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10. Sınıf 
Kimya

1. X ve Y elementlerinden farklı miktarlarda alınarak XY bileşiği oluşturuluyor. XY bileşiğinde elementler arasında kütlece 

birleşme oranı m
m

2
5

Y
X
= ’dir. 

Buna göre,

X kütlesi(g) Y kütlesi(g)

I. 6 12

II. 11 4

III. 20 9

miktarlarından XY bileşiği oluşturulurken artan madde kütlelerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) III > II > I B) III > I > II C) I > II > III D) III > II = I E) I > II = III

2. Formülü bilinen bir bileşiğin bir miktarının mol sayısı ve içerisindeki atom sayısını hesaplayan bir oyun tasarlanıyor. Bu 
oyunda tahtaya bir bileşik yazılıyor. Daha sonra istenilen bir kütle birimi yazılıyor. Formülü bilinen bileşiğin önce molekül 
veya formül kütlesi 1. öğrenci tarafından hesaplanıyor. Daha sonra 2. öğrenci istenilen kütleye göre mol hesabı yapıyor.  
3. öğrenci ise bu bileşiğin mol sayısına bağlı olarak içerdiği atomların tek tek mol sayısını hesaplıyor.

Örnek:

Bileşik : NH3

İstenilen kütle : 34 gram

1. öğrenci : 1x14 + 3x1 = 17 gram/mol

2. öğrenci : 34/17 = 2 mol

3. öğrenci : 1 mol NH3 te → 1 mol N + 3 mol H var ise

  2 mol NH3 te → 2 mol N + 6 mol H vardır.

3’er öğrenciden oluşan 5 grup yarışıyor ve elde ettikleri sonuçları tabloya yazıyorlar.

1. grup 2. grup 3. grup 4. grup 5. grup

H2O (90 gram) CH4 (64 gram) N2O5 (108 gram) CO2 (88 gram) SO2 (192 gram)

1. öğrenci 2x1+1x16=18 g/mol 1x12+4x1=16 g/mol 2x14+5x16=108 g/mol 1x12+2x16=44 g/mol 1x32 +2x16=64 g/mol

2. öğrenci 90/18=5 mol 64/16=4 mol 108/108=1 mol 44/ 88=0,5 mol 192/64=3 mol

3. öğrenci 10 mol H, 5 mol O 4 mol C, 16 mol H 2 mol N, 5 mol O 0,5 mol C, 1 mol O 3 mol S, 6 mol O

Buna göre hangi grup hesaplamalarında hata yapmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
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3. Aşağıda kimyasal tepkime türleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.

I. İki ya da daha fazla maddenin tek bir madde (ürün) oluşturduğu tepkimelerdir.

II. Genellikle bir asit ile bazın etkileşiminden tuz ve suyun oluştuğu tepkimelerdir. 

III. Reaktiflerde oksijenin bulunduğu tepkimelerdir.

IV. Bir bileşiğin ısı, ışık ya da elektrik enerjisiyle ayrışması şeklinde gerçekleşen tepkimelerdir.

V. İki çözelti karıştırıldığı zaman suda çözünmeyen bir katının oluştuğu tepkimelerdir.

Buna göre, I, II, III, IV ve V. tepkime türlerine aşağıda verilen örneklerden hangisi yanlıştır?

A) I: NO(g) + 2
1 O2(g) → NO2(g)

B) II: HCl(suda) + NaOH(suda) → NaCl(suda) + H2O(s)

C) III: CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(s)

D) IV: CaCO3(k) → CaO(k) + CO2(g)

E) V: H2SO4(suda) + Mg(OH)2(suda) → MgSO4(suda) + 2H2O(s)

4. Aşağıdaki eşit kollu teraziye 1 mol CaCO3 katısı ile 5 mol Mg katısı konuluyor.

1 mol
CaCO3(k)

5 mol
Mg(k)

1

2

Buna göre, 

I. 2 numaralı kaptan 20 gram Mg katısı alınıyor.

II. 1 numaralı kaba 0,2 mol CaCO3 katısı ilave ediliyor.

III. 1 numaralı kaba 3,01.1023 tane Ca katısı ilave ediliyor.

işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa eşit kollu terazi dengeye ulaşır?

(C:12 g/mol, O:16 g/mol, Mg:24 g/mol, Ca:40 g/mol, NA: 6,02.1023)

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
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5. Karışımlar bileşenlerine ayrılırken karışımı oluşturan maddelerin manyetizma özelliği, erime ve kaynama noktası, tanecik 
boyutu, çözünürlük ve yoğunluk farklılıkları kullanılır.

Aşağıdaki tabloda bazı karışımlar ve bu karışımları bileşenlerine ayırmak için kullanılan ayırma yönteminin görseli veril-
miştir.

Karışım Ayırma yöntemi

I. Demir tozu - kükürt tozu Kükürt

Mıknatıs

Demir + kükürt

Demir tozları

II. Kum - su 

Huni

Süzüntü

Süzgeç  
kâğıdı

III. Su - karbon tetraklorür 

IV. Kum - talaş 

V. Benzin - su Termometre

Soğutucu

Su çıkışı
Su girişi

Buhar

Damıtma 
balonu

Bek

Toplama 
başlığı

ErlenmayerDamıtma 
ürünü

Buna göre tablodaki karışımlardan hangisini bileşenlerine ayırma yöntemi uygun değildir?

A) I  B) II C) III D) IV  E) V
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6. Tüm özellikleri her yerinde aynı olan karışımlara homojen karışım, tüm özellikleri her yerinde aynı olmayan karışımlara 
heterojen karışım denir.

Şekilde saf su ile dolu I ve II numaralı kaplara sırasıyla etil alkol ve karbon tetraklorür sıvıları ilave edilerek karışımlar 
hazırlanıyor.

Etil alkol

Su Su

I II

Karbon 
tetraklorür

Hazırlanan karışımların,

a. çözelti, b. heterojen, c. tek fazlı, d. bileşenleri arasında belirli bir oran yok, e. iki ayrı fazlı

özellikleriyle eşleştirilerek oluşturulan Venn şeması aşağıdakilerden hangisidir?

A) 

a
d

c

I

e

b

II  B) 

b
d

c

I II

a

e

 C) I II

a
d

e

b

c

 D) I II

a
e

c

b

d

 E) I II

d

a
b

e

c
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7. NaCl bileşiğinin su ile etkileşimi;

NaCl

O
O

H HO

H H H

H
O O

H
H

Na+

H

H

H

H
O O

H
H

Cl–

şeklinde temsil ediliyor.

NaCI bileşiğinde;

• Na+ iyonları kırmızı toplarla,
• CI− iyonları mavi toplarla

temsil edilmektedir. 

NaCl tuzunun çözünmesi sırasında her bir iyonun 2 tane H2O molekülü tarafından sarıldığı kabul edilirse 8 adet 
NaCl taneciğinin yeterince suda çözünmesi olayı ile ilgili,

I. Toplam 32 tane H2O molekülü etkileşime girmiştir.

II. Bir NaCI taneciğinin etrafı toplam 8 tane H2O molekülü tarafından sarılır.

III. Cl– iyonlarının tamamı 16 tane H2O molekülü tarafından sarılır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

8. Mısır’ın Siwa Vahası’nda yer alan tuz gölleri 25°C’ta kütlece %95 oranında tuz içerir ve bu göllerin suyu dünyada tuz de-
rişimi en yüksek olan tuzlu su olarak bilinir. Bu yüzden göllerin suyu, göz, cilt ve sinüzit için doğal tedavi merkezi olarak 
kullanılmaktadır.

Bu göllerden burun spreyi olarak kullanılmak üzere alınan 200 mL’lik örneğin içerdiği tuz miktarı kaç gramdır? 

(25°C’ta suyun öz kütlesi 1 g/mL olarak alınır.)

A) 190 B) 175 C) 140 D) 105 E) 95
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9. Ayşe Öğretmen öğrencileriyle şekildeki damıtma düzeneğinde X ve Y karışımını ayırma deneyi yapıyor. Bir süre sonra 
toplama kabında Y sıvısı toplanıyor. 

X, Y
sıvı

karışımı

Termometre

Su çıkışı

Su girişi Toplama 
kabı

Destilat

Cam 
parçaları

damıtma 
kolonu 

(fraksiyon)

Damıtma 
balonu

Buna göre,

I. Karışım kaynama noktası farkından yararlanılarak ayrılmıştır.

II. Y sıvısının kaynama noktası daha yüksektir.

III. X ve Y karışımı zeytinyağı-su karışımı olabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
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10. Su ortamında H3O+ iyonu oluşturun maddeler asit, OH– iyonu oluşturan maddeler bazdır.

pH ölçeği

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Görselde 1 litre çözelti içerisinde çözünen maddenin moleküler çözünmesi büyüteç yardımıyla gösterilmiştir. Çözeltiye 
turnusol kâğıdı batırıldığında kâğıdın rengi kırmızıya dönmüştür.

Buna göre maddenin moleküler çözünmesiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Suda çözünen madde H3O+ iyonları oluşturduğu için asittir.

B) Oluşan çözeltinin pH değeri 7’den küçüktür.

C) Çözünen madde iyonlaştığı için elektriği iletir.

D) Kuvvetli bir asidin çözünme örneğidir.

E) Çözünen madde HF olabilir.
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11. Asitlerle bazların tepkimeye girerek tuz ve su oluşturmasına nötralleşme tepkimesi denir.

Görselde belirtilen miktarlardaki asit ve bazlar karıştırılıyor.

2 mol NaOH

I

2 mol H2SO4

1 mol CH3COOH

II

4 mol KOH

3 mol NH3

III

1 mol HCl

Buna göre,

a. artan maddelerin mol sayıları arasındaki ilişki,

b. oluşan tuzların mol sayıları arasındaki ilişki

niceliklerinin doğru kıyaslanması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

        a              b      

A) I = II = III I = II = III 

B) II > III > I I > II = III 

C) II > III > I I = II = III 

D) II > I > III I > II > III

E) III > I = II III > I = II
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12. Kuru hava hacimsel olarak yaklaşık %78 azot, %21 oksijen, %1 diğer gazlar (argon, karbondioksit, su buharı vb) içerir. 
Oksijen gazı -183°C’ta, azot gazı -196°C’ta sıvılaşır.

Şekilde havadan azot ve oksijen eldesine ait işlemin basamakları gösterilmiştir.

Hava girişi

Hava sıkıştırılır

Sıvı azot
Sıkıştırılmış hava 
soğutulur

karbon dioksit ve 
su katı hâlde ayrılır.

Sıkışan havanın 
genleşmesi

Azot gazı
-196 °C

-200 °C’ta 
sıvı hava

Sıvı oksijen

N2ve O2
karışımı 

 

1

2

3

4

Buna göre,

I. 2. ve 4. bölümde maddenin hâl değişiminden yararlanılır.

II. Temel prensip kaynama noktaları farkı ile ayrıştırmadır.

III. Sıvı havadan ilk önce oksijen ayrılır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
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13. Bir haber kanalında “temizlik yaparken zehirlendi” manşetiyle başlayan haberde;

Muhabir :  Olay nerede ve nasıl oldu? 

Hasta :  Evde temizlik yapıyordum. Daha iyi bir temizlik olsun diye tuz ruhu ve çamaşır suyunu karıştırıp temizliğe 
başladım.

Muhabir :  Daha sonra ne oldu?

Hasta :  Bu karışımı yaparken garip bir koku geldi ama önemsemedim, temizlik yapmaya devam ettim. Daha sonra 
bayılmışım. Eşim benden ses gelmeyince yanıma gelmiş ve o da kokuyu almış sonra 112’yi arayıp ortamı 
havalandırmıştır.

Muhabir :  Doktor bey bu nasıl bir zehirlenme vakasıdır?

Doktor :  Tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırması sonucu açığa çıkan klor gazından zehirlenmiştir. Eşinin hemen orta-
mı havalandırması ve 112’yi araması yapması gereken en önemli ilk müdahale olmuştur.

olayı anlatılmaktadır.

Buna göre,

I. Hasta evi uzun süre temizlediği için zehirlenmiştir.

II. Evlerde kullanılan temizlik malzemeleri birbirleri ile karıştırılmamalıdır.

III. Karıştırdığı temizlik malzemelerinden açığa çıkan gaz hastayı zehirlemiştir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

14. Günlük hayatta kullandığımız bazı tuzların yaygın isimleri ile formülleri eşleştirilmek isteniyor.

I. NaCl a. Kireç taşı

II. Na2CO3 b. Yemek sodası

III. NaHCO3 c. Çamaşır sodası
IV. CaCO3 d. Yemek tuzu

V. NH4Cl e. Nişadır

Buna göre formülü verilen tuzlar hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?

A) I - d II - c III - b IV - a V - e
B) I - d II - b III - c IV - a V - e
C) I - b II - c III - d IV - a V - e
D) I - a II - e III - b IV - d V - c
E) I - d II - a III - b IV - c V - e
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15. Bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini ifade eden ölçü birimine pH denir. Asitlerde sulu çözeltideki hidronyum iyonu 
derişimi arttıkça pH değeri küçülür. pH değerinin küçük olması o maddenin asitlik değerinin yüksek olduğunu gösterir. 
Bazlarda hidroksit iyonu derişimi arttıkça bazlık artar, pH değeri büyür. pH değerinin büyük olması o maddenin bazlık de-
ğerinin yüksek olduğunu gösterir.

Tabloda bazı maddelerin pH değerleri verilmiştir.

Madde pH 
değeri Madde pH 

değeri

Domates

4,2

Mide asidi

1

Süt

6,6

Sabun

9

Lavabo açıcı

12

Sirke

2,9

Elma

3,9

Limon

3

Karbonat

7,8

İçme suyu

7,6

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Aşırı temizlik maddesi tüketimi sonucu sulara karışan maddeler toprağın pH değerini artırır. 

B) Elma, limon, domates ve süt gibi gıdalar midenin pH değerini düşürür.

C) Lavabo açıcıların OH– iyonu derişimleri fazladır.

D) Midenin asitliği arttığında karbonat tüketilebilir.

E) Temizlik maddeleri genellikle bazik özellik gösterir.



10. Tekrar Testi

MEB 2021 - 2022 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

16. Yenilebilir yağlarla ilgili tasarlanan bulmaca etkinliği şöyledir:

Yukarıdan aşağıya:

I. Yağda bulunan, yağ asitlerinin aşamalı olarak soğutularak dondurulması ve donmuş yağ asitlerinin süzülerek yağ-
dan uzaklaştırılması sonucu elde edilen yağdır. 

II. Yağın yapısı değiştirilmeden saflığını ve tadını koruyarak mekanik yöntemler ve ısıl işlemler ile elde edilen yağdır.

III. Yapısı değiştirilmeden ağartma, koku, asitlik ve reçine giderme gibi işlemlere tabi tutulmasıyla elde edilen ve yabancı 
madde eklenmeyen yağlardır.

Soldan sağa:
I. Zeytinlerin ezilerek macun hâline getirilmesi ve ardından karışımdaki fazla suyun uzaklaştırılması ile elde edilen en 

yoğun tür olup, güçlü aromaya sahiptir.

II. Rafine yağa %15 – 40 oran aralığında sızma yağ karıştırılması ile elde edilen yağdır.

I
▼

II
▼

III
▼

I►

II►

Buna göre bulmacada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Vinterize B) Rafine C) Sızma  D) Tereyağı E) Riviera
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17. 

Geri dönüşüm işlemi, kullanılmış malzemeleri yeni malzemelere veya ürünlere dönüştürme işlemine denir.

Geri dönüşüm türü Sağladığı katkı

I.

METAL

a) Su ve enerji tasarrufu sağ-
lar. Ham maddesi selüloz 
olduğundan ormanların 
korunmasını sağlar ve sera 
gazı salınımını azaltır. 

II.

KAĞIT

b) Yeryüzü kaynaklarının daha 
verimli kullanılmasını sağlar. 
Doğa daha az kirlenir ve 
üretimi için daha az enerji 
harcanmış olur.

III.

PLASTİK

c) Ham maddesi petrol oldu-
ğundan, ham madde ihtiyacı 
azaltılarak ülke ekonomisine 
katkı sağlanır.

Verilen geri dönüşüm türleri ve sağladığı katkıların doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisidir?

A) I – a B) I – a C) I – b D) I – b E) I – c

 II – b  II – c  II – a  II – c  II – a

 III – c  III – b  III – c  III – a  III – b

18. Ayşenur sahanda yumurta pişirmek için önce lateks eldivenlerini giyerek yumurtayı alıyor ve polistrien kabın içine kırarak 
çırpıyor. Ardından polietilen tetraftalat kaptaki sıvı yağı teflon tavaya dökerek yumurtasını pişiriyor.

Ayşenur yumurtasını pişirirken hangi polimeri kullanmamıştır?

A) Kauçuk B) PVC C) PTFE D) PET E) PS
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Cevap anahtarına ulaşmak 
için karekodu okutunuz.

19. İlaç hastalığın tanısı, tedavisi veya önlenmesi için vücuda alınan veya uygulanan kimyasal maddedir. Vücutta bazı tep-
kimeler oluşturarak vücudun işlevlerini korur, geliştirir veya düzenler. İlaçlar vücutta oluşturulması istenen fizyolojik ve 
biyolojik etkiye göre çok farklı formlarda hazırlanır. Ayrıca ilaçların vücutta uygulanacağı bölgeye göre farklı formlarda 
hazırlanması ve vücuda verilmesi gerekir.

Buna göre ilaçların farklı formlarda oluşunun sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Doğru dozda alınmasını sağlamak

B) Etken maddesini dış etkilerden korumak

C) Etken maddelerin tat ve kokularını ortaya çıkartmak 

D) Vücutta dağılım ve emilimini kontrol etmek

E) Vücut dokuları içinde istenen bölgeye yerleştirmek

20. Monomerlerin art arda tepkimeye girmesiyle çok sayıda atom ve molekül içeren büyük moleküllere polimer denir.

Polimer kelimesinde geçen poli çok, mer birim parça anlamına gelir.

n
H

H
C

H
H

H
C

(Eten) (PE)

. . . . . . . .

14
4
4
2
4
4
4
3

14
4
4
2
4
4
4
3

C C

H

H H n

Verilen polimer oluşum tepkimesine göre,

I. Monomer etendir.

II. Naylon poşetler, dondurulmuş yiyecek paketleri ve bazı oyuncakların üretiminde kullanılır.

III. Mer kısmı; 

H

C C

H

H H

 şeklindedir.

IV. Mer kısımlar kovalent bağlar ile birbirine bağlanarak polimer yapıyı oluştururlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III B) I ve IV C) I, III ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV


