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8. Genetik	bilimin	temellerini	oluşturan	ilkeleri	ortaya	
koyan	Gregor	Mendel	bezelye	ile	çalışmalar	yap-
mıştır.

 Bezelyeler;

	 I.		 Kolay	yetiştirilirler.

	 II.	 Kısa	zamanda	çok	sayıda	döl	verirler.

	 III.	 Çiçek	 yapısı	 diğer	 çiçeklerle	 de	 tozlaşmaya	
oldukça	elverişlidir.

 gibi özelliklere sahiptirler.

 Bu özelliklerden hangileri Mendel'i bezelyeleri 
seçmeye itmiştir?

	 A)	I	ve	II	 B)	II	ve	III	

	 C)	I	ve	III	 D)	I,	II	ve	III

9. Aşağıda	bazı	kavramlar	ile	bu	kavramlara	ait	ta-
nımlar	karışık	olarak	verilmiştir.

 
•	Homozigot •	 Canlıdaki	 kalıtsal	 özellikleri	 

				taşıyan	genlerin	tümü.

•	Genotip •	 	 Bir	 karakteri	 ortaya	 çıkaran	 
					anne	ve	babadan	gelen	gen- 
				lerin	farklı	olmasıdır.

•	Heterozigot •	 Bir	 karakteri	 ortaya	 çıkaran	 
			anne	ve	babadan	gelen	gen- 
			lerin	aynı	olmasıdır.

 Bu kavramlar ile tanımların doğru eşleştirilmiş 
hali hangi seçenekte verilmiştir?

 
A) B) C) D)

10. 1. 2. 3. 4.

Yeşil
Tohum

Uzun
Gövde

Düz
Tohum

Mor
Çiçek

 

 Yukarıda bezelyeye ait verilen özelliklerden 
hangileri baskındır?

	 A)	Yalnız	1	 B)	3	ve	4

	 C)	2	ve	3	 D)	2,	3	ve	4

11. 
Kalıtsal hastalıklardan korunmak 
için neler yapılmalıdır?

Öğretmen

 Öğretmenin	sorusuna	Ahmet,	Sami	ve	Sema'nın	
yanıtları	aşağıdaki	gibidir.

 

Toplum bu konuda bilinçlen-
dirilmelidir.

Akraba evlilği yapılmamalıdır.

Ahmet

Sami

Sema

Evlenmeden önce gen testi
yapılmalıdır.

 Hangi öğrenciler öğretmenin sorusuna doğru 
yanıtlar vermişlerdir?

	 A)	Ahmet	-	Sami	 B)	Ahmet	-	Sema

	 C)	Sami	-	Sema	 D)	Ahmet	-	Sami	-	Sema

12. Kalıtımla ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadele-
rin hangisi yanlıştır?

	 A)	 İnsanlarda	 çocuğun	 cinsiyeti	 anneden	 gelen	
eşey	kromozomu	ile	belirlenir.

	 B)	 Üç	tane	kız	çocuğu	olan	bir	ailenin	dördüncü	
çocuklarının	erkek	olma	olasılığı	%50'dir.

	 C)	 Bezelyelerde	olduğu	gibi	insanlarda	da	karak-
ter	aktarımı	genlerle	olur.

	 D)	 Kalıtsal	bir	hastalık	olan	albinoluk	akraba	ev-
liliği	sonucu	ortaya	çıkabilir.
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2. ÜNİTE

➤  DNA VE GENETİK KOD

Mutasyon ve Modifikasyon

1.	 I.		 Işık

	 II.	 Sıcaklık

	 III.	 Besin

	 IV.	Radyasyon

 Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri 
modifikasyonların oluşmasında etkilidir?

	 A)	Yalnız	IV	 B)	I	ve	II

	 C)	II	ve	III	 D)	I,	II	ve	III

2. 

43

21
Yumurta Sperm

Sinir Hücresi Kalp Hücresi

 Yukarıda verilen hücrelerden hangisinde ya da 
hangilerinde meydana gelen mutasyon kalıtsal 
olabilir?

	 A)	1	ve	2	 B)	3	ve	4

	 C)	1	ve	4	 D)	2	ve	3

3. Aşağıda verilen DNA'ların hangisinde meydana 
gelen hata doğru şekilde gösterilmiştir.

 

D)

A C T

A

G CT

A T G C G

C)

A C T

A

G C

A T G C G

B)

A T G C G

T A C G C

A)

T C G A A

A G C T T

4. Aşağıda mutasyon ile ilgili verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

	 A)	 Mutasyonlar;	sıcaklık,	radyasyon	ve	kimyasal	
maddelerin	etkisiyle	oluşabilir.

	 B)	 Mutasyonlar	hem	vücut	hem	de	üreme	hücre-
lerinde	oluşabilir.

	 C)	 Üreme	hücrelerindeki	mutasyonlar	kalıtsaldır,	
nesilden	nesile	geçebilir.

	 D)	 Mutasyonlar	tamamen	zararlıdır.

TEST 06
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5. Spor	yapan	kişinin	vücut	kaslarının	ge-
lişmesi

Van	kedilerinin	iki	farklı	göz	rengine	sahip	
olması

Kanser	hastalığı

Tatilde	bronzlaşma

Dört	boynuzlu	keçi

 Yukarıda verilen olaylardan modifikasyon olan-
ların başına (✔) işareti koyan bir öğrenci kaç 
tane işaretleme yapmıştır?

 A) 2  B) 3 C) 4 D) 5

6. Modifikasyonlar ile ilgili;

	 I.		 Genlerin	işleyişinde	değişiklik	meydana	gelir.

	 II.	 Kalıtsal	değildir.

	 III.	 Vücut	hücrelerinde	görülür.

 yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri 
doğrudur?

	 A)	Yalnız	I	 B)	I	ve	II

	 C)	II	ve	III	 D)	I,	II	ve	III

7.	 Tek	 yumurta	 ikizleri	 aynı	 genetik	 özelliğe	 sahip	
olmalarına	rağmen	yetiştikleri	ortama	göre	 farklı	
fiziksel	ve	ruhsal	özellikte	olabilirler.

 Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıkla-
nabilir?

	 A)	Modifikasyon	 B)	Mutasyon

	 C)	Kalıtım	 D)	DNA

8.	 •		 Bazı	bitkilerde	insanlar	tarafından	oluşturulan	
mutasyonlar	sonucunda	normalden	daha	bü-
yük	ya	da	daha	dayanıklı	türler	elde	edilebilir.	

	 •		 İnsanlarda	görülen	hemofili,	orak	hücreli	ane-
mi,	 altı	 parmaklılık	 gibi	 rahatsızlıklar	 mutas-
yonlar	sonucu	oluşabilir.

 Yukarıda verilen bilgileri okuyan bir öğrenci 
aşağıdaki yorumlardan hangisini yapabilir?

	 A)	 Mutasyonlar	her	zaman	zararlıdır.

	 B)	 Mutasyonlar	 hem	 olumlu	 hem	 de	 olumsuz	
sonuçlar	yaratabilir.

	 C)	 Mutasyonlar	nesilden	nesile	geçer.

	 D)	 Mutasyonlar	üreme	hücrelerinde	görülür.

9.	 •		 Spor	 yapan	 bir	 kişinin	 vücut	 kasları	 gelişir.	
Fakat	bu	kişinin	doğacak	olan	çocuğu	kasları	
gelişmiş	olarak	dünyaya	gelmez.

 •		 Kalıtsal	bir	hastalık	olan	kanın	pıhtılaşmaması	
olarak	 bilinen	 hemofili	 hastalığına	 sahip	 bir	
anne	veya	babanın	doğacak	çocukları	da	bu	
hastalığa	sahip	olabilir.

 Yukarıda verilen iki örneğe göre aşağıdaki yo-
rumlardan hangisi yapılamaz?

	 A)	 Modifikasyonlar	kalıtsal	değildir.

	 B)	 Bireyin	üreme	hücrelerinde	görülen	mutasyon	
nesilden	nesile	aktarılabilir.

	 C)	 Mutasyonlarda	 DNA'daki	 baz	 dizilimi	 aynı	
kalır.

	 D)	 Modifikasyonlar	bireyin	sadece	kendi	vücudu	
ile	ilgilidir.
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2. ÜNİTE

➤  DNA VE GENETİK KOD

Adaptasyon
TEST 07

1. Canlılar	 yaşamlarını	 beslenme,	 sıcaklık,	 nem,	
barınma	gibi	imkanların	bulunduğu	uygun	ortam-
larda	 sürdürebilirler.	 Bir	 canlı	 türünün	 yaşamını	
sürdürebildiği	 uygun	 ortama	 yaşam	 alanı	 denir.	
Yaşam	alanı	aynı	zamanda	canlının	üremesi	ve	
düşmanlarından	korunması	için	de	uygun	özellik-
lere	sahip	olmalıdır.	Bir	canlının	belirli	bir	çevrede	
yaşama	ve	üreme	şansını	arttıran	kalıtsal	özellik-
lerin	tümüne	............................	denir.

 Bu paragrafa göre boş bırakılan yere aşağıda-
kilerden hangisi gelmelidir?

	 A)	Modifikasyon	 B)	Adaptasyon

	 C)	Mutasyon	 D)	Kalıtım

2.	 Aynı	ekosistemde	yaşayan	farklı	canlılar	benzer	
adaptasyonlar	gösterir.

 Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu 
açıklamaya örnek verilemez?

 

D)

C)

B)

A)

3. Aynı	tür	içerisinde	yer	alan	canlılar	yaşadıkları	
ortama	uyum	sağlayabilmek	için	farklı	adaptas-
yonlar	geliştirirler.	Bu	olaya	varyasyon	denir.

 Aşağıda verilen görsellerde hangisi bu olaya 
örnek verilebilir?

 
A)

Kutup Tilkisi Çöl Tilkisi

C)

Deve Çöl Tilkisi

B)

Kutup Ayısı Kutup Tilkisi

D)

Çöl Tilkisi Çöl Faresi

4. 

Develer çöl ortamlarında yaşadıkları için 
uzun kirpiklere sahiptir. Hörgüçlerinde yağ 
depolarlar.

	 Yukarıda	develerin	gösterdikleri	adaptasyon	veril-
miştir.

 Deve bunun tam tersi bir adaptasyon geliştir-
miş olsaydı aşağıdakilerden hangisi meydana 
gelirdi?

	 A)	 Yaşama	ve	üreme	şansı	artardı.	
	 B)	 Nesli	tükenirdi.
	 C)	 Farklı	türleri	oluşurdu.

	 D)	 Daha	çok	birey	meydana	getirirdi.
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5. 
Kurak 

Bölge Bitkileri

Sulak 

Bölge Bitkileri

1. Yaprak	yüzeyi	
küçüktür.

a. Yaprak	yüzeyi	
büyüktür.

2. Kökleri	derine	
iner.

b. Kökleri	
yüzeydedir.

3. Yapraklardaki	
gözenekler	çok	

sayıdadır.

c. Yapraklardaki	
gözenekler	az	
sayıdadır.

	 Yukarıda	iki	farklı	bölgede	bulunan	bitkilerin	gös-
terdikleri	adaptasyonlar	verilmiştir.

 Buna göre tablonun doğru olması için hangi 
özellikler yer değiştirmelidir?

 A) 1 → a B) 2 →	b	 C)	3	→	c	 D)	1	→	c

6. 

	 Yukarıda	 kurak	 ortamda	 yaşayan	 kaktüs	 bitkisi	
verilmiştir.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi kaktüsün 
geliştirdiği adaptasyonlardan olamaz?

	 A)	 Kökleri	derindedir.

	 B)	 Gözenekleri	azdır.

	 C)	 Yaprakları	diken	şeklindedir.

	 D)	 Güneş	ışığını	gövdesinde	depolar.

7.	 Aşağıda	farklı	bölgede	yaşayan	aynı	 tür	canlılar	
verilmiştir.

 

	 Bu	iki	canlının	kulak	yapısı	ve	vücut	yüzeyi	farklı	
genişliktedir.

 Buna göre bu iki özelliğin farklı olması aşağı-
dakilerden hangisi ile ilgilidir?

	 A)	 Beslenme

	 B)	 Düşmanlardan	korunma

	 C)	 Kaybedilen	ısı	miktarı

	 D)	 Daha	iyi	duyabilme

8. 

 Yukarıda	su	kaplumbağası	ve	kara	kaplumbağası	
görülmektedir.

 Buna göre bu iki canlının;

	 I.		 Ayak	yapıları

	 II.	 Yaşama	ortamı

	 III.	 Solunum	organları

 yukarıda verilen özelliklerinden hangileri fark-
lılık oluşturur?

	 A)	Yalnız	I	 B)	I	ve	II

	 C)	II	ve	III	 D)	I,	II	ve	III
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➤  DNA VE GENETİK KOD

Biyoteknoloji
TEST 08

1. Biyoteknolojinin örnek çalışmaları:

	 I.		 Hastalıklara	çare	olacak	protein	üretimi

	 II.	 Bazı	hormonları	(insülin	gibi)	bakterilerle	üret-
me

	 III.	 Vitamin,	meyveli	 yoğurt	 gibi	 insan	 sağlığına	
faydalı	ürünler	elde	etme

	 IV.	Yabani	otları	 öldüren	 ilaçlara	karşı	dayanıklı	
bitki	üretme

 Yukarıda verilen biyoteknolojinin çalışmaların-
dan kaç tanesi doğrudur?

 A) 4  B) 3 C) 2 D) 1

2.	 I.		 Endoskopi	cihazı

	 II.	 Yapay	kol	ve	bacak

	 III.	 Diyaliz	cihazı

	 IV.	Hormonlar

 Yukarıda verilenlerden kaç tanesi biyoteknolo-
jinin çalışmaları ile üretilir?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

3. Biyoteknoloji ile ilgili verilen aşağıdaki bilgiler-
den hangisi yanlıştır?

	 A)	 Elde	 edilen	 ürünler	 ile	 bulaşıcı	 hastalıklara	
karşı	koyacak	proteinler	üretilir.

	 B)	 Biyoteknoloji	ile	miktarı	az	olan	ürünler	çoğal-
tılabilir.

	 C)	 Biyoteknoloji	çalışmaları	yapılırken	farklı	mes-
lek	gruplarından	faydalanılır.

	 D)	 Biyoteknoloji	ürünlerinin	tamamı	GDO'ludur.

4.	 Genetik	 mühendisliğinin	 bitki	 ve	 hayvanlardaki	
uygulamalarıyla	 daha	 iyi	 ve	 sağlıklı	 yiyecekler,	
daha	temiz	bir	çevre	ve	insanlığın	faydalanmasına	
yönelik	çalışmalar	yapılmaktadır.

 Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi gene-
tik mühendisliğinin insanlığa faydalarından 
olamaz?

	 A)	 Sığır	etindeki	yağ	oranının	azaltılması.

	 B)	 Koyun	sütünden	akciğer	kanserinde	kullanılan	
madde	üretilmesi.

	 C)	 Kanatları	olmayan	ve	et	verimi	yüksek	tavuk	
üretilmesi.

	 D)	 Biyolojik	silah	üretimi.

5.	 I.		 Çekirdeksiz	ürünler

	 II.	 Daha	iri	ürünler

	 III.	 Daha	verimli	ürünler

 Yukarıda verilenlerden hangileri bitkiler üze-
rinde yapılan ıslah çalışmaları sonucunda elde 
edilir?

	 A)	Yalnız	I	 B)	I	ve	II

	 C)	II	ve	III	 D)	I,	II	ve	III

6. ✔	 Gen	haritasının	çıkarılması	DNA'daki	bazların	
........................	çıkarılması	demektir.

 ✔	 ........................,	bir	canlının	genetik	kopyasının	
üretilmesidir.

 ✔	 ........................	 testi,	 genetik	 hastalıkların	
teşhisinde	kullanılır.

 Yukarıda verilen boşluklara aşağıda verilenler-
den hangisi yazılamaz?

	 A)	Klonlama	 B)	DNA

	 C)	Diziliminin	 D)	Parmak	izi
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7. Genetik mühendisliği ile ilgili aşağıda verilen-
lerden hangisi yanlıştır?

	 A)	 Genetik	mühendisliği;	genetik,	moleküler	biyo-
loji,	 mikrobiyoloji	 gibi	 bilim	 dalları	 ile	 birlikte	
çalışmalar	yapar.

	 B)	 Genetik	 mühendisliği	 ile	 genler	 bir	 canlıdan	
başka	bir	canlıya	aktarılabilir.

	 C)	 Genetik	mühendisliği,	canlıların	kalıtsal	özel-
liklerini	değiştirerek	onlara	yeni	işlevler	kazan-
dırır.

	 D)	 Genetik	mühendisliği,	gelişimini	tamamlamış-
tır.

8.	 I.		 Hastalıkların	teşhis	edilmesi

	 II.	 Kalıtsal	olan	hastalıkların	önüne	geçilmesi

	 III.	 Genetiği	 değiştirilen	 organizmaların	 çoğaltıl-
ması

	 IV.	İnsan	kopyalanması

	 V.	 GDO'lu	besinler

 Yukarıda verilenlerden hangileri Genetik Mü-
hendisliğinin olumsuz veya tartışılan yönlerin-
dendir?

	 A)	I	ve	II	 B)	III	ve	IV

	 C)	III,	IV	ve	V	 D)	II,	III	ve	IV

9.	 Kendi	türü	dışında	bir	türden	gen	aktarılarak	be-
lirli	 özellikleri	 değiştirilmiş	 bitki,	 hayvan	 ya	 da		
mikroorganizmalara	genetiği	değiştirilmiş	organiz-
malar	(GDO)	adı	verilir.

 Buna göre GDO üretilmesinin amacı;

	 I.		 Dünya	nüfusunun	beslenmesine	yardımcı	ol-
mak

	 II.	 Açlığın	 önlenmesi	 veya	 önüne	 geçilmesini	
sağlamak

	 III.	 İstenilen	özellikte	ürünler	elde	edilmesini	sağ-
lamak

 yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri 
olabilir?

	 A)	Yalnız	I	 B)	I	ve	II

	 C)	II	ve	III	 D)	I,	II	ve	III

10. Biyoteknolojinin
olumlu etkileri

Biyoteknolojinin
olumsuz etkileri

I. Yüksek verimli-
   liğe sahip ürün
   üretimi

a. Alerji riski olan
    ürün üretimi

II. Besin değeri
    yüksek ürün
    üretimi

b. İlaç ve aşı üreti-
    mi

III. Biyoçeşitliliğin azal-
     masına neden olan 
     ürün üretimi

c. Biyolojik silah 
    üretimi

 Yukarıdaki	tabloda	biyoteknolojinin	olumlu	ve	
olumsuz	etkileri	verilmiştir.

 Buna göre tablonun doğru olması için hangi 
iki özellik yer değiştirmelidir?

 A) I ➜ a B) II ➜	b

 C) III ➜	b	 D)	II	➜	c

11. Aşağıda	üzerinde	biyoteknolojik	çalışma	yapılan	
mısır	görülmektedir.

 

	 Mısır	üzerinde	yapılan	biyoteknolojik	çalışma,	mı-
sıra	zarar	veren	kurtları	yok	etmiş	fakat	aynı	za-
manda	bazı	kelebek	türlerinin	yok	olmasına	sebep	
olmuştur.

 Buna göre biyoteknoloji ile ilgili olarak;

	 I.		 Ekolojik	dengenin	bozulmasına	neden	olabilir.

	 II	.	 Biyoçeşitliliğin	bozulmasına	neden	olabilir.

	 III.	 Ürün	kalitesini	arttırabilir.

 yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri 
doğrudur?

	 A)	Yalnız	I	 B)	I	ve	II

	 C)	II	ve	III	 D)	I,	II	ve	III
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3. ÜNİTE

TEST 09

➤  BASINÇ

1. 

P
1

P
2

P
3

K
L

M

N2S 2S

2S

S

S

S

Yer

 Özdeş K, L, M, N tuğlalarının yere yaptıkları ba-
sınçlar P

1
, P

2
 ve P

3
 'dür.

 Buna göre cisimlerin zemine uygulamış olduk-
ları basınçlar arasındaki ilişki hangi seçenekte 
doğru verilmiştir?

 A) P
3
 > P

2
 > P

1
 B) P

1
 > P

2
 > P

3

 C) P
3
 = P

2
 = P

1
 D) P

2
 = P

3
 > P

1

2. 

I II III IV
S

S S2S

4S S/2 3S

S/2

 G ağırlıklı cisimler taralı yüzeyler üzerine çev-
rilirse hangi cisimlerin yüzeye yaptığı basınç 
artar?

 A) I ve II  B) II ve III

 C) III ve IV  D) II ve IV

3. 

G
G G

G

I II III IV

G
G

Kum  
zemin

 
 Ahmet basıncın yüzeyle ilişkisini, Mehmet ise ba-

sıncın kuvvetle ilişkisini araştırmak istiyor.
 Buna göre, Ahmet ve Mehmet yukarıdaki dü-

zeneklerden hangilerini kullanırlarsa amaçları-
na ulaşmış olurlar?

   Ahmet Mehmet
 A) I - II III - IV
 B) III - IV I - IV
 C) II - III I - II
 D) I - II II - IV

4. 

G G G G
G

G
G G

G

P
1

P
2

P
3

 Yukarıdaki gibi üç farklı şekilde birbirine per-
çinlenmiş özdeş cisimlerin tabana yaptıkları 
P

1
, P

2
, P

3
 basınçlarının arasındaki ilişki aşağı-

dakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş-
tir?

 A) P
1
 = P

2
 = P

3
 B) P

1
 > P

2
 > P

3

 C) P
3
 > P

2
 > P

1
 D) P

2
 = P

3
 > P

1

5. Aşağıda katı basıncı ile ilgili günlük hayattan 
örnekler verilmiştir.

 I.  Bıçakların bir ucunun sivri olması
 II. Kar ayakkabılarının yüzeyinin geniş olması
 III. Fillerin ayak tabanının geniş olması
 IV. Çivi ve raptiyerin ucunun siviri olması
 Buna göre hangi örnekler "yüzey alanının azal-

tılması ile basıncın artacağı" ilkesi ile açıklana-
bilir?

 A) I ve II  B) I ve IV

 C) II ve III  D) III ve IV
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6. 

1. Kap 2. Kap

 Eşit bölmeli kaplardan 1. kabın tabanındaki sıvı 
basıncı 2Pdir. 

 Musluk açılıp sıvı akışı tamamlandığında 1. ve 
2. kaptaki sıvı basınçları ile ilgili hangi öğrenci 
ya da öğrencilerin yaptığı yorum doğrudur?

 (Bölmeler eşit aralıklıdır.)

 Yılmaz : 1. kaptaki sıvı basıncı yarıya iner.

 Engin   :  Son durumda her iki kaptaki sıvı bısınç-
ları eşit olur.

 İpek   : 2. kaptaki sıvı basıncı P olur.

 A) Yalnız Yılmaz B) Yalnız Engin

 C) Engin ve İpek D) Yılmaz ve İpek

7. 

K L

Su

t 2t

Zaman

Basınç
 

 Kaptaki musluk açıldığında K noktasındaki sıvı 
basıncının zamanla değişimi grafikteki gibi olmak-
tadır.

 Bu sırada L noktasındaki sıvı basıncı zamanla 
değişimi aşağıdaki grafiklerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

 

2t

Zaman

Basınç

2t

Zaman

Basınç

t 2t

Zaman

Basınç

2t

Zaman

Basınç

A) B)

C) D)

8.  

I II III

 Yukarıdaki I, II ve III no'lu kapların taban alanları 
eşittir.

 Kaplara eşit miktarda su konulduğunda tabana 
etkiyen sıvı basınçları arasındaki ilişki aşağı-
dakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş-
tir?

 A) I > II > III  B) II > I > III

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

9. 

d 2d 3d
x2x1 x3

h
h

h
h

 Şekildeki kaplar yoğunlukları d , 2d ve 3d olan 
sıvılarla belirtilen yüksekliklere kadar doldurulmuş-
tur.

 Kaplardaki özdeş delikler açıldığında fışkıran 

sıvıların ilk düştükleri X
1
, X

2
, X

3
 uzaklıkları ara-

sındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğ-

ru olarak verilmiştir?

 A) X
1
 = X

2
 > X

3 
 B) X

3
 > X

1
 = X

2

 C) X
1
 = X

3
 > X

2
 D) X

3
 > X

1
 > X

2
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Basıncı
3. ÜNİTE

➤  BASINÇ

1. Tuana üst kısmı tamamen buz tutmuş bir gölde 
yürümek istiyor. Bunun için aşağıda verilen pozis-
yonlarda buz üstünde ilerlemeye çalışıyor.

 

X Y Z

 Buna göre bu pozisyonlarda buza batma risk 
oranlarının doğru karşılaştırılması hangi seçe-
nekte verilmiştir?

 A) X > Y > Z  B) Z > Y > X

 C) X = Y = Z  D) X > Z > Y

2. Aynı maddeden yapılmış, aynı ağırlıktaki üç tane 
cismin yüzey alanları arasındaki ilişki aşağıdaki 
grafikte verilmektedir.

 

Cisimler

Yüzey Alanı

X Y Z

 Grafiğe göre bu maddelerin yere yaptıkları 
basınçlar arasındaki ilişki hangi seçenekte 
doğru verilmiştir?

 A) X = Y = Z  B) Y > X > Z

 C) Z > X > Y  D) X > Y > Z

3. 

2 L2 L

L

L

2S
1. durum 2. durum

2S

SS

 Yukarıdaki şekilde katı bir cismin 1. durumda üst 
tarafından taralı kısım kesilip alınıyor. 2. durumda 
ise yanından taralı kısım kesilip alınıyor.

 Buna göre bu durumlarda cisimin yere yaptığı 
basınçlarda meydana gelen değişimler hangi 
seçenekte doğru verilmiştir?

 

1. durum 2. durum

A) Azalır Azalır

B) Azalır Artar

C) Artar Değişmez

D) Azalır Değişmez

4. 

X

M

L

N

 Yukarıda verilen görsellerden hangisinin katı 
basınç açısından yapılma amacı farklıdır?

 A) K B) L C) M D) N

TEST 10
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5. 

 Yukarıdaki dalgıcın derinlere doğru indiğinde 
üzerine etkiyecek olan sıvı basıncı hangi se-
çenekte doğru gösterilmiştir?

 

Zaman (dk)Zaman (dk)

Zaman (dk)

Basınç (Pa)Basınç (Pa)

Basınç (Pa)Basınç (Pa)

Zaman (dk)

A) B)

C) D)

6. 

Su

Musluk

X

Y

 Yukarıdaki kapların bölmeleri özdeştir. X kabı 
ağzına kadar su ile doludur ve kabın tabanına 
yapılan sıvı basıncı 6P kadardır. Sabit debiye 
sahip musluktan  t sürede 1 bölme su Y kabına 
akmaktadır. Başlangıçta Y kabı boştur. 

 Buna göre 12t süre sonunda X ve Y kaplarının 
tabanlarına yapılan basınçlar P cinsinden han-
gi seçenekte doğru verilmiştir?

X Y

A) 4P 2P

B) 4P 3P

C) 3P 2P

D) 3P 3P

7. Sıvıların kapların tabanlarına yaptıkları basınç;

 I.  Sıvının cinsi

 II. Sıvının derinliği

 III. Kabın şekli

 yukarıda verilen özelliklerden hangilerine bağ-
lıdır?

 A) I ve II  B) I ve III

 C) II ve III  D) I, II ve III

8. 

L K

M

 Yukarıdaki kap ağzına kadar su ile doludur.

 Hangi seçenekte verilen grafik K – L – M nok-
talarındaki sıvı basınçları arasındaki ilişkiyi 
doğru göstermektedir?

 

Cisimler

Basınç (Pa)

K
K

L

L

M

K
K

LL

M

M

M

Cisimler

Basınç (Pa)

Cisimler

Basınç (Pa)

Cisimler

Basınç (Pa)

A) B)

C) D)
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3. ÜNİTE

➤  BASINÇ

Basınç

1. Pascal Prensibi; "Kapalı kaptaki sıvıya uygulanan 
basınç, bu sıvının her noktasına ve kabın iç yü-
zeyinin her noktasına aynen iletilir."

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi pascal 
prensibi ilkesine uygun olarak çalışmaz?

 A) Tulumbalar

 B) Berber koltukları

 C) Krikolar

 D) Çıkrık

2. Aşağıda bileşik kaplardan oluşan bir düzenek 
verilmiştir.

 Bu düzeneğe şekildeki noktadan su dolduruluyor. 

 

K L M

 Su akışı tamamen bittikten sonra K, L ve M 
noktalarındaki sıvı basınçları arasındaki ilişki 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ve-
rilmiştir?

 A) K > L > M

 B) K = L = M

 C) M > K > L

 D) K = M > L

3. ✔ Açık hava basıncı, deniz seviyesinden yüksek-
lere çıkıldıkça ........................ .

 ✔ Açık hava basıncı deniz seviyesinde  ............... 
ile ölçülür.

 ✔ 0°C'de deniz seviyesinde açık hava basıncı  
........................dır.

 Yukarıda verilen boşluklar uygun kelimeler ile 
doldurulduğunda aşağıdakilerden hangisi dış-
ta kalır?

 

 A) Azalır B) Barometre

 C) Manometre D) 76 cmHg

4. 

76 cm

Hg

 Toricelli deniz seviyesinde civa seviyesini 76 cm 
olarak ölçmüştür.

 Buna göre borudaki sıvı yüksekliği;

 I.  Ortamın sıcaklığına

 II. Deniz seviyesinden yüksekliğe

 III. Borunun kesit alanına

 yukarıdakilerden hangisine ya da hangilerine 
bağlıdır?

 A) Yalnız I B) I ve II

 C) II ve III D) I, II ve III

TEST 11
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5. 

su

 Bir su bardağını taşıncaya kadar su ile dolduralım. 
Bardağın ağzını hava almayacak şekilde bir ka-
ğıtla kapatalım. Geniş bir kap üzerinde kağıdı da 
tutarak ters çevirelim. Elimizi kağıttan hafifçe 
çektiğimizde suyun dökülmediğini görürüz.

 Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisi 
ile açıklanabilir?

 A) Su basıncının fazla olması

 B) Gaz basıncının küçük olması

 C) Açık hava basıncının suyun basıncını denge-
lemesi

 D) Katı basıncının fazla olması

6. Aşağıda verilen durumlardan hangisi pascal 
prensibini ifade eder?

 
B)

P

D)C)

A)
P

P

P

P
2P

2P

2P

P

P

P

P

P

PP

P
Su

Su

Suh
Gaz

7. (  ) Vücudumuza etki eden açık hava basıncı, 
vücut içindeki sıvı basıncı ile dengelenir.

(  ) Dalgıçların dalış yaparken özel giysiler 
giymesinin nedeni, suyun uyguladığı ba-
sınca karşı onları korumasıdır.

(  ) Deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça, 
havanın yoğunluğu artacağından açık hava 
basıncı da artar.

 Yukarıda verilen cümlelerin başına doğru (D) 
ya da yanlış (Y) yazıldığında aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılır?

 

 A) (D) (D) (D) B) (D) (D) (Y)

 C) (Y) (D) (D) D) (D) (Y) (Y)

8. 

K L

M

V

3V2V

 Yukarıda atmosferde yükselmekte olan bir ba-
lonun görünümleri verilmiştir.

 

I

II

Deniz

III

 Buna göre balonun deniz seviyesinden bulun-
duğu yükseklikler aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak eşleştirilmiştir?

 

I II III

A) K M L

B) M L K

C) M K L

D) L M K

SNF8-T11
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Periyodik Sistem
4. ÜNİTE

TEST 12

➤  MADDE VE ENDÜSTRİ

1. ELEMENT 

İSİMLERİ

ELEMENT

SEMBOLLERİ

I. Sodyum a. S

II. Kükürt b. N

III. Azot c. Na
 

 Yukar›daki tabloda baz› element isimleri ve ele-
ment sembolleri verilmifltir.

 Bu na gö re, ele ment isim le ri ile sem bol le ri  afla
ğ› da ki ler den han gi sin de doğ ru olarak efllefl
tirilmifltir?

 A) I - a

II - b

III - c

 B) I - c

II - a

III - b

 C) I - b

II - c

III - a

 D) I - c

II - b

III - a

2. Fen Bilimleri dersinde öğretmeni Erol’dan 
“Periyodik çizelge” konusu ile ilgili bir sunum 
haz›rlamas›n› istiyor.

 Bu na gö re, Erol su num unda afla ğ› da ki cüm le
ler den han gi si ni söylerse yanl›fl olur?

 A) Periyodik çizelgede yatay satırlara periyot 
denir.

 B) Periyodik çizelgede 5, 6 ve 7. gruplarda ame-
taller daha fazla bulunur.

 C) Elementler periyodik çizelgeye, kütle numara-
larına göre yerleştirilir.

 D) Henry Moseley tarafından oluşturulan periyo-
dik çizelgede elmentler artan atom numarala-
rına göre sıralanmışlardır.

3. Proton say›s› 14 olan silisyum elementi ile ilgi
li aflağ›da verilenlerden hangisi yanl›flt›r?

 A) Sembolü “Si” dir.

 B) Periyodik çizelgede 3. periyotta yer alır.

 C) Elektronik devre elemenlarının yapımında 
kullanılır.

 D) 2 katmana sahiptir.

4. Metal ve ametallerle ilgili,

 I.  Is› ve elekt ri ği iyi ile te bil me

 II. Ken di ara la r›n da bi le flik olufl tu ra bil me

 III. Oda ko flul la r›n da ka t› hal de bu lu na bil me

 IV. Tel ve levha haline getirilebilme

 yukarıdaki özellikler veriliyor.

 Bu na gö re,  özel lik le rin me tal ve ame tal ola rak 
s› n›f lan d› r›l ma s› afla ğ› da ki ler den han gi sin de 
doğ ru olarak veril mifl tir?

 

Metal Ametal

I, II

II, III

I, III, IV

II, III, IV

III, IV

I, IV

II, III

I, III

A)

B)

C)

D)

5. 
X

Y Z
T

3 4 5 6 7

81

2

 

 Periyodik cetvelde X, Y, Z ve T ile belirtilen ele
mentlerle ilgili aflağ›da verilen bilgilerden han
gisi yanl›flt›r?

 A) X, ›s› ve elektriği iyi iletir.

 B) Y, oda koflullar›nda kat› haldedir.

 C) T, soygazd›r.

 D) Z, elektron almaya yatk›nd›r.
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6. 

 Öğretmenin tahtaya elektron dağ›l›m›n› çizdiği 
X elementi ile ilgili aflağ›da verilen bilgilerden 
hangisi doğrudur?

 A) Ametaldir.

 B) Kararlı yapıdadır.

 C) 3. periyotta yer alır.

 D) Oda koflullarında bileflik oluflturmaz.

7. I.  Parlak olma

 II. Oda sıcaklığında genellikle katı halde olma

 III. Elektrik akımını ve ısıyı iyi iletmeme

 Yukar›dakilerden hangileri metallerin özelliği
dir?

 A) I ve III  B) I ve II

 C) II ve III  D) I, II ve III

8. Periyodik sistem ile ilgili olarak;

 I.  İlk periyot Hidrojen ile başlayıp Helyum ile 
biter.

 II. Periyodik sistem ile ilgili ilk çalışmayı Henry 
Moseley yapmıştır.

 III. Elementler artan aran numaralarına göre sıra-
lanmışlardır.

 yukar›da verilen ifadelerden hangisi ya da han
gileri doğrudur?

 

 A) Yalnız I  B) I ve II

 C) I ve III  D) I, II ve III

9. X taneciğinin 3 katmanı ve son katmanında 4 tane 
elektronu vardır. 

 X nötr halde olduğuna göre, elektron dağ›l›m› 
afla ğ› dakilerden hangisinde doğru olarak 
verilmifltir?

 

A) B)

C) D)

 

 

10. 

X

Y

Z T

 Yukar›daki periyodik sistemde gösterilen ele
mentlerle ilgili olarak verilenlerden hangisi 
yanl›flt›r?

 A) X ve Y alkali metaldir.

 B) X, Z ve T'nin yörünge sayısı 3'tür.

 C) Z'nin son yörüngesindeki elektron sayısı T'den 
fazladır.

 D) T elementi kararlı yapıdadır.
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Periyodik Sistem
4. ÜNİTE

➤  MADDE VE ENDÜSTRİ

1. Fen Bilimleri dersinde öğretmeni Emel’den periyo-
dik sistemde ayn› periyotta bulunan iki element 
ismi söylemesini istiyor. Bunun üzerine Emel pe-
riyodik sistemden yararlanarak sodyum ve mag-
nezyum elementlerini örnek veriyor.

 Buna göre bu elementler ile ilgili aflağ›da veri
lenlerden hangisi doğrudur?

 A) Atom numaraları aynıdır.

 B) Benzer kimyasal özellik gösterirler.

 C) Katman sayıları eflittir.

 D) Grup numaraları aynıdır.

2. 

X
Y Z

T

 

 Periyodik sistemde yerleri belirtilen elementler 
için aflağ›da verilenlerden hangisi yanl›flt›r?

 A) T, halojendir.

 B) Z’nin 2 katmanı vardır.

 C) Y ve Z aynı periyottadır.

 D) X alkali metal grubundadır.

3. 

A

8A

C B

D E

 Yandaki şekilde periyodik tablo-
dan bir kesit verilmiştir.

 Buna göre A, B, C, D ve E ele
mentleri ile ilgili aflağ›da veri
lenlerden hangisi yanl›flt›r?

 A) C ve D elementleri benzer kimyasal özellik 
gösterir.

 B) E'nin atom numarası, B'den büyüktür.

 C) D ve E elementleri aynı grupta yer alırlar.

 D) C'nin proton sayısı, A'dan fazladır.

4. 

I III
II

 –  X, bileşik oluştururken elektron verir.

 –  Y, hem metallerle hem de ametallerle bileşik 
oluşturulabilir.

 –  X ve Y bileşik oluştururken elektron düzenle-
rini Z'ye benzetirler.

 Buna göre X, Y ve Z'nin periyodik sistemdeki 
yerleri hangi seçenekte doğru verilmifltir 

X Y Z

A) I II III

B) II III I

C) III I II

D) I III II

5. 

★

Değişmez

● Artar
▲ Artar

■ Artar

 Yukarıdaki periyodik sistemde soldan sağa ve 
yukarıdan aşağıya doğru gidildiğinde değişen 
özellikler farklı sembollerle gösterilmiştir. 

 Buna göre aflağ›dakilerden hangisi söylene
mez?

 A) ●, ametalik özellik olabilir.

 B)  ▲ atom numarası olabilir.

 C) ★, aynı grupta son yörüngedeki elektron sa-
yısı olabilir.

 D) ■, metalik özellik olabilir.

TEST 13
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6. 

Murat

2. periyot
5A

2. periyot
1A

3. periyot
1A

2. periyot
2A

Işıl

Nazan

Bengü

 Yukar›daki öğrenciler baz› elementlerin periyo
dik sistemdeki yerlerini belirlemifllerdir.

 Buna göre hangi öğrenci elementin periyodik 
sistemdeki yerini yanl›fl belirlemifltir?

 

 A) Murat  B) Işıl

 C) Nazan  D) Bengü

7. İlk çağlarda doğada toprak, su, ateş ve hava olmak 
üzere dört element olduğu iddia ediliyordu. Zaman 
ilerledikçe bilimde ve teknolojide yaşanan geliş-
meler bunların element olmadığını gösterdi. Böy-
lece doğada bulunan elementlerin fiziksel ve kim-
yasal özellikleri incelenmeye başlandı ve bu 
elementler ile ilgili gruplandırmalar yapıldı.

 Buna göre aflağ›dakilerden hangisi elementler 
ile ilgili grupland›rma yapan bilim adamlar› ara
s›nda yer alamaz?

 A) Johann Wolfgank Dobereiner

 B) John Newlands

 C) Dimitri Mendeleyev

 D) Isaac Newton

8. Aşağıda günlük hayatta kullandığımız bazı mad-
deler görülmektedir.

 

 Buna göre yukar›daki resimlerde görülen mad
delerin ortak özelliği aflağ›dakilerden hangisi 
olamaz?

 A) Katı halde olma

 B) Elektriği ve ısıyı iletme

 C) Kararlı halde olma

 D) Tel ve levha haline gelme

9. 

 

X Y Z
T

 Yukar›daki periyodik sistemde X, Y, Z ve T ile gös-
terilen elementler; ayn› grupta olanlar ve ayn› pe-
riyotta olanlar olarak s›n›fland›r›lmak isteniyor.

 Buna göre, aflağ›daki s›n›fland›rmalardan han
gisi doğrudur?

Ayn› Periyottaki 

Elementler

Ayn› Gruptaki 

Elementler

A) Y, Z X, T

B) X, Y, Z Z, T

C) T, Z X, Y, Z

D) X, Z Y, T

10. Periyodik çizelgenin ayn› periyodunda bulunan X, 
Y ve Z elementleri için baz› öğrenciler;

 Bilge: X, halojendir.

 Gökçe: Z, kararlı yapıdadır.

 Özlem: Y, ısı ve elektriği iyi iletir.

 bilgilerini veriyor.

 Buna göre; X, Y ve Z’nin atom numaralar› 
aras›ndaki iliflki aflağ›dakilerden hangisinde 
doğru olarak verilmifltir?

 

 A) X > Y > Z  B) Y > Z > X

 C) Z > X > Y  D) X > Z > Y

SNF8-T13
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4. ÜNİTE

➤  MADDE VE ENDÜSTRİ

Fiziksel ve Kimyasal Değiflimler

1. Efe odu nu tes te re ile ke si yor. Mert ise Efe’nin kes
ti ği odun la rı so ba da ya kı yor. 

 Efe ve Mert’in yap t› ğ› bu ifl lem ler s› ra s›n da 
mad de ler için afla ğ› da  ve ri len özel lik ler den 
hangisi ya da han gi le ri or tak t›r?

 

 I.  Dış görünüşün değişmesi

 II. Kimliğin değişmesi

 III. Kimyasal yapının değişmesi

 A) Yal nız I B) Yal nız II

 C) I ve II D) II ve III

2. Em re’nin plas tik bir çu bu ğa uy gu la d› ğ› han gi 
ifl lem so nu cun da fark l› özel lik te ye ni bir mad de 
olu flur?

 A) Gü neş te bek le te rek ısıt ma

 B) ‹ki ucun dan tu ta rak bük me

 C) Ate şe tu ta rak yak ma

 D) Bı çak la kes me

3. 

Olay

Kimyasal 

Özellik

Değiflimi

I. Domatesin rendelenmesi Değişmez

II. Islak havlunun kuruması Değişir

III. Patatesin haşlanması Değişmez
 

 Yu ka rı da ki tab lo da ba zı olay lar ve bu olay lar sı ra sın
da mad de le rin kim ya sal özel li kle rin de ki de ği şim ler 
be lir til miş tir.

 Bu na gö re, han gi olay ya da  olay lar s› ra s›n da
ki kim ya sal özel lik de ği fli mi yan l›fl ve ril mifl tir?

 A) Yal nız I  B) Yal nız II

 C) I ve III  D) II ve III

4. 
OLAY DEĞİŞİM TÜRÜ

I. Dinamitin patlaması a. Fiziksel

II. Gökkuşağı oluşumu b. Kimyasal

III. Camın çatlaması

 Ve ri len olay lar ve de ği flim tür le ri  afla ğ› da ki ler
den han gi sin de doğ ru olarak efl lefl ti ril mifl tir?

 A) 
I. b

II. a

III. a

  B) 
I. a

II. b

III. b

 C)  
I. b

II. b

III. a

 D) 
I. b

II. a

III. b

 

5.  Ley la ve Me lis, Fen Bilimleri der sin de la bo ra tu var-
da de ney yap mak ta dır . Ley la’nın yap tı ğı de ney de 
mad de nin kim li ği, Me lis’in yap tı ğı de ney de ise 
mad de nin sa de ce fi zik sel özel lik le ri de ğiş mek te dir.

 Bu na gö re, Ley la ve Me lis’in yap t› ğ› de ney ler 
afla ğ› da ki ler den han gi sin de ve ri len ler ola bi lir?

Ley la’n›n De ne yi Me lis’in De ne yi 

A)
Su yu ısı ta rak

bu har laş tır mak

Me tal çu bu ğu 

ısı ta rak gen leş tir mek

B) Sü tü ma ya la mak Toz şe ke ri ez mek

C)
Sarı m sa ğı 

ha van da ez mek
Ça ya li mon sık mak

D)
Yu mur ta yı 

haş la mak

Ka ğıt par ça sı nı 

yak mak
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Karbonat

Limon

Su
I. II. III.

Oksijenli
su

 

 Em re fi zik sel ve kim ya sal de ği şim le ri göz lem le mek 
ama cıy la yu ka rı da ki de ney le ri ya pı yor.

 I. de ney de kar bo nat üze ri ne li mon sık tı ğın da gaz 
ka bar cık la rı oluş tu ğu nu, II. de ney de bir kap ta ki su 
ör ne ği ni ısı tı cı yar dı mı ile ısıt tı ğın da bir sü re son ra 
gaz ka bar cık la rı oluş tu ğu nu, III. de ney de ise ok si
jen li su şi şe si ni çal ka la yıp ka pa ğı nı aç tı ğın da gaz 
ka bar cık la rı oluş tu ğu nu göz lem li yor. 

 Bu na gö re, Em re’nin yap t› ğ› de ney ler den han
gisindeki ya da han gi le rin de ki gaz ka bar c›k la
r› n›n olu flum ne de ni kim ya sal de ğifl me dir?

 A) Yal nız I B) Yal nız III

 C) I ve II D) II ve III

  

7. 
FİZİKSEL DEĞİŞİM

I. Çelikten tencere yapılması

II. Şekerin suda çözünmesi

III. Ağacın çiçek açması

KİMYASAL DEĞİŞİM

IV. Yaprağın sararması

V. Ekmeğin küflenmesi

VI. Buzun erimesi

 

  

 Yu ka r› da ve ri len fi zik sel ve kim ya sal de ği flim 
kartlar›ndaki ör nek ler den han gi le ri doğ ru dur?

 A) III, VI B) II, V, VI 

 C) III, V, VI D) I, II, IV, V 

8. Afla ğ› da verilen olaylar›n hangisinde mad de nin 
kim li ği de ği flir?

 

 A) Yoğurttan ayran yapılması

 B) Demirin paslanması

 C) Limon suyundan limonata yapılması

 D) Buzun eriyerek suya dönüşmesi

9. 
Et

Kıyma

Mangalda
pişirilmiş et

Kızarmış
köfte

1

3

2
 

 Nu ma ra lan d› r› la rak ve ri len dö nü flüm ler le il gi li 
ola rak afla ğ› da ki ler den han gi si yan l›fl t›r?

 A)  1. de ği şim kim ya sal dır.

 B) 2. de ği şim de sa de ce fi zik sel özel lik ler de ği şir.

 C) 3. de ği şim de mad de nin kim li ği de ği şir.

 D) Tüm de ği şim ler de ye ni bir mad de olu şur.

10. Üzüm su yun dan  sir ke el de edil me si ile il gi li 
afla ğ› da verilen bilgilerden hangisi yan l›fl t›r?

 A) Mayalanma olur.

 B) Üzüm suyunun kimliği değişir.

 C) Sadece fiziksel değişme olur.

 D) Farklı özellikte yeni bir madde oluşur.
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4. ÜNİTE

➤  MADDE VE ENDÜSTRİ

Fiziksel ve Kimyasal Değiflimler

1. 
OLAY

I. Atılan taşın camı kırması

II. Ekmek hamurunun kabarması

III. Isıtılan suyun kaynaması

DEĞİŞİM TÜRÜ

a. Fiziksel

b. Kimyasal

 Yu ka rı da ba zı olay lar ve bu olay lar sı ra sın da mey
da na ge len de ği şim tür le ri ve ril miş tir.

 Bu na gö re afla ğ› da ki ler den han gi sin de olay ve 
de ği flim tür le ri doğ ru olarak efl lefl ti ril mifl tir?

 A) 
I. a

II. b

III. b

  B) 
I. b

II. b

III. a

 C)  
I. b

II. a

III. b

 D) 
I. a

II. b

III. a

2. • İpin kopması

 • Camın kırılması

 • Isıtılan demir çubuğun genleşmesi

 • Etin pişmesi

 Yukar›da verilen olaylardan kaç tanesi kimya
sal değiflime örnektir?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

3. I. Yağ mu run yağ ma sı

 II. Gök ku şa ğı nın oluş ma sı

 III. Yaprağın sararması

 Yu ka r› da ki olay lar dan hangisinde ya da han gi
le rin de mad de nin kim ya sal yap›s›nda değiflim 
gözlenmez?

 

 A) Yal nız I  B) I ve II

 C) II ve III  D) I, II ve III

4. I.

II.

III.

SÜT

MARG
ARİN

 Re sim ler de ger çek le flen de ği flim le rin tü rü afla
ğ› da ki ler den han gi sin de doğ ru s› n›f lan d› r›l m›fl
t›r?

I II III

A) Kim ya sal Fi zik sel Fi zik sel

B) Fi zik sel Fi zik sel Kim ya sal

C) Kim ya sal Kim ya sal Fi zik sel

D) Fi zik sel Kim ya sal Fi zik sel

5. Afla ğ› da ki fi zik sel ve kim ya sal de ği flim ör nek
le rin den han gi si yan l›fl ve ril mifl tir?

Fiziksel Değiflim Kimyasal Değiflim

A) Odunun talaş 

haline getirilmesi

Yaprağın 

sararması

B) Kağıdın yanması Suyun buharlaşması

C) Ekmeğin 

kesilmesi

Besinlerin 

sindirilmesi

D) Etten kıyma 

yapılması

Çaya limon 

sıkılması
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6. Afla ğ› da ve ri len olay lar dan han gi sin de mad de

nin sa de ce d›fl gö rü ntü sü de ğifl ir?

 

 A) Etin çü rü me si

 B) Ça ya li mon su yu ek len me si

 C) Ka ğı dın ke sil me si

 D) Mu mun yan ma sı

7. 
Olay

Fiziksel 

Değiflim

Kimyasal 

Değiflim

I. Demirin 

paslanması
+ –

II. Saçın

kesilmesi
– +

III. Yoğurdun 

ekşimesi
– +

 Yu ka rı da ki tab lo da ba zı olay la r sı ra sın da ger çek
le şen de ği şim tür le ri (+) ile gös te ril miş tir.

 Bu na gö re, yu ka r› da ki olay lar dan hangisinde 
ya da han gi le ri nde de ği flim tü rü doğ ru ifla ret
len mifl tir?

 

 A) Yal nız I  B) Yal nız III

 C) I ve II  D) II ve III

8. Fen Bilimleri der sin de Mu rat Öğ ret men’in sı nı fın
da sor du ğu so ru aşa ğı da ve ril miş tir.

 "Peyniri uzun süre aç›kta bekletirsek peynirde 
gözlenen değiflime ne ad verilir?"

 Bu na gö re, so ru nun doğ ru ce va b› afla ğ› da ki
ler den han gi si dir?

 

 A) Eri me

 B) Bu har laş ma

 C) Küf len me

 D) Par ça lan ma

9. I.  De mi rin pas lan ma sı

 II. Ağaç la rın çi çek aç ma sı

 III. Tu zun su da çö zün me si

 IV. Gök ku şa ğı nın oluş ma sı

 Yu ka r› da verilen olaylar›n han gi le rin de kim ya
sal de ğifl me ger çek lefl mifl tir?

 A) I ve II  B) I ve IV

 C) II ve III  D) III ve IV

10. Afla ğ› da ki de ği flim ler den han gi si di ğer le rin den 
fark l› özel lik te dir?

 

 A) Di na mi tin pat la ma sı

 B) Bronz dan ma dal ya ya pıl ma sı

 C) Üzüm den sir ke ya pıl ma sı

 D) Sü tün ek şi me si

11. Bu zun eri me si ile il gi li afla ğ› da ve ri len yar g› lar
dan han gi si doğ ru dur?

 A) Mad de nin kim li ği de ğiş miş tir.

 B) Buz ısı ver miş tir.

 C) Ta ne cik ler ara sı boş luk lar azal mış tır.

 D) Buz hal de ğiş tir miş tir.

12. “Okul dan eve ge len Ha san’ın ca nı el ma ye mek 
is te di. An ne si el ma la rın ka buk la rı nı so yup bir ta
ba ğa di lim le ye rek Ha san’a ver di. Ders ça lış ma ya 
baş la yan Ha san el ma dan bir iki di lim ye di. Da ha 
son ra ar ka da şı, Ha san’ı oyun oy na mak için dı şa
rı ya ça ğır dı. Eve dön dük ten son ra oda sı na ge len 
Ha san el ma la rın dış yü ze yi nin ka rar dı ğı nı fark 
et ti. Ta ba ğı alıp mut fa ğa gö tür dü ve do la bın üze
ri ne bı rak tı. Bir kaç gün son ra an ne si mut fa ğı te
miz ler ken do la bın üs tü ne bı ra kı lan el ma la rın 
küf len di ği ni gö rüp on la rı çö pe at tı.”

 Pa rag raf ta el ma ya ya p› lan et ki ler ve so nu cun
da el ma da mey da na ge len de ği flim ler afla ğ› da
ki ler den han gi sin de yan l›fl s›n›fland›r›lm›flt›r?

Etki
Fiziksel 

Değişim

Kimyasal 

Değişim

A) Soyma + –

B) Dilimleme – +

C) Kararma – +

D) Küflenme – +
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4. ÜNİTE

➤  MADDE VE ENDÜSTRİ

Fiziksel ve Kimyasal Değiflimler

1. I.  Kö mü rün yan ma sı

 II. Sü tün ek şi me si

 III. Çin ko nun eri me si

 IV. Tu zun su da çö zün me si

 Yu ka r› da ki olay lar dan hangisi ya da han gi le ri 
so nu cun da ye ni bir mad de olu flur?

 A) Yal nız I  B) I ve II

 C) II ve III D) I, II ve IV

2. “Mad de nin sa de ce dış gö rün tü sün de mey da na 
ge len de ği şim le re fi zik sel de ği şim de nir.”

 Yu ka r› da ki aç›k la ma ya gö re, aflağ›dakilerden 
hangisinde sa de ce fi zik sel de ği flim ger çek le
flir?

 A) B)

Çay

Demir

Su ElmaSu buharı

Paslı
demir

Limonlu
çay

C) D)

Çürümüş
elma

 

 

3. Ay şe al dı ğı pa ta tes le ri ön ce so yu yor, da ha son ra 
di lim le yip kı zar tı yor.

 

 Ay fle’nin yap t› ğ› ifl lemlerle il gi li;

 I.  Pa ta tes le rin so yul ma sı fi zik sel de ği şim dir.

 II. Pa ta te se uy gu la nan tüm iş lem ler de sa de ce 
fi zik sel de ği şim ger çek leş miş tir.

 III. Pa ta tes le rin kı zar tıl ma sı kim ya sal de ği şim dir.

 yukar›da verilenlerden hangisi ya da han gi le ri 
doğ ru dur?

 A) Yal nız I  B) Yal nız II

 C) I ve II  D) I ve III

4. Bir öğ ren ci bir par ça ipi ön ce kü çük kü çük par ça lar 
ha lin de ke sip da ha son ra bu par ça la rı ya kı yor.

      

 Bu na gö re, ör nek ler de ger çek le flen olay la r›n 
tü rü s› ra s›y la afla ğ› da ki ler den han gi sin de doğ
ru olarak ve ril mifl tir?

 A) Fi zik sel  - Fi zik sel 
 B) Fi zik sel - Kim ya sal
 C) Kim ya sal - Kim ya sal 

 D) Kim ya sal - Fi zik sel

5. 

I II III

Pastörize
Süt

Muhallebi
yapma

Yoğurt
yapma

Açıkta
bekletme

 Sü te uy gu la nan yu ka r› da ki ifl lem ler den hangi
si ya da han gi le ri so nu cun da kim ya sal de ğifl
me ger çek le flir?

 
 A) Yal nız I  B) Yalnız II
 C) I ve III  D) I, II ve III

6. Is lak ça ma fl›r la r›n za man la ku ru ma s›  s› ra s›n da 
ger çek le flen de ği fli me ben zer bir de ği flim afla
ğ› da ki ler den han gi sin de ger çek lefl mifl tir?

 A) Kar ya ğma sı
 B) Ça ya li mon sı kıl dı ğın da ren gi nin de ğiş me si

 C) Be sin le rin sin di ril me si

 D) Süt ten yo ğurt el de edil me si
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I

III

II

IV

 Yukar›da verilen olaylardan hangilerinde kim
yasal değiflim gözlenir?

 

 A) I ve  II  B)  I, II ve III

 C) I ve III  D) II ve IV

8. Maddelere yapılan etkiler sonucunda kabarcık 
oluşumu genellikle maddenin kimliğinin değiştiği-
ni gösterir.

 Yukar›da yap›lan aç›k la ma ya gö re, afla ğ› da ve
ri len ka bar c›k olu flum la r›n dan han gi si bir kim
ya sal de ği fli min so nu cu dur?

 

 A) Kar bo nat üze ri ne li mon sı kıl dı ğın da ka bar cık 
olu şu mu

 B) Kay na yan su da ka bar cık göz len me si

 C) Ka pa ğı açı lan ok si jen li su şi şe sin den ka bar cık 
çı kı şı göz len me si

 D) fii şe de bu lu nan su yu çal ka la dı ğı mız da ka bar
cık oluş ma sı

9. X ve Y olay la rın dan;

 I.  X’te sa de ce fi zik sel,

 II. Y’de hem kim ya sal hem de fi zik sel 

 de ği şim ger çek leş mek te dir.

 Bu na gö re, X ve Y olay la r› afla ğ› da ki ler den han
gi sin de ve ri len ler ola bi lir? 

X Y

A) Soğanın 

rendelenmesi

Soğanın 

kesilmesi

B) Ekmeğin küflenmesi Ekmeğin kesilmesi

C) Tebeşirin toz haline

getirimesi

Tebeşirin 

kırılması

D) Etten kıyma

yapılması

Köftelerin yağda

kızartılması

10.       

tuz + şeker

1. deney 2. deney

Karışım

Isıtıcı
su

 Ay şe 1. de ney de gös te ril di ği gi bi bir bar dak su yun 
içe ri si ne tuz ve şe ker at mış tır. Da ha son ra el de 
et ti ği ka rı şı mı 2. de ney de ki gi bi bir ısı tı cı yar dı mıy
la ısı tıp ka rı şım da ki su yu bu har laş tır mış tır.

 Bu na gö re;

 I.  Her iki olay da da mad de nin kim li ği de ğiş me z.

 II. Ay şe’nin 1. de ney de tuz  şe ker ka rı şı mı na 
uy gu la dı ğı et ki çöz me dir.

 III. Ay şe 2. de ney de bu har laş tır ma iş le mi so nun
da kap ta sa de ce tuz el de eder.

 yar g› la r›n dan hangisi ya da han gi le ri doğ ru
dur?

 A) Yal nız III  B) I ve II

 C) II ve III  D) I, II ve III

11. Üç öğ ren ci fi zik sel ve kim ya sal de ği şim le ri in ce le
mek için ça lış ma lar yap mak ta dır.

 Ni lü fer, bir be he rin içi ne koy du ğu çi men to har cı nın 
don ma sın dan son ra ki özel lik le ri ni in ce li yor.

 Ya se min, sa la ta lık la rı bir ka va no za ko yup içe ri si
ne sir ke dol dur duk tan son ra sa la ta lık lar da mey
da na ge len de ği şim le ri göz lü yor.

 Ful den, ham zey ti ne tuz ve su ek le ye rek za man-
la zey tin de mey da na ge len de ği şim le ri gö zlem li yor.

 Bu na gö re; Ni lü fer, Ya se min ve Ful den’in yap
t› ğ› ça l›fl ma lar so nu cun da mad de ler de mey da
na ge len de ği flim tür le ri afla ğ› da ki ler den han
gi sin de doğ ru olarak ve ril mifl tir?

Ni lü fer Ya se min Ful den

A) Fi zik sel Fi zik sel Fi zik sel

B) Fi zik sel Kim ya sal Kim ya sal

C) Kim ya sal Fi zik sel Fi zik sel

D) Kim ya sal Kim ya sal Kim ya sal
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4. ÜNİTE

➤  MADDE VE ENDÜSTRİ

Kimyasal Tepkimeler

1. 
1. Bağ kırılımı gözlenmesi

2. Bağ oluşumu gözlenmesi

3. Yeni atomlar oluşumu

4. Yeni özellikte maddeler oluşumu

5. Kütlenin aynı kalması

 

 Yukar›da verilen özelliklerden hangileri kimya
sal tepkimeler için doğrudur?

 A) 1 ve 2 B) 1, 2 ve 3

 C) 1, 2, 3 ve 4 D) 1, 2, 4 ve 5

2. Aşağıda bazı kimyasal tepkimeler verilmiştir.

 I.  CH
4
 + 2O

2
 ➝ CO

2
 + 2H

2
O 

 II. 2Fe + 3CI
2
 ➝ 2FeCI

3

 III. Mg + 
2
1  O

2
 ➝ MgO

 Buna göre tepkimeler ile ilgili aflağ›da verilen
lerden hangisi yanl›flt›r?

 A) I. yanma tepkimesidir.

 B) II. de hem bağ kırılımı hem de bağ oluşumu 
vardır.

 C) III. de sadece bağ oluşumu vardır.

 D) Tepkimelerde atom türü korunmuştur.

3. Şekilde bir kimyasal tepkime denklemi tanecik 
modeli ile ifade edilmiştir.

 
➜+ ?

 Buna göre tepkime ile ilgili olarak;

 I.  ? yerine  molekülünden iki adet gelmelidir.

 II. Tepkimede bağ kırılımı ve bağ oluşumu göz-
lenmiştir.

 III. Tepkimeye girenlerdeki maddelerin kimliği 
değişmemiştir.

 yukar›da verilenlerden hangisi ya da hangileri 
doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve II

 C) II ve III D) I, II ve III

4. 

 

HCl + NaOH NaCl + H2O

3,6 ? 5,8 1,8

 Yu ka r› da ve ri len denk lefl ti ril mifl tep ki me denk
le min de mik ta r› be lir til me mifl olan Na OH’nin 
küt le si kaç gram d›r?

 A) 5,6  B) 4 C) 3,6 D) 2

5. 

 

m gram
demir katısı

 fiekildeki ağz› aç›k kapta bir miktar demir kat›s› 
hava bulunan bir ortamda bekletiliyor. Bir süre 
sonra kaptaki kat› kütlesinin artt›ğ› gözlemleniyor.

 Buna göre, kapta meydana gelen değiflimle 
ilgili aflağ›da hangi öğrencinin söylediği bilgi 
yanl›flt›r?

 A) Kimyasal bir tepkime gerçekleflmifltir.

 B) Gerçekleflen tepkime yanma tepkimesidir.

 C) Demir havadaki oksijen ile tepkimeye girmiştir.

 D) Demirin sadece fiziksel özelliği değiflmifltir.

6. Mg metalinin yanarak MgO bilefliğine dönüflümü 
ile ilgili, aflağ›da baz› öğrenciler bilgiler veriyor.

 Sema:  Tepkime denklemi, Mg + 1/2 O
2
 → MgO 

fleklindedir.

 Mert:  Sadece fiziksel değiflim gerçekleflir.

 İlkay:  Tepkimede toplam kütle korunur.

 Bu na gö re han gi öğ ren ci le rin ver di ği bil gi ler 
doğ rudur?

 A)  ‹lkay ve Mert B) Sema ve Mert

 C) Sema ve ‹lkay D) Sema, ‹lkay ve Mert
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7. Aflağ›da verilen tepkimelerden hangisinde bir 

bileflik kendi atomlar›ndan oluflurken yanma 
olay› gerçekleflmifltir?

 

 A) C + O
2 

➜ CO
2

 B) NaCI
 
➜ Na + CI

2

 C) HCI + NaOH
 
➜ NaCI + H

2
O

 D) H
2
 + CI

2 
➜ 2HCI

8. H
2
 + 1/2 O

2
 → H

2
O + Isı

 HgO + Isı → Hg + 1/2 O
2

 CaCO
3
 + Isı → CaO + CO

2

 Yukar›da verilen kimyasal tepkime denklemle
rine bak›larak aflağ›da verilenlerden hangisi 
söylenemez?

 A) Bileşikler daima farklı  cins iki elementten 
oluşur.

 B) Tepkimelere giren ve çıkan atomların sayısı 
eşittir.

 C) Bileşikler ısıtılarak farklı bileşiklere dönüştürü-
lebilir.

 D) Bileşikler ısı alarak kendilerini oluşturan ele-
mentlerine ayrıştırılabilir.

9.   X + Y → Z

 yukarıda bir kimyasal tepkime görülmektedir.

 Buna göre aflağ›daki yorumlardan hangisi yan
l›flt›r?

 A) Z, X ve Y maddesinin atomlarını içerir.

 B) X ve Y bir araya gelecek Z bileşiğini meydana 
getirirler.

 C) Tepkime gerçekleşirken toplam kütle artmıştır.

 D) Z, X ve Y'den farklı bir maddedir.

10. 2HCl + Zn → ZnCl
2
 + H

2

 Yukarıda HCl ve Zn arasında gerçekleşen kimya-
sal tepkime verilmiştir.

 Buna göre, tepkimede yer alan maddelerin küt
lelerinin zamana bağl› değiflimini gösteren 
grafiklerden hangisi yanl›flt›r?

 

D)
Kütle

Zaman

C)
Kütle

Zaman

B)
Kütle

Zaman

A)
Toplam kütle

Zaman

HCl

ZnCl2
H2

11. 
+ →

 Yukar›da tanecik modeli verilen tepkime ile il
gili olarak;

 I.   ve  molekülleri arasındaki bağlar 
kopmuştur.

 II. ; yeni bağlar oluşmuştur.

 III. Yeni oluşan madde girenlerdeki maddelerden 
farklı kimyasal yapıdadır.

 yukar›da verilenlerden hangisi ya da hangileri 
doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve II

 C) II ve III D) I, II ve III
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4. ÜNİTE

➤  MADDE VE ENDÜSTRİ

1. Aflağ›daki kimyasal tepkimelerden hangisi yan
ma tepkimesidir?

 A) KClO
3
 → KCl + 3/2 O

2

 B) HNO
3
 + KOH → KNO

3
 +H

2
O

 C) 2Fet + 3/2O
2
 → Fe

2
O

3

 D) NO
2
 → 1/2N

2
 + O

2

2. Kapalı bir kapta gerçekleşen,

     H
2
 + CI

2
 ➝ 2HCI

 tepkimesi ile ilgili olarak aflağ›dakilerden han
gisi yanl›flt›r?

 A)  Atom türü ve sayısı korunmuştur.

 B) Toplam kütle korunmuştur.

 C) Toplam proton sayısı korunmuştur.

 D) Toplam molekül sayısı artmıştır.

3. 

K V R M

++

 

 Yu ka r› da ta ne cik ya p› mo de li ve ri len kim ya sal 
tep ki me de  K, V, R ve M ile gös te ri len mad de 
mo del le ri ile il gi li aflağ›da verilenlerden han gi
si yan l›fl t›r?

 A) K ve V bilefliktir.

 B) R ve M bilefliktir.

 C) K ve V tepkimeye giren maddelerdir.

 D) R ve M üründür.

4. 
Fe + S ➞ FeS

(Demir) (Kükürt)

(Isı)

(Demir sülfür)

 Verilen tepkime denkleminde demir ve kükürt 
elementleri, demir sülfür oluşturmaktadır. 

 Tepkimenin oluflumu s›ras›nda kaptaki demir, 
kükürt ve demir sülfürün kütlezaman grafiği 
hangisindeki gibi olabilir?

 

A)
Kütle (g)

Zaman
FeS

S
Fe

B)
Kütle (g)

Zaman

FeS

S

Fe

C)
Kütle (g)

Zaman

FeS

S
Fe

D)
Kütle (g)

Zaman

FeS

S

Fe

 

5. 

+

 

 Yukar›da tanecik yap› modeli verilen tepkime 
için;

 I.  Sadece fiziksel değiflim meydana gelmifltir.

 II. Atom say›s› azalm›flt›r.

 III. Tepki me ye gi ren ler den bi ri ele ment mo le kü lü 
di ğe ri bi le flik  molekülüdür.

 bilgilerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 

 A) Yaln›z III B) I ve II

 C) I ve III D) II ve III

Kimyasal Tepkimeler
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6. 

4

8

?

36 K

L

M Zaman (dk)

Kütle (g)

 

 Yukarıdaki grafik bir kimyasal tepkimedeki madde-
lerin zamana bağlı kütle değişimini göstermektedir.

 Buna göre tepkime ile ilgili aflağ›da verilenler
den hangisi yanl›flt›r?

 A) Tepkime denklemi L + M ➝ K şeklindedir.

 B) (?) yerine 32 g gelmelidir.

 C) Tepkimede toplam kütle korunmuştur.

 D) Tepkime sonunda kapta yalnız K maddesi 
vardır.

7. Aşağıda kapalı bir kapta gerçekleşen değişim ve-
rilmiştir.

 

1. durum 2. durum

ısı

 

 Yukar›daki dönüflümle ilgili,

 I.  Maddenin tanecikleri arasındaki mesafe art-
mıştır.

 II. Toplam kütle değişmemiştir.

 III. Kimyasal bir değiflim gerçekleşmiştir.

 yap›lan yorumlardan hangisi ya da hangileri 
doğrudur?

 A) Yaln›z II  B) I ve II

 C) II ve III  D) I, II ve III

8. KCIO
3(k)

➝ KCI 
(k)

 + 
2
3 O

2
(g)

 Verilen tepkime ile ilgili olarak;

 I.  Yanma tepkimesidir.

 II. Toplam katı kütlesi azalmıştır.

 III. Tepkimede toplam atom çeşidi korunmuştur.

 yukar›daki ifadelerden hangisi ya da hangileri 
doğrudur?

 A) Yaln›z I  B) I ve II

 C) II ve III  D) I, II ve III

9. Aşağıda su moleküllerinin oluşumu sırasında ger-

çekleşen kimyasal tepkime verilmiştir.

  H
2
 + 

2
1  O

2
 ➝ H

2
O

 Buna göre su molekülü ilgili olarak;

 I.  Element moleküllerinden meydana gelir.

 II. Hidrojen ve Oksijen atomlarının özelliklerini 
gösterir.

 III. Ametal – Ametal atomlarından oluşur.

 yukar›da verilenlerden hangisi ya da hangileri 
doğrudur?

 A) Yaln›z I  B) I ve III

 C) II ve III  D) I, II ve III

10. 

KNO
3

 Yukar›da formülü yaz›lm›fl olan bilefliğin olufl
tuğu element isimlerinin yaz›l› olduğu seçenek 
aflağ›dakilerden hangisidir?

 A) Potasyum, Azot, Oksijen

 B) Potasyum, Neon, Oksijen

 C) Kalsiyum, Azot, Oksijen

 D) Kükürt, Neon, Oksijen
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4. ÜNİTE

➤  MADDE VE ENDÜSTRİ

1. I.  Turnusol kâğıdını kırmızıya çevirme

 II. Sulu çözeltilerinde OH– iyonu miktarını artırma

 III. pH’si 7’den küçük olma.

 Yu ka r› da asit  ve baz lar la il gi li ba z› özel lik ler veril-
miştir.

 Bu na gö re,  numaraland›r›lm›fl bilgilerden han
gisi ya da hangileri asitlerle ilgilidir?

 A) Yaln›z II B) I ve III

 C) II ve III D) I, II ve III

2. 

Seyhan’ın
çözeltisi

Tuğba’nın
çözeltisi

Halime’nin
çözeltisi

HCl NaCl NaOH

 Yukar›da baz› öğrencilerin haz›rlad›ğ› asit, baz ve 
tuz çözeltileri verilmifltir.

 Buna göre, kaplardaki çözeltiler için;

 I.  Sey han’›n çö zel ti sin de pH 7’den kü çük tür.

 II. Sey han ve Ha li me’nin çö zel ti le ri ka r›fl t› r› l›r sa 
Tuğ ba’n›n çö zel ti si el de edi lir.

 III. Üç çö zel ti de elekt rik ak› m› n› ile tir.

 yarg›lar›ndan hangisi ya da hangileri doğru
dur?

 A) Yaln›z I B) Yaln›z III

 C) I ve II D)  I, II ve III

3. 

NH3
gazı

H2O

musluk

 ‹çe ri sin de su bu lu nan bir ka ba mus luk aç› la rak 
NH

3
 ga z› gön de ri li yor ve ga z›n su da çö zün me si 

bek le ni yor.

 Bu na gö re, olu flan çö zel ti için afla ğ› daki bil gi 
lerden hangisi yan l›fl t›r?

 A)  Sudaki OH– iyonu miktarı artar.

 B) Çözeltinin pH’si 7’den büyük olur.

 C) Çözelti mavi turnusol kağıdının rengini kırmı-
zıya çevirir.

 D) Çözelti ele kayganlık hissi verir.

   

4. 

Limon suyu

Yan da içe ri sin de li mon 
su yu bu lu nan ten ce re, 
üze rin de nötr lefl me tep ki-
me si ve re bi le ce ği mad de  
ad› n›n ya z› l› ol du ğu ka
pak la ka pa t› la cak t›r.

 Buna göre, tencere aflağ›daki kapaklardan han
gisi ile kapat›lmal›d›r?

 

 

Çamaflır suyu

Tuz ruhu Çilek suyu

A) B)

C) D)

Elma suyu

Asitler ve Bazlar
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5.  

Madde pH Değeri

Elma 5

Süt 6

Saf su 7

Amonyak 11

 Yu ka r› da ki tab lo da ba z› mad de le re ait pH de ğer
le ri ve ri li yor.

 Buna göre, bu maddelerle ilgili aflağ›dakilerden 
hangisi doğrudur?

 A) Asidik kuvveti en fazla olan elmadır.

 B) Süt, bazik özellik gösterir.

 C) Saf su, mavi turnusol kâğıdının rengini değiş-
tirir.

 D) Amonyak, kırmızı turnusol kâğıdının rengini 
değiştirmez.

6. 
BESİN İÇERDİĞİ ASİTİN ADI

I. Elma a. Laktik asit

II. Çilek b. Malik asit

III. Süt c. Folik asit

 Yukar›daki tabloda baz› besinler ve içerdikleri 
asitlerin adları yazılmıştır.

 Bu na gö re, be sin le rin içer dik le ri asi tlerle efl
lefl ti ril me si afla ğ› da ki ler den han gi sin de doğ ru 
ve ril mifl tir?

 A) 
I. b

II. c

III. a

  B) 
I. a

II. b

III. c

 C)  
I. b

II. a

III. c

 D) 
I. c

II. a

III. b

7. H
2
SO

4
 + 2KOH  →  K

2
SO

4
 + 2H

2
O 

 Yukar›da verilen tep ki mey le il gi li aflağ›daki bil
gilerden hangisi yan l›fl t›r?

 A) Nötrleflme tepkimesidir.

 B) H
2
SO

4
 asit özellik gösterir.

 C) K
2
SO

4
 nötr özellik gösterir.

 D) K
2
SO

4
’ün sulu çözeltisi elektrik akımını iletmez.

8. Fen Bilimleri dersinde öğretmeni Ali’den "Asitler 
ve Bazlar" konusu ile ilgili bir sunum haz›rlamas›n› 
istiyor.

 Ali, bu sunumu haz›rlarken aflağ›da verilen bil
gilerden hangisini kullanmamal›d›r?

 A) pH’si 0 ile 7 arasında olan maddeler asit özel-
lik gösterir.

 B) Bazlar turnusol kağıdının rengini maviye dö-
nüştürür.

 C) pH değeri 14’e yaklaştıkça asitlik kuvveti artar.

 D) Asit ve bazların sulu çözeltileri iyon içerir.

9. Bir öğrenci aşağıda verilen özelliklerin asitlere mi 
yoksa bazlara mı ait olduğunu tespit etmek için 
özelliklerin başlarına asitler için "A", bazlar için "B" 
harflerini yazmıştır

 (...) Ele kayganlık hissi verir.

 (...) Tadları ekşidir.

 (...) Metalleri aşındırır.

 (...) pH değeri 714 arasındadır.

 Buna göre öğrencinin cevaplar›ndan sonraki 
görünüm aflağ›dakilerden hangisinde doğru 
olarak verilmifltir?

  A) (B)

(B)

(A)

(A)

     B) (A)

(A)

(B)

(B)

     C) (B)

(A)

(A)

(B)

 D) (A)

(B)

(A)

(B)
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➤  MADDE VE ENDÜSTRİ

1. ✔ Tuz ruhu

 ✔ Diş macunu

 ✔ Çamaşır suyu

 ✔ Amonyak

 ✔ Zaç yağı

 ✔ Sirke

 Yukar›da verilen mad de le rin asit ve baz ola rak 
s› n›f lan d› r›l ma s› afla ğ› da ki ler den han gi sin de 
doğ ru olarak veril mifl tir?

ASİT BAZ

A) Tuz ruhu

Çamaflır suyu

Sirke

Difl macunu

Amonyak

Zaç yağı

B) Tuz ruhu

Zaç yağı

Sirke

Difl macunu

Çamaflır suyu

Amonyak

C) Çamaflır suyu

Zaç yağı

Sirke

Difl macunu 

Amonyak

Tuz ruhu

D) Amonyak

Zaç yağı

Sirke

Tuz ruhu

Difl macunu

Çamaflır suyu

 

2. 

KOH
çözeltisi

3. kap

KCl
çözeltisi

2. kap

HCl
çözeltisi

1. kap

 Yukar›da verilen çözeltilerle ilgili,

 I.  1. ve 3. kaptaki çözeltiler kar›flt›r›ld›ğ›nda 2. 
kaptaki çözelti oluflur.

 II. Üç kaptaki çözelti de elektrik ak›m›n› iletir.

 III. 2. kaptaki çözelti turnusol kâğ›d›na etki etmez.

 yarg›lar›ndan hangisi ya da hangileri doğru
dur?

 A) Yaln›z I B) I ve II

 C) II ve III D) I, II ve III

3. 

MADDE
TADI pH DEĞERİ

Ekfli Ac› pH < 7 pH > 7

K + – + –

L – – – –

M – + – +

N – – – –

 Yukar›daki tabloda K, L, M ve N maddelerinin sa-
hip olduğu baz› özellikler (+) işareti ile belirtilmiştir.

 Buna göre; K, L, M ve N maddeleri aflağ›da ve
rilenlerden hangileri olabilir?

K L M N

A) Limon Saf Su Sabun Tuz

B) Tuz Sabun Limon Zaç Yağı

C) Zaç Yağı Tuz Limon Tuz

D) Diş Macunu Sabun Tuz Tuz

4. ✔ Taflınmaz tarihi eserlerin aflınması

 ✔ Göllerde pH değerinin düflmesi

 Yukar›da verilen bilgilerdeki du ru ma ne den 
olan olay afla ğ› da ki ler den han gi sin de doğ ru 
olarak veril mifl tir?

 

 A) Yüzey flekilleri

 B)  Erozyon

 C) Asit yağmurlar›

 D)  Gece gündüz aras›ndaki s›cakl›k fark›

Asitler ve Bazlar
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5. 

musluk

H2SO4

KOH çözeltisi
erlen

 Er len de ki KOH çö zel ti si ne mus luk aç› la rak H
2
SO

4
 

çö zel ti si ila ve edi li yor.

 Buna göre,

 I.  Nötrleflme tepkimesi gerçekleflir.

 II. Erlendeki OH– iyonu say›s›n›n zamanla deği-
şim grafiği; 

  

OH– iyonu sayısı

Zaman  

  fleklindedir.

 III. Tepkime sonras›nda tuz ve su oluflur.

 ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğru
dur?

 A) Yaln›z I  B) I ve II

 C) I ve III  D) I, II ve III

6. Fen Bilimleri der sin de la bo rat u var da ders ya pan 
Selin Öğ ret men, P›nar’dan HCl, Na OH ve NaCl’nin 
su lu çö zel ti le ri ni ha z›r la ma s› n› is ti yor.

 Bu na gö re, P› nar’›n çö zel ti le ri doğ ru eti ket le
me si için afla ğ› da ki ifl lem ler den han gi si ni uy
gu la ma s› ge re kir?

 A) Her çözeltiye asit eklemek

 B) Her çö zel ti ye ön ce ma vi tur nu sol kâ ğ› d› son ra 
k›r m› z› tur nusol kâğ›d› bat›rmak

 C) Her çözeltiye önce baz ekleyip sonra k›rm›z› 
turnusol  kâğ›d› bat›rmak

 D) Her çözeltiye mavi turnusol kâğ›d› bat›rmak

7. 

 
HNO3 + X Y H2O+

 Yu ka r› da ki tep ki me ile il gi li aflağ›daki bilgiler
den hangisi yan l›fl t›r?

 A) X, CH
3
COOH olabilir.

 B) Y maddesi tuzdur.

 C) Nötrleflme tepkimesidir.

 D) X’in pH’si 7’den büyüktür.

8. Günlük hayatta tükettiğimiz birçok madde asit ve 
baz özellik gösterir. Örneğin; limon suyu asit özel-
liktedir.

 Bu na gö re, afla ğ› da ya p› lan efl lefl tir me ler den 
han gi si doğ rudur?

 

 

BAZAS‹T

BAZ

A) B)

C) D)

AS‹T

SİRKE
 

 

9. I.  Asitler, suda çözündüğünde H+ iyonu miktar›n› 
art›r›r. 

 II. Asit çözeltilerinin tadlar› genellikle ekflidir. 

 III. Bazlar, suda çözündüğünde OH– iyonu, 
miktar›n› art›r›r.

 IV. Asit ve bazlar birbirleriyle tepkime vermezler.

 V. Asit ve bazlar›n ayraçlarına indikatör denir.

 Yu ka r› da asit ve baz lar la il gi li ve ri len nu ma ra
lan d› r›l m›fl cüm le ler den hangisi ya da han gileri 
yan l›fl t›r?

 A) Yaln›z IV B) I ve III

 C) IV ve V D) II ve III
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Maddenin Is› ile Etkileflimi

1. Is› ve s› cak l›k ko nu su ile il gi li aflağ›daki bil
gilerden hangisi doğ ru dur?

 A) S›cakl›k bir enerjidir.

 B) Is›, kütleye bağl›d›r.

 C) Is›n›n birimi °C’dir.

 D) S›cakl›k, “Q” ile gösterilir.

2. 

 

 

 Yu ka r› da ay n› s› cak l›k ta ki bir da ma ca na su ve bir 
bar dak su ve ril mifl tir.

 Bu na gö re, da ma ca na da ki ve bar dak ta ki su 
yun;

 I.  Ta ne cik le ri nin or ta la ma ha re ket ener ji sileri

 II. Top lam ener ji leri

 III. Öz› s›ları

 özel lik le rin den hangisi ya da han gi le ri birbirin
den fark l› d›r?

 A) Yal n›z II  B) Yal n›z III

 C) I ve II  D) II ve III

3. “De mir, al kol ve kur flu nun öz› s› la r› s› ra s›y la 

 0,46 j/g°C, 2,54 j/g°C ve 0,135 j/g°C dir.”

 Ay n› s› cak l›k ta ki demir, alkol ve kurşundan;

 I.  10 gram de mir par ça s›,

 II. 10 gram al kol,

 III. 10 gram kur flun çu buk,

 eşit süre özdeş ısıtıcılar ile ısıtılıyor.

 Bu na gö re, mad de le rin son s› cak l›k la r› n›n kar
fl› lafl t› r›l ma s› afla ğ› da ki ler den han gi sin de doğ
ru olarak ve ril mifl tir?

 A) I > II > III B) II > I > III

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

4. 

I II

 Yukarıda ve ri len ter mo met re ler fark l› s› cak l›k ta eflit 
mik tar lar da su içe ren kap la ra dal d› r› l› yor ve termo-
metrelerdeki civa seviyelerinin farklı miktarlarda 
yükseldiği gözleniyor.

 Bu na gö re; I ve II. kap ta ki su ör nek le ri için afla
ğ› da ki ifa de ler den han gi si yan l›fl t›r?

 A) II. kap ta ki su ör ne ği ne ait taneciklerin or ta la ma 
ha re ket ener ji si da ha faz la d›r.

 B) S› cak l›k la r› ara s›n da II > I ilifl ki si var d›r.

 C) Kap lar da ki su ör nek ler inin top lam ener ji le ri 
fark l› d›r.

 D) ‹ki kap ta ki su ör nek le ri ka r›fl t› r› l›r sa aralar›nda 
›s› al›fl ve ri fli ol maz.

5. 40°C s› cak l›k ta ki bir or tam da bulunan X, Y ve Z 
s› v› la r›y la il gi li,

 – X, bu lun du ğu or tam dan ›s› al›r.

 – X ve Y s› v› la r› ka r›fl t› r› l›r sa ›s› al›fl ve ri fli ger çek
lefl mez.

 – Z, bu lun du ğu or ta ma ›s› ve rir.

 bil gi le ri ve ri li yor.

 Bu na gö re; X, Y ve Z’nin s› cak l›k la r› afla ğ› daki 
tabloda ve ri len ler den han gi si ola bi lir?

X Y Z

A) 25 °C 25 °C 50 °C

B) 50 °C 50 °C 25 °C

C) 25 °C 50 °C 50 °C

D) 50 °C 25 °C 25 °C
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6. Sedanur, annesinin aynı miktarda patates ve 

peynir kullanarak yaptığı böreklerin tadına bakmak 
istiyor. Piştikten sonra aynı anda fırından çıkan 
böreklerin biraz soğumasını bekliyor. Daha sonra 
tatlarına baktığında patatesli böreğin daha çok 
dilini yaktığını hissediyor. Bu durum patatesli bö-
reğin daha geç soğuduğunu gösteriyor.

 Bu durumun nedenini aflağ›dakilerden hangisi 
en iyi aç›klar?

 

 A) Patatesin özısısı, peynirin özısısından büyük 
olduğu için daha geç soğumuştur.

 B) Patatesin özısısı, peynirin özısısından küçük 
olduğu için daha geç soğumuştur.

 C) Patatesin aldığı ısı peynirin aldığı ısıdan daha 
az olduğu için daha geç soğumuştur.

 D) Peynirli börek patatesli börekten daha geç 
piştiği için geç soğumuştur.

7. K, V, R, M mad de le ri nin ay n› s› cak l›k ta ki eflit küt
le li ör nek le ri nin s› cak l› ğ› n› 20°C art t›r mak için 
ve ril me si ge re ken ›s› lar, V > R > K > M flek lin de
dir.

 Bu na gö re; K, V, R, M mad de le ri nin öz› s›lar›n›n 
büyükten küçüğe doğru s›ralan›fl› aflağ›daki
lerden hangisinde doğru olarak verilmifltir?

 A) K, V, R, M B) R, K, M, V

 C) V, R, K, M D) M, K, R, V

8. 

 

 

Termometre

X Y

Termometre

 Yu ka r› da X ve Y s› v› la r› n›n eflit küt le li fark l› s› cak
l›k ta ki ör nek le ri ne ter mo met re dal d› r› l› yor.

 Ter mo met re ler de ki s› v› se vi ye le ri fle kil de ki gi
bi ol du ğu na gö re; bu s› v› lar için afla ğ› da  veri
len bilgilerden hangisi yan l›fl t›r?

 A) X taneciklerinin ortalama hareket enerjisi 
Y’ninkinden fazlad›r.

 B) S›cakl›klar› aras›nda X > Y iliflkisi vard›r.

 C) X s›v›s›, Y s›v›s›na eklenirse aralar›nda ›s› 
al›flverifli gerçekleflmez.

 D) Y s›v›s›, X s›v›s›na eklenirse ›s› akışı X’ten 
Y’ye doğru olur.

9. “Bir mad de nin 1 gra m› n›n s› cak l› ğ› n› 1°C art t›r mak 
için ge rek li ›s› ya öz› s› de nir.”

 

MADDE ÖZISI DEĞERİ (J/g. °C)

I. Demir 0,46

II. Kurşun 0,135

III. Bakır 0,39

IV. Naftalin 1,71

 Yu ka r› da ki tab lo da ba z› mad de le re ait öz› s› de-
ğer le ri ve ril mifl tir.

 Bu mad de le rin ay n› s› cak l›k ta ki eflit küt le li ör
nek le ri nin s› cak l› ğ› n› 10°C art t›r mak için ve ril
me si ge re ken ›s› lar afla ğ› da ki ler den han gi sin de 
doğ ru olarak k›yaslanm›flt›r?

 A) IV > I > III > II B) IV > III > II > I

 C) II > III > I > IV D) I > II > III > IV

10. Ay fle, X s› v› s› na ait 25°C s› cak l›k ta ki ör nek le ri öz
defl kap lar da öz defl ›s› t› c› lar la eflit sü re ›s› t› yor.

 

X

I. Kap

ısıtıcı

X

II. Kap

ısıtıcı

X

III. Kap

ısıtıcı 

 X s› v› s› na ait ör nek le rin kay na ma ya bafl la ma s› 
için ge çen sü re ler ara s›n da II > I > III ilifl ki si 
ol du ğu na gö re, kaplarda bulunan X s›v›s›n›n 
kütlelerinin büyükten küçüğe doğru s›ralan›fl› 
aflağ›dakilerden hangisinde doğru olarak ve
rilmifltir?

 A) I, II, III B) III, I, II

 C) II, I, III D) III, II, I
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4. ÜNİTE

➤  MADDE VE ENDÜSTRİ

1. Afla ğ› da verilen ör neklerden hangisinde hal 
de ği fli mi ger çek lefl mez?

 A) Kar yağmas›

 B) Buzdolab›ndan ç›kar›lan tereyağ›n›n erimesi

 C) Termometre haznesindeki s›v›n›n yükselmesi

 D) Çaydanl›ğ›n kapağ›nda su damlac›klar›n›n 
oluflmas›

 

2. 

 

 X Y Z

 Yu ka r› da ay n› mad de nin fark l› fi zik sel hal le ri ara-
s›n da ki dö nü flüm le re ait ta ne cik mo del le ri ve ril mifl
tir.

 Bu na gö re;

 I.  X, mad de nin ka t› ha li ni gös ter mek te dir.

 II. Z ha lin den Y ha li ne ge çer ken d› fla r› ya ›s› ve
ri lir.

 III. Ta ne cik ler ara s› bofl luk lar X, Y, Z s› ra s›n da 
ar tar.

 yar g› la r›n dan hangisi ya da han gi le ri doğ ru
dur?

 A) Yal n›z II B) Yal n›z III

 C) I ve II D) I, II ve III

3. 
Hal Değiflimi Ifl› Al›flverifli

I. Sıvı → Gaz
a. Isı alır.

II. Katı → Sıvı

III. Gaz → Sıvı
b. Isı verir.

IV. Katı → Gaz

 Yu ka r› da ki tab lo da hal de ği flim le ri ve hal de ği flim
le ri s› ra s›n da ger çek le flen ›s› al›fl ve rifl le ri gös te ril
mek te dir.

 Bu na gö re, hal de ği flim le ri nin ›s› al›fl ve rifl le ri 
ile efl lefl ti ril me si afla ğ› da ki ler den han gi sin de 
doğ ru ve ril mifl tir?

 A) 
I. a

II. a

III. b

IV. b

    B) 
I. a

II. a

III. b

IV. a

    C) 
I. a

II. b

III. a

IV. b

    D) 
I. a

II. b

III. b

IV. a

4. 

 

KATI SIVI GAZ
1 2

43

 Yu ka r› da ki dö nü flüm ler le il gi li aflağ›daki seçe
neklerde ya z› l› olan bil gi ler den han gi si yan l›fl
t›r?

 

 A) 1 numaral› dönüflümün ad› erimedir.

 B) 2 numaral› dönüflüm s›ras›nda d›flar›dan ›s› 
al›n›r.

 C) 3 ve 4 numaral› dönüflümlerde tanecikler aras› 
boflluklar artar.

 D) 3 numaral› dönüflümde tanecikler aras› çekim 
kuvveti artar.

Maddenin Is› ile Etkileflimi
TEST 22



FE
N

 B
İL

İM
LE

Rİ
5. 

 

40°C
I

50ml
su

40°C
II

100ml
su

50°C
III

20ml
su

60°C
IV

50ml
su

 Yu ka r› da ki kap lar da be lir ti len s› cak l›k ve ha cim ler
de ki su  ör nek le ri bu lun mak ta d›r.

 Bu na gö re; han gi iki kap ta ki s› v› ka r›fl t› r› l›r sa 
ara la r›n da ›s› al›fl ve ri fli gerçekleflmez?

 A) I ve II  B) II ve III

 C) I ve IV  D) II ve IV

6. Aflağ›da ve ri len mad de ör nek le ri  oda ko flul la
r›n da ki fi zik sel hallerine göre grup lan d› r›l d› ğ›n
da han gi si bu gru bun d› fl›n da ka l›r?

 A) Do ğal gaz  B) Hel yum

 C) Ok si jen  D) Su

7. Osman, Fen Bilimleri der sin de “Mad de nin Hal le ri 
ve Is› Al›fl ve ri fli” ko nu sun da bir su num yapacakt›r.

 Bu na gö re, Osman su nu mun da afla ğ› da ki bil
gilerden han gi si ni kul la na maz?

 A) Dondurman›n erimesi s›ras›nda maddenin 
düzensizliği artar.

 B) Is› alarak gerçekleflen hal değiflimleri s›ras›nda 
tanecikler aras› boflluklar azal›r.

 C) Is› vererek gerçekleflen hal değiflimleri sıra-
sında tanecikler aras› çekim kuvveti artar.

 D) Çok terleyen birinin k›sa bir süre sonra serin-
lemesi buharlaflma ile aç›klan›r.

8. 

ısıtıcı

Buz0°C

 

 0°C s›cakl›ktaki buz parças› bir ›s› t› c› yar d› m›y la 
ta ma men eri yin ce ye ka dar ›s› t› l› yor.

 Bu na gö re, ya p› lan ifl lem s›ras›nda buharlaflma 
olmad›ğ›na göre, buz parças› için afla ğ› da ve
ri len ni ce lik ler den han gi si de ğifl mez?

 A) Fiziksel hal

 B) Ta ne cik le rin ha re ket ener ji si

 C) Ta ne cik ler ara s› çe kim kuv ve ti

 D) Sıcaklık

9. Ece, k› fl›n pen ce re cam la r› n›n iç k› s›m la r›n da bu
ğu lan ma ol du ğu nu göz lem li yor.

 Ece’nin göz lem le di ği olay s› ra s›n da mad de ye 
ait;

 I.  Ener ji

 II. Ta ne cik ler ara s› bofl luk

 III. Fi zik sel hal

 durumlar›ndan hangisi ya da han gi le ri de ğifl
mifl tir?

 

 A) Yal n›z I  B) I ve II

 C) II ve III  D) I, II ve III

10. Afla ğ› da verilen ör neklerden hangisinde bu har
lafl ma ger çek lefl mez?

 A) Islak çamafl›rlar›n kurumas›

 B) Ele sürülen kolonyan›n serinlik hissi vermesi

 C) Yaz›n güneflte b›rak›lan demir parças›n›n 
›s›nmas›

 D) Yaz›n yerler suland›ğ›ndan ortam›n serinleme-
si
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4. ÜNİTE

➤  MADDE VE ENDÜSTRİ

Maddenin Is› ile Etkileflimi

1. Yo ğufl ma s› cak l› ğ›n da ki 5 gram su bu ha r› ta
ma men s› v› ha le ge çin ce d› fla r› ya kaç jo ule ›s› 
ve rir?

 (Su yun bu har lafl ma ›s› s› : 2257 J/g)

 A) 1128 B) 2257

 C) 11285 D) 22570

2. 

10 g
Y katısı

10 g
X katısı

 

 

 Ay n› s› cak l›k ta ki eflit küt le de ki X ve Y kat›lar› öz defl 
›s› t› c› lar la ›s› t›l mak ta d›r.

 Is›t ma ifl le mi s› ra s›n da, bir öğ ren ci her da ki ka X 
ve Y mad de le ri nin s› cak l› ğ› n› ter mo met re ile öl çe
rek afla ğ› da ki tab lo ya kay de di yor. 

Zaman (dk)
Madde

X Y
1 25 °C 25 °C
2 25 °C 30 °C
3 25 °C 40 °C
4 25 °C 45 °C
5 25 °C 50 °C
6 30 °C 55 °C
7 35 °C 60 °C
8 40 °C 65 °C
9 45 °C 70 °C
10 50 °C 75 °C
11 55 °C 75 °C
12 60 °C 75 °C

 Bu na gö re, X ve Y mad de le ri için afla ğ› da ki 
bil gi ler den han gi si yan l›fl t›r?

 A) X erime s› cak l› ğ›n da d›r.

 B) X’in ta ne cik ler ara s› çe kim kuv ve ti Y’nin kin den 
faz la d›r.

 C) Y’nin erime s› cak l› ğ› 75°C’dir. 

 D) X’in ta ma men s›v› ha le geç ti ği da ki ka da Y kat› 
hal de dir.

3. “Birim hacim su içe ri si nde çözünen tuz miktar› 
artt›kça donma nok ta s› düfler.”

 Bu na gö re, afla ğ› da ve ri len çö zel ti ler den han
gi si nin donma nok ta s› diğerlerinden düflüktür?

 A) B)

C) D)

100g su
5g tuz

100g su
6g tuz

50g su
10g tuz

50g su
5g tuz

4. Ağ z› aç›k bir kap ta bu lu nan saf X s› v› s› bir ›s› t› c› 
yar d› m›y la ›s› t› l› yor.

 Buna göre afla ğ› da ki han gi ifl lem son ra s›n da 
X s› v› s› n›n kay na ma ya bafl la mas› için geçen 
süre uzar?

 A) ‹çerisine bir miktar tuz  atarak çözmek.

 B) Is›t›c› gücünü artt›rmak.

 C) Kar›flt›rmak

 D) Kaptan bir miktar X s›v›s› boflaltmak.

5. I.  Birimi joule/gram’d›r.

 II. Ayn› madde için donma ›s›s›na eflittir.

 III. Ay›rt edici bir özelliktir.

 IV. Madde miktar› artt›kça artar. 

 Yu ka r› da erime ›s› s› ile il gi li ba z› özellikler veril-
miştir. 

 Bu na gö re, numaraland›r›lm›fl maddelerden 
hangisinde erime ›s›s› ile ilgili yanl›fl bilgi ve
rilmifltir?

 A) I  B) II C) III D) IV
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2500 j ısı
veriliyor

50 g

100 g

Tamamen 
buharlaşıyor

Tamamen
eriyor

Y sıvısı

X
sıvısı

1600 j ısı
veriliyor

Erime
sıcaklığın
da

Kaynama
sıcaklığın
da

X
katısı 

 Yukarıda erime ve kaynama sıcaklığında X ve Y 
maddeleri verilmiştir.

 Buna göre maddelerin hal değiflim ›s›lar› afla
ğ›dakilerden hangisinde doğru olarak verilmifl
tir? (Le: Erime ısısı, Lb: Buharlaşma ısısı)

 
Le (j/g) Lb (j/g)

A) 16 500

B) 16 50

C) 8 25

D) 8 15

7. Ali, de niz de yü zer ken bir den aya ğ› na kramp gi ri
yor. Ne re dey se bo ğul mak ta olan Ali’ye üze rin de 
eri me–don ma ve bu har lafl ma–yo ğufl ma ›s› s›y la 
il gi li yan l›fl bil gi nin ya z› l› ol du ğu can si mi di ve ri le
cek tir.

 Bu na gö re, Ali’ye afla ğ› da ki can si mit le rin den 
han gi si ve ril me li dir?

 

 

Ayn› m
ad

de
 iç

in
 b

uh

arl
aflm

a ›s›s› yoğuflm
a ›s›s›na eflittir. Saf

 b
ir 

ka
t›n

›n
 e

rim

esi s›ras›nda s›cakl›ğ› değiflm
ez. 

Is›t

›c›
 g

üc
ü 

ar
tt›

r›l
›yo

rsa maddenin erim
e ›s›s› değiflir. Saf suda

 ç
öz

ün
en

 tu
z 

miktar› artt›kça kaynam
a noktas› artar. 

A) B)

C) D)

8. 
MADDE ERİME ISISI (J/g)

X 117,04

Y 334,40

Z 321,02
 
 Yu ka r› da ki tab lo da ba z› mad de le re ait eri me ›s›sı 

de ğer le ri ve ril mifl tir.

 Bu na gö re, eri me s› cak l› ğ›n da ki eflit küt le li X, 
Y ve Z ka t› la r› n› ta ma men erit mek için ve ril me
si ge re ken ›s› lar afla ğ› da ki ler den han gi sin de 
doğ ru olarak s›ralanm›flt›r?

 

 A) Y > Z > X  B) Y > X > Z

 C) X > Z > Y  D) Z > Y > X

9. Afla ğ› da verilen hangi ör nek te ki olay ger çek le
flir ken ortama ›s› verilir?

 A) Denizden ç›kan kiflinin üflümesi

 B) Tereyağ›n›n erimesi

 C) Suyun kaynamas›

 D) Yağmurun oluşması

10. 
Madde Kütle (g) Is› (j)

X m Q

Y 2m 6Q

Z 4m 2Q

 Yukarıdaki tabloda aynı ortamda kaynama sıcak-
lığında bulanan X, Y ve Z sıvılarının kütleleri ve 
tamamen buharlaşmaları için gerekli enerjiler ve-
rilmiştir.

 Buna göre s›v›lar›n buharlaflma ›s›lar› aras›n
daki iliflki aflağ›dakilerden hangisinde doğru 
olarak verilmifltir?

 

 A) L
X
 = L

y
 = L

z
  B) L

Y
 > L

X
 > L

z

 C) L
Z
 > L

Y
 > L

X
  D) L

X
 = L

y
 > L

z
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Maddenin Is› ile Etkileflimi

1. 

30 cm

50 cm














 Yandaki dü ze nek-
te k›s kaç la tut tu-
rul mufl için de X 
s› v› s› bu lu nan de-
ney tü pü bir ›s› t› c› 
yar d› m›y la ›s› t› l›-
yor.

 Is› t› c› gü cü de ğifl ti ril me den, de ney tü pü nün 
k›s ka c› 30 cm yu ka r› ya tut tu ru lur sa;

 I.  Kay na ma sü re si

 II. Bu har lafl ma ›s› s›

 III. Kay na ma s› cak l› ğ›

 ni ce lik le rin den hangisi ya da han gi le ri de ği flir?

 A) Yal n›z I B) Yal n›z III

 C) I ve II D) II ve III

2. S›cakl›k (°C)

Zaman (dk)

85

40

5

2 4 6 8

 

 

 Saf bir K maddesinin sıcaklık  zaman değişim 
grafiği şekildeki gibidir.

 Buna göre K maddesi ile ilgili aflağ›dakilerden 
hangisi yanl›flt›r?

 A) Erime noktası 40°C'dir.

 B) Kaynama noktası 85°C'dir.

 C) Erimesi ve kaynaması için geçen süreler ay-
nıdır.

 D) 70°C'de K maddesi gazdır.

3. 

10g
alkol

20g
su

20°C 20°C

I.düzenek

10g
su

20g
alkol

20°C 40°C

II.düzenek

10g
su

20g
su

30°C 30°C

III.düzenek

10g
alkol

30g
alkol

40°C 40°C

IV.düzenek

 Asuman, saf s› v› la r›n sadece küt le le ri ile kay na ma 
sü re le ri ara s›n da ki ilifl ki yi göz lem le mek is ti yor.

 Bu amaç la, Asuman yu ka r› daki nu ma ra lan d›
r›l m›fl dü ze nek ler den hangisini ya da han gi le
ri ni kul la na bi lir?

 A) Yal n›z III B) I ve II

 C) II ve IV D) III ve IV

4. ✔ K›fl›n buzlanmay› engellemek için yollarda 
tuzlama çal›flmas› yap›l›r.

 ✔ Uçak pistleri buzlanmay› engellemek için k›fl›n 
alkolle y›kan›r.

 ✔ K›fl›n araba radyatörlerindeki suya antifiriz 
konulur. 

 Yukar›da yaz›lm›fl olan olay la r› aç›k la yan or tak 
ne den afla ğ› da ki ler den han gi sin de doğ ru ola
rak ve ril mifl tir?

 A) Su yun kay na ma nok ta s› n› yük selt me

 B) Su yun don ma nok ta s› n› dü flür me 

 C) Su yun don ma nok ta s› n› sa bit tut ma

 D) Su yun kay na ma nok ta s› n› sa bit tut ma
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Zaman (dk)

S›cakl›k (°C)

a b c d e

t3

t2

t1

t0

 Yu ka r› da ki gra fik saf Y mad de si nin so ğu ma s› s›
ra s›n da s› cak l› ğ› n›n za man la de ği fli mi ni gös ter
mek te dir.

 5, 6, 7 ve 8. so ru la r› bu gra fi ğe gö re ya n›t la y› n›z.

5. Y mad de si nin a – b zaman ara l› ğ›n da bu lun du
ğu fi zik sel hal afla ğ› da ki ler den han gi sin de doğ
ru ve ril mifl tir?

 A) Gaz B) Ka t› + S› v›

 C) S› v› D) Gaz + S› v›

6. Y mad de si için afla ğ› da verilenlerden hangisi 
yan l›fl t›r?

 

 A) Y’nin kaynama s›cakl›ğ› t
2
°C’dir.

 B) bc zaman aral›ğ›nda madde homojen görü-
nümlüdür.

 C) Y’nin toplam enerjisi artmaktad›r.

 D) Y, b dk sonunda s›v› haldedir.

7. Y mad de si han gi zaman aral›klar›nda he te ro jen 
gö rü nüm lü dür?

 A) a – b ve c – d

 B) a – b ve b – c

 C) c – d ve d – e

 D) a – b ve d – e

8. Y mad de si nin küt le si iki ka t› na ç› ka r› l›r sa, 

 I.  t
2
 s› cak l› ğ›

 II. a – b ara l› ğ›

 III. b – c ara l› ğ›

 ni ce lik le rin den hangisi ya da han gi le ri değifle
bilir?

 

 A) Yal n›z II B) I ve II

 C) I ve III D) II ve III

9. 
Deniz suyunun sıcaklığı çok güzeldi. 
Fakat çıkınca çok üşüdüm.

 Yukarıda deniz kenarında bulunan Zeynep görül-
mektedir.

 Zeynep'in denizden ç›kt›ğ›nda üflümesi aflağ›
daki olaylardan hangisi ile benzerlik göster
mez?

 A) Banyodan çıkan insanın üşümesi

 B) Yüzünü yıkayan insanın serinlemesi

 C) Kesilip güneşe konulan karpuzun soğuması

 D) Soğuk cama üflenince buğulanması

10. 

90

120

58

10

Zaman (dk)

S›cakl›k (°C)

  Yu ka r› da ki gra fik te ›s›n mak ta olan saf X mad de-
si nin s› cak l› ğ› n›n za man la de ği fli mi ve ril mifl tir.

 Bu na gö re, X mad de si  70°C s› cak l›k ta  hangi 
fi zik sel halde bulunur?

 A) Ka t› B) Ka t› + S› v›

 C) S› v› D) Gaz
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4. ÜNİTE

➤  MADDE VE ENDÜSTRİ

Türkiye'de Kimya Endüstrisi

1. 

Kimya sanayi ile 

temizlik ürünleri 

üretilir.

■ ▲

Kimya endüstrisi 

sadece kimyagerler 

ile çalışır.

D

D Y

Y

D Y

Kimya sektöründe ithalatın oranı

ihracattan daha fazladır.

● ★

 Yukar›da birbiri ile bağlant›l› cümlelerdeki ifa
delerin doğru (D) ya da yanl›fl (Y) olduğuna 
karar verilerek ilerlendiğnide hangi ç›k›fla ula
fl›l›r?

 A) ■  B) ▲ C) ● D) ★

2. Aşağıda kimya endüstrisi ile ilgili verilen cümlelerin 
başına doğru ise (D) yanlış ise (Y) harfi yazılıyor.

 
Türkiye'de kimya sanayisinin tarihi yakın 
zamana gitmektedir.

Türkiye'de kimya sanayinde kullanılan 
hammaddenin % 70'i ithal edilmektedir.

Kimya endüstrisi birçok meslek grubu ile 
çalışmaktadır.

 Buna göre tablonun son görünümü aflağ›daki
lerden hangisinde doğru olarak verilmifltir?

 A) 
Y

D

Y

 B) 
D

D

D

 C) 
Y

Y

D

 D) 
D

D

Y

3. Türkiye'de kimya sektöründe;

 a. Sabun

 b. Deterjan

 c. İlaç

 d. Boya

 yukar›da verilenlerin kaç tanesi ile ilgili tesis 
bulunmaktad›r?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4 

4. Türkiye'de kimya sanayisi ...................................

 Yukar›da verilen cümlenin devam›na aflağ›da
kilerden hangisi yaz›lamaz?

 A) ithalata bağımlıdır.

 B) gelişimini sürdürmektedir.

 C) temizlik ürünlerinin üretilmesini sağlar.

 D) sadece çok uluslu şirketlerin faaliyet gösterdi-
ği alandır.

5. 

 Yukarıda bazı ürünler verilmiştir.

 Buna göre bu ürünlerden kaç tanesi Türk Kim
ya Endüstrisi ile üretilir?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4
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