4. ÜNİTE: MADDE VE ENDÜSTRİ

1 16.

Yapılan iki farklı işlem ve bu işlemlere ait gözlemler tablodaki gibidir.
Yapılan işlem

Gözlemler

1. Nitrik asit (HNO3) içerisine
bakır (Cu) parçaları atılıp
karıştırılır.

• Renkli bir gaz çıkışı gözlendi.
• Çözelti maviye döndü.
• Tepkime kabı ısındı.

2. Katı iyot parçaları suyun
içerisine atılıp karıştırılır.

• Suyun rengi değişti.
• Katı iyot parçaları bir miktar
çözündü.

Buna göre;
I. tepkime kabının ısınması,
II. gaz çıkışının olması,
III. iyotun suda çözünmesi
gözlemlerinden hangileri kesinlikle bir kimyasal değişim olduğunu gösterir?
A) Yalnız I.

B) Yalnız III.

C) I ve II.
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D) II ve III.

Diğer sayfaya geçiniz.

319.

Periyodik tablo düzenlenirken elementler belirli özelliklerine göre gruplandırılır. Bu tablonun oluşturulmasında geçen tarihsel süreçte ortaya atılan görüşlerden ikisi şöyledir:
I. görüş : Elementler, artan atom kütlelerine göre sıralanır.
II. görüş : Elementler, artan atom numaralarına göre sıralanır.
Günümüzde geçerli olan II. görüşün savunduğu kurala göre düzenlenen periyodik tablodaki bazı elementler şekilde verilmiştir.
2

1

H
1.00
3

Li
6.94
11

4

11

Be
9.01

Na
22.98

12

Na
Mg
22.98 24.30
19

Atom numarası
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Buna göre aşağıdaki element çiftlerinden hangisi I. görüşün ortaya koyduğu kurala uymayan
bir örnek olarak gösterilebilir?
A) H - He

420.

B) Ar - K

C) Na - Mg

D) N - O

Bir öğrenci, ilk sıcaklıkları aynı olan saf bir sıvıyı özdeş kaplarda, özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtarak
yaptığı iki ayrı deneyin sonucunda şekildeki sıcaklık-zaman grafiklerini elde ediyor.
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II. Grafik

Buna göre grafiklerde taranmış olarak gösterilen alanda geçen sürenin II. grafikte daha uzun
olmasını, bu saf sıvının aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkilemiştir?
(Isı alışverişinin sadece sıvılar ve ısıtıcılar arasında olduğu düşünülecektir.)
A) Öz ısısı
B) Kütlesi
C) Donma noktası
D) Kaynama noktası
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Diğer sayfaya geçiniz.

57.
Bilgi: pH’sı 5'in altında olan yağmurlar asit yağmuru olarak tanımlanır.
İstanbul - Çatalca'ya ait yağmur numunelerinin aylık ortalama pH verileri grafikte gösterilmiştir.
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Buna göre Çatalca ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kış aylarında havadaki CO2, NO2, SO2 gazlarının yoğunluğu daha fazladır.
B) Ocak ayındaki yağmurlar genel olarak doğal yaşamı olumlu
1 etkiler.
C) Ağustos ayındaki yağmurlar için asit yağmurlarından söz etmek mümkündür.
D) Mart ayındaki yağmurlar şubat ayına göre metal yüzeylere daha çok zarar verir.

8. Özdeş ısıtıcılar kullanılarak ilk sıcaklıkları eşit olan saf sıvılarla aşağıdaki deney düzenekleri hazırlanıyor.
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Buna göre kurulan düzeneklerle ilgili,
I. 1 ve 3. kaplardaki sıvıların eşit süre ısıtılarak son sıcaklıklarına bakıldığında öz ısıları karşılaştırılabilir.
II. 1 ve 2. kaplardaki sıvılar eşit süre ısıtıldığında 1. kaptaki sıvının sıcaklık değişiminin daha az olduğu gözlemlenir.
III. 3 ve 4. kaplardaki sıvılar kaynayıncaya kadar ısıtıldığında, 4. kaptaki sıvının daha kısa sürede kaynadığı gözlemlenir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.

B) I ve III.

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

69.
Belirteçler

Asit Ortamında
Renk

Baz Ortamında
Renk

Metil Oranj

Kırmızı

Sarı

Fenolftalein

Renksiz

Pembe

K, L, M ve N kaplarıyla hazırlanan aşağıdaki deney düzeneğinde her bir kaba asit, baz, metil oranj ve fenolftalein maddelerinden birisi konuluyor.
K

L

1

2

M

N

Deneyde yalnız 1 numaralı musluk açıldığında K sıvısı M ve N'ye gidiyor ve M kabındaki sıvının sarı renge,
N kabındaki sıvının kırmızı renge dönüştüğü gözleniyor.
Her kaptaki sıvı birbirinden farklı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) N kabındaki sıvının pH değeri 7-14 arasında iken M'deki 0-7 arasındadır.
B) 2 numaralı musluk tek başına açıldığında M kabındaki çözelti renksiz olur.
C) L kabında fenolftalein çözeltisi, K kabında metil oranj çözeltisi vardır.
D) Sulu çözeltilerine N kabındaki sıvı OH- iyonu, L kabındaki sıvı ise H+ iyonu verir.

7 10.

Öğretmen "Maddenin Isı ile Etkileşimi" konusuyla ilgili sınıfa getirdiği terazinin 1. kefesine suyla ıslattığı, 2. kefesine de
aynı miktarda kolonya ile ıslattığı özdeş mendilleri Şekil I'deki gibi koyuyor.
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Bir süre sonra

Şekil I

2
1
Şekil II

Bir süre bekledikten sonra terazinin dengesinin Şekil II'deki gibi bozulduğunu gözlemliyor.
Gözlem sonucu ile ilgili,
I. 1. kefedeki mendil daha çabuk kurumuştur.
II. Eşit kütledeki kolonya suya göre daha az ısı alarak buharlaşır.
III. Suyun buharlaşma ısısı kolonyanınkinden daha fazladır.
çıkarımlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II.

B) I ve II.

C) I ve III.
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D) II ve III.

81.

Bir bölümü verilen periyodik tabloda bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir.

Bir öğrenci bu periyodik tablodan faydalanarak aşağıdaki sorulara cevap veriyor.
Öğrencinin cevapları

Sorular
I. Aynı periyotta olan elementler hangileridir?
II. Isı ve elektriği iyi ileten elementler hangileridir?
III. Soygaz olan elementler hangileridir?

H ve Na
Na ve Al
He ve Ar

Öğrencinin hangi sorulara verdiği cevaplar doğrudur?
A) Yalnız III.

92.

B) I ve II.

C) II ve III.

(2017/LGS ÖRN)
D) I, II ve III.

Öğrenciler pH değerleri verilen eşit miktardaki iki farklı sıvı içerisine demir ve mermer parçasını
ayrı ayrı atıyorlar. Daha sonra sıvılar ve sıvılara atılan bu maddelerdeki değişimleri gözlemleyerek tabloya kaydediyorlar.
Sıvının pH
değeri
0,1
10

Demir parçası atılan
sıvılarda gözlenenler
Kabarcıklar oluştu.
Kabarcık oluşmadı.

Demir parçasında
gözlenenler
Bir kısmı çözündü.
Çözünme olmadı.

Sıvının pH
değeri
0,1
10

Mermer parçası atılan
sıvılarda gözlenenler
Kabarcıklar oluştu.
Kabarcık oluşmadı.

Mermer parçasında
gözlenenler
Yüzeyi aşındı.
Aşınma olmadı.

Aşağıdakilerden hangisi bu gözlemlere uygun bir davranıştır?

(2017/LGS ÖRN)

A) Sıvı el sabunlarını koymak için demirden yapılan sabunluk kullanmak
B) Mermer yüzeylerin temizliğinde deterjan kullanmamak
C) Metal bardaklara konulan asitli içecekleri içmek
D) Mermer lavaboları tuz ruhu ile temizlemek

3.
10

Bir araştırmacı, suyu kaynatmak için;
• ısıya dayanıklı,
• ısıyı iyi ileten,
• şekil verilebilen,
• kırılgan olmayan
bir maddeden çaydanlık yapmak istiyor.

Buna göre araştırmacı, bir kısmı verilmiş periyodik tablodaki numaralı kısımlarda yer alan elementlerden hangisini kullanabilir?
(2018/LGS)
A) I.

B) II.

C) III.
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D) IV.

4.
11

• Asit çözeltisinde hidrojen iyonları bulunur.
• Nötr bir madde olan kırmızı lahana suyuna hidrojen iyonu içeren çözelti ilave edilirse lahana
suyunun rengi pembeye dönüşür.
Deney tüplerine eşit miktarda kırmızı lahana suyu konuluyor. Sonra bu deney tüplerinden birine
tuz, birine asit, diğerine baz çözeltisi eklenerek renk değişimleri gözleniyor.

Bir öğrenci verilen bilgi ve gözlemlere göre pembe renk verenin asit, yeşil renk verenin baz,
renk değişikliği olmayanın ise nötr madde olabileceği şeklinde doğru bir tahminde bulunuyor.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi öğrencinin bu tahminini destekler?

(2017/LGS ÖRN)

A) İki farklı asit birbiriyle karıştırılırsa renk değişimi gözlenebilir.
B) İki farklı baz birbiriyle karıştırılırsa renk değişimi gözlenebilir.
C) Hidroksit iyonları lahana suyunun rengini değiştirir.
D) Bazlar asitlerle tepkimeye girince tuz ve su oluşur.

5.
12

Kimyasal tepkime sürecinde atom ya da moleküller arasında yeni bağlar oluşur veya var olan
bağlar kırılır.
Buna göre, aşağıda verilen modellerden hangisi kimyasal tepkimeyi göstermez? (2018/LGS)
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6.
13

Bir deney yapılarak asit yağmurunun bitkiler üzerindeki etkisi gözlenmek isteniyor.

Bu deneyde şekildeki bitki ve malzemelerden uygun olanlar seçilerek iki düzenek hazırlanıyor.
Seçilen sıvılar bitkilere sulama kabıyla yağmur gibi üstten verilerek gözlem sonuçları karşılaştırılıyor.
Buna göre, düzeneklerde aşağıdakilerin hangisinde verilen bitki ve malzemeler kullanılmıştır?
A) L bitkisi ve özdeş K bitkileri, çamaşır suyu, eş değer miktarda H2SO4 ve NaOH’ten oluşan
karışım, cam fanus
B) K bitkisi, M bitkisi, NaOH çözeltisi, saf su
C) Özdeş K bitkileri, H2SO4 çözeltisi, saf su
D) L bitkisi, M bitkisi, eş değer miktarda H2SO4 ve NaOH’ten oluşan karışım, termometre,
cam fanus
(2018/LGS)

7.
14

Maddelerin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeleri oluşturma sürecine kimyasal tepkime
denir.
Aşağıda bir kimyasal tepkimeye ait molekül modeli gösterilmiştir.

Buna göre K, L ve M maddeleri ile ilgili,
I. M maddesinin kütlesi K ve L maddelerinin toplam kütlesinden daha fazladır.
II. M maddesinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, K ve L maddelerininkinden farklıdır.
III. Tepkimeye girenler ve çıkanlar tarafındaki atom sayıları aynıdır.
yorumlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.

(OCAK/ÖRN)

B) Yalnız II.

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

8.
15

Aşağıdaki grafiklerde, asit yağmurlarının olduğu bir bölgede göldeki suyun pH değeri ve balık
türü sayısı ile o bölgedeki sanayi tesisi sayısının yıllara göre değişimleri gösterilmiştir.

İki grup araştırmacıdan birinci grup, balık türü sayısındaki azalmanın sanayi tesisi artışına bağlı
olduğunu düşünüyor. Böyle düşünmeyen ikinci grup ise göldeki suyun pH değerinin değişimine
yol açabilecek başka faktörleri araştırıyor.
İkinci gruptakiler grafiklerdeki hangi durumları karşılaştırarak başka faktörleri araştırmaya karar
vermiştir?
(EKİM/ÖRN)
A) 1990 ve 2000 yıllarındaki pH değerlerini
B) 1990 ve 2000 yıllarındaki balık türleri sayısını
C) 2000 - 2005 yılları arasındaki sanayi tesisi ve balık türü sayısını
D) 2005 - 2015 yılları arasındaki sanayi tesisi sayısı ve suyun pH değerini

9.
16

Bir okuldaki malzeme dolabında özdeş kapalı cam şişelerde HCl, NaOH, H2SO4 sulu çözeltileri
ve saf su bulunmaktadır. Ancak şişelerde hangi sıvının bulunduğunu belirten bir etiket yoktur.
Asitlerin, mavi turnusol kâğıdını kırmızı; bazların ise kırmızı turnusol kâğıdını mavi renge dönüştürdüğünü bilen bir öğrenci şişelere doğru etiketleri yapıştırmak için deney yapıyor. Bu deneyde her şişeye ayrı ayrı bir kırmızı, bir mavi turnusol kâğıdı daldırıp kâğıtlardaki renk değişimini
tabloya kaydediyor.
Turnusol kâğıdı

Mavi turnusol

Kırmızı turnusol

Çözeltiler
I. Çözelti
Kırmızı
Kırmızı
II. Çözelti
Mavi
Kırmızı
III. Çözelti
Kırmızı
Kırmızı
IV. Çözelti
Mavi
Mavi
Buna göre öğrencinin deneyde tabloya kaydettiği verilerin doğru etiketleme için yeterliliğiyle ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
(EKİM/ÖRN)
A) Yeterlidir, çünkü asit, baz ve nötr sıvılar belirlenmiştir.
B) Yeterlidir, çünkü bütün çözeltilerdeki turnusol kağıdında renk değişimi gözlenmiştir.
C) Yeterli değildir, çünkü asitlerin cinsi belirlenememiştir.
D) Yeterli değildir, çünkü baz ve su belirlenememiştir.
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10.
17

Periyodik sistemde elementler, artan atom numaralarına göre dizilirler ve oluşan düşey sıralara
grup, yatay sıralara ise periyot adı verilir.
Periyodik sistemdeki ▲, ● ve ■ elementlerine ait şu bilgiler verilmiştir:
• ▲ ve ■ aynı gruptadır.
• ● ve ■ aynı periyottadır.
• Atom numarası en küçük olan ▲’dir.
Buna göre bu elementlerin periyodik sistemdeki yerleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

(ARALIK/ÖRN)

11.

İlk sıcaklıkları 10 °C olan saf maddeden yapılmış eşit kütleli K, L ve M bilyeleri, özdeş ısıtıcılarla sıcaklıkları 80 °C olana kadar ısıtılıyor. Eşit sıcaklıktaki bu üç bilye aynı anda özdeş buz kalıplarının üzerine bırakılıyor. Bir süre sonra bilyelerin ve buz kalıplarının durumu aşağıdaki gibi gözleniyor.

Buna göre gerçekleşen olaylar ile ilgili,

(NİSAN/ÖRN)

I. M’nin buza verdiği ısı, K’nın verdiğinden büyüktür.
II. K, L ve M bilyeleri farklı saf maddelerdir.
III. Buz kalıplarının üzerine bırakılmadan önce en fazla ısı K bilyesine verilmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.

B) Yalnız III.

C) I ve II.
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D) II ve III.

12.
18

Aşağıda günümüzde kullanılan periyodik çizelgeye ait bir kesit verilmiştir.

Günümüzde kullanılan periyodik sistem Mendeleyev’in atom kütlelerini esas alarak oluşturduğu
sistemden farklıdır. Eğer elementler Mendeleyev’in dediği gibi, artan atom kütlelerine göre sıralanacak olsaydı argon, günümüzdeki periyodik çizelgede potasyumun olduğu yerde olmalıydı.
Çünkü argonun atom kütlesi (39,948), potasyumunkinden (39,098) daha büyüktür. Ancak
Mendeleyev’in ardından Henry Moseley’in yaptığı çalışmalar, elementlerde gözlenen periyodikliğin temelinde, atom kütlesinden farklı bir özelliğin olduğunu göstermiş ve elementlerin sınıflandırılması günümüzde kullanılan hâlini almıştır. Günümüzde kullanılan periyodik çizelgede elementler, artan atom numaralarına veya proton sayılarına göre dizilmiş ve benzer özellik gösteren elementler aynı gruplarda sıralanmıştır.
Periyodik sistem ile ilgili yapılan çalışmaların bir bölümünün verildiği yukarıdaki metne göre
hangisi söylenemez?
(OCAK/ÖRN)
A) Günümüzde kullanılan periyodik çizelgede elementler, artan atom numaralarına göre sıralanmıştır.
B) Moseley’e göre elementler, atomlarının proton sayılarına göre sıralandığında benzer özellikler periyodik olarak tekrarlanır.
C) Mendeleyev, oluşturduğu sistemde bazı elementleri olması gereken gruplara yerleştirememiştir.
D) Elementlerin günümüzdeki şekilde sınıflandırılabilmesi için atom kütlelerinin bilinmesi yeterlidir.

13.
19

Kimyasal değişim : Maddenin yapısının değişerek yeni maddeler oluşmasıdır.
Fiziksel değişim : Maddenin yalnız görünüşünde meydana gelen değişimlerdir.
Aşağıdaki tabloda kâğıt, patates, gümüş ve limona uygulanan bazı işlemler, karşılarında belirtilmiştir.

Uygulanan işlemlerden kimyasal değişime neden olanlar boyandığında aşağıdaki seçeneklerden hangisi elde edilir?
(OCAK/ÖRN)
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14.
20

Çözeltilerdeki pH değeri değiştikçe renk değişimine neden olan maddelere indikatör veya ayıraç denir. Örneğin kırmızı lahana suyu indikatör özellik gösteren bir maddedir.
pH değeri yaklaşık olarak 7 olan nötr kırmızı lahana çözeltisinin rengi mor olup bu çözeltinin
farklı pH değerlerinde dönüşeceği renklere ait görsel aşağıdaki gibidir.

Özdeş dört behere eşit miktarda kırmızı lahana çözeltisi konularak sırasıyla beherlere saf su,
toz sabun ve limon suyu ilave ediliyor.

Başlangıçta mor renkli olan kırmızı lahana çözeltilerine belirtilen maddeler eklendiğinde çözeltilerin dönüşeceği renklerin hangi seçenekteki gibi olması beklenir?
(OCAK/ÖRN)

21

15.

Aysu, sabah okula gitmeden önce kahvaltı yapmak için su dolu çaydanlığı ocağa koymuş ve su
kaynayınca çayını demlemiştir. Çaydanlık ağzına kadar su ile doluyken kaynamanın daha çok
zaman aldığını düşünen Aysu, ertesi gün çaydanlığa daha az su koyduğunda daha kısa sürede
kaynadığını gözlemlemiştir. Bu durumdan emin olmak için okul laboratuarında aşamaları aşağıda
verilen deneyi gerçekleştirmiştir:
• Özdeş iki behere aynı sıcaklıkta 200 mL ve 400 mL su koymuştur.
• Özdeş ısıtıcılarla kaynayıncaya kadar ısı vermiştir.
• Kaynamaya başladıkları süreleri kaydetmiştir.
Buna göre, verilen deneydeki bağımlı ve bağımsız değişkenler aşağıdakilerin hangisinde doğru
verilmiştir?
(OCAK/ÖRN)
Bağımlı Değişken
A)
B)
C)
D)

Kaynama süresi
Sıvıların cinsi
Kaynama süresi
Sıvıların miktarı

Bağımsız Değişken
Sıvıların cinsi
Sıvıların miktarı
Sıvıların miktarı
Kaynama süresi
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224.

Elementler periyodik tabloda artan atom numaralarına göre sıralanmaktadır. Periyodik tabloda ilk üç periyot dışında diğer tüm periyotların tam olarak dolu olduğu bilinmektedir.
Aşağıda verilen periyodik tabloda elementlerin kaynama noktalarına dair bilgiler siyah dairelerin boyutlarıyla simgelenmiştir.

Periyodik Tablo
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Kaynama Noktası (°C)

Bu bilgiler kullanılarak aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) Bilim insanları bazı elementler hakkında henüz yeterli bilgiye ulaşamamışlardır.
B) İkinci periyotta dört element normal koşullarda doğada gaz hâlinde bulunur.
C) Genellikle metallerin kaynama noktaları çok yüksektir.
D) 7A grubunda dört tane element bulunur.

5. Atmosfere yayılan karbondioksit (CO2), kükürt dioksit (SO2) ve azot dioksit (NO2) gazları havadaki su buharıyla tepkimeye girerek bazı asitlerin oluşmasına sebep olurlar. Bu durum oluşan yağmurun pH değerinin değişmesine sebep olur.
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Aynı yüz ölçümüne  sahip P, R, S bölgelerinde, gaz salınımları birbirine eşit olan fabrika ve araç sayıları ile büyüklük ve
tür çeşitleri aynı olan ağaç sayıları aşağıdaki çizelgede verilmiştir.
Bölgeler

Araç sayısı

Fabrika sayısı

Ağaç sayısı

P

20.000

200

500

R

20.000

200

1500

S

10.000

100

4000

Buna göre bu bölgelerde meydana gelen yağmurların pH değerlerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi
olabilir? (Tablodakiler dışında atmosferin pH’ i etkileyen diğer unsurlar ihmal edilecektir.)
B) pH

A) pH

P

R

S

Bölgeler

C) pH

P

R

S

Bölgeler

D) pH

P

13

R

S

Bölgeler

P

R

S

Bölgeler
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5.

Bir öğrenci başlangıç sıcaklıkları eşit olan aynı sıvının farklı miktarlarını özdeş ısıtıcılarla eşit
süre ısıttıktan sonra sıcaklıklarını ölçüyor ve şekildeki grafiği elde ediyor.

Buna göre, öğrencinin X ile belirttiği değişken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Isı miktarı

B) Zaman

C) Madde miktarı

(OKS/2008)

D) Özkütle (Yoğunluk)
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6.

Özellikleri verilen element, aşağıdaki hangi periyodik tabloda koyu renkle belirtilen bölgede yer
alır?
(SBS/2012)

58

A

15.
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SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM
KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV

FEN BİLİMLERİ

17. Bir deney yapılarak asit yağmurunun bitkiler

Bir araştırmacı, suyu kaynatmak için;

•
•
•
•
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ısıya dayanıklı,
ısıyı iyi ileten,
şekil verilebilen,
kırılgan olmayan

üzerindeki etkisi gözlenmek isteniyor.

bir maddeden çaydanlık yapmak istiyor.

II

III

IV

Buna göre araştırmacı, bir kısmı verilmiş
periyodik tablodaki numaralı kısımlarda yer
alan elementlerden hangisini kullanabilir?
A) I.

B) II.

C) III.

Özdeş K
bitkileri

D) IV.

Çamaşır
suyu

L
bitkisi

Saf
su

NaOH
çözeltisi

M
bitkisi

H2SO4
çözeltisi

(ÖDSGM)

I

mL

Cam
fanus

A

Termometre

16.
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Kimyasal tepkime sürecinde atom ya da moleküller arasında yeni bağlar oluşur veya var
olan bağlar kırılır.

Sulama kabı

Bu deneyde şekildeki bitki ve malzemelerden
uygun olanlar seçilerek iki düzenek hazırlanıyor. Seçilen sıvılar bitkilere sulama kabıyla
yağmur gibi üstten verilerek gözlem sonuçları
karşılaştırılıyor.
Buna göre, düzeneklerde aşağıdakilerin
hangisinde verilen bitki ve malzemeler
kullanılmıştır?

Buna göre, aşağıda verilen modellerden
hangisi kimyasal tepkimeyi göstermez?

A) L bitkisi ve özdeş K bitkileri, çamaşır suyu,
eş değer miktarda H2SO4 ve NaOH’ten
oluşan karışım, cam fanus
B) K bitkisi, M bitkisi, NaOH çözeltisi, saf su
C) Özdeş K bitkileri, H2SO4 çözeltisi, saf su
D) L bitkisi, M bitkisi, eş değer miktarda H2SO4
ve NaOH’ten oluşan karışım, termometre,
cam fanus

20

308.

Aşağıdaki grafikte P, R ve S elementlerinin katman sayıları ve son katmandaki elektron sayıları verilmiştir.
8
7
6
5

Katman sayısı

4

Son Katmandaki
Elektron Sayısı

3
2
1
0

P Elementi R Elementi S Elementi

Verilen grafiğe göre,
I . Elementlerin atom numaraları P > R > S şeklindedir.
II. R ve S elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir.
III. P ve S elementleri periyodik cetvelde aynı yatay sırada bulunurlar.
çıkarımlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.

9.
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B) Yalnız II.

C) I ve III.

D) II ve III.

Günlük hayatta karşılaşılan bazı olaylar sonunda maddenin sadece dış görünümünde meydana gelen değişimlere fiziksel
değişim, tanecik yapısında meydana gelen değişimlere ise kimyasal değişim denir.
Aşağıda zeytinden sabun yapımı için gerekli malzemeler ve yapımı aşamaları sırasıyla verilmiştir.

Gerekli
malzemeler

Sabun yapım aşamaları

7,5 kg zeytin
1,5 L su
250 g kostik (NaOH)
Plastik kap
Zeytin kırma taşı
Gözlük
Eldiven

1. Zeytinler, zeytin kırma taşı ile kırılarak çekirdekleri
çıkarılır.
2. Çekirdeği çıkarılan zeytinler sıkıştırılarak ezilir ve yağları
çıkarılır.
3. Tencereye konulan yağ üzerine su ve kostik (NaOH) azar
azar ilave edilir.
4. Belirli bir kıvama gelince katılaşması beklenir ve istenilen
büyüklüklerde kesilir.

Buna göre sabun yapımındaki olaylar fiziksel ve kimyasal değişim olarak gruplandırıldığında aşağıdakilerden
hangisi doğru olur?
Fiziksel değişim

Kimyasal değişim

A)

1, 2 ve 4.

3.

B)

1, 2 ve 3.

4.

C)

2 ve 4.

1 ve 3.

D)

3 ve 4.

1 ve 2.

13
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Elementler kimyasal olaylar neticesinde birleşerek yeni bir madde oluştururlar. Bu kimyasal olay sırasında oluşan bileşiğin
kütlesi tepkimeye katılan elementlerin kütleleri toplamına eşittir.
Yapılan deneylerde farklı miktarlarda azot ve hidrojen gazları uygun şartlarda tepkimeye sokularak amonyak bileşiğinin
oluşumu gözlemlenmiştir. Tepkimenin oluşum modeli ve maddelerin kütleleri ile ilgili tablo aşağıda verilmiştir.

+
Azot gazı (N2)

Deney
no

Hidrojen gazı (H2)

Amonyak (NH3)

Tepkimeden önce

Tepkimeden sonra

Azot (N2)
kütlesi

Hidrojen
(H2) kütlesi

Amonyak
(NH3) kütlesi

Azot
(N2) kütlesi

Hidrojen
(H2) kütlesi

Amonyak
(NH3) kütlesi

1

16

3

–

2

–

17

2

44

9

–

2

–

51

3

56

15

–

–

2

68

4

84

20

–

–

2

102

Buna göre tabloda verilen ölçümler kontrol edildiğinde hangi deneyde yapılan ölçümde hata yapılmıştır?
A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.
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TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

14

10.
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Çeşme suyunda bulunan kalsiyum (Ca) içerikli bileşikler, belli bir süre sonra metaller üzerine yapışıp kireç tortuları oluşturur.
Metal kaplar içinde zamanla oluşan kireç tortularının temizlenmesi için bir deney tasarlanıyor.
Deney için,
• Şekildeki gibi özdeş bölmeler üzerinde eşit miktarda kireç tortularının bulunduğu metal kap hazırlanıyor.
• Bu tortuların üzerine diğer bölmelere taşırmadan eşit miktarlarda şekildeki maddeler damlatılıyor.
Saf su

2

1

Sirke
Çamaşır
suyu

3

Deney sonucunda,
•
•

Tuz ruhu

4

•

1. bölmedeki tortunun dağıldığı,
2. ve 3. bölmelerde tortular üzerinde herhangi bir
değişim gerçekleşmediği,
4. bölmede tortunun dağıldığı ve metal levhanın
aşındığı gözlemlenmiştir.

Deneye göre,
I.

Kirecin temizlenmesi için sirkeli su kullanılabilir.

II. Baz özelliği gösteren kimyasallar tortunun temizlenmesinde etkili değildir.
III. pH değeri 7’den küçük olan tüm maddeler kireçlenmeyi önlemek için güvenle kullanılabilir.
çıkarımlarından hangileri doğrudur?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

4. ÜNİTE CEVAP ANAHTARI
1-C, 2-D, 3-B, 4-D, 5-A, 6-C, 7-D 8-C, 9-A, 10-B,
11-C, 12-A, 13-C, 14-C, 15-D, 16-C, 17-C, 18-D, 19-B, 20-B,
21-A, 22 -D 23-D 24-B 25 B 26 B 27 A 28 C 30-B
31-A 32-C 33-A 34-A
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D) I, II ve III.

