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8Ceyda, kükürt tozu ile demir tozunu karıştırarak bir
karışım elde ediyor. Deney tüpü içerisine koyduğu
karışımı taktığı balon ile birlikte tarttığında toplam
kütleyi 45g buluyor. 1. durumda bu karışıma
mıknatısı yaklaştırdığında mıknatısın demir tozunu
çektiğini gözlemliyor.
2. durumda ise bu karışımı ısıtıyor. Isıtma işlemi
sonunda elde edilen demir sülfür, deney tüpü ve
balonun toplam kütlesini 45g bulurken demir sülfürün
mıknatıs tarafından çekilmediğini fark ediyor.
Buna göre Ceyda kimyasal tepkimelerle ilgili ;
I. Kimyasal tepkime sonucu kütle korunur.
II. Kimyasal tepkimelerde atom sayısı korunur.
III. Kimyasal tepkime sonucu oluşan yeni madde
kendini oluşturan maddelerin özelliklerini göstermez.
çıkarımlarından hangisine ya da hangilerine yalnızca
yukarıda yaptığı deneylerden yola çıkarak ulaşabilir?
A. Yalnız III
B. I ve II
C. I ve III
D. I, II ve III
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14Kimyasal tepkimedeki X bileşiği ile ilgili aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. 2 çeşit atom içerir.
B. İyonik bağlı bileşiktir.
C. 1 tane potasyum 1 tane klor atomu içerir.
D. Bileşik formülü ClK dır.
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Tanecik modeli verilen tepkimenin denkleşmesi için
girenler tarafına aşağıdakilerden hangisi eklenmelidir?
(Kırmızı toplar özdeştir)

Hangi öğrenci ya da öğrenciler ametal özellik
gösteren elementlerden bahsetmektedirler?
A. Didem
B. Doğa
C. Didem ve Didar
D. Didem, Didar ve Doğa
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Ceyda çizelgede verilen anyon ve katyonların
oluşturacakları bileşikleri verilen örnekteki gibi
çizelgedeki 1, 2, 3 ve 4 numaralı kutulara yazıyor. 1,
2, 3 ve 4 numaralı kutulara yazılan bileşik formülleri
ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?
A. En az element içeren bileşik 1 numaralı kutudadır.
B. En çok element içeren bileşik 4 numaralı
kutudadır.
C. 2 numaralı kutuya yazılan bileşik formülü
Al2O3’tür.
D. 3 numaralı kutudaki toplam atom sayısı 13’tür.
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Yukarıda verilen kimyasal tepkime için
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Tepkime doğru denkleştirilmiştir.
B. Bu bir yanma tepkimesidir.
C. Yanma sonucu karbondioksit ve su açığa çıkar.
D. Yanmanın gerçekleşmesi için oksijen gazı gerekir.
Bu sınavın online çözülebilir hali:
http://goo.gl/YsBOSF
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Periyodik sistemin bir kısmı şekilde gösterilmiştir.
Periyodik sistemin verilen kısmından yararlanarak
iyonik ve kovalent bağlı bileşikler oluşturmak isteyen
öğrenci aşağıdaki bileşik formüllerinden hangisini
yazarsa hata yapmış olur?
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Tablodaki elementlerin proton sayılarına bakarak
aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı tablodaki bir
element ismi ile cevaplanamaz?
A. Magnezyum hangileri ile iyonik bağlı bileşik
yapar?
B. Kalsiyum hangileri ile kovalent bağlı bileşik
yapar?
C. Azot hangileri ile iyonik bağlı bileşik yapar?
D. Flor hangileri ile kovalent bağlı bileşik yapar?
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http://www.zipgrade.com yazılımı ile cep telefonundan optik form okuma uygulamasına uygun hazırlanmıştır.
Zipgrade yazılımının nasıl kullanılacağı ile ilgili detaylı bilgi http://goo.gl/5bjVBn adresindedir.
Bu sınavın online çözülebilir hali: http://goo.gl/YsBOSF
Bu sınav www.fenokulu.net/sorubank/ adresindeki sorulardan hazırlanmıştır.
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