8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 4
1-

Atom modelleri verilen Alüminyum ve Oksijen elementlerinin oluşturacağı bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
4-

Özge defterine bazı bileşikler arasındaki bağların
iyonik mi kovalent mi olduğunu oklarla gösteriyor.
Özge hangi bileşik ya da bileşiklerdeki bağı yanlış
göstermiştir?

Neşe tabloda ametal ve metallere ait özelliklerden
metal-lere ait olan kutucukları boya kalemi ile
karalıyor. Karalama işlemi bittikten sonra ortaya
aşağıdaki şekillerden hangisi çıkar?
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Tahtadaki iyonların oluşturduğu bileşik ile ilgili
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Bileşik formülünde 2 tane fosfor atomu vardır.
B. Bileşik formülünde 8 tane oksijen atomu vardır.
C. Bileşik formülünde 3 tane kalsiyum atomu vardır.
D. Bileşik formülü Ca3P2O8 şeklindedir.
3-

Şekildeki iyonun yaptığı açıklamalara göre periyodik
cetveldeki yeri neresidir olur?
A. 2. periyot 8 A
B. 2. periyot 2 A
C. 3. periyot 8 A
D. 3. periyot 2 A
6-
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11Şekildeki kimyasal tepkime denkleştirildiğinde üçgen
ve kare yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Nisa bileşiklerdeki bağ çeşidini bir tablo ile
gösteriyor.
Elementler arasındaki bağ, iyonik bağ ise tabloya “+”
işaretini, kovalent bağ ise “x” işaretini yerleştiriyor.
Buna göre tablodaki I, II ve III numaralı boşluklara
sırasıyla hangi işaretler yerleştirilmelidir?
A. +, x,x
B. +, +, x
C. x,x,+
D. +, +,+
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Öğretmenin sorduğu sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

Kavram haritasında I ve II ile gösterilen kutucuklara
yazılması. gereken sözcük veya sözcük grupları I ve II
sırası ile hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A. Periyodik Tablo İyonik bağ
B. Elementler Kovalent bağ
C. Periyodik tablo Kovalent bağ
D. İyonlar İyonik bağ
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Kimyasal tepkimelerde; hangileri kesinlikle değişmez?
A. I –II
B. I-III -IV
C. I – II-III
D. I- III
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Merve kimyasal tepkimelerin denkleştirmesini
boncuklar ile göstermek istiyor. Bunun için 3 kırmızı
ve 6 beyaz boncuk alarak şe-kildeki kimyasal
denklemi hazırlıyor. Merve’nin kimyasal tepkimesini
doğru olarak denkleştirmesi için hangi renk boncuktan
kaç tane daha ihtiyacı vardır?
A. 2 kırmızı, 2 beyaz
B. 1 kırmızı, 2 beyaz
C. 1 kırmızı, 1 beyaz
D. 3 kırmızı, 6 beyaz
17-

20I-Suyun buharlaşması
II- H2 + O2 ---------- H2O su oluşması
Her ikisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A.
B.
C.
D.

Her ikiside kimyasal değişimdir
Her ikiside fiziksel değişimdir
Her ikiside ekzotermiktir
Her ikisinde kütle korunur

18-

Balonlar üzerinde bazı anyon ve katyonlar verilmiştir.
Bu iyonlar ile oluşturulan bileşik formüllerinden
hangisi yanlıştır?
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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/TZXuHG
Bu sınav www.fenokulu.net/sorubank/ adresindeki sorulardan hazırlanmıştır.
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