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1- 

I. Kırılganlık 

II. Mat görünme 

III. Tel ve levha haline getirilebilme 

 

Yukarıdaki özelliklerden hangisi ametallere aittir? 

 

A) Yalnız I 

B) I ve II 

C) II ve III 

D) I, II ve III 

 

2-Aşağıdakilerden hangisi asit ve baz sulu çözeltilerinin 

ortak özelliğidir? 

 

A) Ele kayganlık hissi verme 

B) Tatlarının ekşi olması 

C) Suda çözündüklerinde OH¯ iyonu 

oluşturmaları 

D) Elektrik akımını iletme 

 

3-Aşağıdaki ifadelerin hangisinde kimyasal tepkime 

gerçekleşir? 

 

A) Buzun erimesi 

B) Kağıdın yanması 

C) Camın kırılması 

D) Naftalinin süblimleşmesi 

 

4- 

 

 

 

 

 

 

 

Şekildeki basit makine cisimleri belirli bir yüksekliğe 

çıkarmak için kullanılır. Bu basit makine ile ilgili;  

            I-İş yapma kolaylığı sağlar. 

           II-İşten kazanç sağlar. 

          III-Kuvvetten kazanç sağlar. 

 

Yargılarından hangileri doğrudur? 

 

A) I-II                     
B) II-III                  

C) I-III                 

D) I-II-III 

 

 

 

 

5-Ailesiyle tatile giden Eylül, iki taş parçasını aynı 

kuvvetle, önce havada sonra denizde, kulağına aynı 

uzaklıkta tutarak birbirine vuruyor. Denizde çıkan sesin 

kulağına daha önce geldiğini fark ediyor. 

Buna göre Eylül’ün denizde çıkan sesi daha önce 

duymasının sebebi nedir? 

 

A) Sesin havada yayılmaması 

B) Sesin sıvı ortamda hava ortamına göre daha hızlı 

yayılması 

C) Sesin boşlukta yayılmaması 

D) Sesin denizde yayılmaması 

 

6- 

Demir                                   Gümüş                          Bakır 

 

 

 

 

Uzunlukları, kalınlıkları ve ilk sıcaklıkları eşit olan 

demir, bakır ve gümüş metal çubuklar uçlarından özdeş 

ısıtıcılarla eşit süre ısıtıldıklarında en fazla gümüşün en 

az demirin sıcaklığı ölçülüyor.  

Buna göre bu maddelerin özısıları arasındaki büyüklük 

ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 

A) cbakır>cgümüş>cdemir 

B) cgümüş>cdemir>cbakır 

C) cdemir>cgümüş>cbakır 

D) cdemir>cbakır>cgümüş 

 

7-    I.      Isı ve elektriği iyi iletmez. 

      II.     Üzerine asit damlatıldığında H2 gazı çıkar. 

      III.    Tamamını kararlı yapıdaki gazlar oluşturur. 

 

     Metal, ametal, soygaz gruplarına ilişkin yukarıda 

belirtilen özellikler hangi seçenekte doğru olarak 

sıralanmıştır? 

 

               I                           II                           III 

A)     Ametal                     Soygaz                   Metal 

B)     Soygaz                     Ametal                  Metal 

C)     Metal                       Ametal                  Soygaz 

D)     Ametal                    Metal                     Soygaz 

 

 

 



8- 

     I.     Oksijen gazı kullanma 

    II.    Karbon dioksit gazı kullanma 

    III.   Glikoz üretme 

    IV.   Su kullanma 

Yukarıdakilerden hangileri, fotosentez olayında  

gerçekleşir?        

A)  Yalnız I                            

B)  Yalnız II 

C)  II, III, IV                           

D)  I, II, III, IV 

 

9-I.  Limon Suyu                 

II. Tuz Ruhu  

III.  Tuz + Su karışımı   

IV.  Amonyak 

 Yukarıdaki maddelerin yapısını inceleyen bir 

öğrenci aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamaz? 

A)  I’in yapısında H
+
 iyonu bulunur. 

B)  II, metallerle tepkimeye girmez. 

C)  III, elektrik akımını iletir. 

D)  IV, asitlerle tepkimeye girer. 

10- 

I. Su bardağının içine konulan kalemin kırık gibi 

görülmesi 

II. Yağmur sonrası gökkuşağının oluşması 

III. Nehirdeki balıkları kendimize daha yakın 

görmemiz 

 

  Yukarıda verilen olaylardan hangisi veya hangileri 

ışığın kırılması ile ilgilidir? 

 

A) Yalnız I                    

B) I ve II                   

C) II ve III                   

D)I,II ve III 

 

 

11- 

Sezgin öğretmen  “Elementleri; metal, ametal ve soygaz 

olarak sınıflandırırız.” dedikten sonra öğrencilerinden 

Enes’e metallere ait özellikleri araştırmasını ve araştırma 

verilerine dayalı olarak sınıfta söylemesini ister. Enes 

yaptığı araştırma sonucu metallere ait özellikleri 

aşağıdaki şekilde ifade etmiştir.  

 

 Tel ve levha haline getirilebilirler. 

 Oda sıcaklığında civa hariç katı halde 

bulunurlar. 

 Kırılgan bir yapıya sahiptirler.  

 Metaller ile iyonik bağlı bileşik yaparlar. 

 Soygaz düzenine ulaşmak için elektron verme 

eğilimindedirler. 

Enes’in, metallere ait sıraladığı özelliklerden kaç tanesi 

yanlıştır? 

 

A)1                       B)2                       

C)3                       D)4 

12-Asit ve bazlar ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi 

yanlıştır? 

A. Asitler pH cetvelinde 0-7 arasında değer alırlar. 

B. Bazların sulu çözeltileri elektrik akımını iletmez. 

C. Asit ve bazın birleşmesi sonucu nötralleşme 

tepkimesi olur. 

D. Asitler metaller ile tepkime verirler. 

 

13-Aşağıda iyonik ve kovalent bağa ait özellikler karışık 

olarak verilmiştir. 

I -   Metallerle Ametaller arasında olur. 

II-   Elektronların ortaklaşa kullanımı ile oluşur. 

III- Ametaller arasında oluşur. 

IV- Elektron alış verişi ile oluşur. 

 

Verilen bu özelliklerden hangileri iyonik bağa aittir? 

 

A)I-II        

B) II-IV       

C)I—IV        

D)III-IV 

 

 

 

 



14- İnsanda aşağıdaki  yapılardan hangisinde sperm 

üretimi gerçekleşir? 

 

A)Karaciğer    

B) Yumurtalık    

C) Penis     

D) Testis 

 

15-Aşağıda Metal ve Ametallere ait özellikler karışık 

olarak verilmiştir. 

 

I-   Tel ve levha haline gelebilirler. 

II-  Oda sıcaklığında katı sıvı ve gaz halde bulunabilirler. 

III- Isı ve elektriği iyi iletirler. 

III- Kararlı olmak için elektron alırlar ve anyon 

oluştururlar. 

IV-Isı ve elektriği iyi iletmezler. 

 

Verilen bu özelliklerden hangileri Metallere aittir? 

 

  A)I-IV       

B)III-IV       

C)II-III       

D)I-III 

16- 

 

Madde Sıcaklık (
0
C) Ses sürati (m/s) 

Su 0 1432 

Su 20 1463 

Demir 0 5000 

Demir 20 51300 

Yukarıdaki tabloyu hazırlayan Ahmet aşağıdaki 

yorumlardan hangisini yapamaz? 

A) Sıcaklık arttıkça sesin sürati de artar. 

B) Yoğunluk azaldıkça sesin sürati de artar. 

C) Ses katılarda daha hızlı yayılır 

D) Ses havada daha hızlı yayılır. 

 

17- 

I) Solunum olayı 

II)fotosentez olayı 

III)elmanın kararması 

IV-Demirin paslanması 

Yukarıdaki olaylardan hangileri yanma tepkimesine 

örnektir? 

A) I -IV      

B) I-III    

C)I-III-IV    

D) I-II-IV 

 

 

18- 

- K-Y iyonik bağlı bileşik  

- X-Z iyonik bağlı bileşik 

- X-Y kovalent bağlı bileşik 

Yukarıda bazı elementlerin birbirleriyle yaptıkları bağ 

çeşitleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

 A) X elementi metaldir.  

B) K ile Z elementleri birlikte kovalent bağlı bileşik 

oluştururlar. 

 C) Z elementi elektron vererek bileşik oluşturur. 

 D) K elementi ısı ve elektriği iyi iletmez.  

 

19- 

 

Ayşe öğretmen su ve alkol den eşit miktarda ve eşit 

sıcaklıkta alıp özdeş ısıtıcılarla 5 dk. ısıtıyor. Oluşan 

tablo yukarıdaki gibi oluyor. 

Buna tabloya göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir. 

 

A) Öz ısısı yüksek olan maddeler daha çabuk ısınır. 

B) Öz ısısı düşük olan maddeler daha çabuk ısınır. 

C) Öz ısı yüksek olan maddeler daha çabuk soğur. 

D) Öz ısı maddeler için ortak bir özelliktir. 

 

20-  Fosil yakıtları yaktığımızda enerji elde ederiz. Aynı 

zamanda karbondioksit açığa çıkar. Bu nedenle canlılar, 

havadaki karbondioksitin ve havanın ısısının sürekli 

olarak artmasına neden olurlar. Ayrıca, fabrikalarda, 

evlerde ve taşıtlarda kullanılan yakıtlardan atmosfere 

verilen karbondioksit miktarı da milyarlarca tonu 

bulmaktadır. Ancak bitkiler, algler ve bazı bakteriler 

yani üreticiler gerçekleştirdiği fotosentez işleminde 

sürekli olarak karbondioksit tüketir ve oksijen üretirler. 

Bu şekilde de denge (karbondioksit-oksijen dengesi) 

korunmuş olur. Yeryüzünün ısısı da belli bir aralık 

içinde sabittir, çok büyük ısı değişimleri yaşanmaz. Bu 

ısı dengesini de üreticiler sağlarlar. 

Yukarıda verilen paragrafın başlığı aşağıdakilerden 

hangisi olabilir? 

 

A) Fotosentez ve Enerji 

B) Fotosentez ve Oksijen 

C) Fotosentez ve Besinler 

D) Fotosentez ve Çevre 
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Madde Öz ısı İlk sıcaklık Son sıcaklık 

Su 4,18 25
0
 C 50

0
 C 

Alkol 2,54 25
0
 C 80

0
 C 


