
1. Aşağıdaki periyodik tabloda bazı elementlerin 

bulunduğu yerler belirtilmiş ve bu elementlerin 
özellikleriyle ilgili yorumlar yapılmıştır. 

       
1. X ve T aynı grupta olduklarından benzer 

özellikler gösterirler. 
2. Y ve Z ametal oldukları için elektron alma 

eğilimindedirler. 
3. Atom numarası ve katman sayısı en büyük 

olan T’dir. 
 
Buna göre verilen bilgiler ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 
A) 1 ve 2 doğru, 3 yanlıştır. 
B) 1 ve 2 yanlış 3 doğrudur  
C) Tüm bilgiler doğrudur. 
D) Tüm bilgiler yanlıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 

 
 
Yukarıda dört farklı element arasında oluşan 
bağların isimleri ok işaretiyle belirtilmiştir. 
 
Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi 
doğrudur? 

 
A) Na ve Cl arasında elektron alış verişiyle, S 

ve O arasında oluşan bağ ise elektron 
ortaklaşmasıyla oluşur. 

B) S ve O arasında elektron alış verişiyle, Na 
ve Cl arasında oluşan bağ ise elektron 
ortaklaşmasıyla oluşur. 

C) Na ve Cl atomları elektron alır yani anyon 
olur. S ve O atomları elektron verir yani 
katyon olur. 

D) Her iki bağ türünü yapan element de 
periyodik tabloda aynı grupta yer alır. 

 

3.Aşağıda suyun oluşumuna ait kimyasal tepkime 

iki farklı şekilde gösterilmiştir. 
 

2H2  +  O2  →  2H2O 
Patlayıcı    Yanıcı        Söndürücü 

 
 

 
Buna göre suyun oluşumuyla ilgili olarak; 

 
I. H ve O kendi özelliklerini kaybedip yeni 

özellikte bir madde oluşturmuştur. 
II. Hem bağ oluşumu hem bağ kırılımı 

gerçekleşmiştir. 
III. Nötrleşme tepkimesidir. 

 
Verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 

 
A) Yalnız l                          B) l ve ll 
C) ll ve lll                            D) l, ll ve lll 
 
 
 
 
 
4. Işık, K ortamından L ortamına geçerken şekildeki 

gibi kırılıyor. 
 
         K 
 
        
          L 

                                   
 
 
Buna göre, L ortamından K ortamına geçen ışık 
aşağıdaki yollardan hangisini izleyebilir?  

 

 A                                       B 

 L                                             L      X                                                                              

  

K                                            K                                                                 

 

 

C                                       D 

 L                                            L      X                                                                              

 

 K                                            K                                                                 
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5. Bir el feneri, bir ince kenarlı mercek ve bir kalın 

kenarlı mercek kullanılarak aşağıdaki düzenek 
kurulup el fenerinden merceklere ışınlar 
gönderiliyor. 
 
 
 
 
 
 
 
( İki mercek birbirilerinin odak noktalarında 
değildir.) 
 
Buna göre bu düzenekle ilgili olarak; 

 
I. Gelen ışınlar önce dağılarak sonra 

toplanarak kırılır. 
II. Merceklerin yerleri değiştirilip düzeneğin 

en sağına bırakılacak kâğıt parçaları 
tutuşturulabilir. 

III. Merceklerin asal eksenleri aynı ise asal 
eksenden giden bir ışın iki mercekten de 
kırılmadan geçebilir. 

 
Şeklindeki ifadelerden hangileri doğrudur? 

 
A) Yalnız l                                 B) l ve ll 
C) ll ve lll                                   D) l, ll ve lll 
 
 
6. Ramazan sesin süratiyle ilgili bir süre araştırma 
yapar ve araştırma sonuçlarını aşağıdaki tabloya 
kaydeder. 
 

 
Madde 

Sesin Sürati (m/s) 

0 oC 
Sıcaklıkta 

20 oC 
Sıcaklıkta 

100 oC 
Sıcaklıkta 

 
Demir 

 

 
5000 

 
5130 

 
5300 

 
Su 

 

 
1432 

 
1463 

 
2100 

 

Hava 
 

 

332 

 

344 

 

386 

 
Yalnızca tablodaki bilgilerden yararlanarak; 

 
I. Ses bir enerji türüdür ve boşlukta 

yayılmaz. 
II. Katılar sesi aynı sıcaklıkta gazlardan 

daha süratli iletirler. 
III. Sıcak havalar soğuk havalara göre sesi 

daha süratli iletir. 
 
Şeklindeki çıkarımlardan hangilerine 
ulaşılabilir? 
 
A) Yalnız l                          B) l ve ll 
C) ll ve lll                            D) l, ll ve lll 

7. Aşağıdaki deneyde cam bir kap içine canlı fare 

ve kireç suyu konulmuştur. Cam kabın ağzı 
kapatılmış ve belirli bir süre beklenmiştir. 
 

 
 
Buna göre deney devam ederken; 

 
I. Cam kabın iç yüzeyinde su 

damlacıklarının oluşması 
II. Kireç suyunun berraklığının kaybolması  
III. Cam kapta oksijen miktarı azalması 

 
Şeklindeki durumlardan hangileri gözlenebilir? 
 
A) Yalnız l                                 B) l ve ll 
C) ll ve lll                                   D) l, ll ve lll 
 
 
 
 
8. Bilgi: Birden fazla besin zincirinin bir arada 

bulunduğu kalabalık beslenme şekillerine besin ağı 
denir. Aşağıda bir besin ağı verilmiştir. 
 

              
 
Buna göre verilen besin ağıyla ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
 

A) Bitki, birden fazla canlı için enerji 
kaynağıdır.  

B) Yılan, aktarılan enerjiden en çok ikinci 
dereceden tüketiciyken yararlanır. 

C) Yılan hem fare hem kuşu yerken, çekirge ve 
kuş sadece ot yer. 

D) Çekirge sayısının azalması yılan sayısının 
artmasına neden olur. 

 
 
 
 
9. 254 g kütleli ve 20 °C sıcaklığındaki su ile 418 
g kütleli 10°C sıcaklığındaki alkol bir kapta 
karıştırırlarsa karışımın denge sıcaklığı kaç °C 
olur?  

(csu = 4,18 J/g°C,       calkol = 2,54 J/g°C) 
 
A) 12             B) 15           C) 17          D) 21 
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10. Sıcaklık – zaman grafiği şekilde verilen X 
maddesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Madde başlangıçta kesinlikle katı haldedir.  
B) Erime noktası 17 0C, buharlaşma noktası 

550C dir.             
C) 900C’ye kadar ısıtılmıştır.  
D) 5. ve 10. dakikalarda maddede farklı hal 

değişimleri meydana gelmiştir. 
 
11. Nötr alüminyum folyoyu makasla keserek 

küreler oluşturan Büşra, saçına sürttüğü ebonit 
deney çubuğunu alüminyum folyo parçalarına 
yaklaştırıyor. Ebonit çubuk folyo parçalarını 
çekince, parçalar çubuğa yapışıyor fakat çık kısa 
bir süre sonra bu parçaları itiyor. 
 
Buna göre Hasan, bu gözlemini aşağıdakilerden 
hangisi ile açıklamalıdır? 

 
A) Folyo parçaları etki ile elektriklendirilip 

itilmiştir. 
B) Negatif (-) yükle yüklenen parçalar 

birbirlerini itmişlerdir. 
C) Etki ile elektriklenip çubuğa yapışan 

parçalar, çubuğun yüküyle yüklenip 
itilmişlerdir. 

D) Etki ile elektriklenen folyo parçaları 
topraklanıp itilmiştir. 

 
12. A,B,C ve D saf sıvılarının özdeş ısıtıcılarla 

ısıtıldıklarında oluşan sıcaklık-zaman grafiği 
aşağıdaki gibidir. 

 
A, B, C ve D sıvılarıyla ilgili olarak; 

 
I. Aynı cins olmaları durumunda D’nin 

kütlesi en büyük olur. 
II. Farklı cins ve eşit kütlede olmaları 

durumunda A’nın öz ısısı en büyüktür. 
III. 40 0C’ye ulaştıklarında C sıvısına B 

sıvısından daha fazla ısı verilmiş olur. 
 
Şeklindeki ifadelerden hangileri doğrudur? 

 
A) Yalnız l                           B) l ve ll 
C) l ve lll                              D) l, ll ve lll 

13. Bazı maddelerin özdeş ısıtıcılarla eşit süre 

ısıtılmaları durumunda oluşan sıcaklık değişimleri 
ve öz ısıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Madde Öz ısı  
(J/g.°C) 

İlk sıcaklık 
(°C) 

Son sıcaklık  
(°C) 

Zeytinyağı 1,96 15 25 

Alkol 2,54 15 22 

Su 4,18 15 19 

Yalnızca tablodaki bilgileri inceleyen bir öğrenci 
aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamaz? 

A) Öz ısısı küçük olan maddelerde sıcaklık 
artışı daha fazla olur. 

B) Farklı maddelerin öz ısıları farklıdır. 
C) Büyük öz ısıya sahip maddelerin sıcaklığını 

yükseltmek daha kolaydır. 
D) Öz ısıları küçük maddeler çabuk soğur. 

 
14. A ortamından B ortamına gelen ışığın izlediği 

yol şekildeki gibidir. 

 
Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır? 
 

A) A ortamı çok yoğun, B ortamı az 
yoğundur. 

B) Işık sınır açısıyla gelmiştir. 
C) Sınır açısı 35 derecedir. 
D) 35 dereceden daha büyük bir açıyla 

gelen ışın kırılarak B ortamına geçer. 
 
15. Ayşe, fen bilimleri dersinde aşağıdaki düzeneği 

kuruyor. Bir süre sonra sudaki karbondioksit (CO2) 
miktarının azaldığını tüpteki oksijen miktarının ise 
arttığını gözlemliyor. 

         
Buna göre; 

I. Eledoa bitkisi karbondioksiti fotosentez 
yapmak için kullandığından miktarı 
azalmıştır. 

II. Tüpte oksijen birikmesi, fotosentez sonucu 
oksijen üretildiğinin ispatıdır. 

III. Lamba kapatılırsa bitki oksijen üretmeye 
devam eder 

Şeklindeki sonuçlardan hangilerine ulaşılır? 

 
A) Yalnız l                               B) l ve ll 
C) l ve lll                                  D) l, ll ve lll 
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16. Aşağıdaki tabloda oksijenli ve oksijensiz 

solunuma ait özellikler gruplandırılmıştır. 
 

Oksijenli Solunum Oksijensiz Solunum 
 

1. Basit yapılı canlıların 

enerji üretme şeklidir. 
 
2. Mitokondride 

gerçekleşir. 
3.  Çok enerji üretilir. 

4. Gelişmiş yapılı 

canlıların enerji üretme 
şeklidir. 
5.  Sitoplazmada 

gerçekleşir. 
6. Az enerji üretilir. 

 
Buna gruplandırılmış numaralı bilgilerle ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

 
A) 1 ve 4 numaralı bilgiler yer değiştirirse tablo 

tamamen doğru olur. 
B) 2 ve 5 numaralı bilgiler yer değiştirirse tablo 

tamamen doğru olur. 
C) 3 ve 6 numaralı bilgiler yer değiştirirse tablo 

tamamen doğru olur. 
D) Tabloda gruplandırılan bilgiler tamamen 

doğrudur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.  

Bir maddedeki sıcaklık 
artışının maddenin kütlesine 
bağlı olduğunu göstermek 
isteyen bir öğrenci, yandaki 
düzeneğe ek olarak aşağıdaki 
düzeneklerden hangisini 
kurmalıdır?  

 
 

 

 
 
 
 

18. Başlangıçta yüksüz olan iletken P ve R 
küreleri yapılan işlem sonucu yukarıdaki gibi 
birbirini çeker konuma gelmişlerdir. 

 
Bu işlem ile ilgili olarak; 
 

I. P küresi pozitif, R küresi negatif cisme 
yaklaştırılmıştır. 

II. P küresi negatif bir cisme 
dokundurulmuştur. 

III. R küresi pozitif bir cisme dokundurulmuştur. 
 
İfadelerinden hangileri doğru olabilir? 
 

A) Yalnız l                            B) l ve ll 
C) ll ve lll                              D) l, ll ve lll 
 
 
19. Dört öğrenci asit ve bazların özellikleriyle ile 
ilgili poster hazırlıyor. 
 
Buna göre, hangi öğrencinin hazırladığı poster 
yanlıştır? 
 

A) Irmak: HNO3 bileşiğine metil oranj 
damlatılırsa kırmızı renk oluşur.          

B) Yusuf: NaOH bileşiğine fenolftalein 
damlatılırsa pembe renk oluşur. 

C) Melek: H2SO4 bileşiğine turnusol kâğıdı 
daldırılırsa kırmızı renk oluşur.                           

D) Aysima: NH3 bileşiğine metil oranj 
damlatılırsa kırmızı renk oluşur. 

 
 
20.  

 
Kimya endüstrisinin 

önemi nedir? 
 

 
Yukarıdaki pankartta belirtilen soruya cevap 
olarak; 

 
I. Kimya endüstrisi yeni ürünlerin ortaya 

çıkmasını sağlar.  
II. Kimya endüstrisinin gelişmediği ülkeler, 

diğer ülkelerde üretilen malzemelere 
bağımlı hale gelir. 

III. Kimya endüstrisi diğer sektörlerin 
gelişmesini sağlayan önemli bir 
lokomotiftir. 

 
Hangileri söylenebilir? 

 
A) Yalnız l                                B) l ve ll 
C) l ve lll                                  D) l, ll ve lll 
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