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1.BÖLÜM

SİMYADAN KİMYAYA

BASAMAK

GİRİŞ
İnsanlığın var oluşundan günümüze kadar insanlar etrafındaki maddeler ile ilgilenmişler ve bunlardan ne şekilde yararlanabileceklerini araştırmışlardır. Bu araştırmaları sonucu birçok farklı madde ve bu maddelerin kullanım yollarını keşfetmişlerdir.
Madde üzerinde yapılan çalışmalar 19. yüzyıla kadar simya olarak adlandırılmıştır.
Maddeye olan bakışın değişmesi ve çalışma yöntemlerinin gelişmesi sonucu, madde
ile ilgili çalışmalar kimya bilimi olarak adlandırılmaya başlanmıştır.
Bu bölümde simya ve simyanın insanlığa kazandırdıkları üzerinde durulacak. Daha
sonra kimya ve kimya bilimi tanıtılacaktır.

SİMYA
Modern kimyanın başlamasından yani 1800 lü yıllardan önce,
madde ve özellikleri ile ilgili yapılan tüm çalışmalar simya olarak kabul edilir. Bu çalışmaları yapan insanlara da simyacı (Alşimist) denir.

Simyacılar genellikle dönemlerindeki tıp, felsefe, matematik ve astroloji gibi her türlü bilim ile
de ilgilenmişlerdir.

BEST
BİLGİ

Örnek .. 1
Eski zamanlarda yaşamış bilginlerin çoğu simya ile ilgilenmişlerdir.

Simyacılar ölümsüzlük iksirini ve felsefe
taşını keşfetmeye çalışmışlardır.

Simyacılar;

b	Ölümsüzlük iksirini yani içildiğinde insana ölümsüzlük veren içeceği (ab-ı hayat),

b	Filozof (felsefe) taşını yani dokunduğu maddeleri altın gibi değerli metallere çeviren taşı

keşfetmeye çalışmışlardır.
Simya insanlığa birçok katkı sağlamasına rağmen bir bilim olarak kabul edilmemiştir. Çünkü simyacılar,

b Deneme yanılma yolu ile çalışmışlar ve bilimsel deneyler
yapmamışlardır.

b Genelde gizli çalışmışlar ve sistematik bilgi birikimi oluşturmamışlardır.

b Çalışmalarını teorik temellere dayandırmamışlardır.
Türk ve islam dünyasının bilime öncülük eden ünlü simyacıları
vardır. Bunlardan Cabir bin Hayyan (720 – 813) Kimya’nın babası sayılır. Ebubekir El Razi, İbni Sina ve İbni Rüşt gibi bilginler de simyacı olarak kabul edilebilir.
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Buna göre, simyacılar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
BBB_0241010101_1_17_G1_1_2_3_4_*Best_YGS_KA_Bas_1_Sayfa_2_No_Örne*
A) Hayali hedefleri de elde etmeye çalışmışlardır.
B) Çalışmalarını teorik temeller üzerine oturtmuşlardır.
C) Bugün bilim kabul edilen birçok alan ile ilgilenmişlerdir.
D) Çalışmalarında deneme yanılma yöntemini kullanmışlardır.
E) Bilimsel çalışma yaptıkları kabul edilmez.

Çözüm
Simyacılar ölümsüzlük iksiri gibi hayali hedeflerle de uğraşmışlardır. A seçeneği doğrudur.
Simyacılar deneme yanılma ile çalışmışlar ve çalışmalarını teorik temeller üzerine inşa etmemişlerdir. B seçeneği yanlıştır.
Simyacılar genellikle dönemlerinde var olan ve bugün bir bilim sayılan birçok alanla ilgilenmişlerdir. C seçeneği doğrudur.
Simyacılar deneme yanılma yöntemi ile çalışmışlardır. D seçeneği doğrudur.
Bilimsel çalışma yapmak için sistematik bilgi birikimi oluşturma
ve bilimsel deneyler yapılmalıdır. Simyacılar ise bunları yapmamışlardır. E seçeneği doğrudur.
Cevap B

KİMYA

1. BÖLÜM - SİMYADAN KİMYAYA

1. BASAMAK
Empedokles maddelerin dört elementten (su, toprak, ateş ve
hava) oluştuğunu, öğrencisi Aristo ise dört elementi niteleyen
dört özellik (sıcak, soğuk, ıslak ve kuru) olduğunu belirtmiştir.

ak
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Robert Boyle element kavraAntoine Lavoisier ateş ruhu
mını geliştirerek modern kim- kavramını yıkarak modern kimyanın babası ünvanını almıştır. yanın babası ünvanını almıştır.
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b	Dalton ise ileride detaylı anlatılacağı üzere atomla ilgili ilk modeli ortaya koyarak kimya bilimine büyük katkı sağlamıştır.

b	Lavoisier ve Boyle çalışmalarından dolayı modern kimyanın
babaları olarak kabul edilirler.
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b	Van Helmont deneylerde terazi kullanarak çalışmalara nicel
bir özellik katmıştır.
Aristo’ya göre tüm maddeler dört elementten oluşmuştur.

Örnek .. 3
Simyadan kimya bilimine geçişte bazı önemli çalışmalar dönüm
noktası olarak kabul edilir.

Boyle Element Tanımı

Bu dönüm noktalarına,
II. Dört element kavramının terk edilmesi
III. Deneylerde hassas terazi gibi araçların kullanılması
hangileri örnek olarak verilebilir?
EEE_0241010102_1_17_*Best_YGS_KA_Bas_1_Sayfa_4_No_Örne*
A) Yalnız l
B) Yalnız III
D) II ve III

C) I ve III

E) l, II ve III

BİLGİ

Kendinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan maddelere element denir.

b	Boyle element tanımı yetersizliklerine rağmen Aristo’nun dört
element kavramını yıkmıştır.

Çözüm

b	Boyle o dönemde ayrıştıramadığı kireç ve sodyum hidrok-

Simyacılar yanma olaylarıda ateş ruhu oluştuğuna inanırlardı.
Yanmanın maddelerin oksijen gazı ile tepkimesi olduğunun keşfi
bu düşünceyi yıkmıştır. Bu nedenle I. olay dönüm noktasıdır.

Modern Element Tanımı

Boyle’un elemente yeni bir tanım getirmesi Aristo’nun dört element kavramını yıkmıştır. Bu da simyacıların filozof (felsefe) taşını yani herşeyi altına çeviren taşı keşif için uğraşmalarının yersiz
olduğunu göstermiştir. II. olay dönüm noktasıdır.
Hassas ölçüm araçlarının keşfi yanma olaylarının açıklanmasına olanak sağlamıştır. Bu nedenle III. olay dönüm noktasıdır.

ELEMENT KAVRAMLARI

sit gibi bileşikleri de element olarak kabul etmiştir.

Kimya biliminin gelişmesiyle birçok element keşfedilmiş ve elementleri oluşturan yapı taşlarının atom olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bir atomun türünü, çekirdeğindeki proton sayısının belirlediği ortaya konmuştur. Bu aşamadan sonra element aşağıdaki
şekilde tanımlanmıştır.

Cevap E

Dört Element Kavramı
Milet’li Thales (Tales) maddelerin sudan oluştuğunu ileri sürmüştür. Democritus (Demokritus) ise maddelerin daha fazla bölünemeyen en küçük yapı taşlarından oluştuğunu iddia etmiş ve
bu yapı taşlarını atom olarak isimlendirmiştir.
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BEST

Boyle Element Tanımı

I. Yanma olayının açıklanması

Modern Element Tanımı
Proton sayısı aynı olan atomların oluşturduğu
saf maddedir.

BEST
BİLGİ

Modern element tanımına göre her elementin
atomu farklıdır.

KİMYA

1.

4.BÖLÜM

KİMYA UYGULAMALARINDA
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

BASAMAK

Toksik (Zehirli) Maddeler

Kimyasal maddeler sanayide ve
günlük yaşamda birçok yararlı
amaçlar için kullanılır. Ancak her
şeyde olduğu gibi kimyasal maddeler bilinçli bir şekilde kullanılmazsa bazı istenmeyen olumsuz
sonuçlar doğurabilir.

Patlayıcı, yanıcı ve yakıcı bir
etkisi yoktur. Ancak ağız,
solunum veya deriden
vücuda alındığında zehirli etki gösterebilir ve
ölümle sonuçlanan durumlara neden olabilir.

Kimyasal maddelerin doğurabileceği zararlar aşağıdaki şekilde
gruplanarak kimyasal madde zarar grupları oluşturulmuştur.

Bu tür maddelerle çalışırZehirli madde
ken özel önlemler alınmalıdır. Eldiven ve gözlük gibi koruyucu kıyafetler kullanılmalıdır.
Herhangi bir olumsuzlukta tıbbi yardıma başvurulmalıdır.

KİMYASAL MADDE ZARAR GRUPLARI

Yanıcı Maddeler

Kimyasal madde zarar grupları maddelerin ambalajları üzerinde
belirtilir. Ayrıca her bir zarar grubunu belirtmek için bir sembol
kullanılır. Aşağıda zarar grupları ile bunların eski ve yeni sembolleri verilmiştir.

Zararlı Maddeler
Zehirli, patlayıcı, yanıcı, yakıcı ve aşındırıcı bir etkisi
yoktur. Ancak bu tür
maddeler yağ çözücü
veya nem çekicidir.

Yanıcı madde

Yakıcı Maddeler

Bu maddeler cilde veya göze temas ettiğinde veya buharı solunduğunda
Zararlı madde
alerjik etki veya kızartı gibi
hafif sonuçlar doğurabilir. Ayrıca ikincil bir etki olarak daha zararlı sonuçlar da oluşturabilir.

Tahriş Edici Maddeler
Zehirli, patlayıcı, yanıcı ve
yakıcı bir etkisi yoktur. Ancak deriyi ve diğer vücut
dokularını aşındırıcı veya
alerji oluşturucu etkileri vardır.

Etanol, kağıt ve benzin gibi
yanıcı maddelere temas
ettiğinde onların tutuşup yanmasına neden
olan maddelerdir.
Bu tür maddelerin yanıcı
kimyasal maddelerle temas
etmemesine dikkat edilmelidir.

Yakıcı madde

Aşındırıcı (Korozif) Maddeler
Deri ve göz gibi vücut dokularında, kumaş, metal veya
cam maddelerde aşındırıcı etkisi olan maddelerdir. Bu tür maddeler genellikle asit veya baz türü
maddelerdir.

sal madde sembolü

Bu maddeler yüze, göze ve cilde temas ettirilmemelidir. Bu maddelerle çalışırken ortam havalandırılmalı, önlük veya gözlük gibi koruyucu araçlar kullanılmalıdır. Buharlarını
solumaktan kaçınılmalıdır. Cilde teması hâlinde bol su ile yıkanmalıdır.

KONU ANLATIM

Kolay tutuşan ve tutuştuğu zaman söndürülmesi uzmanlık
isteyen maddelerdir. Bu
tür maddeler genellikle sıvı hâldedir. Bu maddelerle çeker ocak altında çalışılmalıdır. Ayrıca alev,
kıvılcım, elektrik prizleri ve
yakıcı maddelerden uzak
tutulmalıdır.

Bu maddelerin cilde ve göze temas etmemesine dikkat edilmelidir. Ayrıca bu maddeler ile çalışılırken önlük, gözlük
ve eldiven gibi koruyucu araçlar kullanılmalıdır.
Aşındırıcı (Korozif) madde
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1. BASAMAK

4. BÖLÜM - KİMYA UYGULAMALARINDA İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ

LABORATUVARDA GÜVENLİK
Kimyasal maddelerin özelliklerine göre kullanımları sırasında
dikkatli olmanın yanısıra laboratuvarlarda başka dikkat edilmesi
gerekli konular ve uyulması gerekli kurallar da vardır. Bunlar çalışmaların herhangi bir zarar olmadan sonlanması için tecrübeler ile oluşturulmuştur.
Laboratuvarda çalışma yapılırken dikkat edilmesi gerekli olan
durumlarda aşağıdaki uyarı sembolleri kullanılır.
Yapılan çalışmalarda cam malzemelerin kullanıldığını gösterir. Bu nedenle cam araçların kırılabileceği, aşırı
ısıtma ve soğutmalarda cam malzemenin çatlayıp kırılabileceğine dikkat edilmesi gerektiğini bildirir.

Yapılacak çalışmalar sırasında bir ısıtıcı kullanılacağını veya sıcak bir yüzeyin söz konusu olduğunu belirtir.
Bu nedenle el, ayak ve diğer organların yanmaması için dikkat edilmesi gerektiğini gösterir.

Yapılacak çalışmada tehlike oluşturan kimyasal maddelerin kullanılacağını belirtir. Bu
nedenle madde kullanılırken ambalajında
belirtilen tehlike grubuna göre gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade eder.

Uygulanacak işlemlerde kesici veya delici araç
veya gereçlerin kullanıldığını belirtir. Bu nedenle çalışma sırasında olabildiğince dikkatli
olunması veya bir uzman rehberliğinde çalışılması gerektiğini gösterir.

Yapılacak işlemlerde şehir şebeke hattından elektrik enerjisi kullanılacağını ifade
eder. Bu nedenle devre kurarken veya
bağlantı yaparken çıplak kablo veya tellere dokunmanın tehlikeli olacağını ve bağlantı noktalarından kıvılcım oluşabileceğine dikkat edilmesi gerektiğini gösterir.

KONU ANLATIM

Çalışma sırasında yanıcı veya yakıcı maddelerin bulunduğunu ve yangın çıkabileceğini ifade eder. Bu nedenle gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtir.

Çalışma ortamında buhar, toz, şiddetli
ışık, yüksek sıcaklık gibi göze zarar
verebilecek etkilerin olduğunu veya
oluşabileceğini gösterir. Gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtir.

Yapılacak çalışmaya başlamadan önce
mutlaka gözlük takmak gerektiğini ifade
eder. Gözlüksüz çalışıldığı zaman tehlikeli sonuçların doğabileceğini gösterir.

Yapılan işlemlerde deriye veya dokuya zararlı maddelerle çalışılacağını bu
nedenle mutlaka kauçuk eldiven takılması gerektiğini ifade eder.

Yapılacak çalışmada kullanılan maddelerin giysiler üzerinde aşındırıcı etkilerinin
olduğunu ve bu nedenle korunmak için
önlük veya tulum gibi koruyucu kıyafetlerin giyilmesi gerektiğini ifade eder.

25

2. BASAMAK

1. BÖLÜM - ATOM MODELLERİ

Modern Atom Modeli

Örnek .. 9

Bohr sadece hidrojen atomunun spektrumuna açıklama getirebilmiştir. Ayrıca daha sonra yapılan çalışmalarda elektronların
belirli dairesel yörüngede bulunmadığı belirlendi. Çünkü elektronların yerinin, hızının ve hangi yöne gittiğinin aynı anda bilinmesi mümkün değildir. Buna belirsizlik ilkesi adı verilir. Modern
Atom Modeli’ne elektron bulutu modeli de denir.

Elektron bulutu modeli olarak da bilinen Modern Atom Modeli’ne göre,
I. Elektronlar enerji katmanlarında sabit bir yörüngede hareket eder.
II. Bir enerji katmanında sınırsız sayıda elektron bulunabilir.
III. Atomda büyük boşluklar vardır.

Modern Atom Modeli’ne göre,

b Elektronlar çekirdek çevresinde bir sineğin lamba etrafında

dönmesi gibi belirli bölgelerde büyük bir hızda döner. Bu da
çekirdek çevresinde elektron bulutu oluşturur.

yargılarından hangileri doğrudur?
BBB_0241020204_1_17_KÇ_*Best_YGS_KA_03_Bas_K_Sayfa_13_No_Örne*
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III

E) I, II ve III

Çözüm

Modern Atom Modeli’ne göre elektronlar bazen çekirdeğe yaklaşarak bazen de uzaklaşarak ancak çoğunlukla belirli bir bölgede hızla döner. Bu da elektron bulutunu oluşturur.

b Elektronların bulunduğu bölgeler enerji katmanlarıdır ve her

enerji katmanında sınırlı sayıda elektron bulunabilir. Bir enerji katmanındaki elektron sayısı 2.n2 bağıntısıyla bulunur.
Enerji katmanlarında bulunabilecek maksimum elektron sayıları aşağıdaki gibidir.
1. enerji katmanında 2.(1)2 = 2 elektron

2. enerji katmanında 2.(2)2 = 8 elektron

Modern Atom Modeli’nde de Bohr Atom Modeli’nde olduğu gibi enerji düzeyleri vardır. Ancak bu enerji düzeyleri dairesel değildir. Belirli bir bölgeyi ifade eder. Yani elektronlar bazen çekirdeğe yaklaşır bazen uzaklaşır.
Elektronlar çoğunlukla belirli bir bölgede bulunur. Bu nedenle
elektronların bulunduğu yerler katman olarak adlandırılır. Dolayısıyla Modern Atom Modeli’nde sabit bir yörünge kavramı yoktur. I. yargı yanlıştır.
Modern Atom Modeli’ne göre her enerji katmanının belirli sayıda elektron alma kapasitesi vardır. Yani sınırsız sayıda elektron
alamaz. II. yargı yanlıştır.
Modern Atom Modeli de atomun büyük boşluklardan oluştuğunu ifade eder. Bu boşluklarda elektronlar çekirdek etrafında büyük bir hızla döner. III. yargı doğrudur.

3. enerji katmanında 2.(3)2 = 18 elektron

Cevap B

4. enerji katmanında 2.(4)2 = 32 elektron

Geçmişten Günümüze Atom Modelleri

Democritus
Maddenin küçük,
bölünemez parçacıklardan oluştuğunu söyledi. Bunlara
“bölünemez” anlamına gelen “Atom”
adını verdi.

KONU ANLATIM

Dalton Atom

Thomson Atom

Rutherford Atom

Bohr Atom

Modeli

Modeli

Modeli

Modeli

Atomların içi dolu
küre olduğunu ve
her element atomunun farklı olduğunu
söylemiştir.

Atomda bulunan

Atomun çekirdeği-

Elektronların çekir-

negatif yüklü elekt-

ni ve protonu keş-

dek etrafında belir-

ronları keşfetmiştir.

fetti. Elektronların

li dairesel yörünge-

Atomu üzümlü ke-

çekirdek etrafında

lerde döndüğünü

ke benzetmiştir.

dönmesi gerektiği-

söyledi.

ni belirtti.

Modern Atom
Modeli
Elektronlar çekirdek etrafında belirli bölgelerde bulunur. Bu bölgelere
elektron bulutu adı
verilir.
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3.

1.BÖLÜM

BASAMAK

ELEMENTLER

Elementlerin Gruplandırılması ile İlgili
İlk Çalışmalar

Günümüzde bilinen elementlerin yarısından çoğu 1800 – 1900
yılları arasında keşfedilmiştir. Elementlerin deneysel olarak keşfedilme süreci ise 1649 yılında fosforun bulunmasıyla başlamıştır.

Günümüzdeki element sınıflandırılmasına gelinceye kadar elementlerle ilgili birçok gruplandırma çalışmaları olmuştur. Bunlardan en bilinenleri triadlar kuralı, oktavlar kuralıdır. Daha sonra ise periyodik sistem geliştirilmiştir.

1800 lü yıllarda elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine ilişkin geniş bir bilgi birikimi sağlanmıştır. Keşfedilen element sayısı arttıkça bilim insanları, elementlerin özelliklerini temel alarak
elementleri sınıflandırma gereği duymuşlardır.
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K atom kütlesi = 39,1

 





Na atom kütlesi = 23,0

 





Li atom kütlesi = 6,9

 

 

 

















 





 
















Döbereiner’in bu çalışması bilinen bütün elementler için yapılamamakla birlikte, ilk element sınıflandırma çalışmalarındandır.

 

İyotun atom kütlesi 126,9 ; klorun atom kütlesi ise 35,5 tir. İyot
ve klorun atom kütlesinin ortalaması alındığında

 





Triadlar kuralına göre üçlü grupta ortada bulunan elementin
atom ağırlığı diğer iki elementin atom kütlelerinin ortalamasıdır.



 


Döbereiner’in elementleri bu þekilde üçlü gruplar hâlinde
sýnýflandýrmasý triadlar (üçlüler) kuralý olarak bilinmektedir.

 




Na elementinin atom kütlesi Li ve K elementlerinin atom kütlelerinin
ortalamasına eşittir.


 
     
 



 






 
    
 



 





19. yüzyılın başlarında yaklaşık 45 element bilinmektedir. Elementlerin sayısının artmasıyla ve özelliklerinin belirlenmesiyle
beraber 1829 yýlýnda Alman kimyacý J. W. Döbereiner (Döberaynır) bazý elementler arasýnda benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerin olduğunu belirlemiştir.
Döbereiner bu özelliklerin benzerliğini kullanarak o dönemde bilinen bazı elementleri aşağıda verilen Li, Na ve K elementlerinde
olduğu gibi üçlü gruplar hâlinde sýnýflandýrmýþtýr.

 

 


 
  
  








 
 
   
   

Triadlar Kuralı

   



PERİYODİK SİSTEMİN
TARİHÇESİ























126,9 + 35,5
= 81,2
2
olarak bulunur. Bromun atom kütlesine (79,9) çok yakın bir
değerdir.

Elementlerin keşifleri ve element gruplandırılmasının tarihçesi
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4.BÖLÜM

PERİYODİK
ÖZELLİKLER

BASAMAK



Bu bölümde periyodik özelliklerin sistemde nasıl değiştiği anlatılacaktır.
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Atom Yarıçapı

He







Elektronların çekirdek çevresinde belirli kurallara göre yerleþtiğini
biliyoruz. Her elektron çekirdekten belirli uzaklýkta bulunur. Nötr
bir atomun çekirdeði ile en uzakta olan elektronunun arasýndaki
uzaklığa atom yarýçapý adı verilir.
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Periyodik sistemde periyot ve gruplardaki elementlerin özellikleri, periyodik ve düzenli bir değişim gösterir. Elementlerin atom
yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elektronegatiflik, metalik ve ametalik özellikleri periyot ve gruplarda düzenli ve sistematik bir biçimde değişmektedir.
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Nötr atomların periyot ve gruplarda yarıçap değişimi





Atom yarıçapı büyük olan atomların atom çapları ve atom hacimleri de büyüktür.







Yukarıda verilen atomun yarıçapı r, çapı 2r dir.

Her atomun yarýçapý birbirinden farklýdýr. Atom yarıçapı metallerde metalik kristali oluşturan atom çekirdekleri arasındaki uzaklık; ametallerde ise, molekülü oluşturan atom çekirdekleri arasındaki uzaklık hesaplanarak bulunur.
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BEST
BİLGİ

Nötr atomların periyot ve gruplarda yarıçap değişimi
Aynı grupta yukarıdan aşağıya gidildikçe atomlardaki katmanlar fazlalaşır. Katmanlar fazlalaştıkça atom yarıçapı büyür. Dolayısıyla,

Yukarıdaki periyodik tabloda atom yarıçapının artış yönü
hangi oklarla doğru bir şekilde gösterilmiştir?
DDD_1_17_*Best_YGS_KA_Bas_4_Sayfa_21_No_Örne*
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) I ve III
D) II ve IV
E) I ve IV

Çözüm

bir grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe atom yarıçapı genellikle artar.

Periyodik tabloda aynı periyotta sağdan sola atom çapı artar.
(IV. ok doğrudur.)

Bir periyot boyunca soldan sağa doğru elementin atom numarası büyüdükçe değerlik elektron sayısı da artar. Çekirdekle dış katmanlarda bulunan elektronlar arasındaki çekim kuvveti soldan sağa doğru gidildikçe artar. Dolayısıyla,

Aynı grupta ise yukarıdan aşağı doğru atom yarıçapı artar. (II.
ok doğrudur.)

bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapı genellikle azalır.

KONU ANLATIM

Buna göre hem sola hem de aşağı doğru gidildiğinde atom
yarıçapı arttığından II. ve IV. oklar yarıçap artış yönünü doğru bir şekilde göstermiştir
Cevap D
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BASAMAK KONTROL TESTİ
CC4A4251

1.

Amonyum sülfat tuzu ile ilgili,

4.

I. Bitkinin azot ve kükürt ihtiyacını karşılamak için gübre
olarak kullanılır.



II. Çiftçiler arasında şeker gübre olarak adlandırılır.
III. NH3 ve H2SO4 ün tepkimesinden elde edilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
EEE_0242040401_1_17_*Best_YGS_KA_13.Bas_Sayfa_30_No_1*
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III

 





 

 





 



Yukarıda verilen denklem ile ilgili,
I. Vinil klorürün polimerleşme tepkimesidir.
II. Denklemdeki n sayısı 3 olduğunda –( C2H3Cl –)3 trimer
adını alır.

C) I ve II

E) I, II ve III

III. Oluşan ürün PVC dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
DDD_0242040203_1_17_*Best_YGS_KA_13.Bas_Sayfa_30_No_4*
A) Yalnız II
B) I ve II
D) I, II ve III

2.

C) II ve III

E) Yalnız III

1 L sudan 8,4 mg MgCO3 çöküyorsa suyun sertliği 1 Fransız sertliğidir.

Buna göre, Fransız sertlik derecesi 5 olan 10 L sudan
kaç mg MgCO3 çöktürülebilir?
EEE_0242040102_1_17_*Best_YGS_KA_13.Bas_Sayfa_30_No_2*
A) 84
B) 168
C) 252
D) 336
E) 420

5.

Benzoik asit (E 210 )gıdalara antioksidan olarak katılır.
Buna göre, benzoik asit ile ilgili,
I. Gıdanın havanın oksijeni ile yükseltgenmesini önler.
II. Gıdanın pH değerini ayarlar.
III. Gıdanın sınırsız süre rafta kalmasını sağlar.

3.

Hasan, yer üstü ve yer altı sularının Dünya üzerinde dağılımı ile ilgili bir araştırma yapmış ve sonuçlarını pasta grafiği ile göstermiştir.

		




yargılarından hangileri doğrudur?
DDD_0242040201_1_17_*Best_YGS_KA_13.Bas_Sayfa_30_No_5*
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II

6.



E) I, II ve III












Buna göre,
I. Deniz ve okyanus suları miktarı, yer altı sularından fazladır.
II. Tuzlu su miktarı, buzulları da kapsar.
III. Buzullar, ülkemize komşu denizlerde bol miktarda bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
AAA_0242040101_1_17_*Best_YGS_KA_13.Bas_Sayfa_30_No_3*
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III

KONU ANLATIM

E) I, II ve III



tepkimesi ile ilgili, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
CCC_0242040202_1_17_*Best_YGS_KA_13.Bas_Sayfa_30_No_6*
A) Yağın, baz ile hidroliz tepkimesidir.
B) Oluşan ürünler gliserin ve sabundur.
C) Yağı oluşturan, yağ asidi tek karbonludur.

C) I ve II

D) Tepkime bazik ortamda gerçekleşmektedir.
E) Yağın sabunlaşma tepkimesidir.
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BASAMAK KONTROL TESTİ
10.

7.

Doğrudan kana, deri altına veya kaslara verilecek ilaçlar ampul adı verilen kapalı cam ambalajlarda piyasaya sürülür.
Buna göre, ampül türü ilaçlar ile ilgili,
I. Deri altına veya kaslara enjekte edilerek uygulanır.
II. Bu tür ilaçlar doğrudan kana karıştırıldığı için daha çabuk etki gösterirler.

D) II ve III

Doğada parçalanma süresi

Kağıt

3 ay

Ciklet

5 yıl

Alüminyum

100 yıl

Plastik kredi kartı

1000 yıl

Cam şişe

400 yıl

Yukarıdaki tabloda bazı maddelerin doğada parçalanma
süreleri verilmiştir.

III. Genelde bir ampul içinde bir kullanımlık etken madde
bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
EEE_0242040205_1_17_*Best_YGS_KA_13.Bas_Sayfa_31_No_7*
A) Yalnız I
B) Yalnız III

Madde

Yukarıda verilen tablodaki verilerle ilgili,
I. Bozunma süreleri çok uzun maddelerden zarar gelmez,
çevrede atıl bir şekilde durmasında bir zarar yoktur.

C) I ve II

II. Kendiliğinden yok olmayan atıkları sokağa atmamak
bir insanlık görevidir.

E) I, II ve III

III. Biz bugün çevreyi kirletirsek gelecek nesillerde da zarar görür.
yargılarından hangileri doğrudur?
DDD_02420405_1_17_*Best_YGS_KA_13.Bas_Sayfa_31_No_10*
A) Yalnız I
B) Yalnız II

8.

D) II ve III

C) Yalnız III

E) I, II ve III

Bir ambalajın üstünde yukarıdaki amblem bulunmaktadır.
Buna göre, bu amblemden,

11.

I. Ambalajı geri kazanılabilir.
II. Ambalajın içerisinde kırılacak malzeme vardır,

Gıda katkısı

Kodu

Türü

III. Bu ambalaj geri dönüştürülmüş maddeden üretilmiştir.

Benzoik asit

E210

Koruyucu

Glikoz şurubu

E965

K

Askorbik asit

E300

L

sonuçlarından hangileri anlaşılabilir?
AAA_0242040201_1_19_*yeni*
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II

9.

C) Yalnız III

E) I, II ve III

Aşağıdaki yağlardan hangisi sağlık açısından gerekli
antioksidanlar ile E vitamini açısından çok zengindir?
BBB_19_*yeni*
A) Vinterize zeytinyağı
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Türk gıda kodeksine göre gıdalarda kullanılabilecek bazı katkı maddeleri, kodları ve türü yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Tabloda K ve L yerine gelmesi gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
DDD_0242040201_1_17_*Best_YGS_KA_13.Bas_Sayfa_31_No_11*
K
L
A) pH düzenleyici

Parlatıcı

B) Natürel zeytinyağı

B) Koruyucu

Antioksidan

C) Riviera zeytinyağı

C) Antibiyotik

Koruyucu

D) Rafine zeytinyağı

D) Tatlandırıcı

Koruyucu

E) Pirina yağı

E) Koruyucu

Antibiyotik

KİMYA

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

TEST NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9. Basamak Kontrol Testi Optiği

9. basamak cevap anahtarı
Test
1

1-C

2-E

3-A

11-A

12-D

13-A

4-C

5-E

6-B

7-C

8-C

9-D

10-E

4-A

5-A

6-A

7-A

8-E

9-C

10-E

5-E

6-A

7-D

8-E

9-E

10-C

7-C

8-B

9-E

10-B

Test
2

1-A

2-E

3-E

11-A

12-C

13-B

Test
3

1-B

2-E

3-D

4-E

11-C

12-D

13-C

14-E

Test
4

1-E

2-A

3-E

4-B

5-C

6-D

11-D

12-E

13-B

14-E

15-B

16-D

Test
5

1-C

2-D

3-E

4-B

5-E

6-A

7-E

8-C

9-A

10-C

11-E

12-D

13-A

14-B

15-E

16-B

17-B

18-D

19-E

20-B

1-E

2-E

3-A

4-D

5-D

6-C

7-E

8-A

9-B

10-D

11-D

12-A

13-A

14-E

15-E

16-C

17-E

18-D

19-E

BKT

