KOMİSYON İÇİN
Puanlar: pozitif:_____ negatif:_____ Toplam: ________
Kontrol eden kişi: _________________

Verilen sorularda doğru olan şıkkı çevreleyiniz. Her doğru cevabın değeri 2 puan. Her yanlış
cevabın değeri negatif 0,25 puan. Cevaplanmayan sorular 0 puanla değerlendirilecektir.
Kalemle yazmak, iki yada daha fazla cevap seçmek veya seçilen cevabın üzerine yazmak
negatif 0,25 puanla değerlendirilecektir.

1. Anna, buza tuz eklenirse, buz daha hızlı
eriyecekmi bilmek istemiş. Anna’nın,
aşağıdaki sorulardan araştırması gereken
hangisi?
A. Tuz, buzun erimesine yardımcı olur.
B. Buz ve tuz katı halde ler.
C. Tuz, buzun erime prosesini nasıl
etkiliyor?
D. Sıcaklık buzun erime prosesini
etkiliyormu?
2. Gaz basıncı aşağıdakilerden hangisine
bağlı dır?
A. taneciklerin çarpışmalarından
uygulanan kuvvete
B. kuvvetin uygulandığı alana
C. A ve B doğrudur.
D. yukarıdakilerden hiçbiri
3. Toni’nin, farklı malzemelerden yapılmış
bir kaç çeşit meyve suyu pipetleri (plastik,
kağıt, lastik, yağlı kağıt) inceleyip bir
araştırma yapması gerek. Hangi çeşitin en
esnek olduğunu bulması gerekiyormuş.
Toni ne yapmalı?
A. herbirinden içmesi gerek
B. pipetlerin bardağın etrafında nasıl
kıvırıldığını bakması gerek
C. pipeti iki uçundan aynı zamanda
çekmesi gerek
D. her birine bir yük bağlaması gerek
4. Aynı boyutlu gerçek 5 denar demir parası
plastik 5 denar parasından daha ağırdır.
Bu öyle dir çünkü gerçek demir parasını
üretmek için kulanan malzeme:
A. daha katıdır
B. daha manyetiktir
C. daha yoğun dur
D. daha esnektir

5. Periyodik sistem tablosunda
elementlernin çoğu:
A. metal
B. ametal
C. sıvı
D. gaz
6. Verilen gruplardan hangisi yalnız
elektrik iletkenlerden oluşur?
A. alüminyum, bakır, cam
B. kükürt, demir, bakır
C. bakır, alüminyum, kükürt
D. pirinç(alaşım), grafit, alüminyum
7. Aşağıdaki gruplardan hangisi yalnız
oda sıcaklığında katı olan metallerden
oluşur?
A. alüminyum, magnezyum, sodyum
B. demir, brom, pirinç
C. karbon, kurşun, çinko
D. magnezyum, cıva, bakır
8. Aşağıdakilerden hangisi karışımdır?
A. smog (dumanlı sis)
B. kayaç
C. süt
D. yukardakilerden hepsi
9. Hava şu gazların karışımıdır:
A. hidrojen, oksijen ve karbon dioksit
B. azot, hidrojen ve karbon dioksit
C. azot, oksijen ve karbon dioksit
D. azot, oksijen ve klor
10. СоСО3‘te hangi elementler bulunur?
A. kalsiyum, karbon ve oksijen
B. bakır, karbon ve oksijen
C. oksijen, kalsiyum ve klor
D. karbon, kobalt ve oksijen
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11. Hangi madde iki atomlu moleküllerden
oluşur?
A. CO
B. He
C. hem CO hem He
D. ne CO ne de He
12. Bir elementin atomları ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. birbiriyle eşittirler
B. aynı türden ler
C. katıdırlar
D. yukarıdaki hepsi
13. Metanın kimyasal formülü СН4’tur.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Metan molekülü beş atomdan oluşur.
B. Metan atomu iki elementten oluşur.
C. Metan beş molekülden oluşur.
D. Metan molekülü beş elementten
oluşur.
14. İki element bir bileşik oluşturdukları
zaman, ortaya çıkan bileşiğin adı neyle
biter?
A. at
B. it
C. ür
D. yukarıdakilerden hiçbiri
15. 2Н2ЅО4 iki sülfürik asit molekülünde şunu
olduğunu gösterir:
A. iki hidrojen atomu, bir kükürt atomu
ve dört oksijen atomu
B. dört hidrojen atomu, bir kükürt atomu
ve dört oksijen atomu
C. dört hidrojen atomu, iki kükürt atomu
ve sekis oksijen atomu
D. dört hidrojen atomu, bir kükürt atomu
ve sekis oksijen atomu
16. Verilen resim aşağıdakilerden hangisi ile
ilgilidir?

A.
B.
C.
D.

17. Yanma:
A. her zaman bir tersinir değişimdir
B. her zaman bir tersinmez
değişimdir
C. hem tersinir hem tersinmez
değişim olabilir
D. ne tersinir ne de tersinmez değişim
gibi sınıflandırılabilir
18. Bir araştırma sırasında kaç değişken
değişir?
A. 0
B. 1
C. 2
D. araştırmaya bağlı dır
19. Magnezyumun rengi ____, fakat onun
oksitin rengi ____.
A. gümüş beyazı, gri
B. gri, gümüş beyazı
C. gümüş beyazı, beyaz
D. beyaz, gümüş beyazı
20. Karbonun havada yanma üzerine
oluşan ürün:
A. beyaz toz
B. kara toz
C. saydam sıvı
D. renksiz gaz
21. Metal karbonatları asitlerle tepkimeye
girerler. Bu tepkime sırasında gaz
oluşur. Bu gaz neyle gösterilebilir:
A. yanan odun çubuğuyla
B. sıcak odun çubuğuyla
C. kireç suyuyla
D. filtre kağıdıyla
22. Aşağıdakilerden hangisinin alkalik
özellikleri var?
A. kabartma tozu
B. vanilya şekeri
C. pepsi
D. kaynamış su

sodyum
klor
sodyum klorür
hidrojen klorür
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23. Aşağıdakilerden hangileri baz
özellikleridir?
i.
turnusol’un (litmus) rengini
maviye değiştirir
ii.
dokunuşta kaygandır
iii.
ekşi tada sahiptir
iv.
kireç taşıyla tepki verir
A.
B.
C.
D.

i ve ii
i, ii ve iv
i ve iv
ii ve iii

24. Alkol sirkenin yaklaşık рН değeri:
A. 1
B. 5
C. 8
D. 13
25. Magnezyum iyotla bir araya gelerek
aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A. magnezyum hidrojeniyodür
B. magnezyum iyodat
C. magnezyum iyodit
D. magnezyum iyodür
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