
 
  
 
 
 

IX sınıf için sınav, Bölgesel kimya yarışması, 24 Mart 2018 1

KOMİSYON İÇİN 
Puanlar: pozitif:_____ negatif:_____ Toplam: ________    

Kontrol eden kişi: _________________

İlk kısım  
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 belirli bir maddeyi bir deney tüpünde 
ısıtmış. Aşağıdakilerden hangisi doğru 
değildir, fakat Anna’nın deney sırasında alması 
gereken güvenlik önlemleri ile ilgilidir.   

A. deney tüpünü, ısıtma sırasında sıvıyla 
kendini sıçramaması için,  lastik kapağıyla 
kapatmalı.   

B. deney tüpünü tüp maşası ile tutabilir,  
C. ısıtma sırasında, deney tüpü Anna’ya 

doğrultulmamalı, 
D. Anna güvenlik gözlükleri takmalı. 

 
2. Hidrojen, periyodik sistem tablonun ikinci 

periyodunda bulunan elementlerle HX, YH3, 
ZH4 ve H2E türü kovalent bileşikleri oluşturur. 
X, Y, Z ve E atomların atom numaraları:  

A. 17, 13, 14, 16 
B. 11, 13, 14, 12 
C. 9, 5, 6, 8 
D. Atom numaralarını belirtmek için yeterli 

bilgi yok. 
 

3. Aşağıdaki verilen üç taneciklerde aynı nedir: 

X40
18  Y41

19  242
20 Z  

A. Proton sayıları, fakat elektron sayıları 
değil.  

B. Elektron sayıları ve proton sayıları.  
C. Nötron sayıları, fakat elektron sayıları 

değil.  
D. Elektron sayıları ve nötron sayıları. 

 
4. Hangi elementler eşit değerlik (valans) elektron 

sayılarına sahiptirler: 
A. Na ve K 
B. Na ve Mg 
C. Na ve Cl 
D. Na ve F 

 
5. Gümüş bromür’ün kimyasal formülü: 

A. Ag2Br3 
B. AgBr 
C. AgBrO 
D. AgBrО2 

6. Hangi tek bağın en polar karakteri (özelliği) 
vardır: 
A. C–O 
B. B–F 
C. C–F 
D. B–Br 

 
7. Aşağıdaki verilen dizilimlerden hangisinde  

sadece polar kovalent bağ oluşturan madde 
formülleri gösterilmiş.  
A. NaCl; HCl; Cl2 
B. H2O; K2O; CaO 
C. NH3; N2O; H2O 
D. Na2O; NO; N2.  

 
8. Belirli bir tepkime (reaksiyon) sistemin 

sıcaklığı yükseltilirse, tanecikler arası 
çarpışmalarıyla ve tepkime hızıyla ne 
olur?  

A. Çarpışma sayısı azalacak, ve onunla 
beraber tepkıme hızı azalacak. 

B. Çarpışma sayısı değişmeyecek, yalnız 
tanecikler daha büyük enerji miktarı 
kazanacak ve tepkime hızı aynı 
kalacak.  

C. Çarpışma sayısı artacak, tanecikler 
daha büyük enerji miktarı kazanacak 
ve tepkime hızı artacak.  

D. Çarpışma sayısı artacak, fakat 
tanecikler daha küçük enerji miktarı 
kazanacak,  tepkime hızı ise artacak. 

 
9. Yane, A beherinde 1 g çinko parçası 

koymuş, B beherinde ise 1 g toz halinde 
çinko koymuş. Sonra beherlerden her birine 
0,1 mol/L derişimli 100 mL HCl eklemiş. A 
beherinde tepkime hızının B beherindeki 
tepkime hızına karşı hangi sonuca 
varabilirsiniz? 
A. A beherinde, çinkonun daha küçük 

temas yüzeyi olması nedeniyle 
tepkime hızı daha büyüktür. 

B.  A beherinde, çinkonun daha büyük 
temas yüzeyi olması nedeniyle 
tepkime hızı daha büyüktür. 
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C. B beherinde, çinkonun daha küçük temas 
yüzeyi olması nedeniyle tepkime hızı daha 
büyüktür. 

D. B beherinde, çinkonun daha büyük temas 
yüzeyi olması nedeniyle tepkime hızı daha 
büyüktür. 

 
10. Aşağıdaki denklemle gösterilen tepkimenin  

maddelerin katsayılarını bulunuz:  
FeCl3 + MgO → Fe2O3 + MgCl2 
A. 4,6,2,6 
B. 2,1,1,1 
C. 2,3,1,3 
D. 6,9,3,9 

 
11. Sodyum karbonat’ın kristalohidratı olan tuzun 

formülü hangisi?  
A. Na(HCO3)2 
B. Na2CO3· (H2O)10 
C. Na2CO3·10H2O 
D. Na2CO4·10H2O 

 
12.  CuO + HNO3 → tepkimenin ürünleri 

hangileri? 
A. Cu2NO3 + NO2 + H2O  
B. Cu(NO3)2 + NO2 + H2O 
C. Cu(NO3)2 + H2 
D. Cu(NO2)4 + H2 

13. Aşağıdaki yöntemlerden (metotlardan) 
hangisi çinko sülfat elde edilmesi için 
kullanılamaz?   

A. Sülfürik asite çinko eklemek.  
B. Sülfürik asite çinko karbonat eklemek.  
C. Sülfürik asite çinko oksit eklemek.  
D. Sodyum sülfat su çözeltisine çinko 

nitrat su çözeltisi eklemek.  
 

14. Asitlerle ilgili hangi özellik doğru değil? 
A. Bazlarla tepkimeye girerler ve oluşan 

ürünlerden biri her zaman su dur.  
B. Metallerle tepkimeye girip her zaman 

hidrojen oluştururlar.  
C. Karbonatlarla tepkimeye girerler ve 

oluşan ürünlerden biri her zaman 
karbondioksit’tir.  

D. Turnusol (litmus) kağıdın rengini her 
zaman kırmızıya değiştirirler. 
 

15. Aşağıdaki tuzlardan hangisi, asit ve baz 
ile başlayarak, en iyisi titrasyon yöntemi 
ile elde edilmeli?  

A. bakır(II) sülfat 
B. kurşun(II) sülfat 
C. sodyum nitrat 
D. çinko nitrat  

 

 
İkinci kısım  
 
Sorulardaki isteklere göre cevaplayınız. Kalemle yazmak 0 puanla değerlendirilecektir.  
 

1. (Toplam 4p) X, Y, Z, R ve V elementlerin atomları için katman elektron dizilimleri verilmiş.  
 

X Y Z R V 
2,8 2,8,1 2,8,2 2,8,7 2,8,8 

 
A. Verilen atomlardan hangisi en kolay elektron/lar verir? _______  
B. Verilen atomlardan hangisi en kolay elektron/lar alır? ________ 
C. Hangi elementler periyodik sistemin tablosunda aynı grupta bulunurlar? ___________ 
D. Hangi elementler aynı periyotta bulunurlar? ___________ 
 

 
2.  (Toplam 8p) Aşağıdaki gösterilen resimdeki düzenek, belirli bir miktarda magnezyumun seyreltik 

hidroklorik asitle tepkime üzerine çıkan hidrojen gazın oluşma hızını araştırması için kullanır. 
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A. Araştırılan tepkimenin denklenmiş kimyasal denklemini yazınız. (1)        
 

B. Bu düzeneği bir araya getirmek için kullanılan laboratuvar araç gereçlerin (malzemelerin) adlarını 
yazınız: (1,5) 

X:  
Y:  
Z: 

 
C. Bu deneyde Z kap’ın (malzemenin) ne rolü olduğunu yazınız (1).  

 
D.  А, B ve С sembollerle belirtilmiş maddelerin formüllerini yazınız. (1,5) 

A:   B: C:   (1,5) 
 

E. İvo ve Marta yukarıdaki gösterilen düzenek yardımıyla iki deney gerçekleştirdiler. Deneyin koşulları 
aşağıdaki tabloda gösterilmiş.  

 Deney 1 Deney 2 
magnezyum 0,1 g toz hali 0,1 g toz hali 
hidroklorik asit 0,1 mol/dm3 0,2 mol/dm3 
sıcaklık 25 °С 25 °С 

İki deneyde hidrojen gazın hacmi ölçülmüş. Sonuçlar aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.   

 
Grafikteki hangi eğri, P veya Q, deney 2’den elde edilmiş? Tablo ve grafik bilgilerini kullanarak 
cevabınıza  nasıl ulaştığınızı açıklayınız. (2 = 0,5 + 1,5) 

Deneyin sonuna doğru hidrojen gazın oluşum hızının azalması için bir neden yazınız. (1)  
 

3. (Toplam 4p) Aşağıdaki bileşiklerin  formüllerini veya adlarını yazınız: 
 

КMgCl3·6H2O  __________________ 
amonyum fosfat   _______________________  
Fe2(SO3)3   __________________ 
aluminyüm sülfür   _______________________  

 
4. (Toplam 4p) Şemayı inceleyiniz ve  X, Y, Z ve Q bileşikleri bulunuz. Cevapları kimyasal 

formülleri ile yazınız.  
 

 
 

X’in kimyasal formülü: _______________________  
Y’in kimyasal formülü: _______________________  
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Z’in kimyasal formülü: _______________________  
Q’in kimyasal formülü: _______________________  

 
 

 


