


KİMYA HER YERDE

Yukarıda verilen temizlik maddeleri hakkında aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

A) Hidrofil ve hidrofob uçları vardır. 
B) I ve III bitkisel ya da hayvansal yağlardan elde edilir.
C) II toprak ve su kirliliğine neden olur.
D) I katı sabun, III sıvı sabun, II ise deterjandır. 
E) II sert sularda iyi temizlemez.

I. C17H35-COO-Na+

II. C12H25-SO3
-Na+

III. C17H35-COO-K+



   X     Y
A)  Na2CO3   NaHCO3

B)  NaClO   Ca(OCl)2

C)  NaClO   NaHCO3

D)  CaO    Ca(OH)2

E)  Ca(OCl)2  NaClO

X ve Y maddeleri hijyen amaçlı kullanılmaktadır. X maddesi daha 
çok ev, iş yeri, hastahane, okul gibi yerlerin temizliği için kullanılırken 
Y maddesi endüstriyel alanlarda ve havuz temizliğinde kullanılmak-
tadır. 
Paragraftaki temizlik maddeleri hangi seçenekte doğru verilmiş-
tir?
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Aşağıda verilen polimer madde - kullanım alanı eşleştirmelerin-
den hangisi hatalıdır?
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  Polimer     Kullanım Alanı
A)  Kauçuk     Ameliyat eldiveni
B)  Poli etilen    İçecek şişesi, kavanoz.
C)  Kevlar      Kurşun geçirmez yelek
D)  Politetraflor Eten Yapışmaz tava-tencere
E)  Polistiren     Tek kullanımlık tabak, çatal kaşık.



Kozmetik malzemeler ile ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur?

A) Paraben kozmetik malzemelerin bozulmaması için kullanılan bir 
katkı maddesidir bu nedenle paraben içeren ürünler tercih edil-
melidir.

B) Saç boyası haricen kullanılan bir ürün olduğu için saçın ve vücu-
dun yapısına bir zarar vermez. 

C) Boya içeren kozmetik malzemelerde pigmentin yapısında ağır 
metal bulunabilir, bu metaller sağlığa zararlıdır. 

D) Ftalatlar boyaların daha kalıcı olmasını sağlayan sağlığa zararsız 
ürünlerdendir. 

E) Tırnak cilasının yapısında bulunan kalsiyum sağlığımız için zararlı 
maddelerdendir, bu nedenle bu cilalar tercih edilmemelidir. 
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Yağlar hakkında verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Margarin süt ve süt kremasından elde edilen katı yağdır.
B) Sızma yağ sadece ısı ve mekanik ayırma işlemleri uygulanan yağ-

dır.
C) Mısır özü yağı yüksek yanma noktası nedeni ile kızartmalar için 

uygundur. 
D) Zeytinyağı bazı kalp - damar hastalıklarının gelişme riskini azaltır.
E) Tereyağının yanma noktası düşüktür bu nedenle kızartmalar için 

tercih edilmemelidir.
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