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Kimyanın bilim olma süreci ile ilgili olarak verilen aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Simya döneminde değersiz metalleri altına çevirme ve ölümsüz-
lüğü bulma isteği kimya biliminin doğuşunun temellerini atmıştır. 
B) Simyacılar kristallendirme, süzme, özütleme, mayalama gibi pek 
çok laboratuvar tekniğini modern kimyaya kazandırmışlardır.
C) 18. yüzyıl sonlarına doğru deneylerde terazinin yaygın olarak kul-
lanılması, deneylerin bilimsel bir sistematiğe kavuşturulması ve de-
neylerde kullanılan maddeler arasında nicel ilişkilerin kurulması gibi 
sebeplerle modern kimya çağı başlamıştır.
D)Empedokles, Democritus, Aristo gibi ilk çağ simyacılarının modern 
kimya biliminin gelişimine bir katkısı olmamıştır. 
E) Lavoisier yaptığı deneylerde objektif ölçü birimleri kullanması, 
kütlenin korunumu yasasını bulması ve yanmanın oksijen sayesinde 
gerçekleştiğini söylemesi gibi sebeplerle modern kimyanın öncüsü 
olmuştur.
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Kimyasal bir ürün üretip bu ürünü halkın kullanımına sunacaksanız 
mutlaka yapmanız gereken şeyler vardır:
I. Bu ürünü nitel ve nicel olarak analiz ederek içerdiği maddeleri be-
lirlemek. 
II. Ürününüzün içeriğinde bulunan maddelerin canlı bünyesi için et-
kilerini bulmak. 
III. Ürününüzü üretebileceğiniz prosesler arasında en ucuz olan kim-
yasal prosesi belirlemek.
IV. Ürünün üretim sürecinde açığa çıkacak ısıyı hesaplamak, üretim 
sürecini hızlandıran ve yavaşlatan faktörleri belirlemek. 
Buna göre kimyasal bir ürünün üretim süreci ile ilgili verilen yu-
karıdaki basamaklar kimyanın hangi disiplini ile ilgilidir?

  I     II     III      IV

A) Analitik K.  Organik K.  Fizikokimya    Biyokimya

B) Organik K. Analitik K. Biyokimya  Endüstriyel K.

C) Analitik K.  Biyokimya Endüstriyel K. Fizikokimya

D) Anorganik K. Analitik K.  Polimer K.  Fizikokimya

E) Analitik K.   Biyokimya Endüstriyel K. Organik K. 



Element ve bileşiklerin özellikleri hakkında verilen aşağıdaki ifa-
delerden hangisi doğrudur?

A) Bileşikler yapıtaşı farklı cinste tanecik olan saf maddelerdir. 
B) Element ve bileşikler sembollerle gösterilirler. 
C) Birden fazla atomun birbiri ile kimyasal bağ oluşturması sonucu 
oluşan H2, O3, S4, P8 gibi maddeler birer bileşiktir. 
D) Element ve bileşiklerin bulunduğu şartlar değişmedikçe erime, 
kaynama noktası ve yoğunlukları gibi ayırt edici özellikleri değişmez. 
E) Element ve bileşikler saf madde oldukları için daima homojen ya-
pılıdırlar. 
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TV’de izlediğiniz yemek yapma programlarında, yemek yapan kişi-
den istenilen bazı kurallar vardır:
I.Yemek yaparken saçların toplu, tırnakların kesili olması gerekir. 
II. Yemek yapacağınız malzemeye çıpla elle dokunmamanız gerekir. 
III. Yemeğin pişme sürecinde mümkün olduğunca az tadına bak-
mak, yemeği koklayarak pişme sürecini anlamak gerekir. 
IV. Yemek piştikten sonra mutfak eşyaları temiz ve düzenli bir şekil-
de bırakılmalıdır. 

Buna göre yukarıda verilen kurallardan hangilerinin laboratuvar-
da deney sırasında da mutlaka uygulanması gereklidir?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III     D)I, II ve IV    E)I, II, III ve IV
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Yandaki tablo kimyasal maddelerin depo-
lama koşullarında uyulması gereken kural-
ları özetlemektedir. 
Buna göre tablodaki bilgiler dikkate alı-
nırsa aşağıda verilen maddelerden han-
gisi aynı dolapta depolanabilir?

A) Patlayıcı - Yanıcı
B) Yanıcı - Tahriş Edici
C) Zehirli - Yakıcı
D) Yakıcı - Yanıcı
E) Zehirli - Radyoaktif


