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Simya hakkında verilen aşağıdaki ifa-
delerden hangisi yanlıştır?

A) Simya astronomi, tıp, mitoloji, felsefe 
gibi pek çok alanla iç içe olan bir uğ-
raştır. 

B) Damıtma, süzme, kristallendirme 
gibi laboratuvar yöntemleri simya ça-
ğında bulunmuştur. 

C) Deneylerin sistematik yapılması, de-
neyde kullanılan maddeler arasında 
nicel ilişkilerin kurulması gibi olayla-
rın sonucunda simya çağı sonlanmış-
tır.

D) Democritus, Empedokles, Aristo gibi 
simyacıların simyaya katkısı fazla olsa 
da kimya bilimine katkıları yoktur. 

E) Lavoisier kullandığı modern yöntem 
ve teknikler sayesinde modern kim-
yanın öncüleri arasına girmiştir. 
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Tepkime Hızı

X Derişimi
(mol/L)

İnsan 
Plazmasındaki 
parasetamol
derişimi

Zaman
(Saat)

Üretim 
miktarı (ton)

Birim Üretim
Maliyeti (tl/kg)
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Yukarıda üç farklı bilim adamının deneyleri 
sırasında çizilen grafikler verilmiştir.

Buna göre bu bilim adamlarının çalışma 
alanları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

A)  Fizikokimya     Analitik Kimya   Organik Kimya

B)  Biyokimya        Fizikokimya        Anorganik Kimya

C)  Fizikokimya     Biyokimya           Endüstriyel Kimya

D)  Fizikokimya     Biyokimya           Polimer Kimyası

E)  Biyokimya        Fizikokimya        Endüstriyel Kimya

      I           II      III
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Aşağıda bazı saf maddelerin isimleri ve 
karşısında da sembol - formülleri veril-
miştir. 

Verilen bu sembol - formüllerden han-
gisi yanlıştır?

A) Kireç Taşı   Ca(OH)2 

B) Potasyum        K

C) Amonyak      NH3

D) Sodyum        Na

E) Kezzap       HNO3

İsim    Sembol - Formül

ABD yangından korunma da-
iresi tarafından kabul edilen 
yandaki işaretleme sistemi 
kimyasal maddelerin zararla-

Güvenlik semblollerinin hangileri kesinlik-
le bulunmalıdır?

-4- rını özetlemektedir. Sistemde yer alan
mavi bölge sağlık açısından tehlike seviyesi-
ni, kırmızı bölge yanma tehlikesini, sarı bölge 
tepkimeye girme tehlikesini ifade etmekte, 
beyaz bölgede ise özel şartlar yazılmaktadır. 

Bölgelerin içindeki sayılar 0 ile 4 arasında 
değişir, 0 en zararsız, 4 ise en zararlı hali ifa-
de eder. 

Buna göre yukarıdaki işarete sahip madde-
nin ambalajında:

          I         II       III

A) Yalnız I      B) Yalnız III         C) I ve III

 D) II ve III  E) I, II ve III



3 1.D     2.C     3.A     4.A     5.E

-5-

Aşağıda bazı laboratuvar malzemeleri 
ve bu malzemelerin isimleri verilmiştir. 

Verilen bu isim - malzeme eşleştirme-
lerinden hangisi yanlıştır?

A) Cam Balon B) Havan

C) Mezür D) Erlenmayer

E) Baget


