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ifadelerinden hangileri doğru olur?
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Aşağıda bazı maddelerin yaygın adları 
ve özellikleri eşleştirilmiştir. 

Yapılan bu eşleşmelerden hangisi yan-
lıştır?

Aynı periyotta yer alan X, Y ve Z ele-
mentleri hakkında:

- Z bileşiklerinde daima + değerlikli iken 
X ve Y hem + hem - değerlik alabilir.

- Y hiçbir şartta elektriği iletmezken X 
belirli şartlarda Z ise daima iletkendir.

bilgileri veriliyor.

Buna göre bu elementler hakkında verilen:

I. Atom çapları Z>X>Y şeklindedir.

II. X ve Z metal Y ametaldir.

III. X ile Z arasında kovalent bağ oluşur

A) Yalnız I           B) Yalnız II              C) I ve II

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

A) 6,02. 1023 tane atom içeren CO gazı

B) NKA 22,4 L N2 gazı

C) 18 gram H2O sıvısı.

D) 10 mol atom içeren C3H5O2 sıvısı.

E) 6,02.1025 akb CaCO3 katısı.

Aşağıdakilerin hangisi 1 mol değildir?

(H = 1 g/mol, C = 12 g/mol, O = 16 g/mol, 
Ca = 40 g/mol)

A) Tuz ruhu : Farklı cinste atom içerir. 

B) Kireç Taşı : Kimyasal yollarla bileşenlerine 
ayrışır. 

C) Zaç Yağı : Formülünde üç tür atom içerir.

D) Kalay : İki farklı metalin karışması sonucu 
oluşmuş bir karışımdır. 

E) Sud Kostik : Şartlar değişmedikçe erime 
noktası sabittir.

Lewis yapısı yukarıda verilen moleküler 
yapılı XY2 bileşiği ile ilgili olarak aşağıda 

verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bağlar ve molekül polar yapılıdır. 

B) Yoğun fazda molekülleri arasında di-
pol-dipol çekim kuvveti vardır. 

C) Y elementi alkali metal grubundadır. 

D) Yoğun fazda etkin çekim gücü hidrojen 
bağı olabilir. 

E) XY2 molekülleri suda çözündüğünde su 
ile aralarında dipol-indüklenmiş dipol et-
kileşimi oluşur.
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X ve Y katılarından oluşan bir karışım 
ayırmak için sırası ile suda çözme, süz-
me buharlaştırma işlemleri uygulanıyor.

Buna göre karışım hakkında verilen 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Başlangıçta elimizdeki karışım bir adi 
karışımdır. 

B) Süzme sonucu ayrılan madde X ise Y 
suda çözünür. 

C) Karışımı ayırmak için polar bir sıvı olan 
su yerine apolar bir sıvı olan benzen kul-
lanılsaydı, ayırma gerçekleşmezdi.

D) Karışımdan son ayrılan madde X ise X-su 
karışımını ayırmak için kristallendirme 
kullanılabilir.

E) X: I2, Y: tuz olabilir. 
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A) Asitli topraklarda verimi arttırmak için 
odun külü, sönmemiş kireç (CaO) veya 
kireç taşı ( CaCO3 ) eklemek. 

B) Midemiz yandığında mide ilacı içmek. 

C) Kek yaparken kabartma tozu ve süt kul-
lanmak. 

D) Saçımızı şampuan ile yıkamak. 

E) Yemeklerden sonra dişlerimizi diş macu-
nu ile fırçalamak. 

Günlük hayatta karşılaştığımız aşa-
ğıdaki olaylardan hangisi bir asit baz 
tepkimesi örneği değildir?

Günlük hayatta kullanılan yaygın poli-
merler hakkında verilen aşağıdaki ifa-
delerden hangisi yanlıştır?

A) Ameliyat eldiveni, oyuncak toplar, ayak-
kabı tabanları kauçuk kullanılarak üreti-
lir. 

B) PET şişeler ve kavanozların hammaddesi 
olan polimer polietilendir. 

C) Kurşun geçirmez yelek, paraşüt, dağcı-
lık ipleri gibi sağlam malzemler genelde 
kevlar ile yapılır. 

D) Tek kullanımlık tabak, çatal, bardak gibi 
malzemele genellikle polistirenden üre-
tilir. 

E) Su boruları, tıbbi malzemeler genelde 
PVC kullanılarak üretilir. 


