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9. Sınıf Kimya

KİMYA

Kimyanın Bilim Olma Süreci

İnsanoğlu var olduğu günden bu yana temel ihtiyaçları-
nı karşılamak, yaşam sürecini kolaylaştırmak ve güzel-
leştirmek amacı ile çeşitli arayışlara girmiştir.

İnsanoğlunun temel ihtiyaçları;

 ✓ beslenme,

 ✓ barınma,

 ✓ savunma (korunma),

 ✓ giyinme

olarak sıralanabilir.

Eski Çağ insanları bu arayışları sırasında ateşle tanış-
mışlardır. Yıldırım düşmesi, yanardağ ve volkanlardan 
çıkan lavlar nedeniyle çıkan doğal yangınlar ile tanış-
tıkları ateşi;

 ✓ yiyecek pişirmek,

 ✓ demir, bakır gibi metalleri eriterek çeşitli aletler ve 
silahlar yapmak

amacı ile kullanmışlardır.

Yiyecekleri pişirmek için topraktan çanak çömlek gibi 
kaplar yapmışlardır.

Yaptıkları silahlar ile çeşitli hayvanları avlamışlar; etleri-
ni beslenme, derilerini ise giyinme amacı ile kullanmış-
lardır.

Yemek yapmak amacı ile kullandıkları çeşitli bitkile-
rin bazı hastalıkları tedavi ettiğinin farkına varmışlardır 
(maydanoz, ısırgan otu, nane, rezene, safran gibi).

Mide rahatsızlıkları ve sindi-
rim bozukluğu sorunlarında 
maydanozu kullanmışlardır.

Bağışıklık sisteminin düzen-
lenmesi ve bazı hastalıkları-
nın tedavisinde ısırgan otunu 
kullanmışlardır.

Eski Çağ insanları barınma ihtiyacını ise mağaralar ve-
ya taş ve ağaçlardan yaptıkları evler ile gidermiştir.

Temel ihtiyaçları karşılayan Eski Çağ insanları, giysi-
lerini ve yüzlerini boyayarak daha güzel görünmek için 
bitki köklerinden elde edilen boyaları kullanmışlardır.

Örnek-1 ?
Aşağıda verilen kavramlardan, insanların temel ihti-
yacı olarak nitelendirilebilecek olanlar hangileridir?

a. Beslenme
d. Vahşi hayvanlardan ko-

runma

b. Giysilerini boyama e. Avlanma

c. Mağara duvarlarına re-
sim yapma

f. Taşlardan sağlam evler 
yapma

Çözüm-1 

9.1.1.1. Kimyanın bilim olma sürecini açıklar.
9.1.2.1. Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar.
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir.
9.1.3.2. Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir.
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar.
9.1.4.2. Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar.
9.1.4.3. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.

SİMYADAN KİMYAYA
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Simya (Alşimi)
Eski Çağ insanlarından bir bölümü basit rahatsızlık-
lar nedeni ile meydana gelen ölüm olaylarını engelle-
mek, bir bölümü ise yaşam kalitesini daha da yükselt-
mek amacıyla bakır, demir gibi değersiz metalleri altına 
çevirmek için sınama-yanılmaya dayalı çalışmalar içi-
ne girmişlerdir.
Eski Çağ insanları;

 ✓ sonsuz yaşama ulaşmak için ölümsüzlük iksirini bul-
mak,

 ✓ değersiz metalleri altına çevirmek

için çeşitli çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmalara sim-
ya (alşimi), bu çalışmaları yapan kişilere ise simyacı 
(alşimist) denir.

 ✓ Simyacılar, tarih boyunca mutlak zenginliği sağla-
yabileceğine inandıkları felsefe taşı ve sonsuz ha-
yat (ölümsüzlük) vereceğine inandıkları abıhayat 
iksirini bulmak için uğraşmışlardır.

 ✓ Simya dönemi yaklaşık 2500 yıl sürmüştür. Simya-
cılar gizli çalışan ve diğer insanlarla sınırlı iletişim 
kuran kişilerdir. Ölümsüzlük iksirini bulamamaları-
na rağmen bazı hastalıkları iyileştirdikleri için “bü-
yücü, kâhin, hekim” değersiz metalleri altına çevi-
rememelerine rağmen bazı metalleri altın sarısına 
boyayarak halkı kandırdıkları için “dolandırıcı, dü-
zenbaz, şarlatan” olarak nitelendirilmişlerdir.

Örnek-2 ?
“Felsefe taşı”nı bularak yaşam sürecinin oldukça gü-
zelleşeceğini düşünen simyacıların bu taşı bulmak için 
yaptıkları çalışmalar olumlu sonuçlar vermemiştir.

Bu nedenle simyacılar halk arasında;

a.   E       M  

b.         N     A   

c.   A     İ     

d.   Ü   Y          

e.     L           I   R       

olarak kabul edilmişlerdir.

Yukarıdaki sözcüklerde boş bırakılan yerleri uygun 
harflerle tamamlayınız.

Çözüm-2 

Simyacılar, amaçlarını gerçekleştirememelerine rağ-
men mürekkep, cam, barut, seramik, esans, alaşım, 
boya, sabun, mum, yemek tuzu, zaç yağı, göz taşı, Kıb-
rıs taşı, tuz ruhu, şap, kezzap, ipek gibi maddeleri ve al-
tın, gümüş, cıva gibi elementleri keşfetmişlerdir.

Simyacılar çalışmaları sonucunda ileriki yıllarda kimya 
biliminde de kullanılacak olan;

 ✓ kroze, su banyosu, su terazisi, imbik, fırın, el kanta-
rı, süzgeç gibi aletlerle,

 ✓ damıtma, özütleme, kristallendirme, mayalama, 
çözme, kavurma

gibi yöntemleri keşfetmişlerdir.

Örnek-3 ?

Gü
mü
ş

Elektro
liz

Barut
Plastik

Kâğ
ıt

Uranyum
Özütleme

Sabun

Da
mıt
ma

Mürekke
p

Yukarıdaki kutuda yer alan madde ve yöntemler-
den hangilerinin simyacılar tarafından keşfedilen, 
hangilerinin keşfedilemeyen madde ve yöntemler 
olduğunu yazınız.

Çözüm-3 

Simya Bir Bilim Dalı Mıdır?

Simya bir bilim dalı değildir. Simya;

 ✓ sınama-yanılmaya dayalı çalışmalar içerdiği için,

 ✓ teorik temelleri olmadığı için,

 ✓ sistematik bilgi birikimi sağlamadığı için

bir bilim dalı olarak kabul edilemez. 

Simya, kimyanın bilim olmadan önceki hâli olarak kabul 
edilir. Günümüz kimyası, simyacıların yüzyıllarca sü-
ren çalışmaları üzerine kurulmuştur. Simyacıların de-
neme-yanılma yolu ile buldukları maddelerin, yöntem-
lerin, tekniklerin ve araçların kimya biliminin doğmasına 
büyük katkısı olmuştur.
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Simya bir bilim dalı olmamasına rağmen simya çalış-
maları astroloji, tıp, mitoloji, din, felsefe gibi birçok ala-
nı kapsamaktadır.

 Örnek-4 ?
Simyacıların çalışmaları ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

A) Çalışmalarında su banyosu, imbik, el kantarı gibi 
aletleri kullanmışlardır.

B) Çalışmalarında özütleme, kristallendirme, elektroliz 
gibi yöntemleri kullanmışlardır.

C) Çalışmaları sonucunda kezzap, zaç yağı, seramik 
gibi maddeleri keşfetmişlerdir.

D) Çalışmaları deneme-yanılmaya dayalıdır.

E) Çalışmaları sistematik bilgi birikimi sağlamamıştır.

Çözüm-4 

Uygarlıkların Kimya Bilimine Katkıları

Mezopotamya Uygarlığı

Bitkilerden çeşitli ilaçlar elde etmişler ve küçük çaplı 
operasyonlar (ameliyatlar) yapmışlardır. İlaçların hazır-
lanmasında öğütme, kavurma, süzme, özütleme, çöz-
me gibi yöntemleri kullanmışlardır. Tarihte bilinen en 
eski ilaç kitabını kil tabletlere yazarak hazırlamışlardır.

Çin Uygarlığı

Barutu icat etmişlerdir. Bazı tepkimelerin belirli sıcaklık-
larda gerçekleştiğini fark ederek su banyosu aletini ta-
sarlamışlardır.

Hint Uygarlığı

Çeşitli ilaç ve boya maddeleri üretmişlerdir. Bu üretim 
çalışmalarında fırın, imbik gibi aletleri kullanmışlardır. 

Demiri eriterek, paslanmaz özelliğe sahip dökme sü-
tunlar yapmışlardır.

Mısır Uygarlığı

Mumyalama tekniğini bulmuşlar ve dünyaca ünlü pira-
mitleri yapmışlardır. Piramitlerin yapımında kil ve kireç 
taşı, mumyalama işleminde ise cesetlerin bozulmasını 
önlemek için çeşitli kimyasal madde ve yöntemler kul-
lanmışlardır.

Yunan Uygarlığı

Aristo ve Democritus gibi ünlü Yunan filozoflar, mad-
denin yapısı ile ilgili görüşler öne sürmüştür. Ayrıca Yu-
nanlılar; boya, sabun ve camdan kapların üretimini ger-
çekleştirmiştir.

Orta Asya Uygarlığı

Bir alaşım olan bronzu silah veya çeşitli aletlerin yapı-
mında ilk defa kullananlar Orta Asya Türkleridir.

İslam Uygarlığı

Kezzap, zaç yağı, sirke ve karınca asidi, güherçile gi-
bi kimyasal maddelerin üretimini gerçekleştirmişlerdir. 
Çeşitli boya ve ilaçları üretmişler ayrıca bitkilerden yağ 
özütlemesi yapmışlardır.

Örnek-5 ?
Çalışmalarında su banyosu kullanan uygarlık

İlk ilaç kitabını kil tabletler üzerine yazarak hazırla-
yan uygarlık

Bronzu ilk defa kullanan uygarlık

Karıncalardan formik asidi elde eden uygarlık

Yukarıda verilen çalışmaları yapan uygarlıkların baş 
harflerini yanlarındaki kutulara yazınız ve bu kutu-
larda yer alan harflerden oluşturulabilecek anlamlı 
bir kelime türetiniz.

Çözüm-5 
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Örnek-6 ?
Aşağıdaki tabloda bazı uygarlıkların kimya bilimine olan 
katkıları verilmiştir.

Tabloda hakkında bilgi verilen uygarlıkların isimle-
rini yazınız.

Kimya Bilimine Katkısı

a. Maddenin yapısı ve atom hakkında fikirler öne sürmüş-
tür.

b. Mumyalama tekniğini bulmuşlardır.

c. Demiri eriterek dökme sütunlar yapmışlardır.

d. Çeşitli ilaçları keşfetmişler ve küçük çaplı cerrahi ope-
rasyon yapmışlardır.

Çözüm-6 

KİMYA BİLİMİNE KATKI SAĞLAYAN BİLİM 
İNSANLARI

Empedokles (MÖ 492-432)

“Dört Öge Kuramı”nı or-

Empedokles

taya koyan Yunan filozof-
tur. Doğadaki tüm madde-
lerin ateş, su, toprak ve 
hava olmak üzere dört te-
mel elementten oluştuğu-
nu ileri sürmüştür. 

Maddelerin bir araya gel-
mesine neden olan çekim 
kuvvetlerini “sevgi”, ayrıl-
masına neden olan itme 
kuvvetlerini “nefret” olarak 
tanımlamıştır.

Democritus (MÖ 470-361)

Maddenin bölünemeyen en küçük parçacığına Yunan-
cada “bölünemeyen” anlamına gelen atomos (atom) 
adını vermiştir ve tüm maddelerin atomlardan oluştuğu-
nu ileri sürmüştür. Her maddenin atomlarının dış yüzey-
lerinin birbirinden farklı olduğunu kabul etmiştir. 

Su atomlarının yüzeylerini 

Democritus

pürüzsüz olarak kabul et-
miş ve bu nedenle birbirle-
rine kenetlenemediği için 
suyun akışkan (sıvı) oldu-
ğunu belirtmiştir. Demir, 
bakır gibi atomların yü-
zeylerinin pürüzlü olduğu-
nu belirtmiş, bu nedenle 
birbirlerine kenetlenerek 
sert (katı) yapılı olduğunu 
söylemiştir.

Aristo (MÖ 384-322) 

Aristo

Empedokles’in “Dört Öge 
Kuramı”nı elementlerin 
dört özelliğini (sıcak, so-
ğuk, ıslak, kuru) ekleyerek 
geliştirmiştir.

Hava IslakSıcak

SoğukKuru Toprak

SuAteş

Aristo’nun belirttiği dört elementin (hava, su, toprak, 
ateş) günümüzde dört farklı hâlde bulunan maddeleri 
belirttiği öne sürülmektedir. Buna göre;

• sıcak ve ıslak özelliğe sahip hava elementinin gaz,

• ıslak ve soğuk özelliğe sahip su elementinin sıvı,

• soğuk ve kuru özelliğe sahip toprak elementinin 
katı,

• kuru ve sıcak özelliğe sahip ateş elementinin plaz-
ma

hâldeki maddeleri belirttiği düşünülmektedir.
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Cabir bin Hayyan (MÖ 720-813)

Damıtma işlemleri için kul-

Cabir bin Hayyan

lanılan imbik aletini geliş-
tirmiştir. Tuz ruhu (hidrok-
lorik asit), kezzap (nitrik 
asit) ve zaç yağını (sülfürik 
asit) elde etmiştir.

Tuz ruhu ve nitrik asidi ka-
rıştırarak altının tepkime 
vereceği “kral suyu” karı-
şımını elde etmiştir.

Ebu Bekir er-Razi (865-925)

Karıncalardan damıtma  

Ebu Bekir er-Razi

yolu ile formik asidi (karın-
ca asidi) elde etmiştir.

Kostik soda ve gliserini 
keşfetmiştir. Kimya hari-
cinde tıp alanı ile de ilgi-
lenmiştir. Ünlü bir hekim 
olarak da kabul edilen Ebu 
Bekir er-Razi alkolü anti-
septik olarak kullanmıştır.

Robert Boyle (1626-1691)

“Bilinen hiçbir yöntemle 

Robert Boyle

kendinden daha basit 
maddelere ayrılamayan 
saf maddeye element de-
nir.” tanımını yaparak 
Aristo’nun dört element 
kavramına son vermiştir.

Bu tanım ile maddelerin 
saf madde ve karışımlar 
olarak sınıflandırılmasını 
sağlamıştır. En önemli ki-
tabı Kuşkucu Kimyager’dir.

Vakum pompası yardımı ile bir gazın hacmi ve basıncı 
arasındaki ilişkinin belirlenmesine katkıda bulunmuştur. 
Bu ilişki Boyle Yasası olarak bilinir.

Antoine Lavoisier (1743-1794)

Modern kimyanın öncüle-

Antoine Lavoisier

rinden biridir. “Kütlenin 
Korunumu Yasası”nı bul-
muştur. Bu yasayı “Madde 
yoktan var, vardan yok 
edilemez.” sözleri ile açık-
lamıştır. Lavoisier oksije-
nin yanmaya neden olan 
bir gaz olduğunu ve hava-
da bol miktarda bulundu-
ğunu keşfetmiştir.

Örnek-7 ?
Aşağıda verilen bilim insanları ve kimya bilimine 
katkılarını eşleştiriniz.

Bilim İnsanı Kimya Bilimine Katkısı

I. Cabir bin 
Hayyan

a. Günümüzdeki element tanımını yap-
mıştır.

II. Empedokles b. Karıncalardan formik asidi elde et-
miştir.

III. Robert Boyle c. Kral suyu karışımını elde etmiştir.

IV. Ebu Bekir 
er-Razi

d. “Dört Öge Kuramı”nı ortaya koymuş-
tur.

Çözüm-7 

TEST - 1’I ÇÖZEBILIRSINIZ.
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KİMYA DİSİPLİNLERİ VE KİMYACILARIN 
ÇALIŞMA ALANLARI
Kimya: Maddenin yapısını, özelliklerini ve birbirleri ile 
etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. Kısaca kimya, mad-
de bilimidir.

Kimya Disiplinleri

Analitik Kimya: Bileşiklerin bileşenlerini nitel ve nicel 
olarak inceleyen kimya disiplinidir.

Kan ve idrar gibi madde örneklerinin yapılarında bulu-
nan kimyasal maddelerin tür ve miktarlarını belirlemek 
analitik kimyanın ilgi alanına girer.

Bir maddenin hangi bileşenlerden oluştuğunu belirle-
mek için yapılan işlemler nitel analiz, maddeyi oluştu-
ran bileşenlerin miktarlarını belirlemek için yapılan iş-
lemler nicel analiz olarak adlandırılır.

Biyokimya: Canlı organizmaların kimyasal yapısını ve 
yapılarında gerçekleşen kimyasal olayları inceleyen 
kimya disiplinidir. Canlıların yapılarında bulunan prote-
in, karbonhidrat, DNA gibi moleküllerin yapıları ve olu-
şumları biyokimyanın ilgi alanına girer.

Fizikokimya: Kimyasal sistemlerin özellik ve davranış-
larını, sıcaklık, basınç gibi fiziksel etkenlerin kimyasal 
tepkimelere etkilerini, kimyasal tepkimelerde molekülle-
rin hızı, hareketi, birbirleri ile etkileşimleri sırasındaki ısı 
değişimlerini inceleyen kimya disiplinidir.

Organik Kimya: Karbon (C) temelli organik bileşiklerin 
yapılarını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen kim-
ya disiplinidir. Kısaca “karbon kimyası” olarak da ad-
landırılır.

Petrol ürünleri, boyalar, ilaçlar, plastikler organik kimya-
nın ilgi alanına giren maddelerdir.

Organik bileşikler karbon atomunun yanında, hidrojen, 
oksijen, azot gibi atomları da içerebilir.

Organik bileşikler genellikle canlıların yapısında doğal 
olarak bulunur.

Laboratuvar ortamında yapay olarak üretilen ilk orga-
nik bileşik “üre”dir.

Anorganik Kimya: Organik olmayan bileşiklerin yapı-
larını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen kimya di-
siplinidir. Asitler, bazlar, tuzlar, mineraller anorganik 
kimyanın ilgi alanına giren maddelerdir.

Polimer Kimyası: Monomer adı verilen çok sayıda kü-
çük birimin birleşmesi ile elde edilen büyük molekülle-
re polimer denir. Polimer kimyası polimerlerin yapısını, 
özelliklerini, kullanım alanlarını inceleyen kimya disip-
linidir.

Proteinler, karbonhidratlar doğal polimer; naylon, teflon, 
plastik, PVC, orlon, kauçuk yapay polimerdir.

Endüstriyel Kimya: Endüstride kullanılan kimyasal 
maddelerin üretimi ile ilgilenen kimya disiplinidir.

Endüstriyel kimya; üretimi yapılacak kimyasal madde-
nin ürün verimini artırmak, kalitesini yükseltmek ve mali-
yetini düşürmek amacı ile yapılan çalışmaları da kapsar.

Örnek-8 ?
Aşağıda verilen kimya disiplinleri ile ilgili oldukları 
olayları eşleştiriniz.

Kimya disiplinleri;

I. Anorganik kimya

II. Polimer kimyası

III. Analitik kimya

IV. Organik kimya

V. Endüstriyel kimya

VI. Biyokimya

VII. Fizikokimya

Olaylar;

a. Suyun  sertlik derecesi ve pH değerinin hesaplanması

b. Kimyasal sistemlerdeki ısı ve iş dönüşümlerinin in-
celenmesi

c. İlaçların vücuttaki etki mekanizmalarının incelenmesi

d. HCI, NaOH, NaCI gibi maddelerin yapısal özellikle-
rinin ve tepkimelerinin incelenmesi

e. Pet şişelerin üretiminin gerçekleştirilmesi

f. İnşaat sektörü için önemli bir malzeme olan çi-
mentonun daha kaliteli ve ucuz maliyetle üretiminin 
yapılmasının sağlanması

g. Metan (CH4) gazının kimyasal özelliklerinin incelen-
mesi

Çözüm-8 
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BAŞLICA KİMYA ENDÜSTRİLERİ

Kimya bilimi; ilaç, gübre, petrokimya, arıtım, boya ve 
tekstil alanları ile yakından ilgilidir.

İlaç

Doğal veya yapay olarak elde edilen, bir hastalığın te-
davisinde rol oynayan kimyasal maddelere ilaç denir. 
İlaçların ve ham maddelerinin üretimi, bu maddelerin 
vücutta oluşturduğu etkilerin incelenmesi kimya ile iliş-
kili olan farmokolojinin alanına girer.

Gübre

Bitkiler büyüyüp gelişmek için gerekli olan azot, fosfor, 
potasyum, çinko vb. elementleri topraktan alır. Çeşit-
li nedenlerle toprakta eksikliği olan bu elementleri top-
rağa kazandırmak için toprağa verilen, bu elementleri 
veya bileşiklerini içeren kimyasal maddelere gübre de-
nir. Gübreler doğal veya yapay olabilir. Kimyacılar, top-
rağın verimini ve yetiştirilen ürünün kalitesini artırmak 
için toprağın ihtiyaç duyduğu elementleri içeren yapay 
gübre üretiminde rol alırlar.

Petrokimya

Petrolün rafine edilerek LPG, benzin, mazot, fuel-oil, 
asfalt, gaz yağı vb. ürünlerin elde edilmesini inceleyen 
kimya endüstrisidir.

Arıtım

Toprak, hava, içme suyu gibi karışımların çeşitli kirle-
ticilerden temizlenmesi işlemine arıtım denir. Su, top-
rak ve havanın analiz edilerek içerdikleri zararlı kimya-
sal maddelerin ayrıştırılması işleminde kimya biliminden 
yararlanılır.

Boya-Tekstil

Cisimlerin yüzeylerinin renklendirilmesinde kullanılan 
maddelere boya denir.

Boyalar, kullanıldıkları alanlara göre farklı kimyasal 
özellikler gösterir. İnşaat, ilaç ve gıda alanlarında kul-
lanılan çeşitli özellikteki boyaların üretimi kimyanın ilgi 
alanı içinde yer alır.

Tekstil alanında ise farklı yapı ve özellikteki ipliklerin el-
de edilmesi ve bu ipliklerin boyanması kimyanın ilgi ala-
nı içinde yer alır.

Örnek-9 ?
Kimya biliminin ilgili olduğu ilaç, gübre, petrokimya, 
arıtım, boya-tekstil alanları ile ilgili aşağıda verilen 
ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar sadece 
yapay olarak laboratuvarlarda üretilir.

B) Yapay gübreler, doğal gübrelere göre toprağa daha 
faydalıdır.

C) Petrol rafinasyonu ile mazot, benzin, fuel-oil gi-
bi petrol ürünlerinin elde edilmesi petrokimyanın ilgi 
alanına girer.

D) Suyun arıtımı işlemlerinde her zaman kimyasal yön-
temler kullanılır.

E) İpliklerden elde edilen kumaşların boyanmasında 
sadece kimyasal yöntemlerle elde edilen boyalar 
kullanılır.

Çözüm-9 

KİMYA ALANI İLE İLGİLİ MESLEKLER

Birçok endüstriyel alan ile ilgili olan kimya bilimi, farklı 
meslek alanlarının da ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Kimyager

Kimya konusunda ileri düzeyde eğitim almış, madde 
ile ilgili her türlü kimyasal çalışmaları laboratuvar orta-
mında yapan kişilerdir. Fen-edebiyat fakültelerinin kim-
ya bölümünden mezun olan kişilere “kimyager” unva-
nı verilir.

Kimya Öğretmeni

MEB tarafından onaylanan öğretim programlarına uy-
gun olarak devlet ve özel eğitim kurumlarında öğren-
cilere yaş seviyelerine uygun olarak genel kimya bilgi-
si kazandırmaya çalışan kişilerdir. Eğitim fakültelerinin 
kimya bölümünden mezun olan kişilerdir.
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Kimya Mühendisi

Farklı sanayi dallarında kimyasal maddelerin en ucuz 
ve kaliteli şekilde üretilmesi ve geliştirilmesinde rol oy-
nayan, ayrıca bu kimyasal maddelerin üretimini sağ-
layacak tesislerin tasarlanmasında ve kurulmasında 
görev alan kişilerdir. Mühendislik fakültelerinin kimya 
mühendisliği bölümünden mezun olan kişilerdir.

Eczacı

İlaçların üretimi, geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapan, 
ayrıca doktorlarca düzenlenen reçetelerdeki ilaçların 
hastalara dağıtımını yapan kişilerdir. Eczacılık fakültesi 
mezunlarına “eczacı” unvanı verilir.

Metalurji Mühendisi

Metal içeren maden filizlerinden metal ve alaşımlarının 
eldesi, seramik ve seramik esaslı malzemelerin üretil-
mesi çalşmalarında görev alan kişilerdir. Mühendislik 
fakültelerinin metalürji mühendisliği bölümünden me-
zun olan kişilerdir.

Örnek-10 ?
Aşağıda verilen olaylardan kimya ile ilgili olanları 
“✓” işareti ile belirtiniz, kimya ile ilgili olmayanların 
hangi meslek grubu ile ilgili olduğunu yazınız.

 I. Nemli bez ile silinebilen duvar boyalarının üretimi

II. Suda kirlilik yaratan ağır metallerin çöktürülerek 
suyun arıtımı işlemi

III. Petrol ürünlerinin daha verimli kullanılmasını 
sağlayan motor üretimi

IV. Topraktaki çeşitli minerallerin eksikliğini telafi 
edecek yapay gübre üretimi

V. Hasta bir kişiye verilecek olan ilacın günlük dozu-
nu belirleme

Çözüm-10 

TEST - 2’YI ÇÖZEBILIRSINIZ.

KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ

Element

Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element 
denir.

Elementlerin Özellikleri

 ✓ Saf maddelerdir.

 ✓ Homojendir.

 ✓ Kendi özelliğini taşıyan en küçük yapı birimi atom-
dur.

 ✓ Belirli koşullarda sabit değerli ayırt edici özellikleri 
(kaynama noktası, yoğunluk gibi) vardır.

 ✓ Kimyasal ve fiziksel yöntemlerle kendilerinden daha 
basit maddelere ayrışamaz.

 ✓ Doğada atomik (Na, Fe, Cu gibi) veya moleküler 
(H2, O2, P4, S8 gibi) yapıda bulunur.

 ✓ Sembollerle gösterilir.

Tablo: Periyodik cetveldeki ile 20 element ve yaygın 
kullanılan bazı elementlerin ad ve sembolleri

Element Adı Sembol Element Adı Sembol

Hidrojen H Krom Cr

Helyum He Mangan Mn

Lityum Li Demir Fe

Berilyum Be Kobalt Co

Bor B Nikel Ni

Karbon C Bakır Cu

Azot N Çinko Zn

Oksijen O Brom Br

Flor F Gümüş Ag

Neon Ne Kalay Sn

Sodyum Na İyot I

Magnezyum Mg Baryum Ba

Alüminyum Al Altın Au

Silisyum Si Cıva Hg

Fosfor P Kurşun Pb

Kükürt S Platin Pt

Klor CI Argon Ar

Potasyum K Kalsiyum Ca
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 ✓ Günümüzde bilinen 118 tane element vardır. Bun-
ların 92 tanesi doğal elementtir. Diğerleri laboratu-
var ortamında yapay olarak elde edilir.

 ✓ Element sembolleri bir veya iki harften oluşur. Tek 
harfli sembol büyük harfle, iki harfli semboller-
de birinci harf büyük harfle, ikinci harf küçük harf-
le yazılır.

 ✓ Elementleri, günümüzdeki gibi harflerden olu-
şan sembollerle gösterilmesini öneren bilim insanı 
Berzelius’tur.

Element sembolleri genellikle Latince isimlerinden tü-
retilmiştir.

Sembol Latince Adı

Na Natrium

K Kalium

Cu Cuprum

Fe Ferrum

Ag Argentum

Örnek-11 ?
Aşağıdaki tabloda adları verilen elementlerin sem-
bollerini, sembolleri verilen elementlerin ise adlarını 
yazınız.

1. Azot 9. Pb

2. Çinko 10. Au

3. Demir 11. Hg

4. Kalay 12. Ni

5. Silisyum 13. K

6. Fosfor 14. S

7. Mangan 15. Li

8. Oksijen 16. Ne

Çözüm-11 

Örnek-12 ?
BİLGİ EĞİTİM SETİ

Yukarıdaki ifadedeki harfleri kullanarak oluşturu-
labilecek element sembollerini ve bu elementlerin 
adlarını yazınız. (Harfler büyük veya küçük olarak bir 
defadan fazla kullanılabilir.)

Çözüm-12 

Örnek-13 ?
Elementlere ait aşağıdaki sembol-ad eşleştirmele-
rinden hangisi yanlıştır?

Sembol Ad
A) Cr Krom

B) Mn Mangan

C) Cu Bakır

D) Sn Kalay

E) Au Gümüş

(2017-YGS)

Çözüm-13 
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Bileşik

Farklı element atomlarının kendi özelliklerini kaybede-
rek belirli oranlarda birleşmesi ile oluşan saf maddele-
re bileşik denir.

Bileşiklerin Özellikleri

 ✓ Saf maddelerdir.

 ✓ Hâl değişimi süresi dışında homojendir.

 ✓ Belirli koşullarda sabit değerli ayırt edici özellikleri 
(kaynama noktası, yoğunluk gibi) vardır.

 ✓ Kimyasal yöntemlerle kendisini oluşturan element-
lere ayrıştırılabilir.

 ✓ Kendisini oluşturan elementlerin özelliklerini taşı-
maz.

 ✓ Bileşiği oluşturan elementlerin atom sayıları arasın-
da belirli bir oran vardır.

 ✓ Formüllerle gösterilir.

Tablo: Bazı bileşikler ve yaygın adları

Bileşik Formülü Yaygın Adı

H2O Su

HCI Tuz ruhu

H2SO4 Zaç yağı

HNO3 Kezzap

CH3COOH Sirke asidi

CaCO3 Kireç taşı

NaHCO3 Yemek sodası

NH3 Amonyak

Ca(OH)2 Sönmüş kireç

NaOH Sud kostik

KOH Potas kostik

CaO Sönmemiş kireç

NaCI Yemek tuzu

Örnek-14 ?
Bileşik Formülü Yaygın Adı

HCI I

HNO3 II

III Kireç taşı

KOH IV

V Sirke asidi

Ca(OH)2 VI

H2SO4 VII

VIII Yemek sodası

Yukarıda verilen tablodaki numaralanmış yerlere 
gelecek bilgileri yazınız.

Çözüm-14 

Örnek-15 ?
Aşağıda verilen bileşik formüllerinden hangisinin 
yaygın adı karşısında yanlış verilmiştir?

Bileşik Formülü Yaygın Adı

A) NaOH Sud kostik

B) CaCO3 Kireç taşı

C) KNO3 Güherçile

D) CaO Sönmüş kireç

E) NaCI Sofra tuzu

Çözüm-15 
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Örnek-16 ?
I. Helyum gazı
II. Neon gazı
III. Hidrojen gazı
IV. Amonyak gazı
Yukarıda verilen maddelerden hangileri oda şartla-
rında moleküler yapıda değildir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV

Çözüm-16 

Örnek-17 ?
Atom, element ve bileşiklerle ilgili,

I. Bileşikler iki veya daha fazla aynı cins atomun bir 
araya gelmesiyle oluşur.

II. Nötr bir atomun elektron sayısı, proton sayısına 
eşittir.

III. Elementler aynı cins atomlardan oluşmuş saf mad-
delerdir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

(2017-YGS)

Çözüm-17 

TEST - 3’Ü ÇÖZEBILIRSINIZ.

KİMYA UYGULAMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ

Kimya laboratuvarında çalışırken zarar görmemek ve 
kazalar yaşamamak için laboratuvar güvenlik kuralla-
rına ve kimyasal maddelerin etiketlerinde bulunan gü-
venlik uyarı işaretlerine dikkat ederek çalışmalar yapıl-
malıdır.

Laboratuvar Güvenlik Kuralları

 ✓ Laboratuvarda önlük, koruma gözlüğü ve uygun el-
divenler kullanılmalıdır.

 ✓ Saçlar toplu, tırnaklar kesilmiş olmalıdır.

 ✓ Terlik, sandalet türü açık ayakkabılar giyilmemelidir.

 ✓ Vücuttaki açık yaralar, yara bandı veya bandajla ka-
patılmalıdır.

 ✓ Kimyasal maddelerin buharlarının etkilerinden ko-
runmak için lens yerine gözlük tercih edilmelidir.

 ✓ Yüzük, kolye, bilezik gibi metal takılar takılmama-
lıdır.

 ✓ Laboratuvarda yiyecek veya içecek bulundurulma-
malı ve tüketilmemelidir.

 ✓ Kimyasal maddelerin tadına, kokusuna bakılmamalı 
ve çıplak elle temastan kaçınılmalıdır.

 ✓ Kırık ve çatlak cam malzemeler kullanılmamalıdır.

 ✓ Deney sonrası kirlenen tüm malzemeler yıkanıp te-
miz olarak bırakılmalıdır.

 ✓ Üzerinde etiketi bulunmayan şişelerdeki kimyasal 
maddeler kullanılmamalıdır.

 ✓ Deney sonrasında artan ve oluşan katı-sıvı kimya-
sal maddeler lavaboya dökülmemelidir.

 ✓ Deney sırasında kesinlikle laboratuvar terk edilme-
melidir.

 ✓ Deney sonrası artan kimyasal maddeler tekrar oriji-
nal kaplarına konulmamalıdır.

 ✓ Sıvılar, pipetle şişelerinden alınırken puar kullanıl-
malı, kesinlikle ağızla çekilmemelidir.

 ✓ Kimyasal maddeler açık aleve yakın tutulmamalıdır.

 ✓ Asitler seyreltilirken önce kaba su konulmalı, üzeri-
ne asit ilave edilmelidir.

 ✓ Kimyasal maddelerin bulunduğu kapların ağzı açık 
bırakılmamalıdır.

 ✓ Zararlı gaz üretimi gerçekleşen tepkimeler çeker 
ocakta gerçekleştirilmelidir.
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Örnek-18 ?
I. Saçlar toplu, tırnaklar kesilmiş olmalıdır.
II. Açık yara var ise yara bandı ile kapatılmalıdır.
III. Uzun süre ayakta durulacağı için rahat ve açık 

ayakkabılar giyilmelidir.
IV. Numaralı gözlük yerine lens kullanılmalıdır.
V. Kimyasal maddelerin deri ile temas hızını artıracağı 

için metal yüzük, kolye vb. takılar takılmamalıdır.

Yukarıda verilenlerden hangileri laboratuvar çalış-
malarında bireysel güvenliğin sağlanması amaçlı 
laboratuvar güvenlik kurallarındandır?

Çözüm-18 

Örnek-19 ?
Laboratuvar güvenlik kuralları ile ilgili olarak aşağı-
da verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Deney sonrasında kullanılmadan beherlerde kalan 
sıvı ve katı kimyasallar dikkatlice orijinal şişelerine 
konulmalıdır.

B) Kimyasal maddelerin bulunduğu şişelerin ağzı ka-
palı tutulmalıdır.

C) Asitler, su ile seyreltilirken suyun üzerine asit ilave 
edilmelidir.

D) Deney sonrasında ortaya çıkan atık sıvılar kesinlik-
le lavaboya dökülmemelidir.

E) Buharları zararlı olan sıvılar ile ilgili işlemler çeker 
ocakta yapılmalıdır.

Çözüm-19 

Güvenlik Uyarı İşaretleri

Yanıcı Madde

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

Tutuşma sıcaklığı düşüktür, 
bu nedenle alev ve kıvılcım-
dan uzak tutulması gereken 
maddelerdir.

Yakıcı Madde Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

Yanıcı özellikteki kimyasal 
maddelere temas ettirilme-
mesi gereken maddelerdir.

Aşındırıcı (Korozif) Madde

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

Göz, cilt ve deriye teması hâ-
linde aşındırıcı etki göstere-
bilen maddelerdir.

Tahriş Edici Madde

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

Cilt, göz ve solunum yolların-
da tahrişe neden olan mad-
delerdir. Buharı kesinlikle so-
lunmamalıdır.

Patlayıcı Madde

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

Kıvılcım, ısınma, çarpma, 
vurma ve sürtünme etkisi ile 
patlayabilen maddelerdir.

Zehirli (Toksik) Madde Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

Zehirlenmelere ve kansero-
jen etkilere neden olabilen 
maddelerdir. Vücut ile temas 
ettirilmemelidir.
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Radyoaktif Madde

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

Çevresine radyasyon yayan 
maddelerdir. Canlı dokuların-
da kalıcı hasarlara neden 
olabilir.

Çevreye Zararlı Madde

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

Toprak, hava ve su kirliliğine 
neden olabilen maddelerdir. 
Bütün kimyasal maddelerin 
bulunduğu kapların üzerinde 
yer alır.

Örnek-20 ?
Güvenlik sembolleri ve bu güvenlik sembollerini 
bulunduran kaplardaki maddelerle ilgili aşağıda ve-
rilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Güvenlik Sembolü Bilgi

A)

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

Nitro gliserin gibi maddelerin 
bulunduğu kapların üzerinde 
bulunur.

B)

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

Zehirli maddelerdir, kanser 
riski taşır.

C)

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

Tutuşma sıcaklığı düşük, ya-
nıcı ve parlayıcı maddelerdir.

D)

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

Metal, cam ve kumaş üzerin-
de aşırı aşındırıcı etkisi var-
dır.

E)

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

Alkol, aseton gibi maddele-
ri bulunduran kapların üzerin-
de bulunur.

Çözüm-20 

KİMYASAL MADDELERİN İNSAN SAĞLIĞI VE 
ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İnsan Sağlığı ve Çevreye Yararlı Olan Maddeler

Madde İnsan Sağlığı ve Çevre İçin Önemi

Sodyum (Na)

 ✓ Vücudun su tutmasını sağlayarak vü-
cuttaki su dengesini korur. Vücudun 
asit-baz dengesini düzenler. Besin-
lerin hücre duvarından geçişi, su ve 
iyonların hücre içi ve hücreler arası ge-
çişlerinde görev alır. Kas ve sinir fonk-
siyonlarının sağlıklı bir şekilde çalış-
masında etkin rol oynar.

 ✓ Toprak ve suda iyon dengesini sağlar, 
bitkilerin gelişimi için gerekli olan ele-
menttir.

Potasyum (K)

 ✓ Vücut sıvısının iyon dengesini sağla-
mada, kandaki glikoz miktarının dü-
zenlenmesinde kalp, kaslar ve sinir 
sisteminin çalışmasında görev alır.

 ✓ Bitkilerin gelişimi için toprakta bulun-
ması gereken elementlerdendir. Top-
raktaki iyon dengesini sağlar.

Demir (Fe)

 ✓ Vücutta hücrelere oksijen taşınmasın-
da ve DNA sentezinde yer alır.

 ✓ Bitkilerin gelişimi için ikincil derecede 
önemli elementtir.

Kalsiyum (Ca)

 ✓ Kemiklerin ve dişlerin ana bileşenidir. 
Kanın pıhtılaşmasında görev alır. Ek-
sikliği raşitizm hastalığına neden olur.

 ✓ Bitkilerde kök ve meyve gelişimini sağ-
lar. Topraktan yeterince alınamaması 
bitki yapraklarının ve meyvelerinin çü-
rümesine neden olur.

Magnezyum (Mg)

 ✓ Kemiklerin ve dişlerin yapısında yer alır. 
Sinirlerin uyarılması, kasların kasılması 
ve enerji gerektiren olaylar için enzim-
lerin etkin hâle gelmesinde görev alır.

 ✓ Yeşil yapraklı bitkilerde klorofilin ya-
pısında bulunur. Fotosentez olayında 
besin oluşumuna katkıda bulunur.

Su (H2O)

 ✓ Vücutta yaşamsal faaliyetlerin sürme-
si, vücut sıcaklığının düzenlenmesi, 
derinin nemlenmesi, böbreklerin çalış-
ması, toksinlerin atılması, oksijenin vü-
cutta taşınmasında görev alır.

 ✓ Toprağın içinde dolaşarak atık madde-
lerin taşınmasını sağlar. Dünyada do-
ğal yaşamın devam etmesi için gerek-
li en önemli maddelerdendir.
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İnsan Sağlığı ve Çevreye Zararlı Olan Maddeler

Madde İnsan Sağlığı ve Çevreye Zararlı Etkileri

Cıva (Hg)

 ✓ İnsanların sinir sistemi ve beyin fonksi-
yonlarında bozukluklara, böbrek rahat-
sızlıklarına, kansere, deri dökülmelerine 
ve ölüme neden olabilir.

 ✓ Doğada bozulmadığından ve kolay bu-
harlaşabildiğinden çevre ve insan için za-
rarlı toksik bir maddedir.

Kurşun (Pb)

 ✓ Vücutta hemoglobin miktarının azalması-
na, böbrek ve beyin rahatsızlıklarına, işit-
me ve sinir sistemi bozukluklarına neden 
olur.

 ✓ Bitkilerde klorofil sentezini sınırlayarak bit-
ki gelişimini engeller.

Karbondiok-
sit (CO2)

 ✓ Fazla miktarda solunması, kan basıncın-
da artış, nefes darlığı, akciğer rahatsızlığı 
gibi sorunlara neden olur.

Azot dioksit 
(NO2)

 ✓ Solunum ile fazla miktarda alınması, baş 
ağrısı, nefes darlığı, baş dönmesi gibi ra-
hatsızlıklara neden olur.

 ✓ Atmosferdeki su buharı ile birleşerek 
oluşturduğu nitrik asit, asit yağmurlarına 
neden olur.

Kükürt triok-
sit (SO3)

 ✓ Gözle teması ağrı, şişme ve körlüğe, so-
lunması ise ses kısıklığı, solunum yolla-
rı rahatsızlıklarına neden olan zehirli bir 
gazdır.

 ✓ Atmosferdeki su buharı ile birleşerek 
oluşturduğu sülfürik asit, asit yağmurları-
na neden olur.

Karbonmo-
noksit (CO)

 ✓ Kanda oksijen yetersizliğine sebep ola-
rak zehirlenmelere ve boğulmalara ne-
den olan zehirli bir gazdır. Karbonmo-
noksit zehirlenmesi ölüme neden olabilir.

 ✓ Havadaki diğer kirleticilerle tepkimeye gi-
rerek oluşturduğu O3 gazı, doğal bitki ör-
tüsüne zarar verir.

Klor gazı 
(Cl2)

 ✓ Az miktarda bile solunması zehirlenme-
lere ve ölüme neden olabilir. Evlerde ça-
maşır suyu ve tuz ruhunun karışımı ile 
oluşan CI2 gazı zehirli bir gazdır.

 ✓ Genellikle su ile toprağa karışan klor, top-
raktaki canlı organizmalar için zararlıdır.

Örnek-21 ?
CO SO3 H2O
Mg CO2 CI2
Ca NO2 Fe

Yukarıdaki tabloda verilen maddeleri insan sağlığı 
ve çevre için zararlı ve yararlı etkileri olan maddeler 
şeklinde sınıflandırınız.

Çözüm-21 

Örnek-22 ?
I. Cıva

II. Demir

III. Kurşun

IV. Potasyum

V. Sodyum

Numaralanmış elementlerin insan sağlığına ve 
çevreye yararlı ve zararlı olacak şekilde sınıflandı-
rılması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Yararlı Elementler Zararlı Elementler
A) II, III, IV, V I

B) IV, V I, II, III

C) II, IV, V I, III

D) I, IV, V II, III

E) II, V I, III, IV

Çözüm-22 
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KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN 
TEMEL MALZEMELER

Beherglas

Yüksek sıcaklığa dayanıklı 
camdan üretilmiştir.

Çözelti hazırlama ve ısıtma 
işlemlerinde kullanılır.

Erlenmayer

Koni şeklinde ağız kısmına 
doğru daralan cam malze-
medir.

Çözelti hazırlanması ve 
saklanması gibi amaçlarla 
kullanılır.

Mezür (Dereceli Silindir)

Saf sıvı ve çözeltilerin ha-
cimlerinin ölçülmesi için 
kullanılır.

Pipet

Az miktardaki sıvıların çok 
hassas ölçümlerinde, bir 
kaptan diğer kaba sıvıların 
aktarılmasında kullanılır.

Deney Tüpü

Değişik çaplarda, ince, 
uzun ve bir tarafı açık diğer 
tarafı kapalı silindirik biçimli 
cam malzemedir.

Laboratuvarda çeşitli amaç-
lar için kullanılan ve 100 °C 
sıcaklığa dayanabilen labo-
ratuvar aracıdır.

Cam Balon

Çözelti hazırlama, saklama, 
ısıtma ve kaynatma gibi 
amaçlar için kullanılır.

Balon Joje

Boyun kısmındaki çizgi sa-
yesinde çok hassas sıvı 
hacmi ölçmede ve çözeltile-
rin saklanmasında kullanılır.

Büret

Alt kısmı musluklu, üstü çiz-
gilerle derecelendirilmiş bo-
ru şeklindeki cam malze-
medir.

Titrasyon işleminde titre 
edilecek sıvıya diğer sıvıyı 
damlatmak ve sıvının hac-
mini ölçmek için kullanılır.

Ayırma Hunisi

Gövdesi geniş, alt kısmı 
musluklu cam malzemedir.

Sıvı-sıvı heterojen karışım-
ların bileşenlerine ayrılması 
işleminde kullanılır.
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Örnek-23 ?
Laboratuvarda kullanılan X malzemesi için,

• Genellikle titrasyon işlemlerinde kullanılır.

• Sıvı hacmi ölçmek için de kullanılır.

• Alt kısmında musluk bulunan boru şeklindeki cam 
malzemedir.

bilgileri veriliyor.

Buna göre, X malzemesi aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Büret B) Balon joje

C) Mezür D) Ayırma hunisi

E) Beherglas

Çözüm-23 

Örnek-24 ?
Çok hassas ve az miktardaki sıvı hacimlerini ölçmek 
ve sıvıları bir kaptan diğer kaba aktarmak için kulla-
nılan malzeme aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

Pipet

Büret
Beherglas

Mezür Balon joje

D) E)

C)

Çözüm-24 

TEST - 4’Ü ÇÖZEBILIRSINIZ.

ÖRNEKLERİN CEVAP ANAHTARI

1 2 3 4 5 6 7 8
a, d, e, f a. HEKİM

b. DÜZENBAZ

c. KÂHİN

d. BÜYÜCÜ

e. DOLANDIRICI

Simyacılar tarafından 
keşfedilenler: Mürekkep, 
Gümüş, Barut, Kâğıt, 
Özütleme, Sabun, Da-
mıtma

Simyacılar 
tarafından 
keşfedilmeyenler: 
Uranyum, Plastik, 
Elektroliz

B MİÇO a. Yunan Uygarlığı

b. Mısır Uygarlığı

c. Hint Uygarlığı

d. Mezopotamya Uygarlığı

I. c

II. d

III. a

IV. b

I. d V. f

II. e VI. c

III. a VII. b

IV. g

9 10 11 12 13 14 15 16

C I. �

II. �

III. Makine mühen-
disliği

IV. �
V. Doktor

1. N

2. Zn

3. Fe

4. Sn

5. Si

6. P

7. Mn

8. O

9. Kurşun

10. Altın

11. Cıva

12. Nikel

13. Potasyum

14. Kükürt

15. Lityum

16. Neon

B - Bor

Bi - Bizmut

Li - Lityum

Mg - Magnezyum

Si - Silisyum

S - Kükürt

Be - Berilyum

E I. Tuz ruhu
II. Kezzap
III. CaCO3

IV. Potas kostik

V.  CH3COOH
VI.  Sönmüş kireç
VII.  Zaç yağı
VIII. NaHCO3

D A

17 18 19 20 21 22 23 24

D I, II, V A E Zararlı
CO
SO3

CO2

CI2
NO2

Yararlı
H2O
Mg
Ca
Fe

C A A
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01Etkinlik

1. Simyacılar tarafından geliştirilen bazı aletler hâlen günümüzde

Süzgeç Kroze

El 
kantarı

Elektronik
tartı

Saat
pili

Dijital
termometre

Su 
terazisi

Su
banyosu

810

2

4

6

12

14

16  
de kimya laboratuvarlarındaki çalışmalarda kullanılmaktadır.

 Buna göre, yandaki dartta isimleri verilen aletlerden simya 
döneminde kullanılanları vuran bir öğrenci toplam kaç pu-
an alır?

 

2. a. Oksijen f. Kükürt 

 b. Silisyum g. Hidrojen 

 c. Helyum h. Bor 

 d. Çinko ı. Klor 

 e. Kurşun j. Baryum

 Yukarıda isimleri verilen elementlerden hangilerinin sembolü iki harften oluşmaktadır?

3. Aşağıda yaygın adları verilen bileşiklerin yanlarındaki kutulara formüllerindeki atom sayısını yazınız.

 
a. Tuz ruhu

b. Amonyak

c. Sud kostik

   
d. Kezzap

e. Kireç taşı

f. Zaç yağı

   
g. Sirke asidi

h. Sönmüş kireç

ı. Yemek sodası

4. Aşağıda verilen açıklamaların hangi kimya disiplinine ait olduklarını yanlarında boş bırakılan yerlere yazı-
nız.

1. Maddenin kimyasal bileşenlerini nitel ve nicel olarak inceler. .......................................................................
2. Canlı organizmalarda bulunan kimyasal maddeleri ve reaksi-

yonlarını inceler. .......................................................................

3. Karbon temelli bileşiklerin yapısını ve tepkimelerini inceler.
.......................................................................

4.
Sanayi için gerekli kimyasal ham maddelerin üretimi ile ilgile-
nir. .......................................................................

5. Naylon, plastik, teflon gibi dayanıklı malzemelerin üretimi ile il-
gilenir. .......................................................................

6. Kimyasal sistemlerin özelliklerini, kimyasal tepkimelerdeki 
enerji-iş dönüşümlerini inceler. .......................................................................

7. Asit, baz ve tuz gibi bileşik sınıflarının yapılarını ve tepkime-
lerini inceler. .......................................................................
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Etkinlik01

5. Aşağıda verilen saf maddeler ile şematik göste-
rimlerini eşleştiriniz.

Saf Madde Şematik Gösterimi

1. O3 a.

2. HF b.

3. F2 c.

4. H2O d.

5. Fe e.

1. 2. 3. 4. 5.

6. Aşağıda verilen laboratuvar güvenlik uyarı işa-
retlerinin anlamlarını yazınız.

Güvenlik Sembolü Anlamı

1.

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

----

2.

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

----

3.

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

----

4.

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

----

5.

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

----

ETKİNLİK CEVAP ANAHTARI
               

Etkinlik-1        Etkinlik-2           Etkinlik-3

48 b, c, d, e, ı, j
a b c d e f g h ı
2 4 3 5 5 7 8 5 6

Etkinlik-4

1 2 3 4 5 6 7
Analitik kimya Biyokimya Organik kimya Endüstriyel kimya Polimer kimyası Fizikokimya Anorganik kimya

Etkinlik-5

1 2 3 4 5
d c a e b

Etkinlik-6

1 2 3 4 5
Yakıcı Çevreye zararlı Aşındırıcı (Korozif) Patlayıcı Zehirli (Toksik)
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Test - 1

1. I. Ölümsüzlük iksirini elde etme

II. Sonsuz zenginliğe ulaşma

III. Değersiz metalleri altına çevirme

Yukarıda verilenlerden hangileri simyacıların 
çalışmaları sonucunda ulaşmak istedikleri he-
defler arasında yer alır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

2. I. Özütleme

II. Elektroliz

III. Kristallendirme

IV. Damıtma

V. Mayalama

Simyacılar yukarıda verilen yöntemlerden han-
gisini çalışmalarında kullanmamıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

3. Simyacıların çalışmaları günümüzdeki birçok bilim 
dalı ile ilgili konuları kapsamaktadır.

Buna göre simyacıların çalışmaları aşağıda 
verilen bilim dalı veya alanlarından hangisini 
içermez?

A) Tıp B) Astroloji

C) Din D) Elektrokimya 

E) Felsefe

4. Aristo’nun element tanımına göre toprak ele-
mentinin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde 
doğru verilmiştir?

A) Islak - Sıcak B) Soğuk - Kuru

C) Soğuk - Islak D) Kuru - Sıcak

E) Sıcak - Soğuk

5. • Sistematik bilgi birikimi sağlar.

• Teorik temelleri yoktur.

• Deney ve gözlemlere dayanır.

• Bilim dalıdır.

• Hassas ölçümler içerir.

Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi simya 
için doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

6. • Nişadır, güherçile, zaç yağı gibi maddeleri sen-
tezlemişlerdir.

• Bitkilerden yağ özütlenmesi işlemlerini geliştir-
mişlerdir.

• Tıp, astronomi gibi birçok alanda önemli çalış-
malar yapmışlardır.

Bu çalışmalarla kimya bilimine katkı sağlayan 
uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yunan B) İslam

C) Orta Asya D) Hint

E) Mezopotamya
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Test - 1

7. Bilim İnsanı Kimya Bilimine Katkısı

• Democritus

• Antoine 
Lavoisier

• Aristo

• Empedokles

• Ebu Bekir 
er-Razi 

• Kütlenin Korunumu Yasası’nı 
bulmuştur.

• Dört Öge Kuramı’nı ilk ortaya 
atan düşünürdür.

• Maddenin en küçük, bölüne-
meyen parçasına atom adını 
vermiştir.

• Kostik soda ve gliserini keş-
fetmiştir.

 

Yukarıda verilen bilim insanları ve kimya bili-
mine katkıları eşleştirildiğinde hangi bilim in-
sanı açıkta kalır?

A) Democritus B) Antoine Lavoisier

C) Aristo D) Empedokles

E) Ebu Bekir er-Razi

8. Aristo’nun Dört Öge Kuramı’na göre doğadaki tüm 
maddeler; ateş, su, toprak ve hava elementlerin-
den oluşmuştur.

Buna göre, aşağıda verilen maddelerden han-
gisi Aristo’nun tanımına göre toprak sınıfında 
yer almaz?

A) Alkol B) Demir

C) Yemek tuzu D) Bakır

E) Şeker

9. I. Robert Boyle

II. Marie Curie

III. J. J. Thomson

IV. Niels Bohr

V. Cabir bin Hayyan

Yukarıda isimleri verilen kişilerden hangisi 
simyacıdır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

10. Aşağıda verilen çalışmalardan hangisi simya-
cılar tarafından gerçekleştirilmemiştir?

A) Esans üretimi

B) Plastik çatal, bıçak üretimi

C) Bakır ve kalaydan bronz alaşımı elde etme

D) Deri işletmeciliği

E) Mum yapımı

11. Aşağıda verilen elementlerden hangisi simya-
cılar tarafından çalışmalarında kullanılmamış-
tır?

A) Gümüş B) Kalay

C) Uranyum D) Bakır

E) Cıva

12. Aşağıda verilenlerden hangisi simyadan kim-
yaya aktarılan maddelerden biri değildir?

A) Barut B) Seramik C) Plastik

D) Cam E) Mürekkep
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Test - 2

1. • Altın cevherlerini analiz ederek içerdikleri saf 
altın oranını hesaplama

• Doğaya zararı en az olacak şekilde plastik 
madde üretme

• Asitlerin genel özelliklerini ve tepkimelerini in-
celeme

• Petrolü oluşturan maddelerin genel özelliklerini 
ve tepkimelerini inceleme

Bu işlemler aşağıda verilen kimya disiplinleri 
ile eşleştirildiğinde hangi kimya disiplini açık-
ta kalır?

A) Analitik kimya B) Fizikokimya

C) Organik kimya D) Anorganik kimya

E) Polimer kimyası

2. Kimya eğitimi almış bir kişi aldığı eğitime uy-
gun pozisyonda;

• Millî Eğitim Bakanlığı,

• Demir-Çelik Fabrikaları,

• Maden Tetkik Arama Kurumu,

• Türkiye İstatistik Kurumu,

• Türk Patent Enstitüsü

kurumlarının kaç tanesinde iş bulabilir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

3. Kimyanın başlıca uğraş alanları ve bu alanlara 
kimyanın katkısı ile ilgili aşağıda verilen ifade-
lerden hangisi yanlıştır?

A) İlaç sanayisinde, ilaçların üretimi ve bu ilaçla-
rın canlı organizmalarındaki tepkimelerinin in-
celenmesinde kimyadan yararlanılır.

B) Petrokimya alanında, petrol ve petrol ürünlerin-
den çeşitli kimyasal maddelerin üretiminde kim-
yadan yararlanılır.

C) Boya endüstrisinde kullanım alanlarına göre 
farklı özellikte boyaların üretiminde kimyadan 
yararlanılır.

D) Gübre endüstrisinde, doğal gübrelerin yeterli 
olmadığı durumlarda, yapay gübre üretiminde 
kimyadan yararlanılır.

E) Tekstil endüstrisinde, iplikten elde edilen ku-
maşların çeşitli dizaynlar ile giyeceklere dönüş-
türülmesinde kimyadan yararlanılır.

4. Kimyanın temel disiplinleri haricinde son yıllarda 
teknoloji alanında gözlenen değişimler ve özelleş-
miş alanlardan elde edilen bilgiler sonucunda yeni 
kimya disiplinleri de doğmaya başlamıştır.

Buna göre;

I. organik kimya,

II. medikal kimya,

III. jeokimya,

IV. agrokimya,

V. adli kimya

alanlarından hangisi yeni gelişmeye ve özel-
leşmeye başlayan kimya disiplinlerinden de-
ğildir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

5. Kimya alanı ile ilgili meslekler için,

I. Kimya öğretmenleri devlete veya özel sektöre 
bağlı eğitim kurumlarında genel kimya bilgileri-
ni öğrencilerin yaş ve seviyelerine uygun olarak 
anlatmaya çalışan kişilerdir.

II. Metalurji mühendisleri sadece metal alaşımla-
rın elde edilmesi, üretilmesi ile ilgili çalışmalar 
yaparlar.

III. Kimyagerler aynı zamanda kimya mühendisi 
unvanına da sahiptirler.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

6. Kimyanın önemli uğraş alanlarından biri olan 
boya ve tekstil sanayisi için,

I. Boyalar; inşaat, gıda, tekstil gibi alanlarda kul-
lanılmaktadır.

II. Tekstil sanayisinde, ipliğin eldesi ve boyanma-
sı işlemleri kimyanın uğraş alanı içinde yer alır.

III. Kullanıldıkları alanlara göre sudan etkilenme-
yen, kendi kendini temizleyebilen boyalar üret-
mek kimyanın uğraş alanlarındandır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III
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Test - 2

7. I. Sporcuların doping yapıp yapmadıklarını tespit 
amaçlı kan ve idrar tahlili yapmak

II. Ahşapların yüzeylerinin zamanla zarar görme-
sini engellemek için çeşitli maddeler üretmek

III. Isıya dayanıklı, kurşun geçirmez gibi özelliklere 
sahip camlar üretmek

Yukarıda verilen işlemlerden hangilerinin ger-
çekleştirilmesinde kimyacılara ihtiyaç duyu-
lur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

8. Kimya disiplinleri ile ilgili aşağıda verilen ifa-
delerden hangisi yanlıştır?

A) Petrokimyanın en önemli çalışma alanı ham 
petrolün işlenmesidir.

B) Anorganik kimya karbon temelli bileşiklerin ya-
pısını ve tepkimelerini inceler.

C) Fizikokimya, kimyasal tepkimelerdeki molekül-
lerin hızı, hareketi ve birbirleri ile etkileşimlerin-
deki enerji değişimini inceler.

D) Biyokimya kan, doku, idrar gibi örneklerin yapı-
sını, ilaçların vücuttaki etki mekanizmalarını in-
celer.

E) Analitik kimya; boya, ilaç, gıda endüstrisi gibi 
birçok alanda faydalanılan kimya disiplinidir.

9. • Eczacılık fakültesi

• Mühendislik fakültesi kimya mühendisliği bölü-
mü

• Fen-edebiyat fakültesi kimya bölümü

• Eğitim fakültesi kimya öğretmenliği bölümü

• Mühendislik fakültesi metalurji mühendisliği 
bölümü

Yukarıda verilen fakülte ve bölümlerden kaç 
tanesinin mezunları herhangi bir ek eğitim al-
madan mezun oldukları an itibarıyla Millî Eği-
tim Bakanlığına bağlı devlet okullarında kim-
ya öğretmeni olarak göreve başlama şartlarına 
sahiptir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

10. Kimyacıların en önemli uğraş alanlarından biri ilaç-
lardır.

İlaçlarla ilgili olarak,

I. İlaçlar, hastalıklara karşı korunma ve tedavi 
amaçlı kullanılan maddelerdir.

II. İlaçlar doğal veya yapay yolla elde edilebilir.

III. İlaçlar ile ilgilenen kimya disiplini farmasötik 
kimyadır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

11. Kimyanın önemli uğraş alanlarından biri olan 
gübre ve gübreleme işlemi ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Gübre, bitkilerin gelişimi için gerekli olan bile-
şikleri içerir.

B) Gübre, sadece kimyasal yollarla üretilir.

C) Gübreler, azot (N), potasyum (K) ve fosfor (P) 
açısından zengin maddelerdir.

D) Gübreleme, toprağın verimini ve oluşan ürünün 
kalitesini artırmak için yapılır.

E) Gübreleme, bitkilerin çeşitli nedenlerle toprak-
tan alamadığı mineralleri sağlamak için yapılır.
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1. Elementler için aşağıda verilen ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

A) Tek tür atomdan oluşur.

B) Tüm elementler, atomik yapılıdır.

C) Kimyasal ve fiziksel yöntemlerle daha basit 
maddelere ayrıştırılamaz.

D) Saf maddelerdir.

E) Bir veya iki harften oluşan sembollerle gösteri-
lir.

2. • Amonyak

• Yemek sodası

• Kireç taşı

Yaygın adları verilen bu bileşiklerin kimyasal 
formülleri yazılırken aşağıda sembolleri verilen 
elementlerden hangisi kullanılmaz?

A) Ca B) C C) S D) Na E) N

3. • Aynı cins atomlardan oluşur.

• Kendisini oluşturan elementlerin özelliklerini 
taşır.

• Formüllerle gösterilir.

• Sadece laboratuvarlarda elementlerin belir-
li oranlarda birleşmesi ile elde edilir.

• Erime noktası, özkütle gibi belirli ayırt edici 
özellikleri vardır.

Bileşikler için yukarıda verilen ifadelerden kaç 
tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

4. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangi-
sinin yaygın adı yanlış verilmiştir?

Bileşik Formülü Yaygın Adı
A) CH3COOH Sirke asidi

B) NaOH Sud kostik

C) CaO Sönmemiş kireç

D) HCl Tuz ruhu

E) H2SO4 Kezzap

5. Bir X maddesi için aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

• Saf maddedir.

• Belirli ayırt edici özellikleri vardır.

• Kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere 
ayrıştırılabilir.

Buna göre, X maddesi aşağıda verilenlerden 
hangisi olamaz?

A) Su B) Amonyak

C) Kalay D) Yemek sodası

E) Tuz ruhu

6. • Potasyum

• Baryum

• Argon

• Fosfor

• Bakır

Yukarıda adları verilen elementlerin sembolle-
rindeki harfler kullanılarak aşağıdaki kelimeler-
den hangisi yazılamaz?

A) Kaba B) Para C) Kupa

D) Kura E) Nara

7.  Element Sembol

Potasyum S

Kurşun Pb

Kükürt P

Krom K

Cr

Yukarıda verilen element isimleri ile sembolleri 
eşleştirildiğinde aşağıdaki sembollerden han-
gisi açıkta kalır?

A) S B) Pb C) P D) K E) Cr

Test - 3
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Test - 3

8. Aşağıda yaygın adları verilen bileşiklerden 
hangisinin formülü en fazla sayıda atom içerir?

A) Zaç yağı B) Kezzap

C) Kireç taşı D) Yemek sodası

E) Sönmüş kireç

9. Bileşikler ve elementler için;

I. saf madde olma,

II. hâl değişimi dışında homojen olma,

III. tek tür tanecik içerme

özelliklerinden hangileri ortaktır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

10. I. Mürekkep

II. Deniz suyu

III. Lehim

IV. Kolonya

V. Amonyak

Yukarıda verilenlerden hangisi saf maddedir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

11. • Tuz ruhu

• Sönmemiş kireç

• Sirke asidi

• Sud kostik

Yukarıda yaygın adları verilen bileşikler ile aşa-
ğıdaki formüller eşleştirildiğinde hangisi açık-
ta kalır?

A) CaO B) NaOH

C) CH3COOH D) HCI

E) Ca(OH)2

12. • Kalay  • Bor

• Neon  • Silisyum

• Kobalt  • Platin

• İyot  • Azot

Yukarıda isimleri verilen elementlerden kaç ta-
nesinin sembolü iki harften oluşur?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

13. Bir X maddesi için,

• Saf maddedir.

• Aynı tür atomlardan oluşur.

• Moleküler yapılıdır.

bilgileri veriliyor.

Buna göre, X maddesi aşağıdaki maddelerden 
hangisi olabilir?

A) He B) H2O C) NaCI

D) F2 E) Na

14. O2 ve H2O tanecikleri için;

I. moleküler yapılı olma,

II. belirli ayırt edici özelliklere sahip olma,

III. fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilme

özelliklerinden hangileri ortaktır?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III
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1. Laboratuvar güvenlik kuralları ile ilgili olarak 
aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kullanılmış deney malzemeleri, deney sonra-
sında yıkanarak temiz hâlde bırakılmalıdır.

B) Sıvılar, şişelerden pipet ile alınırken ağız ile 
dikkatli bir şekilde çekilmelidir.

C) Kimyasal maddelere çıplak elle dokunulmama-
lıdır.

D) Kimyasal maddelerin buharlarından etkilenme-
mek için lens yerine gözlük kullanılmalıdır.

E) Kimyasal maddeler koklanmamalı ve tadına 
bakılmamalıdır.

2. Kişisel güvenliği tehlikeye atmamak için kim-
ya laboratuvarında asidin su ile çözeltisi hazır-
lanırken,

I. Kaba önce asit sonra su eklenmelidir.

II. Kaba önce su sonra asit eklenmelidir.

III. Kaba her ikisi aynı anda eklenmelidir.

işlemlerinden hangileri uygulanabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) II ve III

3. Bir X kimyasal maddesinin bulunduğu kabın üze-
rinde aşağıdaki güvenlik sembolü bulunmaktadır.

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

Buna göre,

I. X maddesi patlayıcı maddedir.

II. Ateş, kıvılcım ve ısıdan uzak tutulmalıdır.

III. X maddesi etil alkol veya aseton olabilir.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

4. Bir X kimyasal maddesi için,

• Göz, cilt ve diğer dokulara teması engellene-
cek tedbirler alınarak kullanılmalıdır.

• Sodyum hidroksit, sülfürik asit gibi maddelerin 
deriye temasında yaptığı etki ile benzer etkile-
re sahiptir.

bilgileri veriliyor.

Buna göre, X maddesinin bulunduğu kabın eti-
ketinde aşağıdaki güvenlik sembollerinden 
hangisi bulunmalıdır?

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

A)

C)

B)

D)

E)

5. Laboratuvarda güvenli bir şekilde çalışmak is-
teyen bir öğrenci,

I. Terlik veya sandalet tarzı açık ayakkabılar giy-
memelidir.

II. Yüzük, bilezik ve kolye gibi metal takılar tak-
mamalıdır.

III. Saçları uzun ise toplamalı, vücudunda açık 
yara varsa bandajla kapatmalıdır.

önlemlerinden hangilerini almalıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
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6.  

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

Bu güvenlik sembolünün anlamı aşağıdakilerin 
hangisinde doğru verilmiştir?

A) Toksik madde

B) Korozif madde

C) Radyoaktif madde

D) Tahriş edici madde

E) Yanıcı madde

7. Aşağıda verilen elementlerden hangisi insan 
sağlığı için zararlı elementler grubunda yer 
alır?

A) Magnezyum B) Potasyum

C) Demir D) Cıva

E) Sodyum

8. İnsan sağlığı ve çevre için zararlı olan bir X gazı 
için,

• Renksiz, kokusuz ve zehirleyici bir gazdır.

• Aşırı solunması kanda oksijen yetersizliğine 
bağlı olarak beyin, kalp gibi organlar ile sinir 
sisteminde bozukluklara neden olur.

• Karbonun tam yanmaması sonucunda oluşur.

bilgileri veriliyor.

Buna göre, X gazı aşağıda verilenlerden han-
gisidir?

A) NO2 B) CO2 C) SO3

D) CI2 E) CO

9. Laboratuvarlarda çözelti hazırlanması ve sak-
lanması gibi amaçlar için kullanılan, koni şek-
linde olan cam malzemenin adı aşağıdakilerin 
hangisinde doğru verilmiştir?

A) Büret  B) Erlenmayer

C) Pipet D) Balon joje

E) Beherglas

10. Aşağıdaki malzemelerden hangisi laboratuvar 
çalışmalarında sıvı hacmini ölçmek amacı ile 
kullanılamaz?

A) Balon joje B) Pipet C) Büret

D) Mezür E) Baget

11. Yandaki şekilde verilen ve  
laboratuvar çalışmalarında 
kullanılan cam malzemenin 
adı aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Mezür

B) Pipet

C) Büret

D) Beherglas

E) Erlenmayer

12. • Cl2 •   Na

• Hg •   NO2

• Fe •   CO

• H2O •   Pb

Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi insan 
sağlığı ve çevre üzerinde zararlı etkileri bulu-
nan maddeler arasında yer alır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
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1. Simyacılar ile ilgili,

I. Çeşitli hastalıkların tedavisi için ilaçlar hazırla-
mışlardır.

II. Çalışmalarında su banyosu, kroze, imbik ve 
damıtma düzeneklerini kullanmışlardır.

III. Değersiz metalleri altına çevirmeyi başarmış-
lardır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

2. Aşağıdakilerden hangisi simyacılar tarafından 
keşfedilen kimyasal maddelerden biri değildir?

A) Nitrik asit B) Gümüş

C) Cıva D) Sülfürik asit

E) Toryum

3. Aşağıda verilen bilim insanlarından hangisinin 
kimya bilimine sağladığı katkı yanlış verilmiş-
tir?

Bilim İnsanı Kimya Bilimine Katkısı
A) Empedokles Maddeleri sevgi ve 

nefret kavramı ile öz-
deşleştirerek sınıflan-
dırmıştır.

B) Democritus Maddelerin bölüneme-
yen en küçük parça-
sına atom adını veren 
kişidir.

C) Aristo Evrendeki tüm mad-
delerin toprak, ateş, 
hava ve su elementle-
rinden oluştuğunu ileri 
sürmüştür.

D) Cabir bin Hayyan Atomun parçalanabi-
leceğine ait fikir öne 
sürmüştür.

E) Ebu Bekir er-Razi Elementi, kendinden 
daha basit maddelere 
ayrılmayan saf madde 
olarak tanımlamıştır.

4. Eski uygarlıkların kimyanın bilim olma süreci-
ne katkıları ile ilgili olarak aşağıda verilen ifa-
delerden hangisi yanlıştır?

A) Mezopotamyalılar öğütme, özütleme gibi yön-
temleri kullanarak çeşitli ilaçlar yapmışlardır.

B) Çinliler tepkimelerin belirli sıcaklıkta gerçekleş-
tiğini tespit etmiş ve su banyosu, ısı dengeleyici 
gibi aletler yapmışlardır.

C) Hintliler çalışmalarında fırın, imbik, imbik şişe-
leri gibi aletleri kullanmışlardır.

D) Mısırlılar, demiri eritip bazı özel işlemler ile pas-
lanmaz özellikteki büyük demir sütunlar yap-
mışlardır.

E) İslam uygarlıkları kezzap, zaç yağı gibi kimya-
sal maddelerin sentezini gerçekleştirmiştir.

5. Kimya Disiplini Açıklama
I. Analitik kimya a. Teflon, kauçuk, naylon 

gibi bileşiklerin özellik-
lerini inceler, üretimini 
sağlar.

II. Anorganik kimya b. Kimyasal bileşiklerin 
bileşenlerinin nitel ve 
nicel özelliklerini ince-
ler.

III. Polimer kimyası c. Asit, tuz, baz gibi mad-
delerin özelliklerini ve 
tepkimelerini inceler.

 

Numaralanmış kimya disiplinleri ve açıklama-
larının eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde 
doğru verilmiştir?

A) I.  a B) I.  b C) I.  c

    II.  c     II.  a     II.  b

    III. b     III. c     III. a

D) I.  b E) I.  c

    II.  c     II.  a

    III. a     III. b

Tarama Testi
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6. Kimya, birçok endüstriyel alanla ilgili olduğu için 
kimya ile ilgili birçok meslek alanının da doğması-
na neden olmuştur.

Buna göre;

• kimyager,

• eczacı,

• harita mühendisi,

• metalurji mühendisi,

• diş hekimi

mesleklerinden kaç tanesi kimya ile ilgilidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

7. Gübre endüstrisi ile ilgili,

I. Yapay gübreler, doğal gübrelere göre toprağa 
daha az zarar verir.

II. Gübreleme, toprağın verimini artırmak için ya-
pılır.

III. Yapay gübreler, toprağın ve üretilecek bitkinin 
analizi yapılarak kimyacılar tarafından üretilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III

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

8. Elementlerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden 
hangisi doğrudur?

A) Tüm elementler atomik yapılıdır.

B) Günümüzde bilinen element sayısı 118’dir.

C) Tüm elementler doğada saf olarak bulunur.

D) Kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere 
dönüştürülebilir.

E) Tüm saf maddeler elementtir.

9. Aşağıdaki elementlerden hangisinin sembolü 
yanlış verilmiştir?

Element Sembol
A) Potasyum P

B) Gümüş Ag

C) Mangan Mn

D) Kalay Sn

E) Altın Au

10. Bileşikler için aşağıda verilen ifadelerden han-
gisi yanlıştır?

A) En az iki farklı elementten oluşur.

B) Kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere 
ayrıştırılabilir.

C) Bileşiği oluşturan elementler kendi özelliklerini 
kaybetmez.

D) Bileşiği oluşturan elementler belirli oranlarda 
birleşir.

E) Formüllerle gösterilir.

11.  NaHCO3 CaCO3

Ca(OH)2 HNO3

Bu formüllerle aşağıdaki bileşik isimleri eşleş-
tirilirse hangisi dışarıda kalır?

A) Sönmemiş kireç B) Kezzap

C) Sönmüş kireç D) Yemek sodası

E) Kireç taşı

Test - 5
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1. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi simyanın 
bir bilim olarak kabul edilmemesinin nedenle-
rinden değildir?

A) Sınama-yanılmaya dayalı çalışmalar içermesi

B) Sistematik bilgi birikimi sağlamaması

C) Çalışmaların ev ortamında yapılması

D) Hassas ölçümlere dayalı deney ve gözlemler 
içermemesi

E) Teorik temelleri olmaması

2. Simyanın kimya bilimine dönüşmesinde aşağı-
da verilenlerden hangisi en etkin rol oynamış-
tır?

A) Çalışmalarda terazinin kullanılmaya başlan-
ması

B) Çalışmaların daha düzenli ortamlarda yapıl-
maya başlanması

C) Ölümsüzlük iksirinin bulunacağına ilişkin inan-
cın yitirilmesi

D) Çalışmaların bireysel değil gruplar hâlinde ya-
pılmaya başlanması

E) İnsanların altın metaline yeteri kadar rağbet 
göstermemeye başlaması

3. • Küçük ve orta çapta cerrahi uygulamaların ya-
pıldığı uygarlık

• Cesetlerin bozulmasını engellemek için mum-
yalama işlemi yapan uygarlık

• Arpadan bira hazırlama ve sabun üretimi ya-
pan uygarlık

• Sert ve yumuşak çeliği elde ederek savaş alet-
leri yapımında kullanan uygarlık

Bu çalışmalar ile aşağıdaki uygarlıklar eşleşti-
rildiğinde hangisi açıkta kalır?

A) Hint B) Mısır

C) Mezopotamya D) Yunan

E) Orta Asya Türkleri

4. Aristo’ya göre her madde sıcak, soğuk, ıslak ve 
kuru özelliklerden iki tanesine sahiptir.

Buna göre,

Madde Özellik
I. Demir Soğuk - Kuru

II. Alkol Islak - Soğuk

III. Neon Islak - Kuru

maddelerinden hangilerinin özellikleri doğru 
verilmiştir?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III

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

5. Üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerinin kim-
ya bölümünden mezun olan bir kişi;

I. kimya öğretmeni,

II. kimyager,

III. kimya mühendisi

unvanlarından hangilerine resmî olarak sahip 
olur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

6.  

Şematik gösterimi verilen bu madde aşağıdaki-
lerden hangisi olabilir?

A) Helyum gazı

B) Argon gazı

C) Ozon gazı

D) Azot gazı

E) Karbonmonoksit gazı
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7. I. Sodyum

II. Kurşun

III. Kobalt

IV. Azot

V. Kükürt

Yukarıda verilen elementlerden hangisinin 
adında yer alan harflerden herhangi biri  ele-
mentin sembolünde yer almaktadır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

8. Element ve bileşikler ile ilgili,

I. O2, N2 ve CO moleküler yapılı elementtir.

II. CO2 ve H2O bileşiktir.

III. He, Ne ve Fe atomik yapılı elementtir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

9. I. Kireç taşı

II. Sirke asidi

III. Tuz ruhu

IV. Potas kostik

V. Kezzap

Yukarıda yaygın adları verilen bileşiklerden 
hangisi oksijen elementi içermez?

A) I B) II C) III D) IV E) V

10. • H2O, CO2, NO2

• Na, K, Hg

• Ca, Mg, Fe

• H2O, Ca, K

• Pb, CO, Na

Yukarıda verilen madde gruplarından kaç tane-
si insan sağlığına ve çevreye yararlı maddeler-
den oluşmaktadır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

11. Kimya laboratuvarlarında deney yaparken zarar 
görmemek veya bir kaza yaşamamak için güvenlik 
kurallarına uygun davranılmalıdır.

Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi labo-
ratuvar çalışmalarında uyulması gereken ku-
rallardan biri değildir?

A) Laboratuvar çalışmalarında önlük giyinilmeli, 
koruma gözlüğü takılmalıdır.

B) Laboratuvarda dikkat dağıtıcı hareketler ve şa-
kalar yapılmamalıdır.

C) Kimyasal maddelerin tadına ve kokusuna bakıl-
mamalıdır.

D) Kırık veya çatlak cam malzemeler kullanılma-
malıdır.

E) Laboratuvar çalışmalarının kesintiye uğrama-
ması için yemekler laboratuvarda yenilmelidir.

12. Canlı organizmalar tarafından ihtiyaç duyulan 
elementlerin insan sağlığı ve çevre için önemi 
ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Element Önemi
A) Na Vücutta su dengesinin ve vücut 

sıvılarının nötrlük düzeylerinin 
korunmasında görev alır.

B) Mg Vücut sıcaklığının düzenlen-
mesi, minerallerin vücutta ta-
şınmasında görev alır.

C) Fe Kana kırmızı renk veren he-
moglobinin ve bazı enzimlerin 
temel parçasıdır.

D) Ca Canlıların kemiklerinin ana bi-
leşenidir.

E) K Toprakta ve canlı vücudundaki 
iyonların dengesini sağlamak-
ta görev alır.
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1. Aşağıdaki maddelerden hangisi simyacıların 
keşfettiği maddelerden biri değildir?

A) Barut B) Mürekkep

C) Pil D) Esans

E) Kezzap

2. Aşağıda verilenlerden hangisi simyacılar tara-
fından gerçekleştirilmemiştir?

A) Bitkilerden ilaç yapımı

B) Altın kaplama çatal, kaşık yapımı

C) Derilerin tabaklanması

D) Sabun yapımı

E) Bitkilerden boya yapımı

3. • Kostik soda ve gliserini keşfetmiştir.

• Alkolü antiseptik olarak kullanmıştır.

• Karıncalardan damıtma yolu ile formik asidi 
elde etmiştir.

Bazı çalışmaları verilen bilim insanı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Antoine Lavoisier

B) Robert Boyle

C) Ebu Bekir er-Razi

D) Cabir bin Hayyan

E) Aristo

4. Kimyasal sistemlerin özelliklerini ve davranış-
larını, kimyasal tepkimelerin hızı ve tepkimeler-
deki enerji değişimlerini inceleyen kimya disip-
lini aşağıda verilenlerden hangisidir?

A) Analitik kimya

B) Biyokimya

C) Organik kimya

D) Endüstriyel kimya

E) Fizikokimya

5. Karbonmonoksit (CO) ve karbondioksit (CO2) 
bileşiklerinin birer molekülleri için,

I. Aynı sayıda atom içerir.

II. Aynı tür atomlar içerir.

III. Aynı kimyasal özelliği gösterir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

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

6. Aşağıda verilenlerden hangisi kimyanın uğraş 
alanları arasında yer almaz?

A) İlaç üretimi

B) Ham petrolden benzin ve mazot eldesi

C) Plastik, naylon vb. maddelerin üretimi

D) Az yakıt tüketen araç motoru üretimi

E) Toprağın verimini artırmak için yapay gübre 
üretimi

7. • Tıp

• Felsefe

• Din

• Astroloji

• Mitoloji

Simyacıların yaptığı çalışmalar yukarıda veri-
len alanlardan kaç tanesini kapsamaktadır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

8. Laboratuvarda kullanılan bir X malzemesi için,

• Üst kısmı ince uzun, alt kısmı top gibi yuvarlak 
cam malzemedir.

• Boyun kısmındaki ölçü çizgisi sayesinde sıvı 
hacmi ölçümlerinde de kullanılır.

bilgileri veriliyor.

Buna göre, X malzemesinin adı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Cam balon B) Dereceli silindir

C) Beherglas D) Balon joje

E) Büret
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9. • Bronz  •   Alkol

• Demir  •   Kalay

• Su  •   Kolonya

• Naftalin  •   Altın

Yukarıda verilen maddelerden tek cins atom 
içeren maddelerin sayısı “X”, tek cins molekül 
içeren maddelerin sayısı “Y” olduğuna göre, 
X - Y farkı kaçtır?

A) –2 B) –1 C) 0 D) 1 E) 2

10. Aşağıda geleneksel adları verilen bileşiklerden 
hangisi oksijen elementi içermez?

A) Sönmüş kireç B) Sönmemiş kireç

C) Zaç yağı D) Sirke ruhu

E) Amonyak

11. 

X Y Z
Yukarıdaki kaplarda bulunan X, Y ve Z madde-
leri için,

I. X ve Z bileşik, Y elementtir.

II. X, Y ve Z saf maddedir.

III. Z maddesinin fiziksel yöntemlerle ayrıştırılması 
ile X ve Y elde edilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

12. N2 ve NH3 maddeleri için,

I. N2 element, NH3 bileşiktir.

II. Sadece N2 saf maddedir.

III. N2 ve NH3 belirli erime ve kaynama noktasına 
sahiptir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III

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

13.  

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

Etiketinde yukarıda verilen güvenlik sembolü-
nü bulunduran kimyasal madde ile ilgili,

I. Nitrogliserin olabilir.

II. Zehirli maddedir, kanser riski taşır.

III. Temas ettiği maddelerin yanmasına yol açar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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