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İmbik

Kroze

El Kantarı

SİMYADAN KİMYAYA

Kimya sözcüğünün kökeni kesin olarak bilinmemekle birlikte eski Mısır dilinde Khemia (kara 
toprak) ya da Yunancada Khyma’dan (metal dökümü) türediği kabul edilir. Kimya biliminin do-
ğuşu da MÖ 3000 yıllarına kadar dayanır. Eski dönemlerde yapılan işlemler, teorik olmayıp 
sınama ve yanılmaya dayalıdır. Kimyanın bilim olmadan önceki hâli simya dönemi olarak ad-
landırılır. Simya; felsefe, tıp, din, astroloji, mitoloji ve astronomi gibi birçok alandan, laboratu-
var uygulamalarına kadar geniş bir aralığı kapsar. Simya döneminde temel anlamda iki önemli 
hedef vardır.

Bunlar,

✓ Değersiz metalleri altına çevirmektir.

✓ Ölümsüzlük iksirini bulmaktır.

Bu uğraşılara simya (alşimi), bu işle uğraşanlara da simyacı (alşimist) denir.

Simyacılar uğraşları sonucunda;

✓ imbik ✓ el kantarı ✓ su banyosu
✓ su terazisi ✓ kroze ✓ fırın

gibi araç gereçleri geliştirmişlerdir. Ayrıca simyacılar çalışmalarında;

✓ mayalama ✓ süzme ✓ kaynatma
✓ özütleme ✓ kristallendirme ✓ çalkalama
✓ çözme ✓ süblimleştirme ✓ öğütme

gibi laboratuvar tekniklerini kullanmışlardır. 

Simyacılar cam, çömlek, seramik, mürekkep, barut, alaşımlar (bronz vb.), kozmetik (esans), 
sabun, boya gibi bazı maddeler ile altın, cıva, gümüş gibi elementleri ayrıca nitrik asit (kezzap), 
sülfürik asit (zaç yağı) bileşiklerini keşfetmişlerdir.

Simyacılar sonraki dönemlerde kullandıkları tekniklerle ilaç hazırlamaya yönelmiş ve hazırla-
dıkları bitkilerle birçok hastalığı tedavi etmişlerdir. Örneğin şapı burun kanamasında, gargara 
yapmada ve sargılarda; maydanozu sindirim bozukluğu ve iştahsızlıklarda; nane ve limon ka-
buğunu mide üşütmelerinde kullanmışlardır.

Simya; teorik temelleri olmadığı, sistematik bir bilgi birikimi sağlayamadığı ve sınama yanılmaya 
dayalı olduğu için bilim değildir. Ancak kimyanın bilim olma sürecine katkı sağlamıştır.

Kimya biliminin gelişim sürecine Mezopotamya, Çin, Hint, Mısır, Yunan, Orta Asya ve İslam uygarlıklarının da katkıları olmuştur.

Mezopotamya Uygarlığı: Bitkilerin kök, sap ve meyve yapraklarını ilaç olarak kullanmışlardır. Günümüzdeki bilgilere göre en 
eski ilaç kitabının Mezopotamyalılara ait olduğu anlaşılmıştır. Mezopotamya’da ayrıca küçük ve orta ölçekli cerrahi operasyonların 
yapıldığı bilinmektedir.

Çin Uygarlığı: Su banyoları ve diğer ısı dengeleyici aletleri tasarlamışlardır. Teraziyi kullanmışlar ayrıca damıtma tekniği ile alkolü 
elde etmişlerdir.
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Hint Uygarlığı: Çanak, çömlek yapımı ve bunların pişirilmesi, boyar maddelerin ve ilaçların hazırlanması, fırın ve imbik gibi araçların 
kullanılması, demirin eritilmesi Hint uygarlığının en önemli çalışmalarındandır.

Mısır Uygarlığı: Mısır uygarlığının en önemli çalışmaları arasında mumyalama işlemi, Mısır piramitlerinin inşa edilmesi, altın diş 
dolguları, balıkların salamura edilmesi, alaşımların elde edilmesi ve döküm işlemleri yer almaktadır.

Yunan Uygarlığı: Bitkilerden boyar madde elde edilmesi, dokumaların boyanması, derilerin işlenmesi, sabun ve cam üretimi Yunan 
uygarlığının en önemli çalışmalarındandır.

Orta Asya ve İslam Uygarlığı: Alaşım olarak ilk defa bronzu (tunç) kullanan Orta Asya Türkleridir. Orta Asya’da Taş Devri’nden kal-
ma çanak çömleklere, çakmak taşından ve taştan yapılmış topuz veya kargı biçimindeki silahlara, pulluk ve küreklere rastlanılmıştır. 
Bununla birlikte sert ve yumuşak çelik elde etmişler, bunları kılıç ve mızrak gibi silah yapımında kullanmışlardır.

Nişadır, kezzap, zaç yağı, güherçile, sirke asidi, antimon ve arsenik gibi kimyasal maddeler ile barut, emaye, çelik, deri ve kumaş 
boyaları, bitkilerden yağ özütlenmesi İslam uygarlığının kimya bilimine katkıları arasındadır.

ÖRNEK-1 

I. Fırın

II. Pota

III. İmbik

Yukarıdakilerden hangileri Eski Çağ’da simyacıların kul-
landığı araç gereçlerdendir?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III

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

ÖRNEK-2 

Aşağıdakilerden hangisi simyadan kimyaya aktarılan bul-
gulardan biri değildir?

A) Esans B) Barut C) Boya

D) Petrol E) Seramik

Kimya Bilimine Katkı Sağlayan Simyacı ve Bilim İnsanları

Empedokles

Bütün nesnelerin ateş, hava, su ve toprak olmak üzere dört temel maddeden oluştuğunu ileri sürmüştür. Su saati kullanarak havanın 
maddi bir varlığa sahip olduğunu gözlemlemiştir. Sevgi ve nefret gibi kavramları maddedeki itme ve çekme kuvvetleri ile ilişkilendir-
miştir.

HAVA

TOPRAK

Sıcak Islak

Kuru Soğuk

SUATEŞ

Democritus 

Atom fikri ilk defa Democritus tarafından ortaya atılmıştır. Her şeyin atomlardan 
ve boşluktan oluştuğunu öne sürmüştür. Maddelerin birbirinden farklı olma ne-
denini, atomların şekillerinin farklı olmasına ya da aynı olsalar bile düzenlenme-
lerinin farklı olmasına bağlamıştır.

Aristo (Aristoteles)

Evrenin dört temel elementten oluştuğunu (ateş, hava, su, toprak) söylemiş ve bu 
elementleri sıcak, soğuk, kuru ve ıslak özelliklerine göre sınıflandırmıştır.

Câbir bin Hayyan

Atomların parçalanabileceğini öne sürmüş; fizik, kimya, eczacılık, astronomi ve 
mühendislik alanlarında çalışmalar yapmıştır. Damıtmada kullanılan imbiği ge-
liştirmiş “baz” kavramının gelişmesine katkıda bulunmuştur. Câbir bin Hayyan 
ayrıca;

 ✓ sitrik asit  ✓ tartarik asit  ✓ arsenik tozu  ✓ nitrik asit  ✓ sülfürik asit  ✓ tuz ruhu  ✓ kral suyu

maddelerini elde etmiştir.
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Robert Boyle

Ebû Bekir er-Râzî

Kroze ve fırın gibi laboratuvar araçlarını geliştirmiştir. Karıncalardan damıtma yolu ile formik asidi 
elde etmiştir. Simyada kullanılan maddeleri bedenler, ruhlar, taşlar, vitrioller, borakslar ve tuzlar 
olarak sınıflandırmıştır.

Robert Boyle

Elementi, kendinden daha basit maddelere ayrılamayan saf madde olarak tanımlamıştır. Bir gazın 
hacmi ile basıncı arasındaki ilişkiyi kendi adıyla anılan “Boyle Yasası” ile ortaya koymuştur. Kuşkucu 
Kimyager adlı eseri vardır.

Antoine Lavoisier

Deneylerinde teraziyi kullanarak Kütlenin Korunumu Kanunu’nu bulmuştur. Kimya, bilimsel kimliğine kavuşmasını Lavoisier’e borç-
ludur. Lavoisier, metal oksitlerinin oksijen ile metallerin oluşturduğu bileşikler olduğunu kanıtlamış; yanma, oksitlenme ve solunum 
olaylarını açıklamıştır.

ÖRNEK-3 

Simya ve kimya ile ilgili,

I. İkisi de bir bilim dalıdır.

II. Simyada sınama yanılma vardır.

III. Kimyada deney ve gözlem vardır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

ÖRNEK-4 

Her şeyin atomlardan ve boşluktan oluştuğunu öne sü-
rerek maddelerin farklı olma nedenlerini atom şekillerinin 
farklı olmasına bağlayan simyacı aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Democritus

B) Empedokles

C) Câbir bin Hayyan

D) Aristo

E) Ebû Bekir er-Râzî

ÖRNEK-5 

Karıncalardan damıtma yöntemi ile formik asidi elde eden 
simyacı/bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Empedokles B) Antoine Lavoisier

C) Ebû Bekir er-Râzî D) Câbir bin Hayyan

E) Robert Boyle

ÖRNEK-6 

Aşağıda Aristo’ya göre element ve bu elementlerin özellikle-
ri verilmiştir.

Hava

Toprak

Ateş Y

SoğukZ

XSıcak

Buna göre; X, Y ve Z yerine getirilmesi gerekenler aşağıda-
kilerin hangisinde doğru verilmiştir?

X Y Z
A) Islak Su Kuru

B) Su Kuru Islak

C) Islak Sıcak Su

D) Soğuk Su Kuru

E) Islak Su Soğuk
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KİMYANIN DİSİPLİNLERİ VE KİMYACILARIN ÇALIŞMA ALANLARI

Kimya, büyük ölçüde deneysel temele dayanan bir bilimdir ve bu bilimde laboratuvar çalışmalarından elde edilen bilgilerin büyük bir 
önemi vardır. Ayrıca çok farklı alanlardaki uygulamaları nedeniyle merkezi bilim olarak da adlandırılır. Kimya bilimi, sınırsız denecek 
kadar çok maddenin incelenmesini kapsadığından bu konudaki bilgi ve yöntemleri daha sistematik hâle getirmek amacıyla bazı alt 
dallara ayrılmış ve aşağıdaki disiplinler oluşmuştur.

Başlıca Kimya Disiplinleri

Analitik Kimya

İlaç, boya, kozmetik, gıda, kan, su, toprak ve idrar gibi madde örneklerindeki bileşenlerin tür ve miktarlarının belirlenmesi (nitel ve nicel 
analiz) analitik kimyanın ilgi alanıdır.

Biyokimya

Canlı organizmalarda bulunan protein, nükleik asit, kan, doku, idrar gibi maddelerin yapısını ve etki mekanizmalarını ayrıca ilaçların 
vücuttaki biyokimyasal süreçlerini inceleyen kimya disiplinidir.

Fizikokimya

Sıcaklık, basınç, derişim gibi etkenlerin madde ve tepkimeler üzerindeki etkilerini inceleyen kimya disiplinidir. Fizikokimya; kimyasal 
tepkimelerdeki enerji değişimi, moleküllerin hızı, hareketi ve birbirleri ile etkileşimi gibi konuları ele alır.

Polimer Kimyası

Protein ve karbonhidrat gibi doğal polimerler ile naylon, plastik, kauçuk, teflon, orlon, yapıştırıcı, boya, lif gibi yapay polimerlerin özel-
liklerini ve tepkimelerini inceleyen kimya disiplinidir.

Anorganik Kimya

Organik olmayan bileşiklerin yapılarını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen kimya disiplinidir. Anorganik kimya; asit, baz, tuz, su, 
mineraller ve metallerin oluşturduğu birçok bileşiğin özelliklerini ve kimyasal tepkimelerini konu alır.

Organik Kimya

Karbon bulunduran organik bileşiklerin yapılarını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen kimya disiplinidir. Plastikler, patlayıcılar, pet-
rol ve petrol ürünleri, boyalar, ilaçlar gibi birçok madde organik kimyanın ilgi alanıdır.

Endüstriyel Kimya

Kömür, petrol, tuz, gübre ve su gibi ham maddelerden başlanarak ilaç, sabun, kibrit, deterjan, kolonya, boya vb. organik ve anorganik 
maddelerin imalatı ve üretimini inceleyen kimya disiplinidir.

Başlıca Kimya Endüstrileri

İlaç Endüstrisi

Hastalıklardan korunma, hastalıkları tedavi etme, hastalıklara tanı koyma ve hastalık semptomlarını (bulgu, belirti) azaltma gibi deği-
şik amaçlarla kullanılan maddelere ilaç denir. İlaç ham maddelerinin üretiminde ve bu maddelerin vücutta oluşturduğu tepkimelerin 
incelenmesinde kimya biliminden yararlanılmaktadır. 

Petrokimya

Petrol rafineri ürünleri (hidrokarbonlar, makine-motor yağları, parafin, asfalt, zift vb.) ya da doğal gazdan başlanarak plastik, elyaf, 
yapıştırıcı, yapay kauçuk, antifiriz ve boya gibi ürünlerle ilgilenen endüstri dalıdır.

Gübre Endüstrisi

Bitkilerin besin ihtiyacını karşılamak, ürün verimini ve kalitesini artırmak amacıyla toprağa verilen maddelere gübre denir. Yapay 
gübrelerin üretimi, analizi ve toprağa verilmesi kimyanın ilgi alanına girer.
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Boya Endüstrisi

Ahşap, metal, tekstil, inşaat ve gıda gibi birçok alanda kullanılan organik ve anorganik yapılı kimyasal bileşiklere boya denir. Bu kim-
yasalların eldesi, uygulanma metodları ve bulunduğu ortamdan uzaklaştırılması işlemlerinde kimya biliminden yararlanılır.

Arıtım

Havanın, suyun ve toprağın çeşitli kirleticilerden temizlenerek tekrar kullanılabilir hâle getirilmesi işlemine arıtım denir. Arıtma sistem-
lerinde zararlı kimyasal maddelerin analizi ve bunların uzaklaştırılmasında kimya biliminden yararlanılır.

Tekstil Endüstrisi

Tekstil endüstrisinde ipliğin elde edilmesi, dokunması ve boyanması işlemlerinde kimya biliminden yararlanılır. Tekstilde kullanılan 
boyar maddeler, tekstil yüzeyine kimyasal bağlarla bağlanır. Bu boyalar, tekstil yüzeyinden fiziksel yolla değil ancak kimyasal tepki-
meler sayesinde uzaklaştırılır.

İlaçlar

Boyar Maddeler

Petrokimya Tesisi

Su Arıtma Tesisi

Yapay Gübre

Tekstil Ürünleri

ÖRNEK-7 

Madde örneklerindeki bileşenlerin belirlenmesi, ayrılması 
ve miktarlarının ölçülmesi üzerinde çalışmalar yapan kim-
ya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

A) Polimer kimyası B) Endüstriyel kimya

C) Analitik kimya D) Organik kimya

E) Fizikokimya

ÖRNEK-8 

Toprağın çeşitli kirleticilerden temizlenip yeniden kul-
lanılabilir hâle getirilmesini kapsayan kimya endüstrisi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gübre B) Tekstil C) Petrokimya

D) Arıtım E) Boya
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Kimya Alanı ile İlgili Başlıca Meslekler

Günümüzde kimyacılar; ilaç, gübre, boya-tekstil ve arıtım alanlarında çalışabilecekleri gibi plastik, seramik, çimento, kozmetik, cam, 
deri, sabun ve deterjan üretimi yapan birçok sektörde iş imkânı bulabilirler. Bununla birlikte kimya biliminin ilgili olduğu bazı meslek 
dalları aşağıda verilmiştir.

Kimya Mühendisliği

Kimya biliminin endüstriye uygulanmasına yönelik tesislerin tasarımı ve maddelerin işlenmesi, denetimi gibi çeşitli alanları kapsayan 
meslek dalıdır.

Metalürji Mühendisliği

Bileşiminde metal olan maden cevherlerinin işlenip metal ve alaşımları hâline getirilebilmesiyle ilgili olan meslek dalıdır.

Eczacı

Eczacılık

İlaç ham maddelerinin elde edilmesini, ilaçların uygun koşullarda saklanmasını ve insan vücuduyla 
etkileşimlerini inceleyen meslek dalıdır.

Kimyagerlik

Laboratuvarlarda bazı maddeleri sentezleyen, bu maddelerin yapılarını inceleyen, üretimi ve kalite 
kontrolünü yapan meslek dalıdır. 

Kimya Öğretmenliği

Okulların orta öğretiminde kimya konusunda sınıfta ve laboratuvarlarda eğitim öğretim faaliyeti yürüten bir meslek dalıdır.

ÖRNEK-11 

Aşağıdakilerden hangisi metalurji mühendislerinin çalışa-
bileceği kurum ya da sektörlerden biri değildir?

A) Maden Tetkik Arama Enstitüsü

B) Demir-çelik fabrikası

C) Isıl işlem tesisleri

D) Dökümhaneler

E) İlaç fabrikası

ÖRNEK-12 

Unvanı kimyager olan birinin;

I. boya fabrikası,

II. akü üretim tesisi,

III. konserve fabrikası 

işletmelerinin hangilerinde çalışması beklenir?

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

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

ÖRNEK-9 

Kimya, maddelerin iç yapısındaki değişimleri inceleyen bilim 
dalıdır.

Buna göre;

I. çimento üretimi,

II. kauçuk ve plastik gibi polimer üretimi,

III. su arıtımı

işlemlerinden hangileri kimyanın çalışma alanına girer?

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

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

ÖRNEK-10 

Karbon elementinin oksijen, azot veya hidrojen gibi 
elementlerle tepkimesi sonucunda oluşan maddelerin ya-
pılarını ve bunların tepkimelerini inceleyen kimya disiplini 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Organik kimya B) Endüstriyel kimya

C) Fizikokimya D) Polimer kimyası

E) Biyokimya
ÖRN
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Test - 01Simyadan Kimyaya

1. I. Sınama yanılma yöntemine dayalı olması

II. Teorik temellerinin olması

III. Sistematik bilgi birikimi içermesi

Yukarıda verilenlerden hangileri kimyayı simyadan 
ayıran özellikler arasında gösterilebilir?

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

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

2. I. Cam

II. Seramik

III. Plastik

IV. Esans

V. Deterjan

VI. Pil

Numaralanmış maddelerin bulunuş dönemleri (simya/
kimya) aşağıdakilerin hangisinde doğru sınıflandırıl-
mıştır?

Simya Kimya

A) I, II ve III IV, V ve VI

B) I ve IV II, III, V ve VI

C) I, II ve IV III, V ve VI

D) II, IV ve VI I, III ve V

E) I, II, III ve IV V ve VI

3. I. Felsefe

II. Tıp

III. Din

Simya yukarıda verilen alanlardan hangileriyle ilişki-
lidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

4. I. Antoine Lavoisier

II. Aristo

III. Robert Boyle

Yukarıdaki simyacı/bilim insanlarından hangileri mo-
dern kimya döneminde çalışma yapmamıştır?

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

D) I ve II E) II ve III

5. I. Demir

II. Kezzap

III. Hidrojen gazı

Yukarıdakilerden hangileri Aristo’nun yaptığı sınıflan-
dırmaya göre hava grubu elementlerindendir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III

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

6. I. Tekstilde ipliğin elde edilmesi, boyanması ve dokun-
ması

II. İlaçların üretimi ve bu maddelerin vücutta oluşturduğu 
tepkimelerin incelenmesi

III. Su, toprak ve havanın analiz edilerek içerdikleri za-
rarlı kimyasalların belirlenmesi ve zararlı kimyasalların 
maddelerden uzaklaştırılması

Yukarıda verilen işlemlerin hangilerinde kimya bili-
minden yararlanılır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve IIIÖRN
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7. I. Deterjan üretimi

II. Petrolün bileşenlerine ayrılması

III. Lehim üretimi

Yukarıdakilerden hangileri organik kimyacının çalış-
ma alanına girer?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

8. Laboratuvarda yapay kauçuk üretmek isteyen bir ça-
lışan, kimyanın hangi disiplinine ait bir çalışma yap-
malıdır?

A) Analitik kimya B) Biyokimya

C) Polimer kimyası D) Organik kimya

E) Fizikokimya

9. Bilim İnsanı/Simyacı Açıklama

I. Democritus Özütleme yöntemi ile bitkilerden 
esans elde etmiştir.

II. Ebû Bekir er-Râzî Gliserini ve kostik sodayı  
keşfetmiştir.

III. Robert Boyle Kütlenin Korunumu Kanunu’nu  
bulmuştur.

Bilim insanları ve simyacılar ile ilgili yapılan tablodaki 
açıklamalardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

10. Câbir bin Hayyan ile ilgili aşağıda verilenlerden han-
gisi yanlıştır?

A) Kimyanın gelişimine katkıda bulunan simyacılardan bi-
ridir.

B) Çeşitli laboratuvar malzemelerinin geliştirilmesine kat-
kıda bulunmuştur.

C) Kral suyunu elde etmiştir.

D) Bütün nesnelerin su, hava, toprak ve ateş olmak üzere 
dört temel elementten oluştuğunu ileri sürmüştür.

E) Damıtma yönteminde kullanılan imbiği geliştirmiştir.

11. I. Deneylerde terazinin yaygın olarak kullanılması

II. Deneylerin sistematik bir şekilde yapılması

III. Deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve maddeler 
arasında nicel ilişkiler kurulması

Yukarıda verilenlerden hangileri modern kimya döne-
minin oluşumunda etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

12. Kuşkucu Kimyager adında bir eseri olan ve kendi 
adıyla anılan gaz yasasını öne süren bilim insanı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Câbir bin Hayyan

B) Robert Boyle

C) Democritus

D) Lavoisier

E) Berzelius

13. Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi bronzu (tunç) ilk 
defa alaşım olarak kullanmıştır?

A) İslam B) Çin C) Mısır

D) Hint E) Mezopotamya

TYT K�MYA D�F - FÖY-1 - 2022
Test 1 (582947)

OPT�K - Test 1 (582947)
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KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ

Element

Çevrede görülen canlı ve cansız her türlü varlık, doğal elementlerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Günümüzde 118 elementin var 
olduğu bilinmektedir. Bunların 92 tanesi yeryüzünde doğal olarak bulunurken diğerleri, bilim insanlarının çalışmaları sonucunda labo-
ratuvarda yapay olarak elde edilmiştir.

Aynı cins atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. Bir elementin atomları, diğer bir elementin atomlarından farklıdır. Ele-
mentler yapılarına göre monoatomik (tek atomlu), diatomik (iki atomlu) ve poliatomik (çok atomlu) olmak üzere üç grupta incelenebilir.

Monoatomik Yapılı Elementler

Doğada tek atomlu olarak bulunan elementlerdir. Örneğin metaller (demir, bakır, altın, cıva, alüminyum vb.) ve soy gazlar (helyum, 
neon, argon vb.) monoatomik yapılı elementlerdir.

Diatomik Yapılı Elementler

Doğada iki atomlu moleküller hâlinde bulunan elementlerdir. Örneğin birçok ametal (azot, oksijen, flor, klor vb.) diatomik yapılı 
elementlerdir.

Poliatomik Yapılı Elementler

Doğada üç ya da daha fazla sayıda atom içeren moleküller hâlinde bulunan elementlerdir. Örneğin kükürt ve fosfor gibi bazı 
ametaller poliatomik yapılı elementlerdir.

Helyum (He) monoatomik
yapılı elementtir.

Azot (N2) diatomik
yapılı elementtir.

Kükürt (S8) poliatomik
yapılı elementtir.

He

He
He He

S

S

S S

S
S

He
He

N N

N N
N

N
N

N
S

S

Elementlerin Özellikleri

 ✓ Tek tür atomdan oluşur.

 ✓ Saf maddedir.

 ✓ Homojendir.

 ✓ Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamaz.

 ✓ Belirli ayırt edici özellikleri vardır. (Erime noktası, kaynama noktası, özkütle vb.)

 ✓ Sembollerle gösterilir.

 ✓ Birçok element, doğada bileşikler hâlinde bulunur (NaCl, CO2, H2SO4 vb.) ve elementler bileşiklerin kimyasal yöntemlerle ayrıştı-
rılması sonucunda elde edilir.

Element Sembolleri

Modern kimyanın gelişimine kadar maddelerin gösterimi için 30 000’den fazla işaret kullanılmıştır. İnsanların bu işaretleri kendilerine 
göre ifade etmesi sonucunda çeşitli zorluklar oluşmuş ve dünyada ortak bir bilim dili sağlanamamıştır.

ÖRN
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İsveçli kimyacı Jakob Berzelius, geçmişte kullanılan işaretlerin zor ve zaman alıcı olduğu kanısına vararak 1813 yılında yeni bir sem-
bol sistemi önermiştir. Berzelius bu sistemde elementlerin Latince adlarının ilk harflerini tercih etmiş ve bunları sembol olarak kullan-
mıştır. Adı aynı harfle başlayan elementleri ise ilk harfi büyük olmak kaydıyla iki harfle göstermiştir. Berzelius’un önerdiği sembollerin 
çoğu günümüzde kullanılmaktadır.

Aşağıdaki tabloda periyodik sistemdeki ilk 20 elementin isimleri ve sembolleri verilmiştir.

Element Adı Element Sembolü Element Adı Element Sembolü Element Adı Element Sembolü

Hidrojen H Helyum He Lityum Li

Berilyum Be Bor B Karbon C

Azot N Oksijen O Flor F

Neon Ne Sodyum Na Magnezyum Mg

Alüminyum Al Silisyum Si Fosfor P

Kükürt S Klor Cl Argon Ar

Potasyum K Kalsiyum Ca  

Periyodik sistemdeki ilk 20 elementin dışında günlük hayatta sıkça karşılaşılan (yaygın) ve bilinmesi gereken bazı elementlerin isim-
leri ve sembolleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Element Adı Element Sembolü Element Adı Element Sembolü Element Adı Element Sembolü

Krom Cr Mangan Mn Demir Fe

Kobalt Co Nikel Ni Bakır Cu

Çinko Zn Brom Br Gümüş Ag

Kalay Sn İyot I Baryum Ba

Platin Pt Altın Au Cıva Hg

Kurşun Pb

Bir elementin tüm atomları aynı proton sayısına sahiptir. Farklı element atomlarının proton sayısı birbirinden farklıdır.

ÖRNEK-13 

Aşağıda verilen element adı - element sembolü eşleştir-
melerinden hangisi doğrudur?

Element Adı Element Sembolü

A) Magnezyum Mn

B) Cıva C

C) Potasyum K

D) Bakır Ba

E) Çinko Pb

(2019-TYT)

ÖRNEK-14 

Elementlere ait aşağıdaki sembol ad eşleştirmelerinden 
hangisi yanlıştır?

Sembol Ad

A) Cr Krom

B) Mn Mangan

C) Cu Bakır

D) Sn Kalay

E) Au Gümüş

(2017-YGS)
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Bileşik

Farklı element atomlarının belirli oranlarda bir araya gelerek kimyasal yollarla oluşturdukları saf maddelere bileşik denir. Bileşikler, 
formüllerle gösterilir. Bir bileşiğin formülü, yapısında bulunan elementlerin sembollerinden ve atom sayılarından oluşur. Örneğin sod-
yum klorür (yemek tuzu) NaCl, su H2O ve karbondioksit CO2 formülü ile gösterilir. Formüllerde görüldüğü gibi element sembollerinin 
sağ alt köşesine yazılan sayılar (alt indis), bileşikteki atomların birbirine sayıca oranını gösterir. Element sembolünün sağ alt köşesin-
de sayı yoksa atom sayısının 1 olduğu anlaşılır.

PCl5 bileşiğindeki elementlerin adları ve bir molekülünün içerdiği atom sayısı aşağıda gösterilmiştir.

PCl5

Fosfor elementi

Bir tane fosfor
atomu

Klor elementi

Beş tane klor atomu

Bileşiklerin Özellikleri

 ✓ Saf maddedir.

 ✓ Homojendir. (Hâl değişimi hariç)

 ✓ Formüllerle gösterilir.

 ✓ Kendisini oluşturan bileşenlerin özelliklerini göstermez.

 ✓ Belirli ayrıt edici özellikleri vardır. (Erime noktası, kaynama noktası, özkütle vb.)

 ✓ Fiziksel yöntemlerle daha basit bileşenlerine ayrıştırılamaz, kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilir.

Aşağıdaki tabloda bazı bileşiklerin formülleri ve yaygın adları verilmiştir.

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

ÖRN
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 ✓ Bir bileşiğin yaygın adı aynı zamanda o bileşiğin özel, geleneksel ya da ticari adı olarak bilinir.

 ✓ Bileşikler, iyonik ve molekül yapılı olmak üzere ikiye ayrılır. Metal ve ametal atomlarından oluşan bileşiklere iyonik yapılı  
sadece ametal atomlarından oluşanlara molekül yapılı bileşikler denir.

 ✓ NaCl, KF, MgBr2 iyonik yapılı bileşiklere; H2O, CO2, NH3, H2SO4 molekül yapılı bileşiklere örnek verilebilir.

 ✓ NH4Cl, (NH4)2CO3 gibi bazı bileşikler sadece ametal atomlarından oluşmalarına rağmen iyonik yapılıdır.

ÖRNEK-15 

Bileşiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) En az iki tür element içerir.

B) Kendisini oluşturan elementlerin özelliklerini gösterir.

C) Fiziksel yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılamaz.

D) Kendisini oluşturan elementler, belirli bir oranda birleşir.

E) Formüllerle gösterilir.

ÖRNEK-16 

Saf maddedir.

HNO3

I

II III

Yaygın adı
kezzaptır.

1 molekülünde toplam 
5 tane atom bulunur.

HNO3 bileşiği ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğ-
rudur?

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

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

ÖRNEK-17 

CaO bileşiği ile ilgili,

I. Yaygın adı sönmemiş kireçtir.

II. Erime noktası, kaynama noktası ve özkütle gibi belirli fizik-
sel özellikleri vardır.

III. Saf madde değildir.

yargılarından hangileri yanlıştır?

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

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

ÖRNEK-18 

Aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisinin yaygın 
adı yanlış verilmiştir?

Bileşik Yaygın Adı

A) Ca(OH)2 Kireç taşı

B) NH3 Amonyak

C) CH3COOH Sirke asidi

D) HCI Tuz ruhu

E) H2O Su

ÖRN
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ÖRNEK-19 

Oksijen, karbon, fosfor, potasyum, kükürt ve hidrojen ele-
mentlerini kullanarak aşağıdaki bileşiklerden hangisi elde 
edilemez?

A) H2O B) K2S C) K3PO4

D) CS2  E) OF2

ÖRNEK-20 

Aşağıda verilen maddelerden hangisinin formülünde üç 
tür ve toplam 17 atom yer alır?

A) Al2(SO4)3 B) CH3COOH

C) Al(CN)3  D) MgSO4

E) KNO3

ÖRNEK-21 

Aşağıda verilen maddeler element veya bileşik olma durumla-
rına göre “�” sembolüyle belirtilmiştir.

Bileşik Element

1. Zaç yağı �

2. Silisyum �

3. Hidrojen �

4. Kezzap �

5. Kostik �

Buna göre, hangi maddeye ait işaretleme yanlış yapılmış-
tır?

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

ÖRNEK-22 

Aşağıdaki maddelerden hangisi bileşiktir?

A) Tunç B) Kolonya C) Süt

D) Karbonmonoksit  E) Kalsiyum

ÖRNEK-23 

Aşağıda yaygın adları verilen bileşiklerden hangisinin for-
mülü hatalıdır?

Yaygın Adı Formülü

A) Kireç taşı CaO

B) Kezzap HNO3

C) Yemek sodası NaHCO3

D) Yemek tuzu NaCl

E) Potas kostik KOH

ÖRNEK-24 

Aşağıdaki elementlerden hangisi molekül yapılıdır?

A) Mangan B) Platin C) İyot

D) Kobalt E) Baryum

ÖRN
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KİMYA UYGULAMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Laboratuvar Güvenlik Kuralları

 ✓ Laboratuvarların ciddi çalışma yapılan bir ortam olduğu hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalı ve laboratuvarlarda düzeni bozacak 
veya tehlikeye yol açabilecek şekilde hareket edilmemelidir.

 ✓ Sözlü veya yazılı bütün kurallara dikkatle uyulmalı, anlaşılmayan kısımlar öğretmene sorulmalıdır.

 ✓ Laboratuvarlarda öğretmen izin vermedikçe hiçbir deney düzeneğine, kimyasala ve diğer malzemelere dokunulmamalıdır.

 ✓ Laboratuvarda yiyecek ve içecek tüketilmemelidir.

 ✓ Laboratuvarda öğrenciler birbirleriyle asla şakalaşmamalıdır.

 ✓ Laboratuvara önlük giyilmeden girilmemelidir. Palto, ceket, çanta vb. kişisel eşyalar laboratuvara getirilmemelidir.

 ✓ Laboratuvarda çalışıldığı sürece çalışmanın özelliğine göre gözlük, yüz maskesi, eldiven vb. gözü ve cildi koruyucu ekipmanlar 
kullanılmalıdır.

 ✓ Kimyasal madde dökülmesine ve cam kırıklarına tedbir olarak daima kapalı ayakkabı giyilmelidir.

 ✓ Laboratuvar ortamında tehlikeye yol açacağı için; uzun saçlar arkada toplanmalı, sallantılı takılar çıkarılmalı ve bol elbise giyil-
memelidir.

 ✓ Deneysel çalışma bittikten sonra kullanılan malzemelerin, deney düzeneğinin ve deney tezgâhının temizliği gereken özenle yapıl-
malıdır. Eller su ve sabun ile yıkanıp öğretmenin izni ile laboratuvardan çıkılmalıdır.

 ✓ Laboratuvarda bulunan bütün kimyasallar tehlike içerir. Bu nedenle kesinlikle kimyasallara çıplak elle dokunulmamalı, kimyasal-
ların tadına bakılmamalı ve kimyasallar koklanmamalıdır.

 ✓ Laboratuvarda içinde kimyasal madde olan hiçbir kap etiketsiz olmamalıdır. Kullanmadan önce etiket dikkatlice okunmalıdır. Kim-
yasallar bir kaptan başka bir kaba aktarıldığında yeni kabın etiketlenmesi unutulmamalıdır.

 ✓ Şişesinden alınan kimyasallar kullanılmasa bile hiçbir zaman tekrar orijinal şişesine konulmamalı, orijinal şişenin içerisine pipet 
daldırılmamalıdır.

 ✓ Bir çözeltiyi almak için kullanılan pipet, farklı bir çözelti şişesine daldırılmamalıdır.

 ✓ Asitler, suya azar azar ilave edilmelidir. Kesinlikle asidin üzerine su ilave edilmemelidir.

 ✓ Pipet ile sıvı çekilirken asla ağız kullanılmamalıdır. Bunun yerine puar vb. malzemeler kullanılmalıdır.

 ✓ Kimyasal atıklar, öğretmenin direktiflerine uygun olarak işleme tabi tutulmalıdır. Lavabolara ve başka yerlere kesinlikle kimyasal 
madde dökülmemelidir.

 ✓ Zehirli buharları ve gazları solumaktan kaçınılmalıdır. Bu tür maddeler ile derişik asit, baz ve uçucu çözücülerle çalışırken çeker 
ocak kullanılmalıdır.

 ✓ Kimyasal maddeler hiçbir zaman laboratuvar dışına çıkarılmamalıdır.

 ✓ Kirli ve çatlak cam malzemeler kullanılmamalıdır.

 ✓ Sıcak cam malzeme, soğuk ortam içerisine veya çalışma tezgâhının üzerine konulmamalıdır (Cam malzemenin çatlamasına veya 
kırılmasına neden olabilir.). Cam malzeme soğuyuncaya kadar tahta maşa ile tutulmalıdır.

 ✓ Kesinlikle kırık cam malzemelere çıplak elle dokunulmamalıdır. Kırılan cam malzemeler derhâl süpürülmeli ve dikkatle uygun bir 
yere atılmalıdır. Kırık camlar, çöp kutusuna değil “kırık cam kutusuna” atılmalıdır.

 ✓ Bek alevinde ısıtma işleminde mutlaka tahta maşa kullanılmalıdır.

 ✓ Kullanılmadığı sürece bek veya elektrikli ısıtıcılar daima kapalı tutulmalıdır.

 ✓ Isı cihazlarının sıcaklığı elle kontrol edilmemelidir.

 ✓ Çeker ocaklar kullanılmadan önce havalandırma sistemi çalıştırılmalıdır.

 ✓ Çeker ocakla çalışırken kimyasal maddeler çeker ocağın ön kısmından en az 15 santimetre içeri konulmalı ve çeker ocağın camı 
mümkün olduğunca kapalı tutulmalıdır.

 ✓ Patlayıcı veya yanıcı kimyasallarla çeker ocakta çalışırken tüm cihazların elektrik bağlantısı önceden yapılmalıdır.

 ✓ Elektrikli aletlerin elektrik bağlantısı yapılırken ellerin tamamen kuru olmasına dikkat edilmelidir.

 ✓ Kullanımı tam olarak bilinmeyen cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
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Güvenlik Uyarı İşaretleri

Kimyasal maddelerin üzerinde yer alan sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretlerine risk piktogramları denir. Bu işaretler ve 
anlamları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Oksitleyici Yanıcı Kozotif (aşındırıcı)

Toksik (zehirli) KanserojenTahriş edici

Patlayıcı Çevreye zararlı

Kimyasal Güvenlik İşaretleri

Yanıcı Madde

Bu işareti bulunduran maddeler, yanıcı ve parlayıcıdır. Alev aldığında zor söndürülür ve söndürülmesi uzmanlık ister. Yanıcı 
maddeler; ateş, kıvılcım ve ısıdan uzak tutulmalı, vücut ile temas ettirilmemelidir. Bu maddelerden korunmak için gözlük, el-
diven ve önlük kullanılmalıdır.
Bu işaret, alkol içeren sıvılar ile aseton gibi maddelerin bulunduğu kapların üzeride yer alır.

Oksitleyici Yanıcı Kozotif (aşındırıcı)

Toksik (zehirli) KanserojenTahriş edici

Patlayıcı Çevreye zararlı

Kimyasal Güvenlik İşaretleri

Yakıcı
(Oksitleyici) Madde

Bu işareti bulunduran maddeler kâğıt, ahşap gibi kolay tutuşabilen maddelerden uzak tutulmalıdır. Bu maddelerle çalışırken 
gözlük, eldiven ve önlük kullanılmalıdır.
Bu işaret; oksijen (O2), klor (Cl2), nitrik asit (HNO3) ve hidrojen peroksit (H2O2) gibi maddelerin bulunduğu kapların üzerinde 
yer alır.

Oksitleyici Yanıcı Kozotif (aşındırıcı)

Toksik (zehirli) KanserojenTahriş edici

Patlayıcı Çevreye zararlı

Kimyasal Güvenlik İşaretleri

Korozif 
(Aşındırıcı) Madde

Bu işareti bulunduran maddeler göze, cilde ve dokulara temas ettiğinde aşındırıcı ve yakıcı etkiye sahiptir. Aynı zamanda 
metal, cam ve kumaş üzerinde de aşındırıcı etkiye sahiptir. Bu maddelerle çalışırken gözlük, eldiven ve önlük kullanılmalı-
dır.
Bu işaret; sodyum hidroksit (NaOH), sülfürik asit (H2SO4), hidroflorik asit (HF) ve fenol gibi maddelerin bulunduğu kapların 
üzeride yer alır.

Oksitleyici Yanıcı Kozotif (aşındırıcı)

Toksik (zehirli) KanserojenTahriş edici

Patlayıcı Çevreye zararlı

Kimyasal Güvenlik İşaretleri

Tahriş Edici Madde

Bu işareti bulunduran maddelerin insan vücudu ile teması önlenmelidir. Ciltte, solunum yollarında ve gözde tahrişe neden 
olur. Bu maddelerin buharı, solunum yollarını tahriş ettiğinden kesinlikle solunmamalıdır. Korunma amaçlı olarak gözlük, el-
diven ve önlük kullanılmalıdır. Ciltle teması hâlinde cilt bol su ile yıkanmalı, alerji oluşması durumunda tıbbi yardım alınma-
lıdır.
Bu işaret, sodyum hipoklorit (çamaşır suyu, NaOCl) ve etil alkol (C2H5OH) gibi maddelerin bulunduğu kapların üzerinde yer 
alır.

Oksitleyici Yanıcı Kozotif (aşındırıcı)

Toksik (zehirli) KanserojenTahriş edici

Patlayıcı Çevreye zararlı

Kimyasal Güvenlik İşaretleri

Patlayıcı Madde

Bu işareti bulunduran maddeler çarpma, vurma, sürtünme, ısınma, alev ve kıvılcımdan uzak tutulmalıdır.
Bu işaret, nitrogliserin ve TNT gibi maddelerin bulunduğu kapların üzerinde yer alır.

Oksitleyici Yanıcı Kozotif (aşındırıcı)

Toksik (zehirli) KanserojenTahriş edici

Patlayıcı Çevreye zararlı

Kimyasal Güvenlik İşaretleri

Zehirli
(Toksik) Madde

Bu işareti bulunduran maddeler ağız, deri ve solunum yolu ile zehirlenmelere yol açacağı için insan vücudu ile teması kesin-
likle engellenmeli aksi takdirde tıbbi yardıma başvurulmalıdır. Bu maddeler aynı zamanda kanser riski taşır.
Bu işaret, hidrojen sülfür (H2S) ve etilen amin (C2H3NH2) gibi maddelerin bulunduğu kapların üzerinde yer alır.

Radyoaktif Madde

Bu işaret; bir cismin veya canlının içinden dolaylı ya da doğrudan geçen, iyonlaştırıcı etkisi olan, radyasyon yayan, canlı do-
kularda hasara neden olan maddeleri belirtir.
Bu işaret görüldüğünde güvenlik için radyasyon kaynağının yanından olabildiğince kısa süre içinde uzaklaşılmalıdır. Çok 
tehlikeli olduklarından bu işaretin olduğu yerde çalışanlar mutlaka koruyucu giysi giymelidir.

Oksitleyici Yanıcı Kozotif (aşındırıcı)

Toksik (zehirli) KanserojenTahriş edici

Patlayıcı Çevreye zararlı

Kimyasal Güvenlik İşaretleri

Çevreye Zararlı 
Madde

Bu işareti bulunduran maddeler, insan sağlığına ve çevreye zararlıdır. Havaya, suya ve toprağa karıştıklarında bıraktıkları 
zararlı etkiler uzun süre devam eder. Bu maddeler ile çalışıldığında maddelerin atıkları kesinlikle lavaboya dökülmemeli, do-
ğaya bırakılmamalı mutlaka kimyasal atık şişesine boşaltılmalıdır.
Bu işaret, zararlı tüm kimyasal maddelerin kapları üzerinde bulunmalıdır.
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ÖRNEK-25 

I. Deney esnasında bir şeyler yiyip içmek 

II. Etiket kontrolü yapmadan kimyasal maddeleri kullanmak

III. Deney esnasında kolları kısa önlük giymek

Yukarıdakilerden hangileri laboratuvar ortamında güvenlik 
kurallarına aykırı bir davranıştır?

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

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

ÖRNEK-26 

Güvenlik açısından laboratuvarlarda çalışılırken uyulması ge-
reken bazı kurallar vardır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu kurallar arasında 
yer almaz?

A) Çalışma alanında yemek yenmemelidir. 

B) Sessiz olunmalı, gürültü ve şakalaşma yapılmamalıdır.

C) Deneyden önce ilgili açıklamalar dikkatle okunmalıdır.

D) Laboratuvarda yalnız çalışılmalıdır.

E) Kullanılan kimyasallar lavaboya veya çöpe atılmamalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Kimyasal maddeler pek çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu maddeler; toksik, aşındırıcı ve kanserojen özelliklere sahip 
olabilir.

Bu sebeple risk içeren kimyasalların niteliği iyi bilinip vereceği etkilere göre tedbirler alınmalıdır.

Sağlık ve güvenlik için temel uyarı işaretlerinin anlamları ve alınacak önlemler kesinlikle bilinmelidir.

Kimyasal Maddelerin İnsan Sağlığı ve Çevre Üzerindeki Etkileri

Çevredeki mevcut pek çok kimyasal madde yenilen besinlerle, solunan hava ile vücuda etki edebilmektedir. CO, SO2, CO2 ve CI2 gibi 
zehirli olabilecek gazlar ile arsenik, cıva, kurşun gibi ağır metaller vücutta ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir.

Vücut için gerekli olan ve mutlaka vücuda alınması gereken kimyasallar da vardır. İnsan sağlığı için önemli olan bazı element ve 
bileşikler aşağıda verilmiştir.

Na: Vücutta su dengesini sağlar, kas ve sinir hücreleri için gereklidir. Eksikliğinde böbrek ve kalp rahatsızlığına sebep olur. Besinlerin 
hücre duvarından geçişinde görevlidir.

K: Vücuttaki glikoz düzeyini ayarlamada, sinir sistemini düzenlemede etkindir. Eksikliği; eklem ağrılarına, yorgunluğa, kas krampla-
rına ve baş ağrısına sebep olur.

Fe: Kanda oksijen taşınmasında görev alır. DNA sentezinde rol alır. Eksikliğinde kansızlık, hâlsizlik, iskelet ve kas sistemi rahatsız-
lıkları oluşur.

Ca: Kas ve sinir sisteminin normal çalışmasında, kan basıncının ayarlanmasında rol oynar. İskelet sistemi ve dişlerin gelişimi için 
gereklidir. Eksikliğinde kemik hastalıkları, kalp ritim bozuklukları, yüksek tansiyon ve diş eti hastalıkları baş gösterir.

Mg: Sinirlerin gelişmesinde, kanın pıhtılaşmasını önlemede, vücut ısısının dengelenmesinde ve adrenalin salgılanmasında etkindir. 
Eksikliğinde kalp ve böbrek rahatsızlıkları ile kas güçsüzlüğü gibi rahatsızlıklar ortaya çıkar.

H2O: Tüm canlılar için yaşam kaynağıdır. Vücut ısısının dengelenmesi, toksinlerin atılması, besinlerin vücuda taşınması, böbreklerin 
düzenli çalışması ve enzimlerin çalışması için gereklidir. Eksikliğinde metabolik olaylar işlevini zamanla kaybeder.

İnsan sağlığı için çok zararlı olan element ve bileşiklerin bazıları aşağıda verilmiştir.

Hg: Kanserojen bir metal olan Hg (cıva); böbreklerde, sinir sisteminde ve beyin fonksiyonlarında tahribata yol açar.

Pb: Hemoglobinin yapısında ve sinir sisteminde bozunmaya, kan basıncında yükselmeye neden olabilir. Çocuklarda hiperaktivite, 
hamilelerde düşüklere sebep olabilir.
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CO2: Sera gazı olarak bilinen CO2 zehirli olmayıp boğucu ve kirletici bir gazdır. Akciğer tıkanıklığı, görme bozukluğu, nefes darlığı ve 
kaslarda kasılmalara sebep olur.

NO2: Yorgunluk ve baş dönmesine sebep olan zehirli ve yanıcı bir gazdır. Asit yağmurlarına sebep olur. Solunum sisteminde ve ge-
netik dokularda tahribata yol açabilir.

SO3: Yanıcı olmayan bir gaz olan SO3 asit yağmurlarına sebep olur. Zehirli bir gaz olup solunması durumunda solunum yollarında 
tahrişlere neden olur. Akciğer rahatsızlıklarını tetikleyebilir.

CO: Suda çözünmeyen, yanıcı ve çok zehirli bir gazdır. Kalp ve sinir dokularında, kan yapısında ciddi zararlara sebep olur. CO ze-
hirlenmesi, komaya hatta ölüme bile yol açabilir.

CI2: Tahriş edici özelliği olan, çok zehirli ve kanserojen bir gazdır. İçme sularında dezenfektan olarak kullanılır. Evlerde çamaşır suyu 
ile tuz ruhu karıştırılırsa CI2 gazı açığa çıkar ve ciddi zehirlenmelere veya ölümlere sebebiyet verebilir.

Kimya Laboratuvarlarında Kullanılan Temel Malzemeler

Erlenmayer

Ağzı daralan koni şeklindeki cam malzemedir. Özellikle çözelti hazırlama, kristallendirme ve titrasyon işlemlerinde kullanılır.

Dereceli Silindir 
(Mezür)

Sıvı maddelerin hacimlerini ölçmek için kullanılır. Üzerinde mililitre (mL) cinsinden hacim değerleri vardır. Çok hassas ölçüm yap-
mak için uygun değildir. Saf sıvı ve çözeltilerin hacminin ölçülmesi ve aktarılmasında kullanılır.

Pipet

Üzerinde mililitre (mL) cinsinden bölmeler bulunan ince cam borudur. Az miktardaki sıvı hacimlerinin çok hassas ölçümlerinde ve 
sıvıların bir kaptan diğer kaba aktarılmasında kullanılır.

Termometre
Sıcaklık ölçmeye yarayan dereceli cam malzemedir. Deneylerde reaksiyon ortamının sıcaklığını ölçmek için kullanılır.

Cam Balon

Çözelti hazırlama, saklama, ısıtma, kaynatma ve bazı kimyasal tepkimelerin gerçekleştirilmesi gibi işlemler için kullanılan farklı 
ebatları bulunan cam malzemelerdir.

Balon Joje

Üst kısmı ince uzun, alt kısmı balon şeklinde olan cam malzemedir. Çözeltileri saklamada ve sıvı hacimlerini ölçmede kullanılır. 
Balon joje ile sıvı hacimleri hassas olarak ölçülür.
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Büret

Alt kısmı musluklu, üzeri derecelendirilmiş cam malzemedir. Titrasyon işlemlerinde kullanılır.

Ayırma Hunisi

Sıvı-sıvı emülsiyon karışımlarını ayırmak için kullanılır. Alttaki musluktan özkütlesi büyük olan sıvı alınır. 

Beherglas

Isıya dayanıklı temper camdan üretilmiş olup çözelti hazırlama, ısıtma, aktarma, kristallendirme ve çöktürme gibi işlemlerde kul-
lanılır.

Kroze

Genellikle porselenden yapılmış olup ısıtma, kül hâline getirme ve çözme işlemlerinde kullanılır. Metalden yapılan türleri de bulunur.

Baget

Çubuk şeklinde cam malzemedir. Karışımların hazırlanması sırasında maddeleri karıştırmak için kullanılır.

 
Saat Camı

İç bükey şeklindeki bu malzeme ile az miktardaki katı maddelerin ısıtma ve kurutma işlemleri yapılır.

Sacayağı

Metalden yapılan ve üç ayağı olan malzemedir. Üzerine cam malzeme konarak içindeki madde ısıtılır.

İspirto Ocağı

Isıtma deneylerinde kullanılan, cam gövde, fitil, alüminyum fitil tutucu ve kapaktan meydana gelen laboratuvar aracıdır.

Huni

Üstü geniş alta doğru daralan cam malzemedir. Süzme işleminde, sıvıların geniş ağızlı bir kaptan dar ağızlı bir kaba aktarılma-
sında kullanılır.

Spatül

Metal, plastik veya porselenden yapılmış, çay kaşığına benzer malzemedir. Toz veya küçük parçalar hâlindeki maddeleri almak 
için kullanılır.

Havan

Porselen, cam ve çelik gibi çeşitli maddelerden yapılmış malzemedir. Katı maddeleri toz hâline getirmek, katı bir maddeyi bir sıvı
içinde ezerek dağıtmak için kullanılır.
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ÖRNEK-27 

Formülü CH3COOH olan bileşik ile ilgili,

I. Bir molekülünde 8 tane atom bulunur.

II. Üç tür atom içerir.

III. Bulunduğu şişenin üzerinde 

 güvenlik uyarı işareti bulunmalıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

ÖRNEK-28 

Yukarıda verilen güvenlik uyarı işareti ile ilgili,

I. Bu işaretin üzerinde olduğu maddelerle çalışılırken eldiven 
giyilmesi gerekir.

II. Metalleri aşındırma özelliğine sahiptir.

III. Alkol içeren sıvılar ve aseton gibi maddelerin üzerinde bu-
lunur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

ÖRNEK-29 

Aşağıda formülleri verilen maddelerin hangisinin bulun-
duğu kap üzerinde yanıcı madde güvenlik uyarı işareti 
bulunmaz?

A) H2 B) CH4 C) C2H5OH

D) CO2 E) LPG

ÖRNEK-30 

X Y

Yukarıda verilen laboratuvar malzemeleri ile ilgili,

I. X, ayırma hunisidir.

II. Her ikisi de sıvıların hacimlerini ölçmede kullanılır.

III. Y, titrasyon işleminde kullanılır.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

D) I ve III E) II ve III

ÖRNEK-31 

Su ile ilgili,

I. Vücut ısısını düzenlemede rol oynar.

II. Böbreklerin düzenli çalışması için gereklidir.

III. Toksik maddelerin vücuttan atılmasında görev alır.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

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

ÖRNEK-32 

Vücuda oksijen taşıyan ve DNA sentezinde yer alan 
elementin sembolü aşağıdakilerin hangisinde doğru veril-
miştir?

A) Na B) Ca C) Fe D) K E) Mg
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ÖRNEK-33 

Magnezyum (Mg) ile ilgili,

I. Vücuttaki glikoz düzeyinin ayarlanmasını sağlar.

II. Doğal stres önleyicidir.

III. Kanın pıhtılaşmasında görev alır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

ÖRNEK-34 

I. Havan

II. Kroze

III. Erlenmayer

Yukarıdaki laboratuvar malzemelerinden hangileri titras-
yon işleminde kullanılır?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

ÖRNEK-35 

Bir kimyasal madde şişesi üzerinde sadece aşağıdaki sağlık ve 
güvenlik amaçlı temel uyarı işaretleri bulunmaktadır.

Bu kimyasal maddeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğ-
rudur?

A) Yakıcı ve toksiktir.

B) Yakıcı ve çevreye zararlıdır.

C) Yanıcı ve çevreye zararlıdır.

D) Patlayıcı ve toksiktir.

E) Yanıcı ve radyoaktiftir.

(2020-TYT)

ÖRNEK-36 

Hidrojen sülfür ve etilen amin gibi maddelerin bulunduğu 
kapların üzerinde yer alan güvenlik uyarı işareti aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) B) C)

D) E)

ÖRNEK-37 

Saf sıvıların ve çözeltilerin hacimlerinin ölçülmesi ve 
aktarılmasında kullanılan laboratuvar malzemesi aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) B) C)

D) E)

ÖRNEK-38 

Kimyasal maddelerin insan sağlığına ve çevreye zararlı etki-
lerine dikkat çekmek için güvenlik amaçlı temel uyarı işaretleri 
kullanılmaktadır.

Buna göre,
 

şeklinde gösterilen uyarı işaretinin anlamı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Yanıcı madde B) Patlayıcı madde

C) Radyoaktif madde D) Korozif madde

E) Zehirli madde

(2017-YGS)
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Test - 02Kimyanın Sembolik Dili

1. Aşağıdaki tabloda bazı element isimleri ve bu elementle-
rin sembolleri verilmiştir.

Element Adı Sembolü

I. Demir Fe

II. Fosfor F

III. Potasyum K

IV. Alüminyum Al

V. Çinko Zn

Buna göre, hangi elementin sembolü hatalı verilmiş-
tir?

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

2. I. Element isimlerinin farklı dillerde, farklı olması

II. Anlaşılabilir ortak bilim dilinin oluşturulmak istenmesi

III. Latin harflerinin çok kullanılıyor olması

Yukarıdakilerden hangileri elementlerin tüm ülkelerde 
ortak bir sembol ile gösterilmesinin nedenlerinden-
dir?

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

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

3. Hidrojen ve demir ile ilgili;

I. element olmaları,

II. saf madde olmaları,

III. sembollerinin iki harften oluşması,

IV. moleküler yapıda olmaları

özelliklerinden hangileri her ikisi için de ortak özel-
liktir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

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

4. Reaksiyon ortamının veya herhangi bir maddenin sı-
caklığını ölçmek için kullanılan laboratuvar cam mal-
zemesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Havan

B) Deney tüpü

C) Termometre

D) Pipet

E) Büret

5. Aşağıda verilen elementlerden hangisinin sembolü 
“C” harfi ile başlar?

A) Cıva B) Potasyum C) Silisyum

D) Kükürt E) Kalsiyum

6.  Na, Ca, O ve H

Yalnız yukarıdaki elementler kullanılarak bileşik formülleri 
yazılmak isteniyor.

Buna göre, aşağıdaki bileşiklerden hangisi yazılamaz?

A) Sönmüş kireç

B) Sud kostik

C) Su

D) Kireç taşı

E) Sönmemiş kireç

7.  

Görseldeki güvenlik uyarı işaretinin anlamı aşağıda-
kilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Toksik madde B) Patlayıcı madde

C) Yanıcı madde D) Tahriş edici madde

E) Radyoaktif madde
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Test - 02

8.  

Görselde verilen laboratuvar malzemesi ile ilgili,

I. Çözelti hazırlamak için uygundur.

II. Titrasyon işlemlerinde kullanılabilir.

III. Beherglas olarak bilinir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

9. • Vücutta su dengesini sağlar.

• Kas ve sinir hücrelerinin sağlıklı çalışması için gerekli-
dir.

• Besinlerin hücre duvarından geçişinde görevlidir.

Bazı özellikleri verilen madde aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru verilmiştir?

A) Na B) Fe C) Mg D) H2O E) Cu

10. Elementlerle ilgili,

I. Sembollerle gösterilir.

II. Erime noktası, kaynama noktası ve özkütle gibi belirli 
ayırt edici özellikleri vardır.

III. Fiziksel yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırıla-
maz.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

11. Aşağıda verilen güvenlik uyarı işaretlerinden hangisi 
kimyasal maddenin çevreye zararlı olduğunu ifade et-
mek için kullanılır?

E)

A) B)

C) D)

12. Laboratuvarda birbirine karışmayan zeytinyağı-su 
karışımını ayrı ayrı elde etmek isteyen bir öğrenci aşa-
ğıdaki temel malzemelerden hangisini kullanmalıdır?

A) Ayırma hunisi

B) Pipet

C) Balon joje

D) Dereceli silindir

E) Erlenmayer

TYT K�MYA D�F - FÖY-1 - 2022
Test 2 (582948)

OPT�K - Test 2 (582948)
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Test - 03Tarama Testi

1. I. Metallerle oksijen elementini reaksiyona sokarak çe-
şitli metal oksitleri elde etmiştir.

II. Yanma ve solunum olaylarını açıklamıştır.

III. Bir gazın hacmi ile basıncı arasındaki ilişkiyi ortaya 
koymuştur.

Yukarıdakilerden hangileri Lavoisier’in çalışmaların-
dandır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

2. Aşağıdaki maddelerden hangisi tek cins tanecik içe-
rir?

A) Gazoz B) Maden suyu

C) Çay D) Vişne suyu

E) Su

3. I. Cl2
II. H2O

III. Mg

IV. K

V. Fe

Yukarıda verilen maddelerden hangisi çevre için za-
rarlıdır?

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

4. Bir element için,

• Hemoglobinin yapısında ve sinir sisteminde bozun-
maya yol açar.

• Çocuklarda hiperaktiviteye neden olabilir.

bilgileri veriliyor.

Buna göre, bu element aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fe B) Hg C) Ca D) Pb E) Na

5. Belirli derişimdeki çözeltileri saklamada ve bu çözel-
tilerin hacimlerinin hassas olarak ölçülmesinde kul-
lanılan laboratuvar malzemesi aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A)

E)

B)

C) D)
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6. Madde Örnek

I. Element Potasyum-Fosfor

II. Bileşik Bronz-Naftalin

III. Karışım Amalgam-Çelik

Yukarıdaki maddelerden hangilerinin karşısında veri-
len örnek çiftleri doğrudur?

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

D) I ve III E) II ve III

7. Co ve CO ile ilgili,

I. Belirli ayırt edici özellikleri vardır.

II. Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamazlar.

III. Molekül yapılıdır.

özelliklerinden hangileri ortaktır?

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

D) I ve II E) I ve III

8. Plastik, naylon ve kauçuk üreten bir fabrikada kim-
ya mühendisi olarak görev yapan bir kişi kimyanın en 
çok hangi disiplinlerinden faydalanır?

A) Organik kimya - Polimer kimyası

B) Analitik kimya - Biyokimya

C) Fizikokimya - Anorganik kimya

D) Biyokimya - Organik kimya

E) Endüstriyel kimya - Analitik kimya

9. Bir madde ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.

• İnsan vücudu ile teması önlenmelidir.

• Buharı kesinlikle solunmamalıdır.

• Ciltte ve gözde tahrişe neden olur.

Buna göre, bu maddenin etiketi üzerinde bulunması 
gereken güvenlik uyarı işareti aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) B)

D) E)

C)

10. Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi dişler için altın dol-
gu ve cesetlerin bozulmasını önlemek için mumyala-
ma işlemi yapmıştır?

A) Çin B) Yunan C) Mısır

D) İslam E) Hint
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