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SİMYADAN KİMYAYA

Kimyanın Bilim Olma Süreci

 ✓ İnsanoğlu var olduğu günden bu yana temel ihtiyaçlarını karşılamak, yaşam sürecini kolaylaştırmak ve güzelleştirmek amacı ile 
çeşitli arayışlara girmiştir.

 ✓ İnsanoğlunun temel ihtiyaçları;           

• beslenme,

• barınma,

• savunma (korunma),

• giyinme

olarak sıralanabilir.

 ✓ Eski Çağ insanları bu arayışları sırasında ateşi keşfetmişlerdir. Yıldırım düşmesi, yanardağ ve volkanlardan çıkan lavlar nedeniyle 
çıkan doğal yangınlar ile keşfettikleri 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; etlerini beslenme, derilerini ise giyinme amacı ile kullanmışlardır.

 ✓ Maydanoz, ısırgan otu, nane, rezene, safran gibi bazı bitkileri hastalıkların tedavisinde kullanmışlardır.

Mide rahatsızlıkları ve sindirim bozukluğu 
sorunlarında maydanozu kullanmışlardır.

Bağışıklık sisteminin düzenlenmesi ve bazı  
hastalıklarının tedavisinde ısırgan otunu kullanmışlardır.

 ✓ Eski Çağ insanları barınma ihtiyacını ise taş ve ağaçlardan yaptıkları evlerde gidermiştir.

 ✓ Temel ihtiyaçları karşılayan Eski Çağ insanları, giysilerini ve yüzlerini boyayarak daha güzel görünmek için bitki köklerinden elde 
edilen boyaları kullanmışlardır.
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simyacı

Simya  

 ✓ Simya döneminde simyacılar;

• sonsuz yaşama ulaşmak için ölümsüzlük iksirini bulmak,

• değersiz metalleri altına çevirmek

için çeşitli çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmalara        (alşimi) 
bu çalışmaları yapan kişilere de         (alşimist) denir.  

Simyacılar, tarih boyunca mutlak zenginliği sağlayabileceğine inandıkları felsefe taşı ve sonsuz hayat (ölümsüzlük) vereceğine 
inandıkları abıhayat iksirini bulmak için uğraşmışlardır.

 ✓ Simyacılar, sınama-yanılma yöntemi ile; 

• mürekkep, cam, barut, seramik, esans, alaşım, boya, sabun, mum, yemek tuzu, zaç yağı, göz taşı, Kıbrıs taşı, tuz ruhu, şap, 
kezzap, ipek gibi maddeleri,

• altın, gümüş, cıva gibi elementleri,

• nitrik asit (kezzap), sülfürik asit (zaç yağı) gibi bileşikleri,

• kroze, su banyosu, su terazisi, imbik, fırın, el kantarı, süzgeç gibi aletleri,

• damıtma, özütleme, kristallendirme, mayalama, çözme, kavurma gibi yöntemleri

keşfetmişlerdir.

İmbik Göz Taşı Şap

simya
simyacı

ÖRNEK-1 

I. Ölümsüzlük iksirini elde etme

II. Sonsuz zenginliğe ulaşma

III. Değersiz metalleri altına çevirme

Yukarıda verilenlerden hangileri simyacıların çalışmaları 
sonucunda ulaşmak istedikleri hedefler arasında yer alır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

ÖRNEK-2 

I. Özütleme
II. Elektroliz

III. Damıtma

Yukarıda verilenlerden hangileri simyacılar tarafından 
keşfedilen yöntemler arasında yer almaz?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III
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Simya Bir Bilim Dalı Mıdır?

 ✓ Simya bir bilim dalı değildir. Simya;

• sınama-yanılmaya dayalı çalışmalar içerdiği, 

• teorik temelleri olmadığı,

• sistematik bilgi birikimi sağlamadığı

için bir bilim dalı olarak kabul edilemez. 

Simya, kimyanın bilim olmadan önceki hâli olarak kabul edilir. Modern kimya, simyacıların yüzyıllarca süren çalışmaları üzerine ku-
rulmuştur. Kimyanın bilim olma sürecine birçok simyacı katkı sağlamıştır. Simyacıların deneme-yanılma yolu ile buldukları, maddeler, 
yöntemler ve araçlar günümüzde de kullanılmaktadır. Özellikle 18. yüzyılın sonlarına doğru; deneylerin sistematik olarak yapılması, 
deneylerde terazinin yaygın olarak kullanılması ve deneyde kullanılan maddeler arasında nicel ilişkilerin kurulması modern kimyanın 
başlangıcı olarak düşünülebilir.

Simya bir bilim dalı olmamasına rağmen simya çalışmaları astroloji, tıp, mitoloji, din, felsefe gibi birçok alanı kapsamaktadır.

ÖRNEK-3 

Simyacılar ile ilgili, 

I. Çalışmalarında su banyosu, imbik, el kantarı gibi aletleri 
kullanmışlardır.

II. Çalışmaları sonucunda kezzap, zaç yağı, seramik gibi 
maddeleri keşfetmişlerdir.

III. Çalışmaları deneme-yanılmaya dayalıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

ÖRNEK-4 

I. Teorik temellerinin olmaması

II. Sistematik bilgi birikimi sağlamaması

III. Sınama-yanılmaya dayalı olması

Yukarıda verilenlerden hangileri simyanın bir bilim dalı 
olarak kabul edilmemesinin nedenlerindendir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

Uygarlıkların Kimya Bilimine Katkıları 
Mezopotamya Uygarlığı

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

Çin Uygarlığı

 ✓ Barutu icat etmişlerdir. Bazı tepkimelerin belirli sıcaklıklarda gerçekleştiğini fark ederek su banyosunu tasarlamışlardır. Teraziyi 
kullanmışlar ayrıca damıtma tekniği ile alkolü elde etmişlerdir.

Hint Uygarlığı

 ✓ Çeşitli ilaç ve boya maddeleri üretmişlerdir. Bu üretim çalışmalarında fırın, imbik gibi aletleri kullanmışlardır. Demiri eriterek, pas-
lanmaz özelliğe sahip dökme sütunlar yapmışlardır.

Mısır Uygarlığı

 ✓ Mumyalama tekniğini bulmuşlar ve dünyaca ünlü piramitleri yapmışlardır. Piramitlerin yapımında kil ve kireç taşı, mumyalama 
işleminde ise cesetlerin bozulmasını önlemek için çeşitli kimyasal madde ve yöntemler kullanmışlardır.
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Yunan Uygarlığı

Aristo ve Democritus gibi ünlü Yunan filozoflar, maddenin yapısı ile ilgili görüşler öne sürmüştür. Ayrıca Yunanlılar; boya, sabun ve 
camdan kapların üretimini gerçekleştirmiştir.

Orta Asya Uygarlığı

Bir alaşım olan bronzu silah veya çeşitli aletlerin yapımında ilk defa kullananlar Orta Asya Türkleridir.

İslam Uygarlığı

 ✓ Kezzap, zaç yağı, güherçile, sirke ve karınca asidi gibi kimyasal maddelerin üretimini gerçekleştirmişlerdir. Çeşitli boya ve ilaçları 
üretmişler ayrıca bitkilerden özütleme ile yağ elde etmişlerdir.

ETKİNLİK-1

Aşağıda verilen çalışmaları yapan uygarlıkların baş harflerini yanlarındaki kutulara yazınız ve bu kutularda yer alan harfler-
den oluşturulabilecek anlamlı bir kelime türetiniz.

a. Çalışmalarında su banyosu kullanan uygarlık Ç

b. İlk ilaç kitabını kil tabletler üzerine yazarak hazırlayan uygarlık M

c. Bronzu ilk defa kullanan uygarlık O

d. Karıncalardan formik asidi elde eden uygarlık İ

Anahtar Kelime: M İ Ç O

ETKİNLİK-2

Aşağıdaki tabloda kimya bilimine katkıları verilen uygarlıkların isimlerini yazınız.

Kimya Bilimine Katkısı

a. Maddenin yapısı ve atom hakkında fikirler öne sürmüştür. Yunan

b. Mumyalama tekniğini bulmuşlardır. Mısır

c. Demiri eriterek dökme sütunlar yapmışlardır. Hint

Kimya Bilimine Katkı Sağlayan Bilim İnsanları

“Dört öge kuramı”nı ortaya koyan Yunan filozoftur. Doğadaki tüm maddelerin ateş, su, toprak ve hava olmak 
üzere dört temel elementten oluştuğunu ileri sürmüştür. Maddelerin bir araya gelmesine neden olan çekim kuv-
vetlerini “sevgi”, ayrılmasına neden olan itme kuvvetlerini “nefret” olarak tanımlamıştır.

Empedokles
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element

Maddenin bölünemeyen en küçük parçacığına Yunancada “bölünemeyen” anlamına gelen atomos (atom) adını 
vermiştir ve tüm maddelerin atomlardan oluştuğunu ileri sürmüştür. 
Maddelerin birbirinden farklı olma nedenini atomların şekillerinin farklı olmasına ya da aynı olsalar bile düzenle-
melerinin farklı olmasına bağlamıştır.

Democritus

Fizik, kimya, eczacılık, astronomi alanlarında çalışmalar yapan Câbir bin Hayyan atomun parçalanabileceğini 
öne sürmüştür. Damıtma işlemleri için kullanılan imbik aletini geliştirmiş, “baz” kavramıyla kimyanın gelişimine 
katkıda bulunmuştur. Tuz ruhu (hidroklorik asit), kezzap (nitrik asit) ve zaç yağını (sülfürik asit) elde etmiştir. 
Tuz ruhu ve nitrik asidi karıştırarak altının tepkime vereceği “kral suyu” karışımını elde etmiştir.

Câbir bin Hayyan

Karıncalardan damıtma  yolu ile formik asidi (karınca asidi) elde etmiştir. Kostik soda ve gliserini keşfet-
miştir. Kimya haricinde tıp alanı ile de ilgilenmiştir. Ünlü bir hekim olarak da kabul edilen Ebû Bekir er-Razî  
alkolü antiseptik olarak kullanmıştır. Simyada kullanılan maddeleri bedenler, ruhlar, taşlar, vitroller, boraks-
lar ve tuzlar olarak sınıflandırılmıştır.

Ebû Bekir er-Razî

“Bilinen hiçbir yöntemle kendinden daha basit maddelere ayrılamayan saf maddeye        denir.” 
tanımını yaparak Aristo’nun dört element kavramına son vermiştir. Bu tanım ile maddelerin saf madde ve 
karışımlar olarak sınıflandırılmasını sağlamıştır. En önemli kitabı Kuşkucu Kimyager adlı kitabıdır. Vakum 
pompası yardımı ile bir gazın hacmi ve basıncı arasındaki ilişkinin belirlenmesine katkıda bulunmuştur. Bu 
ilişki Boyle Yasası olarak bilinir.

element

Robert Boyle

Dört elementin (ateş, toprak, su ve hava) farklı oranlarda bir-
leşerek maddeleri meydana getirdiğini ileri sürmüş ve bu 
elementleri sıcak, soğuk, kuru ve ıslak özelliklerine göre sı-
nıflandırmıştır.

Aristo

Kuru

SoğukIslak

Sıcak

Ateş

Hava

Su

Toprak
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48

Modern kimyanın öncülerinden biridir. deneylerde teraziyi kullanarak kütlenin korunumu kanununu bulmuştur. 
Bu yasayı “Madde yoktan var, vardan yok edilemez.” sözleri ile açıklamıştır. Lavoisier oksijenin yanmaya neden 
olan bir gaz olduğunu ve havada bol miktarda bulunduğunu keşfetmiştir.

Antoine Lavoisier

ÖRNEK-5 

Simyacı/Bilim İnsanı Kimya Bilimine Katkısı

I. Câbir bin Hayyan a.
Karıncalardan formik asidi elde 

etmiştir.

II. Antoine Lavoisier b.
Kütlenin korunumu kanununu 

bulmuştur.

III. Ebû Bekir er-Razî c. Kral suyunu elde etmiştir.

Yukarıda verilen simyacı/bilim insanları ve kimya bilimi-
ne katkılarının eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak 
verilmiştir?

A) I - a, II - c, III - b B) I - c, II - b, III - a

C) I - c, II - a, III - b D) I - a, II - b, III - c

E) I - b, II - c, III - a

ÖRNEK-6 

Aristo’ya göre her madde sıcak, soğuk, ıslak ve kuru özellikler-
den iki tanesine sahiptir.

Madde Özellik
I. Demir Soğuk - Kuru

II. Alkol Islak - Soğuk

III. Neon Islak - Kuru

Buna göre, yukarıdaki madde-özellik eşleştirmelerinden 
hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III

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

ETKİNLİK-3

Simyacılar tarafından geliştirilen bazı aletler günümüzde hâlen kimya laboratuvarlarındaki çalışmalarda kullanılmaktadır.

Süzgeç Kroze

El 
kantarı

Elektronik
tartı

Saat
pili

Dijital
termometre

Su 
terazisi

Su
banyosu

810

2

4

6

12

14

16

Buna göre, yukarıdaki dart tahtasında isimleri verilen aletlerden simya döneminde kullanılanları vuran bir öğrenci toplam 
kaç puan alır?

48



79. Sınıf | Kimya

Test - 01Kimyanın Bilim Olma Süreci

1. 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

2. I. Havadan ayrımsal damıtma yöntemi ile azot ve oksi-
jen gazlarının eldesi

II. Seramik ve cam üretimi

III. Bitkilerden çeşitli ilaçların eldesi

Yukarıda verilenlerden hangileri simya döneminde 
yapılan çalışmalardan değildir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

3. Aristo’nun dört öge kuramına göre doğadaki tüm madde-
ler; ateş, su, toprak ve hava elementlerinden oluşmuştur.

Buna göre, aşağıdaki maddelerden hangisi Aristo’nun 
tanımına göre toprak sınıfında yer almaz?

A) Alkol B) Demir

C) Yemek tuzu D) Bakır

E) Şeker

4. Simyacı/Bilim İnsanı Kimya Bilimine Katkısı

 ✓ Democritus

 ✓ Antoine 
Lavoisier

 ✓ Aristo

 ✓ Empedokles

 ✓ Ebû Bekir er-Razî 

 ✓ Kütlenin korunumu kanununu 
bulmuştur.

 ✓ Dört öge kuramını ilk ortaya atan 
düşünürdür.

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

 ✓ Kostik soda ve gliserini keşfet-
miştir.

Yukarıda verilen simyacı/bilim insanları ile kimya bi-
limine katkıları eşleştirildiğinde hangi bilim insanı 
açıkta kalır?

A) Democritus B) Antoine Lavoisier

C) Aristo D) Empedokles

E) Ebû Bekir er-Razî

5. Aristoya göre evren ateş, su, toprak ve hava olmak üzere 
dört elementten oluşur.

Ateş

II

Toprak

IV

Su

III

Hava

I

Buna göre, elementlerin özellikleri numaralandırılmış 
yerlere aşağıdakilerden hangisinde doğru yerleştiril-
miştir?

I II III IV
A) Kuru Sıcak Soğuk Islak

B) Sıcak Kuru Islak Soğuk

C) Islak Soğuk Sıcak Kuru

D) Soğuk Islak Sıcak Kuru

E) Sıcak Islak Kuru Soğuk
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6. Aşağıda verilen maddelerden hangisi simyadan kim-
yaya aktarılan maddelerden biri değildir?

A)  B) 

C)  D) 

E) 

7. • Nişadır, güherçile, zaç yağı gibi maddeleri sentezle-
mişlerdir.

• Bitkilerden yağ özütlenmesi işlemlerini geliştirmişler-
dir.

• Tıp, astronomi gibi birçok alanda önemli çalışmalar 
yapmışlardır.

Bu çalışmalarla kimya bilimine katkı sağlayan uygar-
lık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yunan B) İslam

C) Orta Asya D) Hint

E) Mezopotamya

8. Aşağıdaki tabloda verilen bilgiler doğru “D” ve yanlış “Y” 
olarak “�” işareti ile değerlendirilmiştir.

Bilgi D Y

I.
Robert Boyle, havanın yanma olayındaki 
rolünü belirtmiştir.

�

II.
Câbir bin Hayyan; tuz ruhu, zaç yağı ve 
kezzabı elde etmiştir.

�

III.
Ebû Bekir er-Razî, damıtmada kullanılan 
imbiği geliştirmiştir.

�

Buna göre, yapılan değerlendirmelerden hangileri 
doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

9. I. Deneylerin sistematik bir şekilde yapılması

II. Terazinin yaygın olarak kullanılması

III. Deneyde kullanılan maddeler arasında nicel ilişkilerin 
kurulması

Yukarıdakilerden hangileri modern kimyanın başlan-
gıcı olarak kabul edilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

9. SINIF K�MYA D�F - FÖY-1 - 2022
Test 1 (596067)

OPT�K - Test 1 (596067)

596067
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Kimya

KİMYA DİSİPLİNLERİ VE KİMYACILARIN ÇALIŞMA ALANLARI

 ✓       ; maddenin yapısını, özelliklerini ve birbirleri ile etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. 

Kimya Disiplinleri

 ✓ Kimya bilimi başlıca yedi disiplinden oluşmuştur. 

Analitik Kimya: Bileşiklerin bileşenlerini nitel ve nicel olarak inceleyen kimya disiplinidir. Kan, idrar, su, top-
rak ve hava gibi madde örneklerinin yapılarında bulunan kimyasal maddelerin tür ve miktarlarını belirlemek 
analitik kimyanın ilgi alanına girer.

Analitik Kimyada Madde Analizi

Bir maddenin hangi bileşenlerden oluştuğunu belirlemek için yapılan işlemler nitel, maddeyi oluşturan bileşenlerin miktarlarını 
belirlemek için yapılan işlemler nicel olarak adlandırılır.

Biyokimya: Canlı organizmaların kimyasal yapısını ve yapılarında gerçekleşen kimyasal olayları incele-
yen kimya disiplinidir. Canlıların yapılarında bulunan protein, karbonhidrat, DNA gibi moleküllerin yapıları 
ve oluşumları biyokimyanın ilgi alanına girer.

Laboratuvarda Kan Analizi

Fizikokimya: Kimyasal sistemlerin özellik ve davranışlarını, sıcaklık, basınç ve derişim gibi fiziksel etken-
lerin kimyasal tepkimelere etkilerini, kimyasal tepkimelerde moleküllerin hızı, hareketi, birbirleri ile etkile-
şimleri sırasındaki ısı değişimlerini inceleyen kimya disiplinidir.

Akü ve pil fizikokimyanın 
alanına girer.

Organik Kimya: Karbon (C) temelli organik bileşiklerin yapılarını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen 
kimya disiplinidir. Kısaca “karbon kimyası” olarak da adlandırılır. Petrol ürünleri, boyalar, ilaçlar, plastikler 
organik kimyanın ilgi alanına giren maddelerdir.

İlaçlar organik kimyanın ilgi  
alanına girer.

Kimya
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polimer

Anorganik (İnorganik) Kimya: Organik olmayan bileşiklerin yapılarını, özelliklerini ve tepkimelerini ince-
leyen kimya disiplinidir. Asitler, bazlar, tuzlar, mineraller anorganik kimyanın ilgi alanına giren maddelerdir.

Tuz ve mineraller anorganik 
kimyanın ilgi alanıdır.

Polimer Kimyası: Monomer adı verilen çok sayıda küçük birimin birleşmesi ile elde edilen büyük mole-
küllere        denir. Polimer kimyası polimerlerin yapısını, özelliklerini, kullanım alanlarını inceleyen 
kimya disiplinidir. Proteinler, karbonhidratlar doğal polimerlere; naylon, teflon, plastik, PVC, orlon, kauçuk 
ise yapay polimerlere örnektir.

polimer

Plastikler, polimer yapısında 
malzemelerdir.

Endüstriyel Kimya: Endüstride kullanılan kimyasal maddelerin üretimi ile ilgilenen kimya disiplinidir.  
Endüstriyel kimya; üretimi yapılacak kimyasal maddenin ürün verimini artırmak, kalitesini yükseltmek ve 
maliyetini düşürmek amacı ile yapılan çalışmaları da kapsar.

Endüstri Kuruluşu

ÖRNEK-7 

Kimya Disiplinleri İlgi Alanı

I. Organik kimya
Metan (CH4) gazının kimyasal özelliklerinin 
incelenmesi

II.
Endüstriyel 
kimya

İnşaat sektörü için önemli bir malzeme olan 
çimentonun daha kaliteli ve ucuz maliyetle 
üretiminin yapılmasının sağlanması

III. Biyokimya
İlaçların vücuttaki etki mekanizmalarının in-
celenmesi

Yukarıda verilen kimya disiplinlerinden hangilerinin ilgi 
alanı karşısında doğru verilmiştir?

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

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

ÖRNEK-8 

Kimyasal sistemlerin özelliklerini ve davranışlarını, kimya-
sal tepkimelerin hızı ve tepkimelerdeki enerji değişimlerini 
inceleyen kimya disiplini aşağıda verilenlerden hangisi-
dir?

A) Analitik kimya

B) Biyokimya

C) Fizikokimya

D) Endüstriyel kimya

E) Organik kimya
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arıtım

 
ETKİNLİK-4

Aşağıda verilen açıklamaların hangi kimya disiplinine ait olduklarını yanlarında boş bırakılan yerlere yazınız.

a. Maddenin kimyasal bileşenlerini nitel ve nicel olarak inceler. Analitik kimya

b. Canlı organizmalarda bulunan kimyasal maddeleri ve reaksiyonlarını inceler. Biyokimya

c. Karbon temelli bileşiklerin yapısını ve tepkimelerini inceler. Organik kimya

d. Sanayi için gerekli kimyasal ham maddelerin üretimi ile ilgilenir. Endüstriyel kimya

e. Naylon, plastik, teflon gibi dayanıklı malzemelerin üretimi ile ilgilenir. Polimer kimyası

Başlıca Kimya Endüstrileri

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

Doğal veya yapay olarak elde edilen, bir hastalığın tedavisinde rol oynayan kimyasal maddelere        denir. İlaçların 
ve ham maddelerinin üretimi, bu maddelerin vücutta oluşturduğu etkilerin incelenmesi kimya ile ilişkili olan farmoko-
lojinin alanına girer.

ilaç

İlaç

Doğal gaz, petrol ve petrolün rafine edilmesi ile elde edilen ürünleri (LPG, benzin, mazot, fuel-oil, asfalt, gaz yağı vb.) 
konu alan kimya endüstrisidir.

Petrokimya

Toprak, hava, içme suyu gibi karışımların çeşitli kirleticilerden temizlenmesi işlemine        denir. Su, toprak ve 
havanın analiz edilerek içerdikleri zararlı kimyasal maddelerin ayrıştırılması işleminde kimya biliminden yararlanılır.

arıtım

Arıtım

Bitkiler büyüyüp gelişmek için gerekli olan azot, fosfor, potasyum, çinko vb. elementleri topraktan alır. Çeşitli neden-
lerle toprakta eksikliği olan bu elementleri toprağa kazandırmak için toprağa verilen, bu elementleri veya bileşiklerini 
içeren kimyasal maddelere        denir. Gübreler doğal veya yapay olabilir. Kimyacılar, toprağın verimini ve ye-
tiştirilen ürünün kalitesini artırmak için toprağın ihtiyaç duyduğu elementleri içeren yapay gübre üretiminde rol alırlar.

gübre

Gübre



12

01

9. Sınıf | Kimya

boya

Cisimlerin yüzeylerinin renklendirilmesinde kullanılan maddelere        denir. Boyalar, kullanıldıkları alanlara göre 
farklı kimyasal özellikler gösterir. İnşaat, ilaç ve gıda alanlarında kullanılan çeşitli özellikteki boyaların üretimi kimyanın 
ilgi alanı içinde yer alır.

boya

Boya

Tekstil endüstrisinde kullanılan farklı yapı ve özellikteki ipliklerin elde edilmesi ve bu ipliklerin boyanması kimyanın 
ilgi alanı içinde yer alır. Tekstilde kullanılar boyar maddeler tekstil yüzeyine kimyasal bağlarla bağlanır ve kimyasal 
tepkimeler ile uzaklaştırılır.

Tekstil

ÖRNEK-9 

I. Aşıların geliştirilmesi ve vücuttaki etki mekanizmalarının 
incelenmesi

II. Nanoteknoloji ile kırışmaz kumaş üretimi

III. Tarımsal atıklardan gübre üretimi

Yukarıda verilenlerden hangileri kimyanın ilgi alanına 
giren uğraşlardandır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

ÖRNEK-10 

I. Tekstilde kullanılan boyar maddelerin elde edilmesi

II. Araçlarda yakıt olarak kullanılan LPG, benzin gibi maddele-
rin üretimi

III. Havanın, suyun ve toprağın çeşitli kirleticilerden temizlen-
mesi

Yukarıda verilenlerden hangileri başlıca kimya endüstrile-
rinin ilgi alanına giren çalışmalardandır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

Kimya Alanı ile İlgili Meslekler

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

Kimyager Eczacı

Organik kimya, analitik kimya bi-
yokimya ve fizikokimya gibi kimya 
konularında ileri düzeyde eğitim 
almış, madde ile ilgili her türlü 
kimyasal çalışmaları laboratuvar 
ortamında yapan kişilerdir.

İlaçların üretimi, geliştirilmesi ile il- 
gili çalışmalar yapan, ayrıca dok-
torlarca düzenlenen reçetelerdeki 
ilaçların hastalara dağıtımını ya-
pan kişilerdir.
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???????

Kimya Öğretmeni Metalurji Mühendisi

MEB tarafından onaylanan öğre-
tim programlarına uygun olarak 
resmî ve özel eğitim kurumların-
da öğrencilere yaş seviyelerine 
uygun olarak genel kimya bilgisi 
kazandırmaya çalışan kişilerdir.

Metal içeren maden filizlerinden 
metal ve alaşımlarının elde edil-
mesi, bunların endüstride ihtiyaç-
lara uygun olarak geliştirilmesi ve 
üretilmesi çalşmalarında görev 
alan kişilerdir.

Kimya Mühendisi

Farklı sanayi dallarında kimyasal maddelerin en ucuz ve kaliteli şekilde üretilmesi ve geliştirilmesinde rol 
oynayan, ayrıca bu kimyasal maddelerin üretimini sağlayacak tesislerin tasarlanmasında ve kurulmasında 
görev alan kişilerdir.

ÖRNEK-11 

I. Öğütülmüş bal kabağı kabuğu kullanılarak endüstriyel atık 
sulardan kurşun ve nikel iyonlarının uzaklaştırılması

II. Ağaç yapraklarından elde edilen yonga levhaların ısı ilet-
kenliklerinin araştırılması

III. Tarım uygulamalarında, gübre ve tarım ilaçlarının toprağa 
kontrollü bir biçimde verilmesini sağlayan hidrojellerin (Hid-
rojel, suyla etkileştiğinde çözünmeyen ve çözücüyü içine 
alarak şişen üç boyutlu polimer yapıdaki maddeledir.) özel-
liklerinin geliştirilmesi

IV. Peynir ve yoğurdun raf ömrünü uzatmak için bir arı ürünü 
olan propolisin kullanılabilirliğinin araştırılması

V. Domates, greyfurt ve karpuz gibi yiyeceklerde bulunan 
likopen maddesinin kanser türleri üzerine etkisinin araştı-
rılması

Yukarıda verilen konulardan hangisinin bir kimyagerin ilgi 
alanına girmesi beklenmez?

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

ÖRNEK-12 

Kimya öğretmeni, öğrencilerinden kimya alanı ile ilgili meslekleri 
araştırmalarını istemiştir. Öğrencilerin hazırladığı araştırmalar-
dan bazı kesitler aşağıda verilmiştir.

Berk: Bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve 
alaşımların eldesi ile ilgili çalışmalar yapar.

Doğa: Fizikokimya, anorganik kimya, organik kimya, analitik 
kimya gibi kimya bilimi konularında ileri düzeyde eğitim alan ve 
bu konularda laboratuvar çalışmaları yapan kişidir.

Selen: İlaçların üretimi, geliştirilmesi, dağıtımı ve insan vücu-
dundaki etkileşimlerini inceler.

Buna göre, öğrencilerin araştırdıkları kimya alanı ile ilgi-
li meslekler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Berk Doğa Selen
A) Metalurji

mühendisi
Kimya

öğretmeni
Eczacı

B) Eczacı Kimya
mühendisi

Kimyager

C) Metalurji
mühendisi

Kimyager Eczacı

D) Kimyager Kimya
mühendisi

Eczacı

E) Metalurji
mühendisi

Kimyager Kimya
mühendisi
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Test - 02

1. • Altın cevherlerini analiz ederek içerdikleri saf altın ora-
nını hesaplama

• Doğaya zararı en az olacak şekilde plastik madde 
üretme

• Asitlerin genel özelliklerini ve tepkimelerini inceleme

• Petrolü oluşturan maddelerin genel özelliklerini ve 
tepkimelerini inceleme

Bu işlemler aşağıda verilen kimya disiplinleri ile eş-
leştirildiğinde hangi kimya disiplini açıkta kalır?

A) Analitik kimya B) Fizikokimya

C) Organik kimya D) Anorganik kimya

E) Polimer kimyası

2. Kimyanın başlıca uğraş alanları ve bu alanlara kimya-
nın katkısı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A) İlaç sanayisinde, ilaçların üretimi ve bu ilaçların canlı 
organizmalarındaki tepkimelerinin incelenmesinde 
kimyadan yararlanılır.

B) Petrokimya alanında, petrol ve petrol ürünlerinden çe-
şitli kimyasal maddelerin üretiminde kimyadan yarar-
lanılır.

C) Tekstil endüstrisinde, iplikten elde edilen kumaşla-
rın çeşitli dizaynlar ile giyeceklere dönüştürülmesinde 
kimyadan yararlanılır.

D) Gübre endüstrisinde, yapay gübre üretiminde kimya-
dan yararlanılır.

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

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

II. Ahşapların yüzeylerinin zamanla zarar görmesini en-
gellemek için çeşitli maddeler üretmek

III. Isıya dayanıklı camlar üretmek

Yukarıda verilen işlemlerden hangilerinin gerçekleşti-
rilmesinde kimyacılara ihtiyaç duyulur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

4. Kimya alanı ile ilgili meslekler için,

I. Kimya öğretmenleri resmî veya özel sektöre bağlı eği-
tim kurumlarında genel kimya bilgilerini öğrencilerin 
yaş ve seviyelerine uygun olarak anlatmaya çalışan 
kişilerdir.

II. Metalurji mühendisleri sadece metal alaşımların 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

5. I. Kan, idrar, su toprak gibi madde örneklerinin nicel ve 
nitel analizi

II. Asit, baz ve tuzların özelliklerinin incelenmesi

III. Yanmaz ve yapışmaz yüzeylerde kullanılan teflon üre-
timi

Yukarıda verilenlerden hangileri polimer kimyasının 
ilgi alanına girer?

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

D) I ve II E) II ve III

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları

9. SINIF K�MYA D�F - FÖY-1 - 2022
Test 2 (596068)

OPT�K - Test 2 (596068)

596068
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element

KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ 

Fosfor

Bakır

Element

 ✓ Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere 
       denir.  

Elementlerin Özellikleri

 ✓ Saf maddelerdir.

 ✓ Homojendirler (Hâl değişimi hariç).

 ✓ Kendi özelliğini taşıyan en küçük yapı birimi atomdur.

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

 ✓ Kimyasal ve fiziksel yöntemlerle kendilerinden daha basit maddelere ayrıştırılamazlar.

 ✓ Doğada serbest hâlde atomik (He, Na, Fe, Cu gibi), diatomik (H2, O2 gibi) veya poliatomik (P4, S8 gibi) yapıda bulunabilirler. Birçok 
element de doğada bileşikleri hâlinde (NaCl, CO2 gibi) bulunur.

 ✓ Sembollerle gösterilirler.

 ✓ Birçok element, bileşiklerin kimyasal yöntemlerle ayrıştırılması sonucu elde edilir.

element

Element Adı Sembol

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 CI

Argon Ar

Potasyum K

Kalsiyum Ca

Periyodik Sistemdeki İlk 20 Elementin Adları ve Sembolleri

Element Adı Sembol

Demir Fe

Kobalt Co

Nikel Ni

Bakır Cu

Çinko Zn

Brom Br

Gümüş Ag

Kalay Sn

İyot ª

Baryum Ba

Altın Au

Cıva Hg

Kurşun Pb

Platin Pt

Krom Cr

Mangan Mn

Yaygın Kullanılan Bazı Elementlerin Adları ve Sembolleri
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B: Bor

 ✓ Günümüzde bilinen 118 tane element vardır. Bunların 92 tanesi doğal elementtir. Diğerleri laboratuvar ortamında yapay olarak 
elde edilmiştir.

 ✓ Element sembolleri bir veya iki harften oluşur. Tek harfli sembol büyük harfle, iki harfli sembollerde birinci harf büyük harfle, 
ikinci harf daima küçük harfle yazılır.

 ✓ Elementleri, günümüzdeki gibi harflerden oluşan sembollerle gösterilmesini öneren bilim insanı Berzelius’tur.

ÖRNEK-13 

Elementlerle ilgili,

I. Günümüzde bilinen 118 elementin tamamı doğaldır.

II. Doğada serbest hâlde atomik ya da moleküler hâlde bulu-
nabilirler.

III. Hâl değişimleri hariç homojen yapıdadırlar.

yargılarından hangileri yanlıştır?

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

D) I ve II E) II ve III

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)

ETKİNLİK-5

BİLGİ  EĞİTİM  SETİ

Yukarıdaki ifadedeki harfleri kullanarak oluşturulabilecek periyodik sistemdeki ilk 20 elementin sembollerini ve bu element-
lerin adlarını yazınız. (Harfler büyük veya küçük olarak bir defadan fazla kullanılabilir.)

B: Bor S: Kükürt Be: Berilyum Si: Silisyum Li: Lityum

ETKİNLİK-6

Aşağıdaki tabloda adları verilen elementlerin sembollerini, sembolleri verilen elementlerin ise adlarını yazınız.

a. Azot N f. Pb Kurşun

b. Çinko Zn g. Au Altın

c. Demir Fe h. Hg Cıva

d. Kalay Sn ı. Ni Nikel

e. Silisyum Si j. K Potasyum
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bileşik

Bileşik

 ✓ Farklı element atomlarının kendi özelliklerini kaybederek belirli oranlarda birleşmesi ile oluşan saf maddelere   denir.

Bileşiklerin Özellikleri

 ✓ Saf maddelerdir.

 ✓ Hâl değişimi dışında homojendirler.

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

 ✓ Kimyasal yöntemlerle kendisini oluşturan elementlere ayrıştırılabilirler.

 ✓ Kendisini oluşturan elementlerin özelliklerini taşımazlar.

 ✓ Bileşiği oluşturan elementlerin atom sayıları arasında belirli bir oran vardır.

 ✓ Formüllerle gösterilirler.

 ✓ CO2, SO2 moleküler yapılı bileşiklere; NaCl, FeO ise iyonik yapılı bileşiklere örnektir.

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

Bazı Bileşikler ve Yaygın Adları

Kireç taşı
Sud kostik

Yemek sodası

bileşik
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molar çözünme entalpisi

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) NaHCO3 Çamaşır sodası

D) CaO Sönmemiş kireç

E) NaCI Yemek tuzu

ÖRNEK-16 

I. Sirke asidi

II. Amonyak

III. Zaç yağı

Yukarıda yaygın adları verilen bileşiklerin hangilerinin for-
mülünde karbon atomu bulunur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

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 maddelerdir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

(2017-YGS)

ÖRNEK-18 

Yaygın adı kezzap olan bileşik ile ilgili,

I. Formülünde üç tür atom bulunur.

II. Kimyasal formülü HNO3 şeklindedir.

III. Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

D) I ve II E) II ve III

ETKİNLİK-7

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

a. Su d. Potas kostik g. Sirke asidi

b. Amonyak e. Kireç taşı h. Sönmüş kireç

c. Sud kostik f. Zaç yağı ı. Yemek sodası

3

4

3

3

5

7

8

5

6
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Amonyak

ETKİNLİK-8

Aşağıdaki tabloda formülleri verilen bileşiklerin yaygın adlarını karşılarına yazınız.

Bileşik Formülü Yaygın Adı Bileşik Formülü Yaygın Adı

a. NH3
Amonyak f. Ca(OH)2

Sönmüş kireç

b. NaCl Yemek tuzu g. KOH Potas kostik

c. CaO Sönmemiş kireç h. NaHCO3
Yemek sodası

d. CaCO3
Kireç taşı ı. HNO3

Kezzap

e. CH3COOH Sirke asidi j. NaOH Sud kostik

ÖRNEK-19 

Na ve NaCl maddeleri ile ilgili,

I. Na, atomik yapıda elementtir.

II. NaCl bileşiktir.

III. NaCl, Na’nın özelliklerini göstermez.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

ÖRNEK-20 

Aşağıda bileşikler ile ilgili verilen bilgiler doğru “D” ve yanlış “Y” 
olarak “�” işareti ile değerlendirilmiştir.

Bilgi D Y

I.
Elementlerin belirli oranlarda birleşmesi ile 
bileşikler oluşur.

�

II.
Bileşikler kimyasal yöntemlerle bileşenlerine 
ayrıştırılabilir.

�

III. Bileşikler, formüllerle gösterilir. �

Buna göre, yapılan değerlendirmelerden hangileri doğru-
dur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

ÖRNEK-21 

I. Kolonya

II. Amonyak

III. Şekerli su

IV. Kalay

V. Bronz

Yukarıda verilen maddelerden hangisi formül ile gösteri-
lir?

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

ÖRNEK-22 

Bileşiğin Yaygın Adı İçerdiği Elementlerin Adı

I. Sud kostik Sodyum, oksijen, hidrojen

II. Sirke asidi Karbon, oksijen, hidrojen

III. Yemek sodası Sodyum, hidrojen, karbon, azot

IV. Yemek tuzu Sodyum, klor

Yukarıda yaygın adları verilen bileşiklerden hangilerinin 
içerdiği elementlerin tamamının adları karşısında doğru 
verilmiştir?

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

D) I, II ve IV E) II, III ve IV
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Test - 03 Kimyanın Sembolik Dili

1. Elementler için aşağıda verilen ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A) Tek tür atomdan oluşurlar.

B) Tüm elementler atomik yapılıdırlar.

C) Fiziksel yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırıla-
mazlar.

D) Saf maddelerdir.

E) Bir veya iki harften oluşan sembollerle gösterilirler.

2. • Amonyak

• Yemek sodası

• Kireç taşı

Yaygın adları verilen bu bileşiklerin kimyasal formül-
leri yazılırken aşağıda sembolleri verilen elementler-
den hangisi kullanılmaz?

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

3. I. Aynı cins atomlardan oluşurlar.

II. Kendisini oluşturan elementlerin özelliklerini taşırlar.

III. Formüllerle gösterilirler.

IV. Sadece laboratuvarlarda elementlerin belirli oranlarda 
birleşmesi ile elde edilirler.

Bileşikler için yukarıda verilen ifadelerden hangileri 
yanlıştır?

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

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

4. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisinin 
yaygın adı yanlış verilmiştir?

Bileşik Formülü Yaygın Adı
A) CH3COOH Sirke asidi

B) KOH Potas kostik

C) Ca(OH)2 Sönmüş kireç

D) NaOH Sud kostik

E) H2SO4 Kezzap

5. • Potasyum

• Baryum

• Argon

• Fosfor

Adları verilen elementler ile aşağıdaki semboller eş-
leştirildiğinde hangi seçenek dışta kalır?

A) Ar B) Ba C) K D) P E) Cu

6.  

X Y

Top çubuk modelleri verilen X ve Y maddeleri ile ilgili,

I. X, moleküler yapıda elementtir.

II. Y’nin yaygın adı amonyak olabilir.

III. Her iki madde de hâl değişimi hariç homojendir.

yargılarından hangileri yanlıştır?

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

D) I ve II E) II ve III
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Test - 03

7. Bir X maddesi için aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

• Saf maddedir.

• Belirli ayırt edici özellikleri vardır.

• Kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırı-
labilir.

Buna göre, X maddesi aşağıda verilenlerden hangisi 
olamaz?

A) Su B) Amonyak

C) Kalay D) Yemek sodası

E) Sirke asidi

8. Saf X maddesi ısıtıldığında,

 X Y Z›Is +

tepkime denklemine göre saf Y ve Z maddeleri oluşmak-
tadır.

Buna göre;

I. X, bileşiktir.

II. Y, sembol ile gösterilir.

III. Z, elementtir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

9. KOH formülü ile gösterilen bileşik ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Belirli ayırt edici özellikleri vardır.

B) Saf maddedir.

C) Formülünde bulunan elementlerin adları sırasıyla po-
tasyum, oksijen ve hidrojendir.

D) Üç tür atom içerir.

E) Fiziksel yöntemler ile bileşenlerine ayrıştırılır.

10. 

a

c

d

b

1

1

2

2

Soldan sağa

1. Ar elementinin adı

2. Fe elementinin adı

Yukarıdan aşağıya

1. C elementinin adı

2. P elementinin adı

Bulmacayı soldan sağa ve yukarıdan aşağıya bölümlerin-
deki ifadelere göre çözen bir öğrenci bulmacada yer alan 
harflendirilmiş kutucuklardaki harfleri aşağıdaki şifre kutu-
cuğuna yerleştiriliyor.

dcba

Buna göre, bulmacayı doğru çözüp bulduğu harfleri 
şifre kutucuğuna doğru olarak yerleştiren bir öğrenci 
aşağıdaki element adlarından hangisine ulaşır?

A) Neon B) Klor C) Krom

D) Cıva E) Azot

9. SINIF K�MYA D�F - FÖY-1 - 2022
Test 3 (596069)

OPT�K - Test 3 (596069)

596069
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KİMYA UYGULAMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 ✓ Kimya laboratuvarında çalışırken zarar görmemek ve kazalar yaşamamak için laboratuvar güvenlik kurallarına ve kimyasal mad-
delerin etiketlerinde bulunan güvenlik uyarı işaretlerine dikkat edilmeli, çalışmaları buna göre yapılmalıdır.

Laboratuvar Güvenlik Kuralları

 ✓ Laboratuvarda önlük, koruma gözlüğü ve uygun eldivenler kullanılmalıdır.

 ✓ Saçlar toplu, tırnaklar kesilmiş olmalıdır.

 ✓ Terlik, sandalet türü açık ayakkabılar giyilmemelidir.

 ✓ Vücuttaki açık yaralar, yara bandı veya bandajla kapatılmalıdır.

 ✓ Kimyasal maddelerin buharlarının etkilerinden korunmak için lens yerine gözlük tercih edilmelidir.

 ✓ Yüzük, kolye, bilezik gibi metal takılar takılmamalıdır.

 ✓ Laboratuvarda yiyecek veya içecek bulundurulmamalı ve tüketilmemelidir.

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

 ✓ Kırık ve çatlak cam malzemeler kullanılmamalıdır.

 ✓ Deney sonrası kirlenen tüm malzemeler yıkanıp temiz olarak bırakılmalıdır.

 ✓ Üzerinde etiketi bulunmayan şişelerdeki kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

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

 ✓ Deney sırasında kesinlikle laboratuvar terk edilmemelidir.

 ✓ Deney sonrası artan kimyasal maddeler tekrar orijinal kaplarına konulmamalıdır.

 ✓ Sıvılar, pipetle şişelerinden alınırken puar kullanılmalı, kesinlikle ağızla çekilmemelidir.

 ✓ Kimyasal maddeler açık aleve yakın tutulmamalıdır.

 ✓ Asitler seyreltilirken önce kaba su konulmalı, üzerine asit ilave edilmelidir.

 ✓ Kimyasal maddelerin bulunduğu kapların ağzı açık bırakılmamalıdır.

 ✓ Zararlı gaz üretimi gerçekleşen tepkimeler çeker ocakta gerçekleştirilmelidir.
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risk piktogramları

ÖRNEK-23 

I. Saçlar toplanmış, tırnaklar kesilmiş olmalıdır.

II. Açık yara var ise yara bandı ile kapatılmalıdır.

III. Uzun süre ayakta durulacağı için rahat ve açık ayakkabılar 
giyilmelidir.

Yukarıda verilenlerden hangileri laboratuvar çalışmaların-
da uyulması gereken güvenlik kurallarındandır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

ÖRNEK-24 

Laboratuvar güvenlik kuralları ile ilgili,

I. Deney sonrasında, beherlerde kullanılmadan kalan sıvı ve 
katı kimyasallar dikkatlice orijinal şişelerine konulmalıdır.

II. Kimyasal maddelerin bulunduğu şişelerin ağzı kapalı tutul-
malıdır.

III. Asitler, su ile seyreltilirken suyun üzerine asit ilave edilme-
lidir.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III
Güvenlik Uyarı İşaretleri

Kimyasal maddelerin üzerlerinde veya kullanıldığı ortamlarda bulunan güvenlik amaçlı uyarı işaretlerine        denir.

Yanıcı Madde: Tutuşma sıcaklığı düşüktür, bu 

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

nedenle alev ve kıvılcımdan uzak tutulması gere-
ken maddelerdir. Alkol içeren sıvılar ve aseton gibi 
maddelerin bulunduğu kapların üzerinde yer alır.

Patlayıcı Madde: Kıvılcım, ısınma, çarpma, vurma

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

 
ve sürtünme etkisi ile patlayabilen maddelerdir. 
Nitrogliserin gibi maddelerin bulunduğu kapların 
üzerinde yer alır.

Yakıcı Madde: Yanıcı özellikteki kimyasal madde-

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

lere temas ettirilmemesi gereken maddelerdir. Ok-
sijen, klor, nitrik asit, hidrojen peroksit gibi madde-
lerin bulunduğu kaplar üzerinde yer alır.

Zehirli (Toksik) Madde: Zehirlenmelere ve kan-

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

serojen etkilere neden olabilen maddelerdir. Vücut 
ile temas ettirilmemelidir. Hidrojen sülfür, etilen 
amin gibi maddelerin bulunduğu kapların üzerinde 
yer alır.

Aşındırıcı (Korozif) Madde: Göz, cilt ve deriye

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

 
teması hâlinde aşındırıcı etki gösterebilen madde-
lerdir. Sülfürik asit, hidroflorik asit, sodyum hidrok-
sit, fenol gibi maddelerin bulunduğu kapların üze-
rinde yer alır.

Radyoaktif  Madde: Çevresine radyasyon yayan

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

 
maddelerdir. Canlı dokularında kalıcı hasarlara 
neden olabilir.

Tahriş Edici Madde: Cilt, göz ve solunum yolların-

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

da tahrişe neden olan maddelerdir. Buharı kesin-
likle solunmamalıdır.Sodyum hipoklorit, etil alkol 
gibi maddelerin bulunduğu kapların üzerinde yer 
alır.

Çevreye Zararlı Madde: Toprak, hava ve su kirlili-

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

ğine neden olabilen maddelerdir.

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Güvenlik Malzemelerinden Bazıları

 ✓ Kimyasal maddeler iş yerlerinde, evlerde ve endüstride 
yaygın olarak kullanılır. Kimyasal maddelerin kullanılma-
sı ve depolanmasında iş sağlığı ve güvenliği açısından 
gerekli tedbirler alınmalıdır. Sağlık ve güvenlik için, temel 
uyarı işaretlerinin anlamı ve alınacak önlemler bilinmeli-
dir.

risk piktogramları
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ÖRNEK-25 

Güvenlik uyarı işaretleri ve bu güvenlik uyarı işaretleri-
ni bulunduran kaplardaki maddelerle ilgili aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

Güvenlik Uyarı İşareti Bilgi

A)

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

Nitrogliserin 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, yanıcı 
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 üzerinde 
aşındırıcı etkisi vardır.

E)

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

Alkol, aseton gibi maddeleri 
bulunduran kapların üzerinde 
bulunur.

ÖRNEK-26 

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)

ETKİNLİK-9

Aşağıda verilen güvenlik uyarı işaretlerinin anlamlarını yazınız.

Güvenlik Uyarı İşareti Anlamı Güvenlik Uyarı İşareti Anlamı

a.

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

Yakıcı d.

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

Patlayıcı

b.

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

Çevreye zararlı e.

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

Zehirli (Toksik)

c.

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

Aşındırıcı (Korozif) f.

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

Yanıcı
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Kimyasal Maddelerin Insan Sağlığı Ve Çevre Üzerindeki Etkileri

İnsan Sağlığı ve Çevreye Yararlı Olan Maddeler

Madde İnsan Sağlığı ve Çevre İçin Önemi

Sodyum (Na)

 ✓ Vücudun su tutmasını sağlayarak vücuttaki su dengesini korur. Vücudun asit-baz dengesini düzenler. Besinlerin hücre 
duvarından geçişi, su ve iyonların hücre içi ve hücreler arası geçişlerinde görev alır. Kas ve sinir fonksiyonlarının sağlıklı bir 
şekilde çalışmasında etkin rol oynar.

 ✓ Toprak ve suda iyon dengesini sağlar, bitkilerin gelişimi için gerekli olan elementtir.

Potasyum (K)
 ✓ Vücut sıvısının iyon dengesini sağlamada, kandaki glikoz miktarının düzenlenmesinde kalp, kaslar ve sinir sisteminin çalış-

masında görev alır.

 ✓ Bitkilerin gelişimi için toprakta bulunması gereken elementlerdendir. Topraktaki iyon dengesini sağlar.

Demir (Fe)
 ✓ Vücutta hücrelere oksijen taşınmasında ve DNA sentezinde yer alır.

 ✓ Bitkilerin gelişimi için ikincil derecede önemli elementtir.

Kalsiyum (Ca)
 ✓ Kemiklerin ve dişlerin ana bileşenidir. Kanın pıhtılaşmasında görev alır. Eksikliği raşitizm hastalığına neden olur.

 ✓ Bitkilerde kök ve meyve gelişimini sağlar. Topraktan yeterince alınamaması bitki yapraklarının ve meyvelerinin çürümesine 
neden olur.

Magnezyum (Mg)
 ✓ Kemiklerin ve dişlerin yapısında yer alır. Sinirlerin uyarılması, kasların kasılması ve enerji gerektiren olaylar için enzimlerin etkin 

hâle gelmesinde görev alır.

 ✓ Yeşil yapraklı bitkilerde klorofilin yapısında bulunur. Fotosentez olayında besin oluşumuna katkıda bulunur.

Su (H2O)

 ✓ Vücutta yaşamsal faaliyetlerin sürmesi, vücut sıcaklığının düzenlenmesi, derinin nemlenmesi, böbreklerin çalışması, toksin-
lerin atılması, oksijenin vücutta taşınmasında görev alır.

 ✓ Toprağın içinde dolaşarak atık maddelerin taşınmasını sağlar. Dünyada doğal yaşamın devam etmesi için gerekli en önemli 
maddelerdendir.

İnsan Sağlığı ve Çevreye Zararlı Olan Maddeler

Madde İnsan Sağlığı ve Çevreye Zararlı Etkileri

Cıva (Hg)

 ✓ İnsanların sinir sistemi ve beyin fonksiyonlarında bozukluklara, böbrek rahatsızlıklarına, kansere, deri dökülmelerine ve ölüme 
neden olabilir.

 ✓ Çevre ve insan için zararlı toksik bir maddedir.

Kurşun (Pb)
 ✓ Vücutta hemoglobin miktarının azalmasına, böbrek ve beyin rahatsızlıklarına, işitme ve sinir sistemi bozukluklarına neden olur.

 ✓ Bitkilerde klorofil sentezini sınırlayarak bitki gelişimini engeller.

Karbon dioksit 
(CO2)

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

 ✓ Yanardağ patlamalarında veya fosil yakıtların yanması ile oluşan CO2 gazı küresel ısınmaya neden olan gazlardan biridir.

Azot dioksit 
(NO2)

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

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

Kükürt trioksit 
(SO3)

 ✓ Gözle teması ağrı, şişme ve körlüğe, solunması ise ses kısıklığı, solunum yolları rahatsızlıklarına neden olan zehirli bir gazdır.

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

Karbon monoksit 
(CO)

 ✓ Kanda oksijen yetersizliğine sebep olarak zehirlenmelere ve boğulmalara neden olan zehirli bir gazdır. Karbon monoksit zehir-
lenmesi ölüme neden olabilir. Karbonun tam yanmaması sonucu oluşan renksiz, kokusuz ve zehirleyici bir gazdır.

 ✓ Havadaki diğer kirleticilerle tepkimeye girerek oluşturduğu O3 gazı, doğal bitki örtüsüne zarar verir.

Klor gazı (Cl2)

 ✓ Az miktarda bile solunması zehirlenmelere ve ölüme neden olabilir. Evlerde çamaşır suyu ve tuz ruhunun karışımı ile oluşan 
CI2 gazı zehirli bir gazdır.

 ✓ Genellikle su ile toprağa karışan klor, topraktaki canlı organizmalar için zararlıdır.
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ÖRNEK-27 

Aşağıda verilen bilgiler doğru “D” ve yanlış “Y” olarak “�” işa-
reti ile değerlendirilmiştir.

Bilgi D Y

I.
Kükürt trioksit gazının atmosferdeki su buharı 
ile tepkimesinden oluşan sülfürik asit, asit yağ-
murlarını oluşturur.

�

II.
Karbon monoksit, küresel ısınmaya ve iklim 
değişikliklerine yol açan sera gazlarından bi-
ridir.

�

III.
Klor gazı, düşük seviyelerde bile çevreye zarar 
verebilen bir maddedir.

�

Buna göre, yapılan değerlendirmelerden hangileri doğru-
dur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

ÖRNEK-28 

I. Cıva

II. Demir

III. Kurşun

IV. Potasyum

V. Sodyum

Numaralanmış elementlerin insan sağlığı ile çevreye yarar-
lı ve zararlı olacak şekilde sınıflandırılması 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

Kimya Laboratuvarında Kullanılan Temel Malzemeler

Beherglas
Yüksek sıcaklığa dayanıklı
camdan üretilmiştir.
Çözelti hazırlama ve ısıtma
işlemlerinde kullanılır.

Cam Balon
Çözelti hazırlama, saklama,
ısıtma ve kaynatma gibi
amaçlar için kullanılan cam
malzemedir.

Erlenmayer
Koni şeklinde ağız kısmına

doğru daralan cam malzemedir.

Titrasyon, çözeltilerin hazırlan-

ması ve saklanması işlemlerinde

kullanılır.

Mezür (Dereceli Silindir)
Saf sıvı ve çözeltilerin

hacimlerinin ölçülmesi için

kullanılan cam malzemedir.

Pipet
Az miktardaki sıvıların çok

hassas ölçümlerinde, bir

kaptan diğer kaba sıvıların

aktarılmasında kullanılan

malzemedir.

Ayırma Hunisi
Gövdesi geniş, alt kısmı

musluklu cam malzemedir.

Sıvı-sıvı heterojen karışımla-

rın bileşenlerine ayrılması

işleminde kullanılır.

Spatül
Toz veya küçük parçalar

hâlindeki maddeleri almak için

kullanılan plastik veya porse-

lenden yapılmış malzemedir.

Saat Camı
Az miktardaki katı maddelerin

kurutulmasında kullanılan yüzeyi

düzgün, pürüzsüz ve iç bükey

biçiminde olan cam malzemedir.

Büret
Alt kısmı musluklu, üstü çizgiler-
le derecelendirilmiş boru şek-
lindeki cam malzemedir.
Titrasyon işleminde titre edile-
cek sıvıya diğer sıvıyı damlat-
mak ve sıvının hacmini ölçmek
için kullanılır.

Termometre
Deneylerde reaksiyon ortamının

sıcaklığını ölçmek için kullanılan

malzemedir.

İspirto Ocağı
Cam gövde, fitil, fitil tutucu ve 

kapaktan oluşan deneylerde

ısıtma amaçlı kullanılan

malzemedir.

Huni
Süzme işlemlerinde kullanılan

üstü geniş alta doğru daralan

cam malzemedir.

Sac Ayağı
Laboratuvarda ısıtma amaçlı

kullanılan metalden yapılmış

üç ayağı olan malzemedir.

Baget
Karışımların hazırlanması

sırasında maddeleri karıştırmak

için kullanılan çubuk şeklinde

cam malzemedir.

Havan
Katı maddeleri toz hâline getirmek

için kullanılan porselen, cam, çelik

gibi çeşitli maddelerden yapılmış

malzemedir.

Deney Tüpü
Değişik çaplarda, ince, uzun ve

bir tarafı açık diğer tarafı kapalı

100 °C sıcaklığa dayanabilen

silindirik biçimli malzemedir.

Laboratuvarda çeşitli amaçlar

için kullanılır.

Kroze
Kül hâline getirme veya

çözme işleminde kullanılan

metal veya porselenden

yapılan malzemedir.

Balon Joje
Belirli derişimde çözeltilerin 

hazırlanmasında ve saklanma-

sında kullanılan üst kısmı ince

uzun, alt kısmı balon gibi yuvarlak 

cam malzemedir. Balon joje ile 

sıvı hacimleri hassas olarak 

ölçülür.
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Beherglas
Yüksek sıcaklığa dayanıklı
camdan üretilmiştir.
Çözelti hazırlama ve ısıtma
işlemlerinde kullanılır.

Cam Balon
Çözelti hazırlama, saklama,
ısıtma ve kaynatma gibi
amaçlar için kullanılan cam
malzemedir.

Erlenmayer
Koni şeklinde ağız kısmına

doğru daralan cam malzemedir.

Titrasyon, çözeltilerin hazırlan-

ması ve saklanması işlemlerinde

kullanılır.

Mezür (Dereceli Silindir)
Saf sıvı ve çözeltilerin

hacimlerinin ölçülmesi için

kullanılan cam malzemedir.

Pipet
Az miktardaki sıvıların çok

hassas ölçümlerinde, bir

kaptan diğer kaba sıvıların

aktarılmasında kullanılan

malzemedir.

Ayırma Hunisi
Gövdesi geniş, alt kısmı

musluklu cam malzemedir.

Sıvı-sıvı heterojen karışımla-

rın bileşenlerine ayrılması

işleminde kullanılır.

Spatül
Toz veya küçük parçalar

hâlindeki maddeleri almak için

kullanılan plastik veya porse-

lenden yapılmış malzemedir.

Saat Camı
Az miktardaki katı maddelerin

kurutulmasında kullanılan yüzeyi

düzgün, pürüzsüz ve iç bükey

biçiminde olan cam malzemedir.

Büret
Alt kısmı musluklu, üstü çizgiler-
le derecelendirilmiş boru şek-
lindeki cam malzemedir.
Titrasyon işleminde titre edile-
cek sıvıya diğer sıvıyı damlat-
mak ve sıvının hacmini ölçmek
için kullanılır.

Termometre
Deneylerde reaksiyon ortamının

sıcaklığını ölçmek için kullanılan

malzemedir.

İspirto Ocağı
Cam gövde, fitil, fitil tutucu ve 

kapaktan oluşan deneylerde

ısıtma amaçlı kullanılan

malzemedir.

Huni
Süzme işlemlerinde kullanılan

üstü geniş alta doğru daralan

cam malzemedir.

Sac Ayağı
Laboratuvarda ısıtma amaçlı

kullanılan metalden yapılmış

üç ayağı olan malzemedir.

Baget
Karışımların hazırlanması

sırasında maddeleri karıştırmak

için kullanılan çubuk şeklinde

cam malzemedir.

Havan
Katı maddeleri toz hâline getirmek

için kullanılan porselen, cam, çelik

gibi çeşitli maddelerden yapılmış

malzemedir.

Deney Tüpü
Değişik çaplarda, ince, uzun ve

bir tarafı açık diğer tarafı kapalı

100 °C sıcaklığa dayanabilen

silindirik biçimli malzemedir.

Laboratuvarda çeşitli amaçlar

için kullanılır.

Kroze
Kül hâline getirme veya

çözme işleminde kullanılan

metal veya porselenden

yapılan malzemedir.

Balon Joje
Belirli derişimde çözeltilerin 

hazırlanmasında ve saklanma-

sında kullanılan üst kısmı ince

uzun, alt kısmı balon gibi yuvarlak 

cam malzemedir. Balon joje ile 

sıvı hacimleri hassas olarak 

ölçülür.
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ETKİNLİK-10

t k a ı

a t ı k

t, k, a ve ı harfleri ile belirtilmiş laboratuvar malzemeleri için;

• belirli derişimde çözeltilerin hazırlanmasında kullanılan malzemenin görselinin altındaki harf 4 nolu kutucuğa,

• toz veya küçük parçalar hâlindeki maddeleri almak için kullanılan malzemenin görseli altındaki harf 3 nolu kutucuğa,

• zeytinyağı-su gibi heterojen karışımları ayırmak için kullanılan malzemenin görselinin altındaki harf 2 nolu kutucuğa,

• az miktardaki katı maddenin ısıtma ve kurutma işleminde kullanılan malzemenin görselinin altındaki harf 1 nolu kutucuğa

yazılacaktır.

Buna göre, harfler kutucuklara doğru olarak yazıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

kıta katı atıkaktıatkıa. b. c. d. e.

ÖRNEK-29 

Laboratuvarda kullanılan X ve Y malzemeleri için,

• X, titrasyon işlemlerinde kullanılan cam malzemedir.

• Y, çözeltilerin hazırlanmasında kullanılan yüksek sıcaklığa 
dayanıklı cam malzemedir.

bilgileri veriliyor.

Buna göre, X ve Y ile belirtilen malzemeler aşağıdakiler-
den hangisidir?

X Y
A) Büret Balon joje

B) Beherglas Erlenmayer

C) Büret Cam balon

D) Balon joje Beherglas

E) Beherglas Cam balon

ÖRNEK-30 

Çok hassas ve az miktardaki sıvı hacimlerini ölçmek ve 
sıvıları bir kaptan diğer kaba aktarmak için kullanılan labo-
ratuvar malzemesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) C)

D) E)
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Test - 04Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

1. Laboratuvar güvenlik kuralları ile ilgili olarak aşağıda 
verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kullanılmış deney malzemeleri, deney sonrasında yı-
kanarak temiz hâlde bırakılmalıdır.

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

C) Kimyasal maddelere çıplak elle dokunulmamalıdır.

D) Kimyasal maddelerin buharlarından etkilenmemek için 
lens yerine gözlük kullanılmalıdır.

E) Kimyasal maddeler koklanmamalı ve tadına bakılma-
malıdır.

2. Kişisel güvenliği tehlikeye atmamak için kimya labo-
ratuvarında asidin su ile çözeltisi hazırlanırken,

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 üzerinde 
aşağıdaki güvenlik sembolü bulunmaktadır.

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

Buna göre X maddesi ile ilgili,

I. Patlayıcı maddedir.

II. Ateş, kıvılcım ve ısıdan uzak tutulmalıdır.

III. 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 engellenecek ted-
birler alınarak kullanılmalıdır.

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

bilgileri veriliyor.

Buna göre, X maddesinin bulunduğu kabın etiketinde 
aşağıdaki güvenlik sembollerinden hangisi bulunma-
lıdır?

 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 isteyen 
bir öğrenci,

I. Terlik veya sandalet tarzı açık ayakkabılar giymemeli-
dir.

II. Yüzük, bilezik ve kolye gibi metal takılar takmamalıdır.

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  maddelerBu güvenlik sembolünün anlamı aşağıdakilerin han-
gisinde doğru verilmiştir?

A) Zehirli madde

B) Korozif madde

C) Radyoaktif madde

D) Tahriş edici madde

E) Yanıcı madde

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

• Renksiz, kokusuz ve zehirleyici bir gazdır.

• Aşırı solunması kanda oksijen yetersizliğine bağlı ola-
rak beyin, kalp gibi organlar ile sinir sisteminde bozuk-
luklara neden olur.

• Karbonun tam yanmaması sonucunda oluşur.

bilgileri veriliyor.

Buna göre, X gazı aşağıda verilenlerden hangisidir?

A) NO2 B) CO2 C) SO3

D) CI2 E) CO

8. I. Cl2
II. Na

III. NO2

Yukarıda verilen maddelerden hangileri insan sağlı-
ğı ve çevre üzerinde zararlı etkileri bulunan maddeler 
arasında yer alır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

9. Laboratuvarlarda çözelti hazırlanması ve saklanması 
gibi amaçlar için kullanılan, koni şeklinde olan cam 
malzemenin adı aşağıdakilerin hangisinde doğru ve-
rilmiştir?

A) Büret  B) Erlenmayer

C) Pipet D) Balon joje

E) Beherglas

10. Aşağıdaki malzemelerden hangisi laboratuvar çalış-
malarında sıvı hacmini ölçmek amacı ile kullanılamaz?

A) Balon joje B) Pipet C) Büret

D) Mezür E) Baget

11. 

III III IV
Yemek tuzu ve su kullanarak yemek tuzu çözeltisini 
hazırlamak isteyen bir öğrencinin yukarıda görselleri 
verilen malzemelerden hangilerini kullanması beklen-
mez?

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

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

9. SINIF K�MYA D�F - FÖY-1 - 2022
Test 4 (596070)

OPT�K - Test 4 (596070)

596070
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1. Aşağıda verilen simyacı/ bilim insanlarından hangisi-
nin kimya bilimine sağladığı katkı yanlış verilmiştir?

Simyacı/Bilim 
İnsanı Kimya Bilimine Katkısı

A) Empedokles Maddeleri sevgi ve nefret kav-
ramı ile özdeşleştirerek sınıf-
landırmıştır.

B) Democritus Maddelerin bölünemeyen en 
küçük parçasına atom adını 
vermiştir.

C) Aristo Toprak, ateş, hava ve su ele- 
mentlerinin farkı oranda birleş-
meleriyle faklı özellikte mad-
delerin oluştuğunu ileri sür- 
müştür.

D) Câbir bin Hayyan Atomun parçalanabileceğine 
ait fikir öne sürmüştür.

E) Ebû Bekir er-Razî Elementi, kendinden daha ba-
sit maddelere ayrılmayan saf 
madde olarak tanımlamıştır.

2. Eski uygarlıkların, kimyanın bilim olma sürecine kat-
kıları ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden han-
gisi yanlıştır?

A) Mezopotamyalılar, öğütme ve özütleme gibi yöntemleri 
kullanarak çeşitli ilaçlar yapmışlardır.

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

C) Hintliler, çalışmalarında fırın, imbik ve imbik şişeleri 
gibi aletleri kullanmışlardır.

D) Mısırlılar, demiri eritip bazı özel işlemler ile paslanmaz 
özellikteki büyük demir sütunlar yapmışlardır.

E) İslam uygarlıkları, kezzap ve zaç yağı gibi kimyasal 
maddelerin sentezini gerçekleştirmiştir.

3. Kimya Disiplini Açıklama
I. Analitik kimya a. Teflon, kauçuk, naylon gibi bile-

şiklerin özelliklerini inceler, üreti-
mini sağlar.

II. Anorganik kimya b. Kimyasal bileşiklerin bileşen-
lerinin nitel ve nicel özelliklerini 
inceler.

III. Polimer kimyası c. Asit, tuz, baz gibi maddelerin 
özelliklerini ve tepkimelerini in-
celer.

Numaralanmış kimya disiplinleri ve açıklamalarının 
eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru veril-
miştir?

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

4. 

X Y Z
Yukarıdaki kaplarda bulunan X, Y ve Z maddeleri için,

I. X ve Y elementtir.

II. X, Y ve Z saf maddedir.

III. Z maddesi fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrıştırı-
labilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III
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5. I. Kireç taşı

II. Sirke asidi

III. Amonyak

IV. Potas kostik

V. Kezzap

Yukarıda yaygın adları verilen bileşiklerden hangisi 
oksijen elementi içermez?

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

6. Laboratuvar güvenlik kuralları ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?

A) Laboratuvar çalışmalarında önlük giyilmeli, koruma 
gözlüğü takılmalıdır.

B) Laboratuvarda dikkat dağıtıcı hareketler ve şakalar ya-
pılmamalıdır.

C) Kimyasal maddelerin tadına ve kokusuna bakılmama-
lıdır.

D) Kırık veya çatlak cam malzemeler kullanılmamalıdır.

E) Laboratuvar çalışmalarının kesintiye uğramaması için 
yemekler laboratuvarda yenilmelidir.

7.  

 Yanıcı maddeler

 Yakıcı maddeler

Aşındırıcı maddeler

 Patlayıcı maddeler

 

 Çevreye zararlı maddelerTahriş edici maddeler

 Radyoaktif maddeler

Zehirli  maddeler

Etiketinde yukarıda verilen güvenlik sembolünü bu-
lunduran kimyasal madde ile ilgili,

I. Sodyum hipoklorit olabilir.

II. Tahriş edici maddedir.

III. Buharı kesinlikle solunmamalıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

8. Canlı organizmalar tarafından ihtiyaç duyulan ele-
mentlerin insan sağlığı ve çevre için önemi ile ilgili 
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Element Önemi
A) Na Vücutta su dengesinin ve vücut sıvıla-

rının nötrlük düzeylerinin korunmasın-
da görev alır.

B) Mg Vücut sıcaklığının düzenlenmesi, 
minerallerin vücutta taşınmasında 
görev alır.

C) Fe Kana kırmızı renk veren hemoglobinin 
ve bazı enzimlerin temel parçasıdır.

D) Ca Canlıların kemiklerinin ana bileşenidir.

E) K Toprakta ve canlı vücudundaki iyonla-
rın dengesini sağlamada görev alır.

9. Titrasyon işlemlerinde titre edilecek sıvıya diğer sıvıyı 
damlatmak ve sıvının hacmini ölçmek için kullanılan, 
alt kısmı musluklu, üzeri derecelendirilmiş cam mal-
zemenin adı aşağıdakilerin hangisinde doğru veril-
miştir?

A) Ayırma hunisi B) Pipet

C) Büret D) Baget

E) Beherglas
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