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Maddenin Tanecikli Yapısı

	 Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler.

	 Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular.

	 Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder.

  Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar.

Saf Maddeler

	 Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir.

 Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, 
kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade 
eder.

 Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.

Karışımlar

	 Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir.

 Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar.

 Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler.

Karışımların Ayrılması

	 Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular.

Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm

	 Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder.

	  Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar.

	  Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular.

	  Yakın çevresinde atık kontrolüne özen gösterir.

	  Yeniden kullanılabilecek eşyalarını, ihtiyacı olanlara iletmeye yönelik proje geliştirir.

Kazanımlar
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Maddenin Tanecikli Yapısı

Öğreten Bilgi

Bir elementin kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük parçasına atom denilmektedir. Atomun çekirdek ve kat-
manlar olmak üzere iki temel kısmı vardır.

  Atom hakkında ilk görüş MÖ 400’lü yıllarda Yunanlı Filozof Democritus (Demokritus) tarafından ortaya kon-
muştur. “Atom bölünemez ve bütün maddeler aynı tür atomlardan oluşur.” demiştir.

  John Dalton, atom hakkında ilk bilimsel görüşü ortaya atmıştır. “Atom, içi dolu berk küreler şeklindedir. 
Bütün maddeler farklı tür atomlardan oluşur.” demiştir.

  J.J.Thomson, 1897 yılında atomun içinde küçük tanecikler olduğunu ve atomun bölünebileceği fikrini öne 
sürmüştür. Thomson’a göre atom, üzümlü bir keke benzemektedir.

  Ernest Rutherford, 1912 yılında yaptığı deney ve gözlem sonuçlarına dayanarak atomun yapısını Güneş 
etrafında dolanan gezegenlere benzetmiş ve elektronların çekirdek etrafındaki katmanlarda döndüğünü 
ileri sürmüştür.

  Niels Bohr adlı bilim insanı 1913 yılında elektronların, çekirdeğe belli uzaklıktaki katmanlarda nasıl 
dolandıklarını açıklayan bir model geliştirmiştir.

  Modern Atom Teorisine göre ise elektronlar çok hızlı hareket ettiği için bunların belirli bir yörüngesi yoktur.
Sadece elektronların bulunma ihtimalinin olduğu bölgeler vardır ve bu bölgeler ‘’elektron bulutu ‘’ olarak 
adlandırılır.

Geçmişten Günümüze Atom Kavramı

Proton, nötron ve elektron atomun alt parçacıklarıdır. Elektronların kütlesi proton ve nötronların kütlesinin yanında 
ihmal edilecek kadar küçük olduğu için atomun kütlesini proton ve nötron yani çekirdek belirler.

Katmanlar, çekirdeğin etrafındaki belirli uzaklıklardaki
yörüngelerdir. Katmanlarda elektronlar bulunur.

Çekirdek, atomun merkezinde, proton ve nötronların
bulunduğu kısımdır.

Elektron, katmanlarda dolanan negatif (-) yüklü taneciklerdir.
Elektronlar (e¯) sembolü ile gösterilir.

Proton, atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü taneciklerdir.
Çekirdekte bulunurlar ve (p+) sembolü ile gösterilirler.

Nötron, atomun çekirdeğinde bulunan yüksüz taneciklerdir.
Nötron (n0) sembolü ile gösterilir.

Molekül nedir?
Aynı ya da farklı cins atomların bir araya gelerek oluşturdukları atom gruplarına molekül adı verilir. Aynı tür 
atomlardan oluşan moleküller element molekülü, farklı tür atomlardan oluşan moleküller bileşik molekülü 
olarak adlandırılır.

Element molekülü Element molekülü Bileşik molekülü Bileşik molekülü
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Öğreten Sorular

1

2
Aşağıda bir atomun temel kısımları ve alt parçacıkları verilmiştir. Verilen şemadaki boşlukları uygun 
bir şekilde doldurup alt parçacıkları atom modelinde olması gereken yerlere çiziniz.

a) Atomu oluşturan alt parçacıklar proton ve nötrondur.

b) Atomun temel kısımları çekirdek ve katmanlardır.

c) Atomda bulunan yükler pozitif ve negatif olarak adlandırılır.

d) Proton (–) yüklü, elektron ise (+) yüklü taneciktir.

e)
Aynı ya da farklı cins atomların bir araya gelerek oluşturdukları atom gruplarına element adı 
verilir.

f) Çekirdekte bulunan proton ve nötron hareketsiz parçacıklardır.

g) Atom hakkında ilk görüş Democritus’a aittir.

h) Bir atomun kürlesini sahip olduğu proton ve nötronlar belirler.

ı) John Dalton atomu üzümlü kek modeli ile açıklamıştır.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları "D" ve yanlış olanları "Y" harflerini kullanarak sınıflan
dırınız.

................................................

proton

................

................

..... yüklü

.................

.................
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3
Aşağıda atomun alt parçacıkları proton, nötron ve elektron ile ilgili bilgiler verilmiştir.
İlgili bilgilerin numaralarını ait oldukları parçacığın altındaki kutucuğa yazınız.

4
Aşağıda geçmişten günümüze atom ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanları ve bunlara ait görüşler harf-
lendirilerek verilmiştir. Verilen görüşlerin harfini ait olduğu bilim insanın yanındaki kutuya yazınız.

Bilgiler

1 Pozitif yüklü taneciğim.

2 Negatf yüklü taneciğim.

3 Yüksüz taneciğim.

4 Katmanlarda dolanırım.

5 Çekirdekte bulunurum.

6 Atomun hacmini belirlerim.

7 Atomun kütlesinin büyük bir kısmını ben oluştururum

8 Atomun kütlesini belirlemede ben de görev alırım.

9 Diğer parçacıklara göre kütlem ihmal edilebilecek kadar küçüktür.

10 Elektronlara çekim kuvveti uygularım.

Proton Nötron Elektron

Elektronların, çekirdeğe belli uzaklıktaki
katmanlarda dolandıklarını açıklamıştır.

A

Atom, içi dolu berk küreler şeklindedir.
Bütün maddeler farklı tür atomlardan oluşur.

E

B
Atom bölünemez ve bütün maddeler
aynı tür atomlardan oluşur.

D

Atomun bölünebileceği fikrini öne sürmüş
ve atomu üzümlü keke benzetmiştir.

Atomun yapısını Güneş etrafında dolanan
gezegenlere benzetmiştir.

C

J. Dalton J.J. Thomson E. Rutherdord N. BohrDemocritus
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5
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan kısımları kutucuklarda verilen kavram ya da isimlerden uygun 
olanı ile tamamlayınız. (Bir kelime birden fazla kullanılabilir.)

çekirdek

6
Aşağıda verilen molekül modellerini inceleyerek modellerle ilgili soruları cevaplayınız.

Katmanlar

katmanlar

atom negatif

molekülJohn Dalton

nötron

proton pozitif

1) Atomun çekirdeği içindeki protondan dolayı  ............................. yüklüdür.

2) Bir elementin kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük parçasına ................................... denilmektedir.

3) ............................., çekirdeğin etrafındaki belirli uzaklıklardaki yörüngelerdir.

4) Çekirdek, atomun merkezinde, .......................... ve ............................. ların bulunduğu kısımdır.

5) Elektron, katmanlarda dolanan ............................. yüklü taneciklerdir.

6) ........................................, atom hakkında ilk bilimsel görüşü ortaya atmıştır.

7) Aynı ya da farklı cins atomların bir araya gelerek oluşturdukları atom gruplarına ..................... adı verilir.

8) Proton, atomun yapısındaki .......................... yüklü taneciklerdir.

9) ......................., atomun çekirdeğinde bulunan yüksüz taneciklerdir.

10) Atomun ..................... ve ........................ olmak üzere iki temel kısmı vardır.

Kaç çeşit atom
içeriyor?

Kaç tane atom 
içeriyor?

Element molekülü / 
Bileşik molekülü

Kaç tane molekül 
içeriyor?

1

2

3

4
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7
Aşağıda K, L, M ve N molekülleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.
Verilen bilgilere göre moleküllerin modelini ilgili kutuya çiziniz.

8
Aşağıda bir atom modeli verilmiştir.
Verilen modele göre soruları cevaplayınız.

İki cins atom içerir.
Üç tane atom içerir.
İki molekül vardır.

K
Üç cins atom içerir.
Dört tane atom içerir.
Bir molekül vardır.

L

Bir cins atom içerir.
İki tane atom içerir.
Dört molekül vardır.

M
İki cins atom içerir.
Üç tane atom içerir.
İki molekül vardır.

N

1 Atomda kaç tane proton vardır?

...............................................................

2 Atomda kaç tane elektron vardır?

...............................................................

3 Atomda kaç tane nötron vardır?

...............................................................Proton
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10
Aşağıda verilen çengel bulmacayı çözünüz.

Soldan sağa

5. Elektronların bulunduğu kısım.

8. Elektronların çekirdeğin çevresinde ve çekirdeğe belir-
li uzaklıklarda bulunan katmanlarda dolandığını öne
süren atom modeli.

 10. Farklı cins atomlardan oluşan atom grupları.

 11. Çekirdekteki yüksüz parçacık.

 12. Çekirdeğin yükünü belirleyen parçacık.

I. Atom hakkında ilk bilimsel görüşü açıklamıştır.

2. Aynı cins atomlardan oluşan atom grupları.

3. Maddenin en küçük yapı taşı.

4. Proton ve nötronu bulundurur.

6. Atom hakkında ilk görüş bildiren filozof.

7. Aynı ya da farklı atomlardan oluşan atom grupları.

9. Atomdaki negatif yüklü parçacık.

Yukarıdan aşağıya

1

6

9

7

2

43

5

8

10

12

11

9
Aşağıda geçmişten günümüze kadar öne sürülen atom modelleri karışık olarak verilmiştir.
Verilen modelleri geçmişten günümüze doğru olarak sıralayınız ?

K L M N P

..........        ..........        ..........        ..........        ..........geçmiş günümüz
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1. “Madde parçalara ayrıldığında en sonunda bö –
lünemeyen bir tanecik elde edilir ve bu tanecik 
atomdur.” diyerek atom hakkında görüşlerini de –
neylere göre değil de varsayımlara göre söyleyen 
ilk kişidir.

Yukarıda bahsedilen bilim insanı aşağıdakiler
den hangisidir?

A) Democritus    B) John Dalton

C) J.J. Thomson   D) Niels David Bohr

2. Aşağıda atomun temel kısımlarının gösterildiği bir 
model verilmiştir.

Verilen modelde I ve II numaralı kısımlarla ilgili 
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylene
mez?

A) II numaralı kısım, iki alt parçacık olan proton ve 
nötrondan oluşmaktadır. 

B) I numaralı kısım, elektronların çekirdeğin etrafında 
dolandığı kısımdır ve katman olarak adlandırılır.

C) II numaralı kısım, atomun içerisinde atom kütlesinin 
tamamına yakınının bulunduğu çekirdektir.

D) I numralı kısımda her elektronun belirli bir yeri vardır.

3. Atomun alt parçacıkları ile ilgili olarak;

 I. Atomun yapısındaki pozitif yüklü tanecikler 
protondur ve atomun çekirdeğinde bulunur. 

 II. Atomun çekirdeğinde bulunan yüksüz tane-
cikler nötron olarak isimlendirilir. 

 III. Çekirdeğin etrafındaki katmanlarda dolanan 
negatif yüklü tanecikler elektrondur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I   B) I ve II

C) I ve III   D) I, II ve III

4. Atomda; proton, elektron ve nötron denilen üç 
tanecik bulunur. Atomda bulunan bu taneciklere 
atomun temel tanecikleri veya atom altı parçacık-
ları denir.

Aşağıda atomun alt parçacıkları ile ilgili olarak bazı 
ifadeler verilmiştir.

  Atomun temel taneciklerinden ........I......... (+) 
yüklü, .......II........ (–) yüklü, ........III......... ise yüksüz 
taneciklerdir.

  Her atomun sahip olduğu proton, elektron ve 
nötron sayıları ........IV..........

Verilen ifadelerin doğru olabilmesi için I, II, III 
ve IV numaralı kısımlara aşağıdakilerden han
gileri yazılmalıdır?

I II III IV

A) elektron nötron proton aynıdır

B) proton elektron nötron farklıdır

C) proton elektron nötron aynıdır

D) elektron proton nötron farklıdır

5. Aşağıda atomun alt parçacıklarının özellikleri ile 
ilgili bir tablo verilmiştir.

Özellik

Alt parçacıklar

Proton Elektron Nötron

Yüklü parçacıktır.

Çekirdekte bulunur.

Hareketli parçacıktır.

Katmanlarda bulunur.

Buna göre verilen tablonun doğru doldurul
muş şekli aşağıdakilerden hangisinde doğru 
verilmiştir?

A)                   B) 

C)                   D) 

Maddenin Tanecikli Yapısı | Tane Tane Konu Testi
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6. Bilim adamları eski çağlardan günümüze kadar 
atom hakkında birçok gözlem yaparak bu gözlem-
lerden elde ettikleri bilgileri açıklamak için çeşitli 
teoriler ortaya koymuştur. John Dalton’ da bu 
bilim insanlarından biridir.

Buna göre J. Dalton ile ilgili olarak;

 I. Atom hakkında ilk bilimsel görüşü ortaya 
atmıştır. 

 II. Atomu içi dolu berk kürelere benzetmiştir. 

 III. Bütün maddelerin farklı tür atomlardan oluştu-
ğunu söylemiştir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I   B) I ve II

C) II ve III   D) I, II ve III

7. Eski çağlardan günümüze kadar gözle görüleme-
yen atom hakkında çeşitli bilim adamları deneyler 
yapmışlar, atom hakkında elde ettikleri bilgileri 
açıklamak için çeşitli bilimsel modeller ortaya koy-
muşlardır. Atom hakkında ortaya konan her yeni 
model bir önceki modelin eksikliğini gidermiştir. 
Atom hakkında yapılan yeni deneyleri açıklayama-
yan modelin yerine de yeni bir model geliştiril–
miştir.

Buna göre verilen atom modellerinin geçmişten 
günümüze doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisinde doğru yapılmıştır?

A) 5 - 1 - 3 - 2 - 4   B) 1 - 5 - 2 - 3 - 4

C) 5 - 1 - 2 - 3 - 4   D) 1 - 5 - 3 - 2 - 4

8. Bir elementin kimyasal özelliklerini taşıyan en 
küçük parçasına atom denilmektedir.

Atom ve alt parçacıklarıyla ilgili olarak;

 I. Atomun kütlesinin tamamına yakınını çekir-
dekte bulunan proton ve nötron oluşturur.

 II. Proton ve nötronun kütleleri yaklaşık olarak 
birbirine eşittir. 

 III. Elektronların kütlesi proton ve nötronların 
kütlesinin yanında ihmal edilecek kadar küçük-
tür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I   B) I ve II

C) II ve III   D) I, II ve III

9. Atom hakkında Democritus, Dalton, Thomson, 
Rutherford ve Bohr  isimli bilim adamları ve filozof-
lar görüşlerini ortaya koymuşlar ve günümüzdeki 
atom modeli ortaya çıkmıştır. Günümüzde kulla-
nılan atom modeli Modern Atom Teorisi sonucu 
ortaya konmuştur ve bugünkü model, yeni bir 
model bulununcaya kadar geçerliliğini sürdüre-
cektir.

     

Buna göre modern atom teorisi ile ilgili olarak 
aşağıdakiler den hangisi söylenemez? 

A) Bu teoriye göre elektronlar çok hızlı hareket ettikleri 
için belirli bir yerleri yoktur. 

B) Elektronların sadece bulunma ihtimalinin olduğu 
bölgeler bilinebilir.

C) Elektronların bulunma ihtimalinin olduğu bölgelere 
katman adı verilir.

D) Günümüzde kullanılan atom modeli, modern atom 
teorisi sonucu ortaya konmuştur.

J. Dalton

1 2 3

4 5

Modern atom teorisi atom modeli
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1. Geçmişten günümüze kadar farklı bilim insanları 
atom hakkında elde ettikleri bilgileri açıklamak 
için çeşitli bilimsel modeller ortaya koymuşlardır. 
Niels David Bohr’ da bu bilim insanlarından biridir.

Buna göre N. Bohr ile ilgili olarak;

 I. Elektronların çekirdeğin çevresinde bulunan 
katmanlarda dolandığını söylemiştir. 

 II. Katmanların rastgele bir yerde değil, çekirdeğe 
belirli uzaklıklarda bulunduğunu söylemiştir. 

 III. Elektronların katmanlara belirli bir kurala göre 
yerleştiğini ifade etmiştir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I   B) I ve II

C) II ve III   D) I, II ve III

2. Aşağıda bir atom modeli verilmiş ve bu modelde 
atomun temel parçacıkları harflerle gösterilmiştir.

Buna göre atom ve parçacıklarıyla ilgili olarak 
aşağıdakiler den hangisi söylenemez? 

A) K (+) yüklü proton ise L, (–) yüklü nötron, M de yüksüz 
elektrondur.  

B) Atomlar arasındaki farklılığın nedeni her atomdaki K, 
L ve M taneciklerinin sayılarının farklı olmasıdır.

C) K ve M’nin kütleleri birbirlerine yaklaşık olarak eşit, 
L’nin kütlesi ise bunlardan çok küçüktür.

D) L çekirdeğin çevresinde bulunan katmanlarda çok 
hızlı bir şekilde dolanır. 

3. Teori birçok gözlemin bir arada değerlendirilmesi 
sonucunda yapılan açıklamalardır. Teoriler zaman-
la yeni gözlemlerle değişebilir. Bilim adamları eski 
çağlardan günümüze kadar atom hakkında birçok 
gözlemler yaparak bu gözlemlerden elde ettikleri 
bilgileri açıklamak için çeşitli teoriler ortaya koy-
muştur. Günümüzde atom ile ilgili bilimsel çalış-
malar hâlâ devam etmektedir.

Buna göre;

 I. Eski atom modellerinin bugün geçerli olma-
masının nedeni, o modelleri geliştiren bilim 
adamlarının iyi düşünememesinden kaynak-
lıdır. 

 II. Atom hakkında ortaya konan her yeni model 
bir önceki modelin eksikliğini gidermiştir. 

 III. Atom hakkında yapılan yeni deneyleri 
açıklaya mayan modelin yerine yeni bir model 
geliştirilmiştir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I   B) I ve III

C) II ve III   D) I, II ve III

4. Aynı ya da farklı cins atomların bir araya gelerek 
oluşturdukları atom gruplarına molekül adı verilir. 

Aşağıda verilen molekül modellerinden hangi
si en fazla çeşitte atom içermektedir?

A)                   B) 

C)                   D) 

5. Aynı cins atomların bir araya gelerek oluşturduk-
ları atom gruplarına ...................... molekül adı verilir. 

Yukarıda verilen metinde noktalı olarak verilen 
boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 A) atom   B) element

C) bileşik   D) proton

Maddenin Tanecikli Yapısı | Tane Tane Konu Testi

N. Bohr Bohr Atom Modeli

K

L

M
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6. Aşağıda K, L ve M maddelerinin molekül modelleri 
verilmiştir.

Buna göre, bu modellerden hangileri bileşik 
molekülüdür?

A) Yalnız K   B) L ve M

C) K ve M   D) K, L ve M

7. Aşağıda bir maddenin molekül modeli verilmiştir.

Buna göre verilen modeldeki atom çeşidi, 
toplam atom ve molekül sayısı aşağıdakilerden 
hangisinde doğru verilmiştir?

Atom Çeşidi
Toplam Atom 

Sayısı
Toplam Molekül 

Sayısı

A) 2 16 4

B) 4 16 16

C) 16 16 4

D) 2 4 16

8. Atomla ilgili olarak;

 I. Çekirdek ve katmanlar olmak üzere iki temel 
kısmı vardır. 

 II. Atomun kütlesini çekirdek belirler. 

 III. Bir atomun hacmini sahip olduğu katman 
sayısı belirler.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I   B) I ve II

C) I ve III   D) I, II ve III

9. Aşağıda bir bilim insanın atom ile ilgili görüşleri 
verilmiştir.

		Atom, dışı tamamen pozitif yüklü bir küre olup 
negatif yüklü olan elektronlar kek içerisindeki 
gömülü üzümler gibi bu küre içerisine gömül-
müş hâldedir.

		Atomlar daha küçük taneciklerden oluştuğu 
için parçalanabilir.

Buna göe atom modeli verilen bilim insanı aşa
ğıdakilerden hangisidir?

A) Democritus    B) John Dalton

C) J.J. Thomson   D) Niels David Bohr

10. Bilimsel araştırmalar merakla ve soru sormakla 
başlar ve soruların cevabını arayarak devam eder. 
Sorulara cevap ararken bilimsel yöntemler kullanı-
lır. 

Bilimsel çalışmalar bir problemin ortaya atılmasıy-
la başlar ve aşağıdaki gibi kademeli olarak devam 
eder.

		Araştırma (merak) konusu problem saptanır.

		Probleme yönelik veriler toplanır.

		Hipotez kurulur.

		Probleme yönelik tahminlerde bulunulur.

		Deney ve gözlem yapılarak tahminler sınanır.

		Tahminler tutarlı olursa teori ortaya atılır.

Buna göre bilimsel araştırmalarla ilgili olarak 
aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? 

A) Bilimsel araştırmaların amacı yaşanan doğal dünyayı 
anlamak ve açıklamaktır.  

B) Deney, soruların cevaplanmasına yardımcı olacak 
delilleri üreten bir denemedir.

C) Bilimsel deney sonuçlarına göre öne sürülen teoriler 
zaman içinde geçerliliğini yitirebilir.

D) Bilimsel gözlem ve araştırma yapmak için mutlaka 
deney yapmak gerekir. 

K L

M (–) elektron

(+) proton
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Saf Maddeler

Öğreten Bilgi

Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Çevremizde gördüğümüz hava, su, toprak vs. her 
şey maddedir. Maddeler kimyasal özelliklerine göre saf madde ve saf olmayan madde (karışımlar) olarak sını-
flandırılır. Aynı cins atom veya moleküllerden oluşan maddelere saf madde denir. Elementler ve bileşikler saf 
maddelerdir.

		Tek cins atomdan oluşmuş saf maddelerdir.

		Farklı elementlerin atomları birbirinden 
farklıdır.

		Elementler sembollerle gösterilir.

		Fiziksel ve kimyasal yollarla başka maddelere 
ayrıştırılamaz.

		Belirli erime ve kaynama noktaları vardır.

		Birden fazla elementin belirli oranlarda bir araya gelerek, kendi özelliklerini kaybedip oluşturdukları yeni 
saf maddeye bileşik denir.

		Belirli erime ve kaynama noktaları vardır ve fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılamazlar.

		Formüllerle gösterilirler ve yapısında en az iki cins atom vardır.

		Kimyasal özellikleri kendisini oluşturan elementlerin özelliğine benzemez.

		Belirli erime ve kaynama noktaları vardır.

Madde

Saf Madde Saf Olmayan Madde (Karışımlar)

Elementler Homojen Karışımlar

Heterojen KarışımlarBileşikler

Elementler

Bileşikler

		Günümüzde bilinen element sayısı yaklaşık 120 civarındadır ve elementler periyodik sistem (periyodik 
çizelge) adı verilen bir tabloya yerleştirilmişlerdir.

		Bilim insanları bilimsel iletişimi kolaylaştırmak için elementleri sembollerle göstermişlerdir.

		Farklı ülkelerde farklı alfabeler kullanılmasına rağmen elementlerin sembolleri hep aynıdır.

		Element sembollerinin dünyanın her yerinde aynı olması dünyadaki bilgi paylaşımını ve bilimsel iletişimi 
kolaylaştırır.

		Elementlerin sembolleri bilimsel dil olan Latince adlarına göre kısaltılarak oluşturulmuştur.

 	Hidrojen (H), Oksijen (O), Karbon (C), Altın (Au), Gümüş (Ag), Civa (Hg), Azot (N), Sodyum (Na), Klor (Cl)

		Bileşikler formüllerle gösterilir ve bu da bilimsel dilde iletişim kolaylığı sağlar.

		Bileşikler, bileşiği oluşturan elementlerin sembolleri ve bileşikteki birleşme oranlarını ifade eden rakamlar 
ile yazılarak formülleri oluşturulur.

		Örneğin; iki hidrojen (H) atomuyla, bir oksijen (O) atomu bir araya gelerek su bileşiğini (H2O) oluşturur.

Latince Adı Türkçe Adı İngilizce Adı Rusça Adı Almanca Adı Arapça Adı Sembolü

Hydrogenium Hidrojen Hydrogen водород Wasserstoff نيجورديه H

Calsium Kalsiyum calcium кальций Kalzium مويسلكلا Ca
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Öğreten Sorular

1

2
Aşağıda sembolleri verilmiş olan elementlerin isimlerini karşılarındaki kutulara yazalım ve elemen
tin ismini verilen bulmacada bularak boyayalım.

a) Bütün elementlerin ataomları birbirinin aynıdır.

b) Elementler sembollerle gösterilir.

c) Saf maddeler elementler ve bileşikler olmak üzere ikiye ayrılır.

d) Bileşikler formüllerle gösterilirler.

e) Doğadaki bütün maddeler tek cins element atomlarından oluşmuştur.

f) Elementler ve bileşikler periyodik sistem (periyodik çizelge) adı verilen bir tablo ile gösterilir.

g) Elementlerin sembolleri bütün alfabelerde aynıdır.

h) Termometrelerin haznesinde civa elementi kullanılır.

ı) Suların mikroplardan arındırılmasında karbon elementi kullanılır.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları "D" ve yanlış olanları "Y" harflerini kullanarak sınıflan
dırınız.
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H ........................ P ........................

He ........................ S ........................

Li ........................ CI ........................

Be ........................ Ar ........................

B ........................ Fe ........................

C ........................ Cu ........................

N ........................ Au ........................

O ........................ Hg ........................

F ........................ Pt ........................

Ne ........................ Pb ........................

Na ........................ Zn ........................

Mg ........................ Ag ........................

Al ........................ I ........................

Si ........................ Ca ........................
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3
Aşağıda verilen elementlerin sembollerini tabloda verilen dillerde yazınız.

4
Günlük hayatta sıkça karşılaşılan bileşikler ile bu bileşiklerin formülleri aşağıda veril miştir. Bileşik 
adları ile formüllerini eşleştiriniz.

Element

Elementlerin Sembolleri

Türkçe İngilizce Almanca Fransızca Rusça

Hidrojen

Helyum

Karbon

Alüminyum

Fosfor

Klor

Bileşiğin Formülü

1 H2O

2 NH3

3 CO2

4 NaCl

5 HCl

6 HNO3

Eşleştirme

1

2

3

4

5

6

Bileşiğin Formülü

a Amonyak

b Nitrik asit

c Sodyum Klorür

d Su

e Karbondioksit

f Hidrojen Klorür

5
Aşağıda bazı elemet formülleri ile bileşik formülleri karışık olarak verilmiştir. Sembolleri sembol 
kutusuna, formülleri de formül kutusuna yazınız.

H20

NH3

Mg HNO3

CO2

Fe

P

HCl He

S SO2 O

Al

SEMBOLLER FORMÜLLER
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6
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan kısımları kutucuklarda verilen kavram ya da isimlerden uygun 
olanı ile tamamlayınız. (Bir kelime birden fazla kullanılabilir.)

kükürt

7
Aşağıdaki bazı elementlerin atom numarası (proton sayısı ) ve sembolleri ile boş bir periyodik cet
vel verilmiştir. Verilen elementleri periyodik cetveldeki yerine yazınız.

element

göstermez

flor klor

karbon

1H

2He

5B

12Mg

11Na

6C

13Al

8O

17Cl

18Ar

10Ne

4Be

cıva

formül

helyum sembol

1) Elementler  ............................. ile gösterilir.

2) Aynı cins atomlardan meydana gelen saf maddelere  ................................... denir.

3) Bileşikler  ............................. ile gösterilir.

4) Bileşikler kendilerini oluşturan element atomlarının özelliklerini ................................ .

5) Termometrelerin haznesinde ............................. elementi kullanılır.

6) Suların mikroplardan arındırılmasında ............................. elementi kullanılır.

7) Diş macunu yapımında ............................. elementi kullanılır. 

8) Kömür, petrol, dogal gaz gibi yakıtların yapısında ............................. elementi bulunur.

9) Balon ve zeplin gibi hava taşıtlarının şişirilmesinde ............................. elementi kullanılır.

10) Kuru meyvelerde mikrop öldürücü olarak ............................. elementi kullanılır.
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8
Aşağıda bazı bileşiklerin formülleri verilmiştir.
Bileşik formülüne göre istenilen bilgileri yazınız.

9
Aşağıda bezı elementler ve bunların kullanım alanını gösteren bazı görseller verilmiştir.
Verilen elementlerle ilgili olduğu görseli eşleştiriniz.

Formülü H2O
Bileşiğin adı .....................................................

Bileşiği oluşturan
element sayısı .....................................................

Bileşikteki elementlerin
adı .....................................................

Bileşikteki toplam 
atom sayısı .....................................................

Formülü NH3
Bileşiğin adı .....................................................

Bileşiği oluşturan
element sayısı .....................................................

Bileşikteki elementlerin
adı .....................................................

Bileşikteki toplam 
atom sayısı .....................................................

Formülü HNO3
Bileşiğin adı .....................................................

Bileşiği oluşturan
element sayısı .....................................................

Bileşikteki elementlerin
adı .....................................................

Bileşikteki toplam 
atom sayısı .....................................................

Formülü CO2
Bileşiğin adı .....................................................

Bileşiği oluşturan
element sayısı .....................................................

Bileşikteki elementlerin
adı .....................................................

Bileşikteki toplam 
atom sayısı .....................................................

AKÜ

Dalgıç tüplerinde bulunan gazdır. Akü yapımında kullanılır.

Diş macununun yapısında
bulunur.

Yanmaz cam yapımında
kullanılır.

Balonun şişirilmesinde
 kullanılır.

1 2 3

54

Bor Oksijen Flor Helyum Lityum
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10
Aşağıda verilen çengel bulmacayı çözünüz.

Soldan sağa

 1. Tek cins atomdan oluşan saf maddelerdir.

 6. Yemek tuzu olarak kullanılan bileşiktir.

 9. Kemik ve dişlerin yapısında bulunan bir ele-
ment.

 11. Formülü H2O olan bileşik.

 12. En az iki farklı atomun birleşmesiyle oluşan saf 
maddelerdir.

 13. Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşeye ver-
ilen isim.

 14. Termometrelerin haznesinde kullanılan sıvı 
haldeki element.

 16. Halk arasında tuz ruhu olarak bilinir ve temizlik 
malzemesi olarak kulanılır.

 17. Roket yakıtı olarak kullanılan ve suyun yapısın-
da da bulunan gazdır.

 2. Halk arasında kezzap olarak bilinir. Gübre 
endüstrisinde de kullanılan bir bileşiktir.

 3. Işıklı reklam panolarında kullanılan elementtir.

 4. Soğutma sistemlerinde ve tarımda kullanılır.

 5. Bilinen tüm elementlerin bir kurala göre yer-
leştirildiği tablonun ismidir.

 7. İçme sularının mikroplardan arındırılmasında 
kullanılan elementtir.

 8. Yangın söndürme tüplerinde ve gazlı içecek 
yapımında kullanılan bir bileşiktir.

 10. Uçan balonların ve zeplinlerin şişirilmesinde 
kullanılan gazdır.

 11. Aynı cins atom veya moleküllerden oluşan 
maddelere verilen isimdir.

 15. Ülkemizde bol miktarda rezervi bulunan ve 
ısıya dayanıklı cam yapımında da kullanılan 
elementtir.

Yukarıdan aşağıya

10

11

15

54

2

3

7 8

1

14

16

17

13

9

6
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1. Aşağıda altın elementinin atom yapısı gösterilmiş-
tir.

Elementlerle ilgili olarak;

 I. Tek cins atomdan oluşan saf maddelerdir. 

 II. Formüllerle gösterilirler. 

 III. Fiziksel ve kimyasal yollarla başka maddelere 
ayrıştırılamazlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I   B) I ve II

C) I ve III   D) I, II ve III

2. Aşağıda bir bileşik olan suyun molekül yapısı veril-
miştir.

Bileşiklerle ilgili olarak aşağıdaki iafdelerden 
hangisi yanlıştır?

A) En az iki farklı atomun birleşmesiyle oluşan saf mad-
delerdir. 

B) Bileşiği oluşturan element atomları belirli oranlarda 
birleşir.

C) Bileşikler formüllerle gösterilirler.

D) Kendini oluşturan elementlerin kimyasal özelliklerini 
gösterirler.

3. Elementler sembollerle gösterilirler ve farklı ülke-
lerde farklı alfabeler kullanılmasına rağmen ele-
mentlerin sembolleri hep aynıdır.

Elementlerin farklı alfabelerde aynı semboller
le gösterilmesi ile ilgili olarak;

 I. Bütün Dünya’da ortak bir bilim dili oluşturmuş-
tur. 

 II. Bilimsel iletişimi ve yazımlarını kolaylaştırmıştır. 

 III. Elementi oluşturan atom sayılarının gösterebil-
mesini sağlamıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I   B) I ve II

C) I ve III   D) I, II ve III

4. 

Yukarıda sembolü verilen element aşağıdaki
lerden hangisidir?

A) Klor   B) Karbon

C) Karbondioksit   D) Silisyum

5. Doğada canlı cansız tüm maddeler elementlerden 
oluşur ve günlük hayatta her bir elemetin farklı 
kullanım alanları vardır.

Aşağıdaki panoda bazı elementlerin günlük hayat-
taki kullanım alanları verilmiştir. 

Aşağıdaki elementlerden hangisinin kullanım 
alanı panoda yer almamaktadır?

A) Bor   B) Klor

C) Lityum   D) Kükürt

Saf Maddeler | Tane Tane Konu Testi

 Pillerde ve ilaç yapımında kullanılır.
 Isıya dayanıklı cam yapımında kullanılır.
 Diş macunu yapımında kullanılır.
 Suların mikroplardan arındırılmasında
      kullanılır.

O
H H

H2O
Su

Cl
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6. Özlem, bazı elementlerin sembolünü aşağıdaki 
gibi bir tabloya yazmıştır. 

                

Elementin adı Sembolü

Hidrojen He

Oksijen O

Azot N

Karbon C

Cıva Hg

Bakır Ba

Buna göre Özlem hangi elementlerin sembol
lerini yanlış yazmıştır?

A) Hidrojen ve bakır  B) Azot ve cıva

C) Hidrojen ve karbon D) Azot ve bakır

7. Aşağıda bazı maddelerin sembol ve formülleri 
veril miştir. 

H2O Ca HNO3 Cl H2SO4

He K CO2 Cu NH3

Buna göre verilen maddelerden kaç tanesi 
bileşiktir?

A) 5   B) 6

C) 7   D) 8

8. Aşağıda bir bileşiğe ait molekül modeli verilmiştir.

Buna göre bu bileşikle ilgili olarak aşağıdaki
lerden hangisi yanlıştır?

A) İki oksijen bir de karbon atomundan oluşmuştur.  

B) Bir molekülünde toplam 12 atom vardır.

C) Bilimsel adı karbondioksittir.

D) Yangın söndürme tüplerinde ve gazlı içecek yapımın-
da kullanılır. 

9. Günlük hayatta sıkça karşılaşılan bazı bileşiklerin 
kullanım alanları aşağıdaki tabloda verilmiştir.     

Bileşik Kullanım alanı

1 Yangın söndürme tüplerinde ve gazlı 
içecek yapımında kullanılır.

2 Halk arasında tuz ruhu olarak bilinir. 
Temizlik malzemesi olarak kulanılır.

3 Bütün canlıların temel ihtiyacıdır.
Canlıların yaşaması için hayati öneme 
sahiptir. 

4 Beyaz, kristal yapılı bir bileşiktir. Yem-
ek tuzu olarak kullanılır.

Buna göre bu bileşiklerin formülleri aşağıda
kilerden hangisinde doğru gösterilmiştir? 

A)             B) 

C)             D) 

10. Aşağıda bir bileşiğn molekül modeli verilmiştir.

Verilen modele göre;

 I. Molekül üç farklı element atomundan oluş-
muştur. 

 II. Molekülde toplam 24 tane atom vardır. 

 III. Formülü C6H12O6 şeklinde yazılabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I   B) I ve II

C) II ve III   D) I, II ve III

CO O CO O

CO O CO O

1 CO2

2 HNO3

3 H2O

4 NaCI

1 CO2

2 HCI

3 H2O

4 NaCI

1 CO2

2 HNO3

3 H2O

4 KCI

1 CO2

2 H2O

3 HCI

4 KCI

C

C
C

C C

C
O

O
H

H H

H

HH

H

H
H

H

H

H O

OO

O
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1. Aşağıda saf maddeler ile ilgili bir şema ve örnek 
maddeler verilmiştir.

Verilen şemaya göre aşağıdaki ifadelerden  
hangisi söylenemez? 

A) Elementler aynı cins atomlardan oluşan saf madde-
lerdir.  

B) Bileşikler farklı cins atomlardan oluşan saf madde-
lerdir.

C) Elementler atomik veya molekül yapılı olabilir.

D) Bileşikler kendisini oluşturan elementlerin özellikleri-
ni göstermezler. 

2. Element tanıtım kartları hazırlayan Buse, kartın 
ön yüzüne elementin sembolünü, arka yüzüne ise 
kullanım alanlarını ve özelliklerini yazmıştır.

Aşağıda Buse’nin hazırladığı bir element kartının 
arka yüzü verilmiştir.

Buna göre Buse’nin hazırladığı kartın ön 
yüzündeki element sembolü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)                   B) 

C)                   D)

3. Aşağıda verilen şemaya element ve bileşiklerin 
özellikleri yazılacaktır.

Buna göre, şemaya yazılacak olan özelliklerle 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 1 numaralı bölüme, “Tek cins atomdan oluşan saf 
maddelerdir.” yazılabilir.

B) 2 numaralı bölüme, “Fiziksel ve kimyasal yollarla baş-
ka maddelere ayrıştırılamaz.” yazılabilir. 

C) 3 numaralı bölüme, “En az iki farklı atomun birleşme-
siyle oluşan saf maddelerdir.” yazılabilir.

D) 3 numaralı bölüme, “Bileşiği oluşturan elementler 
kendi özelliklerini kaybeder.” yazılabilir. 

4. Günümüzde bilinen elementlerin tamamının gös-
terildiği tabloya periyodik cetvel denir.

Aşağıda periyodik cetvelin bir kısmı ve bazı ele-
mentler tablo üzerinde gösterilmiştir. 

Buna göre elementler ve periyodik cetvelle 
ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yan
lıştır? 

A) Elementler periyodik cetvele belirli bir kurala göre 
yerleştirilmişlerdir.

B) Farklı ülkelerde farklı alfabeler kullanılmasına 
rağmen elementlerin sembolleri hep aynıdır.

C) Periyodik cetvelde kullanılan element sembolleri, 
o elementi bulan bilim insanının latince adına göre 
belirlenmiştir.

D) Elementlerin sembollerle gösterilmesi dünyadaki 
bilgi paylaşımını ve bilimsel iletişimi kolaylaştırır. 

Saf Maddeler | Tane Tane Konu Testi

Saf Madde

Elementler Bileşikler

HidrojenGümüş Su







Kömür, petrol, dogal gaz gibi yakıtların
yapısında bulunur.
Besinlerimizin temel yapı taşlarından
biridir.

İnsan vücudunda oksijenden sonra
en fazla bulunan elementtir.

Cl

K

C

Ca

Element Bileşik

1 2 3

H He
Ne

Na Cl
B
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5. Azot, gezegenimizin atmosferinin %78’ini oluştu-
ran tüm canlıların bir bileşeni olan renksiz, koku-
suz, tatsız bir gazdır. Dünyanın her yerindeki çift-
çiler, gübre olarak azot içeren amonyak (NH3) 
kullanmaktadır. Azot, amonyak, nitrik asit ve siya-
nür gibi birçok önemli bileşikler oluşturur. 

Yukarıda bahsedilen azot elementinin sem
bolü aşağıdakilerden hangisidir?

 A) A   B) At

C) N   D) Az

6. Aşağıdaki tablolarda bazı elementlerin isimleri ve 
sembolleri verilmiştir.

Buna göre verilen elementlerin sembolleri ile 
eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğ
ru yapılmıştır?

A)                     B) 

C)                     D) 

7. Aşağıdaki tablolarda bazı bileşiklerin isimleri ve 
formülleri verilmiştir.

Buna göre verilen bileşiklerin formülleri ile 
eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğ
ru yapılmıştır?

A)                     B) 

C)                     D) 

8. Aşağıda suyun oluşumunu gösteren bir model 
verilmiştir.

Sadece verilen modele göre;

 I. Bileşikler birden fazla elementin belirli oranlar-
da bir araya gelmesiyle oluşur. 

 II. Bileşikler kimyasal metodlarla kendilerini oluş-
turan maddelere ayrılabilirler.

 III. Bileşikler kendini oluşturan elementlerden 
farklı özelliklere sahiptir.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I   B) I ve III

C) II ve III   D) I, II ve III

GÜBRE

%46
AZOT

Elemetin Adı

1 Argon

2 Kalsiyum

3 Fosfor

4 Alüminyum

5 Demir

Bileşiğin Adı

1 Hidrojenklorür

2 Karbondioksit

3 Amonyak

4 Sodyumklorür

5 Nitrik Asit

1 b

2 e

3 d

4 c

5 a

1 d

2 e

3 c

4 a

5 b

1 b

2 e

3 a

4 c

5 d

1 d

2 e

3 c

4 b

5 a

1 c

2 e

3 a

4 b

5 d

1 b

2 e

3 c

4 d

5 a

1 c

2 e

3 d

4 b

5 a

1 d

2 e

3 b

4 c

5 aSembolü

a Fe

b Al

c Ar

d P

e Ca

Formülü

a NaCl

b HNO3

c NH3

d HCl

e CO2

Hidrojen

Yanıcı Yakıcı Söndürücü

Oksijen Su

+
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Karışımlar

Birden fazla maddenin her türlü oranda (rastgele oranlarla) bir araya gelerek, kimyasal özelliklerini kaybetme-
den oluşturdukları topluluğa karışım denir. Karışımda maddeler fiziksel özelliklerini kaybedebilirler.
Karışımlar görünümlerine göre homojen ve heterojen karışımlar olmak üzere ikiye ayrılır.

Karışımlar
(Saf Olmayan Madde)

Homojen Karışımlar
(Çözelti)

Heterojen Karışımlar
(Adi karışım)

		Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmez.

		Karışımların sembol ya da formülleri yoktur.

		Karışımı oluşturan maddeler arasında belirli bir oran yoktur.

		Karışımlar fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılabilirler.

		Belirli bir erime ve kaynama noktaları yoktur.

Karışımların özellikleri

Homojen Karışımlar (Çözelti)

Maddenin başka bir çözücü içinde gözle görüleme-
yecek kadar küçük taneciklere (atom, molekül gibi) 
ayrılmasına çözünme denir. 

		Çözeltiler, çözücü ve çözünenden oluşur.

  Çözeltilerde genellikle miktarı fazla olan madde
çözücüdür.

		Su ile hazırlanan çözeltilerde su her zaman çözücü 
kabul edilir.

		Çözünme hızını artıran faktörler; sıcaklık, temas yüzeyi (tanecik boyutu), karıştırma, çözücü miktarı ve çözü-
nen miktarıdır.

Her yerinde aynı özelliği gösteren karışımlara homo-
jen karışım denir.

		Bu karışımlara dışarıdan bakıldığında tek bir mad-
de gibi görünür.

  Homojen karışımlar çözelti olarak da adlandırılır.

  Homojen karışımlar çözünme ile gerçekleşir.

  Deniz suyu, şekerli su, tuzlu su, parfüm, homojen
karışımlara örnektir.

Her yerinde aynı özelliği göstermeyen karışımlara  
heterojen karışımlar denir.

		Bu karışımlara dışarıdan bakıldığında karışımdaki
maddeler ayırtedilebilir.

			Heterojen karışımlar adi karışım olarak da ad–
landırılır.

  Süt, çorba, su-zeytinyağı, toprak gibi karışımlar
heterojen karışımlara örnektir.

Heterojen Karışımlar (Adi karışım)

Tuz
Çözünen
madde

Çözücü

Su Tuzlu su
çözeltisi

Bilimsel bir gerçeği göstermek veya doğrulamak için belirli yöntem ve kurallara uygun olarak yapılan işleme 
deney denir.

Bir deneydeki değişkenler kontrol şekillerine göre üçe ayrılır:

		Bağımsız değişken sizin değiştirdiğiniz, deneyin sonucu üzerinde etkili olmasını beklediğiniz değişkendir.

		Bağımlı değişken ise bağımsız değişkenden etkilenen değişkendir. Bağımsız değişkene göre değişimi incele-
nen sonuç değişkenidir.

		Kontrol edilen (sabit tutulan) değişken ise kontrolünüzde kalan ve miktarı değişmeyen değişkenlerdir.

Öğreten Bilgi
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Öğreten Sorular

1

2
Aşağıda verilen maddeleri kullanarak homojen ve heterojen karışımlar hazırlayıp, tabloda verilen 
uygun bölüme yazınız.

a) Her yerinde aynı özelliği göstermeyen karışımlara heterojen karışımlar denir.

b) Maddenin bir çözücü içinde çözünmesi ile oluşan karışımlara adi karışım denir.

c) Karışımlar görünümlerine göre homojen ve heterojen karışımlar olmak üzere ikiye ayrılır.

d) Homojen karışımlar bir saf maddedir.

e) Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmez.

f) Karışımı oluşturan maddeler belirli bir oranda birleşirler.

g) Karışımların sembol ya da formülleri yoktur.

h) Deneyin sonucu üzerinde etkili olmasını beklediğimiz değişken bağımsız değişkendir.

ı) Tuzlusu karışımı homojen karışımlara örnek verilebilir.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları "D" ve yanlış olanları "Y" harflerini kullanarak sınıflan
dırınız.

tuz şeker

talaş

su kum

alkolzeytin yağı

yoğurt

demir tozu toprak

Homojen Karışım

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

Heterojen Karışım
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3
Aşağıda verilen karışımların türlerini tablo üzerinde “” işareti koyarak işaretleyiniz.

4
Aşağıda verilen çözeltilerdeki çözücü ve çözünen maddeleri ilgili bölümlere yazınız.

Karışım Çözücü madde Çözünen madde

1 Tuzlu su (tuz+su)

2 Şerbet (şeker+su)

3) Kolonya (alkol+su)

4 Hava (oksijen+azot)

5 Gazoz (su+karbondioksit)

6 Kolonya (su+alkol)

5
Aşağıda verilen çözeltilerdeki çözünme hızına etki eden faktörü altlarındaki kutulara yazınız.

Tuz

Su
100 ml
25 oC  

Tuz

Su
200 ml
25 oC  

Tuz

Su
200 ml
25 oC  

Tuz

Su
200 ml
25 oC  

Tuz

Su
200 ml
25 oC  

Tuz

Su
200 ml
50 oC  

İri tuz

Su
200 ml
25 oC  

İnce tuz

Su
200 ml
25 oC  

Tuz

Su
200 ml
25 oC  

Tuz

Su
200 ml
25 oC  

Karışım Homojen karışım Heterojen karışım

1 Tuzlu su

2 Şerbet

3 Salata

4 Ayran

5 Kolonya
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gorgu
Daktilo Metni


gorgu
Daktilo Metni


gorgu
Daktilo Metni


gorgu
Daktilo Metni


gorgu
Daktilo Metni


gorgu
Daktilo Metni
Su

gorgu
Daktilo Metni
Tuz

gorgu
Daktilo Metni
Su

gorgu
Daktilo Metni
Şeker

gorgu
Daktilo Metni
Su

gorgu
Daktilo Metni
Alkol

gorgu
Daktilo Metni
Azot

gorgu
Daktilo Metni
Oksijen

gorgu
Daktilo Metni
Su

gorgu
Daktilo Metni
Karbondioksit

gorgu
Daktilo Metni
Su

gorgu
Daktilo Metni
Tuz

gorgu
Daktilo Metni
çözücü miktarı

gorgu
Daktilo Metni
Çözünen miktarı

gorgu
Daktilo Metni
Çözücü sıcaklığı

gorgu
Daktilo Metni
Karıştırma

gorgu
Daktilo Metni
Tanecik boyutu



6
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan kısımları kutucuklarda verilen kavram ya da isimlerden uygun 
olanı ile tamamlayınız. (Bir kelime birden fazla kullanılabilir.)

çözünme

7
Aşağıda verilen düzeneklerle yapılacak olan deneyle ilgili soruları cevaplayınız.

çözücüdür

kaybetmezler

temas yüzeyini fiziksel

karışımlarkarıştırmakoran

heterojen homojen

artırmak

1) Karışımda maddeler ............................... özelliklerini kaybedebilirler.

2) Birden çok maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle ......................... oluşur.

3) Karışımı oluşturan maddeler arasında belirli bir ................. yoktur.

4) Bileşikler kendilerini oluşturan element atomlarının özelliklerini ................................ .

5) Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini ............................. .

6) Her yerinde aynı özelliği gösteren karışımlara .................... karışım denir.

7)
Maddenin başka bir çözücü içinde gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklere ayrılmasına 
................... denir.

8) Çözeltilerde genellikle miktarı fazla olan madde ............................. .

9) Her yerinde aynı özelliği göstermeyen karışımlara ise ............................. karışımlar denir.

10) Çözücü sıcaklığını ..........................., ................................ artırmak, ........................... çözünme hızını artırır.

Su
200 ml
25 oC  

Su
200 ml
25 oC  

Su
200 ml
25 oC  

10 g küp
şeker

10 g toz
şeker

10 g pudra
şeker

I II III

1 Çözünme süreleri arasındaki ilşki

2 Deneyin bağımsız değişkeni

3 Deneyin bağımlı değişkeni

4 Deneyin kontrollü değişkeni

5 Deneyin yapılış amacı
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gorgu
Daktilo Metni
fiziksel

gorgu
Daktilo Metni
karışımlar

gorgu
Daktilo Metni
oran

gorgu
Daktilo Metni
kaybetmezler

gorgu
Daktilo Metni
homojen

gorgu
Daktilo Metni
çözünme

gorgu
Daktilo Metni
çözücüdür

gorgu
Daktilo Metni
heterojen

gorgu
Daktilo Metni
artırmak

gorgu
Daktilo Metni
temas yüzeyini

gorgu
Daktilo Metni
karıştırmak

gorgu
Metin Kutusu
Her yerinde aynı özelliği göstermeyen karışımlara 

gorgu
Metin Kutusu
karışımlar denir.

gorgu
Daktilo Metni
heterojen

gorgu
Daktilo Metni

gorgu
Daktilo Metni
I > II > III

gorgu
Daktilo Metni
Temas yüzeyi

gorgu
Daktilo Metni
çözünme hızı

gorgu
Daktilo Metni
Çözücü cinsi, çözücü sıcaklığı, çözücü miktarı

gorgu
Daktilo Metni
Çözünme hızına tanecik boyutunun etkisini görmek.



8
Aşağıda verilen karışım örneklerinin türlerini altlarına yazınız.

9
Aşağıda verilen maddelerin çözünme süreleri arasındaki ilişkiyi altlarındaki kutulara yazınız.

Tuzlu su Kolonya

Şerbet Deniz suyu Kumlu su Çakıllı su

Su

Yağ
Talaşlı su

Su
100 ml
25 oC  

Su
200 ml
25 oC  

Su
200 ml
50 oC  

Su
200 ml
25 oC  

5 g 5 g

Su
200 ml
25 oC  

Su
200 ml
50 oC  

Su
200 ml
25 oC  

Su
200 ml
25 oC  

Su
200 ml
25 oC  

Su
200 ml
25 oC  

1 2 3 4 5 6

9 107 8
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gorgu
Daktilo Metni
Heterojen

gorgu
Daktilo Metni
Homojen

gorgu
Daktilo Metni
Homojen

gorgu
Daktilo Metni
Heterojen

gorgu
Daktilo Metni
Homojen

gorgu
Daktilo Metni
Homojen

gorgu
Daktilo Metni
Heterojen

gorgu
Daktilo Metni
Heterojen

gorgu
Daktilo Metni
1 > 2

gorgu
Daktilo Metni
4 > 3

gorgu
Daktilo Metni
6 > 5

gorgu
Daktilo Metni
7 > 8

gorgu
Daktilo Metni
9 > 10



10
Aşağıda verilen çengel bulmacayı çözünüz.

Soldan sağa

 3. Çözeltilerde genelde miktarı çok olan mad-
deye verilen isim.

 4. Çözeltilerde genelde miktarı az olan maddeye 
verilen isim.

 6. Birden çok maddenin kendi özelliklerini kay-
betmeden bir araya gelmesiyle oluşan madde.

 7. Sıvı + katı homojen karışım örneği.

 11. Bilimsel bir gerçeği göstermek veya doğrula-
mak için belirli yöntem ve kurallara uygun ola-
rak yapılan işleme verilen isim.

 14. Heterojen karışımlara verilen bir isim.

 15. Deneyi yapan kişinin değiştirdiği ve dene-
yin sonucu üzerinde etkili olması beklenilen 
değişkendir.

 16. Sıvı + gaz çözeltilerine örnek bir madde.

 1. Bir maddenin başka bir madde içinde tane-
ciklerine ayrılması olayıdır.

 2. Her yerinde aynı özelliği göstermeyen karışım-
lara  verilen isimdir.

 5. Her yerinde aynı özelliği gösteren karışımlara  
verilen isimdir.

 8. Çözünme hızını etkileyen bir faktör.

 9. Çözünme hızını artırıcı yönde etkileyen bir fak-
tör.

 10. Çözünme hızını etkileyen bir faktör.

 12. Bir adi karışım örneği.

 13. Homojen karışımların diğer bir ismi.

Yukarıdan aşağıya

1

5

2

10

1312

8

9

6

4

7

3

11

14

15

16

148

gorgu
Daktilo Metni
ÇÖZÜNME

gorgu
Daktilo Metni
HETEROJENKARIŞIM

gorgu
Daktilo Metni
SICAKLIK

gorgu
Daktilo Metni
SALATA

gorgu
Daktilo Metni
TEMASYÜZEYİ

gorgu
Daktilo Metni
HOMOJENKARIŞIM

gorgu
Daktilo Metni
ÇÖZELTİ

gorgu
Daktilo Metni
KARIŞTIRMA

gorgu
Daktilo Metni
Ç           Z     Ü   C     Ü

gorgu
Daktilo Metni
Ç    Ö    Z    Ü     N          N

gorgu
Daktilo Metni
K    A            I     Ş      I

gorgu
Daktilo Metni
T    U    Z    L      U          U

gorgu
Daktilo Metni
D          N     E     Y

gorgu
Daktilo Metni
D    İ            A    R            Ş           M

gorgu
Daktilo Metni
B    A    Ğ     I            S           Z     D           Ğ     İ            K           N

gorgu
Daktilo Metni
G           Z     O    Z



1. Birden fazla maddenin rastgele oranlarla bir araya 
gelerek oluşturdukları topluluğa karışım denir.

Karışımlarla ilgili olarak;

 I. Birden fazla element ya da bileşiğin kimya-
sal özellikleri değişmeden bir araya gelmesi 
sonucu oluşurlar. 

 II. Karışımdaki maddeler kendi özelliklerini korur-
lar ve fiziksel yollarla tekrar bileşenlerine ayrıla-
bilirler. 

 III. Saf değildirler ve  belirli bir formülleri yoktur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I   B) I ve II

C) I ve III   D) I, II ve III

2. Aşağıdaki tabloda bazı karışım örnekleri verilmiş-
tir.

Karışım Homojen Heterojen

Tuzlu su

Gazoz

Zeytinyağı su

Hava

Verilen karışım örneklerinin doğru sınıflandırı
larak tablonun doldurulmuş hali aşağıdakiler
den hangisindeki gibi olur?

A)                     B) 

C)                     D) 

3. Çözünme hızına çözücü mikarının etkisini görmek 
isteyen bir öğrenci aşağıdaki düzeneği kurmuştur.

Buna göre öğrencinin amacına ulaşabilmesi 
için kurduğu düzenekle birlikte kullanması 
gereken diğer düzenek aşağıdakilerden hangi
si olabilir?

A)                     B) 

C)                     D) 

4. Aşağıda karışımlarla ilgili bir kavram haritası veril-
miştir.

Verilen kavram haritasının doğru tamamlana
bilmesi için K, L ve M yerine yazılması gereken 
kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru 
verilmiştir?

K L M

A) Heterojen Şekerli su Tuzlu su

B) Adi karışım Tuzlu su Zeytinyağı su

C) Çözelti Şekerli su Hava

D) Heterojen Tuzlu su Gazoz

Karışımlar | Tane Tane Konu Testi

































Su
200 ml
50 oC  

5 g tuz

Su
200 ml
50 oC  

5 g tuz

Su
100 ml
30 oC  

5 g tuz

Su
100 ml
50 oC  

10 g tuz

Su
100 ml
50 oC  

5 g tuz

Karışımlar

Homojen

L

K

örnektir örnektir

M
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gorgu
Oval

gorgu
Oval

gorgu
Oval

gorgu
Oval



5. Çözünme hızına etki eden faktörleri deneyle gör-
mek isteyen bir öğrenci aşağıdaki düzeneği kur-
muştur.

Buna göre öğrencinin kurduğu düzenekle ilgili 
olarak  aşağıdaki ifadelerden hangisi söylene
mez?

A) Kurduğu düzenekle sıcaklığın çözünme etkisini 
görebilir.  

B) Yapacağı deneyin bağımsız değişkeni çözücü sıcak-
lığıdır.

C) Deneyinde su çözücü, tuz ise çözünen maddedir.

D) Kurduğu düzeneğin bağımlı değişkeni çözücü mik-
tarıdır. 

    

6. Aşağıda K, L ve M maddelerinin tanecik yapısını 
gösteren modelleri verilmiştir. 

 

               

Buna göre verilen maddelerden hangileri karı
şımdır?

A) Yalnız L   B) Yalnız M

C) L ve M   D) K, L ve M

7. Aşağıda verilen maddelerden hangisi bir çözel
ti örneğidir?

A) Kolonya   B) Ayran

C) Çorba   D) Salata

8. Aşağıda verilen kaplara üzerlerinde gösterilen 
maddeler eklenerek çözelti hazırlanmak isteniyor.

Buna göre bu kaplara atılan maddelerin tama
mının çözünmesi için gereken süreler arasın
daki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru 
verilmiştir?

A) II = III > I   B) I > II = III

C) I > II > III   D) III > II > I

9. Aşağıdaki tabloda K, L ve M çözeltilerini oluşturan 
maddelerin fiziksel halleri verilmiştir.

Karışım Çözünen madde Çözücü madde

K Sıvı Katı

L Sıvı Sıvı

M Sıvı Gaz

Buna göre K, L ve M çözeltileri aşağıdakilerden 
hangisi gibi olabilir?

K L M

A) Şerbet Ayran Hava

B) Tuzlu su Şerbet Kolonya

C) Kumlu su Kolonya Hava

D) Tuzlu su Kolonya Gazoz

10. Homojen karışımlarla ilgili olarak;

 I. Her yerinde aynı özelliği gösteren karışımlardır.

 II. Bu karışımlara dışarıdan bakıldığında tek bir 
madde gibi görünür. 

 III. Bu karışımlar çözelti olarak da adlandırılır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I   B) I ve II

C) I ve III   D) I, II ve III

Su
200 ml
50 oC  

5 g tuz

Su
200 ml
80 oC  

5 g tuz

K L

M

Su
200 ml
25 oC  

Su
200 ml
25 oC  

10 g küp
şeker

10 g toz
şeker

I II

Su
200 ml
50 oC  

10 g toz
şeker

III
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gorgu
Oval

gorgu
Oval

gorgu
Oval

gorgu
Oval

gorgu
Oval

gorgu
Oval



1. Çözünme hızına etki eden faktörleri görmek iste-
yen bir öğrenci aşağıdaki düzenekleri kurmuştur.

Buna göre bu düzenekleri kullanaral deney 
yapan öğrenci için aşağıdaki ifadelerden  
hangisi söylenemez? 

A) I. ve III. düzenekleri kullanarak sıcaklığın çözünme 
hızına etkisini görebilir.   

B) I. ve II. düzenekleri kullanarak temas yüzeyinin 
çözünme hızına etkisini görebilir.

C) II. ve III. düzenekleri kullanarak yapacağı deneyin 
bağımsız değişkeni çözücü sıcaklığı olacaktır.

D) I. ve II. düzenekleri kullanarak yapacağı deneyin 
bağımlı değişkeni çözünme hızı olacaktır.

2. Ekrem Öğretmen ve öğrencileri aşağıda verilen 
malzemeleri kullanarak bir çözelti örneği hazırla-
mışlardır.

Buna göre Ekrem Öğretmen ve öğrencileri
nin hazırladıkları çözeltinin çözünme süresini 
kısaltmak için aşağıdakilerden hangisini yap
maları uygun olmaz?

A) Çözücü miktarını artırıp bir kaşıkla karıştırabilirler.

B) Kullandıkları tuz mikatrını azaltıp, çözücü sıcaklığını 
artırabilirler. 

C) Çözücü miktarını ve sıcaklığını azaltabilirler.

D) Kullandıkları tuzu bir çekiçle ezip toz haline getirerek 
karışımı bir kaşıkla karıştırabilirler. 

3. Aşağıda K, L ve M maddeleri kullanılarak yapılan 
karışımlara ait özellikler verilmiştir.

Karışım Karışımın özelliği

K + L Her tarafında aynı özellik görülmez.

L + M Her tarafında aynı özellik görülmez.

K + M Çözelti oluşur.

Buna göre K, L ve M maddeleri aşağıdakilerden 
hangisinde verilenler olabilir?

K L M

A) yağ tuz su

B) tuz su yağ

C) su tuz şeker

D) Su yağ Tuz

4. Çözünme hızına sıcaklığın etkisini görmek isteyen 
Azra aşağıdaki düzeneği kurmuştur.

Buna göre Azra’nın amacına ulaşabilmesi için 
kurduğu düzenekle birlikte kullanması gere
ken diğer düzenek aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?

A)                     B) 

C)                     D) 

Karışımlar | Tane Tane Konu Testi

Su
200 ml
25 oC  

Su
200 ml
25 oC  

10 g küp
şeker

10 g toz
şeker

I II

Su
200 ml
50 oC  

10 g toz
şeker

III

Su
200 ml
50 oC  

Çözücü: 200 ml su
Çözünen: 10 g tuz
Çözücü sıcaklığı: 50 oC
Çözünme süresi: 30 s

Su
200 ml
50 oC  

10 g toz
şeker

Su
100 ml
50 oC  

10 g toz
şeker

Su
200 ml
50 oC  

10 g küp
şeker

Su
200 ml
80 oC  

10 g küp
şeker

Su
200 ml
80 oC  

10 g toz
şeker
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Oval

gorgu
Oval

gorgu
Oval

gorgu
Oval



5. Aşağıda içlerinde tuz ve yağ bulunan iki kap veril-
miştir.

Bu kaplara su eklenip karıştırılıyor ve bir süre sonra 
aşağıdaki gibi bir görünüm oluşuyor.

Buna göre, kaplarda oluşan karışımlarla ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Her iki kapta da karışım oluşmuştur.

B) 1. kapta çözelti, 2. kapta ise adi karışım oluşmuştur. 

C) 1. kaptaki tuz kimyasal özelliğini kaybetmiştir.

D) 1. kaptaki karışım dışardan bakıldığında tek bir mad-
de gibi görünür. 

6. Aşağıdaki kaplarda şekilde gösterilen miktarlarda 
eşit sıcaklıkta sular bulunmaktadır.

Kaplara eşit miktarda tuz atılarak tamamen çözün-
meleri bekleniyor.

Buna göre kaplaradaki tuzların çözünme süre
leri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisin
de doğru verilmiştir?

A) I = II = III   B) I > II > III

C) III > II > I   D) II > III > I

7. Çözünme hızına etki eden faktörleri görmek iste-
yen bir öğrenci yapacağı kontrollü deney için aşa-
ğıdaki değişkenleri belirlemiştir.

Bağımsız değişken Çözünen miktarı

Bağımlı değişken Çözünme hızı

Kontrol edilen değişken
Çözücü miktarı, tanecik 
boyutu, çözücü sıcaklığı

Buna göre öğrencinin kullanmsı gereken 
deney düzenekleri aşağıdakilerden hangisin
deki gibi olmalıdır?

A) 

B) 

 

C) 

D)  

8. Heterojen karışımlarla ilgili olarak;

 I. Heterojen karışımlar çözelti olarak da ad –lan-
dırılır.

 II. Bu karışımlara dışarıdan bakıldığında karışım-
daki maddeler ayırtedilebilir. 

 III. Süt, çorba, su-zeytinyağı, toprak gibi karışımlar 
örnek verilebilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II   B) I ve II

C) II ve III   D) I, II ve III

YağTuz

1. kap 2. kap

1. kap 2. kap

Su
200 ml
25 oC  

Su
200 ml
25 oC  

10 g küp şeker 10 g toz şeker

Su
200 ml
25 oC  

Su
200 ml
25 oC  

10 g toz şeker 20 g toz şeker

Su
100 ml
25 oC  

Su
200 ml
25 oC  

10 g toz şeker 10 g toz şeker

Su
100 ml
25 oC  

Su
200 ml
25 oC  

10 g küp şeker 10 g toz şeker

Su
100 ml
50 oC  

Su
150 ml
50 oC  

I II

Su
200 ml
50 oC  

III
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gorgu
Oval

gorgu
Oval

gorgu
Oval

gorgu
Oval



Karışımların Ayrılması

Öğreten Bilgi

Karışımlar kimyasal özelliklerini kaybetmedikleri ve fiziksel yöntemlerle oluşturuldukları için yine basit fiziksel 
yöntemlerle kendini oluşturan maddelere ayrılabilir.
Karışımlar ayrılırken karışımı oluşturan maddelerin türüne, fiziksel hâline ve karışımın çeşidine göre farklı yön-
temler kullanılır.

Karışımları ayırma yöntemleri:

Buharlaştırma: Katı - sıvı çözeltilerinin ayrılmasında kullanılan yöntemdir. 
Bu yöntemde;

		Çözelti ısıtılır, çözücü madde buharlaştırılarak karışımdan ayrılır. 

		Kapta sadece çözünen madde (katı madde) kalır.

		Tuzlu su, şekerli su, süt bu yöntemle ayrılabilir.

Yoğunluk Farkı: Yoğunlukları farklı maddelerden oluşan karışımları ayırmak 
için kullanılan bir yöntemdir.

Bu yöntemde;

		Yoğunlukları farklı katı - katı karışımlar su yardımıyla birbirinden ayrıla-
bilir. 

		Sıvı - sıvı heterojen karışımları bu yöntemle ayırmak için ayırma hunisi 
kullanılır.

		Kum+talaş, su+zeytinyağı bu yöntemle ayrılabilir.

Damıtma: Karışımın içerisindeki maddelerin kayna-
ma noktalarının farklı olmasından yararlanılarak bir-
birinden ayrılmasına damıtma yöntemi denir.

Bu yöntemde;

		Çözelti damıtma kabına konup ısıtıldığında kay-
nama noktası düşük olan sıvı daha çabuk buhar-
laşır ve karışımdan ayrılır. 

		Ayrılan buhar soğutucudan geçirilerek yoğuştu-
rulur ve toplama kabında biriktirilir.

		Kaynama noktası yüksek olan sıvı ise damıtma kabında kalır.

 	Örneğin petrolün damıtılmasıyla benzin, mazot, LPG gibi ürünler elde edilir.

Ayrıca karışımlar eleme, süzme, yüzdürme, dinlendirme, mıknatısla ayırma gibi yöntemlerle de ayrılabilir.

		Demir tozu - kum karışımı mıknatıs yardımıyla ayrılabilir.

		Su - talaş karışımı yüzdürme veya süzme yoluyla ayrılabilir.

		Farklı boyutlardaki katı+katı karışımları eleme yöntemiyle ayrılabilir.

Tuzlu su Tuz

Su

Su

Yağ

Musluk

K ve L
karışımı

Isıtıcı

Soğutucu

Toplama
kabı

L sıvısı

Termometre

Damıtma
kabı
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Öğreten Sorular

1

2
Aşağıda verilen karışım örneklerinin hangi yöntemle ayrılabileceğini yazınız.

a) Katı - katı karışımları ayırmada damıtma yöntemi kullanılabilir.

b) Şekerli su (şerbet) buharlaştırma yöntemi ile birbirinden ayrılabilir.

c) Karışımları ayırmada kimyasal yöntemler kullanılır.

d) Homojen karışımlar bir saf maddedir.

e) Ayırma hunisi ile sıvı - sıvı çözeltiler ayrılabilir.

f) Zeytinyağu - su karışımı yoğunluk farkından yararlanılarak ayrılabilir.

g) Ham petrolden petrol ürünlerinin elde edilmesi damıtma işlemi ile yapılır.

h) Karışımları ayırmada karışımın özelliğine göre farklı yöntemler kullanılabilir.

ı) Damıtma yönteminde maddelerin kaynama noktalarının farklı olmasından yararlanılır.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları "D" ve yanlış olanları "Y" harflerini kullanarak sınıflan
dırınız.

Karışım Ayırma yöntemi

1)

        Makarna + Su

2)

3)

4)

5)

Tuzlu su

Su

Yağ

Ham
petrol

Kum-su
talaş
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3
Aşağıda K, L ve M karışım örnekleri ile bu karışımları ayırmak için kullanılan yöntemler verilmiştir.
Verilen  karışımlarla ilgili soruları cevaplandırınız.

4
Aşağıda K ve L maddelerinden oluşan karışımın ayırma yöntemi gösterilmiştir.
Karışımdaki maddeler ve yöntemle ilgili soruları cevaplandırınız.

1 Kullanılan yöntemin adı nedir?

2 Hangi tür karışımları ayırmada kullanılır?

3 Maddelerin hangi özellliği kullanılır?

4 Hangi maddenin kaynama noktası yüksektir?

5 Ayırma işlemini açıklayınız.

1 Karışım türü

2 Karışımı ayırma yöntemi

3 Yapılan işlem

1 Karışım türü

2 Karışımı ayırma yöntemi

3 Yapılan işlem

1 Karışım türü

2
Karışımı ayırma
yöntemi

3 Yapılan işlem

Tuzlu su

Su

Su

Yağ

Musluk

Kolonya
(Su+Alkol)

Isıtıcı

K ve L
karışımı

Isıtıcı

Soğutucu

Toplama
kabı

L sıvısı

Damıtma
kabı
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Daktilo Metni
Katı + sıvı

gorgu
Daktilo Metni
Buharlaştırma

gorgu
Daktilo Metni
Isıtıcı ile karışım ısıtılır. Su buharlaşarak kaptanayrılır ve kapta katı olarak tuz kalır.

gorgu
Daktilo Metni
Sıvı + sıvı

gorgu
Daktilo Metni
Yoğunluk farkı

gorgu
Daktilo Metni
Ayırma hunisi kullanılır ve yoğunluğu büyük olansu altta kalır. Musluk açılarak su alınır. Ayırmahunisinde yağ kalır.

gorgu
Daktilo Metni
Sıvı + sıvı

gorgu
Daktilo Metni
Damıtma

gorgu
Daktilo Metni
Isıtıcı ile karışım ısıtılır. Kaynamanoktası düşük olan alkol öncebuharlaşarak kaptan ayrılır vesoğutucudan geçirilerek yoğuşturulur.

gorgu
Daktilo Metni
Damıtma

gorgu
Daktilo Metni
Sıvı + sıvı homojen karışımlar

gorgu
Daktilo Metni
Kaynama noktalarının farkından yararlanılır.

gorgu
Daktilo Metni
Toplama kabında L sıvısı toplandığına göre L sıvısınınkaynama noktası düşük,  K maddesinin yüksektir.

gorgu
Daktilo Metni
Karışım ısıtılır ve kaynama noktası küçük olan madde buharlaşarak karışımdan ayrılır. Soğutucudan geçerkenyoğuşur ve toplama kabına sıvı olarak birikir.



5
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan kısımları kutucuklarda verilen kavram ya da isimlerden uygun 
olanı ile tamamlayınız. (Bir kelime birden fazla kullanılabilir.)

mıknatıs

6
Aşağıda farklı maddelerden oluşan bir karışım verilmiştir.
Karışımı ayırmak için kullanılacak yöntemleri yazınız.

yoğuşturulur

ayırma hunisi

buharlaştırma süzme

yoğunlukbuharlaştırılırdamıtma

küçük fiziksel

kaynama

1) Deniz suyundan ................................... yöntemi ile tuz elde edilebilir.

2) Sıvı - sıvı heterojen karışımları ayırmada  ............................................ kullanılır.

3) Damıtma işleminde sıvı önce ............................... sonra da ............................. .

4) Karışımları oluşturan maddeler uygun ............................. yöntemlerle birbirlerinden ayrılabilirler.

5) Su - alkol karışımı ............................. yöntemi ile ayrılabilir.

6) Kum - su karışımı ....................... yöntemi ile ayrılabilir.

7) Talaş - demirtozu karışımı ............................... yardımıyla ayrılabilir.

8) Zeytinyağı su karışımını ayırmada ............................... farkından yaralanılır.

9) Damıtma yöntemi sıvıların .......................... noktası farkından yararlanılarak kullanılır.

10) Sıvı - sıvı heterojen karışımlarda yoğunluğu ...................... olan sıvı üstte kalır.

Talaş + Demir tozu + Kum + Çakıl

Karışımı ayırmak için yapılacak işlemler

1

2

3

4

5
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gorgu
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Karışım su içine atılarak yüzdürme ile talaş ayrılır.
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Daktilo Metni
Süzme ile kum ve çakıl sudan ayrılır.

gorgu
Daktilo Metni
Eleme yöntemi ile kum ve çakıl da birbirinden ayrılır.



1. Karışımlar kimyasal özelliklerini kaybetmedikleri 
ve fiziksel yöntemlerle oluşturuldukları için yine 
basit fiziksel yöntemlerle kendini oluşturan mad-
delere ayrılabilir.

Karışımların ayrılması ile ilgili olarak;

 I. Karışımları ayırmak için karışımı oluşturan 
maddelerin farklı fiziksel özelliklerinden yarar-
lanılır. 

 II. Karışımlar ayrılırken karışımı oluşturan madde-
lerin türüne, fiziksel hâline ve karışımın çeşidi-
ne göre farklı yöntemler kullanılır. 

 III. Karışımdan ayrılan maddeler karışım öncesi 
sahip oldukları fiziksel ve kimyasal özelliklerini 
kaybederler.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I   B) I ve II

C) I ve III   D) I, II ve III

2. Aşağıda K ve L maddelerinden oluşan karışımın 
ayırılmasını gösteren bir görsel verilmiştir.

Buna göre;

 I. Yoğunlukları farklı maddelerden oluşan  sıvı - 
sıvı heterojen karışımları ayırmada kullanılan 
bir yöntemdir. 

 II. Musluk açıldığında yoğunluğu küçük olan L 
sıvısı toplama kabında toplanacaktır. 

 III. Kullanılan araç ayırma hunisidir ve tüm sıvı - 
sıvı karışımları ayırmada kullanılabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I   B) I ve II

C) I ve III   D) I, II ve III

3. Bir miktar suyun içine 10 g tuz atılıp karıştırılarak 
bir çözelti hazırlanmıştır.

Buna göre, hazırlanan çözeltideki tuzu ayıra
bilmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi 
kullanılabilir?

A) Süzme   B) Yüzdürme

C) Yoğunluk farkı   D) Buharlaştırma

4. Salça, pekmez, reçel, marmelat, pestil gibi bazı 
gıdalar yapılırken karışımları ayırma yöntemleri 
kullanılır.

Aşağıda domateslerin kaynatılarak salça yapılışını 
gösteren bir görsel verilmiştir.

Buna göre;

 I. Karışıma yeterince ısı verilerek karışımdaki su 
buharlaştırılır. 

 II. Karışımı ayırmada yoğunluk farkından yararla-
nılmıştır. 

 III. Basit fiziksel bir yöntem olduğu için herkes 
tarafından yapılabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I   B) I ve II

C) I ve III   D) I, II ve III

Karışımların Ayrılması | Tane Tane Konu Testi

L
K

Musluk

Toplama kabı

Su

10 g tuz
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5. Aşağıda karışımları ayırmak için kurulan bir düze-
nek verilmiştir.

Buna göre bu düzenekle ilgili olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisi söylenemez?

A) Karışımın içerisindeki maddelerin kaynama noktala-
rının farklı olmasından yararlanılmaktadır.  

B) Düzenekte karışım ısıtılır ve kaynama noktası düşük 
olan sıvı diğerinden daha önce buharlaşır.

C) Buharlaşan sıvı buz kalıbının olduğu kısımdan geçer-
ken yoğuşarak sıvı hale geçer ve kapta toplanır.

D) Kurulan düzenekte kullanılan araç ayrıma hunisi ola-
rak adlandırılır.

    

6. Karışımlar basit fiziksel yöntemlerle kendini oluş-
turan maddelere ayrılabilir.

Talaş parçaları, demirtozu ve tuz dan oluşan bir 
karışımı ayrımak için aşağıdaki işlemler yapılıyor.

  I. Karışım bir kaba konularak su ekleniyor. 

 II. Karışıma mıknatıs yaklaştırılıyor. 

 III. Kap ısıtılarak içindeki suyun tamamı buharlaş-
tırılıyor.

 IV. Karışım süzülüyor.

Buna göre, karışımdaki maddelerin tamamının 
ayrılabilmesi için bu işlemlerin yapılış sırası 
nasıl olmalıdır?

A) II, IV, I, III   B) II, I, IV, III

C) I, III, IV, II   D) I, II, IV, III

7. K ve L maddelerinden oluşan bir çözeltiyi ayırmak 
için aşağıdaki düzenek kuruluyor.

Karışım ısıtılmaya başladıktan bir süre sonra diğer 
kapta  L sıvısı toplanmaya başlıyor.

Buna göre;

 I. Karışımı ayırmak için kullanılan yöntem damıt-
ma yöntemidir. 

 II. L sıvısının kaynama noktası K sıvısının kayna-
ma noktasından yüksektir. 

 III. Bu yöntemle sadece iki sıvıdan oluşan çözelti-
ler ayrılabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I   B) I ve II

C) I ve III   D) I, II ve III

8. Aşağıdaki tabloda K, L ve M sıvılarına ait bazı bilgi-
ler verilmiştir.

Madde Yoğunluğu
(g/cm3)

Kaynama noktası 
(oC)

K 1 100

L 2 80

M 3 110

Verilen maddelerden;

  K ve L sıvıları birbiri ile homojen karışım oluştu-
ruyor.

 	M sıvısı K ve L karışımı ile çözelti oluşturmuyor. 

Buna göre bu üç maddenin oluşturduğu karışı
mı ayırmak için;

 I. Damıtma.     II.  Yoğunluk farkı     III.  Süzme

yöntemlerinden hangileri yapılmalıdır?

A) Yalnız I   B) I ve II

C) I ve III   D) I, II ve III

Buz 
kalıbı

Toplama
kabı

Damıtma
kabı

K+L

L
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Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm

Öğreten Bilgi

İnsanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri sonucunda işe yaramaz hâle gelen, kullanım süresi dolmuş maddelere
atık denir. Atık maddeler günlük hayatta çöp diye ifade edilir fakat atık ile çöp birbirinden farklı ve karıştırıl-
maması gereken kavramlardır.
Çöp içinden, kağıt, karton cam, metal, plastik gibi maddeler ayrıldıktan sonra geride kalan ve hiçbir şekilde geri 
kazanımı veya geri dönüşümü mümkün olmayan artık malzemeye denmektedir. 

Atık türleri; kağıt atık, ahşap atık, plastik atık, cam atık, kompozit atık, metal atık, bitkisel atık yağ, organik atık, 
elektronik atık ve atık pil olarak sınıflandırılabilir.

Evlerden, bahçe, park ve piknik alanları gibi halka açık yerlerden, endüstriyel içeriklere sahip atık oluşturmayan 
işyerlerinden atılan tehlikeli ve zararlı atık kavramına girmeyen atıklara genel olarak evsel atık denmektedir.

Yeniden değerlendirilme imkânı olan atıkların çeşitli işlemlerden geçirilerek ham maddeye dönüştürülmesi ve 
tekrar üretim sürecine dâhil edilmesine geri dönüşüm denir.
Atıkların toplama ve temizleme dışında hiçbir işleme tabi tutulmadan aynı şekli ile ekonomik ömrü dolana 
kadar defalarca kullanılmasına ise yeniden kullanım denir.

Geri Dönüşümün Önemi

  Ham madde tüketimini azaltarak doğal kaynakların korunmasını sağlar.

	 Enerji tasarrufu sağlar.

  Atık miktarını azaltarak çöp işlemlerinde kolaylık sağlar.

  Sağladığı kaynak ve enerji tasarrufu sayesinde ülkenin gelişmesine ve ekonomisine katkıda bulunur.

  Başka ülkelerden ithal edilmesi gereken ham madde miktarının azalmasını sağlar.

  Yeni bir iş kolu oluşturarak işsizliği azaltır.

	 Hava kirliliğini, su kirliliğini ve su kullanımını azaltır.

Geri Dönüşüm Nasıl Yapılır?

 1-  Kaynakta Ayrıştırılması: Değerlendirilebilir atıklar, oluştukları yerde çöplerden ayrılarak biriktirilir.

 2-  Sınıflama: Kaynağında ayrı toplanan atıklar, cam, metal-plastik ve kağıt bazında sınıflandırılır.

 3- Değerlendirme: Atıklar, fiziksel ve kimyasal değişimler geçirerek yeni bir malzeme olarak ekonomiye 
geri döner.

 4-  Yeni Ürünü Ekonomiye Kazandırma: Geri dönüştürülen ürün, yeni bir malzeme olarak kullanıma 
sunulur.

CAM METAL KAĞIT PİLPLASTİK ORGANİK
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Öğreten Sorular

1

2
Aşağıda verilen uygulamaları geri dönüşüm veya yeniden kullanım olarak sınıflandırınız.

a) Geri dönüşümün amacı; kaynakların tükenmesini önlemek ve atık çöp miktarını azaltmaktır.

b) Plastik, cam gibi maddelerin geri dönüşümü sonucu daha az petrol ve kömür kullanılır.

c)
Geri dönüşüm, yeniden değerlendirilebilme olanağı olan atıkların çeşitli işlemlerden geçerek 
üretim sürecine yeniden dahil olmasıdır.

d)
Demir, çelik, kâğıt, plastik, cam ve elektronik atıklar yeniden kullanılması mümkün olmayan 
atıklardır.

e) Atık maddeler günlük hayatta çöp diye ifade edilir.

f) Kızartma yapıldıktan sonra yanmış olan yağlar evsel sıvı atık haline gelir.

g)
İnsanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri sonucunda işe yaramaz hâle gelen, kullanım süresi 
dolmuş maddelere çöp denir.

h)
Atıkların toplama ve temizleme dışında hiçbir işleme tabi tutulmadan aynı şekli ile ekonomik 
ömrü dolana kadar defalarca kullanılmasına geri dönüşüm denir.

ı) Geri dönüşüm doğal kaynakların korunmasını ve enerji tasarrufunu sağlar.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları "D" ve yanlış olanları "Y" harflerini kullanarak sınıflan
dırınız.

Yoğurt kabı
Cam atıklar Sanayi tesisi Su baradağı

Saksı olarak
kullanılıyor.

1

4

2

Kullanılmış lastik Asfalt fabrikası Asfalt

3

Nar
Reçeli Tuz

Reçel
kavanozu

Tuzluk olarak
kullanılıyor.

Yeniden kullanım
..................................

Geri dönüşüm
..................................
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3
Aşağıda verilen soruları cevaplandırınız.

4
Aşağıda atıkların toplanması için kullanılan geri dönüşüm kutuları verilmiştir. 
Atık türlerine göre farklı toplama kaplarının kullanılmasının amacını yazınız.

A) Geri dönüşüm işleminin aşamalarını yazınız.

1

2

3

4

B) Geri dönüşümün faydaları nelerdir?

1

2

3

4

5

C) Geri dönüşümü yapılabilen evsel katı atıklar nelerdir?

1 5

2 6

3 7

4 8

CAM METAL KAĞIT PİLPLASTİK ORGANİK

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
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Hava kirliliğini, su kirliliğini ve su kullanımını azaltır.
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Atık miktarını azaltarak çöp işlemlerinde kolaylık sağlar.
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Pil
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Daktilo Metni
Tekstil atıkları
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Kauçuk
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Daktilo Metni
Atıkların kaynağında ayrıştırılması amaçlanmaktadır. Topluca bir kutuya atılan atıklarınayrıştırılması hem zaman hem de işgücü zararı açacaktır. Ayrıca topluca atılan atıkların içindekibazı maddeler diğer maddelerin bozulmasına sebep olabilir.  



5
Aşağıda geri dönüşüm için tasarlanmış bir proje örneği verilmiştir.
Sizde geri dönüşüm ile ilgili olarak bir proje tasarlayınız.

Geri Dönüşüm Robotu: RocYcle
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zekâ 
Laboratuvarı’ndan bir grup araştırmacı, atıkları geri dönüştürmeye 
uygun hale getirmek için cinsine göre ayrıştırabilen bir robot geliş-
tirdi.

RoCycle adı verilen robotun parmak uçlarında dokunmaya duyarlı 
sensörler yer alıyor. Bu sensörler robotun dokunduğu atığın boyutu-
nu ve katılığını algılamasını sağlıyor. Durağan haldeki cisimleri %85 
oranında doğru tahmin edebilen robot, taşıyıcı kayış üzerinde hare-
ket eden cisimleri %63 oranında doğru ayrıştırabiliyor.

ROCYCLE

GERİ DÖNÜŞÜM PROJEM

Projenin Adı

Projenin amacı

Öğrencinin Adı Soyadı

Sınıfı - Numara

Proje hakkında bilgi
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1. Evlerden, bahçe, park ve piknik alanları gibi hal-
ka açık yerlerden, endüstriyel içeriklere sahip atık 
oluşturmayan işyerlerinden atılan tehlikeli ve 
zarar lı atık kavramına girmeyen atıklara genel ola-
rak evsel atık denmektedir.

Buna göre;

 I. Yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gere-
ken her türlü katı malzeme evsel katı atıktır. 

 II. Evlerde kullanılan sıvıların hemen hemen hep-
si kullanım sonrası ya doğrudan ya da su ile 
karışarak evsel sıvı atık hâline gelir. 

 III. Evsel atık maddelerden bazıları geri dönüş–
türülerek tekrar tekrar kullanılır, bazıları ise geri 
dönüştürülemez.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I   B) I ve II

C) I ve III   D) I, II ve III

2. Yeniden değerlendirilme imkâ-
nı olan atıkların çeşitli işlemler-
den geçirilerek ham maddeye 
dönüştürülmesi ve tekrar üre-
tim sürecine dâhil edilmesine 
geri dönüşüm denir.

Buna göre geri dönüşümle ilgili olarak aşağı
daki ifadelerden hangisi söylenemez?

A) Ham madde tüketimini azaltarak doğal kaynakların 
korunmasını sağlar.  

B) Başka ülkelerden ithal edilmesi gereken ham madde 
miktarının azalmasını sağlar.

C) Atık miktarını artırarak belediyelere çöp işlemlerinde 
zorluklar oluşturur.

D) Sağladığı kaynak ve enerji tasarrufu sayesinde ülke-
nin gelişmesine katkı sağlar.

3. Çevreye zarar verecek ya da geri dönüştürülebile-
cek her türlü atığın; depolanması, taşınması, uzak-
laştırılması ve geri dönüşüme kazandırılması ile 
ilgili yapılan çalışmalara atık kontrolü denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi atık kont
rolüne uygun bir davranış değildir?

A) Mahallelere, sitelere ve okullara belediyelerce geri 
dönüşüm kutularının bırakılması.  

B) Atık yağların muhtarlık, okul, cami, market gibi yer-
lerdeki atık yağ bidonlarında toplanması.

C) Atık suların arıtırılarak belediyelerce parklardaki yeşil 
alanların sulanmasında kullanılması.

D) Evlerde oluşan atıkların tamamının sağlam bir poşet-
le çöp kutularına atılması.

4. Aşağıdaki tabloda bazı evsel katı atıklar verilmiştir.

Atık Geri dönüşümü 
yapılır

Geri dönüşümü 
yapılamaz

Kağıt

Cam

Pil

Metal

Verilen atık maddelerin doğru sınıflandırılarak 
tablonun doldurulmuş hali aşağıdakilerden 
hangisindeki gibi olur?

A)                     B) 

C)                     D) 

 Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm | Tane Tane Konu Testi
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5. Aşağıda bir gazete haberi verilmiştir.

Buna göre;

 I. Ücretli plastik poşet uygulaması bir atık kont-
rolü uygulamasıdır. 

 II. Ham madde tüketimini azaltarak doğal kay-
nakların korunmasını sağlamıştır. 

 III. Atık miktarını azaltarak çöp işlemlerinde kolay-
lık sağlamıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I   B) I ve II

C) I ve III   D) I, II ve III

6. Sağlık kuruluşlarında oluşan atıklar, insan ve çev-
re sağlığına zarar verdiğinden dolayı tehlikeli ve 
zararlı atık sınıfına girer. Bu atıklar tıbbi atık olarak 
adlandırılır. Tıbbi atıklar miktar olarak az olmaları-
na rağmen yüksek oranda risk taşıyan çok önemli 
bir atık grubudur. Bu atıkların gerekli şekilde top-
lanarak imha edilmesi gerekir. Ayrıca bu atıkların 
üretim, taşıma, depolama ve yok edilme süreçleri-
ne ilişkin özel önlemler alınması gerekir. 

Buna göre, tıbbi atıklarla ilgili olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tıbbi atıklar geri dönüşümü yapılamayan atık sınıfına 
girer.  

B) Tıbbi atıklar evsel atıklar ile karıştırılmamalı ve kesin-
likle bu atıklar ile temas edilmemelidir.

C) Bu atıklar temizlenip dezenfekte edildikten sonra 
geri dönüşüme sokulmalıdır.

D) Tıbbi atıklar uygun şartlarda toplanarak imha edil-
melidir.

7. Kullanmadığınız eşyaların tamir ve temizleme 
dışında hiçbir işleme tabi tutulmadan tekrar kul-
lanılmasına yeniden kullanma denir.

Buna göre, aşağıdaki uygulamalardan hangisi 
yeniden kullanmaya örnek verilemez?

A) Kullanılmayacak durumda olan araba lastiklerinden 
sanayi tesislerinde asfalt kaplama malzemesi yapıl-
ması. 

B) Evlerde kullanılmayan plastik ve teneke kutuların; 
saksı, malzeme kutusu gibi ürünlere dönüştürülerek 
kullanılmaya devam edilmesi.

C) Kullanılmayan kıyafetler, oyuncaklar ve okunan 
kitapların ihtiyaç sahiplerine verilmesi.

D) Küçük geldiği için giyilemeyen ayakkabıların temiz-
lenerek kardeşler arasında kullanılması.

8. Aşağıdaki atıklardan hangisinin geri dönüşü
mü yapılamamaktadır?

A) Salça Kavonozları  B) Çay bardakları

C) Ampül ve florosans lambaları D) Süt şişeleri

9. Aşağıda okul, site ve apartman gibi toplu yaşam 
alanlarına yerleştirilen bazı atık toplama kutuları 
gösterilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi geri dönü
şümde atıkları toplamak için farklı kutuların 
kullanılmasının sebeplerinden biri olamaz?

A) Evlerde veya diğer çöp kaynaklarında atık meydana 
gelir gelmez toplanmasını sağlamak. 

B) Atıkların kaynağında ayrı toplanmasıyla bu atıkların 
geri dönüşümünden kaliteli ürünler elde edilebil-
mek.

C) Özellikle evlerde oluşan atıklardan kalan suların 
diğer atıklara zarar vermesini engellemek. 

D) Çöp kutularının güzel görünmesini sağlayarak sokak 
ve bahçelerin de daha güzel görünmesini sağlamak.

Ücretli Plastik Poşet Uygulaması

1 Ocak 2019 itibariyle yürürlüğe giren üc-
retli poşet uygulaması ilk senesinden

meyvelerini vermeye başladı. Poşetlerin
kullanım oranı %77,27 düştü ve ilk yılında

150 bin ton plastik tasarrufu sağlandı.
Türkiye’de kişi başına yaklaşık 35 poşet kul-
lanılıyordu. Şimdi kişi başı poşet kullanım

sayısı 10’a kadar geriledi.

CAM METAL KAĞITPLASTİK
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Saf Madde ve Karışımlar | Tane Tane Ünite Testleri

1. Aşağıda bir atom modeli ve temel parçacıkları 
gösterilmiştir.

Buna göre, harflerle gösterilen kısım ve temel 
parçacıklala ilgili aşağıda verilenlerden hangi
si yanlıştır?

A) M, çekirdeğin etrafındaki katmanlarda hızlı ve daire-
sel olarak hareket eden (–) yüklü tanecik elektrondur. 

B) K, L ve N taneciklerini bulunduran ve atomun kütlesi-
ni oluşturan çekirdektir.

C) L ve N atomun kütlesini oluşturan, proton ve nötron 
olarak adlandırılan parçacıklardır. 

D) Çekirdeğin yükünü belirleyen (–) yüklü tanecik olan 
M taneciğidir.

2. Aşağıda geçmişten günümüze atom ile ilgili öne 
sürülen görüşler ve atom modeli isimleri karışık 
olarak verilmiştir.

Buna göre, öne sürülen görüş ile atom mode
linin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde 
doğru yapılmıştır?

A)    B) 

C)    D) 

3. Aşağıda K, L ve M maddelerinin modelleri veril-
miştir.

Buna göre, bu maddelerden hangileri molekül 
yapılıdır?

A) Yalnız M   B) K ve L

C) K ve M   D) K, L ve M

4. Elementler tek cins atomdan oluşan saf maddeler-
dir ve sembollerle gösterilirler.

Aşağıda  dört elemente ait semboller verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki elementlerden hangisinin 
sembolü yukarıda verilmemiştir?

A) Sodyum   B) Fosfor

C) Klor   D) Helyum

5. Çözelti oluşurken çözünen madde çözücünün içi-
ne ilave edildiğinde çözünen maddenin tanecikle-
ri birbirinden ayrılır ve çözücü maddenin tanecik-
lerinin içine eşit olarak dağılır.

Bir çözeltide çözünme hızını artırmak için;

 I. Çözücü sıcaklığını artırmak 

 II. Çözünen miktarını artırmak 

 III. Çözücü miktarını artırmak

işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?

A) Yalnız I   B) Yalnız II

C) I ve III   D) II ve III

K

M
L

N

Atom içi dolu berk
kürelere benzer ve 
parçalanamaz.

1

Atomlar daha küçük 
taneciklerden oluştuğu
için parçalanabilir.

2

Elektronlar çekirdeğin 
çevresinde belirli uzak-
lıklarda hareket ederler.

3

Thomson

     Dalton

       Bohr

a

b

c

1- a

2 - b

3 - c

1- b

2 - c

3 - a

1- b

2 - a

3 - c

1- c

2 - a

3 - b

K L

M

Na P

Cl Hg
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6. En az iki farklı atomun birleşmesiyle oluşan saf 
maddeler bileşik olarak adlandırılır. Bileşikler for-
müllerle gösterilirler.

Aşağıda bir bileşiğin molekül modeli ve formülü 
verilmiştir.

Verilen bileşikle ilgili olarak;

 I. Bir molekülünde üç çeşit olmak üzere toplam 
yedi atom bulunmaktadır.

 II. Bileşiğin formülünde bileşiği oluşturan ele-
mentlerin sembolleri ve bileşikteki birleşme 
oranlarını ifade eden rakamlar kullanılmıştır. 

 III. Bu bileşik, yapısındaki element atomlarının 
kimyasal özelliklerini gösterir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II   B) I ve III

C) II ve III   D) I, II ve III

7. Aşağıda K, L ve M maddelerinden oluşan bir karı-
şım ve bu karışımdaki maddeleri ayırmak için kul-
lanılan işlemler verilmiştir.

Buna göre bu karışımla ilgili olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisi söylenemez?

A) 1. işlemde karışımın içerisindeki maddelerin yoğun-
luk farkından yararlanılmıştır.  

B) M sıvısının yoğunluğu, K ve L çözeltisinin yoğunlu-
ğundan büyüktür.

C) 2. işlemde karışımın içerisindeki maddelerin kayna-
ma noktalarının farklı olmasından yararlanılmıştır.

D) K maddesinin kaynama noktası L maddesinin kayna-
ma noktasından yüksektir. 

8. Çözeltilerde çözünme hızına etki eden faktörler-
le ilgili bir deney yapmak için aşağıdaki düzenek 
kurulmuştur.

Buna göre;

  I. Yapılacak deneyle çözücü miktarının çözünme 
hızına etkisi görülebilir. 

 II. Deneyin bağımsız değişkeni çözücü sıcaklığı 
olacaktır. 

 III. Çözücü sıcaklıkları farklı yapılırsa bu düzenekle 
sıcaklığın çözünmeye etkisi de görülebilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I   B) I ve II

C) I ve III   D) I, II ve III

9. Aşağıda Nilüfer Belediyesinin yapmış olduğu bir 
proje verilmiştir.

Buna göre bu projeyle ilgili olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisi söylenemez?

A) Tamir ve temizleme dışında hiçbir işleme tabi tutul-
madan tekrar kullanılması sağlandığı için bir yeniden 
kullanma projesidir.  

B) Bu şekilde hem çevreye atılan atıklar azaltılmış hem 
de israfın önüne geçilmiş olur.

C) Bu tür projelerle hem ihtiyaç sahipleri sevindirilmiş 
hem de ülke kaynakları daha tasarruflu kullanılmış 
olur.

D) Atıkların çeşitli işlemlerden geçirilerek yeniden üreti-
me sokulduğu bir geri dönüşüm projesidir. 

H2SO4

Karışım ayırma hunisine
boşaltılıyor ve M sıvısı
ayrılıyor.

1

Geriye kalan karışımdaki
K ve L maddeleri damıtma
yöntemi ile ayrılıyor.

2
K, L ve M
karışımı

Su
200 ml
50 oC  

Su
200 ml
50 oC  

10 g toz şeker 20 g toz şeker

Vatandaşların verdiği kullanılmayan
kıyafetleri yıkayıp, gerekirse onarıp
ütüleyerek ihtiyaç sahibi olanlara
ulaştıran Nilüfer Belediyesi Kadın

Meclisi gönüllüleri, 2003 yılından bu
yana yaklaşık 150 bin kişiye yardım

ulaştırdı. 

GİYMİYORSANIZ GİYDİRİN
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1. Aşağıda geçmişten günümüze atom ile ilgili öne 
sürülen görüşler karışık olarak verilmiştir.

Buna göre, bu görüşlerin geçmişten günümüze 
doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde 
doğru yapılmıştır?

A) 1 - 2 - 3 - 4   B) 4 - 3 - 2 - 1

C) 4 - 2 - 1 - 3   D) 1 - 4 - 2 - 3

2. Aşağıda atomun yapısında bulunan parçacıklar 
atom modeli üzerinde harflendirilerek verilmiştir.

Buna göre parçacıkların ismi aşağıdakilerden 
hangisinde doğru verilmiştir?

K L M

A) elektron nötron proton

B) proton elektron nötron

C) proton elektron nötron

D) elektron proton nötron

3. Aşağıda bazı elementlerin kullanım alanları veril-
miştir.

  Balon ve zeplin gibi hava taşıtlarının şişirilm-
esinde kullanılır. 

  Suların mikroplardan arındırılmasında kul-
lanılır.

  Oksitlenmemesi nedeniyle tıpta ortopedi 
alanında kullanılır.

  Ampul ve floresan yapımında kullanılır.

Buna göre, hangi elementin kullanım alanı ve–
rilmemiştir?

A) Helyum   B) Platin

C) Klor   D) Hidrojen

4. Aşağıda günlük hayatta sıkça kullanılan bir 
bileşiğin tanıtım kartı verilmiştir.

Buna göre, bu bileşiğin formülü aşağıdakiler
den hangisinde doğru verilmiştir.

A) HCl   B) NH3

C) HNO3   D) NaCl

5. Aşağıda bir maddenin özellikleri verilmiştir.

  Dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi 
görünür. 

  Çözelti olarak adlandırılır.

  Sıvı + katı karışımlarına örnek verilebilir.

Buna göre, bu madde aşağıdakilerden hangisi 
olabilir.

A) Tuzlu su   B) Çamurlu su

C) Ayran   D) Gazoz

Atomun içinde küçük
tanecikler olduğu ve

atomun bölünebilece-
ği fikri öne sürülmüş
ve atom, üzümlü bir
keke benzetilmiştir.

Elektronlar çok hızlı ha-
reket ettiği için bunların
belirli bir yörüngesi yok-
tur. Sadece elektronla-

rın bulunma ihtimalinin
olduğu bölgeler vardır.

Atomun yapısı Güneş
etrafında dolanan geze-
genlere benzetilmiştir.
Çekirdeğin pozitif (+)
yüklü olduğu ve elek-

tronların çekirdeğin et-
rafında dolanmakta ol-

duğu açıklanmıştır.

Elektronların, çekirde-
ğin etrafında rastgele

dolaşmadıkları söylen-
miştir. Elektronların çe-
kirdeğe belli uzaklıktaki
katmanlarda dolandık-
larını açıklayan bir mo-

deldir.
1 2

3 4

K

M

L

+
+

+

+
-

--

-

- - -
-

-
-

++
0

0

Bileşik Tanıtım Kartı
  Bir molekülünde 3 çeşit atom bulunur.

  Bir molekülünde bulunan atom sayısı
      beştir.

  Halk arasında kezzap olarak bilinir.

  Gübre endüstrisinde kullanılır.
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6. Çözünme hızına sıcaklığın etkisini görmek isteyen 
Barış aşağıdaki düzeneği kurmuştur.

Buna göre Barış’ın amacına ulaşabilmesi için 
kurduğu düzenekle birlikte kullanması gere
ken diğer düzenek aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?

A)                     B) 

C)                     D) 

7. Günümüzde; hemen hemen her sektörde birçok 
ürün ambalajlı olarak satışa sunulmaktadır. Günde-
lik hayatımızda pek çok ürünü, cam, metal, plastik, 
kâğıt gibi ambalajlar içinde satın alıyoruz. İçindeki 
ürünü tükettikten sonra bu ambalaj atıkları işe yara-
maz deyip çöpe atıyoruz. Ürettiğimiz atığın yaklaşık 
%20’sini ambalaj atığı oluşturmaktadır. Doğal kay-
naklarımız dünya nüfusunun artması ve tüketim 
alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte her geçen 
gün azalmaktadır. Öncelikle yapmamız gereken az 
atık oluşturmak, atık oluşumunun kaçınılmaz olma-
sı durumunda da atıklarımızı tekrar kullanmak veya 
geri dönüşüme gitmesine yardımcı olmaktır.

Yukarıdaki metne göre aşağıdaki ifadelerden 
hangisi söylenemez?

A) Doğal kaynakların korunabilmesi için öncelikle az 
atık oluşturulmalıdır.  

B) Cam, metal veya plastik gibi ambalaj atıklarını farklı 
amaçlar için tekrar tekrar kullanmalıyız.

C) Tekrar kullanım imkanı olmayan atıkların geri dönü-
şümde değerlendirilmesi sağlanmalıdır.

D) Alışverişlerimizde mümkün olduğunca ambalajsız 
ürünleri satın almalıyız. 

8. Aşağıda ham petrolden ayrıştırılan maddeler ve–
rilmiştir.

Buna göre;

 I. Petrolden elde edilen ürünler damıtma yönte-
mi ile ham petrol karışımından ayrılmaktadır.

 II. Ham petrolün içindeki maddelerin yoğunluk-
larının farklı olmasından yararlanılmaktadır. 

 III. Bu yöntemde ham petrolün içinden ilk ayrı–
lacak olan madde LPG dir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I   B) I ve II

C) I ve III   D) I, II ve III

9. Aşağıdaki kaplarda şekilde gösterilen miktarlarda 
ve sıcaklıklarda sular bulunmaktadır.

Kaplara eşit miktarda şeker atılarak tamamen 
çözünmeleri bekleniyor.

Buna göre kaplaradaki şekerlerin çözünme hız
ları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisin
de doğru verilmiştir?

A) III > I = II   B) III > I > II

C) III > II = I   D) II =I > III

Su
200 ml
80 oC  

20 g tuz

Su
200 ml
50 oC  

20 g tuz

Su
100 ml
80 oC  

10 g tuz

Su
200 ml
80 oC  

10 g tuz

Su
200 ml
50 oC  

10 g tuz

Dizel

Neft sıvısı

Fueloil

Asfalt

Parafin

Benzin

LPG

Yağlama yağı

20 oC

50 oC

100 oC

175 oC

200 oC

250 oC

300 oC

350 oC

Ham
petrol

RAFİNERİ

Su
100 ml
50 oC  

Su
100 ml
30 oC  

I II

Su
200 ml
50 oC  

III
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1. Bir elementin tüm kimyasal özelliklerini taşıyan 
en küçük taneciğine o elementin atomu denir. 
Atomun yapısında temel parçacıklar olan proton, 
nötron ve elektronlar bulunur.

Atomun yapısını oluşturan taneciklerin model 
üzerinde gösterimi aşağıdakilerden hangisin
de doğru çizilmiştir?

A)                     B) 

C)                     D) 

2. Deneysel verilere dayalı ilk atom 
modelini ortaya atmıştır. Tüm mad-
delerin atom adı verilen küçük 
parçacıklardan oluştuğunu öne 
sürmüş ve atomu içi dolu berk 
kürelere benzetmiştir. 

Yukarıda bahsedilen bilim insanı aşağıdakiler
den hangisidir?

A) Democritus   B) John Dalton

C) J.J.Thomson   D) Niels Bohr

3. Aşağıda bir elementin kullanım alanları verilmiştir.

		Isıya dayanıklı cam imalatında, seramiklerde ve 
roket yakıtında kullanılır.

 	Ülkemizde en çok çıkarılan madenlerden biri-
dir.

		Çamaşır ve bulaşık deterjanlarında da kullanıl-
maktadır.

Buna göre, bu element aşağıdakilerden hangi
sidir?

A) Karbon   B) Hidrojen

C) Bor   D) Argon

4. Aşağıda K, L ve M maddelerinin molekül modelleri 
verilmiştir.

Buna göre verilen maddelerden hangileri bile
şiktir?

A) Yalnız K   B) Yalnız M

C) K ve L   D) L ve M

5. Doğada pek çok bileşik vardır. Yemeklere konulan 
tuz, çaya atılan şeker, temizlikte kullanılan sabun, 
temel yaşam kaynağımız olan su, bileşiklere örnek 
olarak verilebilir.

Aşağıda suyun oluşumu model olarak verilmiştir.

Buna göre bileşiklerle ilgili olarak;

 I. Farklı cins atomların bir araya gelerek oluştur-
dukları saf maddelerdir.

 II. Bileşiği oluşturan element atomları belirli oran-
larda birleşir. 

 III. Bütün bileşikler moleküllerden oluşur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I   B) I ve II

C) I ve III   D) I, II ve III

proton elektron nötron

K

M

L

+
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6. Çözünme hızına etki eden faktörleri görmek iste-
yen bir öğrenci aşağıdaki düzenekleri kurmuştur.

Buna göre, öğrencinin yapacağı deneylerle 
ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söy
lenemez?

A) I. ve II. düzenekleri kullanarak çözünme hızına çözü-
cü miktarının etkisini görebilir.  

B) II. ve III. düzenekleri kullanarak çözünme hızına sıcak-
lığın etkisini görebilir.

C) I. ve II. düzenekleri kullanarak yapacağı deneyin 
bağımsız değişkeni çözünen miktarı olacaktır.

D) II. ve III. düzenekleri kullanarak yapacağı deneyin 
bağımlı değişkeni çözünme hızı olacaktır. 

7. Karışımlar basit fiziksel yöntemlerle kendini oluş-
turan maddelere ayrılabilir. Homojen karışımların 
içerisindeki maddelerin kaynama noktalarının 
farklı olmasından yararlanılarak birbirinden ayrıl-
masına damıtma yöntemi denir.

Aşağıda K, L, M ve N maddelerinden oluşan bir 
homojen karışımı damıtma yöntemi ile ayırabil-
mek için kurulan düzenek ve bu maddelerin kay-
nama noktaları verilmiştir.

K,L,M,N

?

Madde Kaynama noktası 
(oC)

K 100

L 80

M 110

N 40

Buna göre karışım ısıtılmaya başladıktan sonra 
karışımdan ilk ayrılacak olan madde aşağıdaki
lerden hangisi olacaktır?

A) K   B) L

C) M   D) N

8. Yeniden kullanılması mümkün olan atıkların çeşitli 
işlemlerden geçirilerek ham madde hâline getiri-
lip yeniden üretime kazandırılmasına geri dönü-
şüm denir.

Aşağıda geri dönüşüm aşamaları karışık olarak 
verilmiştir.

 I-  Yeni Ürünü Ekonomiye Kazandırma: Geri 
dönüştürülen ürün, yeni bir malzeme olarak 
kullanıma sunulur.

II-  Sınıflama: Kaynağında ayrı toplanan atıklar, 
cam, metal-plastik ve kağıt bazında sınıflandı-
rılır.

 III-  Kaynakta Ayrıştırılması: Değerlendirilebilir 
atıklar, oluştukları yerde çöplerden ayrılarak 
biriktirilir.

 IV- Değerlendirme: Atıklar, fiziksel ve kimyasal 
değişimler geçirerek yeni bir malzeme olarak 
ekonomiye geri döner.

Buna göre verilen aşamaların uygulama sırası 
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) II - III - IV - I   B) III - II - IV - I

C) IV - II - III - I   D) IV - III - II - I

9. Kullanmadığınız eşyaların tamir ve temizleme 
dışında hiçbir işleme tabi tutulmadan tekrar kulla-
nılmasına yeniden kullanma denir.

Nar
özü

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yeniden 
kullanmanın önemini belirten bir ifade değil
dir?

A) Yeniden kullanım sayesinde yeni bir ürün almadığı-
mız için doğal kaynaklarımızı daha az tüketmiş olu-
ruz.  

B) Yeniden kullanılan malzemeler çöpe atılmıyor, böyle-
ce çöp azalır ve çöplük alanları küçülür.

C) Yeniden kullanım sayesinde geri dönüşümde harca-
nan enerjiden de tasarruf etmiş oluruz.

D) Yeniden kullanım ile sanayi tesislerine doğal kaynak-

ları kullanmadan ham madde sağlanmış olur. 

Su
200 ml
50 oC  

10 g tuz

Su
200 ml
50 oC  

20 g tuz

Su
200 ml
80 oC  

20 g tuz

I II III
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1. Aşağıda atomun yapısı ve bulundurduğu 
parçacıklarla ilgili bir etkinlik verilmiştir. Etkinlikte 
ifadeye ait doğru cevap yönünde ilerlenecektir.

Buna göre, etkinlik doğru bir şekilde tamam
landığında hangi kavrama ulaşılır?

A) proton   B) elektron

C) nötron   D) yörünge

2. Bilim adamları eski çağlardan günümüze kadar 
atom hakkında birçok gözlem yaparak bu gözlem-
lerden elde ettikleri bilgileri açıklamak için çeşitli 
teoriler ortaya koymuştur.

Aşağıda geçmişten günümüze farklı bilim insanla-
rının atom teorileri verilmiştir.

Buna göre hangi bilim insanın atom teorisi  
yukarıda verilmemiştir? 

A) Democritus   B) John Dalton

C) John Joseph Thomson D) Niels Bohr

3. Elementler tek cins atomdan oluşan saf maddeler-
dir. Farklı elementlerin atomları birbirinden fark-
lıdır. Elementler atomlardan ya da aynı atomların 
birleşmesiyle oluşmuş moleküllerden meydana 
gelir.

Aşağıda K, L ve M maddelerine ait modeller ve ril-
miştir. 

Buna göre, verilen maddelerden hangileri ato
mik yapılı bir elementtir?

A) Yalnız K   B) Yalnız L

C) K ve L   D) K ve M

4. Yeryüzünü saran hava tabakasına atmosfer denir. 
Atmosferin kalınlığı yerden itibaren yaklaşık 560 
km kadardır. Bu hava tabakası değişik gazların bir 
araya gelmesiyle oluşmuştur.

Aşağıda atmosferde bulunan bazı gazların isimleri 
ile sembol ve formülleri verilmiştir.

Buna göre, hava tabakasını oluşturan gazlar
dan kaç tanesi bileşiktir?

A) 3   B) 4

C) 5   D) 6

Çekirdek ve ........................ olmak
üzere iki temel kısımdan oluşur.

katman

proton

bulut

Çekirdekte
bulunan (+)

yüklü parçacık

Katmanlarda
bulunan (–)

yüklü parçacık

nötron

elektron

yörünge

Madde parçalara ayrıldığında en
sonunda bölünemeyen bir tane-

cik elde edilir ve bu tanecik
atomdur.

Elektronlar çekirdeğin çevresinde
ve çekirdeğe belirli uzaklıklarda
bulunan katmanlarda çok hızlı

bir şekilde dönmektedir.

Maddeler çok küçük, bölünemez,
yok edilemez sert taneciklerden
oluşur. Atom içi dolu küre şeklin-

dedir.

K

M

L

Gaz Sembolü / Formülü

Su buharı H2O

Oksijen O2

Azot N

Karbondioksit CO2

Kloroflorokarbon CFCs

Hidrojen H2

Argon Ar

Ozon O3
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5. Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değiş-
meyecek şekilde istenilen oranda bir araya getiril-
mesi ile oluşan madde topluluğuna karışım denir.

Aşağıda K, L ve M karışımlarını oluşturan madde-
lerin fiziksel halleri ile karışım türlerini gösteren ve 
bu karışımlara ait örneğin verildiği bir tablo veril-
miştir.

Buna göre bu tabloda I, II ve III ile gösterilen 
kısımlara aşağıdakilerden hangileri yazılmalı
dır?

I II III

A) Homojen Sıvı - Sıvı Su - yağ

B) Homojen Katı - Sıvı Su - Etil alkol

C) Heterojen Sıvı - Sıvı Su - Etil alkol

D) Heterojen Katı - Sıvı Su - yağ
   

6. Mustafa aşağıdaki gibi kurduğu düzenekte A kabı-
na deniz suyu koymuş ve kabı ısıtmaya başlamıştır.

Buna göre;

 I. Karışımı ayırmak için kullanılan yöntem damıt-
ma yöntemidir. 

 II. K kabında katı halde tuz kalacak L kabında ise 
saf su toplanacaktır. 

 III. Bu yöntemle su önce buharlaşacak sonra da 
yoğuşacaktır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I   B) I ve II

C) I ve III   D) I, II ve III

7. Çözeltilerde çözünme hızına etki eden faktörleri 
deney ile görebilmek için aşağıdaki düzenekler 
kurulmuştur.

Buna göre;

  I. 1. ve 2. düzenekler kullanarak sıcaklığın çö –
zünme hızına etkisi görülebilir. 

 II. 1. ve 3. düzenekler kullanarak çözünen mik-
tarının çö zünme hızına etkisi görülebilir. 

 III. 1. düzenekte çözücü sıcaklığı 80 oC yapılırsa 1. 
ve 2. düzenek kullanılarak tanecik boyutunun 
çözünme hızına etkisi görülebilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II   B) I ve II

C) II ve III   D) I, II ve III

8. Yeniden değerlendirilme imkânı olan atıkla-
rın çeşitli işlemlerden geçirilerek ham maddeye 
dönüştürülmesi ve tekrar üretim sürecine dâhil 
edilmesi olayına geri dönüşüm denir. Geri dönü-
şüm doğal kaynakların tükenmesini önleyebilir ve 
çevre kirliliğinin azalmasına sebep olabilir. Örne-
ğin kullanılmış kâğıdın tekrar kâğıt imalatında kul-
lanılması hava kirliliğini %74-94, su kirli liğini %35, 
su kullanımını %45 azaltır ve bir ton atık kâğıdın 
kâğıt hamuruna katılmasıyla 17 yetişkin ağacın ke-
silmesi önlenebilir.

Buna göre atık kağıtların geri dönüşüme 
kazandırılması ile ilgili olarak aşağıdaki ifade
lerden hangisi yanlıştır?

A) Atık kağıtlar geri dönüştürülerek aynı kalitede yeni 
kağıt üretimi yapılabilir.  

B) Atık kâğıdın tekrar kâğıt imalatında kullanılması hava 
ve su kirliliğinin azalmasına katkı sağlar.

C) Katı atık depolama alanlarındaki çöp miktarının azal-
masını sağlar.

D) Canlıların oksijen ihtiyacını sağlayan 17 yetişkin ağa-
cın korunmasını sağlar. 

Karışım Fiziksel
halleri

Karışım
türü Örnek

K Katı - Katı I Kum - Talaş

L II Homojen Tuz - Su

M Sıvı - Sıvı Heterojen III

Deniz suyu

K L

Su
200 ml
50 oC  

10 g toz
şeker

Su
200 ml
80 oC  

10 g küp
şeker

Su
200 ml
50 oC  

20 g toz
şeker

1 2 3
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1. Bir elementin tüm kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük taneciğine o elementin atomu denir. Farklı element-
lerin atomları birbirinden farklıdır. Her element atomunun kütlesi ve hacmi de birbirinden farklıdır. Element 
atomlarının birbirinden farklı olmasını sağlayan ise sahip oldukları temel parçacıkların sayısıdır. Bir elementin 
kütlesini sahip olduğu proton ve nötron saysı (proton sayısı + nötron sayısı) belirlerken hacmini ise sahip oldu-
ğu elektron sayısı belirler. Elektron sayısı fazla olan elementin hacmi de fazladır.

Aşağıdaki tabloda  K, L ve M atomlarında bulunan temel parçacıkların sayısı verilmiştir.

Atom Pozitif yüklü
parçacık sayısı

Negatif yüklü
parçacık sayısı

Yüksüz
parçacık sayısı

K 15 15 18

L 2 2 2

M 17 17 16

Buna göre;

 I. Elementlerin kütlelerinin büyüklükleri arasında M > K > L ilişkisi vardır.

 II. K ve M elementlerinin çekirdeklerinde bulunan parçacık sayısı birbirine eşittir.

 III. Katmanlarında en az elektron bulunduran ve hacmi en küçük olan L atomudur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

2. Proton sayısı elektron sayısına sayısına eşit olan atomlara nötr (yüksüz) atom denir. 

Aşağıda K, L ve M atomlarının yapısında bulunan parçacıkların sayısını gösteren bir grafik verilmiştir.

Buna göre;

 I. K ve M atomları nötr atomdur.

 II. Çekirdek yükü en fazla olan L atomudur.

 III. K ve L atomlarının elektron sayısı birbirine eşittir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

Saf Madde ve Karışımlar | Beceri Temelli Sorular

K L M
Atom

Negatif yüklü
parçacık sayısı
Pozitif yüklü
parçacık sayısı
Yüksüz parçacık
sayısı

Parçacık sayısı

2

4

6

8

10
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3. Teori, geçerlilik ve güvenirliliği bilimsel yöntemle saptanmış genel bilgi ve açıklamalardır. Günümüzde geçmiş-
te öne sürülen atom teorilerinin bazıları kabul edilirken bazıları geçerliliğini yitirmiştir. 

Aşağıda atom ile ilgili bir teori verilmiştir.

		Atom, üzümlü bir keke benzemektedir.

 	Elektronlar kek içerisinde gömülü üzümler gibi küre içerisine 
gömülmüş hâldedir.

		Kekin geri kalan kısmı ise atomun pozitif yüklü kısmını temsil 
eder.

		Atomlar daha küçük taneciklerden oluştuğu için parçalanabilir.

Buna göre verilen atom teorisi ile  ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? 

A) Atomların alt parçacıklardan oluştuğu fikrininin ortaya atıldığı ilk modeldir.

B) Bu modelde nötrondan ve atom çekirdeğinden bahsedilmemesi modelin eksik bir tarafıdır.

C) Bilim insanlarının yaptıkları deney ve gözlemler sonucunda yeni modeller ortaya atılmış ve bu model geçerliliğini kay-
betmiştir.

D) Bu modelde pozitif ve negatif yüklü parçacıkların yerleri doğru olarak gösterilmiştir.

4. Aşağıda verilen kartlarda günlük hayatta sıkça kullanılan bazı bileşiklerle ilgili bilgiler verilmiştir.

Buna göre verilen bileşiklerin molekül modelleri,formülleri ve isimleri aşağıdakilerden hangisinde 
doğru verilmiştir?

A)        B) 

C)        D) 

Elektron

Proton







İki farklı elementin bir araya
gelmesiyle oluşmuştur.
Bir molekülünde toplam dört
atom bulunur.

Boya, gübre, deterjan
yapımında kullanılır.







İki farklı elementin bir araya
gelmesiyle oluşmuştur.
Bir molekülünde toplam üç
atom bulunur.

Yangın söndürme tüplerinde
ve gazlı içecek yapımında
kullanılır.







Üç farklı elementin bir araya
gelmesiyle oluşmuştur.
Bir molekülünde toplam beş
atom bulunur.

Halk arasında kezzap olarak
bilinir. Gübre endüstrisinde
kullanılır.1 2 3

1 2 3

CO2NH3 HNO3
Amonyak Karbondioksit Nitrikasit

H2ONH3 HCl

Amonyak Su Hidrojen klorür

1 2 3

1 2 3

CO2NaCl HNO3

Tuz Karbondioksit Nitrikasit

H2OCO3 HCl

Amonyak Su Hidrojen klorür

1 2 3
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5. Ekrem Öğretmen element sembollerini kullanarak bir tombala oyunu tasarlar.

Oyunun oynanışı

  Öğretmen element isimlerinin yazılı olduğu torbadan bir kart çeker ve element ismini okur.

  Kartında o elementin sembolü olan öğrenci, element sembolünü kağıtla kapatır.

  Tüm sembolleri ilk önce kapatan öğrenci yarışmanın birincisi olur.

Öğrencilerin kartları aşağıda verilmiştir.

Ekrem Öğretmen torbadan çektiği elementlerin isimlerini aşağıda verilen sırayla okur.

           Helyum, cıva, kükürt, demir, bor, karbon, klor, oksijen, sodyum, hidrojen, gümüş, fosfor, argon

Buna göre oyunla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Okunan element isimlerine göre öğrencilerin üçüde oyunu tamamlayamamıştır.

B) Üç öğrencide kartlarındaki tüm sembolleri kapatmıştır.

C) Kartını en son tamamlayan Buse olmuştur.

D) Oyunu birinci olarak tamamlayan Nurcan olmuştur.

6. En az iki farklı atomun birleşmesiyle oluşan saf maddeler bileşik olarak adlandırılır.

Aşağıda farklı bileşiklere ait molekül modelleri ve formülleri verilmiştir.

Sadece verilen model ve formüllere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

A) Bir element atomu farklı bileşiklerin yapısında bulunabilir.

B) Bileşiği oluşturan elementler kendi özelliklerini kaybeder.

C) Bileşiği oluşturan element atomları belirli oranlarda birleşir.

D) Bileşiklerin formüllerine bakılarak bunların hangi elementlerden oluştuğu ve kaç atom içerdiği anlaşılabilir.

H2O CO2 HNO3

Na

He

S

Cl

Fe

Ag

HgB

Na

NaCl

Cl

He

Si

He

Fe

Fe

B

BHO

C

C Hg

Barış’ın kartı Buse’nin kartı Nurcan’ın kartı
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7. Hilal, eşit miktardaki su ve ayranın içine 10 ar gram tuz atıp karıştırarak iki tane karışım yapmıştır.

Hilal’in hazırlamış olduğu karışımlarla ilgili olarak;

 I. Hazırladığı iki karışımda birer çözelti örneğidir.

 II. 1. karışım, suyun çözücü tuzun da çözünen olduğu bir homojen karışımdır.

 III. 2. karışım her yerinde aynı özelliği göstermediği için heterojen karışımdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

8. Çözelti oluşurken çözücünün içine çözünen madde ilave edildiğinde çözünen maddenin tanecikleri birbirin-
den ayrılır ve çözücü maddenin taneciklerinin içine eşit olarak dağılır. Bu olaya çözünme denir. Çözünme hızını 
artıran faktörler şunlardır: Sıcaklığı artırmak, temas yüzeyini artırmak ve karıştırmaktır.

Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak görmek isteyen bir öğrenci aşağıdaki düzenekleri kurmuş-
tur.

Öğrencinin bu düzenekleri kullanarak yapacağı deneylerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 
söylenemez? 

A) I ve II numaralı düzenekleri kullanarak temas yüzeyi ile çözünme hızı arasındaki ilişkiyi görebilir.

B) I numaralı düzeneğe bir küp şeker daha atıp III numralı düzenekte de çözücü sıcaklığını 50 oC yaparsa bu iki düzenekle 
sıcaklığın çözünme hızına etkisini görebilir.

C) II numaralı düzeneğe bir kaşık koyup karıştırırsa II ve IV numaralı düzenekleri kullanarak karışturmanın çözünme hızına 
etkisini görebilir.

D) I ve II numaralı düzenekleri kullandığında deneyin bağımsız değişkeni çözünen madde miktarı olacaktır.

Su
200 ml

Ayran
200 ml

10 g tuz 10 g tuz

1 2

Su
200 ml
25 oC  

Su
200 ml
25 oC  

10 g küp şeker 10 g toz şeker

Su
200 ml
25 oC  

Su
200 ml
25 oC  

20 g küp şeker 20 g toz şeker

I II III IV
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