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1.DÖNEM 3.YAZILISI CEVAP ANAHTARI
Adı Soyadı:
No:
Sınıfı:
Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri
tamamlayınız. (13x1p)
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Aşağıda elektron dizilimi verilen
elementlerden aynı grupta bulunanları
başındaki kutucuğa “√”, aynı periyotta
bulunanların başındaki kutucuğa “X” işareti
koyunuz.(6x1p)
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K

Metal

Aşağıdaki cümlelerin numarasını uygun
tabelaya yazınız. (8x1p)
Aşağıda X,Y,Z,T ve L atomlarının elektron dağılımı
verilmiştir.
Buna göre X,Y,Z,T ve L atomları ile ilgili yanlış
cümleleri doğru hale getirmek için yanlış
kelimenin üzerini çizip doğrusunu noktalı yere
yazınız. (6x1p)
1.Oda koşullarında cıva hariç katı haldedirler.
2.Parlak ya da mat olabilir.
3.Tel ve levha haline gelebilir.
4.Elektrik ve ısıyı iyi iletmez.
5.Kırılgandır.
6.Periyodik tablonun sağ kısmında bulunur.
7.Elektrik ve ısıyı ametallerden daha fazla iletir.
8.Parlaktır.
Aşağıdaki iyonların nötr hallerinin elektron
dağılımlarını çizerek periyodik tablodaki
yerlerini yazınız.(4p)

X ve Y arasında kovalent bağ oluşur.
………İyonik………………………..
L ile Y arasında iyonik bağ oluşur.
……oluşmaz…………………………
Y ile Z arasında kovalent bağ oluşur.
……………iyonik…………………
X ile T arasında kovalent bağ oluşur.
……… iyonik ……………………….
Zile T arasında kovalent bağ oluşur.
………… iyonik …………………….
T ile Y arasında bağ oluşmaz.
………………oluşur………………

Aşağıdaki periyodik tablo ile ilgili özelliklerin
başındaki kutucuğa uygun numarayı
yazınız.(8x1p)

Aşağıdaki bileşiklerde bulunan elementlerin
metal ya da ametal olduğunu belirleyerek bağ
türünü yazınız. (11p)

Aşağıdaki cümlelerde elementlerle ilgili bilgiler
verilmiştir. Buna göre harflerle gösterilen
elementleri periyodik tablo kesitlerine
yerleştiriniz.(3x3p)
Yukarıdaki resimde barometre ile ölçüm yapılan
yerler numaralandırılmıştır. Aşağıda da ölçüm
sonuçlarını gösteren barometreler verilmiştir.
Buna göre barometrelerin üzerindeki
kutucuğa ölçüm yapıldığı noktayı yazınız.
(Hava sıcaklığının değişmediği düşünülecek)
(6x1p)

İçi su dolu şekildeki kapta X,Y,Z,T,P,R,S,N
noktalarındaki basınçlara karşılık gelen
grafikteki sütunların numaralarını boş
bırakılan yerlere yazınız. (8x1p)

Yukarıda özdeş kaplarda bulunan X,Y ve Z
gazlarının taneciklerinin hareketi verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin sonunu
fazladır ya da azdır kelimeleri ile
tamamlayınız.(3x1p)
Y gazının basıncı, Z gazının basıncından
…fazladır……………………….
Z gazının basıncı, X gazının basıncından
……azdır…………………….
X gazının basıncı, Y gazının basıncından
…… azdır …………………….

X,Y,Z,T sıvılarının yoğunlukları arasında X> Y>Z>T
ilişkisi vardır.
Şekillerdeki kapların tabanlarında oluşan sıvı
basınçları ile ilgili cümleler doğru ise “D”
harfini, yanlış ise “Y” harfini işaretleyiniz.
(6x1p)
Yüzey alanları eşit küp şeklindeki X,Y ve Z
cisimlerinin ağırlıkları yukarıdaki gibi ölçülüyor.
Buna göre aşağıdaki boşlukları uygun
kelimeleri yazınız. (4x1p)
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1.kabın tabanındaki sıvı basıncı
4.kaptakinden büyüktür.
2.kabın tabanındaki sıvı basıncı,
3.kaptakinden büyüktür.
4.kabın tabanındaki sıvı basıncı,
3.kaptakinden küçüktür.
2.kabın tabanındaki sıvı basıncı,
1.kaptakinden daha küçüktür.
1.kabın tabanındaki sıvı basıncı,
3.kaptakinden büyüktür.
2.kabın tabanındaki sıvı basıncı,
4.kaptakinden büyüktür.

Aşağıdaki soruların cevaplarını işaretleyiniz.
(4x2p)
1.

Laboratuvarda yapılan çalışmalar sonucunda K ve L
bakterilerinin bölünme süreleri yukarıda gibi
bulunmuştur.
Buna göre K ve L bakterilerinin sayıları 1 saat
sonra aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
K
L
A)
64
8
B)
12
8
C)
64
6
D)
8
64

2.

3.

Eşit hacimli X ve Y cisimlerinin havadaki ve sudaki
ağırlıkları ölçülüp yukarıdaki tabloya yazılıyor.
Buna göre Y cisminin havadaki ağırlığı
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 50N
B)45N
C)30N
D)20N

4.
Aşağıdaki taneciklerden hangisi 2. periyodun
alkali metaline aittir?

Yukarıda elektron dizilimleri verilen K,L,M
elementlerinin periyodik tablodaki yerleri
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

D
C

Başarılar Dilerim
……………………………..

