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A

Aşağıdaki cümleleri okuyup,
karşısına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

14

Aldığı Not:

2. Laboratuarda çalışan Ferhat arkadaşımız şişelerin üzerinde yazan
saf su, asit ve baz yazılarını yanlışlıkla silmiştir. Fakat üzerinde yazan pH
numaralarına bakarak tekrar yazacaktır. Şimdi hepimiz yardımcı olalım
ve boşluklara şişelerin saf su, asit ya da baz olduğunu yazalım.

Puan

1. Metaller kendi aralarında bileşik yapamazlar.
2. Y kromozomu kadınlarda bulunur.
3. Mayoz bölünme sonucu 2 yeni hücre oluşur.
4. Ametaller ısı ve elektriği iyi iletirler.

3. 5X

pH

pH

pH

2,5

7

12,3

…………….

…………….

…………….

5

ve 16Y atomları için aşağıda boş bırakılan yerleri

doldurunuz.

5. Asitlerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
a)
b)
c)
d)
e)

6. pH değeri 10 olan çözelti baziktir.
7. Elektron ortaklaşması ile kurulan kimyasal bağ çeşidi
iyonik bağdır.

B

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere
verilen kavramlardan uygun olanını yazınız.
( mitoz, mayoz,frekans, OH-, H+, pH, genlik, tuz)
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D

Puan

1.

1. HCl’nin ………….. değeri 7’den küçüktür.
2. Bir saniyedeki salınım sayısına …………………………… denir.
3. Yaraların onarılması ve büyümemiz için hücrelerimiz
……………………............... bölünme geçirir.
4. Bir dalga tepesi ile çukur arasındaki uzaklığın yarısına
……………………………. denir.
5. ………………………… bölünme kalıtsal çeşitliliğe yol açar.
6. Asit ve bazların tepkimesi sonucu ……………………………. ve su oluşur.
7. Suda çözündüğünde ……………….

iyonu oluşturan madde asidik

özellik gösterir.
8. Suda çözündüğünde ……………….

iyonu oluşturan maddeler bazik

özellik gösterir.

C

Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.

24
Puan

1. Üç adet ses kaynağından elde edilen seslerin frekans ve şiddet

2.

değerleri ile ilgili verilen ifadelerdeki boşluklara uygun harfleri yazınız.
Sesler
A sesi

Frekans(Hz)
298

Ses düzeyi(dB)
70

B sesi

216

30

C sesi

362

60

………………… atomu metaldir.
………………… atomu ametaldir.
Aralarıda oluşan bağ çeşidi ………........................... bağdır.
……………..atomunun iyon yükü 2- olur.
………………atomunun iyon yükü 3+ olur.

a) Genliği en büyük ses ………….. sesidir.
b) En şiddetli ses …………… sesidir.
c) En tiz ses ………. sesidir.
d) En pes ses ……….. sesidir.

1

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda,
doğru şıkkı işaretleyiniz.

48

Puan

+

3.
Selda
Emre
Sema
Aynur

2-

8. K ve CO3 iyonlarının oluşturacağı bileşiğin formülü
aşağıdakilerden hangisidir?

Asitler turnusol kâğıdının rengini kırmızıya
çevirir.
KOH, NaOH, Ca(OH)2 asittir.

A) KCO

Asitler ve bazlar nötralleşme tepkimesi
verirler.
Bazların pH değeri 7’den büyüktür.

9.

B) KCO3

A

C) K2CO

B

D) K2CO3

C

D

Asit ve bazlar hakkında bilgi veren öğrencilerden hangisinin verdiği
bilgi yanlıştır?
A) Sema

B) Aynur

C) Emre

D) Selda

4. Atom numarası 19 olan K elementinin periyodik tablodaki
yeri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Şişe müziği yapmaya karar verdik farklı miktarlarda aynı sıvıyı
şişelere doldurduk. Sırasıyla A ,B, C ve D şişelerine
vurduğumuzda en ince sesi hangi şişeden elde ederiz?

A) 5. Periyot, 1A grubu
B) 2. Periyot, 3A grubu

A) A

C) 4. Periyot, 1A grubu
D) 3. Periyot, 1A grubu

B) B

C) C

D) D

10. Ca(OH)2 bileşiğinde kaç atom vardır?
5. Aşağıda frekansları gösterilen seslerden hangisi en incedir?

A) 6

B) 5

C) 4

11.

6.

12.

7. I – Sülfürik asit

II –Saf Su

III – Sodyum Hidroksit

Verilen maddelerin pH metredeki gösterimi hangisidir?

Başarılar…

2

……………………………………

D)3

