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EN BASİT FEN

KAZANIM PEKİŞTİREN

YAPRAK TESTLER
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Karışımların Ayrılması ve Geri Dönüşüm

Maddeler üzer�nde yer alan yukarıdak� logonun 
anlamı ned�r?

A) Kırılab�l�r madde demekt�r.

B) Çöpe atılab�l�r madde demekt�r.

C) Ger� dönüştürüleb�l�r madde demekt�r.

D) Doğal ürünler �le yapılmış madde demekt�r.

Aşağıdak� ayırma yöntemler�nden hang�s� �le 
petrol kend�n� oluşturan maddelere ayrılır?

A) Eleme
B) Damıtma
C) Çöktürme
D) Yüzdürme

Aşağıdak� kapta b�rb�r�ne karışmayan P, R, S ve T 
sıvılarının son konumları ver�lm�şt�r.

Buna göre, bu sıvılar ayırma hun�s� �le 
b�rb�r�nden ayrılmak �sten�rse �lk önce ve en son 
ayrılan sıvılar sırası �le hang� seçenekte doğru 
ver�lm�şt�r?

A) P - T                  B) R - S

C) T - S                  D) T - P

T

S

R

P

Aşağıdak� şek�lde ayrımsal damıtma düzeneğ� 
ver�lm�şt�r.

Bu düzenek �le karışımları b�rb�r�nden ayırmak 
�ç�n karışımı oluşturan maddeler�n hang� 
özell�ğ�nden faydalanılır?

A) Yoğunluk farkı

B) Tanec�k boyutu farkı

C) Manyet�k özell�k farkı

D) Kaynama noktası farkı

Aşağıdak� şemada bazı karışımlar ve ayırma 
yöntemler� karışık olarak ver�lm�şt�r.

Ver�len karışımları ayırmak �ç�n kullanılacak 
ayırma yöntem� hang� seçenekte doğru 
ver�lm�şt�r?

A) B)    

C)    D) 

Dem�r tozu + Kum

Talaş + Kum

Makarna + Su

Süzme

Mıknatısla ayırma

Yüzdürme
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B�r ayırma hun�s�ne konulan P ve R sıvıları aşağıdak� 
g�b� dengede kalıyor.

Buna göre, aşağıda ver�len �fadelerden hang�s� 
yanlıştır?

A) P ve R sıvılarından oluşan karışım b�r çözelt�d�r.

B) Musluk açıldığında �lk önce R sıvısı boş kaba do-
lar.

C) R sıvısının yoğunluğu, P sıvısının yoğunluğundan 
daha fazladır.

D) Ayırma hun�s� �le maddeler yoğunluk farkından 
yararlanılarak ayrılır.

Karışımların Ayrılması ve Geri Dönüşüm

Aşağıda ver�len maddelerden hang�s� ger� 
dönüştürülemez?

A)        B)

C)        D) 

Kağıt Sakız

Yemek atığı P�l

Kanın sıvı kısmı ve kan hücreler� bu yöntem �le 
b�rb�r�nden ayrılab�l�r. Bu sayede bazı hastalıkların 
teşh�s� sağlanır.

Yukarıda bahsed�len yöntem hang� seçenekte 
ver�lm�şt�r?

A) Ayıklama

B) Çöktürme

C) Yüzdürme

D) Ayrımsal damıtma

Ger� dönüşüm �le �lg�l�,

I.   Hammadde �le üret�me göre, ger� dönüştürüleb�len 
ürünlerden daha az enerj� �le yen� ürünler elde 
ed�leb�l�r.

II.  Ger� dönüşüm sayes�nde ağaçların kes�m� önlen-
d�ğ� �ç�n hava k�rl�l�ğ� azalır.

III. Otomob�l last�ğ� ger� dönüştürüleb�len maddeler-
dend�r.

ver�len �fadelerden hang�ler� doğrudur?

A) Yalnız I.    B) I ve II.

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

Boş kap

Musluk

P

R

Aşağıdak� etk�nl�kte ver�len �fadeler�n doğru veya 
yanlış olma durumuna göre uygun yoldan 
�lerlenecekt�r.

Buna göre, etk�nl�k hatasız tamamlanırsa kaç 
numaralı çıkışa ulaşılır?

A) B)1. Çıkış    2. Çıkış 

C) 3. Çıkış    D) 4. Çıkış

Meyve ve sebze kabukları,
yemek atıkları gibi evsel atıkların

geri dönüşümü yapılamaz.

Doğru Yanlış

Geri dönüşüm enerji
tasarrufu ile ülke

ekonomisine katkı sağlar.

Plâstik, cam ve metal
gibi maddelerin geri

dönüşümü yapılabilir.

Doğru Yanlış

1. Çıkış 2. Çıkış

Doğru Yanlış

3. Çıkış 4. Çıkış
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