
 

 

 
 
 
 
1) Efe, masadaki maddelerin üzerine asit damlattıktan sonra etin, mermerin ve kumaşın tahriş 
olduğunu, camın ise tahriş olmadığını gözlemliyor. Efe'nin etkinlik sonucu edindiği bilgiye göre, 
aşağıdakilerden hangisini yapması uygun olmaz? 
A) Sirkeyi cam şişede saklaması 
B) Mermer tezgahın üzerinde limon kesmesi 
C) Laboratuvarda çalışırken koruyucu kıyafet kullanması 
D) Tuz ruhu ile banyoyu temizlerken koruyucu eldiven kullanması 
 
2) Fabrikalardan otomobillerden, Atmosfere salınırsın. 
Su buharı ile birleşip, Değişime uğrarsın. 
Yağmurla yeryüzüne iner, 
Ürünlerimize zarar verirsin. 
dizelerini söyleyen çiftçinin yakındığı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Toprak kayması        B) Sel baskını  C) Asit yağmurları        D) Tarım ilaçları 
 
3) Asit ve baz çözeltilerine belirteçler damlatıldığında, çözeltilerin aldığı renkler çizelgede verilmiştir. 
Biri asit diğeri baz olduğu bilinen X ve Y çözeltilerine şekildeki gibi belirteçler damlatıldığında, çözeltilerin rengi kırmızı oluyor. 

Belirteç Asit çözeltisi Baz çözeltisi 

Metil oranj Kırmızı Sarı 

Fenolftalein Renksiz Kırmızı 

Buna göre, X ve Y çözeltileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
A) X çözeltisinin pH'sı Y çözeltisinin pH'sından büyüktür. 
B) X çözeltisi bazik, Y çözeltisi asidik özelliktedir.  
C) X çözeltisinin pH'sı Y çözeltisinin pH'sından küçüktür. 
D) X ve Y çözeltilerinin pH'ları 7'dir. 
 
4) • Kırmızı turnusol kağıdı bazik çözeltilerde mavi, 
    • Mavi turnusol kâğıdı asidik çözeltilerde kırmızı renge dönüşür. 
Öğretmen, nötralleşme tepkimesi deneyi yapmak isteyen Ömer'e 
kaplarda bulunan asit, baz, tuzlu su ve şekerli su çözeltilerini 
veriyor. Fakat hangi kapta hangi çözeltinin olduğunu söylemiyor. 
Ömer, bu çözeltilerin her birine önce kırmızı, sonra mavi turnusol kâğıdını şekildeki gibi batırıyor. 
Ömer, turnusol kâğıtlarını çözeltilere batırdıktan sonraki renklerini çizelgeye kaydediyor. 
Buna göre Ömer, nötralleşme tepkimesi deneyi için hangi çözeltileri kullanmalıdır? 
A) 1. ve 2. B) 1. ve 3.  C)2. ve 4.  D) 3. ve 4 
 
5) Eren, bir miktar NaOH çözeltisine fenolftalein belirteci 
ekliyor ve çözeltinin rengi kırmızı oluyor. Daha sonra bu 
çözeltinin üzerine rengi kayboluncaya kadar damlalıkla 
yavaş yavaş şekildeki gibi X çözeltisi ilave ediyor. 
Eren, oluşan renksiz çözeltiyi ısıtarak buharlaştırdığında 
beyaz renkli katı madde elde ediyor. 
Eren, bu deneydeki gözlemlerine göre aşağıdakilerden hangisini söyleyemez? 
A) X çözeltisi asidik özelliktedir.    B) Elde edilen beyaz katı madde tuzdur. 
C) Nötralleşme tepkimesi gerçekleşmiştir.   D) Oluşan renksiz çözelti asidik özelliktedir.  
 
6) Öğretmeni, Mert'e K, L ve M maddelerinin sulu çözeltileriyle ilgili aşağıdaki bilgileri veriyor: 
• K çözeltisinin pH değeri L'ninkinden küçüktür. 
• L, suda çözündüğünde H+ iyonu oluşturmuştur. 
• M, suda çözündüğünde OH- iyonu oluşturmuştur. 
Bu verileri kullanarak, çözeltilerin pH değerlerinin hangi aralıkta olabileceğini tahmin etmesini ve buna göre çözeltileri pH  ölçeğine 
yerleştirmesini istiyor. 
Mert, doğru yanıtı verdiğine göre, çözeltileri aşağıdaki pH ölçeklerinin hangisindeki gibi yerleştirmiştir? 
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7) Bir öğrenci, özelliğini bilmediği sulu çözeltilere pH metre daldırıyor ve çözeltilerin pH değerlerini şekildeki gibi ölçüyor. 
Sonra bu iki çözeltiyi birbiri ile karıştırıyor ve pH metreyi tekrar daldırarak oluşan çözeltinin pH değerini ölçüyor. 
Buna göre öğrencinin yaptığı deneyle, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 
A) Oluşan yeni çözelti nötrdür. 
B) I. çözelti asidik, II. çözelti baziktir. 
C) Karıştırılan çözeltiler arasında nötralleşme tepkimesi gerçekleşmiştir. 
D) Karıştırılan I ve II. çözeltiler kimyasal özelliklerini korumuştur. 
 
 
8) Bir öğretmen laboratuvarda çeşitli çözeltilerden yararlanarak nötralleşme tepkimesini göstermek istiyor. 
Bu amaçla öğretmen tabloda özellikleri verilen belirteçleri kullanarak aşağıdaki deneyleri yapıyor. 
I. deney: Fenolftalein damlatıldığında pembe renk veren çözeltiyi aldım. 
II. deney: ----. 
III. deney: I. ve II. deneyde aldığım çözeltileri karıştırarak yalnızca tuz ve su elde ettim. 
Buna göre öğretmen II. deneyde aşağıdakilerden hangisini yapmıştır? 
A) Fenolftalein damlatıldığında pembe renk veren başka bir çözeltiyi almıştır. 
B) Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çeviren çözeltiyi almıştır. 
C) Aynı miktardaki iki baz çözeltisini karıştırıp elde ettiği çözeltiyi almıştır. 
D) Mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çeviren çözeltiyi almıştır. 
 
9) Fenolftalein, asit çözeltisine damlatıldığında çözeltide renk değişimi olmaz. Baz çözeltisine 
damlatıldığında ise çözelti pembe renkli olur. 
Renksiz çözelti ile yapılan şekildeki deneyde pembe renkli çözeltiye eklenen madde 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Limon suyu   B) Amonyak çözeltisi 
C) Sabunlu su   D) Fenolftalein 
 
10) Sıcaklık ve miktarları aynı olan asit ve baz çözeltilerinin pH ölçeğindeki pH değerleri şekilde gösterilmiştir. 
I. kaptaki çözeltinin yarısı II. kaba eklendikten sonra kaplardaki çözeltilerin pH değerleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
A) Her ikisinin de pH'sı 7 olur. 
B) l.'deki çözeltinin pH'sı 6-8 arasında, II.'deki çözeltinin ise 12 -14 arasında olur. 
C) l.'deki çözeltinin pH'sı değişmez, II.'deki çözeltinin ise 14'e yakın olur. 
D) l.'deki çözeltinin pH'sı değişmez, II.'deki çözeltinin ise 7'ye yaklaşır. 
 
11) İçlerinde eşit miktarda ve aynı sıcaklıkta saf su bulunan özdeş kaplara şekillerdeki gazlar gönderilerek farklı çözeltiler oluşturuluyor. 

 
 
 
 
 

Aynı sıcaklıkta oluşan bu çözeltilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) II. çözelti ele kayganlık hissi verir. 
B) III. çözelti kırmızı turnusol kâğıdını maviye çevirir. 
C) I. çözeltinin pH değeri diğerlerinden daha büyüktür. 
D) II ve III. çözeltiler karıştırılırsa nötralleşme tepkimesi gerçekleşir. 
 
12) Eşit miktarda saf su, asit ve baz çözeltilerinin her biri şekildeki gibi ayrı kaplara konuluyor. 
Öğrenci, bu maddelere ait pH değerlerinin yazılı olduğu etiketler kaplara yapıştırmak istiyor.  
Öğrencinin, etiketleri kaplara doğru bir şekilde yapıştırması için aşağıdakilerden hangilerini yapmasına 
gerek yoktur? 
I.   Kırmızı turnusol kâğıdını kullanarak hangisinde mavi renge dönüştüğünü tespit etmeli 
II.  Kaplara mermer parçasını ayrı ayrı atarak etkileşimleri gözlemeli 
III. Termometre ile kaplardaki sıvıların sıcaklık değerlerini ölçmeli 
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II.  D) I ve III. 
 
13) Sofra tuzu, asit, bazın sulu çözeltileri olan T, Y, Z sıvıları ile ilgili bazı deneyler yapılarak şu sonuçlar elde ediliyor: 
• T sıvısının içine atılan çinko parçalarında bir süre sonra aşınma gözleniyor. 
• T ve Z sıvıları kırmızı turnusol kâğıdının rengini değiştirmiyor. 
• Y sıvısı kırmızı turnusol kâğıdının rengini maviye çeviriyor. 
Buna göre bu sıvıların pH ölçeğindeki yerleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

 

Belirteç Asit Baz 

Turnusol kağıdı Kırmızı Mavi 

Fenolftalein Renksiz Pembe 
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14) Bir deney yapılarak asit yağmurunun bitkiler üzerindeki etkisi gözlenmek isteniyor. 

 
Bu deneyde şekildeki bitki ve malzemelerden uygun olanlar seçilerek iki düzenek hazırlanıyor. Seçilen sıvılar bitkilere sulama kabıyla 
yağmur gibi üstten verilerek gözlem sonuçları karşılaştırılıyor. 
Buna göre, düzeneklerde aşağıdakilerin hangisinde verilen bitki ve malzemeler kullanılmıştır? 
A) L bitkisi ve özdeş K bitkileri, çamaşır suyu, eş değer miktarda H2SO4  ve NaOH'ten oluşan karışım, cam fanus 
B) K bitkisi, M bitkisi, NaOH çözeltisi, saf su 
C) Özdeş K bitkileri, H2SO4 çözeltisi, saf su 
D) L bitkisi, M bitkisi, eş değer miktarda H2SO4 ve NaOH'ten oluşan karışım, termometre, cam fanus 
 
15) Bir araştırmacı özdeş iki mermer parçasından birini tuz ruhu bulunan kaba, diğerini saf su bulunan kaba bırakıp eşit süre bekletiyor. 
Daha sonra birinci kaptaki mermer parçasının kütlesinin azaldığı, ikinci kaptaki mermer parçasında bir değişim olmadığı gözleniyor. 
Araştırmacı bu deney sonuçlarına göre; 
I.   Birinci kapta kimyasal tepkime gerçekleşmiş olabilir. 
II.  Birinci kapta asidin aşındırıcı etkisi gözlemlenmiştir. 
III. İkinci kaptaki saf suyun bazik özellik gösterdiği gözlenmiştir. 
yargılarından hangilerine ulaşabilir? 
A) Yalnız II.  B) I ve II.  C) I ve III.  D) I, II ve III. 
 
16) Bir çözeltinin asidik ya da bazik olma durumuna göre renk değiştiren maddelere indikatör veya ayıraç denir. 
Bilgi: Bir bitki kullanılarak hazırlanan K çözeltisi; asidik ortamda açık pembe, bazik ortamda sarı renk alır. 
Bu bilgiyi deneyerek gözlemlemek isteyen bir öğrenci, şekildeki gibi iki farklı çözelti hazırlıyor ve 
bunların üzerine eşit miktarlarda K çözeltisi ilave ediyor. 
I. çözeltinin açık pembe, II. çözeltinin sarı renge dönüştüğünü gözlemleyen öğrencinin başlangıçta 
hazırladığı çözeltiler aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

  I. çözelti II. çözelti 

A) Sabunlu su Maden suyu 

B) Limon suyu Elma suyu 

C) Amonyak Turşu suyu 

D) Portakal suyu Deterjanlı su 

 
17) Şekildeki kaplarda bir K sıvısı ile pH değerleri verilen L ve M sıvıları bulunmaktadır. 
Bir öğrenci K sıvısının asit ya da baz olduğunu belirlemek için dört adet özdeş pH kâğıdı ile iki ayrı deney yapıyor. 
I. Deney: K ve L sıvılarına birer pH kâğıdı ayrı ayrı batırıldığında K sıvısında pH kâğıdı kırmızıya, L sıvısında maviye dönüşüyor. 
II. Deney: K ve M sıvılarına birer pH kâğıdı ayrı ayrı batırıldığında pH kâğıtları her iki sıvıda da 
kırmızı renge dönüşüyor. 
Buna göre K sıvısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
A) Amonyak B) Sodyum hidroksit C) Sirke  D) Saf su 
 
18) Asit yağmurlarının yağdığı bir bölge için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir? 
A) Fabrika bacalarına baca gazlarını tutan filtre takılması 
B) Sanayi kuruluşlarının yerleşim yerlerinde kurulması 
C) Azot ve kükürt içeren yakıtlar kullanılması 
D) Evlerin ısıtılmasında fosil yakıtların kullanılması 
 
19) Bir bitkinin kaynayan suda bekletilmesiyle hazırlanan mavi renkli sıvı, maddelerin asit veya baz olma durumlarını tespit etmede 
kullanılabiliyor. 
Oda sıcaklığında bu mavi sıvıdan özdeş kaplara eşit miktarlarda konulduktan sonra kaplardan birine limon suyu damlatıldığında sıvının 
renginin pembeye, diğerine sabunlu su damlatıldığında ise sıvının renginin yeşile döndüğü gözleniyor. 
Buna göre aşağıda pH değerleri verilen maddeler bu mavi sıvıya eklendiğinde maddelerde oluşan renk hangisinde doğru verilmiştir? 

 Maddenin pH değeri Oluşan renk 

A) 1 Yeşil 

B) 4 Pembe 

C) 6 Yeşil 

D) 8 Pembe 
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20) Laboratuvarda çalışırken asit ve baz şişelerinin üzerindeki etiketlerin düştüğünü fark eden bir kimyagerin, bu şişeleri doğru 
etiketlemek için aşağıdakilerden hangisini söylemesi en uygundur? 
A) Kırmızı turnusol kâğıdının rengini mavi yapana baz demesi 
B) Kokusunu yoğun hissettiğine baz demesi 
C) Dokunduğunda ele kayganlık hissi verene baz demesi 
D) Tatlarına bakıp ekşi olana asit demesi 
 
21) Günlük yaşamda kullandığımız maddeler asit veya baz içermelerine göre 
sınıflandırılabilir. Tabloda bazı madde çiftleri buna göre sınıflandırılmış ancak bir madde 
çiftinde hata yapılmıştır. 
Hangi numaralı madde çifti kendi aralarında yer değiştirdiğinde sınıflandırma doğru 
yapılmış olur? 

 
 
22) Ayşe, kırmızı lahana turşusu yapan babasını izlerken aşağıdaki notları almıştır. 
• İnce kıyılmış lahana yaprakları suya atılınca mor renkli sıvı oluştu. 
• Bu karışıma yemek tuzu atılınca rengi değişmedi. 
• Sirke ilave edilince karışımın rengi kırmızıya döndü. 
Bu renk değişimini gören Ayşe sirke yerine kabartma tozu kullanmanın etkisini merak etti. 
Babasının yaptığı işlemleri aynen uygulayıp sirke yerine kabartma tozu kullandı ve karışımın renginin maviye döndüğünü fark etti. 
Bu parçada adı geçen aşağıdaki maddelerden hangisi ayraçtır? 
A) Mor renkli sıvı   B) Yemek tuzu  C) Sirke   D) Kabartma tozu 
 
23) Bir evin ısınma ihtiyacını karşılamak için aşağıdaki kaynaklardan hangisi kullanılırsa, asit yağmurlarına sebep olan gaz salınımı 
diğerlerine göre daha fazla olur? 
A) Güneş  B) Akarsu  C) Kömür  D) Jeotermal su 
 
24) Bir öğrencinin, asit yağmurları konusuyla ilgili hazırladığı sunumda yer alan bilgilerden bazıları kartta verilmiştir. 

♦ Asit yağmurları, yapısında CaCO3 (kalsiyum karbonat) bulunan mermer gibi maddelerden yapılan heykelleri aşındırabilir. 

♦ Asit yağmurları, pH değeri 5'in altında olan yağmurlardır, bu yağmurların pH değeri 2'ye kadar düşebilir. 
Sadece bu karttaki bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur? 
A) Asit içerikli maddeler tüm yüzeyleri aşındırır. 
B) pH değeri 5'ten büyük olan tüm maddeler asit özelliği gösterir. 
C) Yağmur sularındaki asit oranı değişebilir. 
D) Kalsiyum karbonat (CaCO3) asit özelliği gösteren bir maddedir. 
 
25) Mor lahana suyu asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda ise yeşil renk alabilen doğal bir asit - baz ayracıdır. 
İçinde eşit miktarda mor lahana suyu bulunan özdeş kaplara X ve Y maddeleri eklenmektedir. Bir süre sonra mor renkli lahana suyunun; X 
maddesi eklenen kapta kırmızı, Y maddesi eklenen kapta ise yeşil renge dönüştüğü gözlenmiştir. 
Buna göre, X ve Y maddeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

  X Y 

A) Sirke Limon suyu 

B) Limon suyu Amonyak 

C) Sabun Sirke 

D) Amonyak Sabun 

 
26) Asit-baz ayracı olarak kullanılan bazı maddeler ve bu maddeler asit ve baz çözeltilerine 
damlatıldıklarında oluşan renkler tabloda verilmiştir. 
Bir öğrenci, tablodaki ayraçları iki özdeş cam kapta bulunan çözeltilere damlattığında 
çözeltilerin her ikisinde de mavi renk gözlemlediğine göre kaplarda bulunan çözeltiler ve bu 
çözeltilere damlatılan ayraçlar aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
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