
 

 

 
 
 
 
1)  Mum eritilinceye, demir ve kükürt tozu karışımı renk değiştirinceye kadar şekildeki gibi ısıtılıyor. 
Daha sonra her iki düzenek soğutulmaya bırakılıyor. 
Bu deneyle aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilemez? 
A) Bileşikler farklı özellikteki maddelerden mi oluşur? 
B) Isı, fiziksel ve kimyasal değişmelere neden olur mu? 
C) Fiziksel değişmelerde maddenin yapısı korunur mu? 
D) Bileşiklerin bileşenlerine ayrılmasında ısı kullanılır mı? 
 
2) Bir öğrenci, şekil l'deki deneyde ayna üzerinde buharın, şekil ll'de ise isin oluştuğunu gözlemliyor. 
Öğrenci bu deneye bağlı olarak aşağıdaki sorulardan hangisine cevap veremez? 
A) Isı, maddelerin yapısını değiştirir mi? 
B) Fiziksel değişmelerde maddeler hâl değiştirir mi? 
C) Kimyasal değişime uğrayan maddeler ilk hâline dönüştürülebilir mi? 
D) Kimyasal değişme sonucunda yeni bir madde oluşur mu? 
 
3)  Gamze: Sütü mayaladım. 

Elif: Yumurtayı pişirdim. 
Mert: Küp şekeri toz hâline getirdim. 

Gamze, Elif ve Mert in yaptığı işler sonunda maddelerde meydana gelen değişimler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

       Gamze’nin Elifin Mert in 

A) Kimyasal Kimyasal Fiziksel 

B) Fiziksel Fiziksel Kimyasal 

C) Fiziksel Kimyasal Fiziksel 

D) Kimyasal Kimyasal Kimyasal 

 
4)  Yapılan iki farklı işlem ve bu işlemlere ait gözlemler tablodaki gibidir. 
Buna göre; 
I.   tepkime kabının ısınması, 
II.  gaz çıkışının olması, 
III. iyotun suda çözünmesi 
gözlemlerinden hangileri kesinlikle bir kimyasal değişim olduğunu 
gösterir? 
A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II.              D) II ve lll. 
 
5)  Bazı maddelerde gerçekleşen; 
I.   demirin paslanması, 
II.  suyun donması, 
III. şekerin çözünmesi, 
IV. kâğıdın yanması 
olaylarından hangileri fiziksel bir değişimdir? 
A) I ve II. B) II ve III.  C) I ve IV.  D) III ve IV. 
 
6) Aşağıda verilen olay ve değişim türü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 

  Olay Değişim türü 

A) Peynirin küflenmesi Kimyasal 

B) Ekmeğin pişmesi Kimyasal 

C) Yoğurttan ayran yapılması Kimyasal 

D) Buğdayın una dönüşmesi Fiziksel 

 
7) Aşağıdakilerin hangisinde hem fiziksel hem de kimyasal değişim meydana gelmiştir? 
A) Işığın kırılması     B) Demirin paslanması 
C) Buğdayın un hâline gelmesi   D) Odundan talaş elde edilmesi 
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8) Bir deneyde cam kaplardan birine yeşil renkli saf katı, diğerine ise kireç suyu konuluyor. 
Cam kaplar, bir cam boruyla şekildeki gibi hava almayacak biçimde birleştiriliyor. Yeşil renkli katının 
bulunduğu kap ısıtıldığında kireç suyunun bulanıklaştığı, yeşil renkli katının ise karardığı gözleniyor. 
Kireç suyunun karbondioksit bulunan ortamda bulanıklaştığı bilindiğine göre bu deneyle ilgili 
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 
A) Karbondioksit ile yeşil renkli katının bazı atomları aynıdır. 
B) Yeşil renkli katıdaki değişim, fiziksel değişim olarak sınıflandırılır. 
C) Yeşil renkli katıdan farklı özelliklere sahip yeni maddeler oluşmuştur. 
D) Isıtma işlemiyle karbondioksit oluşmuştur. 
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