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M A D D E L E R İ N  S I N I F L A N D I R I L M A S I  

Maddeler, özelliklerine göre saf maddeler ve saf olma-

yan maddeler (karışımlar) olarak iki grupta incelenir.  
 Madde 

Saf Maddeler  

(Arı madde) 

Element Bileşik 

1. Metal 

2. Ametal 

3. Soygaz 

Saf Olmayan Maddeler  

(Karışımlar) 

Homojen Karışım  

(Çözelti) 

Heterojen Karışım 

2. Emülsiyon 

1. Süspansiyon 1. İyonik  

2. Moleküller   
3. Aerosol  

 

 

SAF (ARI) MADDE 

Aynı cins tanecik (atom ya da molekül) topluluğudur.  

Saf maddeler; 

1.  Fiziksel yolarla daha basit maddelere ayrıştırılamaz-

lar.  

2.  Hal değişimi olmayan durumlarda homojendirler. Hal 

değişimleri sırasında heterojendirler. Örneğin; buzun 

erimesi sırasında oluşan buz – su karışımı hetero-

jendir.  

3.  Belirli ayırt edici özellikleri (özkütle, erime ve kay-

nama noktası…) vardır.  

Saf maddeler, elementler ve bileşikler olmak üzere ikiye 

ayrılır. 

(Aşağıdaki tabloda element ve bileşiklerin yukarıdaki 

özelliklerine ek olarak diğer özellikleri karşılaştırmalı 

verilmiştir.) 

 

Elementler Bileşikler 

4. Tek cins atom içerir-

ler. 

4. En az iki cins atom içerir-

ler.  

5. Sembollerle gösterir-

ler. (Örneğin; demir Fe, 

oksijen O) 

5. Formüllerle gösterilirler. 

(Örneğin; CO2, H2O) 

6. Özelliklerini taşıyan 

en küçük birimi atom-

dur.  

6. Özelliklerini taşıyan en 

küçük birimi moleküldür.  

7. Fiziksel ve kimyasal 

yöntemlerle daha basit 

yapıdaki maddelere 

ayrıştırılamazlar. 

7. Kimyasal yöntemlerle 

daha basit yapıdaki madde-

lere ayrıştırılabilirler. Fiziksel 

yöntemlerle ayrıştırılamazlar. 

ELEMENTLER 

Tek cins atomdan meydana gelmiş saf maddelerdir.  

Elementler sembollerle gösterilirler. Sembollerde genel-

likle Latince ismin ilk harfi büyük harf olarak kullanılır. 

İsmi aynı harf ile başlayan birden fazla element varsa, 

ikinci veya üçüncü harf küçük harf olarak alınır.  

Örneğin; karbon (C), kalsiyum (Ca), kadmiyum (Cd) 

Elementler kimyasal davranışları bakımından metal, 

ametal ve soygazlar şeklinde sınıflandırılır. 

 

Metaller  

1.  Parlaktırlar.  

2.  Tel ve levha haline getirilebilecek şekilde işlenebilir-

ler.  

3.  Civa hariç oda koşullarında katı haldedirler.  

4.  Kendi aralarında bileşik oluşturamazlar. Ancak 

alaşımları oluştururlar.  

Alaşım: Eritilmiş metallerin karıştırılması ile oluşan homo-

jen karışımlardır. Oda sıcaklığında katı haldedirler.  

 Bazı alaşımlar; 

 Zn – Cu: Pirinç    Sn – Pb: Lehim  

 Ag – Cu: Bronz    Fe – Cu: Tunç  

5. Katı ve sıvı halleri ısı ve elektriği iletir. (Sıcaklık 

arttıkça iletkenlikleri azalır.) 

6. Doğada monoatomik (tek atomlu) yapıda bulunurlar.  

 Fe, Na, Cu gibi  

7. Erime noktaları yüksektir.  
 

Ametaller 

1.  Parlak değildirler. (Mat veya saydamdırlar.) 

2. Katı halleri kırılgan olduğu için işlenemezler.   

3. Oda koşullarında katı, sıvı veya gaz halinde buluna-

bilirler. 

 Örneğin; oda koşullarında flor (F2) gaz, brom (Br2) 

sıvı, ıyot (2) katı haldedir.   

4. Hem kendi aralarında hem de metallerle bileşik 

oluşturabilirler.  

5. Isı ve elektriği iletmezler. Yalnız karbonun grafit 

yapısı yarı iletkendir. 

6. Doğada moleküler yapıda bulunurlar.  

 H2, O2, P4 gibi 

Madde ve Özell ikleri  -  I I  KİMYA
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Soygazlar  

1. Kimyasal tepkimeye girmezler. Bu nedenle bileşik 

oluşturmazlar.  

2. Oda koşullarında gaz halindedirler.  

3. Tek atomlu yapıda bulunurlar.  

 He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn  

BİLEŞİKLER 
İki ya da daha fazla elementin kimyasal etkileşmesi 
sonucu oluşan yeni özelliklerdeki saf maddeye bileşik 
denir.   

 Bileşiği oluşturan elementler özelliklerini kaybeder. 

Bileşiklerin kimyasal özellikleri kendisini oluşturan 

elementlerinkine benzemez.  

 Elementler belirli kütle oranı ile birleşirler.  

 Bir bileşiğin formülünden elementlerin cinsi ve bir-

leşme oranı anlaşılır. Örneğin; H2O formülü, bir su 

molekülünde, iki hidrojen ve bir oksijen atomu bu-

lunduğunu gösterir.  

 Bileşikler iyonik ve moleküler bileşik şeklinde sınıf-

landırılır.  

 

İyonik Bileşikler Moleküler Bileşikler 

 Metallerle ametaller 

arasında oluşan bile-

şiklerdir.  

  Ametallerin kendi 

aralarında oluşturdukla-

rı bileşiklerdir.  

  Metal atomu elektron 

vererek pozitif (+) 

iyon, ametal atomu 

elektron alarak nega-

tif (–) iyon oluşturur. 

İyonlar arasındaki çe-

kimle oluşan bileşik-

lerdir.  

   Ametal atomları arasın-

da elektron ortaklaşma-

sı ile oluşan kovalent 

bağlı ve molekül yapılı 

bileşiklerdir. 

  Oda koşullarında katı 

haldedirler.  

  Oda koşullarında katı, 

sıvı veya gaz halinde 

bulunabilirler.  

  Katı halde elektrik 

akımını iletmezler sıvı 

halleri ve sulu çözelti-

leri elektrik akımını 

iletir.  

   Elektrik akımını iletmez-

ler.  

KARIŞIMLAR  

İki ya da daha fazla saf maddenin rastgele oranlarla bir 

araya gelerek (kimyasal özelliklerini kaybetmeden) 

oluşturdukları madde topluluğuna karışım denir.  

1. Karışımı oluşturan maddelerin kimyasal özellikleri 

değişmediğinden karışımlar bileşenlerinin özellikleri-

ni taşır.  

2. Bileşenler, değişik oranlarda karışabileceğinden; 

  Bileşimleri sabit değildir.  

  Belirli formülleri yoktur.  

  Belirli ayırt edici özellikleri yoktur.  

 

3. Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilirler.  

 

 

 

Bileşiklerin ve karışımların oluşumunda kütle 

korunur, ancak hacim her iki durumda da deği-

şebilir.  

  

Karışımlar homojen ve heterojen yapıda olabilir.  

 

1. HOMOJEN KARIŞIMLAR 

Özellikleri her yerinde aynı olan ve tek bir madde gibi 

görünen karışımlara homojen karışım veya çözelti 

denir.  

 

Çözeltilerin oluşabilmesi için karışan maddelerin birbi-

rinde çözünmesi gerekir. Çözünme olayı maddelerin 

yapılarına bağlıdır. Polar maddeler, polar çözücülerde; 

apolar maddeler apolar çözücülerde daha iyi çözünür. 

(Bu konu ileride ayrıntılı olarak incelenecektir. Bu bö-

lümde aşağıda verilen bazı maddelerin sınıflandırılma-

sını bilmek yeterlidir.) 

 

Polar Apolar 

Su Benzen 

Tuz Benzin 

Şeker Naftalin 

Alkol Zeytinyağı 

Çamaşır sodası  

 

Bir çözeltide bulunan maddelerden en az birisi çözücü 

diğerleri çözünendir.  

Çözeltide miktarı fazla olan madde genellikle çözücü, 

miktarı az olan çözünendir.  

Çözelti = çözücü + çözünen 

Tuzlu su = su + tuz 

Maddeler suda çözündüklerinde iyonlarına ayrışabilirse 

çözeltileri elektriği iletir. Bu çözeltilere elektrolit denir.  

NaCl(k) + su  Na+ (suda) + Cl– (suda) 

HCl(g) + su  H+(suda) + Cl– (suda) 

NaOH(k) + su  Na+(suda) + OH– (suda) 

Tepkimelerinde görüldüğü gibi tuzlar, asitler ve bazlar 

suda çözündüklerinde iyonlarına ayrışır. Bu maddelerin 

sulu çözeltileri elektriği iletir. 
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Şeker, alkol, üre gibi bileşikler suda çözündüklerinde 

iyon oluşturmazlar. Bu tür çözeltilerde iyon bulunmadığı 

için elektrik akımını iletmezler.  

  Çözeltilerin elektrik akımını iletmesi;  

– sıcaklıkla artar. 

– kimyasal bir olaydır. 

 

Çözeltilerin Fiziksel Özellikleri  

Çözücü ve çözünen maddelerin cinsi ve miktarı değiş-

tikçe, çözeltilerin fiziksel özellikleri de değişir.  

 

Özkütle 

Çözeltilerin özkütlesi  

 Özkütle = 
hacmiKarışımın

kütlesiKarışımın
 

Formülü ile hesaplanır. (Çözeltilerin hacminin karışanla-

rın hacimleri toplamından çok az miktarı daha küçük 

değerde olacağı unutulmamalıdır.) 

Hesaplanan özkütle değeri her zaman,  
 

d1 < dkarışım < d2 dir. 
 

 

Donma Sıcaklığı  

Sulu çözeltilerin donmaya 

başlama sıcaklığı saf 

suyun donma noktasından 

düşüktür.  

Çözünenin tanecik derişi-

mi arttıkça donmaya 

başlama sıcaklığı düşer.  

 

 Sıcaklık  

Zaman   0   

 

Doymamış çözeltinin donması sırasında sıcaklığı sabit 
kalmaz. 

 

Kaynama Sıcaklığı  

Uçucu olmayan bir katının 
suda çözünmesi ile oluşan 
çözeltinin buhar basıncı 
saf suyun buhar basıncın-
dan düşüktür. Çözünenin 
tanecik derişimi arttıkça 
çözeltinin buhar basıncı 
daha da düşer.  

Örneğin; saf suya tuz 
eklendiğinde oluşan çö-
zeltinin buhar basıncı saf 
suyunkinden düşüktür. 

 Buhar basıncı   

Sıcaklık  

Su   Tuzlu su   

 

 Sıcaklık  

Zaman   

100   

 

Buhar basıncı düşük sıvıların, kaynama noktası yüksek-

tir. Bu nedenle katı - sıvı çözeltilerin kaynamaya başla-

ma sıcaklıkları saf suyunkinden yüksektir. Doymamış 

çözeltilerin kaynamaları sırasında çözeltideki su miktarı 

azaldığında çözelti derişimi artar. Bu durum kaynama 

noktasının yükselmesine neden olur. Çözelti doymuş 

hale geldiğinde çözeltiden su buharlaştıkça, çözünen 

madde çöktüğünden çözelti derişimi sabit kalır. Bu 

nedenle doymuş çözeltinin kaynaması sırasında sıcaklı-

ğı sabit kalır. 

 

 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi hem sıvı bileşikler 
hem de çözeltiler için her zaman doğrudur? 

 

A) Tek cins moleküllerden oluşmuşlardır. 

B) Fiziksel yolla bileşenlere ayrılırlar. 

C) Homojen yapıdadırlar. 

D) Donma noktaları sabittir. 

E) Elektriği iletirler. 

 

ÇÖZÜM 

Çözeltiler ve bileşikler homojen yapıda olup, bileşikler 

saf, çözeltiler ise saf olmayan maddelerdir. 

Cevap C’dir. 

 
 
 

2. HETEROJEN KARIŞIMLAR 
Özellikleri her yerinde aynı olmayan karışımlara hetero-
jen karışım denir.  

 
 

 Heterojen Karışımlar  

Süspansiyon   Emülsiyon    Aerosol     

Katı – sıvı 
karışımıdır. 

(ayran, kum – su) 

Sıvı – sıvı 
karışımıdır. 

(süt, zeytinyağı - su)  

Katı – gaz, sıvı – gaz 
karışımıdır.  

(sis, duman, 
deodorantlar) 

 

 

 

Diğer Heterojen Karışımlar   

Kolloid: Katıların bir sıvı içinde çok küçük tanecikler halin-

de dağılması ile oluşan karışımlardır. Heterojenliği çıp-

lak gözle görülmez. Örneğin; mürekkep, kan  

Adi karışım: Katı – katı karışımlarıdır.  

Örneğin; tuz – şeker karışımı   

 

 

 

ÖRNEK ÖSS - 2003  
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Bir madde, aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip-

se arı madde değildir? 
 

A) Belirli bir molekül formülünün olması 

B) Tek cins atomlardan oluşması 

C) Aynı cins atomlardan oluşan tek cins moleküllerden 

meydana gelmesi 

D) Farklı cins atomlardan oluşan tek cins moleküllerden 

meydana gelmesi 

E) Farklı cins moleküllerden, moleküller özelliklerini 

kaybetmeden ve aralarında belirli bir oran olmadan 

oluşması 

 

 

ÇÖZÜM 

Arı maddeler aynı cins atomlardan (element) ya da farklı 

cins atomların birleşmesiyle oluşan aynı cins molekül-

lerden (bileşik) oluşur. Farklı cins moleküller içeren 

madde, saf olamaz.  

Cevap E’dir. 

 

 

KARIŞIMLARIN AYRILMASI  

Karışımların oluşumu fiziksel değişim olduğundan, 

bileşenlerine ayrılması da fiziksel işlemlerle gerçekleşti-

rilir. Bunun için karışımı oluşturan maddelerin ayırt edici 

özelliklerinin farklı olmasından yararlanılır.  
 

 

 

 

A. Katı – Katı Karışımların Ayrılması  

1. Özkütle Farkı ile Ayırma  

Karışımı oluşturan katıların özkütleleri farklı ise, uygun 

bir sıvı kullanılarak katılar birbirinden ayrılabilirler.  

Bu işlemde kullanılacak sıvı,  

1.  Karışımdaki katıları çözmemelidir.  

2.  Özkütlesi, karışımdaki katıların özkütlelerinin birin-

den büyük diğerinden küçük olmalıdır.  

 

Böyle bir sıvıya atılan karışımda, özkütlesi sıvınınkinden 

büyük olan katı dibe çöker; küçük olan ise sıvı yüzeyin-

de kalır. Yüzeydeki katı toplandıktan sonra sıvı aktarılır-

sa dipteki katı alınarak ayırma yapılır.  

 

Örneğin; kum ve talaştan oluşan karışım suya atıldığın-

da, talaş suyun yüzeyinde kalır. Kum dibe çöker. Talaş 

toplandıktan sonra, su dikkatlice aktarılırsa veya kumlu 

su süzülürse karışım ayrılır.  

2. Çözünürlük Farkı ile Ayırma  

Karışımı oluşturan katılardan birini çözen diğerini çöz-

meyen uygun bir sıvı kullanılarak karışım bileşenlerine 

ayrılır.  

Örneğin; yemek tuzu – naftalin karışımı suya atıldığında 

yemek tuzu suda çözünürken naftalin çözünmez. Karı-

şım süzülürse naftalin süzgeç kâğıdında kalır. Süzüntü 

buharlaştırılırsa yemek tuzu elde edilir.   

 

 

Bir karışımı oluşturan X. Y, Z katılarının çözünürlükleriy-
le ilgili olarak şu bilgiler veriliyor: 

   X suda ve alkolde çözünüyor. 

   Y yalnız suda çözünüyor. 

   Z suyun ve alkolün hiçbirinde çözünmüyor. 

Karışımdaki X, Y, Z maddelerini ayırmak için karışıma 
önce alkol ilave edilip 1. süzme işlemi yapılıyor. Süzgeç 
kâğıdı üzerinde kalanlar alınıp su ile karıştırılarak 2. 
süzme işlemi yapılıyor. 

Buna göre 1. ve 2. süzme işleminde süzgeç kağıdın-
da kalan maddeler aşağıdakilerin hangisinde doğru 
olarak verilmiştir? 
 

 1. 
 

2. 

A) X ve Y X 

B) X ve Y  Y 

C) X ve Z  Z 

D) Y ve Z  Z 

E) Y ve Z  Y 

ÇÖZÜM 

Karışıma alkol ilave edildiğinde X çözünür, Y ve Z çö-
zünmez. Dolayısıyla 1. süzme işleminde Y ve Z süzgeç 
kağıdında kalır. Y ve Z nin üzerine su eklendiğinde Y 
çözünür. 2. süzme işleminde de süzgeç kağıdında Z 
kalır. 

Cevap D’dir. 

 

 

3. Ayrımsal Kristallendirme   

Karışımdaki katıların ikisi de bir sıvıda çözünüyorsa 

karışımı ayırmak için bu yöntem uygulanır. Bunun için 

maddelerin çözünürlüğünün sıcaklıkla değişiminin farklı 

olmasından yararlanılır.  

Örneğin; LiSO4, ve KNO3 katılarından oluşan karışım bu 

yöntemle ayrılabilir. Katıların sudaki çözünürlüklerinin 

sıcaklıkla değişimi grafikteki gibidir.  

 

KNO3 

LiSO4 

Sıcaklık  

Çözünürlük   

t2   t1    

ÖRNEK ÖSS - 2005  

ÖRNEK ÖSS - 2003  
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Bu iki madde ile t1 sıcaklığında hazırlanan doygun çö-

zelti t2 sıcaklığına soğutulduğunda çöken madde KNO3 

olacaktır. Karışım süzülürse KNO3 ayrılır.  

Ancak bu yöntemde tek işlemle karışımdaki maddeler 

birbirinden tamamen ayrılmaz. Bunun için işlem birkaç 

kez tekrarlanmalıdır.  

 

4. Mıknatıs ile Ayırma  

Mıknatıs, demir (Fe), kobalt (Co) ve nikel (Ni) metalleri 

ile etkileşir, diğer maddeler ile etkileşmez. Bu metaller, 

karışımlarından bu özellikleri ile ayrılabilirler. 

Örneğin; bakır ve demir tozlarından oluşan karışıma 

mıknatıs yaklaştırıldığında, mıknatıs demir tozlarını 

çeker ve karışımdaki maddeler birbirinden ayrılır.  

 

 

 

 

 

Fe, Co ve Ni metalleri, alaşımlarından mıknatıs 

yardımıyla ayrıştırılamaz.  

 

 

5. Erime Noktası Farkı ile Ayırma 

Karışımı oluşturan katıların erime noktaları arasında 

büyük fark varsa bu yöntem kullanılır.  

Örneğin; kum ve parafinden oluşan karışım ısıtıldığında 

parafin erir. Sıcak karışım süzülürse, kum süzgeç kâğı-

dında kalırken, parafin süzgeçten geçer.  

B. Katı – Sıvı Karışımların Ayrılması  

Katı – sıvı karışımları homojen veya heterojendir.  

Katı – sıvı karışımları bu özelliklerine göre iki yöntemle 

bileşenlerine ayrılır.  

 

 

1. Heterojen Katı – Sıvı Karışımlarını Ayırma 

Katı, sıvı içinde çözünmüyorsa oluşan karışım hetero-

jendir (süspansiyon). Bu karışımlar uygun süzgeç kâğıdı 

kullanılarak süzülür. 

Örneğin; kum – su karışımı süzülürse, kum süzgeç 

kâğıdında kalarak sudan ayrılır. 

 

2. Homojen Katı – Sıvı Karışımlarını Ayırma 

Katı madde sıvıda çözünüyorsa oluşan karışım homo-

jendir (çözelti). Bu karışımı ayırmak için damıtma işlemi 

uygulanır.  

 

Damıtma: Bir sıvının ısıtılarak buharlaştırılması, daha 

sonra oluşan buharın soğutularak yoğunlaştırılması 
işlemidir. 
 Isıtma Soğutma 

Sıvı  Buhar  Sıvı  

 

    

 Termometre 

Soğutucu 

Toplama 
kabı 

Damıtma 
kabı Tuzlu su 

  

Örneğin; şekildeki damıtma kabına konulan tuzlu su 

ısıtıldığında, su buharlaşır. Oluşan su buharı soğutucu-

dan geçerken yoğunlaşır ve tekrar sıvı hale gelerek 

toplama kabında toplanır. Tuz ise damıtma kabında 

kalır. 

 

 Homojen katı – sıvı karışımından yalnızca katı mad-
denin elde edilmesi isteniyorsa, karışım ağzı açık bir 
kapta ısıtılarak sıvı buharlaştırılır. Katı ısıtma kabında 
kalır.  

 

C. Sıvı – Sıvı Karışımların Ayrılması 

Sıvı – sıvı karışımları da homojen veya heterojen olma-

larına göre iki yöntemle ayrılır. 

1. Heterojen Sıvı – Sıvı Karışımlarını Ayırma 

Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların oluşturduğu karışım 

heterojendir (emülsiyon). Bu sıvıların özkütleleri farklı 

ise karışımda, özkütlesi en büyük olan en altta, özkütlesi 

en küçük olan en üstte olacak şekilde katmanlar halinde 

bulunurlar. 

 

 

dzeytinyağı = 0,92 g/cm3 

dsu = 1 g/cm3 

dciva = 13,6 g/cm3 

 

Cıva  

Su   

Zeytinyağı   

  

Bu tür karışımları bileşenlerine ayırmak için ayırma 
hunisi kullanılır.  

Örneğin; 
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Zeytinyağı – su karışımını 

ayırmak için karışım, 

ayırma hunisine dolduru-

lur. Musluk açıldığında su 

toplama kabında toplanır. 

Ara yüzey musluk seviye-

sine geldiğinde musluk 

kapatılarak ayırma işlemi 

tamamlanır. 

 

Musluk 

Su 

Zeytinyağı 

 

 

 

2. Homojen Sıvı – Sıvı Karışımlarını Ayırma 

Birbiri içerisinde çözünen sıvıların oluşturduğu karışım 

homojendir (çözelti). Bu tür karışımları bileşenlerine 

ayırmada sıvıların kaynama noktalarının farklı olmasın-

dan yararlanılır. 

Örneğin; alkol – su karışımını bileşenlerine ayırmak için 

bu yöntem kullanılır.  

1 atm basınçta alkolün kaynama noktası 78C, suyun ki 

ise 100C dir. 

 

 
Termometre 

Soğutucu 

Toplama 
kabı 

Damıtma 
kabı Alkollü su 

  

Şekildeki damıtma kabına konulan karışım ısıtıldığında, 

kaynama noktası küçük (buhar basıncı büyük) olan alkol 

önce kaynar. Oluşan buhar soğutucudan geçerken 

yoğunlaşarak toplama kabında birikir. Damıtma kabın-

daki alkolün tamamı buharlaşıncaya kadar sistemde 

sıcaklık sabit kalır. Bu işlemle alkol – su karışımı ayrılır. 

Alkol tamamen buharlaştıktan sonra damıtma kabı 

ısıtılmaya devam edilirse, kapta kalan su 100C de 

kaynamaya başlar. İşlem sırasında çizilen sıcaklık – 

zaman grafiği şekildeki gibidir.  

 

 

Zaman 

Sıcaklık (C) 

100 

78 

 
 

 

 

Sıvılar her sıcaklıkta buharlaştığından ısıtma 

sırasında alkol ve su birlikte buharlaşır. Alkol 

daha uçucu olduğundan oluşan buhar alkolce 

daha zengindir. Buna göre, toplama kabında 

biriken ilk sıvı saf alkol değildir.  

Damıtma işleminde toplama kabında toplanan 

ilk sıvının saflığını artırmak için, damıtma kabı 

borusu cam küreler ile doldurulur. 

 

 

 

Kaynama sıcaklıkları farklı olan sıvıların oluşturduğu 

karışımdan sıvıların, damıtma yöntemi ile ayrılmasını 

sağlayan bu işleme ayrımsal damıtma denir. 
 

 

 

 

X, Y, Z arı maddelerinden oluşan bir karışım, ayırma 

hunisine konuyor. Bir süre sonra musluk açılarak yalnız 

X ayrılıyor. Ayırma hunisinde kalan karışımdaki Y ve Z 

ise ayrımsal damıtma yoluyla birbirinden ayrılıyor. 

Buna göre, X, Y, Z maddeleriyle ilgili, 

 I. X in özkütlesi, Y-Z karışımınınkinden küçüktür. 

 II. X sıvısı, Y-Z karışımında çözünmemiştir. 

 III. Y ve Z nin kaynama sıcaklıkları farklıdır. 

yargılarından hangileri doğrudur? 
 

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 

D) I ve III E) II ve III 

 

 

ÇÖZÜM 

Ayırma hunisi ile X ayrılıyorsa X; Y – Z karışımında 

çözünmemiştir. (II doğru) ve X in özkütlesi Y - Z karışı-

mının özkütlesinden büyüktür. (I yanlış) 

Y ve Z ayrımsal damıtma ile ayrıldığına göre kaynama 

sıcaklıkları farklı olan sıvılardır. (III doğru) 

Cevap E’dir. 

 

 

D. Gaz – Gaz Karışımlarını Ayırma 

Bütün gaz karışımları homojendir. Yoğunlaşma noktaları 

farklı olan gazlardan oluşan bir karışım soğutulduğunda 

önce, yoğunlaşma noktası en yüksek olan gaz sıvılaşır. 

Sıvı haldeki bu madde karışımdan ayrılır.  

Örneğin; azot (N2) ve oksijen (O2) gazlarından oluşan 

karışım soğutulursa önce oksijen gazı yoğunlaşır. 

  YN (C) 

O2 (g)  - 183 

N2 (g) - 195 

ÖRNEK ÖSS - 2004  
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Ağzı açık bir kapta yeterli süre ısıtılan bir X maddesinin 

kütlesinin zamanla değişimi grafikte gibidir. 

Buna göre, X maddesi aşağıdakilerden hangisi ola-

bilir? 
 

A) Uçucu bir sıvının suyla oluşturduğu bir çözelti 

B) Havanın oksijenle birleşerek bileşik oluşturan bir 
metal 

C) Birbiriyle tepkime vermeyen süblimleşen bir katıyla 
süblimleşmeyen iyonik bir katının karışımı 

D) Birbiriyle tepkime vermeyen süblimleşen bir katının 
uçucu bir sıvıyla oluşturduğu bir çözelti 

E) Isıtma ile tamamı iki gaza dönüşen bir katı 

 

ÇÖZÜM 

Isınan X maddesinin kütlesi zamanla azalıp bir süre 
sonra sabit kalmıştır. Buna göre, X maddesi birbiriyle 
tepkime vermeyen süblimleşen bir katı ile süblimleşme-
yen iyonik bir katının karışımı olabilir.  

Cevap C’dir. 

 

BİLEŞİKLERİN AYRILMASI 

Bileşikler kimyasal yöntemlerle oluştuğundan bileşenle-

rine ayrılmaları da kimyasal yöntemlerle olur. Bir bileşi-

ğin daha basit yapıda maddelere dönüşmesine (ayrış-

masına) analiz tepkimesi denir. 

 

1. Isı İle Ayrışma 

Bazı bileşikler ısıtıldıklarında parçalanarak daha basit 

maddelere ayrışabilirler.  

Örneğin; CaCO3 (kireç taşı) ısıtıldığında CaO (sönme-

miş kireç) ve CO2 gazı oluşturur. 

                  

CaCO3 (k) 
ısı

CaO (k) + CO2 (g) 

 

2. Elektroliz İle Ayırma 

Elektroliz, elektrik enerjisi ile kimyasal değişim yapılması 

olayıdır. 

Sıvı halleri veya sulu çözeltileri elektrik akımını ileten 

(elektrolit) bileşikler elektroliz ile ayrıştırılabilir. 

Örneğin; su elektroliz edildiğinde H2 ve O2 gazlarını 

oluşturur. 

  

2H2O(s)  
elektroliz

2H2(g) + O2 (g) 

ISI – SICAKLIK HESAPLAMALARI 

Isı, maddeyi oluşturan taneciklerin toplam kinetik enerji-

sinin; sıcaklık, maddenin bir taneciğinin ortalama kinetik 

enerjisinin ölçüsüdür. Buna göre ısı, bir enerji çeşidi 

olup madde miktarına bağlı olduğu halde; sıcaklık, 

madde miktarına bağlı değildir. 

Isı kalorimetre ile ölçülür. Birimi kalori veya joule’dir. 

Sıcaklık termometre ile ölçülür. Birimi derecedir. 

 

 

 

Isı ve sıcaklık kavramları, aşağıdakilerin hangisinde 

yanlış kullanılmıştır? 
 

A) Arı suyun normal kaynama sıcaklığı 100 C tır. 

B) Sağlıklı bir kişinin vücut ısısı 36,5 C tır. 

C) Buzdolabının soğutucu bölmesinde sıcaklık yaklaşık 

5 C tır. 

D) Odun kömürünün yanma ısısı 8000 kal/g dır. 

E) 1 kalori, 1 gram arı suyun sıcaklığını 1 C yükseltir. 

 

ÇÖZÜM 

Isı birimi kalori, sıcaklık birimi santigrat derecedir (C), 
Vücut ısısı kalori ile birimlendirilmelidir. B seçeneğinde 
verilen vücut sıcaklığıdır. 

Cevap B’dir. 

 

1 2 3 4 5 

EN 

KN 

Sıcaklık (C) 

Isı(kal)  
 

Maddelerin ısı alması veya vermesi durumunda iki türlü 

hesaplama yapılır.  

 

 

1. Maddenin sıcaklığının değiştiği 1, 3. ve 5. bölge-

lerdeki ısı hesabı, 

Q= m. c. t  

eşitliği kullanılarak yapılır. 

 

 

2. Maddenin hal değiştirdiği 2. ve 4. bölgelerde ısı 

hesabı,  

Q= m. L 

eşitliği kullanılarak yapılır. 

ÖRNEK ÖSS - 2001  

ÖRNEK ÖSS - 2005  
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Q: Alınan ya da verilen ısı miktarıdır. Birimi kaloridir. 

m: Maddenin gram cinsinden kütlesidir. Birimi gramdır. 

 

c: Öz ısı, veya ısınma ısısıdır. Maddenin 1 gramının 

sıcaklığının 1C değişmesi için gereken ısı miktarı-

dır. Birimi kal/gC dir.  

 Öz ısı maddeler için ayırt edici özelliktir. Farklı mad-

delerin öz ısıları farklıdır. (csu = 1 kal/gC,                  

c kurşun= 0,03 kal/g C dir) 

 Ayrıca bir maddenin farklı fiziksel hallerinin öz ısıları 

da farklıdır. (csu= 1 kal/gC iken cbuz=0,5 kal/gC dir) 

 

t: Sıcaklık değişimi yani maddenin ilk ve son sıcaklık-

ları arasındaki farktır. 

 

L: Hal değişimi ısısıdır. Birimi kal/g dır. Maddedeki hal 

değişimleri, erime, donma, buharlaşma ve yoğun-

laşma olduğundan buna göre isim alır. Le (erime ısı-

sı) 1 gram katının aynı sıcaklıkta sıvı hale geçmesi 

için gereken ısı miktarıdır. Lb (buharlaşma ısısı) 1 

gram sıvının aynı sıcaklıkta gaz haline geçmesi için 

gereken ısı miktarıdır. 

 

 

 

Saf bir madde için aynı koşullarda, erime ısısı, 

donma ısısına; buharlaşma ısısı da yoğunlaş-

ma ısısına sayısal olarak eşittir. 

 

 

 

 

15 

30 

180 

300 500 5000 
Isı (kal) 

Sıcaklık (C) 

 
 

Öz ısısı 4 kal/gC olan bir katının sıcaklık - ısı grafiği 
şekildeki gibidir. 

Bu madde için,  

 I. Kütlesi 5 gramdır. 

 II. Erime ısısı 20 kal/g dır. 

 III. Sıvının ısınma ısısı 6 kal/gC dir. 

yargılarından hangileri doğrudur? 
 

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

D) II ve III E) I, II ve III 

ÇÖZÜM 

Katının öz ısısı verildiğine göre maddenin katı olduğu 1. 

bölgede işlem yapılır  

Q= m. c. t eşitliğinden  

300= m. 4.  (30 – 15)  m= 5 g bulunur. (I doğru) 

Erime ısısı, erime olayın gerçekleştiği 2. bölgede hesap-

lanır. 

Q= m. Le eşitliğinden  

500 – 300= 5.Le  Le= 40 kal/g bulunur.(II yanlış) 

Sıvının ısınma ısısı, maddenin sıvı olduğu 3. bölgede 

hesaplanır. 

Q= m. c. t eşitliğinden  

5000 – 500= 5.csıvı .(180 – 30)  csıvı= 6 kal/gC bulu-

nur. (III doğru) 

Cevap C’dir. 

 

MADDELER ARASI ISI ALIŞVERİŞİ 

Isıca yalıtılmış bir ortama konulan farklı sıcaklıklardaki 

iki maddeden sıcaklığı yüksek olan düşük olana ısı verir. 

Isı alışverişi maddelerin son sıcaklıkları eşitlenene kadar 

devam eder. Isı alışverişi sırasında alınan ısı verilen 

ısıya eşittir. 

Qalınan = Qverilen 

 

 

Isıca yalıtılmış bir kapta bulunan 37C sıcaklığındaki 10 

gram suya, sıcaklığı -10C olan 10 gram buz atılıyor. 

Isı dengesi kurulduğunda sistemdeki buz kütlesi kaç 

gramdır? 

(csu= 1 kal/gC, Le= 80 kal/g) 
 

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 9 

ÇÖZÜM 

1 atmosfer basınçta su - buz dengesi 0C de kurulur. 

37C deki 10 g suyun 0C ye soğuması sırasında vere-

ceği ısı miktarı  

Q= m. c. t eşitliğinden Q=10.1.37 = 370 kal bulunur. 

Bu ısıyı -10C deki buz; önce 0C ye ısınmak, sonra 

(kalan ısıyı) erimek için kullanılır. 

Buzun -10C den 0C ye ısınması için gereken ısı mikta-

rı 

Q= m. cbuz. t eşitliğinden Q=10.0,5.10 = 50 kal dir.  

Kalan ısı = 370 – 50 = 320 kal. Bu ısı, buzun bir kısmını 

eritecektir. 

Q = m. Le eşitliğinden 320 = m eriyen.80  m eriyen = 4 

gramdır. 

Kalan buz kütlesi = 10 – 4 = 6 gramdır. 

Cevap C’dir. 

ÖRNEK   

ÖRNEK   
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1. Aşağıdakilerden hangisi heterojen olduğu 
halde karışım değildir?  

 

 A) Sisli hava B) Köpük  

 C) Buzlu su  D) Süt  

 E) 18 ayar altın  

 

 

 

 

2. X, Y ve Z maddeleri için;  

   X farklı cins atomlardan oluşmuştur.  

   Y homojen yapıdadır.  

   Z fiziksel yöntemlerle daha basit yapıdaki 
maddelere ayrılmaz.  

 bilgileri veriliyor.  

 Yalnız X ve Z’nin erime noktası sabit olduğuna 
göre X, Y ve Z maddelerinden hangilerinin bi-
leşik olduğu kesindir? 

 

 A) Yalnız X B) Yalnız Y C) Yalnız Z 

 D) X ve Y E) X, Y ve Z 

 

 

 

 

 

3. X ve Y katıları su içerirse atılıp karıştırıldığında 
şekildeki gibi X, su üzerinde kalırken Y’nin sulu 
çözeltisi oluşuyor.  

 
X  

Y’nin sulu çözeltisi   

 
 Bu gözleme göre,  

 I. X katısı Y sıvısında çözünmez.  

 II. X’in özkütlesi Y’ninkinden küçüktür.  

 III. Y’nin erime noktası X’inkinden küçüktür.  

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
 

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

 D) II ve III E) I, II ve III 

 

 

 

 

 

4. Isıca yalıtılmış bir kapta bulunan 90C sıcaklı-

ğındaki 60 gram suyun sıcaklığını 40C ye dü-

şürmek için 10C deki sudan kaç gram eklen-

melidir? (csu= 1 kal/gC) 
 

 A) 150 B) 100 C) 80 D) 50 E) 30 

 

 

5.  

 Sudaki çözünürlük Eterdeki çözünürlük 

X + + 

Y – + 

Z – – 

T + – 

 X, Y, Z ve T katılarından oluşan karışım önce 
etere atılıp karıştırılıyor. Karışım süzülüp I. süzün-
tü elde ediliyor. Süzgeç kağıdında kalan katı suya 
atılıp karıştırıldıktan sonra süzülüyor ve II. süzüntü 
elde ediliyor.  

 Buna göre, I. ve II. süzüntülerde çözünmüş 
olarak bulunan katılar aşağıdakilerden hangi-
sinde doğru verilmiştir? 

 

 I. süzüntü 
 

II. süzüntü 

A) X ve Y Z ve T 

B) X ve Y  Z 

C) Z ve T  X ve Y 

D) Z ve T  X 

E) T  X 

 

 

6.   

20 

30 

60 460 
Isı(cal) 

Sıcaklık (C) Sıcaklık (C) 

Isı(cal) 

10 

30 

X  Y   

120   600    

 Eşit kütleli saf X ve Y katılarının ısıtılmalarına 
ilişkin sıcaklık – ısı grafikleri şekildeki gibidir.  

 Buna göre,  

 I. X ile Y aynı maddedir.  

 II. X in bir gramını eritmek için verilen ısı, Y 
ninkinden küçüktür.  

 III. X ve Y katılarının ısı sığaları eşittir.  

 yargılarından hangileri yanlıştır? 
 

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

 D) I ve II E) II ve III 

 

 

7. Su, kum, zeytinyağı, demir tozu karışımındaki 
her bir maddeyi ayırmak için, 

 I. Damıtma  

 II. Mıktanıslama  

 III. Ayırma hunisi kullanma 

 IV. Süzme 

 işlemlerinden hangileri sırası ile yapılmalıdır? 
 

 A) IV ve I B) I ve III 

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

 E) II, I ve III 

  

Ç Ö Z Ü M L Ü  T E S T  
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8.   

0C buz 

0C tuzlu su   

 Isıca yalıtılmış şekildeki sisteme 1 atm basınçta 

0C sıcaklığında tuzlu su çözeltisi ve 0C sıcaklı-
ğında buz konuluyor.  

 Bir süre sonra kapta bulunan buzun tamamen 
eridiği gözlendiğine göre sistem ile ilgili, 

 I. Son sıcaklık 0C nin altındadır.  

 II. Başlangıca göre ortalama kinetik enerji azalır.  

 III. Toplam kütle azalır.  

 yargılarından hangileri doğrudur? 
 

 A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III 

 D) II ve III E) I, II ve III 

 

   

 

 

9.  

Saf sıvı Kütle (g) Öz ısı (kal gC) Sıcaklık farkı (C) 

X m c 2t 

Y m 2c t 

Z 2m c 3t 

 X, Y ve Z saf sıvılarının ısıtılmaları sırasında 
sıvılarda hal değişimi görülmediğine göre sıvı-
ların aldıkları ısılar aşağıdakilerin hangisinde 
doğru karşılaştırılmıştır? 

 

 A) 3qX = 3qY = qZ B) 2qX = qY = 2qZ 

 C) 2qX = 2qY = 3qZ D) qX = qY = 3qZ 

 E) qX = qY = qZ 

 

 

 

10.  

m gram  

V  V  

25C saf su   25C etil alkol 

n gram  

  

 Saf su ve etil alkolün normal basınçtaki kaynama 

noktaları sırasıyla 100C ve 78C dir.  

 Şekildeki kaplarda bulunan eşit hacimli saf su 
ve etil alkol ağzı açık bir kapta karıştırıldığında 
oluşan karışım için, 

 I. Kütlesi (m + n) gramdır.  

 II. Hacmi 2V dir.  

 III. Zamanla karışımın özkütlesi artar.  

 yargılarından hangileri yanlıştır? 

 (dsu > detil alkol) 
 

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

 D) I ve III E) II ve III 

11.  X Farklı cins atom içeren, elektriği ileten katı 

 Y Tek cins atom içeren, elektriği ileten sıvı 

 Z Farklı cins molekül içeren, elektriği iletmeyen 
sıvı 

 Yukarıda bazı özellikleri verilen X, Y ve Z mad-
deleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

 

 X 
 

Y  Z 

A) Demir Cıva  Alkollü su 

B) Bronz  Bakır  Tuzlu su 

C) Demir  Brom  Tuzlu su 

D) Çelik  Cıva  Şekerli su 

E) Tuz  Demir  Alkollü su 

 

 

 

 

 

12.   

X  K   Y    

70  90  
Sıcaklık (C)  

Buhar basıncı  (atm)  

1    

 

 Saf X ve Y sıvıları ve bunların oluşturduğu karışı-
mın (K) buhar basıncı - sıcaklık değişimi grafikteki 
gibidir.  

 Grafiğe göre,  

 I. Aynı sıcaklıkta X, Y den uçucudur.  

 II. X ve Y karışımı (K) homojendir.  

 III. Deniz seviyesinde Y, 90C de kaynar.  

 yargılarından hangileri doğrudur? 
 

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

 D) II ve III E) I, II ve III 

 

 

 

 

13. –  X elementi Y elementi ile X2Y bileşiğini oluştu-
rurken Z elementi ile bileşik oluşturamaz.  

 – Y elementi Z elementi ile YZ bileşiğini oluştu-
rabilir.  

 Yukarıda verilen X, Y ve Z elementleri hangi 
seçenekteki gibi olabilir? 

 

 X 
 

Y  Z 

A) Metal Ametal  Soygaz 

B) Ametal  Soygaz  Metal 

C) Metal  Ametal  Metal 

D) Ametal  Metal  Ametal 

E) Metal  Soygaz  Ametal 
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1. Karışımlar farklı cins atom veya molekül içerirler. 

Buzlu su karışım değildir. Çünkü buz ve su aynı cins 
moleküllerden (H2O) oluşmuştur.  

Cevap C’dir. 
 

2. Soruda X ve Z nin erime noktası sabittir denildiğine 

göre X ve Z saf madde, Y karışımdır. Farklı cins 
atomlardan oluşan X bileşiktir. Fiziksel yöntemlerle 
ayrışmayan Z element veya bileşik olabilir.   

Cevap A’dır. 
 

3. X ve Y katılarından; X, suda çözünmezken Y çözün-

düğüne göre, molekül yapıları farklıdır. Yani biri polar 
diğeri apolardır. Benzer benzeri çözer ilkesine göre 
X’in Y sıvısında çözünmeyeceği söylenebilir. X, Y’nin 
sulu çözeltisinde yüzdüğüne göre özkütlesi, çözeltinin 
özkütlesinden küçüktür. Buradan saf Y’nin özkütlesi-
nin X’inkinden büyük ya da küçük olduğu söylene-
mez. Maddelerin erime noktalarını karşılaştırmak için 
herhangi bir bilgi verilmediğinden erime noktaları hak-
kında bir şey söylenemez.  

Cevap A’dır. 
 

4. Alınan ısı miktarı, verilen ısı miktarına eşittir.  

 Qalınan = Qverilen   

 m1.c1.t = m2.c2.t 
 60.1.(90 – 40) = m2 .1.(40 – 10) 
 m2 = 100 gram eklenmelidir.  

Cevap B’dir. 
 

5. Karışım etere atıldığında X ve Y katıları çözündü-
ğünden, karışım süzüldüğünde süzüntüde X ve Y; 
süzgeç kâğıdında ise Z ve T bulunur.  

 Z – T karışımı suya atıldığında T suda çözünür 
karışım süzüldüğünde Z süzgeç kağıdında kalır-
ken T nin sulu çözeltisi elde edilir.  

Cevap B’dir. 
 

6. İki maddenin aynı cins olabilmeleri için tüm ayırt edici 

özelliklerinin aynı olması gerekir.  

 X ve Y katılarının erime noktaları (30C) eşittir.  

 Öz ısıları Q = m.c.t formülünden
t.m

Q
c


   

 
m

6

)2030(m

60
cX 


 ,  cY=

m

6

)1030(m

120



 

 Kütleleri (m) eşit olduğundan öz ısıları da eşittir.  

 Erime ısıları Q = m.Le formülünden Le = 
m

Q
 

 LX = 
m

400

m

60460



, 

m

480

m

120600
LY 


  

 Erime ısıları farklı olduğundan X ve Y maddeleri farklı 
cinstir. (I yanlış) 

 X in erime ısısı daha küçük olduğundan 1 gramını 

eritmek için gereken ısı 








m

400
, Y’nin 1 gramını erit-

mek için gereken ısıdan 








m

480
küçüktür.  

 (II doğru) 
 Isı sığası = m.c dir. X ve Y nin kütleleri (m) ve öz 

ısıları (c) eşit olduğundan ısı sığaları eşittir.  
 (III doğru) 

Cevap A’dır. 

7. Karışım süzüldüğünde (IV) kum ve demir tozları 
süzgeç kağıdında kalır. Bunlara mıknatıs yaklaştı-
rıldığında (II) demir tozları ayrılır. Kalan su - zey-
tinyağı karışımı ayırma hunisi kullanılarak (III) ayrı-
lır.  

Cevap C’dir. 
 

8. ısı + H2O(k)  H2O(s)  

 Buz, erimek için gereken ısıyı sistemden alır. Buna 

göre, sistemin son sıcaklığı 0C nin altındadır (I 
doğru). Soruda buzun tamamen eridiği belirtiliyor. 

Bu durumu “tuzlu su çözeltinin donma noktası, 0C 
nin altında olduğundan donmamıştır.” ifadesi ile 
açıklayabiliriz. Sıcaklık düştüğünden sistemdeki 
ortalama kinetik enerji azalır (II doğru). Fiziksel ve 
kimyasal olaylarda kütle korunur. (III yanlış)  

Cevap B’dir. 
 

9. Q = m.c.t formülünden sıvıların aldıkları ısı mik-
tarları   

 qX = m.c.2t = 2mct 
 qY = m.2c.t = 2mct 
 qZ = 2m.c.3t = 6mct 
 olduğuna göre, alınan ısılar arasında,                 

3qX = 3qY = qZ ilişkisi vardır.  
Cevap A’dır. 

 

10. Saf su ve etil alkolün karıştırılması fiziksel bir 
olaydır. Fiziksel olaylarda kütle korunduğuna göre 
karışımın kütlesi (m + n) gramdır. (I doğru) 

 Karışımlar oluşurken genellikle hacim korunmaz. 
Karışımın hacmi 2V’den küçüktür. (II yanlış) 

 Karışımlar kendilerini oluşturan maddelerin özelik-
lerini taşır. Karışımda miktarı fazla olanın özellikle-
ri daha çok görülür. Etil alkolün kaynama noktası 
küçük (uçuculuğu fazla) olduğundan suya göre 
daha fazla buharlaşır. Suyun özkütlesi etil alkolün-
kinden büyük olduğuna göre, karışımın özkütlesi 
zamanla artar. (III doğru) 

Cevap B’dir. 
 

11. Katı halde elektriği metaller iletir. Bileşikler katı 
halde elektriği iletmez. X in yapısında farklı cins 
atom bulunduğuna göre, X metal karışımı yani 
alaşım olmalıdır.  

 Y tek cins atom içerdiğine göre, elementtir. Elekt-
riği ilettiğine göre metaldir.  

 Z farklı cins molekül içerdiğine göre, karışımdır. 
Seçeneklerde verilen alkollü su ve şekerli su elekt-
riği iletmez. Tuzlu su elektriği iletir.  

Cevap D’dir. 
 

12. Aynı sıcaklıkta X in buhar basıncı Y ninkinden 
büyük olduğuna göre X daha uçucudur. (I doğru) 

 Sıvı – sıvı homojen karışımlarının buhar basıncı, 
sıvıların buhar basınçları arasında bir değer alır  

 (II doğru). Deniz seviyesinde atmosfer basıncı 1 

atm dir. 90C de Y nin buhar basıncı 1 atm oldu-
ğuna göre, bu sıcaklıkta kaynar (III doğru) 

Cevap E’dir. 
 
 

13. Soygazlar bileşik oluşturmadığından X, Y ve Z 
elementleri soygaz olamaz. 

 X ve Z aralarında bileşik oluşturmadıklarından 
metaldirler. Y ametaldir.  

Cevap C’dir. 

Ç Ö Z Ü M L E R  
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1. Aşağıda verilen olaylardan hangisi kimyasal-

dır? 
 

A) Bakır çubuktan elektrik akımı geçmesi  

B) Yağmurlu hava gökkuşağı oluşması  

C) Barajlarda elektrik üretilmesi  

D) Tuzlu suyun elektriği iletmesi  

E) Havadan O2 gazı elde edilmesi  

 

 

2. Kurşun ile kalayın birbiri içinde eritilmesinden 

lehim oluşur.  

 Lehim ile ilgili, 

 I. Belirli formülü yoktur.  

 II. İletkenliği, kurşun ve kalayınkinden azdır.  

 III. Saf ve homojendir.  

 yargılarından hangileri doğrudur? 

 

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

 D) I ve II E) I, II ve III 

 

 

 

3. Karışımlar için aşağıdakilerden hangisi her 

zaman doğrudur? 

 

A) Homojendir.  

B) Bileşenleri fiziksel özelliklerini korur.  

C) Ayrımsal damıtma ile bileşenlerine ayrışır. 

D) Belirli koşullarda ayırt edici özelliklere sahiptir.  

E) Oluşumları fizikseldir.  

 

 

 

4. Sodyum (Na) metali ile Y elementi NaY bileşiğini 

oluşturmaktadır.  

 Buna göre NaY bileşiğine ilişkin; 

 I. Katı ve sıvı hali elektrik akımını iletir.  

 II. Oda sıcaklığında katı halde bulunur.  

 III. Her zaman homojendir.  

 yargılarından hangileri yanlıştır? 

 

 A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III 

 D) II ve III E) I, II ve III 

 

5. Ayırma hunisi kullanılarak yapılacak ayrıştırma 

işleminde karışımı oluşturan maddeler hangi 

özelikleri bakımından farklı olmalıdır? 

 

A) Öz ısı – çözünürlük  

B) Çözünürlük – kaynama noktası  

C) Özkütle – çözünürlük  

D) Buhar basıncı – özkütle  

E) Kaynama noktası – özkütle  

 

 

 

 

6.  – X gazı soğutucudan geçirildiğinde Y sıvısı ve 
Z gazını oluşturuyor. 

 – Y sıvısı fiziksel yöntemlerle ayrışmıyor, elekt-
roliz edildiğinde anot ve katotta iki farklı gaz 
açığa çıkıyor. 

 Z gazının aynı cins atom içeren moleküllerden 

oluştuğu bilindiğine göre, X, Y ve Z maddeleri 

ile ilgili aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi 

doğrudur? 

 

 X 
 

Y  Z 

A) Bileşik Bileşik  Element 

B) Karışım  Bileşik  Element 

C) Karışım  Element  Bileşik 

D) Element  Bileşik  Karışım 

E) Karışım  Bileşik  Bileşik 

 

 

7.   Sıcaklık (C) 

Zaman   

120  

80  

35  

 

 Bir X maddesinin ağzı açık bir kapta 120C ye 

kadar ısıtıldıktan sonra soğutulması sırasında çizi-

len sıcaklık – zaman grafiği şekildeki gibidir.   

 Grafiğe göre, X maddesi ile ilgili, 

 I. Saf maddedir.  

 II. 35C de eriyen bir katı ile 80C de kaynayan 
bir sıvının karışımıdır.  

 III. Erime noktaları 35C ve 80C olan iki katının 
karışımıdır.  

 yargılarından hangileri doğru olabilir? 

 

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

 D) I ve III E) II ve III 

K O N U  T E K R A R  T E S T İ  1  
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 8. 40C deki bir miktar suya 5 gramlık bir buz parçası 

atılıyor. 

 Karışımın son sıcaklığını bulmak için aşağıda-

kilerden hangisinin bilinmesine gerek yoktur? 

 

A) Suyun kütlesi  

B) Buzun ilk sıcaklığı  

C) Buzun öz ısısı 

D) Buzun erime ısısı  

E) Suyun öz ısısı 

 

 

 

9. X, Y, Z ve T maddeleri ile ilgili, 

 – X ve Z sıvıları homojen karışım oluşturmakta-
dır.  

 – X ve T den oluşan karışım emülsiyondur.  

 – Y ve Z den oluşan karışım süspansiyondur. 

 bilgileri veriliyor. 

 Aşağıda X, Y, Z ve T den oluşan bazı karışımlar 

ve ayırma yöntemleri eşleştirilmiştir. 

 Verilen bilgilere göre hangi eşleştirme yanlış-

tır? 

 

 Karışım 
 

Ayırma yöntemi 

A) X ve Y Süzme 

B) Z ve T  Ayırma hunisi 

C) X ve Z  Ayrımsal damıtma 

D) X ve T  Ayırma hunisi 

E) Y ve T  Süzme 

 

 

 

10.  – X maddesi bileşenlerinin özelliklerini taşımak-
tadır. 

 – Y maddesi farklı cins moleküllerden oluşmak-
tadır. 

 – Z maddesi heterojen görünümlüdür, aynı cins 
moleküllerden oluşmaktadır. 

 X, Y ve Z maddeleri ile ilgili yukarıda verilen 

bilgilere göre,  

 I. X, farklı cins atom içerir.  

 II. Y ve Z hal değiştirirken, sıcaklıkları değişir.  

 III. X ve Y heterojen olabilir.  

 yargılarından hangileri doğrudur? 

 

 A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III 

 D) II ve III E) I, II ve III 

 

11.  X: Tek cins atom içeren moleküllerden oluşmak-
tadır. 

 Y: Farklı cins atom içeren aynı cins moleküller-
den oluşmaktadır. 

 Z: Farklı cins atom ve moleküllerden oluşmakta-
dır. 

 Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdaki sınıflan-

dırmalardan hangisi doğrudur? 

 

 X 
 

Y  Z 

A) Element Bileşik  Karışım 

B) Karışım  Bileşik  Element 

C) Element  Karışım  Bileşik 

D) Bileşik  Karışım  Element 

E) Bileşik  Element  Karışım 

 

12.   

a b c d 

T1 

T2 

Sıcaklık  

Zaman   
 

 X ve Y saf sıvılarından oluşan homojen karışımın 

ayrımsal damıtılması sırasında çizilen sıcaklık – 

zaman grafiği şekildeki gibidir.   

 Aynı sıcaklıkta X sıvısı daha uçucu olduğuna 

göre, aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle 

yanlıştır? 

 

A) T1C X in, T2C Y nin kaynama noktasıdır.  

B) Y nin molekülleri arasındaki çekim kuvveti da-
ha büyüktür.  

C) X in özkütlesi Y’ninkinden büyüktür.  

D) b – c zaman aralığında toplama kabında saf X 
sıvısı bulunur.  

E) c – d zaman aralığında damıtma kabında saf Y 
sıvısı bulunur. 

 

13. X(k) + Y(g)  Z(k)  

 Yukarıda verilen tepkime ile ilgili; 

 I. Kimyasal değişmedir.  

 II. Z, X ve Y nin içerdiği tüm atomları içerir. 

 III. X ve Y elementtir. 

 IV. Z, X ve Y nin özelliklerini göstermez. 

 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? 

 

 A) Yalnız I B) I ve II C) II, III ve IV 

 D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV 
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1. I. Oluştuğu maddelerin özelliklerini taşımaz. 

 II. Homojendir. 

 III. Yapısında birden fazla cins atom bulundurur. 

 Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bileşik-
ler için doğru çözeltiler için yanlıştır? 

 

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

 D) I ve II E) I ve III 

 

 

 

 

 

 

2.  Sıcaklık (C) 

T2  

T1  

0  a  b  
Zaman  

 

 Açık hava basıncının 1 atmosfer olduğu bir ortam-
da ağzı açık bir kapta ısıtılan X sıvısının sıcaklığı-
nın zamanla değişimi grafikteki gibidir. 

 Grafiğe göre, 

 I. X, saf su ise a anında ısıtıcı şiddeti düşürül-
müştür. 

 II. X, tuzlu su ise T1C de kaynama başlamıştır. 

 III. X, tuzlu su ise a – b aralığında çözeltinin 
özkütlesi artar. 

 yargılarından hangileri doğrudur? 
 

 A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III 

 D) II ve III E) I, II ve III 

 

 

 

 

 

3. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça sulu 
yemeklerin pişmesi zorlaşır. 

 Aşağıdakilerden hangisi sıvıların yukarıda 
belirtilen özelliği ile ilgilidir? 

 

A) Deniz suyunun saf sudan daha yüksek sıcak-
lıkta kaynaması 

B) Daha kısa sürede ısınması için yemeğin karış-
tırılması 

C) Kışın buzlanmayı önlemek için yollara tuz ser-
pilmesi 

D) Düdüklü tenceredeki suyun açık kaptakinden 
daha yüksek sıcaklıkta kaynaması 

E) Araba radyatörlerinde antifiriz kullanılması  

4. X: Tuz çözeltisi 

 Y: Pirinç 

 Z: Ozon gazı 

 Yukarıda verilen X, Y ve Z maddeleri için; 

 I. Homojenlik 

 II. Farklı cins atom içerme 

 III. Elektrik iletkenliği 

 özelliklerinden hangileri ortaktır? 
 

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

 D) II ve III E) I, II ve III 

 

 

 

5. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi saf mad-
delerden yalnızca metallere özgüdür? 

 

A) Oda koşullarında katı halde bulunma 

B) Doğada tek atomlu yapıda bulunma 

C) Belirli erime noktasına sahip olma 

D) Soygazlarla bileşik oluşturmama 

E) Katı halde elektriği iletme  

 

6.  Buhar basıncı  

Sıcaklık   

1  2  

 

 Saf suyun buhar basıncının sıcaklıkla değişimi 
grafikte 1. eğri ile gösterilmiştir. 

 Grafikte 2. eğriyi elde edebilmek için suya 
aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır? 

 

A) Su miktarını azaltmak 

B) Suda alkol çözmek 

C) Suda tuz çözmek 

D) Ortamın basıncını düşürmek 

E) Ortamın basıncını artırmak 

 

 

 

 

7.  – X, sudan uçucu, su ile her oranda karışabilen 
sıvı 

 – Y, suda ve X te iyi çözünebilen, uçucu olma-
yan katı 

 olduğu bilindiğine göre, 

 I. Saf X 

 II. X– su karışımı 

 III. Y – su karışımı 

 verilen maddelerden hangilerinin aynı ortamda 
saf sudan yüksek sıcaklıkta kaynaması bekle-
nir? 

 

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

 D) I ve II E) II ve III 
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8. Aşağıda bazı karışımlar ve bu karışımları bileşen-
lerine ayırmak için kullanılan yöntemler verilmiştir. 

 Karışımlardan hangisi verilen yöntemle bile-
şenlerine ayrıştırılamaz? 

 

 Karışım   Ayırma yöntemi 

A) Demir tozu –  

Kükürt tozu 

Mıknatıslama 

B) Çamaşır sodası - 
su 

 Damıtma  

C) Katı iyot – tuz   Süblimleştirme  

D) Alkol – su   Ayrımsal damıtma 

E) Şeker – naftalin   Ayrımsal kristallen-
dirme  

 

 
 
 
 
 
 
 

9. – X, yapısında tek cins atom içeriyor ve katı 

halde elektrik akımını iletiyor. 

 – Y, elektroliz edilemiyor. CI2 ametali ile molekül 
yapılı YCI bileşiğini oluşturuyor. 

 – Z, oda koşullarında atomik yapıda gazdır. 

 X, Y ve Z maddeleri ile ilgili, 

 I. Üçü de elementtir. 

 II. X ve Y iyonik yapılı bileşik oluşturabilir. 

 III. Z, X ya da Y ile bileşik oluşturmaz. 

 yargılarından hangileri doğrudur? 
 

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

 D) II ve III E) I, II ve III 

 

 

 

 

 

10.  

t2 

t1 

25 

10 

Zaman (dak) 

Sıcaklık (C) 

X 

Y 

 

 Oda koşullarında bulunan saf X ve Y katılarının 
kütleleri sırasıyla m ve 2m dir. Bu katıların özdeş 
ısıtıcılarla 10 dakika ısıtılmaları sırasındaki sıcaklık 
değişimleri grafikteki gibidir. 

 Buna göre, 

 I. Aldıkları ısı miktarları eşittir. 

 II. Öz ısıları cx<cy dir. 

 III. X in ısı kapasitesi Y ninkinden büyüktür. 

 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? 
 

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

 D) I ve II E) II ve III 

11. Açık hava basıncının 1 atm olduğu bir ortamda 

10C sıcaklığındaki 10 gram suyun üzerine, -20C 
sıcaklığında bulunan 20 gram buz atılarak ısı den-
gesi kurulana kadar bekleniyor. 

 Son durumda kaptaki madde için, 

 I. Son sıcaklığı 0C dir. 

 II. 8,75 gramı sudur. 

 III. Suyun verdiği toplam ısı 100 kaloridir. 

 yargılarından hangileri doğrudur? 
 

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

 D) II ve III E) I, II ve III 

 

 

 

12. I. Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılmaz. 

 II. Tek cins tanecikten oluşur. 

 III. Sabit basınçta kaynama süresince yoğunluğu 
artar. 

 IV. Farklı kütlelerde alınan bütün örneklerinin 
aynı koşullardaki özkütleleri aynıdır. 

 Yukarıda verilen özelliklerden hangileri homo-
jen katı – sıvı karışımları için doğudur? 

 

 A) I ve II B) I ve III C) II ve III 

 D) III ve IV E) II ve IV 

 

 

 

 

13.  Sıcaklık (C) 

Zaman    

 Yukarıda X sıvısının ısınma grafiği verilmiştir.  

 X sıvısı ile ilgili, 

 I. Saftır. 

 II. En az iki sıvıdan oluşan karışımdır. 

 III. Ayrımsal damıtma ile bileşenlerine ayrılır. 

 yargılarından hangileri doğrudur? 
 

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

 D) II ve III E) I, II ve III 

 

 

 

14. X maddesi ile yapılan deneylerde aşağıdaki so-
nuçlar elde edilmiştir.  

 I. Sabit sıcaklıkta hal değiştirmektedir.  

 II. Sıvı halde elektriği iletmektedir.  

 III. Kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılmak-
tadır.  

 Bu madde aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
 

 A) Fe B) NaCl C) C6H12O6 

 D) Tuzlu su  E) Şekerli su  


