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A) Aşağıda verilen ifadeleri kelime kutusundan seçtiğiniz kelime veya kelimelerle 
tamamlayınız. 

 

1) Bir maddenin kimyasal değişim gerçekleştirerek yeni maddeler oluşturma sürecine kimyasal 
tepkime denir. 

2) Su kendisini oluşturan hidrojen gazı gibi yanıcı, oksijen gazı gibi yakıcı değildir 
3) Kimyasal tepkimelerde renk değişimi, gaz çıkışı, çökelti oluşumu ve sıcaklık değişimi gibi 

olaylar meydana gelebilir. 
4) Kimyasal değişimlerde yeni maddeler oluşur; yeni atomlar oluşmaz 
5) Kimyasal tepkimelerde atom sayısı ve kütlesi korunur 
6) Bir kimyasal tepkimede girenlerin kütlesi azalır ; ürünlerin kütlesi artar 
7) Bir maddenin Oksijen(O2) ile tepkimeye girmesi olayına yanma tepkimesi denir. 
8) Asit ve bazların tepkimeye girerek su ve tuz oluşturduğu tepkime türüne nötrleşme tepkimesi 

denir. 
9) Kömür, kağıt ve odunun yanması hızlı yanma tepkimesidir. 
10) Kimyasal tepkimelerde molekül sayısı korunmayabilir. 

 
B) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi 

yazınız. 
 

1) (Y) Kimyasal tepkimelerde atomların sayısı değişebilir. 
2) (D) Tepkimeye giren atomların kütlesi tepkime sonunda oluşan atomların kütlesine eşittir. 
3) (Y) Kimyasal tepkimelerde toplam molekül sayısı her zaman korunur. 
4) (Y) Hal değişim olayları kimyasal tepkimeler sonucu oluşur. 
5) (D) Bileşikler kimyasal tepkimeler sonucu oluşan saf maddelerdir. 
6) (D) Canlıların solunum yapması ve bitkilerin fotosentez yapması kimyasal tepkimeler sonucu 

gerçekleşir. 
7) (Y) Yağmurun ve karın oluşumu kimyasal tepkime sonucu oluşur. 
8) (Y) Kimyasal tepkimelerde yeni madde ve atomlar oluşur. 
9) (D) Kimyasal tepkimeler girenler ve ürünlerden oluşur. 
10) (D) Kimyasal tepkimelerde maddeler kimlik değiştirerek yeni maddelere dönüşür. 

 
C) Aşağıda verilen bileşik modellerinden hangisi veya hangileri bir kimyasal tepkime 

sonucu oluşmuş olabilir. Kutuları işaretleyiniz. 
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D) Aşağıda kimyasal tepkime modeli verilen kimyasal değişim için verilenlerden doğru 

olanları işaretleyiniz. 

 

(X) Tepkimeye giren maddelerin kütlesi azalmıştır. 

(   ) Yeni atomlar oluşmuştur. 

(X) Atomlar arasındaki bağlar kopmuş yeni bağlar 
oluşmuştur. 

(X) Tepkime sonucu oluşan ürünlerin kütlesi 
artmıştır. 

(X) Yeni madde oluşmuştur. 

(X) Yeni molekül oluşmuştur. 

 

E) Aşağıda verilen kimyasal tepkime için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
 
1) Aşağıda verilen kimyasal tepkimenin girenler ve ürünlerini yazınız. 

 

2) Yukarıda verilen tepkime ile ilgili yanlış olan ifadeleri işaretleyiniz. 
(   ) H ve O atomları arasında yeni bağlar oluşur. 
(X) H2, O2 ve H2O’nun kütlesi artar. 
(X) Tepkimenin girenler kısmında Hidrojen ve Oksijen atomik halde bulunur. 
(X) Su, Hidrojen ve Oksijenin özelliklerini gösterir. 
(   ) Bu tepkime yanma tepkimesine örnektir. 
(X) Molekül sayısı korunmuştur. 
(X) Yeni atomlar oluşmuştur. 
(   ) Yeni moleküller oluşmuştur. 
(X) İki metal elementi birleşip bir bileşiği oluşturmuştur. 

 
3) Yukarıda verilen kimyasal tepkimenin modelini aşağıdaki boşluğa çiziniz. 

 

 

(X) Atom sayısı korunmuştur. 

(X) Atom cinsi korunmuştur. 

(   ) Molekül sayısı korunmuştur. 

(X) Molekül cinsi değişmiştir. 

GİRENLER 

H2 ve O2 

ÜRÜNLER 

H2O 


