
İSTANBUL ÖDM 2021 – 2022 SÜREÇ İZLEME
UYGULAMASI 9. SINIF – KİMYA

1. İslam dünyasında kimya biliminin temelini atan Cabir
bin Hayyan, kurduğu laboratuvarda maddeleri
saflaştırarak elementleri elde etmeye çalışmış,
araştırmalarını deney ve matematik temelleri üzerine
yapmıştır. Bazı bitki ve minerallerden arsenik tozu,
sitrik asit, asetik asit, sülfürik asit, nitrik asit ve
hidrojen klorür gibi maddeleri keşfetmiştir. Daha
sonraki çalışmalarında nitrik asit ile hidrojen klorür
maddelerini 1/3 oranında kullanarak “kral suyu” adı
verilen altın ve platin gibi soy metalleri çözen karışımı
da elde etmiştir.
 
Cabir bin Hayyan’ın bu çalışmaları kimyanın
hangi alt disiplini ile daha çok ilgilidir?

Analitik KimyaA)

Anorganik KimyaB)

BiyokimyaC)

FizikokimyaD)

Organik KimyaE )

2. Günlük hayatta kullanılan bazı maddelerin üzerindeki
güvenlik uyarı işaretleri tabloda verilmiştir.

Buna göre,
 
I. Deterjan doğayı kirletir.
II. Kolonya ve fırın temizleyici alevden uzak
tutulmalıdır.
III. Kireç çözücü kullanılırken koruyucu eldiven
takılmalıdır.
 
ifadelerinden hangileri doğrudur?

Yalnız I.A)

I - II.B)

I - III.C)

II - III.D)

I - II - III.E )
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3. İnsan sağlığı için gerekli birçok minerali içeren kaya
tuzunu kumdan ayırmak isteyen Alp, aşağıdaki
deneyi uygulamıştır;
 
• Şekildeki kum-tuz karışımının üzerine saf su ekleyip
tuzun suda çözünmesini sağlamıştır.

 
• Tuzlu su-kum karışımını süzüp, süzgeç kağıdında
kumun kalmasını sağlamıştır.

      • Tuzlu suyu ısıtıp suyu buharlaştırmış ve tuzu elde
etmiştir.

Alp bu deneyde aşağıdaki malzemelerden
hangisini kullanmamıştır?

BeherglasA)

Balon jojeB)

BagetC)

SacayağıD)

HunİE )

4. Tabloda yer alan bileşikler, bir elementin sembolü en
az iki farklı bileşiğin formülünde yer alacak şekilde
kimya laboratuvarındaki dolaba yerleştirilmek
isteniyor.

 
Buna göre hangi bileşik dolapta yer alamaz?

Zaç yağıA)

Tuz ruhuB)

KezzapC)

Kireç taşıD)

SuE )

5. NaOH bileşiği ile ilgili;
 
I. Üç farklı tür atom içerir.
II. Yaygın adı sud kostiktir.
III. Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamaz.
 
yargılarından hangileri doğrudur?

Yalnız I.A)

Yalnız II.B)

I ve II.C)

I ve III.D)

I, II ve III.E )

2



İSTANBUL ÖDM 2021 – 2022 SÜREÇ İZLEME UYGULAMASI 9. SINIF – KİMYA

6. Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük
taneciği atomdur. X atomuna ait bazı bilgiler şekilde
gösterilmiştir.

 
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

Proton sayısı 12 olan Mg2+ iyonunda 10 tane
elektron bulunur.

A)

Elektron sayısı 18 olan P3- iyonunun nötron
sayısı 16 olduğuna göre kütle numarası 31’dir.

B)

Kütle numarası 27, nötron sayısı 14 olan Al3+

iyonunun elektron sayısı 13’tür.

C)

Kütle numarası 23, nötron sayısı 12 ve elektron
sayısı 10 olan bir taneciğin iyon yükü +1’dir.

D)

Bir atomun veya iyonun proton sayısını
belirleyebilmek için, kütle numarası ve nötron
sayısının ya da iyon yükü ve elektron sayısının
bilinmesi yeterlidir.

E )

7. Tabloda X, Y ve Z atomlarının proton ve elektron
sayıları ile kütle numaraları verilmiştir.

 
Buna göre,
 
I. Y ile Z izoton atomlardır.
II. X katyon, Z anyondur.
III. X’in nötron sayısı 13’tür.
 
yargılarından hangileri doğrudur?

Yalnız I.A)

Yalnız II.B)

Yalnız III.C)

I ve II.D)

I ve III.E )

8. Bohr Atom Modeli’ne göre;
 
I. Her atomun en kararlı hâline temel hâl denir.
II. Çekirdeğe en yakın katman minimum enerjiye
sahiptir.
III. Elektronun dışarıdan enerji alarak daha yüksek
enerji düzeyine geçmesine atomun uyarılmış hâli
denir.
 
yargılarından hangileri doğrudur?

Yalnız I.A)

Yalnız II.B)

I ve II.C)

I ve III.D)

I, II ve III.E )

9. Aşağıda, bazı elementler ve bu elementlerin katman
elektron dağılımları verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?

C’nin kütle numarası 6’dır.A)

Mg’nin toplam elektron sayısı 12’dir.B)

S’nin atom numarası 16’dır.C)

Klor ve kükürt ametaldir.D)

Potasyum ve magnezyum metaldir.E )
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10.  

 
Yukarıdaki periyodik tabloda yerleri belirtilen
elementlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

Atom yarıçapı en büyük olan X’tir.A)

Z’nin birinci iyonlaşma enerjisi, Y’ninkinden
büyüktür.

B)

Elektronegatifliği en büyük olan Z’dir.C)

Elektron ilgisi en büyük olan T’dir.D)

Metalik aktifliği en fazla olan X’tir.E )

11. 2. periyotta bulunan X, Y ve Z atomlarının İyonlaşma
Enerjisi – Atom Numarası grafiği aşağıda verilmiştir.

 
Bu elementlerle ilgili;
 
I. Elektron ilgisi en büyük olan Z’dir.
II. Metalik aktifliği en büyük olan X’dir.
III. Y’nin proton sayısı 7’dir.
 
yargılarından hangileri doğrudur?

Yalnız I.A)

Yalnız II.B)

Yalnız III.C)

I ve II.D)

II ve III.E )

12. Aynı grupta bulunan X, Y ve Z elementleri ile ilgili,
 
• X elementinin birinci iyonlaşma enerjisi, Z’nin birinci
iyonlaşma enerjisinden büyüktür.
• Atom yarıçapı en büyük olan Y’dir.
 
Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyodik
sistemdeki yerleri aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?

A) B) C) D) E )

13. Kimyasal türler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

Cl atomu Cl– hâline geçerken kimyasal türü
değişmez.

A)

NH4
+ , OH – çok atomlu iyonlardırB)

Li, C, He gibi tanecikler atom olarak adlandırılır.C)

Na+, Mg2+ gibi pozitif yüklü iyonlara katyon denir.D)

H2, H2O ve CO2 moleküler yapıdaki kimyasal
türlerdir.

E )

14. Kalay (II) oksit bileşiğinin formülü
aşağıdakilerden hangisidir?

Sn2OA)

Sn2O2B)

SnOC)

SnO2D)

Sn2O4E )
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15. NH3 molekülü ile ilgili;
 
I. Molekül polardır.
II. Bağ yapan elektron çifti üç tanedir.
III. N–H arasındaki bağ polar kovalent bağdır.
 
yargılarından hangileri doğrudur? (7N, 1H)

Yalnız I.A)

I - II.B)

I - III.C)

II - III.D)

I - II - III.E )
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