
1- Aşağıdakilerden hangisi “Aşındırıcı” sembolüdür? 
 

a.  b.  c.  d.  

CEVAP: D 

 

2- Aşağıdakilerden hangisi “Yanıcı” sembolüdür? 

 

a.  b.  c.  d.  

CEVAP: A 

 

3- Aşağıdakilerden hangisi “Zararlı Madde” sembolüdür? 

 

a.  b.  c.  d.  

CEVAP: B 

 

4- Aşağıdakilerden hangisi “Oksitleyici (Yükseltgen) Madde” sembolüdür? 

 

a.  b.  c.  d.  

CEVAP: C 

 

5- Aşağıdakilerden hangisi “Patlayıcı Madde” sembolüdür? 

 

a.  b.  c.  d.  

CEVAP: B 
 

6- Aşağıdakilerden hangisi “Zehirli Madde” sembolüdür? 
 

a.  b.  c.  d.  

CEVAP: C 

 

7- Aşağıdakilerden hangisi “Aşındırıcı (korozif)  Madde” sembolüdür? 

 

a.  b.  c.  d.  

CEVAP: D 



8- Aşağıdakilerden hangisi “Çevre İçin Tehlikeli” sembolüdür? 

a.  b.  c.  d.  

CEVAP: D 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi çalışanların sağlığı açısından zararlı kimyasal etmenlerdendir? 

a. Ultraviyole ışınlar 

b. Cıva buharı 

c. Yüksek düzeyde gürültü 

d. Alçak basınç 

CEVAP: B 
 

10. Aşağıdaki kimyasallar ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a. Bütün kimyasallar aynı derecede zararlı değildir. 

b. Bütün kimyasallar aynı yolla zarar vermezler. 

c. Bütün kimyasallar aynı sürede zarar vermezler. 

d. Kimyasalların zararlı etkileri sadece kendi özellikleri ile sınırlıdır. 

CEVAP: D 

 

11. Organik kimyasallar …………. ve ……… olmak üzere iki gruba ayrılır. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla 

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

a. Alifatik - Aromatik  

b. Çok toksik - toksik 

c. Mutajen - kansorejen  

d. Asit – baz 

CEVAP: A 
 

12. Aşağıdakilerden hangisi organik asittir? 

a. Sülfürik asit  

b. Hidroklorİk asit 

c. Perklorik asit  

d. Trifloraasetik asit 

CEVAP: D 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi inorganik asittir? 

a. Trikloroasetik asit  

b. Fluoroasetik asit 

c. Sülfürik asit  

d. Bromoasetik asit 

CEVAP: C 
 

14. Hidroksit iyonu bırakan. Genelde; Acı tada sahiptirler, Kaygan hissiyatı verirler. İndikatörlerin rengini 

değiştirirler. Bu özellikler hangi Kimyasala aittir. 

a. Baz   

b. Asit   

c. Anhidrit   

d. Oksit 

CEVAP: A 

 



15. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel ve kimyasal özellikleri nedeniyle fiziksel ve kimyasal zarar verme riski taşıyan 

bir kimyasal değildir? 

a. Patlayıcı maddeler  

b. Oksitleyici maddeler 

c. Çok kolay alevlenir maddeler  

d. Mutajen maddeler 

CEVAP: D 

 

16. Aşağıdaki tehlikelerden hangisi madde ve müstahzarların fizik ve kimyasal özelliklerinden kaynaklanır? 

a. Kanserojen  

b. Zararlı  

c. Toksik  

d. Patlayıcı 

CEVAP: D 

 

17. Kimyasal maddelerin tehlikeli olarak değerlendirilmeyen özellikleri yukarıdakilerden hangileridir? 

I.Alerjik 

II. Erime noktası 

III. Yoğunluk 

IV. Tahriş edici 

V.Molekül ağırlığı 

a. I, III, V  

b. II, III, V  

c. III, IV, V  

d. II, IV, V 

CEVAP: B 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi malzeme güvenlik bilgi formlarındaki LD50 ve LC50 değerlerini ifade etmektedir? 

a. En düşük doz - En düşük konsantrasyon 

b. Maksimum doz - Maksimum konsantrasyon 

c. Alçak doz - Alçak konsantrasyon 

d. Öldürücü doz - Öldürücü konsantrasyon 

CEVAP: D 

 

19. Katı, sıvı ve gaz halindeki kimyasalların sağlık zararları dikkate alınarak konsantrasyonlarına göre yapılan 

sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? 

a. Zararlı ve tahriş edici maddelerin göze ve solunum yoluna zarar verdikleri konsantrasyonlar 

b. Zehirli ve zararlı maddelerin yutulması, deriden alınması veya solunması durumunda ani ölüme 

neden oldukları konsantrasyonlar 

c. Genetiğe kalıtsal etki yapan konsantrasyonlar 

d. Aşındırıcı ve tahriş edici maddelerin yanıklara, gözde, ciltte tahrişe neden oldukları konsantrasyonlar 

CEVAP: C 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi AB'nin tehlikeli kimyasal sınıflandırmasında yer almaz? 

a. Patlayıcı  

b. Yanıcı  

c. Kanserojen  

d. Aşındırıcı 

CEVAP: B 



21. Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Uluslararası Taşınması ile ilgili Avrupa Anlaşması aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a. RID  

b. ADR  

c. DNS  

d. IMDG 

CEVAP: B 

 

22. … sonra kimyasallara en çok mesleki maruziyetin meydana geldiği yol …… Yukarıdaki boşluklara 

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

a. Deriden absorblanmadan/solumadır 

b. Solumadan /deriden absorlanmadır 

c. Sindirimden/solumadır 

d. Solumadan / sindirimdir 

CEVAP: B 

 

23. Aşağıdakilerden hangisi kimyasalların vücuda alınmasını etkileyen faktörlerden değildir? 

a. Kişisel alışkanlıklar 

b. Partikül 

c. İş yükü 

d. Parlama noktası 

CEVAP: D 

 

24. Aşağıdaki kimyasallardan hangisi deride renk değişimine neden olur? 

a. Alkaliler  

b. Asitler 

c. Karbonatlar  

d. Ağır metaller 

CEVAP: D 

 

25. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal boğucu gaz değildir? 

a. Karbon monoksit  

b. Hidrojen sülfür 

c. Metan  

d. Hidrojen siyanür 

CEVAP: C 

 

26. Aşağıdakilerden hangisi basit boğucu gaz değildir? 

a. Metan  

b. Hidrojen 

c. Karbondioksit  

d. Karbon monoksit 

CEVAP: D 

 

27. Karbondioksit, metan ve karbon monoksit gazlarının özellikleri için aşağıda yazılış sırasına göre verilen 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

a. Boğucu - Boğucu - Zehirleyici  

b. Zehirleyici - Boğucu - Boğucu 

c. Boğucu - Zehirleyici - Boğucu  

d. Boğucu - Boğucu – Boğucu 

CEVAP: A 



 

28. Aşağıdakilerden hangisi kandaki hemoglobin ile birleşerek karboksihemoglobin oluşturur? 

a. Hidrojen sülfür  

b. Karbon monoksit 

c. Karbondioksit  

d. Azot 

CEVAP: B 

 

29. Aşağıdakilerden hangisi karbon monoksit gazının özelliklerinden biridir? 

a. % 6 -10 yoğunluğunda maruziyette baş dönmesi, görme bozuklukları, şuursuzluk başlar. 

b. Kanın dokulara oksijen taşıma kapasitesini bloke eder. 

c. Solunan havadaki miktarının artması solunum hızını artırır. 

d. Basit boğucu gazdır. 

CEVAP: B 

 

30. Aşağıdakilerin hangisi karbon dioksit gazının özelliğidir? 

a. Yanıcı  

b. Parlayıcı  

c. Zehirli  

d. Boğucu 

CEVAP: D 

 

31. Hidrojen sülfür aşağıdaki özelliklerden hangisine sahiptir? 

a. Oksitleyici  

b. Tahriş edici 

c. Zehirli  

d. Boğucu 

CEVAP: C 

 

32. Aşağıdakilerden hangisi tahriş edici gazlardandır? 

a. Metan  

b. Amonyak 

c. Karbondioksit  

d. Karbon monoksit 

CEVAP: B 

 

33. Kanserojen bir kimyasala maruz kaldıktan sonra kanser oluşumu için geçen süreye ne denir? 

a. İlerleme dönemi  

b. Latent dönemi 

c. Gizlilik dönemi  

d. Oluşum dönemi 

CEVAP: B 

 

34. “Buharları havadan ağır olan kimyasallar geniş mesafede ….. bulunur”. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi 

gelmelidir? 

a. Her seviyede  

b. Solunum seviyesinde  

c. Alt seviyede 

d. Üst seviyede 

CEVAP: C 



35. “Doğal gaz havadan.…. LPG havadan ……….dır”. 

Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

a. Hafif-Ağır 

b. Ağır-Hafif 

c. Ağır-Ağır 

d. Hafif-Hafif 

CEVAP: A 

 

36. Sıvı haldeki tehlikeli kimyasallara ilişkin aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır? 

a. Birçoğu solunabilen ve maddenin türüne bağlı olarak son derece toksik olabilen buharlar çıkartır. 

b. Deri yoluyla absorbe olabilirler. 

c. Bazıları deriden geçerek doğrudan doğruya kana karışabilir. 

d. Kesinlikle gözler üzerinde herhangi bir zararları yoktur. 

CEVAP: D 

 

37. Tane büyüklüklerine göre aşağıdaki tozlardan hangisi soluk verme ile dışarı atılır? 

a. 10 mikrondan büyük olanlar  

b. 0,5 -10 mikron arasında olanlar 

c. 0,5 - 5 mikron arasında olanlar  

d. 0,5 mikrondan küçük olanlar 

CEVAP: D 

 

38. Meslek hastalıklarına neden olan tozların tane büyüklükleri ne kadardır? 

a. 0,5-5 mikron  

b. 5 -10 mikron 

c. 10-20 mikron  

d. 20-30 mikron 

CEVAP: A 

 

39. Solunumla akciğerlere ulaşıp birikme sonucu dokusal değişimle akciğerlerde fonksiyonel bozukluk yapan 

tozlara ne ad verilir? 

a. Organik tozlar     

b. İnorganik tozlar 

c. Fibrojenik tozlar    

d. İnert tozlar 

CEVAP: C 

 

40. Solunumla akciğerlere ulaşmalarına rağmen akciğerlerde fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlara ne ad 

verilir? 

a. Organik tozlar    

b. İnorganik tozlar 

c. Fibrojenik tozlar   

d. İnert tozlar 

CEVAP: D 

 

41. Aşağıdaki tozlardan insan sağlığı açısından en zararlı olanı hangisidir? 

a. Silis tozu  

b. Kömür tozu 

c. Demir oksit tozu  

d. Pamuk tozu 

CEVAP: A 



 

42. Havadaki hacimsel oranı % 0,1 olan bir maddesinin konsantrasyonu ppm cinsinden kaçtır? 

a. 10  

b. 100  

c. 1,000  

d. 10.000 

CEVAP: C 

 

43. Havadaki konsantrasyonu 100 ppm olan bir maddesinin yüzde olarak hacimsel oranı kaçtır? 

a. 0,001  

b. 0,01  

c. 0,1  

d. 1 

CEVAP: B 

 

44. Aşağıdakilerden hangisi kimyasalların gebeler tarafından alındıklarında plasentadan fetal dolaşıma 

geçerek doğacak yavruda deformasyon oluşmasıdır? 

a. Muajenik etki  

b. İmmunotoksik etki 

c. Teratojenik etki  

d. Alerjik etki 

CEVAP: C 

 


