
TEOG-2 DENEMESİ 23 

1. 

 
Yukarıdaki grafikte X,Y,Z,T,L,Q,R,O elementlerinin 
grup ve periyot numaraları verilmiştir. 
Buna göre bu elementler arasındaki kimyasal 
bağlar aşağıdakilerden hangisinde doğru 
verilmiştir? 
İyonik bağKovalent bağ 
A)        Y-Z                       R-O 
B)        X-Y                       T-Q 
C)        T-Z                 X-Y 
D)R-O                X-T 
 
 
2. 

 
Yukarıdaki periyodik tablonun bazı bölümleri 
numaralandırılmıştır. 
Buna göre aşağıda elektron dizilimi verilen 
atomların bulundukları bölgelerden 
hangisinde hata yapılmıştır? 

 

 
 

 

3. 

 
Şekilde verilen tepkime denkleştirilmiş 
olduğuna göre X maddesinin yapısında 
bulunan atomlar ve sayıları hangisinde doğru 
verilmiştir? 
A) 1 tane karbon atomu ve4 tane hidrojen atomu 
bulunur. 
B) 1 tane karbon atomu, 2 tane oksijen atomu ve 3 
tane hidrojen atomu bulunur. 
C) 2 tane karbon atomu ve 4 tane hidrojen atomu 
bulunur. 
D) 1 tane karbon atomu, 1 tane oksijen atomu ve 2 
tane hidrojen atomu bulunur. 
4. 

 
Başlangıçta şişenin içine düşmeyen yumurta yanan 
kibrit şişenin içine atıldıktan sonra yukarıdakigibi 
şişenin içine düştüğü gözlemleniyor. 
Yukarıdaki deneye bakılarak aşağıdakilerden 
hangisineya da hangilerine ulaşılır? 
1)Şişenin dışında açık hava basıncı vardır. 
2) Yanan kibrit, şişenin içindeki basıncın artmasına 
neden olur. 
3) Şişenin içindeki basınç, açık hava basıncından 
küçük olduğu için yumurta, şişenin içine itilir. 
A) Yanlız1                B) 2 ve 3 
C) 1 ve 3               D) 1,2 ve 3 
 
5. 

 
Bir DNA molekülünün 1.zincirinde bulunan organik 
baz sayıları yukarıdaki grafikte verilmiştir. 
Buna göre bu DNA molekülü ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi kesinliklebilinemez? 
A) Deoksiriboz sayısıB) Guanin sayısı 
C) Fosfat sayısıD) Nükleotid dizilişi 



6. 

 
Asit ve baz olduğu bilinen X ve Y maddelerinden X 
maddesine turnusol kağıdı batırılınca maviye 
dönüştüğü gözlemlendikten sonra bu iki madde 
yukarıdaki gibi bir kaba boşaltılıyor. Bir süre sonra 
kaptaki çözeltiye turnusol kâğıdı batırıldığında 
maviye dönüştüğü gözlemleniyor. 
Bu deneyin sonucuna göre aşağıdakilerden 
hangisine ya da hangilerine ulaşılır? 
1. X maddesininbaz , Y maddesinin asit olduğuna 
2. Xmaddesinin miktarının, Y maddesinin 
miktarından fazla olduğuna 
3. X ve Y maddelerinin tepkimeye girmesi 
sonucunda tuz ve su oluştuğuna 
A) Yalnız 1    B) 1 ve 2 
C) 2 ve 3    D) 1,2 ve 3 
7. 

 
Ahmet Bey düğünlerde davul çalarak geçimini 
sağlayan biridir. Buna göre Ahmet Bey 
düşündüğünü gerçekleştirdiğinde davuldan 
çıkan ses ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğru olur? 
FrekansGenlik 
A)Değişmez   Azalır 
B)Azalır   Artar 
C)Değişmez  Artar 
D)Artar Artar 

 
8. 

 
Bir araştırmacı saksı bitkisi ile aydınlık bir ortamda 
yukarıdaki düzeneği hazırlıyor ve gözlemliyor. 
Buna göre araştırmacı aşağıdakilerden 
hangisini kanıtlamak amacıyla bu deneyi 
yapmıştır? 
A) Solunum sonucunda su oluştuğunu 
B) Fotosentez sonucunda su oluştuğunu 
C) Solunum sonucunda karbondioksit oluştuğunu 
D) Fotosentezde karbondioksit kullanıldığını 

9. 

 
Özdeş çalar saat ve fanuslar kullanılarak hazırlanan 
numaralandırılmış düzeneklerlesesin yayılma hızının 
ortamın yoğunluğuna bağlı olarak değiştiği 
ispatlanmak isteniyor. 
 
Buna göre numaralandırılmış düzeneklerden 
hangileri kullanılmalıdır? 
A) 1 ve 2 B) 2 ve 3 
C) 3 ve 4 D) 2 ve 4 
 
 
10.Aşağıda güneş enerjisinin üreticiler tarafından 
kimyasal bağ enerjisine dönüşümünün denklemi 
modellenmiştir. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru 
modeldir?  

 

 
 
 
 
 
 



 
11. 

 
Su bitkisi kullanılarak hazırlanan yukarıdaki deney 
düzeneğinde balonun bir süre sonra şiştiği 
gözlemleniyor. 
Deneyde kullanılan balonun daha fazla 
şişmesi için aşağıdakilerden hangileri birlikte 
yapılmalıdır? 
1. Işık şiddeti arttırılmalı 
2. Su miktarı arttırılmalı 
3. Düzeneğe balık eklenmeli 
 
A) 1 ve 2    B) 2 ve 3  
C) 1 ve 3                 D) 1, 2 ve 3 
 
12. 

 
Sıcaklıkları grafiklerdeki gibi değişen X,Y ve Z 
maddelerinden X, Y maddesine dokundurulduğunda 
sıcaklık değişimi 1.grafikteki gibi oluyor. X, Z 
maddesine dokundurulduğunda sıcaklık değişimi 
2.grafikteki gibi oluyor. 
Bu deneye bakılarak aşağıdakilerden hangisi 
ya da hangileri söylenebilir? 
1. X,Y ve Z maddelerinin kütleleri aynı, öz ısıları 
farklı olabilir. 
2. X,Y ve Z maddelerinin öz ısıları aynı, kütleleri 
farklı olabilir. 
3.X maddesinden Y ve Z maddesine ısı akışı 
gerçekleşir. 
A) Yalnız 1           B) 1 ve 2 
C) 2 ve 3          D) 1,2 ve 3 
 
13. 

Maddeler Erime 
sıcaklığı (0C) 

Kaynama 
sıcaklığı (0C) 

P -20 110 

R 5 125 

S 18 200 

T -75 60 

Yukarıda P,R,S,T maddelerinin erime ve kaynama 
sıcaklıkları verilmiştir. 
Bu maddelerden yapılan termometrelerden 
hangisi ile 1300C olan madde sıcaklığı 
ölçülebilir? 
A) P  B) R  C) S  D) T 

14. 

 
Başlangıçta 1.şekildeki gibi bulunan P ve R 
maddeleri 2.şekildeki gibi birbirine 
dokundurulduğunda bir süre sonra P maddesinde 
yukarıdaki değişimler gerçekleşiyor. 
Isı alışverişi sadece P ve R maddeleri arasında 
gerçekleştiğine göre bu maddelerin 
başlangıçtaki sıcaklıkları aşağıdakilerden 
hangisi olabilir? 
PR 
A) 500C          300C 
B)400C          700C 
C)650C          200C 
D)400C400C 
15. 

 
Yukarıda numaralandırılmış olarak farklı besin 
zincirleri verilmiştir. 
Bu besin zincirlerindeki canlılar arasındaki 
enerji aktarımı ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?  
A) 3.besin zincirinde üretici canlı bulunmadığı için 
bu canlılar güneş enerjisini doğrudan kullanamaz.  
B) 2.besin zincirinde canlılar enerji aktarımı 
bakımından hatalı dizilmiştir. 
C)1.besin zincirinde üreticiden başlayıp tüketiciler 
arasındaki enerji aktarımı doğru gösterilmiştir. 
D) 3.besin zincirindeki canlılar yer değiştirilirse 
besin zincirinin bulunduğu ortamda yaşam devam 
eder. 
 
 
 
 
 



16. 

 
Saf bir maddenin soğurken sıcaklık değişimini 
gösteren grafik yukarıda verilmiştir. 
Buna göre maddenin X ve Y noktalarındaki 
tanecik modelleri aşağıdakilerden hangisi 
olabilir? 

 
17. 

 
Sıla,  aynı miktardaki K sıvısı ile ilgili yukarıdaki 
deneyi yapıyor. Ve deneyin sonucunu resimdeki 
gibi gözlemliyor. 
Buna göre Sıla, yaptığı deneyde aşağıdaki 
sorulardan hangisine cevap aramaktadır? 
A) Maddenin saflığı bozulursa kaynama sıcaklığı 
değişir mi? 
B) Maddenin miktarı değişirse kaynama sıcaklığı 
değişir mi? 
C) Maddenin saflığı bozulursa donma sıcaklığı 
değişir mi? 
D) Maddenin miktarı değişirse kaynama süresi 
değişir mi? 
 

18. 

 
Resimdeki durumun yaşanmasında 
gerçekleşen olay aşağıdakilerden hangisinde 
gerçekleşmez? 
A)Cama üflendiğinde camın buğulanması 
B) Banyo yaptıktan sonra kişinin üşümesi 
C) Islak gazete kâğıdı sarılı şişedeki suyun soğuk 
kalması 
D) Çamaşırları kuruması 
 
19. 

 
Yukarıda saf bir katı maddenin sıcaklık – ısı grafiği 
verilmiştir. 
Sadece grafikteki bilgiler kullanılarak bu 
madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz? 
A) Maddenin donma sıcaklığına 
B) Maddenin yoğuşma sıcaklığına 
C) Maddenin erirken aldığı ısı miktarına 
D) Maddenin kütlesine 
 
20. 

 
Yukarıda farklı sıvı maddelerin kütleleri ve hal 
değiştirirken almaları gereken ısılar verilmiştir. 
Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir? 
A)Bu maddelerden önce eter buharlaşır. 
B) Alkolün buharlaşma ısısı, suyun buharlaşma 
ısısından daha fazladır. 
C) Aseton, alkolden daha uzun sürede buharlaşır.  
D)1g asetonun buharlaşması için gereken ısı, 5g 
eterin buharlaşması için gereken ısıdan fazladır. 
 

 
 

 



CEVAP ANAHTARI 

1- B / 2-C / 3-A / 4-C / 5-D / 6-B/ 7-C / 8-A / 9-D / 10-B / 11-C / 12-D / 13-C /  

14-B / 15-D / 16-B / 17-A / 18-A / 19-D / 20-A 


