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1. Bir öğretmen öğrencilerinden, Dünya'nın eksen eğikliğinin mevsimlerin oluşmasına etkisini bir deneyle gösterme-
lerini istiyor.

Şekil  I Şekil  II

Yukarıdaki deney düzeneğini hazırlayan Azra, önceden sıcaklığını ölçtüğü siyah bir zeminin üzerine el fenerini Şekil I’ deki 
gibi dik olarak tutup 15 dakika boyunca bekliyor ve süre sonunda zeminin son sıcaklığını ölçüyor. Azra, deneyin ikinci 
aşamasında el fenerini Şekil II’ deki gibi aynı yükseklikten eğik tutarak aynı işlemleri tekrar yapıyor.

İlk Sıcaklık Son Sıcaklık

DENEY I 23°C 26°C

DENEY II 23°C 25°C

Deney verileri tablodaki gibi olduğuna göre, bu deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Kuzey Yarım Küre'ye haziran ayında güneş ışınları Şekil I’ deki gibi gelirken, ocak ayında Şekil II’ deki gibi gelmektedir.

B) Bu deneydeki bağımsız değişken, ışınların yüzeye düşme açılarıdır. 

C) Deneyin 1. kısmı yaz mevsimini, 2. kısmı ise kış mevsimini temsil ediyor olabilir.

D) Gelen ışınların yüzeyle yaptıkları açılar arttıkça yüzey daha az ışık soğurur.

FEN BİLİMLERİ

TÜRKİYE GENELİ 3. ONLINE KURUMSAL DENEME SINAVI

8. SINIF
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2. Güneş ışınları yıl içerisinde 21 Haziran’da Yengeç Dönencesi’ne, 21 Mart’ta Ekvator’a, 21 Aralık’ta Oğlak Dönen-
cesi’ne ve 23 Eylül’de tekrar Ekvator’a dik olarak düşer. Bu döngü aşağıdaki görselde gösterildiği gibi her yıl 
düzenli olarak tekrar eder.

21 Haziran

21 Mart 23 Eylül Ekvator

Oğlak dönencesi

Yengeç dönencesi

21 Aralık

Buna göre, yukarıdaki açıklama ve görselden yararlanarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru-
lanabilir?

A) 21 Mart ve 23 Eylül’de her iki yarım kürede de aynı mevsim yaşanır.

B) Güneş ışınları dönenceler arasına hiçbir zaman eğik açılar ile düşmez. 

C) Güneş ışınları kutup bölgelerine hiçbir zaman dik açı ile düşmediği için, kutuplar sürekli soğuktur.

D) Güneş ışınları ekvator ve dönencelere yıl içerisinde üçer kez dik açı ile düşer.
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3. Aşağıda hava tahminlerinin günlük yaşama etkileri ile ilgili iki farklı örnek verilmiştir.      
     

Faruk Bey, yurttaki tüm haber bültenlerinde 
yapılan ceviz büyüklüğünde dolu yağışı uyarı-
sından sonra, arabasını fotoğraftaki gibi halı ile 
örtmüş ve dolu yağışını beklemişti. Fakat o gece 
bırakın dolu yağmasını, tek bir yağmur damlası 
bile yere düşmemişti.

Süleyman Bey, İstanbul'dan Ankara'ya gidecektir. 
Yolculuk öncesinde hava durumunu inceleyen 
Süleyman Bey, yol güzergâhında yoğun kar yağı-
şı beklendiğini öğrenip  güzergâhını değiştirerek, 
fotoğrafta görünen sorunları yaşamadan Anka-
ra'ya ulaşmıştır.

Buna göre, yukarıda verilenlerle ilgili olarak hangi seçenekteki sonuç çıkarılamaz?

A) Hava tahminlerinin kesinliği yoktur.

B) Hava tahminleri günlük yaşamı kolaylaştırabilir.

C) Hava tahminleri kişilerin gerekli önlemleri almasına yardımcı olur. 

D) Hava tahminlerinin gerçekleşme olasılığı düşüktür .
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4. İklim ve hava olayları arasındaki farkları göstermek amacıyla aşağıdaki gibi bir tablo hazırlanmıştır.

A B

1 Bilim dalı klimatolojidir Bilim dalı meteorolojidir

2 Dar alanlarda etkilidir Geniş alanlarda etkilidir

3 Kısa sürede değişkenlik gösterebilir Değişimi uzun süreler alır

4 Meteorolog inceler Klimatolog inceler

Şevval ve Rabia, yukarıdaki tabloyu aşağıda belirtilen düzeltmeleri uygulayarak yeniden düzenliyorlar.

Şevval: A’ya iklim, B’ye hava olayları yazarak 2, 3 ve 4. satırlardaki bilgilerin yerlerini değiştiriyor.

Rabia: A’ya hava olayları, B’ye iklim yazarak 1. ve 4. satırdaki bilgilerin yerlerini değiştiriyor.

Buna göre Şevval ve Rabia’nın yapmış olduğu düzenlemelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebi-
lir?

A) Şevval’in düzenlemesi doğru, Rabia’nın düzenlemesi yanlıştır.

B) Rabia’nın düzenlemesi doğru, Şevval’in düzenlemesi yanlıştır.

C) Her iki düzenlemede doğrudur.

D) Her iki düzenlemede yanlıştır.
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5. Yasemin Öğretmen, öğrencilerine nükleotidlerin yapısında bulunan birimlerin sembollerini göstermiştir. 

1 2 3

A

6

GD S

5

P       

Yasemin Öğretmen, ”DNA molekülü oluşurken hangi yapılar arasında bağ oluşmaz?” sorusunu öğrencilerine 
yöneltiyor.

Buna göre, seçeneklerdeki cevaplardan hangisini veren bir öğrenci, öğretmenin sorusunu doğru 
cevaplar?

A) 1 ve 2   B) 3 ve 5               C) 3 ve 6              D) 2 ve 5
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6. Yanda iki farenin çiftleşmesi ile oluşan dört farenin fenotipleri gösterilmiştir.

Bu farelerin ebeveynlerinin fenotiplerine ait yapılan bazı tahminler aşağıda 
verilmiştir.

 I. Anne fare:     Baba fare:   

 II. Anne fare:      Baba fare:  

 III. Anne fare:      Baba fare:  

Farelerde kahverengi kıl geni beyaz kıl genine baskın olduğuna göre yapılan tahminlerden hangileri 
doğru olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III
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7. Akrabalar arasındaki gen benzerliği ve kalıtım benzerliği oranı çok yüksektir. Gen havuzundaki farklılıklar sağ-
lıklı bireylerin hayata gelmesinde daha kalıcı etkiler ortaya koymaktadır. Gen havuzundaki benzerlikler ise kalı-
tım açısından hastalıkların daha fazla meydana gelmesine neden olmaktadır.

Akraba evliliğinin genetik sonuçları arasında konuşma zorluğu, görme bozukluğu, kalp ya da çoklu organ yet-
mezliği, güdüklük, cücelik, kamburluk, eksik organ sorunu gibi genetik sorunlar yaşanmaktadır. Akraba evlili-
ğinde önemli olan gen havuzundaki farklılıkların oldukça az olmasıdır.

Paragrafta verilen  bilgilere göre;
 I. Akraba evliliklerinde kalıtsal hastalıklar neden daha fazla gözlenir?

 II. Akraba evliliği sonucunda hangi genetik sorunlar yaşanır?

III.  Akraba evliliği sonucunda oluşacak sorunlar nasıl çözülür?

sorularından hangilerine cevap verilebilir?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D) I, II ve III
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8. Çevresel etkilerle canlıların genlerinin işleyişinde meydana gelen değişimlere  
modifikasyon denir. Modifikasyonlar canlıların dış görünümünü değiştirir ve 
kalıtsal değildir. Modifikasyona neden olan etken ortadan kalktığında canlı genel-
likle eski hâline döner.

İnsanlarda iki adet böbrek bulunur. Böbreklerin görevini yeterli düzeyde yerine 
getirememesi sonucu böbrek yetmezliği oluşur. Sağlıklı olan her iki böbreğinden 
bir tanesini bağışlayan kişi, tek böbrekle de yaşamına devam edebilir.

Böbreklerinden bir tanesinin bağışlanması sonucunda tek böbrekle kalınmasının, modifikasyon olup 
olmadığı aşağıdaki ifadelerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Böbreğini bağışlayan insanın tekrar ikinci böbreği oluşmayacağı için, bu durum modifikasyon değildir.

B) Değişim canlının dış görünümünde değil iç organlarında olduğu için, bu durum modifikasyon değildir. 

C) Böbreğinin bağışlayan insanın doğacak çocuğu iki böbrekli olacağından, bu durum modifikasyondur.

D) Böbreğini bağışlayan kişinin diğer böbreği çalışmaya devam ettiği için,  bu durum modifikasyondur.
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9. Canlılar yaşamlarını beslenme, sıcaklık, nem, barınma gibi imkânların bulunduğu uygun ortamlarda sürdüre-
bilirler. Yaşam alanı aynı zamanda canlının üremesi ve düşmanlarından korunması için de uygun özelliklere 
sahip olmalıdır. Bir canlının belirli bir çevrede yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özelliklere adaptasyon 
adı verilir.

Öğretmeni Ahmet’e aşağıdaki resimleri vererek, "Resimlerdeki canlılar yaşadıkları çevreye adaptasyon sağlaya-
bilmek için hangi özellikleri kazanmışlardır?" sorusunu yöneltiyor.     

I II III IV

Buna göre, Ahmet’in öğretmenine verdiği aşağıdaki cevaplardan hangisi yanlıştır?

A) I numaralı canlı, işitme duyusunu görme organı gibi kullanır.

B) II numaralı canlının yapraklarında su kaybını artıran hava boşlukları bulunur.

C) III numaralı canlının parmaklarının arasında perde bulunur.

D) IV numaralı canlı bulunduğu ortama göre renk değiştirebilir.
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10. Biyoteknoloji, oldukça kapsamlı bir alan olup birçok bilimle ilişkilidir. Bu bilimler biyoloji, kimya, biyokimya gibi 
doğal bilimler olduğu gibi; aynı zamanda mühendislik bilimleri yani genetik mühendisliği, kimya mühendisliği 
gibi bilimlerdir.

Aşağıda biyoteknolojinin ilişkili olduğu bilim dallarını gösteren bir diyagram verilmiştir.

Genetik mühendisliği

Mühendislik Bilimleri

Kimya Mühendisliği

Biyoteknoloji

Biyoloji

Biyokimya

Kimya

Bu bilim dalları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Biyoteknoloji, genetik mühendisliği çalışmaları so nucunda oluşan yapıdan, endüstri yolu ile farklı ürünler elde edilme-
si anlamına gelir.

B) Genetik mühendislerinin yaptığı gen aktarımı sayesinde biyoteknolojik yöntemler ile bazı antibiyotikler veya hormon-
lar üretilebilmektedir.

C) Biyoteknolojik yöntemleri farklı mühendislik bilimleri kullanarak gıda ve sanayi ürünlerinin çok ve kaliteli üretilmesi 
sağlanabilir.

D) Biyoteknoloji sadece genetik mühendisliği çalışmalarını kullanarak endüstri yolu ile yeni ürünler üretilmesini sağlar.
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11. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete “basınç” denir.  Basınca sebep olan kuvvet ise “basınç kuvveti” olarak isim-
lendirilir.

I II III  

Emre yukarıdaki şekillerde görüldüğü gibi önce zemin üzerine yatıyor (I),  sonra oturuyor (II) ve en sonunda 
ayağa kalkıyor (III).

Buna göre Emre'nin her üç durumda zemine uyguladığı basınç kuvveti ve basınç değeri, hangi seçenek-
teki gibi değişir?

Kuvvet

DurumI II III I II III

I II III I II III

I II III I II III

I II III I II III

Durum

Basınç

Kuvvet

Durum Durum

Basınç

Kuvvet

Durum Durum

Basınç

Kuvvet

Durum Durum

Basınç

A) B)

C) D)
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12. Şekildeki hastayı gören doktor; serumdaki sıvının yeteri kadar hızlı akmadığını söyleyerek hastaya çeşitli tavsi-
yelerde bulunmuştur.

A

B

C

 I. Serumu A noktasına çıkarmalısın.

 II. Serumu C noktasına indirmelisin. 

 III. Kolunu havaya kaldırmalısın.

Buna göre yukarıdakilerden hangisi doktorun verdiği tavsiyelerden birisi olabilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız III 

C) I ve III   D) II ve III
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13. Atmosferde bulunan hava tanecikleri, hareketinden ve ağırlığından dolayı etki ettiği cisimlere bir basınç uygu-
lar. Bu basınca açık hava basıncı veya atmosfer basıncı denir. Açık hava basıncı 0 oC sıcaklıkta, deniz seviyesinde 
76 cm-Hg olarak ölçülür ve bu değer yükseklere çıkıldıkça azalır.

K

L

M

Y sıvısı Z sıvısıX sıvısı

h h h

   K noktasında  L noktasında  M noktasında

Bir araştırmacı X, Y ve Z sıvılarını kullanarak yukarıdaki deney düzeneklerini hazırlıyor. Düzenekleri sırasıyla K, L, 
M noktalarına yerleştirdiğinde, sıvı yüksekliklerinin eşit olduğunu gözlemliyor.

Buna göre, birbiriyle karışmayan X, Y ve Z sıvıları bir kaba konulduğunda, görünümleri hangi seçenek-
teki gibi olur?

X

Y

Z

Z

Y

X

Y

Z

X

Y

X

Z

A) B) C) D)
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14. Öresund Köprüsü; Danimarka ve İsveç arasında bulunan Öresund Boğazı üzerine kurulmuş; iki ülkenin ortak 
olarak işlettiği bir köprüdür. 

Aşağıda Öresund Köprüsü'ne ait bir görsel verilmiştir.

Öresund köprüsünün deniz üstünde kalan kısmında, köprüyü taşıyan çok sayıda kolon bulunmasının 
sebebini en iyi hangi seçenekteki ifade açıklamaktadır?

A) Yüzey alanını küçülterek daha fazla basınç oluşturmak

B) Yüzey alanını büyüterek daha az basınç oluşturmak

C) Yüzey alanını küçülterek daha az basınç oluşturmak

D) Yüzey alanını büyüterek daha fazla basınç oluşturmak  
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15. Yandaki şekilde periyodik tablodan bir kesit verilmiştir.    

Aşağıda bazı özellikleri verilen dört element bu kesite yerleştirilecektir.

	4 Z elementi ile T elementi aynı gruptadır.

	4 Proton sayısı en fazla olanı X elementidir.

	4 Y elementi ile Z elementi aynı periyotta değildir.

Yukarıdaki bilgilere göre bu elementler hangi seçenekte tabloya doğru yerleştirilmiştir?

A) Y Z

T X

 B) 
Y T

Z X

 C) 
Z T

X Y

 D) 
X Y

T Z
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16. Elementler özelliklerine göre metaller, ametaller ve yarı metaller olarak üç gruba ayrılır. Bu üç grubun haricinde 
periyodik tablonun en sağında ise soygazlar yer almaktadır. Soygazlar karakteristik olarak ametallere çok ben-
zer olsalar da aslında farklıdırlar. Elementlerin sınıflandırılmasını bilmek bize bazı kolaylıklar sağlar. Böylece bir 
elementin sınıflandırılmasına bakarak, o element hakkında kısa yoldan bilgi edinebiliriz.

Aşağıda günümüzde kullanılan periyodik çizelgeye ait bir kesit verilerek bazı elementlerin yerleri rakamlarla 
gösterilmiştir.

I II
III

IV

Buna göre I, II, III ve IV rakamları ile gösterilen elementler metal, ametal, yarı metal ve soygaz olarak 
sınıflandırıldığında, bu elementlere ait sınıfların özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yan-
lıştır?

A) I numaralı elementin ait olduğu sınıftaki elementler tel veya levha hâline getirilebilir.

B) II numaralı elementin ait olduğu sınıftaki elementler kırılgan oldukları için işlenemez.

C) III numaralı elementin ait olduğu sınıftaki elementler oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz hâlde olabilir.

D) IV numaralı elementin ait olduğu sınıftaki elementler oda sıcaklığında tek atomlu gaz hâlde bulunurlar.
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17. Hilal, 3,5 su bardağı un, bir su bardağı süt, bir su bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı şekeri genişçe bir kaba 
koymuş ve üzerine üç tane yumurta kırarak bir mikser yardımıyla iyice karıştırdıktan sonra 180 °C sıcaklıktaki 
fırında pişirmiştir.

Hilal'in keki hazırlama ve pişirmesi sırasında gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğ-
rudur?
A) Kekin pişirilmesi esnasında kabarması, kimyasal değişimin ipucu olan gaz çıkışıdır.

B) Kekin pişmesi ile suyun buharlaşması aynı değişime örnektir.

C) Kırılan yumurta tekrar eski hâline dönemeyeceği için, yumurtanın kırılması kimyasal değişimdir.

D) Keki oluşturan malzemelerin karıştırılması ile hamurun mayalanması aynı değişime örnektir.
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18. Şekildeki gibi hava sızdırmayan bir boruyla birbirine bağlanan K ve L cam kaplarında X ve Y sıvıları bulunmak-
tadır.

X sıvısı Y sıvısı

LK

K kabı ısıtıcıyla  belirli bir süre ısıtıldığında X sıvısı içinde çökelti oluşu-
mu ve gaz çıkışı gözlenirken, K kabından çıkan gazın Y sıvısının rengini 
değiştirdiği ve bu kapta da çökelti oluştuğu görülüyor.

Buna göre K ve L  kaplarında görülen değişimler ile ilgili,

 I. Her iki kapta da kimyasal tepkime gerçekleşmiştir.

 II. K kabında kütle azalması meydana gelmiştir.

 III. L kabında yeni madde oluşmuştur.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
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19. Asitler mavi turnusol kâğıdının rengini kırmızıya, bazlar ise kırmızı turnusol kâğıdının rengini maviye çevirir.

İçlerinde asit, baz ve saf su olduğu bilinen K, L ve M kaplarına kırmızı ve mavi turnusol kağıtları batırılmıştır.

K L M

Bu işlem sonucunda turnusol kâğıtlarının aldığı renkler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Belirteç K L M

Kırmızı turnusol

Mavi turnusol

Buna göre, kaplarda bulunan sıvıların türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

K kabı L kabı M kabı

A) Asit çözeltisi Baz çözeltisi Saf su

B) Baz çözeltisi Saf su Asit çözeltisi

C) Saf su Baz çözeltisi Asit çözeltisi

D) Asit çözeltisi Saf su Baz çözeltisi
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20. Gülderen, asit yağmurları ile ilgili aşağıdaki açıklamayı yapıyor:

Fosil yakıtların yakılmasıyla açığa çıkan karbondioksit (CO2), kükürt dioksit (SO2) ve azot dioksit (NO2) gazları, 
atmosferdeki su buharı ile tepkimeye girerek karbonik asit (H2CO3), sülfürik asit (H2SO4) ve nitrik asit (HNO3) 
gibi asitlerin oluşumuna neden olur. Bu asitlerin yağmur olarak yeryüzüne düşmesiyle oluşan asit yağmurları 
suda yaşayan canlılara, ormanlara ve tarihî eserlere zarar verir. Asit yağmurlarının etkisini en aza indirmek için 
yenilenemez enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

Gülderen'in yaptığı açıklamalarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Asit yağmurlarının nedenleri, sonucu ve alınabilecek önlemlerle ilgili verdiği bilgilerin tamamı doğrudur.

B) Asit yağmurlarının sonucu ve alınacak önlemlerle ilgili verdiği bilgiler doğru; asit yağmurlarının nedenleri ile ilgili verdiği 
bilgiler yanlıştır.

C) Asit yağmurlarının nedenleri ve sonucu ile ilgili verdiği bilgiler doğru; alınabilecek önlemlerle ilgili verdiği bilgiler yanlıştır.

D) Asit yağmurlarının nedenleri ve alınabilecek önlemlerle ilgili verdiği bilgiler doğru; asit yağmurlarının sonucu ile ilgili 
verdiği bilgiler yanlıştır.


