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Ad:..................................

Soyad:...........................
Sınıf: 8/............

BB
Aşağıda verilen durumdan yola çıkarak tabloyu Aşağıda verilen durumdan yola çıkarak tabloyu 
doldurunuz. (12 puan)doldurunuz. (12 puan)

AA
Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğuna ka-Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğuna ka-
rar vererek kutucukları doldurunuz. (24 puan)rar vererek kutucukları doldurunuz. (24 puan) CC

Aşağıdaki ifadelerde verilen boşlukları kelimelerden Aşağıdaki ifadelerde verilen boşlukları kelimelerden 
uygun olanı seçerek tamamlayınız. (16 puan)uygun olanı seçerek tamamlayınız. (16 puan)

DD
Aşağıdaki klasik soruları doğru şekilde cevaplayı-Aşağıdaki klasik soruları doğru şekilde cevaplayı-
nız.nız.
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atom numarasına - gazların - uzun  - öz ısı  - sıvıların -
kabın şekline - sabit kalır  - basit makine - yükselir - 
kısa - atom kütlesine - erime ısısı - molekül sayısı
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FEN BİLİMLERİ DERSİ 8.SINIFLAR 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI FEN BİLİMLERİ DERSİ 8.SINIFLAR 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI 

1.1. Asitlerin tatları acı, bazların tatları ise ekşidir.

2.2. Basit makinelerde aynı anda hem kuvvetten hem de 
yoldan kazanç sağlanamaz.

3.3. Sabit makaralarda yükü 1 m yükseltmek için ip 2 m çe-
kilmelidir.

4.4. Kaldıraçlarda kuvvet kolu, yük kolundan daha büyük ise 
kuvvetten kazanç vardır

5.5. Kolonya dökülen elin serinlemesinin sebebi, kolonyanın 
elimize ısı vermesidir.

6.6. Demirin paslanmasında yepyeni maddeler oluşur.

7.7. Periyodik tabloda 7 adet grup, 18 adet de periyot  bu-
lunur.

8.8. Kaldıraçlarda yük, destek noktasına yaklaştıkça yükü 
dengeleyen kuvvet azalır.

9.9. Sıvılar kendilerine uygulanan kuvveti kabın temas ettiği 
her noktasına aynen iletir.

10.10. Derinlikleri aynı olan sıvılardan yoğunluğu fazla olan sı-
vının basıncı daha fazladır.

11.11. Bıçakların kesici yüzeylerinin küçük olması basıncın 
azalmasına neden olur.

12.12. Hareketli makaralar bir işi, daha az enerji harcayarak 
yapmamızı sağlar.

1.1. Destek olarak kullandığı taşı, kendine doğru yaklaş-
tırmalıdır.

2.2. Çubuğu K noktasından tutarak kuvvet uygulamalıdır.

3.3. Destek olarak kullandığı taşı, büyük kaya parçasına 
doğru yaklaştırmalıdır.

4.4. Çubuğu L noktasından tutarak kuvvet uygulamalıdır.

Usta bahçesini gereksiz kaya par-
çalarından temizlerken büyük bir 
kayayı demir bir çubuk yardımı ile 
kaldırmak istemiştir.

Usta’nın Usta’nın en az kuvveten az kuvvet ile bu işi yapabilmesi için verilenlerden han- ile bu işi yapabilmesi için verilenlerden han-
gisini yapması uygun olur? gisini yapması uygun olur? ‘’✔✔’’ işareti ile belirtiniz.

K

L

1)1) Verilen kaldıraç örneklerinde Verilen kaldıraç örneklerinde KuvvetKuvvet, , YükYük ve  ve DestekDestek kavramlarını  kavramlarını 
uygun kısımlara yazınız. (6 puan)uygun kısımlara yazınız. (6 puan)

2)2) Aşağıdaki dalgıcın deniz altındaki hareketleri sırasında etki eden Aşağıdaki dalgıcın deniz altındaki hareketleri sırasında etki eden 
basınçla ilgili verilen ifadeleri D/Y şeklinde doldurunuz.(9 puan)basınçla ilgili verilen ifadeleri D/Y şeklinde doldurunuz.(9 puan)

1.1. Kimyasal tepkimelerde .............................................. korun-
mayabilir.

2.2. Özdeş sıvıların basıncı, derinlik aynı iken …….....................
.............…..........……. bağlı değildir.

3.3. Hava yastıkları …………...............……. basıncı iletme pren-
sibinden yararlanılarak yapılmıştır.

4.4. Cımbız, yük kolunun kuvvet kolundan daha .........................
olduğu kaldıraçlara bir örnektir.

5.5. Çok az parçadan oluşarak iş yapma kolaylığı sağlayan ma-
kinelere ..........................................................denir.

6.6. Bir gram maddenin sıcaklığını 1 °C değiştirmek için gerekli 
olan ısıya .................................. denir.

7.7. Hâl değişim olayları sırasında sıcaklık ................................

8.8. Günümüzde kullanılan periyodik tabloda elementler artan      
............................................................. göre düzenlenmiştir.

AA BB
CC

DD

1.1. A’dan B’ye doğru etki eden sıvı basıncı değişmez.

2.2. B’den C’ye doğru derinlik artacağından basınç azalır.

3.3. Etki eden basınçlar arasında C > A = B > D ilişkisi vardır.



8.SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILISI

EE

FF

Aşağıdaki özelliklerin hangi makara türüne ait oldu-Aşağıdaki özelliklerin hangi makara türüne ait oldu-
ğuna karar vererek harflerini uygun baloncuklara ya-ğuna karar vererek harflerini uygun baloncuklara ya-
zınız. (12 puan)zınız. (12 puan)

HAREKETLİHAREKETLİ
MAKARAMAKARA

SABİTSABİT
MAKARAMAKARA

Aşağıdaki grafik ile ilgili ifadelerin doğru veya yanlış Aşağıdaki grafik ile ilgili ifadelerin doğru veya yanlış 
olduğuna karar vererek tabloyu D/Y ile doldurunuz. olduğuna karar vererek tabloyu D/Y ile doldurunuz. 
(12 puan)(12 puan)

1)1) Madde, A’dan F’ye kadar her bölgede ısı kaybetmiştir.

2)2) Madde B-C ve D-E aralıklarında çift fiziksel hâlde görünür.

3)3) Verilen madde, 16.dakikada katı hâldedir.

4)4) Madde grafik boyunca üç kez hâl değiştirmiştir.

5)5) Grafiği verilen madde, saf bir maddedir.

6)6) Maddenin donma sıcaklığı 00C iken yoğuşma sıcaklığı ise
    1000C’dür.
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GG
Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplan-Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplan-
dırınız. (9 puan)dırınız. (9 puan)

h

 Burcu, babasına merdive-
nin önüne şekildeki gibi ram-
pa yaptırıyor. Ve artık  oyun-
dan döndüklerinde engelli 
abisini tek başına bile ram-
padan çıkartabilecektir.

 1.1.

 2.2.

 3.3.

  Buna göre yapılan rampa ile ilgili,Buna göre yapılan rampa ile ilgili,
  I. I. Bir eğik düzlem örneğidir.
 II. II. Burcu’ya kuvvetten kazanç sağladığı için abisini çıkartabil-

miştir.
 III. III. Rampanın h yüksekliğini değiştirmeden uzunluğu arttırırlar-

sa abisini daha az bir kuvvetle çıkartabilir.
  yorumlarından hangileri doğrudur?yorumlarından hangileri doğrudur?

A) A) Yalnız I B)  B) I ve II
C)C) II ve III D) D) I, II ve III

uzunluk

Sıcaklık (0C)

Zaman(dk) 

100

     A

     F

     B             C

   D       E
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0
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 Özdeş P yükleri aşağıdaki iki düzenek ile yerden 1 metre yük-
sekliğe çıkartılıyor. (Her iki düzenekte de makara ağırlıkları ve 
sürtünmeler önemsizdir.)

 Aşağıda, eşit kütledeki K, L ve M maddelerinin ilk ve son sıcak-
lıkları verilmiştir.

  Maddeler eşit miktarda ısı aldıklarına göre öz ısılarının büyük-Maddeler eşit miktarda ısı aldıklarına göre öz ısılarının büyük-
ten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?ten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) A) K - L - M B)  B) L - K - M
C)C) M - L - K D) D) M - K - L

  Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştıryanlıştır??

A)A) Her iki düzenekte de aynı sayıda sabit makara kullanılmıştır.
B)B) Sadece 2. düzenekte kuvvetten kazanç vardır.
C)C) Her iki düzenekte de yükler üzerinde yapılan işler eşittir.
D)D) Yükleri 1 m yükseltmek için çıkrık kolu en fazla 2. düzenek-

te çevrilir.

1 m 1 m

1. düzenek1. düzenek 2. düzenek2. düzenek

aa Kuvvetten kazanç vardır.

bb Sadece kuvvetin yönünü değiştirir.

cc Makaranın ağırlığı uygulanacak kuvvetin büyüklü-
ğünü etkiler

dd Yükü 1 metre hareket ettirebilmek için kuvvetin 
uygulandığı ip 2 metre çekilmelidir.

ee Yükün ağırlığına eşit şiddette bir kuvvet uygulanır.

ff Kuvvetten ya da yoldan kazanç sağlamaz.

İlk sıcaklık (°C ) 20 30 40
Son sıcaklık (°C ) 40 40 70

KK LL MM


