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FEN BİLİMLERİ DERSİ 8.SINIFLAR 2.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. (Her soru 4 puan)
1. Yanda periyodik tablonun bir kısmı verilmiştir.
Sağdaki sütun 8A grubudur.

P

Buna göre,

S

K

N

L

R

M

4. Öğretmen tahtaya çizdiği özdeş küplerden oluşan şekillerden tar
adığı kısımların kesilerek atılmasını istiyor.

I. K, L, M elementlerinin son yörüngelerinde eşit sayıda elektron bulunur.
II. N ve L elementlerinin elektron bulunduran katman sayıları
eşittir.

K

ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

2. A sıvısına aşağıdaki şekilde olduğu gibi demir parçaları atılıp hemen ardından sönük bir balon kabın ağzına takılıyor.

K

L

M

A)

Azalır

Azalır

Artar

B)

Artar

Azalır

Azalır

C)

Azalır

Değişmez

Değişmez

D)

Değişmez

Azalır

Değişmez

5. Basınç ve sıcaklık farkından dolayı yatay yönde meydana gelen
hava akımına rüzgâr denir. Alçalan hava merkezden çevreye
doğru hareket ederken yükselen hava çevreden merkeze doğru
hareket eder.

Balon

Demir parçaları

M

Buna göre kalan parçaların zemine uyguladıkları basıncın başlangıçtakine göre değişimi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

III. N ve R elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir.
A) I ve II.

L

Burgaz Ada’daki yazlığında oturan Eda Hanım bahçesindeki ağaç
dallarının denize doğru hareket ettiğini görüyor.

A sıvısı

Balon zamanla şiştiğine göre,
I. Kimyasal bir tepkime gerçekleşmiştir.

Buna göre Eda Hanım aşağıdaki çıkarımlardan hangisini yapamaz?
maz
?

II. Demir parçalarının miktarı zamanla azalmıştır.

A) Deniz alçak basınç alanıyken kara yüksek basınç alanıdır.

III. A sıvısının miktarı zamanla artmıştır.

B) Denizin sahip olduğu sıcaklık karanın sahip olduğu sıcaklıktan daha fazladır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve III.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

C) Denizin olduğu bölgede nem ve yağış olma olasılığı karaya
göre daha fazladır.
D) Karada hava hareketi çevreden merkeze doğruyken denizde hareket merkezden çevreye doğrudur.

3. Aşağıda Dünya’nın Güneş etrafında dolanımının kesiti verilmiştir.
C

K

6.

B
A

L

Mor çiçekli ve beyaz çiçekli iki bezelye bitkisi çaprazlanıyor. Oluşan bütün bezelyelerin mor renkli olduğu görülüyor.

Bu şekle göre,

Buna göre,

I. Kuzey yarım kürede bu tarihten itibaren gündüz süreleri kısalmaya başlar.

I. Çaprazlanan beyaz çiçekli bezelyenin genotipi “mm” şeklindedir.

II. A noktasından K noktasına gidildikçe gündüz süresi uzar.

II. Çaprazlanan mor çiçekli bezelyenin genotipi “MM” şeklindedir.

III. C ve K noktalarında gece ve gündüz süreleri arasındaki fark
en fazladır.

III. Oluşan tüm bezelyelerde çekinik gen bulunur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
D) I, II ve III.

A) Yalnız II
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B) I ve II

C) I ve III

D) I, II ve III

8.SINIF
7. Grafikte üç farklı elementin son katmanlarında
sahip oldukları elektron
sayıları verilmiştir.

2. DÖNEM 2. YAZILISI
11. Çay içmeyi çok seven Ebru Hanım’ın vazgeçemediği diğer alışkanlık çayına limon katmasıdır. Ceyda, annesi ne zaman çayına limon katsa çayın renginin değişip daha açık bir renk aldığını gözlemlemiştir.

Son katmandaki elektron sayısı
8

3
2
K

L

M

Elementler

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
yanlıştır?

Şekil 1

A) K, 8A grubundadır.

Şekil 2

C) Grup numarası en büyük olan M’dir.

Çay bir asit-baz ayıracı olarak düşünülürse, Ceyda aşağıdaki
maddelerden hangisini çaya katarsa limonlu çay örneğinden farklı bir durum gözlemler?

D) Atom numarası en büyük olan K’dir.

A) Elma suyu

B) Portakal suyu

C) Karbonat

D) Yoğurt suyu

B) L, 2A grubundadır.

8. DNA’nın kendini eşleme basamaklarından,
I. DNA, bir fermuar gibi açılır.

12. Çeşitli basit makineler kullanılarak hazırlanan bileşik makine düzeneğinde, eğik düzlem üzerinde bulunan yükü yukarı taşımak
için F kuvveti, şekildeki gibi uygulanıyor.

II. DNA’nın çift sarmal yapısı enzimler yardımıyla karşılıklı nükleotidler arasındaki bağlar birbirinden ayrılır.
III. Açılan uçlara, sitoplazmada serbest halde bulunan uygun tamamlayıcı nükleotidler gelir.
IV. Böylece başlangıçtaki DNA ile nükleotid dizilimi aynı olan iki
yeni DNA molekül oluşur.
hangileri yer değiştirirse sıralama doğru olur?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) III ve IV.

Buna göre F kuvvetinin büyüklüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (Sürtünmeler ve kaldıraç çubuğunun ağırlığı
ihmal edilecektir.)
A) R kolunun boyu uzatılırsa artar.

9. Bir bebek dünyaya geldiğinde eşey kromozomlarını anne ve babasından alır. Babada bulunan eşey kromozomları XY, annede
bulunan eşey kromozomları ise XX’tir. İnsanlarda 46 kromozom
bulunur, bunların 2 tanesi cinsiyeti belirler ve eşey kromozomu
olarak adlandırılır.

B) Destek M noktasına kaydırılırsa azalır.
C) Eğik düzlemin eğimi küçültülürse artar.
D) Çıkrıktaki ipin sarım sayısı artırılırsa azalır.

Yukarıda verilen bilgiye göre,
I. Erkek bebek Y kromozomunu babasından alır.

13. Bir öğretmen sınıfta şekildeki düzeneği kuruyor ve öğrencilerine
“Dinamometredeki değeri azaltmak için neler yapabiliriz?” sorusunu yöneltiyor.

II. Cinsiyetin belirlenmesinde babanın kromozomlarının etkisi
yoktur.
III. Dişi bebekteki X kromozomlarının ikisi de anneden gelir.

50 N

açıklamalarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.

B) I ve II. 		

C) II ve III.

D) I, II ve III.

Yük

Tahta
Buna göre öğrencilerden gelen,
I. Eğimi azaltacak şekilde tahtanın boyunu uzatabiliriz.

10. Aşağıdaki olaylar fiziksel ve kimyasal değişim olarak belirlenirken hangisinde hata yapılmıştır?

II. Daha fazla kuvvet uygularız.
III. Kitap sayısını azaltabiliriz.

A) Mumun yanması 		

Fiziksel değişim

B) Gökkuşağının oluşması

Fiziksel değişim

cevaplarından hangileri doğrudur?

C) Ekmeğin küflenmesi

Kimyasal değişim

A) Yalnız I

B) I ve III

D) Sütten peynir yapılması

Kimyasal değişim

C) II ve III

D) I, II ve III
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14. Şekilde, bir ormandaki kısmi besin ağı gösterilmektedir.

17. Kağan Öğretmen, derste ışık şiddetinin fotosentez hızına etkisini işlerken aşağıdaki grafiği çiziyor.
Fotosentez hızı

Baykuş
Yılan

Kurbağa

Kuş

Tavşan

Işık şiddeti

Buna göre aşağıdaki faktörlerden hangisinin fotosentez hızına
etkisini gösteren grafik, bu grafiğe benzerdir?

Çekirge

A) Oksijen miktarı

Marul

Ot
Bu besin ağı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
tır
?

B) CO2 miktarı

C) Sıcaklık seviyesi

A) Besin ağındaki besin zincirleri üretici basamağından başlar.

D) Işık rengi

18. Nötr plastik bir çubuk ile nötr yün kumaş, şekilde gösterildiği gibi birbirine sürtülerek plastik çubuğun negatif, yün kumaşın ise
pozitif elektrik yükü ile yüklenmesi sağlanmıştır.

B) Kuş sayısı azalırsa tavşan üzerinde, av olma baskısı artar.
C) Biyolojik birikimin en fazla olduğu canlılar yılan ve baykuştur.
D) Güneş’ten gelen enerjinin aktarılmasında etçillere doğru gidildikçe kayıp azalır.

Plastik çubuk

Yün kumaş

15. Su ayak izi, kullandığımız ürünlerin ve hizmetlerin üretim ve tüketim süreçlerinde doğrudan ve dolaylı olarak sarf edilen toplam
su miktarının ölçüsüdür.

Negatif elektrik yüklü plastik çubuk ve pozitif elektrik yüklü yün
kumaş ile ilgili,

Buna göre su ayak izimizi azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılamaz
yapılamaz?
?

I. Plastik çubuktaki negatif elektrik yükü sayısı, pozitif elektrik
yükü sayısından fazladır.

A) Su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin küresel bir sorun olduğunu fark edip ortak planlama yapmalıyız.

II. Yün kumaştaki pozitif elektrik yükü sayısı, plastik çubuktaki
negatif elektrik yükü sayısına eşittir.

B) Tüketicilere su kaynaklarının daha doğru kullanılması hakkında bilgilendirmeler yaparak, fazla tüketimin önüne geçmeliyiz.

III. Yün kumaştaki pozitif elektrik yükü sayısı, plastik çubuktaki
pozitif elektrik yükü sayısından fazladır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

C) Ülkemizin üç tarafı sularla çevrili olduğundan, ihtiyacı olan ülkelere su ticareti yapmalıyız.
D) Yağmur sularını toplama sistemlerini daha kullanışlı hale getirerek ev ve iş yerlerimizde kullanmalıyız.

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) II ve III

19. Nilüfer bitkisi suda yaşadığı için yaprakları geniş, kaktüs ise kurak bölgede yaşadığı için yaprakları diken şeklindedir.

16. Özdeş M, T ve S küreleri şekildeki gibi yalıtkan iple asılıyor. Bu
konumda M ile T küreleri birbirine yaklaşırken S küresi uzaklaşıyor.

Nilüfer
Kaktüs
Buna göre fotoğrafları verilen bitkiler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez
söylenemez?
?

Buna göre M, T ve S kürelerinin yük cinsleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir??

A) Bitkilerin yaprak şekilleri kalıtsaldır ve sonraki nesillerine aktarılır.

M

T

S

pozitif

pozitif

negatif

B)

pozitif

negatif

pozitif

C)

negatif

pozitif

negatif

C) Yaprak şekilleri bu bitkilerin yaşama şansını artırmaktadır.

D)

negatif

pozitif

pozitif

D) Her iki bitkinin yaprak şekilleri adaptasyona örnektir.

A)

B) Nilüferin yaprağı su kaybını azaltırken, kaktüsün yaprağı su
kaybını artırır.
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20. Aşağıda bazı basit makinelerde yükü kaldırmak için uygulanan
kuvvet sutun grafiği ile gösterilmektedir.

23. İlk ve son sıcaklıkları verilen eşit kütlelerdeki K, L, M ve N maddeleri özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılmıştır.

Yük
Kuvvet

B) L > M > K

C) K > M > L

D) M > L > K

İLK SICAKLIK

SON SICAKLIK

K

10 0C

20 0C

L

12 C

18 0C

M

9 0C

15 0C

N

13 C

20 0C

0

0

Buna göre K, L, M ve N maddelerinin öz ısıları arasındaki ilişki
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

K
L
M
Buna göre basit makinelerinin kuvvet kazançları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) K > L > M

MADDE

A) K > N > L = M

B) L = M > N > K

C) N > L > K > M

D) K = N > L > M

24. Verilen görselde haşlanmış ve kabukları soyulmuş yumurtanın
şişeye girmediği, küçük bir kağıt parçası yakılıp şişenin içine atıldığında ve kağıdın yanması bittiğinde yumurtanın hızla şişenin
içine girdiği görülmüştür.

21. Çıkrık kuyudan su çekmek için kullanılan bir basit makinedir. Birbirleriyle bağlantılı olan kol ve silindirden meydana gelir. Dönmenin sağlanması için uygulanan kuvvet ile P yüküne sahip kova yukarı doğru çekilir.

soyulmuş
haşlanmış

L

yumurta
şişe

e

yanan
kağıt

Yukarıda verilen bilgilere göre yumurtanın şişeye girmesini açıklayan en iyi ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kağıdın yanması ile şişenin genleşmesi
Kovayı daha küçük bir kuvvetle yukarı çekmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

B) Kağıdın yanması ile yumurtanın yumuşaması

A) e’yi arttırmak

B) e’yi azaltmak

C) L’yi azaltmak

D) P’yi arttırmak

D) Kağıdın yanması ile şişenin içindeki basıncın atmosfer basıncından küçük olması

C) Kağıdın yanması sonucu şişedeki oksijenin bitmesi

25. Aşağıda fotosentezi etkileyen faktörleri araştırmak için özdeş bitkilerin kullanıldığı düzenekler hazırlanmıştır.

22. İçerisinde aynı miktarda su bulunan özdeş şişelere ait görseller
verilmiştir.

1.Düzenek
0

30 C

Su verilmiyor

2.Düzenek
0

5 C

Su veriliyor

3.Düzenek
20 0C

Su veriliyor

Bu düzeneklerde,
Şekil 1

Şekil 2

Şekil 3

I. Işığın etkisini araştırmak için 1. düzeneğe su verilip 3. düzeneğin sıcaklığı 30oC’ye çıkartılarak karşılaştırılmalıdır.

Su şişelerinin yere yaptığı basınç ile suyun şişelerin dibine yaptığı basıncın büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?

II. Sıcaklığın etkisini araştırmak için 1. düzeneğe su verilip 2.
düzenek ile karşılaştırılmalıdır.
III. Suyun etkisini araştırmak için 3. düzeneğin sıcaklığını 30oC’ye
çıkartmak yeterlidir.

Şişenin yere basıncı

Suyun şişenin dibine basıncı

A)

III > I > II

III > II > I

B)

II > III > I

II > III > I

C)

II > I > III

III > I > II

A) I ve II

B) I ve III

D)

III > II > I

II > III > I

C) II ve III

D) I, II ve III

hangileri yapılırsa doğru örneklemler oluşturulmuş olur?
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