
      

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  1…..Isı, sıcaklığı yüksek olan maddeden düşük 

olan maddeye doğru transfer edilen enerjidir. 

  2…..Sıcaklık doğrudan termometre ile ölçülür.  

  3…..Maddeler arasında ısı alışverişi olabilmesi 

için maddelerin cinslerinin farklı olması gerekir. 

  4…..Bir maddenin taneciklerinin hareketliliğinin 

artması o maddenin ısı verdiğini gösterir. 

  5…..Sıcaklık, madde miktarına bağlı olmayan bir 

büyüklüktür. 

  6…..Ses şiddeti desibelmetre adı verilen bir 

aletle ölçülür. 

  7…..Tiz ses, kalın ses demektir. 

  8…..Bir ses kaynağından elde edilen sesin genliği 

arttıkça, frekansı da artar. 

  9…..Titreşen madde miktarı arttıkça ses daha 

kalın duyulur. 

 10…..Ses, doğrular halinde yayılır. 

 11…..Keman, gitar, bağlama telli müzik 

aletlerine örnek olarak verilebilir. 

 12…..Dalga grafiğinde dalga tepesi ile dalga 

çukuru arasındaki uzaklığa genlik denir.. 

 13…..Kedinin sesi aslanın sesine göre daha 

yüksektir. 

 14…..Yüksek ses, ince ses demektir. 

 15…..İş makinesinin sesi bir otomobilin sesine 

göre daha gürdür. 

 16…..Ses katılarda sıvı ve gazlara göre daha 

hızlı yayılır. 

 17….. Bırakıldığı sıvı içerisinde yüzmekte olan bir 

cisme etki eden kaldırma kuvveti, cismin 

ağırlığından büyüktür. 

 18…..Orak hücreli anemi hastalığı, vücut 

kromozomu üzerinde çekinik bir genle taşınır. 

 19…..Modern periyodik tabloda elementler artan 

atom numaralarına göre sıralanmışlardır. 

 20…..Al2(SO4)3 bileşiği 3 tür atom içerir. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

genleşme-20000Hz-calori-60dB-yansıma-

osiloskop-sıcaklığı-frekansı-ısıl denge-joule-

yankı-şiddeti-derece-kararlı-120dB-20Hz-

yüksekliği-artar-azalır-sonar cihazı-ametaldir 

 

1.Isı alışverişi yapan maddelerin son 

sıcaklıklarının eşit olması durumuna……………..denir. 

2.Termometreler maddelerin………………… 

özelliklerinden yararlanılarak yapılmıştır. 

3.Isı birimleri ………………ve ………..….dir. 

4.Sıcaklık birimi ………………dir. 

5.Isı alan maddenin ………………..artabilir. 

6.Ses kaynağından uzaklaştıkça 

sesin………………..azalır. 

7.Yüksek sesler………………..fazla olan seslerdir. 

8. …..……………şiddetin üzerindeki sesler insan 

kulağına zararlıdır. 

9.İnsan kulağının duyabileceği en ince ses 

………………..frekansa sahiptir. 

10.İnfrasonik sesler, ……………....frekans değerinin 

altında frekansa sahip olan seslere verilen addır. 

11.Uluslararası Standartlar Örgütüne göre 

………………ve üzeri şiddete sahip olan sesler gürültü 

kabul edilmiştir. 

12.Ses………………….  , sesin incelik kalınlığı ile ilgili 

bir durumdur. 

13.Titreşen bir telin gerginliği arttıkça yüksekliği 

……………….. 

14.Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça açık 

hava basıncının değeri ………………… 

15………………………….oluşması için ses kaynağı ile 

engel arasında en az 17 metre uzaklık olmalıdır. 

16.Sesin bir engele çarpıp doğrultu 

değiştirmesine …………………………….denir. 

17.Ses dalgalarının görüntülenmesi için kullanılan 

alete ……………….. denir. 

18…………………………………….ses dalgalarının bir engele 

çarpıp geri dönmesinden yararlanılarak 

yapılmıştır. 

19.Soygazlar ………………………………….elementlerdir. 

20.Periyodik tabloda ilk element bir………………………. 

      Adı Soyadı:                                                                                                                   Tarih:23.03.2016 

      Sınıfı:                                                                                                                             Aldığı Not: 

      No: 

               2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL DENİZLİ SEVİYE ORTAOKULU 

                     8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI 

 

 

A-Aşağıdaki bilgilerin başındaki boşluğa   

    doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız. 
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B-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan       

   kısımları verilen sözcüklerden uygun  

   olanları ile doldurunuz. 
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1. 

 

 
 

 
  Yukarıdaki kartlarda verilen özellikler hangi tür 

elementlere aittir? 

 

A) Ametaller 

B) Metaller  

C) Halojenler 

D) Yarı metaller 

 

 

 

 

2. 

 

  Homojen metal bir çubuktan farklı boylarda 

kesilerek oluşturulmuş K, L, M zillerine sırasıyla 

bagetle vurularak sesler elde ediliyor. 

  Buna göre, zillerden elde edilen seslerin inceden 

kalına sıralanışı aşağıdakilerden hangisi gibidir? 

       

     A) K,L,M               B) M,L,K 

C) K,M,L               D) L,K,M 

 

 

 

3.Aşağıdaki daire dilimlerinde yazılı kavramlardan 

hangisi ya da hangileri sesin yüksekliği ile ilgili 

değildir? 

        A)  Yalnız 1              B) 1 ve 2 

      C)  Yalnız 2              D) 1,3 ve 4             

 

 

 

4.Aşağıda frekans değeri verilen seslerden 

hangisini insan kulağı işitemez? 

 

      A) 10 Hz                 B) 1500 Hz 

      C) 10000 Hz             D) 15000 Hz 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Aynı ortamdaki dört farklı kaynaktan 

elde edilen seslerin şiddetlerine ait sütun 

grafiği şekildeki gibidir. 

  Buna göre hangi kaynaktan gelen sesin 

genliği en küçüktür? 

 

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

 

 

Isıyı ve 
elektriği iyi 
iletirler.

Son enerji 
katmanlarında 
genellikle 1,2 

veya 3 elektron 
bulundururlar.

Kendi 
aralarında 

bileşik 
oluşturmazlar.

C-Aşağıda verilen çoktan seçmeli  

     soruları cevaplayınız.                                                                     
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1

Frekans

2

Genlik

4

Tizlik

3

Birim 
zamanda 
titreşim



 

 

 

 

 

 

1.Aşağıda verilen tanımları uygun kavramlarla 

eşleştiriniz. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Eşit sürede oluşturulmuş K,L,M ses dalgaları 

şekildeki gibi modellenmiştir. Buna göre;   

 

a) Seslerin şiddetleri arasındaki büyüklük 

ilişkisini yazınız. 

 

b) Seslerin frekansları arasındaki büyüklük 

ilişkisini yazınız. 

 

c) En ince ses hangisidir? 

 

d) Hangi sesin enerjisi en azdır? 

 

e) Hangi ses en yüksektir? 

 

 

                       

3.Aşağıda verilen tabloda boş bırakılan kısımları 

doldurunuz. 

 

 

  FORMÜLÜ 

SİSTEMATİK  

      ADI 

 

ÖZEL ADI 

 

     HCl 

  

  

Sülfürik Asit 

 

  

Sodyum Hidroksit 

 

   

Kezzap 

 

     KOH 

  

 

 

 

 

 

D- Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.  
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Kromozomlarda bulunan genetik 

bilgi  

Canlıların beslenme, üreme, 

yaşama, barınma ve korunma 

şansını arttırmak için vücutlarında 

meydana gelen fiziksel 

değişiklikler veya davranışlar 

Gen ve çevre etkisiyle ortaya 

çıkan, canlının dış görünüşü 

Bazı çevresel koşulların etkisiyle, 

canlının dış görünüşünde meydana 

gelen ve kalıtsal olmayan 

değişiklikler 

FENOTİP 

GENOTİP 

 

MODİFİKASYON 

 ADAPTASYON 


