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8. Sınıf  G8_S06 Sayfa 1

Bazı canlıların yaşını hesaplamada büyüme halkaları kullanılabilir. 

Aşağıdaki canlıların hangisinin yıllık büyüme halkası vardır?

 a b

 c d

mantar

zebra
solucan

ağaç

Hava soğuduğunda kuşlar tüylerini kabartırlar. 

Bu davranış kuşlara nasıl yardım eder?

a Isı üretimini arttırır.

b Derilerinin kurumasını önler.

c Isı kaybını azaltır.

d Tüylerin zarar görmesini engeller.

sıcak havadaki bir kuş soğuk havadaki bir kuş
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8. Sınıf G8_S06 Sayfa 3

Mustafa’nın okulunun yakınında küçük bir göl vardır. Sivrisinekler bu göle 
yumurtlamaktadır. Şekilde görüldüğü gibi bu gölde yaşayan küçük balıklar da 
vardır. Balıklar sudaki sivrisinek larvalarını yemektedir.

 A. Balıkların, yetişkin sivrisinekler yerine sivrisinek larvalarını yemesinin 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a Yetişkin sivrisinekler çok hızlı yüzer.

b Yetişkin sivrisinekler havada yaşar. 

c Sivrisinek larvalarının tadı daha güzeldir.

d Sivrisinek larvaları yetişkin sivrisineklerden fazladır.

B. Mustafa bu göle bir kaç balık daha koyuyor.

Bu durum göl çevresinde yaşayan yetişkin sivrisineklerin sayısını nasıl 
etkiler?

(Kutulardan birini işaretleyiniz.)

 C Artar

 C Azalır

 C Değişmez

Yanıtınızı açıklayınız. 

yetişkin sivrisinek

sivrisinek larvası

balık
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8. Sınıf  G8_S06 Sayfa 5

Bir öğrenciye demir ve bakır parçacıklarından oluşan bir karışım veriliyor.

Öğrenci karışımı ayırmak için hangi yöntemi kullanabilir?

(Kutulardan birini işaretleyiniz.)

C Yöntem 1: Karışımı kağıt üstüne yayar ve karışıma mıknatıs yaklaştırır

C Yöntem 2: Su dolu behere karışımı ekler ve karışımı süzer.

1. Seçtiğiniz yöntemin neden sonuç vereceğini açıklayınız.

2. Diğer yöntemin neden sonuç vermeyeceğini açıklayınız.

Aşağıdakilerden hangisi enerjiyi açığa çıkaran kimyasal bir olaydır? 

a suyun kaynaması

b çiğ yumurtanın pişmesi

c gaz lambasının yanması

d şekerin çözülmesi
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8. Sınıf  G8_S06 Sayfa 7

Aşağıda görüldüğü gibi dikdörtgen şeklindeki bir tahta parçası üç farklı 
şekilde zemin üzerine yerleştirilmiştir.

Hangi durumda tahta parçasının zemine uyguladığı basınç en büyüktür?

(Kutulardan birini işaretleyiniz.)

C Şekil A

C Şekil B

C Şekil C

Yanıtınızı açıklayınız.

Şekil A Şekil CŞekil B

Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez bir enerji kaynağıdır?

a petrol 

b su

c rüzgar 

d güneş 
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8. Sınıf  G8_S06 Sayfa 8

Şekilde toprak katmanları gösterilmektedir.

Birçok bitkinin kökleri toprağın üst katmanındayken bazı bitkilerin kökleri 
toprağın alt katmanına kadar ulaşır.

Bazı bitki köklerinin toprağın alt katmanına kadar ulaşmasının bitkiye 
sağladığı iki faydayı yazınız.

1.

2.

kaya yatağı

kaya parçaları

toprağın alt katmanı

toprağın üst katmanı
organik katman

14

Bir öğrenci Ay’daki ağırlığının Dünya’daki ağırlığından daha az olacağını 
düşünüyor.

Öğrencinin bu düşüncesi doğru mudur?  

(Kutulardan birini işaretleyiniz.)

C Evet 

C Hayır

Yanıtınızı açıklayınız.
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