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

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

BB
Aşağıda toplarda yazan özelliklerin hangi kavrama Aşağıda toplarda yazan özelliklerin hangi kavrama 
ait olduğuna karar vererek numaraları uygun potala-ait olduğuna karar vererek numaraları uygun potala-
ra yazınız. (24 puan)ra yazınız. (24 puan)

AA
Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğuna Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğuna 
karar vererek kutucukları doldurunuz. (20 puan)karar vererek kutucukları doldurunuz. (20 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 cevapla-Aşağıdaki klasik soruları doğru şekilde cevapla-
yınız.yınız.
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  Fiziksel Değişim  Fiziksel Değişim         Kimyasal DeğişimKimyasal Değişim
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Peynirin küflenmesi

Çaya limon sıkılması

Mumun erimesi

Gökkuşağının oluşması

Bitkilerin fotosentez olayı

Naftalinin süblimleşmesi

Hamurun mayalanması

Gümüşün kararması

Kolonyanın eli serinlet-
mesi

Su buharının yoğuşması

Elma suyundan sirke 
yapılması
Şekerin suda çözünme-
si

Kuvveti - Basıncı - arttırmak - atom ağırlığına - grup - azalır - 
değişmez - atom numaralarına - derinlik - periyot - değişir - 
artar - azaltmak - basınç - üçerli gruplar - sekizerli gruplar

1)1) 1. şekilde tek bir çivi ile balonu çok rahat patlatabilmiştir. Ancak
2.şekildeki gibi çok sayıda çivinin üzerine koyup 3.şekildeki gibi
üstten kuvvet uyguladığında balonu patlatmakta zorlandığını farket-
miştir. Bu durum ile ilgili verilen ifadeler doğru ise ‘D’, yanlış ise ‘Y’Bu durum ile ilgili verilen ifadeler doğru ise ‘D’, yanlış ise ‘Y’
koyunuz. (4 puan)koyunuz. (4 puan)

2)2) 1. kuşakta fenotipte baskın karakterde bireyler elde etmek isteyen
bir bilim insanı aşağıdaki deneylerden hangilerini yaparsa kesinlikle
amacına ulaşabilir? ‘‘ ‘‘ X X ’’’’  işareti ile belirtiniz. (4 puan)işareti ile belirtiniz. (4 puan)

ŞEKİL 1 ŞEKİL 2 ŞEKİL 3

A.A. Şekil 3’te çok fazla sayıda çivi kullanılması balona etkiyen
birim yüzeye düşen kuvvet büyüklüğünü azaltmıştır.

B.B. Şekil 3’te balona etki eden çivi sayısını azaltmak balonun
patlaması için uygulanması gereken kuvvetin büyüklüğünü
arttıracaktır.

A.A. Sadece biri homozigot (saf) baskın özellikte olan iki bezel-
yeyi çaprazlıyor.

B.B. Sadece biri heterozigot (melez) genotipte olan iki bezel-
yeyi çaprazlıyor.

1.1. Sıvılar üzerine uygulanan basıncı temas ettikleri her 
noktaya aynen iletirler.

2.2. Derinlik ve sıvı cinsi aynı kalmak şartı ile sıvının miktarı 
sıvının yaptığı basıncı etkilemez.

3.3. Yükseklere çıkıldıkça etki eden açık hava basıncı artar.

4.4. Toriçelli, deniz seviyesinde yaptığı deneyde civa yerine 
su kullansaydı, açık hava basıncını daha büyük değerde 
ölçerdi.

5.5. Katı cisimler, yüzeye dik doğrultuda kesilirse ağırlık ve 
yüzey alanı aynı oranda azalacağı için basıncı değiş-
mez.

6.6. Periyodik tablodaki tüm periyotlar bir metal ile başlar, bir 
ametal ile biter.

7.7. Ametaller tel ve levha hâline getirilemezler.

8.8. Naftalinin süblimleşmesi, bir kimyasal değişimdir.

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

10.10. Periyodik sistemde aynı grupta bulunan elementlerin 
tümü birbiriyle benzer kimyasal özellikler gösterir.

1.1. Periyodik sistemdeki yatay sıralara .............................. denir.

2.2. Sıvılarda basınç, ....................................... ile doğru orantı-
lıdır.

3.3. Periyodik tabloda, atom numaraları soldan sağa ..................

4.4. Kimyasal değişimlerde maddelerin kimliği ...............................

5.5. Döbereiner, elementleri ................................................. ha-
linde sınıflamıştır.

6.6. Raptiye, çivi gibi cisimlerin uçlarının sivri yapılması basıncı     
...................................................... içindir.

7.7. Katılar, üzerine uygulanan ...................................... aynı yön-
de ve şiddette iletir.

8.8. Günümüzde kullanılan periyodik tabloda elementler artan      
............................................................... göre düzenlenmiş-
tir.

     ............................... ........................

FEN BİLİMLERİ DERSİ 8.SINIFLAR 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVIFEN BİLİMLERİ DERSİ 8.SINIFLAR 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI  



8.SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILISI
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Aşağıda periyodik tablo kesitinde verilen K, L, M Aşağıda periyodik tablo kesitinde verilen K, L, M 
ve N elementlerinin yerlerini boşluklara yazınız ve ve N elementlerinin yerlerini boşluklara yazınız ve 
doğru-yanlış tablosunu bu elementlerin özelliklerine doğru-yanlış tablosunu bu elementlerin özelliklerine 
göre tamamlayınız. (15 puan)göre tamamlayınız. (15 puan)

Aşağıda verilen deney ile ilgili ifadelerin doğru veya Aşağıda verilen deney ile ilgili ifadelerin doğru veya 
yanlış olduğuna karar vererek tabloyu doldurunuz. yanlış olduğuna karar vererek tabloyu doldurunuz. 
(8 puan)(8 puan)

1.1. Aşağıdaki bilim insanları ile verilen çalışmalar eşleştiriliyor.

Buna göre hangi bilim insanı açıkta kalır?Buna göre hangi bilim insanı açıkta kalır?
A)A) H.Moseley B)B) J.Newlands
C)C) L.Mayer D)D) G.Seaborg

A)A) 2. aşamada sıcak su katılıp çalkalanması erlen içerisinde-
ki gaz basıncının azalmasına neden olmuştur.

B)B) 1. durumda boruda sıvının yükselmeyip 3. durumda  yük-
selmesinin sebebi zamanla ortamdaki açık hava basınıcının
artmasıdır.
C)C) Deney, yoğunluğu daha küçük olan bir sıvı ile yapılırsa
boruda yükselip üste çıkan sıvı miktarı daha fazla olurdu.
D)D) 1. durumda beher içerisindeki renkli sıvı üzerine açık hava
basıncı etki etmemiştir.
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K Elementi :K Elementi : ........... periyot, .............. grubu
L Elementi :L Elementi : ........... periyot, .............. grubu
M Elementi :M Elementi : ........... periyot, .............. grubu
N Elementi :N Elementi : ........... periyot, ..............grubu 
O Elementi :O Elementi : ........... periyot, .............. grubu

J.NewlandsG.Seaborg H.MoseleyL.Meyer

1-1- Elementleri artan atom numaralarına göre sıraladı.
2-2- Mendeleyev’den bağımsız aynı dönemde benzer sıralamayı
     yaptı.
3-3- Eklediği iki satır ile periyodik cetvele son şeklini verdi.

2. 2. 

CivaCiva

76 cm76 cm

Toricelli, deniz seviyesinde ve 
0 °C sıcaklıkta yaptığı deneyde 
cam borudaki cıva seviyesinin 
azalarak 76 cm’de kaldığını göz-
lemlemiştir. Buradan yola çıkarak 
açık hava basıncının 76 cm-cı-
va’ya eşit olduğunu bulmuştur.

Buna göre Toriçelli;Buna göre Toriçelli;
I.I. Daha geniş boru kullanmak

II.II. Yoğunluğu cıvadan daha az olan bir sıvı kullanmak
III.III. Deneyi daha yükseklerde yapmak
hangilerini yaparsa deneyinde hesapladığı sıvı seviyesi 76 cm’ denhangilerini yaparsa deneyinde hesapladığı sıvı seviyesi 76 cm’ den
daha az olurdu?daha az olurdu?
A)A) Yalnız III B)B) I ve II C)C) I ve III D)D) I, II ve III

1.1. K elementi, tel ve levha haline getirilebilir.

2.2. L elementi, yarı metal sınıfında yer alır.

3.3. N elementinin yüzeyi mat görünümlüdür.

4.4. L ve M elementleri aynı periyotta yer aldığı için atom 
numaraları aynıdır.

5.5. K ve O elementleri aynı grupta yer aldıkları için benzer 
kimyasal özellikler taşırlar.
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GG
Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplan-Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplan-
dırınız. (9 puan)dırınız. (9 puan)

Boş erleni renklendiril-
miş soğuk suyun içine 
daldırıyor ve herhangi 
bir değişim olmadığını 
gözlemliyor.

 Erlenin içine biraz 
sıcak su ile çalkalı-
yor ve geri boşaltıp 
cam borulu tıpayı 
tekrar kapatıyor.

 Yeniden renklendi-
rilmiş suya daldırı-
yor ve suyun yuka-
rı doğru fışkırıp çık-
tığını gözlemliyor.

1.1. 2.2. 3.3.

3.3. Aşağıda periyodik cetvelden bir kesit verilmiş ve üç elementin
bulunduğu yerler taranmıştır.

Buna göre,Buna göre,
   I.I. Son katmanlarındaki elektron sayılarına göre gruplara yerleşme
II.II. Grubundaki elementlerle benzer kimyasal özellikler gösterme

III.III. Tablodaki diğer elementler ile etkileşime girmeme
özelliklerinden hangileri taranan üç element için ortak özelliklerinden hangileri taranan üç element için ortak değildirdeğildir??
A)A) Yalnız I B)B) Yalnız III
C)C) I ve III D)D) I, II ve III


