• sınıf

8 FEN BİLİMLERİ
7. DENEME
1. Bilgi: Bir elementin periyodik tablodaki yeri bulunur-

3. Uzayda havanın bulunmamasının yanı sıra uzayın aşı-

ken elementin elektron dizilimi yapılır. Bu dizilimdeki;
yörünge sayısı periyot numarasını, son yörüngedeki
elektron sayısı ise grup numarasını verir.

rı soğuk olması, yüksek enerjili ışınlar ve parçacıklar
nedeniyle, astronotların uzay araçlarının dışında gerçekleştirilen uzay görevleri sırasında koruyucu kıyafetler giymesi gerekir. Aslında tam donanımlı bir uzay
kıyafeti tek kişilik bir uzay aracı olarak tanımlanabilir.

Elementin Son yörüngedeki
sembolü
elektron sayısı

Elementin Yörünge
sembolü
sayısı

X

2

Z

2

Y

8

T

2

Astronotlar uzay kıyafetinin içine soğutma ve havalandırma işlevi gören bir tulum giyer. Elastik malzemeden
üretilen bu tulum ince borulardan oluşan bir ağ gibidir. Bu
boruların içinden geçen su astronotların uzay görevi sırasında vücut sıcaklığının dengelenmesine yardımcı olur.

Yukarıda X, Y, Z ve T elementleri ile ilgili bazı bilgiler
verilmiştir.
Buna göre; X, Y, Z ve T elementleri ile ilgili verilen
bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle

Uzayda hava olmadığından insan vücudunda normal
atmosfer koşullarında sıvı halde bulunan bazı maddelerin, vakum koşullarında gaz haline dönüşmesini
engellemek için dış basıncın uygun değerde tutulması
gerekir. Uzay kıyafetlerinde bu amaçla oksijenle basınçlandırılmış bir katman bulunur. Bu sistemde kullanılan oksijen aynı zamanda astronotların nefes almasını sağlar.

yanlıştır?
A) X ve Y elementleri doğada gaz halinde bulunur.
B) X ve Z elementleri metaldir.
C) T elementi atomik yapıda, Z elementi ise moleküler
yapıdadır.
D) Y elementi yarı metal, X elementi ise soygazdır.

2. Ege, özdeş kaplara farklı hacimlerde tuz ruhu (HCl)
çözeltisi koyuyor. Daha sonra bu kaplara eşit hacimde
aynı baz çözeltisinden ilave ediliyor.

Buna göre;
K

L

M

I. Kıyafetlerin içi oksijenle doldurularak atmosferdeki

Ardından turnusol kâğıtlarını kullanarak elde ettiği renk
değişimlerini not ediyor.

hava basıncına benzer bir ortam oluşturmak amaç-

• K kabında mavi turnusol kağıdı, kırmızıya dönüşmüştür.

II. Astronotun kıyafeti uzay yürüyüşü sırasında deli-

lanmıştır.
nirse, astronot dış ortamdaki yüksek basınçtan dolayı hayatını kaybedebilir.

• L kabında turnusol kağıdında renk değişimi gözlenmemiştir.

III. Astronot kıyafetleri astronotun vücut sıcaklığını ko-

• M kabında kırmızı turnusol kağıdı maviye dönüşmüştür.

rumaya yardımcı olur.
IV. Uzay ortamında atmosfer basıncının olmaması ne-

Ege’nin elde ettiği veriler yukarıdaki gibi olduğuna
göre K, L, M kaplarındaki asit çözeltilerinin başlangıç hacimleri arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir?

yargılarından hangileri doğrudur?

A) K > L > M

B) M > L > K

A) II ve IV

B) I, II ve III

C) K > M > L

D) L > M > K

C) I, III ve IV

D) I, II, III ve IV
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deniyle oluşan olumsuzluk, uzay kıyafeti sayesinde ortadan kaldırılmış olur.

1

4. Hücrenin yönetim ve kontrol merkezi olan DNA, kalıtsal

5.

bilgiyi nesilden nesile aktaran bir moleküldür. Bu nedenle DNA, hücre bölünmeden önce kendini eşleyerek
bir kopyasını oluşturur.

A kabı

Aşağıda sağlıklı bir hücredeki DNA’nın kendini eşleme
modeli gösterilmiştir.

B kabı

Sıcaklık
12

1. zincir

2. zincir

A

T

A

T

C

G

G

G
A

C
T

10
8

T

A

T

C

G

4
2

C

T

–2

G

T

A

6

8

10

12

Zaman

II

A ve B kaplarında aynı cins maddenin farklı halleri bulunmaktadır. Isıca yalıtılmış ortamda bu kaptaki sıvılar
birbiri ile karıştırıldığında gerçekleşen sıcaklık - zaman
graﬁği yukarıda verilmiştir.

L

Buna göre; şekilde verilen DNA molekülünün eş-

Son durumda A kabındaki maddeyi oluşturan ta-

lenmesi sırasında gerçekleşen olaylar ile ilgili aşa-

neciklerin ortalama kinetik enerjisi ilk duruma göre

ğıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

arttığına göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Sarmal yapıdaki DNA molekülü bir fermuar gibi açılarak iki iplik haline gelir.

A) I numaralı graﬁk B maddesine aittir.

B) Yeni oluşan K ve L zincirlerindeki nükleotit sayıları

B) B kabındaki maddenin sıcaklığı azalmıştır.

eşittir.

C) Karışım son durumda katı - sıvı karışık halde olabi-

C) Sitoplazmada serbest halde bulunan nükleotitler çe-

lir.

kirdek içerisine girerek her bir ipliğin karşısına uygun

D) B maddesini oluşturan tanecikler arasındaki çekim

şekilde sırasıyla yerleşir.

kuvveti azalmıştır.

D) Eşlenme sonunda eşlenen DNA ve iki yeni DNA ile
birlikte toplam üç yeni DNA molekülü oluşur.
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4

2

–6

G

C

K

0

–4

A

C

I

6

0
G

A
G

2. zincir

A

C

T
C

1. zincir

2

6.

50 °C

8.

20 °C

200 g X

21 Haziran tarihinde gece
Haziran ayının son
ve gündüz sürelerinin eşit
haftası güneşlenmek
olduğu bir şehre gidiyorum.
ve denize girmek
istiyorum.
21 Aralık tarihinde
en uzun gündüzün
yaşandığı yerlerden
birinde olacağım.

Ocak ayının ilk
haftası kayak yapmaya gideceğim.

100 g Y

İlk sıcaklıkları ve kütleleri farklı olan X ve Y sıvıları eşit
süre özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor.
Buna göre, X ve Y sıvıları ile ilgili aşağıdaki graﬁklerden hangisi çizilemez?
(cX = 2,54 J/g °C, cY = 1,83 J/g °C)
İbrahim

A) Kütle

Maya

Adem

Deniz

Öz ısı (J/g °C)

B)

Yukarıda bazı öğrencilerin tatil planları verilmiştir.
X

2,54

X

Y

1,83

Y

Zaman

t

80

X

50

Y

Zaman

t

X

D) X ve Y maddesine

Sıcaklık
değişimi (°C)

C)

Kuzey Kutup Noktası

Y

verilen ısı miktarı
X, Y

Z

Yengeç Dönencesi
Ekvator
Oğlak Dönencesi

20
t

Zaman

t

Zaman

Güney Kutup Noktası

Buna göre, tatil planları yukarıdaki gibi olan kişilerin yolculuk güzergâhları verilenlerden hangisi gibi

7. Fotograﬁk hafıza görülen bir nesnenin ne kadarının

olabilir?

hatırlanabileceğini ifade eden bir kavramdır. Bu hafıza
türüne göre bir nesneyi ayrıntılarla hatırlayabilenlerin
fotograﬁk hafızasının güçlü olduğu kabul edilir.

A) İbrahim : Z → X

Elif Öğretmen, sınıfta öğrencileriyle beraber metaller
için sarı renkli, ametaller için mavi renkli, yarı metaller
için yeşil renkli, soygazlar için beyaz renkli kartonları
kullanarak bir periyodik tablo hazırlar.

Aslı: Sarı

Mehmet: Yeşil

Beyza: Beyaz

Talha: Mavi

diğerlerine göre daha güçlü olduğu söylenebilir?
B) Aslı

C) Beyza

D) Talha
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Adem

:Y→Z

Adem

:X→Z

Deniz

:X→Z

Deniz

:Z→Y

3

:Z→X

D) İbrahim : Z → Y

:Y→Z

Maya

Adem

:Z→X

Adem

:X→Y

Deniz

:X→Y

Deniz

:Z→X

Maya

Buna göre, hangi öğrencinin fotograﬁk hafızasının

A) Mehmet

Maya

C) İbrahim : X → Z

1 hafta sonra Elif Öğretmen öğrencilerinden geçen
hafta yaptıkları periyodik tabloda en fazla hangi renkli
kartonu kullandıklarını hatırlamalarını ister ve öğrencilerden şu cevapları alır.

B) İbrahim : Y → X

:Y→X

Maya

:Y→Z

9.

11. Fen bilimleri dersinde Semih Öğretmen öğrencilerine

Fenotip oranı

ﬁziksel ve kimyasal değişim konusuyla ilgili küçük bir
test uyguluyor. Semih Öğretmen’in hazırladığı sorular
ve öğrencilerin verdiği cevaplar tabloda verilmiştir.

3

KAMİL

ZELİHA

GÖKHAN

AYTEN

ÖZGE

1

H

H

E

H

E

E

E

E

E

H

E

H

H

E

E

III. Çaprazlanan bezelyelerin genotipinde çekinik gen
bulundurma ihtimali %100’dür.

4 ışık çıkışı gibi olaylar kimyasal E

E

H

E

E

verilenlerden hangileri doğrudur?

5

E

E

E

H

Sarı

SORULAR

Tohum rengi

Yeşil

Sarı tohum rengine sahip iki bezelye çaprazlandığında
oluşan bezelyelerin fenotip oranları yukarıdaki graﬁkte
verilmiştir.

1

Buna göre;

2

I. Çaprazlanan bezelyelerin yalnız biri heterozigot
genotipe sahiptir.

3

II. Bezelyelerde sarı tohum rengi yeşil tohum rengine
baskındır.

A) Yalnız II

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

Fiziksel değişmelerde maddelerin tanecik yapısı değişir mi?
Fiziksel değişimlerde maddenin toplam kütlesi değişir mi?
Kimyasal değişimlerde yeni
bir madde oluşur mu?
Gaz çıkışı, renk değişimi, ısı ve
değişimlerde görülebilir mi?
Suyun kaynaması ﬁziksel değişime örnek verilebilir mi?

H

(H: Hayır, E: Evet)
Buna göre,
I. 5. soruya öğrencilerin yarıdan fazlası yanlış cevap

10. Bilgi: Sıvıların bulundukları kabın tabanına yaptığı ba-

vermiştir.

sınç sıvının yoğunluğuna ve derinliğine bağlıdır.

II. Doğru cevaplanma oranı en yüksek soru 4. sorudur.

Hortum

III. Bu testte en başarılı öğrenci Ayten’dir.
IV. Bu testte en düşük başarıyı Zeliha göstermiştir.
yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?

h1
1

Huni

2
Su

Renkli sıvı

Bir araştırmacı, sıvı basıncının hangi değişkenlere
bağlı olduğunu test etmek amacıyla şekildeki deney
düzeneğini kuruyor. Ardından aşağıdaki işlemler birbirinden bağımsız olarak uygulanıyor.
I. Huni sabit tutulup kaba bir miktar su ekleniyor.
II. Huni sabit tutulup suya bir miktar tuz eklenip karıştırılıyor.
III. Huni 1 yönünde hareket ettiriliyor.
IV. Huni 2 yönünde hareket ettiriliyor.
Bu işlemlerden kaç tanesinde U borusundaki h1 seviyesinde artış gözlenir?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4
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4

A) I ve II

B) II ve III

C) III ve IV

D) I, II ve III

12. Bir çözeltinin asitlik ve bazlık derecesini belirleyen ölçü

13.

birimine pH denir. pH değeri yüksek olan çözeltilerde
hidroksit (OH–) iyonu, pH değeri düşük olan çözeltilerde hidrojen iyonu (H+) bol miktarda bulunur. Hidrojen
(H+) iyonunu fazla bulunduran çözeltiler asidik, hidroksit
(OH–) iyonunu fazla bulunduran çözeltiler bazik özellik
gösterir. Asidik ve bazik çözeltiler elektrik akımını iletir.
Yukarıda verilen bilgilere göre Yiğit evde kullandıkları
bazı maddelerin içeriklerini araştırarak pH değerlerini
öğrenip bir tablo hazırlıyor.
Madde

Yukarıda periyodik cetvelde sembollerle bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir.
Buna göre;

pH Değeri

I.

ile aynı grupta yer aldıklarından benzer kimyasal özellik gösterirler.

Gargara

5,45

Lavabo açıcı

12

Kola

2,6

II.

Bulaşık deterjanı

7,44

III. Isı ve elektriği iyi ileten en az bir element vardır.

elementi 1 elektron alırsa

-

IV.

Yiğit’in hazırladığı tabloya göre maddelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?

elementine dönüşür.

elementleri arasındaki atom numarası farkı,
elementleri arasındaki atom numarası far-

kından fazladır.

A) Gargaranın sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.

verilenlerden hangileri doğrudur?

B) Bulaşık deterjanının sulu çözeltilerinde H+ iyonu sayısı, OH– iyonu sayısından fazladır.
C) Kola suda çözündüğünde oluşan çözeltinin OH–
iyon sayısını artırır.

A) I ve II

B) III ve IV

C) I, III ve IV

D) II, III ve IV

D) 3 madde asidik, 1 madde bazik karakterdedir.

14.

h

Z sıvısı

h

Y sıvısı

h

X sıvısı

Laboratuvarda deney yapan Ekrem Efe birbiriyle karışmayan X, Y ve Z sıvılarından eşit hacimde alıp
yanda verilen kaba ayrı ayrı boşalttığında şekildeki durumun oluştuğunu gözlemliyor.
Ekrem Efe’den öğretmeni Şekil II’deki kapları ve eşit hacimdeki X, Y, Z sıvılarını kullanarak kap tabanlarındaki sıvı basınçlarını ölçmesini ve bu ölçümleri karşılaştırmasını istiyor.

Şekil I

S
2

2S

4S

6S

Şekil II

Buna göre Ekrem Efe’nin kullanmış olduğu kaplar ve ölçüm sonuçları için aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle yanlış olur? (Sıvıların tamamı kaplara boşaltılarak ölçüm yapılıyor. Sıvılar kaplara konduğunda taşmamaktadır.)
Ölçüm Sonucu
A)

C) X sıvısı

S
2

X sıvısı

Y sıvısı

6S

2S

Z sıvısı

Ölçüm Sonucu

PX > PY

B)

Y sıvısı

2S

PZ < PX

2S
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Z sıvısı

5

PZ = PY

4S

D) Y sıvısı

Z sıvısı

S
2

2S

PY < PZ

16. Hamza isimli genetik mühendisi yapmış olduğu çalış-

15.

mayla ilgili şöyle bir hipotez öne sürüyor.
Hipotez: Üzerinde çalıştığım canlının çekirdeğinden
aldığım bir DNA molekülü üzerinde bulunan gen bölgelerindeki nükleotitleri oluşturan organik bazlar arasında
karşılıklı eşleşenlerin diğer karşılıklı eşleşen organik
1
baz çeşitlerine oranı şayet 2 veya
ise bu tip bölgeler
2
mükemmel bölge, eğer oran 1 ise bu tip bölgeler de
sürpriz bölge olarak adlandırılır.

Balon
Erlenmayer
Demir tozu
7 gr
Baskül
5 gr

Kükürt
tozu 8 gr

Baskül
20 gr

Isıtıcı

Örneğin;

Gerekli malzemeler: Kükürt tozu, demir tozu, erlenmayer (5 gr), elektronik terazi
Deneyin yapılışı:
1. 7 gram demir tozu ve 8 gram kükürt elektronik terazi

T

C

T

A

T

T A C A
T
G

A

A

G

G G C A A

yardımıyla tartılır.
2. Daha sonra bu elementler spatül yardımıyla karıştı-

C

C G

T

T

rılır.
Mükemmel Bölge

3. Karışıma mıknatıs yaklaştırılır ve mıknatısın demir
tozlarını çektiği gözlenir.

Sürpriz Bölge

Buna göre,

4. Daha sonra karışım ısıtılır. Isıtma sonunda başlan-

Gen Bölgesi

gıçta gri renkte olan demir tozlarının ve sarı renkte

Canlı

G C C G A T

olan kükürt tozlarının siyah renge dönüştüğü gözle-

I.

nir.

Bakteri
C G G C T A

5. Oluşan yeni maddeye mıknatıs yaklaştırıldığında

T C A G A C

mıknatısın yeni maddeye etki etmediği gözlemlenir.

Kara yosunu

II.
A G T C T G

6. Oluşan düzenek elektronik terazide tartıldığında düzeneğin toplam kütlesinin 20 gr olduğu gözlemlenir.

A C G T A G T A A
Şempanze

III.

Yapılan bu deneyin gözlem sonuçları ile;

T G C A T C A T T

I. Kimyasal tepkimelerde aynı zamanda ﬁziksel deği-

T G A A A C G

şim de gerçekleşir.

Timsah

IV.

II. Kimyasal tepkimelerde maddenin kimliği korunur.

A C T T T G C

III. Kimyasal tepkimelerde kütle korunur.

A G T G G C T

IV. Kimyasal tepkimelerde molekül sayısı korunur.

V.

Zebra

T C A C C G A

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

yukarıda verilen canlılardan alınan gen bölgeleA) I ve III

B) II ve IV

ri genetik mühendisi Hamza Bey’in çalışmalarına

C) I ve IV

E) I, II ve III

göre değerlendirilir ise hangi numaralara sahip
canlıların mükemmel bölge ya da sürpriz bölge
isimli yapılara sahip olduğu söylenebilir?
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A) I, II ve III

B) I, III ve V

C) II, III ve IV

D) I, IV ve V

17. Bilgi: Katı basıncı, cismin yüzey alanı arttıkça azalır,

19.

ÖLDÜREN SİS

cismin ağırlığı ya da cisme uygulanan kuvvet arttıkça
artar.
5F

5F
4S

3S

3S
L

K
S

5F

S

3F
2S

M
2S

N
S

Ahmet; ağırlıkları aynı, yüzey alanları şekildeki gibi
olan çivilere özdeş çekiçlerle verilen büyüklükteki kuvvetleri uygulayarak tahta zemine saplanma miktarlarını
karşılaştırıyor.

Ölümlerle sonuçlanan asit yağmurlarının ve hava
kirliliğinin en bilineni İngiltere’nin Londra şehrinde
gerçekleşmiştir. Şehirde hava kirliliği iyice artmış

Buna göre Ahmet;

ve bunun sonucunda 1952 yılında binlerce kişinin

I. K çivisi ile L çivisinin tahta zemine saplanma miktarlarının aynı olduğunu gözlemler.

erken ölümüne sebep olan “Öldüren Sis” olayı ya-

II. L çivisi ile M çivisinin tahta zemine saplanma miktarlarının farklı olduğunu tespit eder.

de yüksek basınç alanı oluşmasıyla kirli hava da-

III. N çivisinin tahta zemine L çivisinden daha az battığını gözlemler.

çökmüştür. Takip eden beş yıl boyunca yaklaşık

şanmıştır. Fosil yakıt kullanımının artması ve şehirğılamamış ve şehrin üzerinde kirli bir bulut halinde
400.000 kişinin erken ölümüne sebep olmuştur.

verilen gözlem sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

Yukarıda anlatılan olaya neden olan hava kirliliğinin ve asit yağmurlarının oluşumunun engellenebilmesi için;
I. Yakıtlardaki kükürt oranını azaltma
II. Konutlarda suyu ve elektriği tasarruﬂu kullanma

18.

III. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih etme
IV. Şehir planlama ve ağaçlandırma çalışmalarında
iğne yapraklı ağaçları tercih etme
verilenlerden hangilerinin uygulanması bireysel amaçlı tedbirlerdendir?

Bir bufalo sürüsü en yavaş bufalonun hızında hareket
eder. Sürü saldırıya uğradığında ilk olarak en arkadaki
zayıf ve yavaş olanlar avlanır.
Bu ..................... sürünün tamamı için yararlıdır. Çünkü
sürünün genel hızı ve sağlığı bu zayıf üyelerin ölümü
sayesinde korunur.
Bufalo sürüleri ile ilgili verilen bilgide boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Doğal seçilim

B) Adaptasyon

C) Yapay seçilim

D) Modiﬁkasyon
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A) I ve III

B) II ve III

C) II ve IV

D) I, II ve III

20. Serra, maddelerdeki sıcaklık değişimlerinin maddenin
cinsine ve kütlesine bağlı olup olmadığını anlamak için,
özdeş ısıtıcılar ve belirtilen miktarlarda saf sıvılar kullanarak aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlıyor.
X

Y

200 mL
su

100 mL
su

I. düzenek
Z

T

200 mL
su

200 mL
zeytinyağı

II. düzenek

Buna göre Serra’nın hazırladığı deney düzenekleri
ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle
Cevap Anahtarı

yanlıştır? (Suyun öz ısısı zeytinyağının öz ısısından
büyüktür.)
A) I. düzenekteki sıvıların ilk sıcaklıkları ve ısıtılma
süreleri eşit ise X kabındaki sıvının son sıcaklığı Y
kabındaki sıvının son sıcaklığından küçüktür.
B) II. deney düzeneğinde kaplardaki sıvıların ilk sıcaklıkları ve ısıtılma süreleri eşit ise T kabındaki sıvının
son sıcaklığı Z kabındaki sıvının son sıcaklığından
fazla olur.
C) I. deney düzeneğinde kaplardaki sıvıların ilk sıcaklıkları ve ısıtılma süreleri eşit ise, deneydeki bağımsız değişken sıcaklık değişimi olur.

KATKI SAĞLAYAN ÖĞRETMENLERİMİZ

D) Her iki düzenekteki kaplardaki sıvılar eşit süre ısıtılırsa, X ve Z kaplarındaki sıvıların sıcaklık değişimleri aynı olur.

Arif ADALI

Tansel SAKACI

Koray KOŞAR

Türkan SAKACI

Cüneyt ÇAHAN

Reyhan CENGİZ SARIÇALI

Vahit ACAR

İlknur ÇAĞLAYANIRMAK

Uğur ÇIĞNAK

Mahir ÇETİNKAYA

Ahmet GÜCCÜK

Said Mustafa ÖTGÜN

Semra YORULMAZ
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