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Adı & Soyadı : ......................................................................

Sınıfı : ......................................................................

Okul No : ......................................................................

Aldığı Not:

8. SINIF

A) Aĸaĵēda ĸekilde D¿nya'mēzēn G¿neĸ etrafēndaki dolanēmē ve bazē tarihlerde ki konumu gºsterilmiĸtir. Buna göre
aşağıda verilen boşlukları doldurunuz.

B) Aşağıda verilen ifadelerin iklim ya da hava olayına ait olduğunu belirleyerek uygun kutucuklara "+" işareti koyunuz.

İKLİM HAVA OLAYI

Samsun'da hava sıcaklığı hafta sonu 35 0C'ye çıkacakmış.

C) Aşağıda verilen DNA molekülünün numaralarla belirtilmiş eksik kısımlarını tamamlayınız.

21 Aralık tarihinde Kuzey Yarım Küre'de .................. mevsimi yaşanmaktadır.

21 Mart tarihinde Güney Yarım Küre'de .................. mevsimi yaşanmaktadır.

21 Haziran tarihinde Kuzey Yarım Küre'de .................. mevsimi yaşanmaktadır.

23 Eylül tarihinde Güney Yarım Küre'de .................. mevsimi yaşanmaktadır.

İzmir'de kışlar ılık ve yağışlı geçmektedir.

Artvin çok yağış aldığından yeşil bir bitki örtüsüne sahiptir.

Rize'de yağan yağmur bazı derelerin taşmasına neden oldu.

Ekvator bölgesinde bulunan ülkelerde hava sıcaklığı daha yüksektir.

Ankara'da meydana gelen sis trafik kazalarına neden oldu.
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D) Aşağıda	verilen	ifadelerde	boş	bırakılan	yerlere,	verilen	kelime	gruplarından	doğru	olanı	yazınız.

GENOTĶP SAF D¥L

AA kan grubu BASKIN GEN

FENOTĶP MELEZ D¥L

A Kan grubu ¢EKĶNĶK GEN

1. Canlēlarda genetik yapē ve dēĸ evrenin etkileĸimi ile oluĸan dēĸ gºr¿n¿ĸe,  ………………  denir..

2. Canlēya bir karakter iin anne ve babadan aktarēlan genler aynē ºzellikte ise canlē bu karakter iin, …………….. ºzelliĵe
sahiptir..

3. Saf ve melez durumda etksini gºsteren gene ………… denir.

4. ...................……………….. genotip örneğidir.

E. Aşağıda verilen durumların karşısına "mutasyon" mu yoksa "modifikasyon" mu olduğunu belirleyip karşısına "+" işareti koyunuz.

Karahindiba bitkisinin dağda yetişeninin kısa boylu ovada yetişeninin uzun boylu olması.

MUTASYON MODİFİKASYON

Van kedilerinin göz renginin farklı olması

Ortanca ve kartopu bitkisinin asitli toprakta yetişeninin kırmızı çiçek, bazik toprakta yeti-
şeninin mavi çiçek açması.

Bitkilerin ışıklı ortamda klorofil oluşturması, karanlık ortamda oluşturamaması.

F. Aşağıda verilen çaprazlamaları yapınız. (Sarı tohumlu bezelye geni(S), yeşil tohumlu bezelye genine(s) baskındır.

Melez döl sarı tohumlu
bezelye X

Yeşil tohumlu
bezelye

Melez döl sarı tohumlu
bezelye X Melez döl sarı tohumlu

bezelye

Çaprazlama sonucu oluşan bezelyelerin GENOTİPİ: Çaprazlama sonucu oluşan bezelyelerin GENOTİPİ:

Çaprazlama sonucu oluşan bezelyelerin FENOTİPİ: Çaprazlama sonucu oluşan bezelyelerin FENOTİPİ:

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

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

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

.................................................................
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1.	

D Y D Y

D

Periyodik cetvelde yatay sıralara 
periyot, dikey sıralara grup adı verilir.

8A grubunda 
bulunan elementlere 
soygazlar adı verilir.

Periyodik cetvel artan 
atom numaralarına 
göre sıralanmıştır.

Y

Şemada	verilen	ifadelerin	doğru	(D)	veya	yanlış	(Y)	
olduğuna	 karar	 vererek	 ilerleyen	 bir	 öğrenci	 kaç	
numaralı	çıkışa	ulaşır?

A) 1           B) 2             C) 3              D) 4

2.

3.	

4.	

Kalem
ucunun

sivri
olması

Traktörlerin
arka

tekerlerinin
geniş
olması

Binalarda 
kolon 

sayısının 
fazla 

olması

Araçların
kış 

lastiği
takması

İki ayak yerine
tek ayak üzerinde

durmak

Sivri topuklu
ayakkabı giymek

Karda yürürken geniş tabanlı
ayakkabı giymek

Artırır Azaltır

Artırır Azaltır

Artırır Azaltır

1 53 72 64 8

I. Develer hörgüçlerinde yağ depo ederler.
II. Kutup ayıları derilerinin altında yağ depo ederler.
III. Çöl fareleri kuyruklarında yağ depo ederler.

Yukarıda yaşadıkları ortama adaptasyon sağlamış canlılarla 
ilgili öğrenciler aşağıdaki yorumları yapmıştır.

Leyla: II ve III numaralı canlılar farklı ortamda benzer  
           adaptasyonlar göstermişlerdir.

Esma: I ve III numaralı canlılar aynı ortamda benzer 
           adaptasyonlar göstermişlerdir.

Kübra: I ve II numaralı canlılar farklı ortamda farklı 
            adaptasyonlar geliştirmişlerdir.

Buna göre, öğrencilerin yapmış oldukları yorumlarla 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Esma ve Kübra doğru, Leyla yanlış yorum yapmıştır.
B) Leyla ve Kübra doğru, Esma yanlış yorum yapmıştır.
C) Esma ve Leyla doğru, Kübra yanlış yorum yapmıştır.
D) Her üçü de doğru yorum yapmıştır.

Kutup Ayısı Çöl Faresi Deve

K

a b c

Yukarıdaki birleşik kap sisteminin c nolu ağzından kaba bir  
miktar su dolduruluyor.

Kabın a, b ve c kollarında su yükseklikleri sırasıyla h1, 
h2, h3 olduğuna göre, h1, h2, h3 arasında nasıl bir bü-
yüklük sıralaması vardır?

A) h3 < h1 < h2 B) h1 = h2 = h3

C) h2 < h3 < h1 D) h1 < h2 < h3

Yukarıda verilen diyagramda 3 aşama bulunmaktadır. 
Her aşamada doğru cevap 10 puan olmak üzere doğru 
çıkış numarasına ulaşan öğrenci 30 puan almaktadır.
Fen bilimleri dersinde diyagramı cevaplandıran Ece, Ay-
naz ve Sudenaz’ın aldığı puanlar aşağıdaki tabloda ve-
rilmiştir. 

Buna göre sırasıyla Ece, Aynaz ve Sudenaz’ın diyag-
ramda buldukları çıkış numaraları aşağıdakilerden 
hangisi olabilir?

A) 7-2-4 B) 8-3-5
C) 6-1-7 D) 4-2-8

Öğrenci 1.SORU 2.SORU 3.SORU PUAN
ECE + - + 20

AYNAZ - - + 10
SUDENAZ + + + 30
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5.

6.	

7.	

8.

l.

ll.

Bir öğrenci elindeki üç özdeş kübik cisim yardımıyla yuka-
rıdaki gibi iki deney gerçekleştiriyor.
I numaralı deneyde kübik cisimleri yan yana, II numaralı 
deneyde ise üst üste koyarak basınç değişimini gözlem-
liyor.
Buna göre, öğrencinin deneylerde elde ettiği sonuç 
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak ve-
rilmiştir?

l numaralı deney ll numaralı deney
A) Basınç değişmez. Basınç azalır.
B) Basınç azalır. Basınç artar.
C) Basınç artar. Basınç değişmez.
D) Basınç değişmez. Basınç artar.

Bilim insanları elementleri keşfettikçe bilinen elementlerin 
saysı da artmıştır.Daha sonra bilim insanları elementlerin 
özeliklerini incelemiş ve elementleri benzerliklerine göre 
sınıflandırmışlardır.

Benzerlik gösteren elementlerin üçerli gruplar halinde 
düzenlenebileceğini fark eden bilim insanı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Johan Döbereiner B) John Newlands
C) Dimitri Mendeleyev        D) Beguyer De Chancourtois

Li

Na Cl

K Ca Br

Sr I

Ba

h

C)

3h

Aynı ortamda kurulan aşağıdaki düzeneklerin hangi-
sindeki sıvının yoğunluğu daha fazladır?

A) B)

2h

D)

4h

İsmail öğretmen periyodik cetvelde belirtilen elementlerle 
ilgil olarak öğrencilerden bilgi vermelerini istemiştir.

Fatma: Y ve Z aynı gruptadır.

Tuana: X ve T benzer kimyasal özellikere sahiptir.

Yelda: Atom numarası en büyük olan element Y’dir

Çağan: Atom numarası en küçük olan element P’dir.

Buna göre, hangi öğrencinin verdiği bilgi doğrudur?

A) Fatma B) Tuana

C) Yelda D) Çağan

X

Y Z

P
T


