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 1)  Şekildeki dikdörtgen prizmanın ağırlığı 

240 N olduğuna göre yere yaptığı basınç kaç 

pascaldır? (10 puan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. [     ] Dünya’nın Güneş etrafında dolanımı ve eksen eğikliği, mevsimleri oluşturur. 

2. [     ] 21 Aralık tarihinden itibaren Güney Yarım Küre’de kış, Kuzey Yarı Küre’de yaz mevsimi yaşanır. 

3. [     ] Geniş bölgelerde ve uzun zaman içinde aynı kalan ortalama hava şartlarına iklim denir. 

4. [     ] DNA molekülünün temel yapı birimi gendir. 

5. [     ] Fenotipde her zaman etkisini gösterebilen gene baskın gen denir. 

6. [     ] Vücut hücrelerinde oluşan mutasyonlar kalıtsaldır. 

7. [     ] Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir. 

8. [     ] Sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı her yöne ve aynı büyüklükte iletirler. 

9. [     ] Periyodik tabloda 7 tane periyod, 18 tane grup vardır. 

10. [     ]   Mg elementinin elektron dağılımı 2) 8) 2) şeklindedir.  

 

 

 

 

 

 

1) Basınç birimi ………………………. dir. 

2) Katı basıncı cismin ………………….. ile doğru orantılıdır. 

3) Sıvı basıncı; sıvının derinliğine , …………………….. ve yerçekimi ivmesine bağlıdır. 

4) Açık hava basıncı ……………………………….. ile ölçülür. 

5) Sıvıların kendilerine uygulanan basıncı her yöne ve aynı büyüklükte iletmesine  ………………………………… denir. 

6) Periyodik tabloda yatay sıralara ……………… , düşey sütunlara ……………….. denir. 

7) 7A grubunun özel adı ………………………….. dir. 

8) Periyodik tabloda ……………………….. hariç metallerin hepsi oda sıcaklığında katıdır. 

9) ……………………….. elementleri üçerli gruplara ayırarak ilk sınıflandırmayı yapmıştır.  

10) Soygazların son katmanları tamamen dolu oldukları için ………………… yapıdadırlar. 
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FEN BİLİMLERİ DERSİ 

8. SINIFLAR 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI 

A) Aşağıda verilen ifadelerinden doğru olanların yanına D; yanlış olanların yanına Y harfini boş 

kutu içerisine yazınız. ( 2x10=20 puan) 

B) Aşağıdaki boşlukları uygun olan kelimelerle doldurunuz. ( 2x10=20 puan) 

halojenler pascal ağırlığı barometre 

civa 

Pascal prensibi 

yoğunluğuna grup periyod kararlı Döbereiner 

C) Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. ( 20 puan) 

6 m 
2 m 

4 m 



  Sıvı basıncının sıvının cinsine bağlı olduğunu 
gözlemlemek için yukarıdaki düzenek 
hazırlanıyor.  

Buna göre; 

Bağımlı değişken; ……………….. 

Bağımsız değişken; ………………….. 

Kontrol edilen değişken; ……………….. 

Yukarıdaki değişkenleri bulunuz? (10 puan) 
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1) Kapalı kaplardaki gaz basıncını ölçen alete ne denir? 

A) Manometre     B) Barometre 

C) Termometre  D) Kalorimetre 

 

2) Ağırlığı 100 N, yere temas eden yüzeyi 5m² olan 

cismin yere yaptığı basınç kaç Pa’dır? 

A) 20       B) 60       C) 250       D) 500 

 

3)  I. Aynı grupta bulunan elementler benzer kimyasal 
özellik gösterir. 

    II. 18 tane periyot vardır. 

   III. Atom numarası soldan sağa doğru artar. 

Yukarıdaki periyodik sistem ile ilgili verilen ifadelerden  

hangileri doğrudur? 

A) I ve II                         B) I ve III 

C) II ve III                      D) I , II ve III 

 

4)  C + O                CO   tepkimesi ile ilgili; 

I. Atom türü 

II. Atom sayısı 

III. Toplam kütle  

niceliklerinden hangileri korunmuştur? 

A) I ve II                         B) Yalnız III 

C) II ve III                      D) I , II ve III 

 

 

5)  

 

 

 

Yukarıda verilen A, B ve C noktalarında oluşan 

açık hava basınçlarını karşılaştırınız?  

A) A > B > C                    B) B > C > A 

C) C > B > A                     D) C > A > B 

 

6) Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden 

farklı bir değişime örnektir? 

A) Yoğurttan ayran yapılması 

B) Ekmeğin dilinlenmesi 

C) Mumun yanması 

D) Şekerin suda çözünmesi 

 

7)  Günümüzdeki periyodik tablodaki elementler 
hangi özelliğe göre sıralanmıştır? 

A) Nötron sayısı          B) Kütle numarası 

C) Atom ağırlığı           D) Proton sayısı 

 

8) Aşağıdakilerden hangisi basıncı azaltmak 
amaçlanmıştır? 

A) Bıçağın bilenmesi 

B) Futbolcu kramponlarına çivi çakılması 

C) Trenlerin tekerlek sayısının fazla olması 

D) Araçlara kış lastiği takılması 

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. ( 8x5=40 puan) 
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