
1)  Şekildeki yarı yüksekliğine kadar sıvı ile 

dolu kap ters çevrildiğinde kap tabanına 

yapılan sıvı basıncı ve  kabın zemine yaptığı 

basınç nasıl değişir? (10 puan) 

 

 

 

 

 

 

 

1. [     ] 21 Mart’ta Kuzey Yarım Küre’de sonbahar mevsimi başlar. 

2. [     ] Rüzgarlar alçak basınç alanından yüksek basınç alanına doğru oluşur. 

3. [     ] Cinsiyetin belirlenmesinde anneden gelen kromozomlar etkilidir. 

4. [     ] Kalıtsal olmayan değişimler modifikasyondur.  

5. [     ] Adaptasyonlar kalıtsaldır ve bundan dolayı kuşaktan kuşağa aktarılır. 

6. [     ] Sıvı basıncı kabın şekline ve sıvı miktarına bağlı değildir. 

7. [     ] Toriçelli deneyinde cıva yerine su kullansaydı 76 cm’den daha az olurdu. 

8. [     ] Kimyasal tepkimelerde atom cinsi ve sayısı daima korunur. 

9. [     ] Günümüzdeki periyodik tabloda elemenler atom numaralarına göre sıralanmıştır. 

10. [     ] Periyodik tabloda aynı grupta bulunan elementler benzer kimyasal özellik gösterirler. 

 

 

 

 

 

1) Atmosferi oluşturan gazların %78 ‘ini …………….. gazı oluşturur. 

2) ………………………. sayısı canlının gelişmişliği hakkında bilgi vermez. 

3) Bir karakter bakımından farklı genleri taşıyan bireylere ………………….. döl denir. 

4) İnsanlarda …………………… ve ………….……… olmak üzere iki çeşit eşey kromozomu vardır. 

5) Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça …………………………………  azalır. 

6) Katılar kendilerine uygulanan ………………….…….. aynı yönde ve aynı büyüklükte iletirler. 

7) Sıvılar kendilerine uygulanan …………………………. her yöne ve aynı büyüklükte iletirler. 

8) ………………………. oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halinde bulunurlar. 

9) Oluşturduğu periyodik tabloyu müzik notalarına benzeten bilim insanı ………………………………. dır.  

10) 2. periyotta bulunan tüm elementlerin ………………….. sayıları birbirine eşittir. 

 
 

 

 

 

 

 

Sıvı basıncı : ……………………………… 

Kabın zemine yaptığı basınç : ………………………… 

2019 – 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

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) 

katman  basıncı kuvvet ametaller 

azot 

açık hava basıncı 

kromozom melez X Y Newlands 

C) Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. ( 20 puan) 

h 

h 

Adı: ………………………...… 

Soyadı : …………………….. 

Sınıfı : ……………………….. 

Numarası: ……..…………. 

 FENBİL AKADEMİ 

YouTube 

 

PUAN 

…………… 



 2) Aşağıdaki değişimlerin fiziksel değişim veya kimyasal değişim olduğunu belirtiniz. (10 puan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Aşağıdakilerden hangisi havadaki nemin 

yeryüzüne yakın yerlerde yoğuşması sonucunda 

oluşmaz? 

A) Sis        B) Kırağı       C) Kar        D) Çiy  

 

2)  Melez sarı tohumlu bezelyeler ile yeşil tohumlu 

bezelyeler çaprazlanıyor. 

Buna göre oluşan bezelyelerin baskın fenotipte 

olma ihtimali yüzde kaçtır? 

A) 25          B) 50          C) 75          D) 100 

 

3)  

 

 

 
 

Aynı ağırlıkta olan cisimlerin yere uyguladıkları 

basınç büyüklükleri arasındaki ilişki nasıl olmalıdır? 

A) X > Y > Z                            B) Y > Z > X                           

C) Z > Y > X                            D) X = Y = Z 

 

4) Bir elementin atom numarası bilindiğine göre 
 

I. Grup numarası 
II. Periyot numarası 
III.Katman sayısı 
 

Hangileri bulunabilir?    

A) Yalnız III                   B)  I ve II 
C) II ve III                      D) I , II ve III 

 

5) Basıncı 20 Pa olan cismin yere temas eden yüzey 

alanı 4m² ise bu cismin ağırlığı kaç Newton’dur? 

A) 5             B) 10             C) 80             D) 100 

 

 

6)  

K                 L 

                  N       

M                         

    

  

            

                

                

                
 

Yukarıdaki periyodik tabloda yerleri verilen 
elementler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi 
yanlıştır? 

A) K metaldir                      B) L soygazdır 

     C) M metaldir                       D) N ametaldir 

 

7) Periyodik tablonun gelişiminde hangi bilim 

insanının katkısı yoktur? 

A) Mendeleyev            B) Newlands 

C) Meyer                       D) Edison 

 

8) Benzer kimyasal özellik gösteren elementler 
periyodik tabloda hangisinde sıralanmıştır. 

A) Gruplarda         B) Katmanlarda 

C) Periyotlarda     D) 3.periyotta 

 

 

Değişimler 
Fiziksel 
Değişim 

Kimyasal 
Değişim 

Demirin paslanması   

Odunun kesilmesi   

Yoğurttan ayran yapılması   

Yaprakların sonbaharda sararması   

Buzun erimesi   

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

 

 
       15 m²      10 m²       5 m² 

      X       Y     Z 

Başarılar… 


