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Adı ve Soyadı
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Sınıfı			
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Öğrenci Numarası
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SORU SAYISI
: 20
SINAV SÜRESİ : 40 Dakika

• Bu sınav, 2015 - 2016 Eğitim - Öğretim yılı “Destekleme ve Yetiştirme Kursları”ndaki öğrencilerin
kavrama düzeylerini ölçmek amacıyla hazırlanan “Değerlendirme Sınavı”dır.
• Sorular, 8.sınıf Merkezi Ortak Sınav kazanımları dikkate alınarak oluşturulmuştur.

SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE
KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

1. Aşağıda bir bebeğin yetişkin bir birey olana kadar geçirdiği evreler verilmiştir.
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3. Hipotez: Ortamdaki su miktarı fotosentez hızını etkiler.
Yukarıda verilen hipotezi test etmek isteyen bir
öğrencinin hazırlaması gereken düzenek hangi
seçenekte verilmiştir? (Düzenekler yeterli miktarda
karbondioksit ve oksijene sahiptir.)

Sperm
3
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A)

B)

Işık

Işık
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Yumurta
Zigot

Aydınlık ortam
35 ºC

Karanlık ortam
35 ºC

Islak toprak
35 ºC

Kuru toprak
35 ºC

Bebek

C)

Bu bebekle ilgili,
1. Bebeğin kız olmasını annesi belirler.
2. Bebek bazı özelliklerini babadan, bazı özelliklerini
anneden almıştır.
3. Bebeğin kalıtsal özellikleri 1 ve 2 numaralı oluşumlar
sırasında belirlenir.
yorumlardan hangileri doğrudur?
A) 1 ve 2		
C) 2 ve 3		

B) 1 ve 3
D) 1, 2 ve 3
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Işık

25 ºC

Işık

35 ºC

D)

Işık

Islak toprak
25 ºC

Kuru toprak
35 ºC

4. Bir araştırmacı durmakta olan bir aracın lastiklerinin sıcaklığını ölçerek kaydediyor. Daha sonra araca binerek
bir süre yol alıyor. Aracın lastiklerinin sıcaklığını tekrar
ölçerek not alıyor.
Bu araştırmacı hangi hipotezi test ediyor olabilir?
A) Isı enerjisi elektrik enerjisine dönüşür.
B) Isı enerjisi mekanik enerjiye dönüşür.
C) Mekanik enerji ısı enerjisine dönüşür.
D) Elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür.

2. Aşağıda bir öğrencinin oluşturduğu besin zinciri verilmiştir.

çekirge

buğday

kurbağa

5. Alkol, sigara ve uyuşturucu gibi maddelerin mutasyona sebep olabileceğini ileri süren bir bilim
insanın bu tezi aşağıdaki ifadelerden hangisiyle
doğrudan ilgilidir?

yılan

ayrıştırıcılar

A) Bu maddeler sinir hücrelerinin ölmesine neden olabilir.
B) Bu maddeler kalp krizi riskinin artmasına neden
olabilir.
C) Bu maddeler derinin erken yaşlanmasına neden
olabilir.
D) Bu maddeler nükleotitlerin sırasının değişmesine
neden olabilir.

Öğrencinin bu besin zincirini oluştururken yaptığı
hata nedir?
A) Etçil canlıları yanlış sıralamış
B) Ayrıştırıcıları yanlış yere yazmış
C) Otçul canlılar ile etçil canlıları karıştırmış
D) Besin zincirini üretici canlı ile başlatmamış
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6. Aynı ses kaynağından çıkan iki ses dalgasının 1 saniyedeki gösterimi aşağıdaki gibidir.

8. İçleri farklı miktarlarda su ile dolu şişelerin ağız kısımlarından eşit miktarda üflendiğinde çıkan seslerin frekansları arasında K>L>M ilişkisi vardır.
Bu şişelerin içlerindeki su miktarları hangi seçenekteki gibi olabilir?
A)

1

2
K

Bu ses dalgaları ile “2 numaralı ses 1 numaralı sesten daha incedir çünkü frekansı daha yüksektir”
yorumunu yapan bir öğrenci ile ilgili hangisi söylenebilir?

L

M

C)
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Konuyu doğru olarak kavramıştır.
B) Frekans ve genlik kavramlarını karıştırmaktadır.
C) Farklı genliklerde çıkan seslerin özelliklerini karıştırmaktadır.
D) Farklı frekanslarda çıkan seslerin özelliklerini karıştırmaktadır.

K

L

M

K

L

M

D)

K

L

M

9. Birbiri ile karışabilen 100 g K sıvısına, 200 g L sıvısı
ilave edildiğinde L sıvısından K sıvısına ısı aktarımı
gerçekleşmektedir.

7. Bir hoparlör kağıt ile kaplanıp üzerine pirinç taneleri
konuluyor. Müziğin sesi yavaş yavaş artırılırken pirinçlerin hareketinin hızlandığı gözlemleniyor. Müziğin sesi
birden artırıldığında ise kağıt yırtılıyor.

Yukarıdaki bilgiye sahip olan bir öğrenci,
1. L sıvısının sıcaklığı K sıvısının sıcaklığından daha
fazladır.
2. Oluşan karışımın sıcaklığı L sıvısının sıcaklığından
yüksek olur.
3. K sıvısının taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi
artar.

Bu gözleme dayanarak,
1. Ses bir enerjidir.
2. Sesin şiddeti arttıkça ortaya çıkan enerji de artar.
3. Sesin frekansı artırıldığında pirinç tanelerinin hareketi artar.

yorumlarından hangilerini yapabilir?

yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) 1 ve 2		
C) 2 ve 3		

B)

A) 1 ve 2		
C) 2 ve 3		

B) 1 ve 3
D) 1, 2 ve 3
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B) 1 ve 3
D) 1, 2 ve 3

10. 1. durumda X cismi bir dinamometre yardımıyla tartıldığında 10 N gelmektedir. 2. durumda ise, X cisminin
tamamı su dolu kapta iken dinomemetre 8 N’u göstermektedir.

10 N

12. X, Y ve Z maddelerinin öz ısıları tablodaki gibidir.

2. durum

Bu durum ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi
doğrudur?
A) X cisminin ağırlığı azalmıştır.
B) Su cisme yukarı yönlü bir kuvvet uygulamıştır.
C) 1. durumda X cismine yerçekimi kuvveti etki etmemiştir.
D) 2. durumda X cismine yerçekimi kuvveti etki etmemiştir.
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1. durum

X

4,18 J/g °C

Y

2,54 J/g °C

Z

0,12 J/g °C

A) Eşit süre ısıtıldıklarında en yüksek sıcaklığa Z maddesi sahip olur.
B) Eşit süre ısıtıldıklarında sıcaklık değişimi en fazla X
maddesinde olur.
C) Maddeler eşit sıcaklığa geldiklerinde ısıtma süreleri
arasındaki ilişki Z>Y>X’dir.
D) 1 gramının sıcaklığı 1 derece artırmak için en çok
ısıya Z maddesi ihtiyaç duyar.

x

su

Öz ısı

İlk sıcaklıkları aynı olan bu maddelerden eşit kütleli
örnekleri alıp ısıttığımızda aşağıdakilerden hangisi
gerçekleşir?

8N

x

Madde

11. İlk sıcaklıkları eşit, aynı cins K, L ve M maddelerine
grafikte belirtildiği kadar ısı verilmiştir.

13.

Sıcaklık (°C)
72

Verilen ısı (cal)

28
Zaman (dk)

K

L

M

Sıcaklık-zaman grafiği yukarıdaki gibi olan saf bir
madde ile ilgili hangisi yanlış bir ifadedir?

Madde

A) Donma noktası 28 °C’dir.
B) Kaynama noktası 72 °C’dir.
C) Başlangıçta sıvı bir maddedir.
D) Madde ısı almış ve iki kez hal değiştirmiştir.

Bu maddelerin kütleleri arasındaki ilişki L>M>K
olduğu biliniyorsa, K, L ve M maddelerinin sıcaklık
değişimleri arasındaki ilişki nasıl olur?
A) K=L=M		
C) L>M>K		

B) K>M>L
D) M>L>K
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14.
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16.

1

Donm

100 g buz
100 g buzu eritmek
için ısıttığımda 3344 J
ısı gerekti.

rlaşm

Sıvı

a 2

Sıvı halde bulunan saf bir maddenin tanecik modelini şekildeki gibi çizen bir öğrenci 1 ve 2 ile gösterilen kısımlardaki maddelerin tanecik modellerini
nasıl çizmelidir?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(((

(((

( ( (
( ( (

Yaptığı deneylerle ilgili defterine şekildeki notları
alan bir öğrenci bu deneyin sonucunda aşağıdakilerden hangisine ulaşır?
A) Su ve buzun öz ısıları aynıdır.
B) Su ve buzun yoğunlukları aynıdır.
C) Eşit miktarda su ve buzun hâl değiştirmeleri için geçen süre aynıdır.
D) Aynı maddenin farklı fiziksel halleri için erime ısısı
ve donma ısısı eşittir.
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15.
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A)

B)

100 g su
Buz

2
(((

1

100 g su, dondurmak
için buz kütlesinin üzerine
yerleştirdiğimde dışarıya
3344 J ısı verdi.

Meşe Palamutu → Sincap → Yılan → Kartal

17. Aşağıdaki olaylardan hangisinin nedeni maddenin
öz ısısı ile açıklanmaz?
A) Sıcak su torbasına alkol yerine su konulması
B) Arabalarda normal su yerine antifirizli su kullanılması
C) Elektrikli radyatörlerin içinde su yerine yağ kullanılması
D) Yeni pişirilmiş gözlemelerden peynirli olanın patatesli olandan daha çabuk soğuması

Yukarıda verilen besin zincirine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Meşe palamutu tüketicidir.
B) Sincap sayısı artarsa, yılan sayısı azalır.
C) Yılan sayısı artarsa, meşe palamutu sayısı artar.
D) Besin zincirinde meşe palamutundan kartala doğru
gidildikçe daha çok enerji aktarılır.
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18. Aşağıdaki deney düzeneğinde büret içindeki çözelti, A
kabındaki çözeltiyi tamamen nötralleştirene kadar üzerine damla damla ilave ediliyor.

19. Aşağıda periyodik tablonun bir bölümü verilmiş ve
buna göre bir etkinlik yapılmıştır.
1A

8A
2A

HCl

3A 4A 5A 6A 7A

Büret

Etkinlik: Acaba hangi elementi seçtim?

NaOH

Seçtiğim elementin atomlarının özellikleri şunlardır:
• 3 katmana sahiptir.
• Son katmanında 7 elektron vardır.
• 1 elektron aldığında anyon haline gelir.

Buna göre, deney tamamlanıncaya kadar A kabındaki değişimlerle ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi doğrudur?
A)

B)

pH

NaCl kütlesi

7
Zaman (dk)

C)

H+ iyonunun sayısı

Zaman (dk)

D)

H2O kütlesi
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A

Yukarıda verilen periyodik tabloya göre, etkinlik
sonucunda bulunan element hangisidir?
A) Na

B) F

C) Cl

D) Li

20.
2
1

Zaman (dk)

3

Zaman (dk)
4

Ağaç

Yaprak

Fotosentez olayının gerçekleşebilmesi için yaprakta gösterilen 1, 2, 3 ve 4 numaralı yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?
A) Su, Oksijen, Karbondioksit, Işık
B) Karbondioksit, Su, Işık, Oksijen
C) Karbondioksit, Işık, Su, Oksijen
D) Işık, Karbondioksit, Oksijen, Su

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

2. Sınav başladıktan sonra çevrenizdekilerle konuşmayınız.
3. Soruları cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
4. Cevaplarınızı cevap anahtarındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak uygun bölüme
kodlayınız.
5. Değiştirmek istediğiniz cevabı cevap anahtarına kodladığınızdan emin olunuz.
6. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zaman kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
7. Sınav puanınızın hesaplanmasında sadece doğru cevaplarınız dikkate alınacaktır.
8. Cevap anahtarınızı sınav süresince başkalarının göremeyeceği şekilde önünüzde bulundurunuz.
9. Sınav sırasında sözlük, hesap makinası, cep telefonu ve bilgisayarınızın bu özelliklerini
kullanmayınız.
10. Sınav süresince yerinizden ayrılmayınız.

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni
olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla
çoğaltılması, yayımlanması ve başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar,
doğabilecek hukukî sorumluluğu ve sınavın hazırlanmasındaki malî yükümlülüğü peşinen
kabullenmiş sayılır.
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1. Sınav kimlik bilgilerinizin doğruluğundan emin olunuz.

