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                                                      K                           L                            M         

Yukarıdaki kaplarda asit, baz ve tuz çözeltileri rastgele bulunmaktadır. Bu maddelerin hangi kaplarda  
bulunduğunu tespit etmek isteyen Ali,aşağıdaki deneyleri sırasıyla yapıyor. 

        

I.deney                                                              II.deney  

Her kaba sırasıyla kırmızı turnusol kağıdı batırıyor.        Her kaba sırasıyla mavi turnusol kağıdı batırıyor. 

 

                     

 

 

 

 

           K                          L                           M                                K                            L                           M                                   

 

III.deney:              IV.deney 

Her kaba sırasıyla metil oranj damlatıyor.                      Her kaba sırasıyla fenolftalein damlatıyor 

 

 

 

 

 

 

 

           K                          L                           M                                K                            L                           M                                   

               

Buna göre Ali kaçıncı deneyin sonunda maddelerin hepsinin ne olduğunu tespit eder? 

A) I     B) II    C) III    D) IV 

        FEN KUŞAĞI 8.SINIF FEN BİLİMLERİ DENEME SINAVI          24 
 

Kırmızı Kırmızı Kırmızı Mavi Mavi Mavi 
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5- Bir canlının yaşadığı ortama uyum sağlayarak yaşama ve üreme şansını artırmak için genetik yapısında 

meydana gelen ve kalıtsal olan değişikliklere adaptasyon denir. 

Buna göre, 

  I:                                                                                      II: 

 

 

 

                                                  III:                                                                                       

 

IV: 

 

                                                   İlaçlara karşı dirençli böceklerin oluşması 

yukarıda verilenlerden hangileri kalıtsal değişmeler sonucu kazanılmış bir 

adaptasyondur? 

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

Bukalemunun bulunduğu ortama ve duruma 
göre renk değiştirmesi 

 

Ekili alanlarda yeşil renkli,sürülmüş 
alanlarda kahverengi çekirgelerin 
bulunması 

 

Kutuplarda yaşayan ayıların etobur beslenmesi 

 



6- 

 

Kapalı bir kap içindeki bir miktar HCl çözeltisi içine 
magnezyum parçaları atılıyor  ve bu durumda Mg 
ile HCl arasında aşağıdaki kimyasal tepkime 
gerçekleşiyor. 

          Mg + HCl     MgCl2 + H2 

Buna göre, bu olayla ilgili olarak; 

 

I: Tepkime sonucu kapta farklı türde maddeler 
oluşmuştur. 

II: h civa seviyesi 

 

şeklinde olabilir. 

 

III: Ürünlerdeki atom cinsleri, tepkimeye giren 
maddelerdeki atom cinslerine göre farklılaşmıştır. 

yukarıda verilenlerden hangileri 

doğrudur? 

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

 

 

 

 

 

 

7- Pozitif yüklü X cismi yalıtkan sapından tutularak 

birbirine temas eden iletken ve nötr olan yalıtkan 

ayaklara sahip K ve L cisimlerine yaklaştırılıyor. 

 

Daha sonra birbirine temas eden K ve L 

cisimlerinden K cismi bir ucundan iletken telle 

topraklanıyor. 

 

Belli bir süre beklenildikten sonra  önce toprak 

bağlantısı kesiliyor, sonra X cismi uzaklaştırılıyor. 

Bu işlemlerden sonra ise K ve L cisimleri 

birbirinden ayrılıyor. 

Buna göre, K ve L cisimleri yalıtkan 

iplerle tavan bağlanıp yan yana 

getirildiğinde;  

 

yukarıda verilen konumlardan 

hangilerindeki gibi dengede kalabilir? 

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

 

 

h 

2h 

K L 

 

K L 

 

K L 
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Bir öğrenci , 1.durumda gösterilen saf X ve Y 
sıvılarını özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıttığında 
2.durumu elde ediyor. 

Buna göre; öğrenci bu deneyin 

sonucunda aşağıda seçeneklerde 

verilenlerden hangisine ulaşır? 

A)  Y sıvısının öz ısısı, X sıvısının öz ısısından 
büyüktür.                                                                                    
B)  Y maddesinin 1 gramını 1 derece artırmak için 
verilmesi gereken ısı X maddesinin aynı miktarını 
1 derece artırmak için verilmesi gereken ısıdan 
daha fazladır.                                                                                    
C)  X ve Y'nin öz ısıları farklıdır.                                                                                                  
D) X ve Y'nin kaynama noktaları aynı olabilir. 

 

9- 

 

Buna göre,hangi kaplardaki buz kalıbının 

tamamı kesinlikle erimiştir? 

A) Yalnız I   B) I ve III                      
C) II ve III   D) I,II ve IV 
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Kahverengi bir fare ile siyah bir fare çiftleştiriliyor 
ve 6 tane yavruları dünyaya geliyor. 

Buna göre; oluşan yavruların fenotip ve 

genotipleriyle ilgili olarak; 

I: Hepsi saf kahverengi olabilir.                                                                                     
II:  4 tanesi saf siyah,2 tanesi saf kahverengi 
olabilir.                                                                                    
III: 5 tanesi melez siyah, 1 tanesi saf kahverengi 
olabilir. 

yukarıda verilenlerden hangisi veya 

hangileri söylenebilir? (Farelerde siyah kıl 

rengi geni, kahverengi kıl rengi genine baskındır) 

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

 

12- Bir cismin yüklü olup olmadığını, yüklü ise 

hangi cins elektrikle yüklü olduğunu anlamaya 
yarayan aletlere “elektroskop” denir.Elektroskopa 
yüklü bir cisim yaklaştırılırsa negatif yüklerin 
hareketi sonucu veya bir cisim dokundurulursa 
cisim ile elektroskop arasında yük alışverişi 
gerçekleşmesi sonucu  elektroskopun  yaprakları 
aynı cins yükle yüklenerek birbirlerini itip hareket 
ederler. 

Buna göre;  

         I:                         II:                       III: 

 

yukarıda verilen cisimlerden hangileri 

nötr bir elektroskopa hem 

yaklaştırıldığında hem de 

dokundurulduğunda elektroskopların 

yaprakları hareket edebilir? 

A) Yalnız II   B) II ve III                      
C) I ve II   D) I,II ve III 
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14- Çin’in resmi yayın organlarından "Global 

Times"ın haberine göre, ülkenin güneyindeki 
Siçuan eyaletinde bir şirket, Çingdu kentindeki 
Büyük Panda Koruma ve Araştırma Merkezi ile 
panda dışkıları ve bambu atıklarının geri 
dönüşüme kazandırılması için anlaştı.Şirket 
Başkanı Yang Çaolin, günde ortalama 30 kilogram 
besin tüketen ve 10 kilogram dışkı çıkaran 
pandaların, yedikleri bambulardaki şeker ve diğer 
besin maddelerini sindirdiğini, geriye tuvalet kağıdı 
ve peçete üretiminde kullanılan lifleri bıraktığını 
belirtti. Yang, “Pandalar kendi istediklerini alıyor, 
biz de kendi istediğimizi alıyoruz, kazan-kazan 
yöntemi” ifadelerini kullandı. 

Buna göre; bu uygulamayla ilgili olarak; 

I: Sürdürülebilir kalkınma hedefleri için ideal bir 
yöntemdir.                                                                            
II:  Doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.                                                                                    
III: Ekolojik ayak izi ile biyolojik kapasite arasındaki 
farkın artmasına neden olur. 

yukarıda verilenlerden hangisi veya 

hangileri doğrudur?  

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

 

Kahverengi 

fare 

Siyah                        

fare 

https://www.bilgicik.com/yazi/elektroskop-konu-anlatimi/
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16- İpek, tasarladığı aşağıdaki bileşik makineyi 

sınıfa getiriyor. 

 

 

 

İpek'in getirdiği düzenekle ilgili sınıftaki üç 
arkadaşı yorum yapıyorlar. 

 

      İpek 

 

 

      Fatma 

 

 

          Ali 

Buna göre, öğrencilerden hangilerinin 

İpek'in sınıfa getirdiği düzenekle ilgili 

yorumları doğru olur? 

A) Yalnız Fatma                                                                       
B) Fatma ve İpek                                                                                     
C) Fatma, Ali ve İpek                                                                          
D) Ali ve Fatma 

 

 

T basit makinesinin eğimi 

artırılırsa  K koluna 

uygulanması gereken, 

yükü hareketsiz ve 

dengede tutacak kuvvetin 

artması gerekir.  

M basit makinesinin çapı 

daha küçük olsaydı 

sistemdeki yükün 

dengede tutulması için 

gereken enerji daha az 

olabilirdi. 

Bu düzenekte T,M,L ve K 

iş kolaylığı sağarken,  N 

ve P'nin iş kolaylığına bir 

katkısı yoktur.   

K 

L 

M 

N 

P 

T 
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Yukarıda bir cismin iki farklı tarihte gün ortası 
gölgesi ve gölge yönü verilmiştir.  

Buna göre, şekillerden yararlanılarak 

cismin bulunduğu merkez ile ilgili 

aşağıdaki seçeneklerde verilen 

bilgilerden hangisine ulaşılamaz?  

A) Ekvatorun kuzeyinde bulunur.                                                     
B) Güneş ışınları yıl boyunca dik açıyla düşmez.                             
C) 21 Haziran'da birim yüzeye düşen Güneş 
enerjisi miktarı en fazladır.                                                   
D) 21 Haziran'dan sonra gece süreleri kısalmaya 
başlar. 

 

 

 

 

 

Hipotez:  

Hareketli makara sayısı arttıkça yükü dengelemek 

için uygulanması gereken kuvvet de azalır. 

Cisim 

Cisim 

Cismin 

gölgesi 

Cismin 

gölgesi 



19-Atmosfer basıncı, atmosferdeki gazların 

yeryüzüne uyguladığı kuvvettir. 

45° enleminde 15°C sıcaklıkta deniz seviyesinde 
ölçülen atmosfer basıncı 1013 mbar(milibar) ya da 
760 mm ile ifade edilir. Bu değere normal atmosfer 
basıncı denir. 1013 mbar’dan daha düşük basınç 
değerlerine alçak basınç, 1013 mbar’dan daha 
fazla basınç değerlerine yüksek basınç denir. 

 

Alçak basınç alanları , çevresine göre basınç 
değerlerinin düşük olduğu merkezlerdir. Buralarda 
havanın hareketi çevreden merkeze doğrudur. 
Alçak basınç alanlarında yükselici hava hareketleri 
etkilidir. Yükselen hava giderek soğur ve yoğuşur. 
Bu nedenle gökyüzünde bulut, yağmur gibi birçok 
yoğuşma ürünü görülür. 

Yüksek basınç alanları, çevresine göre basınç 
değerlerinin yüksek olduğu merkezlerdir. 
Buralarda havanın hareketi merkezden çevreye 
doğrudur.Yüksek basınç alanlarında nem miktarı 
azdır. 

Buna göre; alçak ve yüksek basınç 

merkezleriyle ilgili olarak; 

I: Alçak basınç alanında hava kapalıdır ve bir süre 
sonra yağmur yağar.                                                                              
II:  Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına 
doğru yağmur oluşur.                                                                  
III: Yüksek basınç alanındaki nem azlığından 
dolayı hava değişkenliği fazladır. 

yukarıda verilenlerden hangisi veya 

hangileri doğrudur?  

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

 

 

 

 

 

 

 

20- Bir termik santralin çalışma mekanizması 

aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 

 

Termik santraller kömür,petrol ve doğalgazla 

çalışıp elektrik üreten güç santralleridir.Özellikle 

kömür; dünyada en yaygın şekilde farklı kalitede 

bulunabilen, riski az ve aynı zamanda düşük 

maliyetlerle elde edilen ve termik santrallerde  çok 

fazla tercih edilen fosil bir yakıttır. Termik 

santrallerin çalışma prensibinde, su yüksek basınç 

altında (150-160 bar) ve yüksek sıcaklıkta (550 

derece) buharlaştırılır. Buharlaştırılan yüksek 

basınçlı su,  alçak basınçlı türbinlere geçerek, 

buradaki mekanizmayı harekete geçirir. Türbinlere 

gelen buharın gücü, türbinlerde mekanik bir 

enerjinin oluşmasını sağlar ve bu mekanik enerji 

elektrik enerjisine çevrilmiş olur. 

 Buna göre; termik santrallerle ilgili 

olarak; 

I: Enerji dönüşümü Kimyasal enerji     Isı enerjisi 
Hareket enerjisi    Elektrik enerjisi şeklindedir.                  
II:  Termik santrallerde, fosil yakıtların yanması 
sonucu açığa çıkan kül ve duman çevre kirliliğine 
yol açar.                                                                              
III: Kalitesiz kömürlerin ve suyun kullanılması 
nedeniyle düşük maliyetli ve enerji üretimi kolay bir 
santraldir. 

yukarıda verilenlerden hangisi veya 

hangileri söylenebilir?  

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


