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Ad Soyad: Sınıf: No: Tarih:

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

 2. DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA SINAVI

Puan

Öğrencilerin kendilerini test etmesi için hazırlanmıştır.
fenburadacom instagram sayfasından cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Pdf halini fenburada.com sitesinden indirebilirsiniz.

    A. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlara ‘‘D’’ yanlış olanlara ‘‘Y’’ harfi koyunuz. (20 puan)

1.              Mantarlar kendi besinini kendileri yaparlar.

2.             Üretici canlılar fotosentez sırasında güneş ışığını doğrudan kullanabilir.

3.             Besin zincirindeki oklar enerjinin akış yönünü gösterir.

4.             Otçul canlılar 1. dereceden tüketici canlılardır.

5.             Yapay ışık altında da fotosentez yapılabilir.

6.             Karbondioksit ve su miktarı fotosentez hızını etkilemez.

7.              Fotosentez kloroplast organelinde gerçekleşirken, oksijenli solunum mitokondri organelinde gerçekleşir.

8.             Sera etkisinin artması atmosfer sıcaklığını yükseltir ve bu durum küresel ısınmaya neden olur.

9.             Fotosentez ozon tabakasının seyrelmesine neden olur.

10.            Dünya üzerinde azot(N), oksijen(O) ve klorun(Cl) madde döngüsü vardır.
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    B. Görselde  yer  alan pozitif  yüklü elektroskopla ilgili verilen cümlelerdeki boşlukları doldurunuz. (15 Puan)

X +

+ +

biraz kapanır, tamamen kapanır, önce kapanır sonra tekrar açılır, biraz daha açılır, hareket etmez

1. Pozitif  ve  yük  miktarı  elektroskoptan daha fazla olan X cismi elektroskobun

    topuzuna  dokundurulduğunda,  elektroskobun yaprakları …………………………….......……

2. Negatif  ve  yük  miktarı  elektroskoptan  daha  fazla olan X cismi  elektroskobun

    topuzuna  dokundurulduğunda, elektroskobun yaprakları …………...……………………….. .

3. Nötr   X   cismi   elektroskobun   topuzuna   dokundurulduğunda,   elektroskobun

    yaprakları …………………………………………….. .

4. Negatif ve yük miktarı elektroskopla eşit olan X cismi elektroskobun topuzuna

  dokundurulduğunda, elektroskobun yaprakları …………………………………………………… .

5. Pozitif ve yük miktarı elektroskopla eşit olan X cismi elektroskobun topuzuna

  dokundurulduğunda, elektroskobun yaprakları …………………………………………………… .

   C. Görselde yer alan enerji piramidi ile ilgili verilen cümlelerdeki boş kısımları doldurunuz. (10 Puan)
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1. Kendi besinini kendisi üreten canlıları temsil eden kısıma ……………. 

harfi yazılmıştır.

2. En az birey sayısına sahip kısıma …………......……. harfi yazılmıştır.

3. Biyolojik birikimi en fazla olan kısıma ……………......…. harfi yazılmıştır.

4. Ayrıştırıcı canlıları temsil eden kısıma ……….......……… harfi yazılmıştır.

5. Otobur canlılarla beslenen canlıları temsil eden kısıma …………...……

harfi yazılmıştır. 
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  Fen Bilimleri Öğretmeni

D. Oksijenli  solunum  için ideal şartlara sahip bir ortamdaki  A hücresi oksijenli solunum, fotosentez  için  

      ideal  şartlara sahip bir B  hücresi  ise  fotosentez  yapmaktadır.  A ile B hücresi ve bulunduğu ortam 

        ile ilgili aşağıdaki tabloları doldurunuz. (24 Puan)

Artar/Azalır

Ortamdaki oksijen miktarı
................................

Hücre içindeki su miktarı
................................

Ortamdaki besin miktarı
................................

Ortamdaki karbondioksit miktarı
................................

A Hücresi

Artar/Azalır

Ortamdaki oksijen miktarı
................................

Hücre içindeki su miktarı
................................

Ortamdaki besin miktarı
................................

Ortamdaki karbondioksit miktarı
................................

B Hücresi

    E. Elektriklenen cisimlerin son yük durumlarını bulup, soruları(doğru-yanlış) cevaplandırınız. (14 Puan)

Ebonit çubuk nötr yün 

kumaşa sürtülüyor.

Nötr ebonit çubuk

Yün kumaş

Cam çubuk nötr ipek 

kumaşa sürtülüyor.

Nötr cam çubuk

İpek kumaş

Ebonit çubuk: .....................................................

Cam çubuk: .........................................................

Yün kumaş: ..........................................................

İpek kumaş: .........................................................

1.           Yün kumaştan ebonit çubuğa elektron(e ) geçişi olmuştur.

2.          Cam çubuktan ipek kumaşa elektron(e  ) geçişi olmuştur.

3.          B cisminden A cismine proton(p  ) geçişi olmuştur.
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     F. Aşağıda küresel iklim değişikliği ile ilgili verilen kavram haritasını doldurunuz. (17 Puan)

Küresel İklim Değişikliği

Sebebi Sonuçları Alınabilecek Önlemler


