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Ad Soyad: Sınıf: No: Tarih:

2022-2023 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

 1. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SINAVI

(Bu sınav öğrencilerin kendilerini test etmeleri için hazırlanmıştır.)

Puanfenburadacom  instagram sayfasından  cevap anahtarlarına ulaşabilirsiniz.

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

1.              Dünya Güneş’e en yakın olduğu tarihte Türkiye’ de yaz mevsimi yaşanır.

2.             Türkiye’ye Güneş ışınlarının en küçük açıyla geldiği tarihte en uzun gece yaşanır.

3.             Hava olayları yeryüzü şekillerinin oluşmasına etki eder.

4.             Hava taneciklerinin sıkışık olmadığı bölgelerde yüksek basınç alanı oluşur.

5.             Deoksiriboz şekeri ve fosfat tüm nükleotidlerin yapısında bulunur.

6.             Nükleotidde bulunan fosfat molekülü tüm canlı türlerinde farklılık gösterir.

7.              Çocuğun cinsiyetini babadan gelen sperm belirler.

8.             Baskın gen sadece saf döl olduğu zaman etkisini gösterebilir.

9.             Sperm ve yumurta hücresinde görülen mutasyonlar bir sonraki nesillere aktarılamaz.

10.            Adaptasyon  canlının  bulunduğu  ortama  uyum sağlamak için gösterdiği geçici değişimlerdir.
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      B. Aşağıda verilen cümlelerdeki boş kısımları doldurunuz. (20 puan)       

1.  Birim yüzeye düşen ışık miktarının en az olduğu mevsim,  .............................. mevsimidir.

2. Tüm Dünya’da gece ve gündüz süresinin eşit olduğu tarihlere. ...................................tarihleri denir.

3. Atmosferde meydana gelen hava olaylarını inceleyen bilim dalına …………………………………. denir.

4. Rüzgârlar hızlarına göre farklı isim alırlar. En hızlı rüzgâr  …………………………………..dır.

5. DNA kendini …………………………………………………………….. önce eşler.

6. DNA iplikleri hücre bölünmesi sırasında kısalıp kalınlaşarak ………………………………………… hâlini alır.

7. Sağlıklı  bir  insanda  bulunan  46  kromozomun …………… tanesi  vücut, ………… tanesi  cinsiyet kromozomudur.

8. Dişilerde cinsiyet kromozomu ……………, erkeklerde cinsiyet kromozomu …………... dir.

9. Sadece dış görünüşü etkileyen ve kalıtsal olmayan değişimlere ………………………………............ denir.

10. ……………………………. sonucunda kromozom sayısı iki katına çıkar.

 2, kış, döllenme, ekinoks, modifikasyon, meteoroloji, XX, kasırga, kromozom, hücre bölünmesinden, XY, 44

İklim Hava Olayları

İç Anadolu Bölgesi’nde yazlar sıcak ve kurak geçer.

Türkiye yarından itibaren balkanlardan gelen soğuk havanın etkisi altına girecek.

Ankara’da pazartesi saat 18:00’da kar yağışı bekleniyor.

Bugün havadaki nem oranının %80’ın üzerinde olması bekleniyor.

Ülkemizde Doğu Anadolu Bölgesi en çok kar alan bölgedir.

 C. Aşağıda verilen cümleleri iklim ve hava olayları şeklinde belirleyerek ‘‘      ‘‘  işareti koyunuz. (10 puan)
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   Süleyman YAZICI

  Fen Bilimleri Öğretmeni

  D. Aşağıda tanımları verilen kavramları noktalı kısımlara yazınız. (8 puan)

I. ……………………………………….. : DNA’nın anlamlı her parçasına denir.

II. ………………………………………. : Canlıların kalıtsal özelliklerini belirleyen ve yaşamsal faaliyetleri yöneten moleküldür.

III. ……………………………………… : DNA’nın protein kılıfla kaplanması sonucu oluşur.

IV. …………………………………….. : DNA’yı oluşturan en küçük yapı birimine denir.

  E. İnsanlarda dişi cinsiyet kromozomu XX, erkeğin cinsiyet kromozomu XY’dir. (10 puan)

XX   XY   

......   ......   ......   ......   

a).........................................

                                                                    

b).........................................

 Aşağıda verilen çaprazlamayı yaparak;

 a-İnsanlarda doğacak çocuğun kız ya da erkek olma olasılığı kaçtır?

 b-Çocuğun cinsiyetini belirleyen anne ya da babadan hangisidir?

 sorularını cevaplayınız

  F. Aşağıda verilen  boşlukları tamamlayınız. (16 Puan)

Bezelyelerde uzun gövde boyu(U) kısa gövde boyuna(u), düzgün tohum(D) buruşuk tohuma(d) baskındır.

    

U u
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Erkek

Dişi
.............. ..............

............ Dd dd

............ Dd dd

Yavru döllerin genotip oranı:                                              Dişi ve erkek bireylerin genotipi:

Yavru döllerin fenotip oranı:                                               Dişi ve erkek bireylerin fenotipi:

  G. Tabloda verilen ifadelerin mutasyona mı yoksa modifikasyona mı ait olduğunu yazınız. (10 puan)

Gelecek nesillere aktarılabilir.

Değişim sadece fenotipte olur.

Değişim genotip ve fenotipte olur.

Değişim kalıcıdır.

Değişim geçicidir.

  H. Tabloda verilen örneklerin mutasyon mu yoksa modifikasyon mu olduğunu yazınız. (6 puan)

Çeşitli kazalar sonucu sakatlanmalar.

Tek yumurta ikizlerinin farklı boy ve kiloda olması.

Ortanca çiçeğinin toprağının Ph değerine göre farklı renklerde çiçek açması.


