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Çekinik x Melez 

Saf baskın x Çekinik 

Sonuç:.................................................. 

Cevap: ................................................... 

ADI: 

SOYADI: 

SINIFI: 8/ NUMARA: 

 
8. SINIF FEN BİLİMLERİ 

SINAV SORULARI 

1. DÖNEM 

2. YAZILI 

ALDIĞI PUAN: 
 

(12 p) 

A 
C 

 

C   T G A 
G 

A G C T 

1. Zincir Aşağıda Mutasyon ve Modifikasyonla ilgili örnekler 
verilmiştir. Verilen örnekleri uygun şekilde kutucukların 
numaralarını kullanarak doldurunuz.(12 p) 

 

1 2 3 

G 
T 2. Zincir 

Yukarıdaki DNA molekülünde kaç tane nükleotit vardır? 
........................................................................................ 

Keçilerde dört 
boynuzluluğun 
ortaya çıkması 

Van kedisinin iki 
gözünün farklı 
renkte olması. 

İnsanlarda güneş 
altında bronzlaş- 
mak. 

Yukarıdaki DNA molekülünün bir zincirinde kaç tane 
nükleotit vardır? 

4 5 6 

......................................................................................... 
Yukarıdaki DNA molekülünün 1. zincirinde kaç tane 
Adenin nükleotiti vardır? 
......................................................................................... 

Sporcuların kaslı 
yapıya sahip 
olması. 

İnsanlarda albi- 
noluğun ortaya 
çıkması 

İnsanlarda altı 
parmaklı çocuk 
dünyaya gelmesi 

Yukarıdaki DNA molekülünün 2. zincirinde kaç tane 
Sitozin nükleotiti bulunur? 
......................................................................................... 
Aşağıda bazı çaprazlama isimleri verilmiştir. Verilen 
çaprazlamaları kutucukların içine uygun genotipleri 
yazarak doldurunuz. (Genotipler için A ve a harflerini kullanınız.) 

Mutasyon Modifikasyon 
 

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

 

 

(4 p) X 

 
 
 
 
 

 

(4 p) X 

Aşağıda etkinlikte verilen ifadeler doğru ise D, yanlış 
ise Y yazan yolu takip ederek hangi çıkıştan çıktığınızı 
verilen boş kutucuğun içine yazınız.(10 p) 

Belirli özelliklere sahip can- 
lıların, bu özelliğe sahip olmayan 
canlılara göre hayatta kalma 
şanslarının daha fazla olmasına 
doğal seçilim denir 

 
D Y 

Adaptasyonlar biyo- 
lojik çeşitliliğe neden 
olabilir. 

Canlılar farklı adap- 
tasyonlar geliştirerek 
farklı bölgelere uyum 
sağlayabilirler. 

 

D Y D Y 

(4 p) X 

 
 
 
 
 
 

(4 p) X 

1. Çıkış 2. Çıkış 3. Çıkış 4. Çıkış 
 

 
Aşağıda verilen harfler ters çevirildiğinde, hangi harflerin 
yere uyguladığı basınç değişmez? Boş olan kutuya nu- 
maraları ile yazınız.(10 p) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Melez x Melez 

Saf baskın x Melez 

1.
 D
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. Y

A
Z
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Çuha çiçeklerinin 

sıcaklığa bağlı olarak 

renk değiştirmesi 

 3 

 

Develerin 
hörgüçlerinde yağ 

depolaması. 
 4 

 

1. (5p) 
X elementi ile ilgili aşağıdaki özellikler verilmiştir. 

Yere düştüğünde kırılmaz. 
Sağlam ve dayanıklıdır. 

Yukarıda iki özelliği verilen X elementi için aşağıdakile- 
rden hangisi söylenemez? 
A) Tel ve levha haline getirilebilir. 
B) Elektrik ve ısıyı iletir. 
C) Mat renktedir. 
D) Periyodik sistemin sağ tarafında yer alır. 

 
2. (5p) 
Öğrenciler arasında periyodik tabloda yer alan bir element grubu 
hakkında aşağıdaki konuşmalar geçmektedir. 

5. (5p) 
Yapılan bir deneyde kirli bir ormana bırakılan kelebeklerin belirli bir 
süre sonra koyu renklerinin olduğu; temiz bir ormana bırakılan kele- 
beklerin ise açık renkte olduğu gözlemlenmiştir. 

 
 
 
 

Yapılan bu deneyle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Çevrenin etkisiyle kelebeklerin kalıtsal özellikleri değişmiştir. 
B) Ortamın sıcaklığı kelebeklerin rengini değiştirmiştir. 

C) Bırakıldığı ortama uyum sağlayamayan kelebekler yok olmuştur. 

D) Kelebeklerin mutasyon sonucu tüm kalıtsal yapıları değişmiştir. 
 

Periyodik tablonun en 
sağında bulunur. 

Sinem 

Diğer elementlerle 
bileşik oluşturmaz. 

 
Burcu 

 

Aşağıda ifadelerden 
hangisi biyoteknolojinin 
yararlı çalışmalarından 

Oda koşullarında gaz 
halde bulunur 

 
İbrahim 

Öğrenciler arasındaki konuşmaya göre hangi 
element grubundan bahsetmektedirler? 
A) Metaller B) Yarı Metaller 
C) Soygazlar D) Halojenler 

 
3. (5p) 

 
 

 

Yukarıda numaralı kutularda verilen örneklerden hangileri 
adaptasyona örnektir? 
A) 1- 2 B) 1- 3 

C) 2- 4 C) 3- 4 
 

 

4. (5p) 
Aşağıda verilen periyodik tabloda X, Y, Z, K, L ve M ele- 
mentlerinin yerleri verilmiştir. 

biri değildir? 
 
A) Aşı ve antibiyotiklerin üretimini kolay ve ucuza elde 
etmek. 
B) Gıda maddelerinin piyasaya sürülmeden önce test 
edilerek zehirli madde içerip içermediğinin araştırılması. 
C) Zararlı mikroorganizmalara karşı dayanıklı bitki ve 
hayvanların yetiştirilmesi. 
D) Biyolojik silahların daha kolay bir şekilde üretilmesi. 
7. (5p) 
"Oğuz Hoca, sabah kahvaltısında canı istediği patates kızart- 
ması için mutfağa gidiyor. Öncelikle patatesleri yıkamaya 
başlıyor. Daha sonra patatesleri dilimliyor. Ocakta ısıttığı yağ 
içerisine patates dilimlerini atarak kızarmasını bekliyor. Bu 
sırada bir parça ekmeği dilimleyip yanına domatesleri kesip 
sofrayı hazırlıyor." 

Yukarıdaki paragrafa göre yapılan işlemlerden hangisi 
kimyasal değişime örnek verilebilir? 

A) Ekmeğin dilimlenmesi 
B) Patateslerin kızartılması 
C) Patatesin yıkanması 
D) Domateslerin kesilmesi 

8. (5p) 

Tolga, şekildeki kaba 1 litre 
su koyuyor ve kabın tabanı- 
na etki eden su basıncını P 

X olarak ölçtükten sonra kaba 

Z 
1 litre daha su ekliyor. 

Y K Yukarıda verilen bilgi dik- 
kate alındığında Tolga kaba 

L 1 litre su daha ekledikten 

sonra su basıncı için aşağı- 

Yukarıda verilen periyodik sistemde yerleri belirtilen 
elementlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır? 
A) Z ve K aynı periyottadır. 
B) M ve L, 8A grubu elementleridir. 
C) X ve Y benzer kimyasal özellik gösterir. 
D) Z elementi, 4. periyotta yer alır. 

dakilerden hangisi söylen- 
ebilir? 

A) P B) P ile 2P arasında 
C) 2P D) 2P'den fazla 

Fen Bilimleri Öğretmeni 
Oğuz DOĞRUTEKİN 

Başarılar... 
Süreniz 40 dakika 

6. (5p) 
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Van kedisinin iki 

gözünün farklı 

renkte olması. 
 1 

 

Kutup ayılarının 

postlarının beyaz 

renkte olması. 
 2 
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