201..–201.. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………………………… ORTAOKULU
8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI
Adı Soyadı:
Sınıfı: 8/

Aldığı Not:

No:

A-Aşağıdaki cümleler doğru ise D, yanlış ise Y harfi
koyarak belirtiniz. ( 20 Puan )
1-(…..)Atomları ve molekülleri bir arada tutan kuvvete
kimyasal bağ denir.
2-(…..)Metal atomları kendi aralarında kovalent bağ yaparlar
3-(…..)İyonik bağ elektron alış-verişi sonucu oluşur.
4-(…..)Nötr tuzların pH değeri 7 ‘dir.
5-(…..) Asitler ele kayganlık hissi verirler.
6-(…..)Birim zamanda daha çok titreşen maddeler ince ses
çıkarır.
7-(…..)Elektron ortaklaşması sonucu kovalent bağ oluşur.
8-(…..) Asitler kırmızı turnusol kâğıdının rengini maviye
çevirir.
9-(…..) Asit ve bazların sulu çözeltileri elektrik akımını iletir
10(…..)Ses dalgalar halinde yayılır.
B-Aşağıda boş bırakılan yerleri kutucuklardaki uygun
kelimeler ile doldurunuz(10 puan)

D- Asit ve bazlara ait özellikler karışık olarak
sıralanmıştır. Özelliğin hangi bölüme ait olduğunu X
işareti ile belirtiniz. (10 Puan)
ÖZELLİK

BAZ

ASİT

Tadları ekşidir.
Fenolftalein belirteci ile renk
vermez.
Mavi turnusolü kırmızıya çevirir.
Genellikle tatları acıdır.
Mermer ve metalleri aşındırır.
Sulu çözeltileri OH- iyonu içerir.
Sulu çözeltileri H+ iyonu içerir.
Midemizde salgılanır.
Kırmızı turnusolü maviye çevirir.
Tatları acıdır

Sesin genliği / Sesin şiddeti / Sesin tınısı / Hertz
Desibel / Sesin yüksekliği / Ses / Enerji / Frekans
1-Ses bir …………………………. türüdür.
2-Ses şiddetinin birimi…………………………. dir.
3-Sesin ……………………………büyüdükçe ses incelir.
4-Bir masaya hızlı veya yavaş vurduğumuzda çıkan seslerin
arasındaki farkın nedeni…………………………farklı olmasıdır.
5-Şiddetleri ve yükseklikleri aynı olan sesleri birbirinden
ayıran özelliğe ……………………………….denir.

E-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız(50 p)

1

C-Periyodik tablo ile ilgili olarak aşağıda verilen soruları
uygun boşluklara yanıtlayınız(10 Puan)

2

1.Hangi elementler metaldir? …………………………..
2. Hangi elementin atom numarası en fazladır?...........
3.X ile K arasında bileşik oluşur mu? ……………….
4.Hangi elementler asal gazdır? ....………………….
5.X ile Z arasında ……………….bağlı bileşik oluşur.
6.Hangi element 5. periyottadır?.....................
7.Hangi element alkali metaller grubundadır?..............
8.Hangi elementin halojenler grubundadır?...............
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Not: Sınav süresi bir ders saatidir. Puanlar soruların yanında
verilmiştir.
Başarılar…
……………………………………….
Fen ve Teknoloji Öğretmeni

