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Ortaokul – Fen Bilimleri 8 – Yaprak Test 8  
F.8.4. Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası 

 Adı Soyadı: ……………………… Sınıfı/No: ……………..  Puanı: …….. 

 
ÖNCE DÜŞÜNELİM, SONRA CEVAP BULMAYA ÇALIŞALIM:  

Kâinatta var olan maddelerin yapısında iki farklı değişim gerçekleşir. Maddenin yapısında meydana gelen 
fiziksel değişimler ve kimyasal değişimler bir düzen içerisinde harika bir şekilde koordine edilmektedir. Bu 
değişimler rastgele gerçekleşmiş olsa idi kâinatta bir düzen ve intizam olur muydu? Yanma olayında 
kimyasal değişim gerçekleşirken, suyun hâl değişiminde fiziksel değişim gerçekleşmesi tesadüfi olabilir 
mi? Maddenin yapısında meydana gelen değişiklikler sizce nasıl belirlenmiştir ve nasıl bir kanun ve 
düzenle kontrol altında tutulmaktadır? 

Hayat kaynağımız olan su hâl değiştirirken kimyasal değişikliğe uğramış olsa idi içecek bir damla temiz su 
bulmamız mümkün olabilir miydi? Tek bir örnek üzerinden gidersek bütün canlılara ve maddeye hükmü 
geçmeyen bir kuvvet, tabiat veya sebepler kâinatta gerçekleşen bu mükemmel olaylara parmak 
karıştırabilir mi? Veya kâinata bu mükemmel intizamı veren merhamet ve şefkat sahibi bir kudret mi bu 
işleri idare etmektedir? 

 

 

 

1. Öğretmen fen bilimleri dersinde “Kimyasal ve Fiziksel Değişim” konusuyla ilgili aşağıdaki 
örnekleri vermiştir. Öğrencilerden örneklerde verilen değişiklikleri tespit ederek verdiği tablodaki 
uygun kısımları “X” sembolü ile doldurmalarını istemiştir.  

Sıra Özellikler Fiziksel değişim Kimyasal değişim 

1. a. Odunun 
kesilmesi 

b. Odunun 
yanması 

c. Odunun 
parçalanması 

      

2. a. Demirin 
bükülmesi 

b. Demirin 
kesilmesi 

c. Demirin 
paslanması 

      

3. a. Mumun 
yanması 

b. Mumun 
erimesi 

c. Mumun 
kesilmesi 

      

4. a. Kağıdın 
bükülmesi 

b. Kağıdın 
kesilmesi 

c. Kağıdın 
yanması 

      

Öğrencilerin yaptığı işaretlemeler aşağıdaki gibidir. Buna göre hangi öğrenci tüm 
değişimleri doğru olarak işaretlemiştir? 

A)   B)   

     
   

 
 
 
 

C)   D)   

  

 

 

Ali 

Fiziksel 
değişim 

Kimyasal 
değişim 

X    X X 

 X  X  X 

  X X X  

X X  X   

Sümeyye 

Fiziksel 
değişim 

Kimyasal 
değişim 

X  X  X  

X X    X 

 X X X   

X X    X 

Birsen 

Fiziksel 
değişim 

Kimyasal 
değişim 

 X  X  X 

  X X X  

 X   X X 

X X    X 

Kamil 

Fiziksel 
değişim 

Kimyasal 
değişim 

X    X X 

X    X X 

 X X X   

X X    X 
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2. Bir kimyasal tepkime sırasında değişen madde 
miktarlarına ait grafik aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

Bu tepkime ile ilgili; 

I. Tepkimede toplam kütle ve atom sayısı 
korunmuştur. 

II.  Tepkimede XY2 ve ZY kullanılarak ZXY3 

oluşmuştur. 

III. Tepkimeye giren maddelerin kütlelerinin 
tamamı kullanılmıştır. 

ifadelerinden hangileri doğrudur? 

A) I ve II   B)     I ve III 

C) II ve III   D)     I, II ve III 

3. Özdeş ısıtıcılarda ısıtılan türdeş K, L ve M 
sıvılarının sıcaklık zaman grafikleri aşağıdaki 
gibidir. 

 

 

 

Verilen grafiklere göre; 

I. K’nın kütlesi L’nin kütlesinin iki katı olabilir. 

II.  L ve M’nin kütlesi eşit ise, M’nin ısıtıcı gücü 
daha fazladır. 

III. K’nın ısıtıcı gücü M’nin ısıtıcı gücünün iki 
katı olabilir. 

ifadelerinden hangileri doğrudur? 

A)    I ve II  B)     I ve III 

C)    II ve III  D)     I, II ve III 
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4. BİLGİ: Yapılan bir deneyde deney sonucunu 
etkileyen faktör bağımsız değişken, bağımsız 
değişkene bağlı olarak değişen değişken ise 
bağımlı değişkendir. Deneyde sabit tutulan 
değişken ise kontrol edilen değişkendir.  

Öğretmen sınıfta yaptığı deneyde şunları 
gerçekleştiriyor. 

 

 

 

 

 

İlk sıcaklıkları ve kütleleri eşit olan su ve 
zeytinyağını özdeş ispirto ocaklarında 5’er 
dakika ısıtıyor. 5 dakika sonunda 
termometrelerde okuduğu sıcaklık değer-
lerini not alıyor. 

Buna göre öğretmenin deneydeki bağımlı, 
bağımsız ve kontrol edilen değişkenleri 
hangi seçenekte doğru verilmiştir? 

 Bağımsız 
Değişken 

Bağımlı 
Değişken 

Kontrol Edilen 
Değişken 

A) 
Sıvılara 

verilen ısı 
Sıvıların 

cinsi 
Kaplar, ısıtıcılar ve 

sıvıların cinsi 

B) 
Sıvıların 

cinsi 
Sıvılara 

verilen ısı 
Isıtıcılar ve sıvıların 

ilk sıcaklığı 

C) 
Sıcaklık 

artışı 
Sıvıların 

cinsi 

Kaplar, ısıtıcılar, 
ısıtma süresi, 
sıvıların hacmi 

D) 
Sıvıların 

cinsi 
Sıcaklık 

artışı 

Kaplar, ısıtıcılar, 
sıvıların kütlesi, 

sıvıların ilk sıcaklığı, 
ısıtma süresi 

  

5. Öğretmen, fen bilimleri dersinde 
öğrencilerine “Bileşikler farklı cins 
atomlardan, aynı cins moleküllerden 
meydana gelir. Bileşiklerin oluşumu kimyasal 
tepkimeler sayesinde gerçekleşir. Şimdi 
sizden defterinize hem bağ kırılımı hem de 
yeni bağ oluşumu sonucunda bileşik 
oluşturan bir kimyasal tepkimeyi atom modeli 
ile çizerek göstermenizi istiyorum.” demiştir. 

Öğrencilerin çizdiği modeller aşağıdadır: 

Kemal     +        

 

Derya                +  

 

Birsen                +        + 

 

Umut            + 

 

Buna göre öğrencilerden hangisi 
öğretmenin istediği doğru modellemeyi 
yapmıştır? 

A) Kemal 

B)  Derya 

C)  Birsen 

D) Umut  

 

 

 

Termometre 

100 g. 
25 ˚C 
Su 

   

Termometre 

100 g. 
25 ˚C 
Zeytinyağı 
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6.  

A-     + 

 

B-     + 

Yukarıdaki atom modelleriyle gösterilen 
iki ayrı olayla ilgili aşağıdaki bilgiler 
verilmektedir. 

I.  A’da gerçekleşen olay kimyasal 
tepkimedir. 

II.  B’de gerçekleşen olayda maddelerin 
iç yapısında değişim gerçekleşir. 

III.  A’da gerçekleşen olayda gaz çıkışı ve 
renk değişimi gözlemlenir. 

IV. B’de gerçekleşen olayda ürünler 
kısmındaki atom modelleri bir bileşiği 
temsil etmektedir.  

Numaralandırılarak verilen bilgilerden 
hangileri yanlıştır? 

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

 

7. Öğretmen fen bilimleri dersinde öğrencilerine 5 
soruluk bir etkinlik uygulamıştır. Hira’nın etkinlik 
kâğıdı aşağıdaki gibidir. 

 

 

 

 

 

Hira’nın etkinlikte verdiği cevaplar yukarıdaki 
gibidir. Hira bu etkinlikte kaç puan alır? 

A)   40   B)  60  

C)  80   D) 100 

 
 

8. BİLGİ: Maddelerin asit mi baz mı olduğunu 
anlamak için turnusol kağıtlarından başka 
belirteçler (indikatörler) de kullanılır. Metil 
oranj da indikatör özelliğiyle maddelerin asit 
veya baz olarak belirlenmesinde kullanılan 
bir maddedir.  

Öğretmen fen bilimleri dersinde sınıfta bir 
deney düzeneği hazırladı. Masa üzerindeki 
beherlere eşit miktarda üç farklı sıvı 
bırakmıştır. Ayrıca beherlerdeki sıvılara 
getirdiği metil oranj sıvısından damlalıkla 
üçer damla damlattı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir süre beherlerdeki sıvıları kaşıkla 
karıştıran öğretmen A beherindeki sıvının 
kırmızı, B beherindeki sıvının sarı renge 
dönüştüğünü gördü. C beherindeki sıvı ise 
hiç renk değiştirmedi. 

 

Buna göre öğretmenin başlangıçta 
beherler koyduğu sıvılar hangi seçenekte 
doğru verilmiştir? 

 

 A  
Sıvısı 

B 
Sıvısı 

C 
Sıvısı 

A) Limon suyu Sabunlu su Saf su 

B) Sabunlu su Limon suyu Saf su 

C) Camsil suyu Sirke Portakal suyu 

D) Saf su Portakal suyu Sirke 

 

A B C 

Boş bırakılan parantezlere ifade doğru ise (D), yanlış 
ise (Y) yazınız. 

1.  Asitler sulu çözeltilerinde OH- iyonu verirler. (.. ..) 
2.  Bazlar turnusol kâğıdının rengini maviye 

dönüştürürler. (.. ..) 
3.  Kırmızı lahana suyu asit ve bazları ayırt etmede 

indikatör olarak kullanılabilir. (..Y..) 

4.  Asit ve bazların sulu çözeltileri elektrik akımını 
iletir. (.. ..) 

5.  pH değeri 0 -7 arasındaki maddeler baziktir. (..Y..) 

Her doğru cevap 20 puandır. 
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