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B–3

POPULAR SCIENCE CATEGORY - JUNIOR GROUPS (Grades 4-5-6)
AZERBAIJAN - AZƏRBAYCANCA

Çox	ağaclı	və	ya	meşəlik	ərazi	olan	park	sahələrinin 
yayda	şəhər mərkəzlərindən	daha	sərin	olma	səbəbi 
nədir?

I. Ağacların yarpaqlarının yaratdığı kölgə nəticəsində 
havanın temperaturu daha aşağı olur.

II. Gün ərzində fotosintez edən ağaclar istixana təsirini
azaldır və ətrafı sərinləşdirir.

III. Ağaclar əhəmiyyətli dərəcədə günəş işığını absorbsiya 
etdiyinə görə isti şüaların miqdarı azalır.

IV. Ağacın yarpaqlarından buxar şəklində itən su ağacın
ətrafındakı havanın temperaturunu azaldır.

A) II və III
B) I, II və IV
C) II, III və IV
D) I, II, III və IV

Klaus, evlərə dondurma çatdırmaq üçün istifadə ediləcək 
ən uyğun saxlama qutusunu təyin etmək məqsədilə 
dondurmaları -20 dərəcə temperaturda 3 fərqli qutuda  
dükanından evinə aparır.

1-ci qutu
20 °C–

dükan

 1-ci qutu

Qutudakı 
dondurma

15 °C–

2-ci qutu
–20 °C

3-cü qutu
–20 °C

dükan

2-ci qutu

Qutudakı 
bütün 

dondurmalar 
əriyib

dükan

3-cü qutu

Qutudakı 
dondurma

–19 °C

ev

ev

ev

Klaus	evə	gəldikdə,	qutulardan	çıxardığı	dondurmaların	
temperaturları	və	vəziyyətləri		yuxarıdakı	şəkildə 
göstərildiyi	kimi	olmuşdur.	Buna	görə,	aşağıdakı	
fikirlərdən	hansı	səhvdir?

B–3
A) 3-cü qutu, 1-ci qutuya nisbətən daha yaxşı istilik

izolyatorudur.
B) 2-ci qutudakı dondurmalar əridi, çünki bu qutu

dondurmalardan havaya istilik ötürülməsinin qarşısını ala
bimədi.

C) Üçüncü qutunun hazırlandığı material böyük ehtimalla
plastik və ya taxtadır.

D) 2-ci qutunun hazırlandığı material böyük ehtimalla
metaldır.
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D–5

Junior Groups (Grades 4-5-6)

K L M

A

B

1 3

2

C

D

+batareya– +batareya–

Yuxarıda göstərilən təcrübə qurğusunda təcrübələr keçirici 
naqillər, lampalar və batareyalar arasında əlaqə qurularaq 
həyata keçirilir.

Müvafiq	olaraq,	aşağıdakı	fikirlərdən	hansı	səhvdir?

D–5
A) B1 - C3 əlaqəsində yalnız L lampası yanır.
B) A1 - D3 əlaqəsində K, L və M lampaları eyni

parlaqlıqda yanır.
C) K lampasının parlaqlığı A1 - B2 və A1 - C3

əlaqələrində eynidir.
D) A lampası A1 - D3 əlaqəsində yanmır.

Elektrik dövrəsi qurma qələmi ənənəvi dövrə qurma 
metodları əvəzinə istifadə edə biləcəyiniz bir qələmdir. 
İçindəki boya sayəsində kağız və karton kimi səthlərə 
rəsm çəkərək asanlıqla öz dövrənizi qura bilərsiniz.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

izolyator
plastik
metal
keçirici
qeyri-metal
şəffaf
maye

Elektrik	dövrəsi	qurma	boyası	hansı	xüsusiyyətlərə 
malik	olmalıdır?

B–3
A) III və VI B) III, IV və VII

C) II, IV və V D) II, IV və VII

Qütblərə yaxın ərazilərdə yaşayan eskimoslar soyuqdan 
qorunmaq üçün iqlolar hazırlayırlar. İqlolar, içərisində 
hava olan qar bloklarından hazırlanır. Xarici temperatur 
–45 °C olsa da, iqlo içərisində olan temperatur +4
dərəcədir.

Eskimo	 evlərinin	 içi	 ilə	 çölü	 arasındakı	 bu	 qədər 
temperatur	fərqinin	səbəbi nə ola bilər?

B–2
A) Bərk maddələr istiliyi qazlardan daha yaxşı keçirir.
B) Havanın istilik keçiriciliyi bərk maddələrin istilik

keçiriciliyindən daha zəifdir.
C) Maddəni əmələ gətirən hissəciklər arasındakı boşluq

artdıqca istilik izolyasiyası azalır.
D) Ağ rəngli qar blokları günəş işığını əks etdirir.

300 qr
elektron tərəzi

280 qr
elektron tərəzi

105 sm3

150 sm3

L maddəsi 
suda həll 
olmur.

K maddəsi suda 
həll olur və su 
rəngini dəyişir

Paul bərabər həcmdə K və L kub şəkilli bərk maddələrini eyni 
miqdarda su ilə eyni temperaturlu silindr qablarına qoyur və 
qarışdırır. Təcrübə qurğularında müşahidə olunan həcm və kütlə 
dəyişiklikləri yuxarıdakı şəkildə göstərildiyi kimidir.

Paulun	təcrübəsi	ilə əlaqədar	əldə	etdiyi	nəticələrdən	hansı	
səhvdir?

D–5
A) Kütlə fiziki dəyişikliklər zamanı qorunur.
B) K maddəsinin kütləsi L maddəsinin kütləsindən daha

böyükdür.
C) Suda həll olan maddələrin həcmi bölgülü silindrlə dəqiq

ölçülə bilməz.
D) L maddəsinin sıxlığı K maddəsinin sıxlığından daha çoxdur.
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C–5

Müəllim, elektrik stansiyalarında elektrik enerjisi istehsalı ilə 
əlaqədar hazırladığı kart oyununda şagirdlərinə stolda qeyd 
olunmayan elektrik stansiyalarının şəkillərini çevirməyi tapşırır 
və aşağıdakı xüsusiyyətləri sırayla oxuyur.

Nüvə Stansiyası
Külək Elektrik 

Stansiyası Istilik Reaktoru

Su Elektrik 
Stansiyası

Geotermal Elektrik 
Stansiyası

Günəş Elektrik 
Stansiyası

I. Bu elektrik stansiyasında elektrik enerjisi istehsal 
edilərkən, atmosferə CO2 xaric olunmur.

II. Bu elektrik stansiyasında elektrik enerjisi istehsal edilərkən  
sudan istifadə edilmir.

III. Bu elektrik stansiyasında elektrik enerjisi istehsal edilərkən
hərəkət enerjisindən istifadə olunmur.

Buna	görə	oyunun	sonunda	masada	hansı	elektrik	
stansiyasının	şəkili	görüləcək?

A–4
A) Günəş elektrik stansiyası

B) Nüvə elektrik stansiyası

C) Külək elektrik stansiyası

D) Geotermal elektrik stansiyası

Fermer Franz, maddi çətinliklər üzündən portağal 
anbarına kondisioner sistemi qura bilmir. Franz, 
anbarına qoyduğu su dolu qablarla portağallarını qışda 
donmaqdan və yayda çürüməkdən qoruya bilir.

Buna	 görə,	 aşağıdakı	 fikirlərdən	 hansı	 Franzın	
metodunu	daha	yaxşı	izah	edir?

I. Suyun buxarlanması zamanı ayrılan istilik, ümumilik-
də ətraf mühitin soyumasını təmin edir.

II. Su istənilən temperaturda buxarlanır. Su buxarı ye-
nidən maye halına gəldikdə ətrafa bir az istilik verir.
Verilən istilik ətraf mühitin temperaturunu artırır.

III. Qışda suyun dondurulması zamanı çıxan istilik ətraf
mühitin temperaturunu artırır.

C–5
A) Yalnız II B) I və II

C) II və III D) I, II və III
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Günəş sisteminə aid planetlər və Günəşdən olan 
məsafələri aşağıda göstərilmişdir.

Z

Günəş

Y

X asteroid
zolağı

Şəklə əsasən,	aşağıdakı	məlumatlardan	hansı	
səhvdir?

C–4
A) Z torpaqtərkibli bir planetdir.
B) X və Y qaz planetləridir.
C) X planeti Y planetindən daha kiçik kütləyə malikdir.
D) Z planetində həyat var.

Canlılar ətraf mühitdən aldıqları qıcıqlara reaksiya 
şəklində cavab verirlər.

Müvafiq	 olaraq,	 aşağıdakilərdən	 hansı	 biri	 qıcığa	
qarşı	cavab	reaksiya	göstərmə	davranışı	kimi	qəbul 
edilə bilməz?

B–2
A)

Qorxmuş pişiyin 
kürkü dik durur

C)

Bitkilər günəşə 
doğru dönür

B)

Susuz bitkinin 
solması; 

D)

Ət görən bir itin 
ağzının sulanması 

Hava soyuduqca nəqliyyat
vasitələri istifadəçiləri avtomobil 
mühərriklərində antifrizdən 
istifadə edirlər. Antifriz qışda 
nəqliyyat vasitəsinin soyutma 
sistemini donmağa qarşı 
qoruduğu kimi, yayda havanın 
yüksək olduğu bölgələrdə 
nəqliyyat vasitəsinin 
mühərriyinin həddindən artıq isinməsinin qarşısının 
alınmasında da böyük əhəmiyyətə malikdir.

Buna	görə,	antifriz	haqqında	aşağıdakı	məlumatlardan	
hansı	səhvdir?

C–5
A) Antifrizlər mayenin qaynama nöqtəsini artırır və daha

yüksək soyutma temperaturu verir.
B) Mühərriyin isinməsinin qarşısını alır və onun ömrünü

uzadır.
C) Məhlullar, həlledicinin saf formasından daha yüksək

bir temperaturda donur.
D) Mühərrikin soyuducu suyunun donma nöqtəsini

azaldır və soyuq fəsillərdə mühərrikin zədələnməsinin
qarşısını alır.

Bitkilər aləmində xüsusi qidalanma statusuna sahib olan 
bəzi bitkilər var. Bunlardan biri həşərat yeyən bitkilərdir. 
Böcəklər bitkilərin ehtiyac duyduğu mineralları təmin 
etmək üçün istifadə olunur.

Aşağıdakı	 məlumatlardan	 hansı	 həşərat	 yeyən 
bitkilər	haqqında	səhvdir?

C–1
A) Azot ehtiyaclarını tutduqları böcəklərdən təmin

edirlər.
B) Həşəratyeyən bitkilər azot mineralları az olan

torpaqlarda yaşayırlar.
C) Həşəratyeyən bitkilər ətyeyən olduğundan kökləri,

gövdələri və yarpaqları yoxdur.
D) Həşəratyeyən bitkilər digər qidalanma ehtiyaclarını

fotosintez yolu ilə qarşılayır.
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14. 16.

15.

Köçəri quşlar fərqli fəsilləri fərqli yerlərdə keçirən bir qrup 
quş növüdür. Əksər köçəri quşlar, uzun bir yola çıxmadan 
əvvəl köçü üçün lazım olan enerjini və qidanı bədənlərində 
saxlayır. Bu qida onların yanacaq çəninə bənzəyir.

Yuxarıda	hansı	qida	maddəsindən bəhs	olunur?

B–1
A) Karbohidrat B) Yağ

C) Vitamin D) Zülal

Yuxarıda	göstərilən	çirklənmə amillərindən 
hansıları	balıqların	yaşayış	mühitini	ilk	
növbədə	təsir	edir?

B–2
A) K - N - L
B) L - P
C) M - N
D) R - P - K

K

Bat
e groundth

L

Toxic liquid 
waste from 

factories

N

ic gases Tox
sed fromrelea

factories

M

Egzoz tüstüsü

R

Plastic bottles
thrown into 
the ground

P

Oil spills on
ships

Yerə atılan
batareyelar

Fabriklərdən 
atılan zərərli 

mayelər

Torpağa atılan 
plastik qablar

 Gəmilərdən
tökülən yağlar

Fabriklərdən 
 çıxan zərərli

qazlar

Təbii qaz

Günəş

Külək

Nüvə enerjisi

Benzin

%20

%10

%10

%35

%25

Bir ölkədə istifadə olunan enerji mənbələrinin faizləri 
yuxarıdakı qrafikdə verilmişdir.

Verilən	qrafikə əsasən	aşağıdakılardan	hansı	
səhvdir?

D–1
A) Ölkədə istifadə olunan bərpa olunan enerji mənbəyi

20%-dir.
B) Enerji ehtiyaclarının çoxu bərpa olunmayan enerji

mənbələrindən ödənilir.
C) İstifadə olunan fosil yanacaqların nisbəti 45%-dir.
D) Ölkə daha çox ekoloji cəhətdən təmiz enerji

mənbələrindən istifadə edir.

THERMAL POWER PLANT

2000

1500

1000

500

(cubic meter)

X Y Z T

Yuxarıdakı qrafikdə, fosil yanacaqlardan istifadə olunan 
dörd ayrı istilik elektrik stansiyasından havaya atılan 
karbon dioksid miqdarı bacalara filtrlər quraşdırılmadan 
əvvəl (mavi) və sonrakı (qırmızı) vəziyyətləri verilir.

Buna	 görə,	 hansı	 elektrik	 stansiyası	 havanın	
çirklənməsinin	qarşısını	almaq	üçün	ən	təsirli	addımı	
atıb?

B–2
A) Z B) Y C) X D) T

Fosil yanacağı ilə işləyən 
istilik elektrik stansiyası

karbon qazı miqdarı
(kub metr) 




