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PAST PAPERS 2021

POPULAR SCIENCE CATEGORY - MIDDLE GROUPS (Grades 7-8-9)
AZERBAIJAN - AZƏRBAYCANCA
1.

Tim və Tina içərisində məhlullar olan qablara mayelər əlavə
etdikdə, məhlulların pH dəyərlərindəki dəyişiklik qrafikdə
göstərildiyi kimi olur.

Tim

Tina

X məhlulu

Sağlam saç, pH = 5

Orta zədələnmiş saç, pH = 7

X

Y

Saç qırılması, pH = 10

Saçlarının köhnəldiyini və saç dərisində göbələk böyüdüyünü
başa düşən Kristina bunun bu yaxınlarda istifadə etdiyi şampunla
əlaqəli ola biləcəyini düşünür. Şampun qutusundakı etiketi
araşdıranda pH dəyərinin qeyd edilmədiyini gördü.

7
vaxt

Hansı ifadələr səhvdir?
I. Tim məhluluna soda əlavə edə bilərdi.
II. X turşudur, Y isə əsasi (qələvi) məhluldur.
III. Tina X məhluluna limon suyu əlavə edə bilərdi.
IV. Tina və Tim məhlullarına ancaq saf su əlavə etdilər.

C) II və IV

Zədələnmiş saç, pH = 8

Y məhlulu

pH dəyəri

A) I və II

2.

B) I və III

D) I, II və IV

Kristinanın əvvəl istifadə etdiyi şampunun pH dəyəri 5.5
olduğu üçün aşağıdakı şərhlərdən hansı biri edilə bilməz?
B–3
A) pH dəyərindəki dəyişiklik saç və dərinin sağlamlığına təsir
göstərir.
B) Kristinanın yeni şampunu qırmızı litmus kağızına təsir
etməyəcəkdir.
C) Kristinanın yeni aldığı şampunun pH dəyəri 8 ola bilər.
D) Saç dərisinin və saç quruluşunun turşuluq keyfiyyəti saç
dərisində göbələk və bakteriya əmələ gəlməsinin qarşısını
alır.
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3.

4.

K

L

M

Katrin maddələrin müxtəlif fiziki və kimyəvi çevrilmələrini
göstərmək məqsədi ilə müxtəlif atomları təsvir etmək
üçün müxtəlif rəngli leqolardan istifadə edərək K,L və M
modellərini hazırladı.
Verilmiş modellərlə bağlı deyilmiş hansı fikir səhvdir?
D–3
A) Katrin dəmirin əriməsini M modeli ilə təsvir edir.

indiki dövr

B) K modeli suyun əmələ gəlməsini əks etdirir.
C) L modelində atomların sayı və müxtəlifliyi qorunur.
D) Katrin L və M modelləri ilə kimyəvi çevrilməni göstərir.

100 il əvvəl
Nyu-York limanının girişində olan və yaşıl-mavi rəngi
ilə seçilən Azadlıq Heykəlinin 135 yaşı var.
Misdən hazırlanmış Azadlıq Heykəli Fransa tərəfindən
ABŞ-a 100 illiyi münasibətilə hədiyyə edilmişdir.
İlk dəfə Azadlıq Heykəli tikildikdə qırmızı/qəhvəyi
rəngə malik idi. Vaxt ötdükcə, o bugün bildiyimiz yaşıl
rəngə çevrildi. Bu vəziyyətin səbəbi .............................
...........
C–3
A) istifadə olunan misin külək tərəfindən aşınmasıdır.
B) heykəlin rəngini itirən günəş şüalarıdır.
C) istifadə olunan misin vaxt keçdikcə oksidləşməsidir.
D) illər ərzində çoxlu sayda ildırımın vurmasıdır.
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6.

5.

Eyfel Qülləsi, 1887 - 1889 illər arasında Fransız
İnqilabının yüzillik yubileyi çərçivəsində təşkil edilən
Expo 1889 Paris sərgisinin giriş qapısı olaraq
Gustave Eyfel firması tərəfindən inşa edilmişdir.

Günəş panelləri
Almaniyadakı günəş panelləri dünyanın ən çox enerji
istehsal edən sisteminə sahibdir. Bərpa edilə bilən enerji
mənbələri istehsalı baxımından dünyanın ən əhəmiyyətli
ölkələrindən biri olan Almaniya, 2020-ci ildə Coronavirus
xəstəliyi sayəsində günəş enerjisi istehsalında rekord
həddə çatdı.
Aşağıdakı amillərdən hansı vasitəsilə Coronavirus
epidemiyası günəş enerjisi istehsalına müsbət təsir
göstərə bilər?
I. Hava çirkliliyinin azalması ilə günəş panellərinə gələn
işıq artdı.
II. Korona virusu epidemiyası səbəbindən günəş paneli
istehsalı azalmışdır.
III. Hava çirkliliyinin azalması nəticəsində panellərdə
əmələ gələn toz və çirk azalmışdır.
C–3

A) Yalnız I

B) I və II

C) I və III

D) I, II və III

Tamamilə metaldan hazırlanmış Eyfel Qülləsi, yay
istiləri səbəbindən 15 santimetrə qədər uzana bilər
və bu da qüllənin tarazlığını poza bilər. Mühəndis
Gustave Eyfel bu problemi necə həll edə bilərdi?
A–1
A) Metallar arasında xüsusi genişlənmə əlaqələri ilə.
B) 10 min ton dəmir və poladdan istifadə etməklə.
C) Dəmir Qülləsinin dizayn forması və materialın
uzanması vasitəsilə.
D) Eyfel Qülləsini 3 mərtəbədə tikməklə.
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7.

Oksigen qazı
ayrılır

Qaz ayrılması
müşahidə olunmur

I
Bakteriya + şəkərli su

Karbon qazı
yığılır

II

III

Bakteriya + şəkərli su

Bakteriya + şəkərli su

Yuxarıda göstərilən üç ayrı təcrübə zamanı bakteriyaların sayında artım
müşahidə edildi.
Təcrübələrdə istifadə olunan bakteriyalarla bağlı aşağıdakı ifadələrdən hansı
səhvdir?
D–4
A) Birinci kolbadakı bakteriyaların tərkibində xlorofil var.
B) İkinci kolbadakı bakteriyalar laktik (lakto-) bakteriyalar ola bilər.
C) Üçüncü kolbadakı bakteriyalar qlükozanı etil alkoqola çevirir.
D) Birinci və üçüncü kolbalardakı bakteriyalar işıq enerjisindən istifadə edə bilər.

8.

Bəzi canlıların ayaq quruluşları aşağıda göstərilmişdir.
Ayı

Dovşan

Su samuru
Fil

Kərgədan

Aslan

Bu ayaq quruluşlarına baxaraq aşağıdakı ifadələrdən hansını demək
olmaz?
C–3
A) Kərgədan və fillər kimi canlıların enli pəncələri onların quma batmasına
mane olur.
B) Ayının və aslanın pəncə quruluşları bəslənməyə uyğunlaşdırılmışdır.
C) Dovşan və samur eyni növün üzvləri olduğundan ayaq quruluşları da
oxşardır.
D) Fərqli növlərdə oxşar ayaq quruluşlarının meydana çıxması, eyni
ekosistemdə yaşamaları ilə əlaqəli ola bilər.
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9.

Piter eyni növ lampalardan ibarət olan aşağıdakı
dövrəni hazırlayır. Başlanğıcda bütün açarlar açıqdır və
lampaların heç biri yanmır.

10.

Tomson sürtünmənin nəzərə alınmadığı skeyt pistində
şəkildəki kimi sürüşür.

E

A

AÇAR 3
Y

B

X

D
C
2h

Z

AÇAR 1

AÇAR 2

2h

CəRəYAN MəNBəYİ
–

+

Piter dövrədəki açarları nömrələrinə uyğun ardıcıllıqla
qapayır.
Aşağıdakı məlumatlardan hansı səhvdir?
D–5
A) Bir nömrəli açar birləşdirildikdə lampaların heç biri
işıqlanmır.

Aşağıdakılardan hansı Tomsonun skeyt pistindəki
hərəkətləri ilə əlaqədar səhvdir?
C–4
A) Tomsonun A və E nöqtələrindəki potensial enerjiləri
bərabərdir.
B) Mexanik enerji skeytbord pistindəki hərəkəti boyunca
qorunur.

B) İki nömrəli açar birləşdirildikdə, X və Z lampaları
işıqlanır, Y lampası işıqlanmır.

C) Tomsonun D nöqtəsindəki sürəti C nöqtəsindəki
sürətdən çoxdur.

C) 2 nömrəli açar birləşdirildikdə X və Z lampaları eyni
parlaqlıqda yanır.

D) Tomson C nöqtəsində ən çox kinetik enerjiyə malikdir.

D) Üç nömrəli açar birləşdirildikdə, bütün lampalar eyni
parlaqlıqda işıqlanır.
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11.

K və L xizəkçiləri sürtünməz meylli platformada sağa doğru
yalnız ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında eyni hündürlükdən (h)
xizək sürməyə başlayırlar. Xizəkçilər bir müddət sonra üfüqi
səthə keçərək tormozlayaraq dayanırlar.

13.

Kütləsi 5 kq olan bir cisim binanın yuxarı hissəsindən
sərbəst buraxılır . Əgər cisim 2-ci saniyədə 95-ci
mərtəbədən, 4-cü saniyədə 65-ci mərtəbədən keçərsə,
bir mərtəbənin hündürlüyünü hesablayın.

L

K
h

υ=0
5 kq

h

X1

X2

Yuxarıda verilən məlumata əsasən, K və L xizəkçilərinin

A) 2 m

5
C)
3

12.

14.

L

m

v sabit sürəti ilə

A) 60 m

B) 85 m

C) 100 m

D) 120 m

D) 4 m

W3

W2

W1

40 m/san

5
m
2

Con, üç fərqli liftin tavanına bərkidilmiş yaylı
tərəzilərdən istifadə edərək 3 eyni kütləli cisimlərin
çəkilərini ölçür. Con’un ölçdüyü W1, W2 and W3,
çəkilərinin qiymətləri arasında hansı münasibət /
münasibətlər doğrudur?

Lift



K
20 m/san

Hava sürtünməsinin nəzərə alınmadığı bir mühitdə 10 m/
san sabit sürətlə yuxarıya doğru hərəkət edən balondan
balona nəzərən aşağıya doğru 20 m/san sürətlə K cismi
atılır. Eyni anda, L cismi yer səthindən 40 m/san başlanğıc
sürətlə şaquli yuxarı doğru atılır. Cisimlər 2 saniyədən
sonra görüşərsə, L cisminin atıldığı anda balonun yerdən
olan hündürlüyünü hesablayın. (g = 10 m/san2)
C–5

C)

D) 2

10 m/san

h

B) 3 m

Lift

A) 1

3
B)
5

A–5

m

Lift

çəkilərinin müvafiq olaraq 30 N və 50 N olduğu
X
bilinirsə, xizəkçilərin tormoz yolları nisbəti, 1 neçəyə
X2
bərabərdir?

a təcili ilə yeyinləşən

m

a təcili ilə yayaşıyan

I. W2 > W1
II. W1 > W3
D–2

III. W2 = W3
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) II və III

D) I və III
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15.

17.

Çöl itləri tunellərinin bir girişini digərindən hündür
düzəldir. Çünki bu kiçik hündürlük fərqi havanın tuneldə
daha sürətlə axmasına səbəb olur. Bu kiçik təzyiq fərqi
tünellərinin iki çıxışı arasında havanın tüneldən axmasına
səbəb olur.

Skandium – velosiped çərçivələri və ov çubuqları kimi
idman malları, o cümlədən yüksək intensivlikdə olan
metal halogen lampaları üçün lazım olan ərintilərdə
istifadə olunur.

Bu fiziki hadisəyə bənzər olaraq aşağıda verilmiş
hadisələrdən hansıları nümunə vermək olar?

Sc+ ionunun elektron konfiqurasiyasına əsasən;

21

I. 10 tam dolmuş orbitalları var.

I. Platformada dəmiryol yolu xəttinə yaxın dayandıqda, qatarın sürətlə yanımızdan keçməsi zamanı bizi dəmiryolu
xəttinə doğru çəkməsi.

II. Yarı dolu olan heç bir orbital yoxdur.
III. Ən yuxarı baş kvant ədədi 4-dür.
Hansı ifadələr doğrudur?
D-2
A) Yalnız III

II. Təyyarənin uçuş zolağında sürətlə hərəkət etməsi zamanı havaya qalxması.
III. Güclü küləklər zamanı evlərin damlarının yuxarı qalxması və bəzən qopub uçması.
D–3

16.

A) II və III

B) I və II

C) I və III

D) I, II və III

Asetilsalisil turşusu olaraq da bilinən aspirin ən
çox seçilən dərmanlardan biridir. Ağrını azaldan
xüsusiyyətlərindən əlavə iltihab və qızdırma
müalicəsində də tez-tez istifadə olunur.
Aspirinin aşağıda verilmiş quruluş formuluna
əsasən nisbi molekul kütləsi neçədir? (C:12, H:1,
O:16)
C9H8O4

C) I və III

18.

B) I və II
D) I, II və III

Dövrü cədvəlin bir hissəsində verilmiş A, B, C və D
hərfləri elementlərin kimyəvi işarələri deyil. Ancaq
onlar bəzi kimyəvi elementləri təmsil edirlər.

A

B

C

D

Karbon
Hidrogen
Oksigen

B–1
A) 154

B) 180

Hansı hərf yüksək ərimə və qaynama
temperaturuna malik olan qeyri-metalı əks etdirir?
C–2
A) A
B) B
C) C
D) D

C) 254

D) 168
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19.

21.

Aşağıdakı şəkil mitoz bölünməni təsvir edir.

I

Diamond – Almaz



II
Graphite – Qrafit

Allotropiya eyni kimyəvi elementin müxtəlif quruluşa
malik olan bəsit maddələr əmələ gətirməsidir.

Xromosomlar

Almaz və qrafitə aid olan;
Şəklə əsasən mitozun hansı fazda olduğunu və rəqəmlə
göstərilən quruluşların adlarını müəyyən edin.

I. Rabitə enerjisi
II. Elektrik keçiriciliyi
III. İstilik keçiriciliyi

Mitozun
fazaları

IV. Bərklik
Hansı xassələr hər ikisi üçün ortaqdır?
A–3
A) Heç biri

B) I və IV

C) III və IV

D) I, III və IV

22.

20.

A(aq)

Quruluş I

Quruluş II

A)

metafaza

xromatid

nüvə membranı

B)

anafaza

sentromer

plazma membranı

C)

anafaza

xromatid

nüvə membranı

D)

metafaza

sentromer

plazma membranı

Aşağıda göstərilən şəkildə üç kolba hazırlanaraq amilaza
enziminin fəaliyyəti analiz edilmişdir. Hər bir kolbanın
üzərində göstərilən maddələr eyni vaxtda (sıfır zamanında)
əlavə edilmişdir.

A(s)

Qabın dibindəki bərk maddəni tamamilə həll etmək
üçün yetərli olmayan bir qədər su şəkildəki sistemə eyni
temperaturda əlavə edilir.
Verilmiş məhlul üçün;
I. Doymuş məhluldur.
II. isti suyun əlavə edilməsi a maddəsinin həll olmasini
dəyişir.
III. A maddəsinin həllolması artır.
hansı ifadələr doğrudur?
B–3
A) Yalnız I
C) I və III

Hansı kolba (lar) istiliyin enzimləri denaturasiya etdiyi
fərziyyəyə dəlil kimi göstərilə bilər?
B) I və II

D) I, II və III

C–2

A) I və II kolbalar 15 dəqiqədən sonra
B) II və III kolbalar 15 dəqiqədən sonra
C) I və III kolbalar 15 dəqiqədən sonra
D) Kolba III sıfır zamanında və yenidən 15 dəqiqədən
sonra
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23.

Həzm olunmuş qida maddələrinin qana sorulması
prosesi harada baş verir?

25.

Aşağıdakı diaqram (lar) dan hansı qeyri-cinsi çoxalma
prosesini göstərir?

I. Xovlarda
II. Mədəaltı vəzidə

I.

II.

Tt

Tt

III.
T

t

III. Nazik bağırsaqda
T

A) Yalnız I
B) Yalnız I və II
C) Yalnız I və III

A) Yalnız I

D) I, II və III

B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I, II və III

24.

Qırmızı qan və toxuma hüceyrələri aşağıdakı diaqramda
təsvir edilmişdir.
1
2
3
3 rəqəmi ilə göstərilən ox oksigenin qan
hüceyrələrindən toxuma hüceyrələrinə diffuziyasını
göstərir. 1 və 2 rəqəmləri ilə göstərilən oxlar hansı
maddələrin diffuziyasını göstərir?

C–4
Ox 1

Ox 2

A) karbon qazı

sidik cövhəri

B) su

qlükoza

C) qlükoza

karbon qazı

D) yağ turşuları

amin turşuları

t

Tt

Tt

Tt

