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PAST PAPERS 2021

POPULAR SCIENCE CATEGORY - JUNIOR GROUPS (Grades 4-5-6)
TURKISH - TÜRKÇE

1. Yazın bol ağaçlı park alanları veya ormanlık bölgeler kent
merkezlerine göre neden daha serin olur?

2. Klaus evlere yapacağı servislerde kullanacağı en uygun saklama
kutusunu belirlemek amacıyla -20 derecedeki dondurmaları üç ayrı
kutu ile dükkanından evine taşıyor.
1.. ku
1.. ku
–20 °C

dükkan

ev
Kutu içindeki
dondurma
–15 °C
2.. ku

2.. ku
–20 °C

dükkan

ev
Kutu içindeki
dondurmanın
tamamı eriyor.

I. Ağaçların yapraklarının oluşturduğu gölge sayesinde hava
sıcaklığı daha düşüktür.

3.. ku

II. Gündüzleri fotosentez yapan ağaçlar sera etkisini azaltır ve
ortamın serinlemesini sağlar.

3.. ku
–20 °C

III. Ağaçlar güneş ışığının önemli bir kısmını soğurduğu için sıcak
ışınların miktarı azalır.

B) I, II ve IV

C) II, III ve IV

D) Hepsi

ev
Kutu içindeki
dondurma
–19 °C

Klaus, eve geldiğinde kutulardan çıkardığı dondurmalara ait sıcaklık
değerleri ve elde ettiği sonuçlar yukarıda gösterildiği gibidir.

IV. Ağaç yapraklarından buhar halinde kaybedilen su ağacın
çevresindeki havanın sıcaklığında düşüş sağlar.
A) II ve III

dükkan

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
B–3

A) 3. kutu, 1. kutuya göre iyi bir ısı yalıtkanıdır.
B) Dondurmadan havaya ısı geçişisini 2. kutu engelleyemediği için
dondurma erimiştir.
C) 3. kutunun yapıldığı malzeme plastik veya ahşap olabilir.
D) 2. kutunun yapıldığı malzeme metalik özellikte olabilir.
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3.

K maddesi
suda çözünüyor
ve suyun rengi
değişiyor

150 cm3

L maddesi
suda çözünmüyor

105 cm3

K

5.

L

M

A
300 gr

280 gr

elektronik tartı

elektronik tartı

Paul içerisinde eşit miktar su bulunan özdeş dereceli silindir kaplar
içerisine küp şeklinde eşit hacimli K ve L katı maddeleri koyuyor ve
karıştırıyor. Deney düzeneklerinde gözlemlediği hacim ve kütle
değişimleri yukarıdaki gibi oluyor.
Paul’un yaptığı deney ile ilgili elde ettiği sonuçlardan hangisi
yanlıştır?
A) Fiziksel değişimlerde kütle korunur.
B) K maddesinin kütlesi L maddesinden daha fazladır.
C) Suda çözünen maddelerin hacmi dereceli silindir ile doğru bir
üHNLOGHölçülemez.
D) L maddesi K maddesine göre daha yoğundur.

4.

I.

yalıtkan

II.

plastik

III.

metalik

IV.

iletken

V.

ametal

VI.

saydam

VII.

akışkan

Devre oluşturma kalemi içerisindeki boya hangi
özellikleri taşımalıdır?

C) II, IV ve V

C

B
2
1

+

pil

–

+

pil

–

3

Yukarıda yer alan deney düzeneğinde iletken teller aracılığı
ile özdeş ampuller ve piller arasında bağlantı kurularak bazı
deneyler yapılıyor.

Buna göre aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?D–5
D–5
A) B1 – C3 bağlantısında sadece L lambası yanar.
B) A1 - D3 bağlantısında K, L ve M ampulleri aynı parlaklıkta yanar.
C) K lambası A1 - B2 ve A1 - C3 bağlantılarında eşit parlaklıkta
yanar.
D) A1 - D3 bağlantısında L lambası ışık vermez.

Devre oluşturma kalemi geleneksel devre oluşturma
yöntemleri yerine kullanabileceğiniz bir kalem. İçerisinde
bulunan boya sayesinde kâğıt karton gibi yüzeylere
çizerek kendi devrenizi kolayca oluşturabilirsiniz.

B–3
A) III ve VI

D

B) III, IV ve VII
D) II, IV ve VII

6.

Kutuplara yakın bölgelerde yaşayan Eskimolar soğuktan
korunmak için iglolar yaparlar. İglolar, içerisinde hava
hapsolmuş kar bloklardan yapılır. Dışarıdaki sıcaklık
–45°C olsa bile iglonun sıcaklığı +4 derecedir.
Eskimo evlerinde içeri ve dışarı arasında sıcaklık
farkının bu kadar fazla olmasının sebebi ne olabilir?
B–2
A) Katılar gazlara göre ısıyı iyi iletir.
B) Durgun havanın ısı iletimi, katı maddelerin ısı
iletiminden daha düşüktür.
C) Maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki boşluk
arttıkça ısı yalıtımı azalır.
D) Beyaz renkli kar bloklar güneş ışığını yansıtır.
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7.

Monika öğretmen güç santrallerinde elektrik enerjisinin
üretimi ile ilgili hazırladığı kart oyununda, öğrencilerine,
masa üstüne resimlerini yerleştirdiği santrallerden özelliği
söylenmeyen santral yada santrallerin resmini ters
çevirmelerini söyleyerek aşağıdaki özellikleri sırasıyla
okuyor.

Nükleer Santral

Rüzgar Enerji Santrali

Termik Santral

8.

Çiftçi Franz imkansızlıklar nedeniyle portakal deposuna
klima kuramamaktadır. Franz deposuna koyduğu içi su
dolu kaplar ile portakallarını yaz ve kış aylarında donma
ve çürümeden koruyabilmektedir.
Buna göre Franz’ın uyguladığı bu yöntemi en iyi
hangisi açıklar?

Hidroelektrik Santral

Jeotermal Santral

Güneş Enerji Santrali

I. Bu santralde elektrik üretilirken atmosfere CO2 salınımı olmaz.

I. Yazın suyun buharlaşması sırasında dışarıya verilen
ısı, ortamın soğumasını sağlar.

II. Bu santralde elektrik üretilirken sudan faydalanılmaz.

II. Su her sıcaklıkta buharlaşır. Su buharı sıvı hâle geçerken ortama bir miktar ısı verir. Verilen ısı, ortamın
sıcaklığını artırır.

III. Bu santralde elektrik enerjisi üretilirken hareket enerjisi kullanılmaz.

III. Kışın suyun donması sırasında dışarıya verilen ısı,
ortamın sıcaklığını artırır.

Buna göre oyun sonunda masada hangi güç
santralinin resmi görülür?
A–4
A) Güneş enerji santrali
B) Nükleer santral
C) Rüzgar enerji santrali
D) Jeotermal santral

C–5
A) Yalnız II
C) II ve III

B) I ve II
D) Hepsi
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9.

Aşağıda Güneş sistemine ait ve Güneş’e uzaklıklarına
göre sıralanmış gezegenler gösterilmektedir.
X

11.

asteroit
kuşağı

Güneş
Y

Z

Havalar
soğudukça
araç
kullanıcıları
otomobil
motorlarında antifriz kullanırlar.
Antifriz kışın soğutma sistemini
donmaya karşı koruduğu gibi
yazın da sıcaklığın yüksek
olduğu bölgelerde aracın su
kaynatmasını,
hararet
yapmasını önlemede çok büyük
önem taşır.
Buna göre antifriz ile ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
C–5
A) Antifrizler, sıvının kaynama noktasını arttırır ve daha
yüksek soğutma suyu sıcaklığına izin verir.

Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
C–4
A) Z karasal bir gezegendir.

B) Motorun hararet yapmasını önler ve motorun ömrünü
uzatır.

B) X ve Y gazsal gezegenlerdir.

C) Çözeltiler çözücünün saf haline göre daha yüksek
sıcaklıkta donar.

C) X gezegeninin kütlesi Y gezegeninden küçüktür.
D) Z gezegeninde yaşam olabilir.

10.

D) Motor soğutma suyunun donma noktasını düşürür,
soğuk mevsimlerde motorun zarar görmesinin önüne
geçer.

Canlılar çevrelerinden aldıkları etki şeklindeki uyarılara
karşı tepki şeklinde cevap verirler.

12.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi etkiye karşı tepki
gösterme davranışı olarak değerlendirilemez?
B–2
A)

B)

Korkan bir kedinin
tüylerinin dikleşmesi
C)

Susuz kalan bir
bitkinin solması
D)

Bitkiler dünyasında özel beslenme durumu olan bazı
bitkiler vardır. Bunlardan biri de böcek yiyen bitkilerdir.
Böcekler bitkilerin ihtiyaç duyduğu mineralin takviyesi
için kullanılır.
Buna göre, böcek yiyen bitkiler için aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
C–1
A) Azot ihtiyacını yakaladıkları böceklerden karşılar.

Bitkilerin ışığa
yönelmesi

Et gören köpeğin
ağzının sulanması

B) Böcekçil bitkiler azot nineralince fakir topraklarda
yaşar.
C) Böcekçil bitkiler etçil olduğu için kök, gövde ve
yaprakları bulunmaz.
D) Böcekçil bitkiler diğer
fotosentezle karşılar.

besin

gereksinimlerini
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15.

13.

%20

Doğalgaz
Güneş

%10

Rüzgar

%10

Nükleer enerji

%35

Petrol

Yukarıdaki grafikte bir ülkeye ait kullanılan enerji
kaynaklarının yüzdeleri verilmiştir.

Göçmen kuşlar farklı mevsimleri farklı coğrafyalarda
geçiren kuş türlerinden oluşan bir gruptur. Göçmen kuşların
çoğu göç için gerekli enerjiyi uzun yolculuğa çıkmadan önce
vücutlarında besin olarak depolarlar. Bu besin maddesi
onların adeta yakıt tankıdır.

Verilen grafiğe göre, aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
D–1
A) Ülkede kullanılan yenilenebilir enerji kaynağı %20 dir.

Yukarıda hangi besin maddesinden bahsedilmektedir?
B–1
A) Karbonhidrat

B) Enerji ihtiyaçlarının büyük bir kısmı yenilenemez
enerji kaynaklarından karşılanmaktadır.

B) Yağ

C) Vitamin

C) Kullanılan fosil yakıtların oranı %45 tir.

D) Protein

D) Ülke çoğunlukla doğa dostu enerji kaynakları
kullanmaktadır.

karbondioksit miktarı
(metreküp)

16.

14.

%25

2000

K

N

R

1500
1000

Toprağa atılan
piller

L

Fabrikaların
zehirli sıvı atıkları

Fabrikalardan
salınan zehirli
gazlar

M

P

Egsoz
dumanları

Gemilerdeki
petrol sızıntıları

Yukarıda yer alan kirlilik etkenlerinden hangileri
öncelikli olarak balıkların yaşam alanlarını etkiler?
B–2
A) K - N - L
C) M - N

500

Toprağa atılan
plastik şişeler

B) L - P
D) R - P - K

FOSİL YAKIT İLE ÇALIŞAN
TERMİK SANTRAL

X

Y

Z

T

Yukarıdaki grafikte fosil yakıt kullanılarak elektrik
elde edilen dört ayrı termik santralden havaya salınan
karbondioksit miktarlarının bacalara filtre takılmadan
önce (mavi) ve filtre takıldıktan sonraki (kırmızı) miktarları
verilmiştir.
Buna göre, hava kirliliğinin önlenmesi adına en etkili
tedbiri hangi fabrika almıştır?
B–2
B–2
A) Z

B) Y

C) X

D) T

