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PAST PAPERS 2021
POPULAR SCIENCE CATEGORY - MIDDLE GROUPS (Grades 7-8-9)
TURKISH - TÜRKÇE

1.

X ve Y çözeltileri bulunan kaplara Tim ve Tina sıvılar
eklediğinde çözeltilerin pH değerlerindeki değişim grafikteki
gibi olmaktadır.

2.

2.

Tim

Tina

X çözeltisi

Sağlıklı saç, pH = 5

Yıpranmış saç, pH = 8

Orta yıpranmış saç, pH = 7

Saç kopması, pH = 10

Y çözeltisi

pH değeri
X
7

Saç ve deri pH ölçeği
Y

Zaman

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
I. Tim Y çözeltisine soda eklemiştir.

Saçlarının gittikçe yıprandığını, saç derisinde mantar oluştuğunu fark
eden Kristina bu durumun yeni kullandığı şampuan ile ilgili
olabileceğini düşünür. Şampuan kutusunun üzerindeki etiketi
incelediğinde pH değerinin bulunmadığını görür.

II. X asit, Y bazik (alkali) çözeltidir.

Kristina ‘nın daha önce kullandığı şampuanın pH değeri 5,5
olduğuna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

III. Tina X çözeltisine limon suyu eklemiştir.

A) pH değerindeki değişim saç ve deri sağlığını etkiler.

IV. Tina ve Tim çözeltilere saf su eklemiştir.

B) Kristina’nın yeni aldığı şampuan kırmızı turnusol kağıdına etki etmez.

C–5
C–5
A) I ve II

C) II ve IV

B) I ve III

D) I, II ve IV

C) Kristina’nın yeni aldığı şampuanın pH’sı 8 olabilir.
D) Saç derisi ve saç yapısının asidik değere sahip olması saç derisinde
mantar ve bakteri oluşumunu engeller.
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3.

4.

K

L

M

Katrin maddelerin fiziksel ve kimsayal değişimleri ile ilgili farklı
renklere sahip her bir lego parçasını atom yerine kullanarak K, L
ve M modellemelerini hazırlamıştır.

günümüzde
100 yıl önce

Yukarıda yer alan modellemeler ile ilgili yapılan yorumlardan
hangisi yanlıştır?

New York Limanı’nın girişinde yeşil-mavi rengi ile dikkati çeken
Özgürlük Heykeli 135 yaşında.

A) Katrin demirin erimesini M düzeneği ile modellemiştir.

Bakırdan yapılan Özgürlük Heykeli, Fransa tarafından
kuruluşunun 100. yılı nedeniyle ABD’ye hediye edilmiştir.

B) K olayı suyun oluşumunu modelliyor olabilir.
C) L düzeneğinde atom sayısı ve çeşiti korunmuştur.
D) Katrin L ve M düzenekleri ile kimyasal değişimi modellemiştir.

Özgürlük Anıtı ilk yapıldığında kızıl/kahverengi tonlarında bir
renge sahipti. Zamanla bugün bildiğimiz yeşil renge büründü. Bu
durumun sebebi : ............
Yukarıda yer alan cümle aşağıdaki ifadelerden hangisi ile
tamamlanırsa doğru olur?
A) Rüzgarın heykelde kullanılan bakırı aşındırmasıdır.
B) Güneş ışınlarının heykelin boyasını soldurmasıdır.
C) Heykelde kullanılan bakır malzemenin zamanla oksitlenmesidir.
D) Yıllar içerisinde heykele çok sayıda yıldırım düşmesidir.
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6.

5.

Eyfel Kulesi 1887 ile 1889 yılları arasında Gustave Eiffel’in
firması tarafından, Fransız Devrimi’nin 100. yıl kutlamaları
çerçevesinde düzenlenen Expo 1889 Paris fuarının giriş
kapısı olarak inşa edilmiştir.

Almanya’daki güneş enerji sahaları, dünyanın en çok
enerji üreten sistemlerine sahip. Yenilenebilir enerji
kaynakları üretimi bakımından dünyanın en önemli
ülkeleri arasında yer alan Almanya, 2020 yılında
Koronavirüs sayesinde Güneş enerjisi üretiminde rekor
kırdı.
Koronavirüs salgını güneş enerjisi üretimine aşağıdaki
etkenlerden hangileri ile olumlu katkı sağlamış olabilir?
I. Hava kirliliğinin azalmasıyla birlikte güneş panellerine
gelen ışık artmıştır.
II. Korona virüs salgını sebebi ile güneş paneli üretimi
azalmıştır.
III. Hava kirliliğinin düşmesi sonucu panellerin üzerinde
oluşan toz ve çamur azalmıştır.
C–3
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III

D) Hepsi

Tamamen metalden yapılmış olan Eiffel Kulesi yaz
sıcaklarının etkisiyle 15 santimetreye kadar uzayabilir
bu durum kulenin dengesini bozabilir mühendis
A–1Gustave Eiffel bu problemi nasıl çözmüş olabilir?
A) Metaller arası özel genleşme bağlantıları ile.
B) 10 bin ton demir ve çelik kullanılarak.
C) Demir Kulenin tasarım şekli ve malzemenin esneme
payı ile.
D) Eyfel Kulesini 3 katlı olarak inşa ederek.
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7.

Oksijen
gazı çıkıyor.

Gaz çıkışı
gözlenmiyor.

I
Bakteri + şekerli su

Karbondioksit
gazı birikiyor.

II

III

Bakteri + şekerli su

Bakteri + şekerli su

Yukarıda yer alan üç ayrı deney düzeneğinde de zamanla bakteri sayısının arttığı
görülüyor.
Buna göre deneylerde kullanılan bakteriler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
D–4
A) I. kaptaki bakteriler klorofil taşırlar.
B) II. kaptaki bakteriler laktobakteri olabilir.
C) III. kaptaki bakteriler glikozu etil alkole dönüştürürler.
D) I. ve III. kaptaki bakteriler ışık enerjisini besin üretiminde kullanabilirler.

8.

Aşağıda bazı canlılara ait ayak yapıları gösterilmiştir.

Ayı

Tavşan

Su
samuru

Gergedan

Fil

Aslan

Bu ayak yapılarına bakarak aşağıdaki yorumlardan hangisi
yapılamaz?
C–5
A) Gergedan ve fil gibi canlıların geniş ayak tabanları kuma batmalarını
önler.
B) Ayı ve aslanın pençe yapıları beslenmeye bağlı bir adaptasyondur.
C) Tavşan ve su samuru aynı türün bireyleri oldukları için ayak yapıları
benzerdir.
D) Farklı tür canlılarda benzer ayak yapılarının görülmesi aynı ekosistemde
yaşamalarından kaynaklanabilir.
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9.

Peter özdeş ampullerden aşağıdaki devreyi hazırlıyor.
Başlangıçta devrede tüm anahtarlar açık (devre kapalı) ve
ampullerin hiçbirisi yanmıyor.
3 NUMARALI
ANAHTAR

10.

Thomson sürtünmenin ihmal edildiği kaykay pistinde
aşağıdaki gibi kaymaktadır.

E

A

Y

B
X

D
C
2h

1 NUMARALI
ANAHTAR

Z

2 NUMARALI
ANAHTAR

2h
Zemin

PİL
–

+

Peter devrede bulunan anahtarları numara sırasına göre
bir daha açılmamak şartıyla sırasıyla kapatıyor.
Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
D–5
A) Bir numaralı anahtar kapatıldığında ampullerin hiçbiri
yanmaz.

Thomson’un kaykay pistindeki hareketleri ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
C–4
A) Thomson’un A ve E konumlarında sahip olduğu
potansiyel enerjiler eşittir.

B) İki numaralı anahtar kapatıldığında X ve Z yanar Y
yanmaz.

B) Kaykay pistindeki hareketi boyunca mekanik enerji
korunmuştur.

C) İki numaralı anahtar kapatıldığında X ve Z aynı
parlaklıkta yanar.

C) Thomson’un D konumundaki hızı C konumundaki
hızından fazladır.

D) Üç numaralı anahtar kapatıldığında tüm ampuller aynı
parlaklıkta yanar.

D) Thomson en fazla kinetik enerjiye C noktasında
sahiptir.
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Eğik düzlemi sürtünmesiz olan bir pistte aynı yükseklikten
kaymaya başlayan K ve L kayakçıları sürtünmeli yatay
yüzeyde bir süre gidip duruyorlar. Kayakçılara dışarıdan
hiçbir kuvvet uygulanmıyor.

Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda apartmanın
tepesinden serbest bırakılan cismin kütlesi 5 kg’dır. Cisim
hareketinin 2. Ile 4. saniye arasında 95. kattan 65. kata
iniyor.

L

K
h

h

X1

V=0
5 kg
X2

yatay

Ağırlıkları 30N ve 50N olan K ve L’nin yatayda aldıkları
X
yolların oranı 1 oranı kaçtır? (Sürtünme katsayıları eşit)
X2
A) 1

B)

3
5

5
3

C)

Buna göre 1 kat yüksekliği kaç metredir? (g = 10 m/s2)

D) 2

A–5
A) 2

12.

10 m/s
K
20 m/s

A) 60

B) 85

5
2

D) 4

m

P2
m

2V hızlanan

P3
m

2V yavaşlayan

Buna göre John’un ölçtüğü değerler P1, P2, P3 için,

L

Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu bir ortamda
yukarı yönlü sabit 10 m/s hızla giden balondan aşağıya
doğru K cismi balona göre, 20 m/s hızla aşağıya
atılıyor. Aynı anda L cismi yukarı düşey 40 m/s hızla
fırlatılıyor. Cisimler 2 s sonra karşılaştıklarına göre L
cismi fırlatıldığı anda balonun yerden yüksekliği kaç
metredir?
C–5

P1

4V sabit hızı

40 m/s

C)

John, 3 farklı asansörde aynı kütleli cisimleri şekildeki gibi
asarak dinamometrelerdeki ağırlık değerlerini okuyor.

Asansör



h

14.

B) 3

Asansör

A–3

13.

Asansör

11.

C) 100

D) 120

I. P2 > P1
II. P1 > P3
III. P2 = P3
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
D–2

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve III
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15.

17.

Çayır köpekleri tünellerinin bir girişini diğerinden daha
yükseğe inşa ederler. Çünkü rüzgâr hızı rakım arttıkça
yükselir ve basınç farkı oluşur. Tünellerinin iki çıkışı
arasındaki bu hafif basınç farkı, havanın tünelden
akmasını sağlar.

Scandium;

iskeletleri,

Sc+ iyonunun elektron konfigürasyonuna göre;

I. 10 tam dolu orbital vardır.

II. Yarı dolu bir orbital yoktur.
III. En büyük baş kuantum sayısı 4’tür.
ifadelerden hangileri doğrudur?
D-2
A) Yalnız III
B) I ve II

II. Uçak pistte hızlandığında havalanır.
III. Şiddetli rüzgar bazen evlerin çatılarını uçurur.

C) I ve III

B) I ve II

C) I ve III

D) I, II ve III

Asetil salisilik asit olarak da bilinen aspirin en çok
tercih edilen ilaçlardan biridir. Ağrı kesici özelliğinin
yanı sıra iltihap ve ateş giderici olarak da sıklıkla
kullanılmaktadır.
Aşağıda verilen yapısal formüle göre aspirinin
bağıl moleküler ağırlığı nedir? (C:12, H:1, O:16)

spor

21

I. Platformda demiryoluna rayına çok yakın durursak, hızlı
bir tren yanımızdan geçtiğinde trene doğru çekiliriz.

A) II ve III

oltalar,

metal-halojen lambalarda kullanılır.

Yukarıdaki metinde bahsedilen fizik ilkesine örnek
olarak aşağıdaki olaylardan hangileri verilebilir?

16.

bisiklet

malzemelerinde alaşım olarak ve yüksek yoğunluklu

18.

D) I, II ve III

Aşağıda ana hatları verilen periyodik tabloda bazı
elementler A, B, C, D sembolleri ile gösterilmiştir.

A

B

C

D

C9H8O4
Karbon

Buna göre, hangi harf erime ve kaynama noktası
yüksek olan ve metal olmayan elementi sembolize
eder?
C–2
A) A
B) B
C) C
D) D

Hidrojen
Oksijen

B–1
A) 154

B) 180

C) 254

D) 168
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19.

21.

Aşağıda mitoz bölünmeye ait bir evre ve çeşitli yapılar
gösterilmiştir.

I
II

Grafit



Elmas

Bir elementin, atomlarının uzayda farklı dizilmiş
şekillerine allotrop denir.
Karbonun allotropları ile ilgili;

Kromozomlar

I. Bağ enerjileri
Buna göre, hangi seçenekte işaretli yapılar ve hücrenin
bulunduğu mitoz bölünme evresi doğru olarak
verilmiştir?

II. Elektrik iletkenlikleri
III. Isı iletkenlikleri
IV. Sertlikleri

Mitoz evresi

yukarıdaki özelliklerden hangisi ortaktır?
A–3
A) Yalnız III
C) III ve IV

B) I ve IV
D) I, III ve IV

22.

20.

A(suda)

II ile numaralı
yapı

A)

Metafaz

Kromatit

Çekirdek zarı

B)

Anafaz

Sentromer

Hücre zarı

C)

Anafaz

Kromatit

Çekirdek zarı

D)

Metafaz

Sentromer

Hücre zarı

Amilaz enziminin çalışması üç erlenmayer hazırlanarak
incelenmiştir. Her erlanmayerde %4’lük nişasta çözeltisi
bulunmaktadır ancak aşağıda gösterildiği gibi farklı
çözeltiler eklenmiştir.
0.5 mI 1 % amilaz
çözeltisi

A(k)

I ile numaralı
yapı

0.5 mI damıtılmış
0.5 mI 1 % lik
su çözeltisi
kaynatılmış amilaz çözeltisi

Şekildeki sisteme dipteki katının tamamını çözmeyecek
kadar aynı sıcaklıkta su ilave ediliyor.
Çözelti ile ilgili;
I. Doygun haldedir.
II. Kütlece yüzdesi değişmez.
III. Çözünürlüğü artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
B–3
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III

4 % nişasta
çözeltisi

4 % nişasta
çözeltisi

4 % nişasta
çözeltisi

Erlenmayer I

Erlenmayer II

Erlenmayer III

Hangi erlenmayerde yapılan işlem yüksek ısı enzimleri
denatüre eder hipotezini kanıtlar?

D) I, II ve III
C–2

A) I. ve II. erlenmayer 15 dk sonra
B) II. ve III. erlenmayer 15 dk sonra
C) I. ve III. erlenmayer 15 dk sonra
D) III. erlenmayer başlangıçta ve 15 dk sonra
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23.

Aşağıda insanda sindirim sisteminde görev alan yapılar
verilmiştir.
I. Villus

25.

Aşağıda canlılarda üreme ve gelişmeyle ilgili verilen
diyagramlardan hangisi eşeysiz üremeyi ifade
etmektedir?
I.

II.

Tt

Tt

II. Panktreas
III. İncebağırsak
Buna göre hangi yapılardan besin emilimi
gerçekleşir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) I, II ve III

T

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I, II ve III

24.

Aşağıdaki şekilde alyuvarlar ve doku hücreleri arasındaki
madde alışverişi gösterilmiştir.
1
2
3
Buna göre 3 ile gösterilen olay oksijenin alyuvarlardan
doku hücrelerine difüzyonu olduğuna göre 1 ve 2 ile
gösterilenler hangi maddelerin difüzyonudur?
1

2

A) CO2

Üre

B) Su

Glikoz

C) Glikoz

CO2

D) Yağ asidi

Amino asit

t

Tt

III.
T

Tt

t

Tt

