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MARS AKADEMİSİ - Proje soruları 

 

1- Doruk’un robot köpeğinin adı 

nedir? 

a. Rocky 

b. Şimşek 

c. Fırtına 

d. Karabaş 

2- Doruk’un odasında tavandaki Mars 

kolonisi çizimleri hangi Mars keşif 

robotunun gönderdiği gerçek 

resimler üzerine çizilmiştir? 

a. Opportunity 

b. Curiosity 

c. İnsight 

d. Sprit 

3- Doruk’un okulunda oyun ve 

aktivite günü aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a. Pazartesi 

b. Salı  

c. Çarşamba 

d. Perşembe 

4- Doruk’un okulunda son zamanların 

en sevilen oyunu hangisidir? 

a. Saklambaç 

b. İp atlamak 

c. Futbol 

d. Uçan kaykay 

5- Doruk’un en sevdiği klasik 

bilimkurgu romanı hangisidir? 

a. Denizler altında 20.00 

fersah 

b. Aya seyahat 

c. Atlantis 

d. 80 günde dünya turu 

6- Prof. Emre Demir hangi bilim 

alanlarının profesörüdür? 

a. Biyoloji 

b. Tıp 

c. Ekonomi 

d. Astronomi ve uzay bilimleri 

 

 

 

 

7- Aşağıdakilerden hangisi Mars 

akademisinde uzay insanı olmak 

için gereken özelliklerden birisi 

değildir! 

a. Çalışkanlık 

b. Takım oyuncusu olabilme 

becerisi 

c. Odaklanma becerisi 

d. Aşırı hırslı olmak 

8- Mustafa Kemal Atatürk’ün 

havacılıkla ilgili meşhur sözü 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Ordular, ilk hedefiniz 

Akdeniz’dir, ileri! 

b. Ben sporunun zeki çevik ve 

aynı zamanda ahlaklısını 

severim 

c. İstikbal göklerdedir. 

d. Öğretmenler, yeni nesil 

sizin eseriniz olacaktır. 

9- Mars akademine seçilen 5 gençten 

hangisi gitar çalmaya ilgi 

duymaktadır? 

a. Duru 

b. Zeynep 

c. Melisa 

d. Doruk 

10- Mars akademine seçilen 5 gençten 

hangisi biyoloji bilimine, özellikle 

böcekler ve küçük canlılara ilgili 

duymaktadır? 

a. Doruk 

b. Sarp 

c. Zeynep 

d. Melisa 

11- Mars akademine seçilen 5 gençten 

hangisi tiyatroya ilgi duymaktadır? 

a. Duru 

b. Zeynep 

c. Melisa 

d. Sarp 
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12- Mars akademine seçilen 5 gençten 

hangisi psikolojiye ilgi 

duymaktadır? 

a. Duru 

b. Zeynep 

c. Melisa 

d. Sarp 

13- Mars akademine seçilen 5 gençten 

hangisi masa tenisi oynamakta ve 

şampiyonalara hazırlanmaktadır? 

a. Duru 

b. Zeynep 

c. Melisa 

d. Sarp 

14- Mars akademine seçilen 5 gençten 

hangisi denizi ve yüzmeyi çok 

sevmektedir? 

a. Duru 

b. Melisa 

c. Sarp 

d. Doruk 

15- İzmir’deki Mars akademi kampının 

eğitmen subaylarının isimleri 

nedir? 

a. Poyraz ve Lale Albay 

b. Prof. Emre Demir 

c. Zeki Binbaşı 

d. Hekim Yüzbaşı Dilara 

16- Mars gemilerinin sahip olduğu ve 

gemiyle ilgili basit kararları kendi 

başına alabilen yapay zekanın adı 

nedir? 

a. Beyincik 

b. Ukala 

c. Bilgiç 

d. Uzaylı canavar 

17- Mars akademisi romanındaki uzay 

kurtarma gemisinin adı nedir? 

a. Yardım gemisi  

b. Yardımeli 

c. Hemşire 

d. Helpship 

18- Ay yüzeyince gezmek için yapılan 

ay aracı AYA-7 ye roman 

kahramanı çocuklar kendi 

aralarında hangi ismi vermişlerdir? 

a. Kıpır 

b. Düldül 

c. Zıpır 

d. Çıtır 

19- Roman kahramanı çocuklardan 

hangisi dans etmeyi sevmiyor? 

a. Melisa 

b. Duru 

c. Zeynep 

d. Sarp 

20- Melisa’nın sorduğu “ Dönüp duran 

sarı şey nedir? Bilmecesinin cevabı 

nedir? 

a. Portakal 

b. Güneş 

c. Çamaşır makinesinde 

unutulmuş muz 

d. Dans eden sarı saçlı bir kız 

21- Zeki Binbaşı romanın bir 

bölümünde çocuklarla konuşurken: 

“ Hepiniz bir zincirin halkalarısınız 

ve bir zincir ancak en zayıf halkası 

kadar güçlüdür, hepiniz güçlü 

olursanız zincir de güçlü olur” 

diyerek neyi tanımlamıştır. 

a. Zincirlerin sağlamlığını 

b. Sorumluluk almanın 

önemini 

c. Ekip ruhunu 

d. Disiplini 

22- 1969 yılında ay yüzeyine ilk ayak 

basan Amerikalı astronotun adı 

nedir? 

a. Neil Armstrong 

b. Michael Jackson 

c. Justin Bieber 

d. Barack Obama 
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23- Mars akademine seçilen 5 gençten 

hangisi aya ilk ayak basan en genç 

insan olmuştur? 

a. Duru 

b. Zeynep 

c. Melisa 

d. Sarp 

24- Roman kahramanı gençler ay 

yürüyüşleri sırasında neden tavşan 

gibi sıçrayarak ilerlemek 

durumunda kaldılar? 

a. Elbiseleri dar olduğu için 

b. Ay yüzeyi çok tozlu olduğu 

için 

c. Ay’daki yer çekimi dünyanın 

yaklaşık altıda biri kadar az 

olduğu için 

d. Sıçramak daha zevkli olduğu 

için 

25- Aydan dünyaya dönüş yolculuğu 

sırasında Melisa neden yapay 

zeka’ya durmadan soru sorarak 

onu konuşturmaya çalışıyordu? 

a. Yapay zeka’nın çalışıp 

çalışmadığını kontrol etmek 

için 

b. Ses kontrolü için 

c. Yapay zeka’nın bilgilerini 

test etmek için 

d. Yapay zeka’nın sesi 

Melisa’nın annesinin sesine 

çok benzediği için 

26- Aydan dönüş yolculuğu sırasında 

iletişim kopmasına ve hava 

filtrelerinin arızalanmasına ne 

sebep oldu? 

a. Motor arızası 

b. Yakıp tükenmesi 

c. Aşırı soğuk uzay ortamı 

d. Mikro meteorların gemiye 

çarpması 

 

 

 

27- Hitit-3 gemisi, Yardımeli-3 

gemisiyle birlikte hangi denizdeki 

dikey iniş platformuna inmiştir? 

a. Marmara denizi 

b. Karadeniz 

c. Büyük okyanus 

d. Ege denizi 

28-  Ünlü filozof ve matematikçi 

Platon, cesaret konusundaki ünlü 

sözünde, tehlike karşısında neyi 

kullanmayı önerir? 

a. Kasları 

b. Yumrukları 

c. Sesimizi 

d. Aklımızı 

29-  Dünyaya dönüşte tehlikeli 

atmosfer girişi sırasında geminin 

pilot koltuğuna kimler oturdu? 

a. Zeynep ve Melisa 

b. Sarp ve Doruk 

c. Duru ve Zeynep 

d. Doruk ve Duru 

30- Tehlikeli atmosfer girişi sonrası 

dünyaya dönüldüğünde heyecanla 

“ …Ter içinde kaldık, Sırılsıklam 

olduk. Birisi bir pencere açsın” 

diyen kimdi? 

a. Doruk 

b. Sarp 

c. Zeynep 

d. Melisa 

 

 

 

 


