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POYRAZ’IN GELECEK ÖYKÜLERİ 4 

“POYRAZ ve KARANLIK GÜNEŞ” 

“ POYRAZ’IN ATEŞ ÖLÇEN PİJAMASI” 

PROJE SORULARI 

 

1-  Poyraz’ın dedesinin ismi nedir? 

A- Hayrettin 

B- Necmettin 

C- Selahattin 

 

2- Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden 

kimseye ne ad verilir? 

A- Avukat 

B- Doktor 

C- Mucit 

 

3- Dünyanın uydusu ay, dünya ile güneş 

arasına girince ne olur? 

A- Güneş tutulması olur 

B- Mevsim değişir 

C- Denizler kabarır 

 

4- Begüm güneş tutulması sırasında 

neden korkmuştur? 

A- Karanlık olduğu için 

B- Dünyaya başka bir uygarlığın uzay 

gemisi geldi sandığı için 

C- Sessizlik olduğu için 

 

5- Poyraz’ın ateş ölçen pijaması 

öyküsünde Poyraz’ın ateşi kaç 

santigrat dereceye kadar çıkmıştır? 

A- 40 

B- 30 

C- 38,2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Poyraz’ın en sevdiği çorba hangisidir? 

A- Mercimek çorbası 

B- Domates çorbası 

C- Tavuk suyuna çorba 

 

 

7- Poyraz’ın ateşi düştüğü sabah, annesi 

Elçin neden yorgun ve solgun 

görünüyordu? 

A- O da hasta olduğu için 

B- Sabah henüz kahvaltı etmediği ve aç 

olduğu için 

C- Gece boyunca Poyraz’ın ateşini 

ölçmek için sıklıkla uyanıp uykusuz 

kaldığı için 

 

8- Annesinin ateşini ölçerken uykusuz 

kalmasına üzülen Poyraz’ın aklına 

hangi fikir gelmiştir? 

A- Uykusuzluğu hemen geçiren uyku 

gözlüğü 

B- Ateş ölçen pijama 

C- Mikrop engelleyen gömlek 

 

 

9- Çıplak gözle gürlemeyecek kadar 

küçük teknolojik parçalar üretme işine 

ne denir? 

A- Küçük teknoloji 

B- Ufak teknoloji 

C- Nano teknoloji 
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10–  Poyraz’ın babasının fikrine göre ateş 

ölçen pijama anne/ babaya nasıl haber 

vermeli? 

 

A-  Anne babanın akıllı pijamalarına 

titreşim göndererek 

B- Ses çıkararak 

C-  Klimaları açarak 

 

11 – Poyraz dedesi için hangi teknolojik ( 

giyilebilir teknolojisi olan) pijamayı 

düşünüyor? 

A- Kalp damarlarını takip eden pijama 

B- Öksürük takip eden pijama 

C- Üşümelerini takip eden pijama 

 

12 – Poyraz’ın ateş ölçen pijama fikrinden 

etkilenen kardeşi Begüm hangi fikri 

düşünmüştür? 

 

A- Kedi takip pijaması 

B- Yaş pasta yapan pijama 

C- Uzaylılar dünyaya gelirse titreşim 

yapacak pijama 

 

13- Poyraz’ın kardeşi Begüm’ün pijamasına 

eklemek istediği özellik nedir? 

A- Ödevlerini tamamlamadan yatağa 

giden çocuklara titreşim göndermesi 

B- Kahvaltını tamamlamayan çocuklara 

titreşim göndermesi 

C- Yeterince erken yatmayan çocuklara 

titreşim göndermesi 

 

 

 

 

 

14- Selahattin dedenin sihirbazlık için söylediği 

söz nedir? 

A- Hoppalaaaa 

B- Yihhuuu 

C- Abra kadabraaaaa 

15- Poyraz’ın bisikletinin neresi bozulmuştur? 

A- Ön lastiği patlamış 

B- Zinciri çıkmış 

C- Direksiyonu kırılmış 

 


