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“POYRAZ’IN MARS GÖREVİ” PROJE SORULARI 

1- Poyraz’ın Mars görevi öyküsüne konu 

edilen Mars gezegeninin uydusunun 

adı nedir? 

a- Ay 

b- Kronos 

c- Plüton 

d- Phobos 

 

2- Poyraz’ın Mars görevi öyküsünde adı 

geçen ve Mars üzerinde inşaatçı 

robotlar tarafından kurulan 

laboratuvarın ismi nedir? 

a- Pegasus Laboratuvarı 

b- Ankara Laboratuvarı 

c- Mars Laboratuvarı 

d- Demios laboratuvarı 

 

3- Poyraz’ın arkadaşı Ege’nin sanal 

oyunundaki görevi hangi gök 

cismindedir? 

a- Jupiter 

b- Mars 

c- Jupiter’in uydusu Europa 

d- Merkür 

 

4- Poyraz ve Begüm’ün kullandığı aracın 

adı nedir? 

a- Mars3 

b- Mars 5 

c- Mars7 

d- Mars116 

 

5- Öyküye göre Mars’ın kutuplarındaki 

robotlar ne için çalışıyorlar? 

a- Ev inşa etmek için çalışıyorlar 

b- Oyun parkı inşaatında çalışıyorlar 

c- Kutup buzlarında saklı karbondioksit 

gazını sera etkisi yapması için 

atmosfere salıyorlar. 

d- Mars’ta domates üretmek için 

çalışıyorlar 

 

 

 

 

6- Poyraz Mars gezegeninin en çok nesini 

seviyor?  

A- Şeklini 

B- Rengini 

C- Büyüklüğünü 

D- Az yerçekimi olmasını 

 

7- Mars’ın uydusu Phobos Türkçe hangi 

anlama gelir? 

a- Elma 

b- Nehir 

c- Şiir 

d- Korku 

 

8- Meteor kalkanı ne işe yarar? 

a- Uzay gemilerine itici güç verir 

b- Uzay gemilerinin güzel 

görünmesini sağlar 

c- Uzay gemilerini meteorlardan 

korur 

d- Uzay gemilerine oksijen sağlar 

 

9- Mars’ın uydusu Phobos’taki toz 

tabakasının yüksekliği ne kadardır? 

a-10 metre 

b- 5 metre 

c-100 metre 

d-1,5 metre 

 

10- Begüm hangi ünlü masalın sanal 

macera oyununu istiyor? 

a- Alice harikalar diyarında 

b- Ali baba ve kırk haramiler 

c- Küçük prens 

d- Charlie’nin çikolata fabrikası 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.akinbasal.com 
 

“POYRAZ KUTUPLARI KURTARIYOR” 

PROJE SORULARI 

 

1- Poyraz kendini halsiz hissettiği için annesi 

ona hangi içeceği hazırladı? 

A- Portakal suyu 

B- Meyve suyu 

C- Süt 

D- Ballı ıhlamur 

2- Poyraz TV yi açtığında babasının her 

zaman seyrettiği belgesel kanalında hangi 

konuda bir belgesel programı vardı? 

A- Aslanların hayatı 

B- Büyük binaların yapımı 

C- Kutuplardaki buzulların erimesi 

D- Balinalar 

3- Kutuplar belgeselini anlatan sunucu 

kutuplardaki erime konusunda “Henüz geç 

değil “derken neyi kast etmekteydi? 

A- Kutuplarda daha çok buz var demek 

istiyor 

B- Kutup buzları hemen erimez demek 

istiyor 

C- Fosil yakıt kullanımını en aza indirir ve 

çevre dostu ürünler kullanırsak, bu 

durumu değiştirebiliriz demek istiyor. 

D- Kutup ayılarını korumak için daha vakit 

var demek istiyor 

4- Poyraz belgeseli seyrederken neden 

“Gerçekten dünyamız çok kirlenmiş “ diye 

düşündü? 

A- Kutuplarda hiç kutup ayısı 

görünmediği için 

B- Kutuplarda hiç buz kalmadığı için 

C- Belgeselde çevreyi kirleten fabri-

kaların, kirlenmiş nehirlerin, kesilen 

ağaçlar nedeniyle yok olan ormanlar 

ve çevreyi kirleten insanların 

görüntülerini gördüğü için. 

D- Belgeselde hiç penguen olmadığı için 

 

 

 

 

 

5- Poyraz’ın babası eve geldiğinde neden 

gülerek “ Oooo! Evimizde hayaletler 

dolaşıyor. Çok korkunç”,dedi. 

A- Evde hayaletler dolaştığı için 

B- Ev çok dağınık olduğu için 

C- Begüm bir avuç unu her tarafa 

fırlattığı ve herkesin yüzü un yüzünden 

bembeyaz olduğu için 

D- TV de bir korku filmi olduğu için 

6- Poyraz’ın babasının getirdiği yapboz ne 

resmiydi? 

A- Büyük bir kamyon 

B- Büyük bir Fil 

C- Elma 

D- Çok güzel bir doğa manzarası  

7- Fosil yakıt nasıl oluşur? 

A- Okyanusların dibinde kendiliğinden 

B- Dağların tepelerinde soğuk havadan 

C- Fabrikalarda kimyagerler tarafından 

üretilerek 

D- Çok eskiden dünyamızda sadece 

büyük dinazorlar varmış. Sonra bu 

dinazorların ve başka birçok canlının 

soyu tükenmiş. Bu hayvanlar toprak 

altında çürüyünce, petrol gibi yakıtları 

oluşturmuşlar. İşte onlara fosil yakıt 

deniyor. 

8- Arabalar ne ile çalışmaz? 

A- Benzin 

B- Mazot 

C- Elektrik 

D- Sevgi 

9- Poyraz’ın rüzgar tribünlerini gördüğü 

yerler nereleridir? 

A- İstanbul ve Ankara 

B- Çanakkale ve Çeşme 

C- Gaziantep ve Mardin 

D- Trabzon ve Of 

10- Küçük bir rüzgar gülü ya da bir uçak 

maketi gibi işleri yapmadan önce ne 

yapmak gerekir? 

A- Elleri yıkamak 

B- Düşünmek 

C- Uyumak 

D- Plan yapmak 


