“POYRAZ’IN AY SEYAHATİ” PROJE SORULARI
1-

Ankara Uzay Bilimleri Merkez Komutanlığı
‘nın kısa adı nedir?

ABCD-

AUBMK
EUCMK
TUBMK
STUMB

ABCD-

2- Yapacakları seyahat için özel olarak
hazırlanmış kahvaltı paketinde
aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Aydaki yer çekiminin azlığı nedeniyle
Çok yoruldukları için
Uzay giysileri çok ağır olduğu için
Ayakkabıları ayaklarını sıktığı için

7- Atmaca gemisi dönüş yolunda dünya
atmosferine girdiğinde neden Eda Abla ile
iletişimleri koptu?

A- Kahverengi besin çubuğu
B- Kayısı pestili
C- Su
D- Süt
3- Poyraz’la Begüm, neden özel hazırlanmış
kahvaltı paketini yediler?
ABCD-

6- Poyraz ve Begüm ay yüzeyine ilk kez ayak
bastıklarında neden yürümekte
zorlandılar?

Çok acıktıkları için
Anneleri kahvaltı hazırlamadığı için
Seyahate aç gitmek istemedikleri için
Seyahat sallantılı olabileceğinden özel
kahvaltı paketini yemeleri gerektiği için

A- Telefonları bozulduğu için
B- Begüm, Eda Ablaya küstüğü İçin
C- Atmaca gemisi atmosfere çok hızlı
girdiğinden, sürtünmeden dolayı oluşan
ısı, iletişim cihazlarını çalışamaz hale
getirdiği için.
D- Poyraz utangaç olduğu için
8- Hava araçlarındaki hava frenleri ne işe
yarar?
ABCD-

4- Poyraz’la Begüm ay aracı Atmaca’nın
kaptan koltuklarına neden yatar
pozisyonda bindiler?
A- Yatarak seyahat etmek istedikleri için
B- Uzay gemisi koltukları yanlış yerleştirildiği
için
C- Atmaca gemisinde uyumak çok keyifli
olacağı için
D- Atmaca gemisi doğruca gökyüzüne
yükselirken böyle oturmaları gerektiği için
5- Eda Abla’nın Poyraz’la Begüm’e verdiği
gizli görev neydi?

Havayı soğutur
Hava aracını yavaşlatır
Hava aracını hızlandırır
Hava aracını durdurur

9- Poyraz tüm yaşadıklarının bir simülasyon
olduğunu biliyor olsa bile yine de
macerayı nasıl buldu?
ABCD-

Sıkıcı
Mutluluk verisi
Heyecanlı
Korkunç

10– Maceranın sonunda babaları Poyraz’la
Begüm’ü ne yemeğe götürdü?

A- Atmaca gemisinde kaçak binen yolcu var
mı diye kontrol etmek
B- Ayda yaşayan uzaylı canlılardan gizli bir
bilgi almak
C- İncelemeler yapmak üzere aydan iki adet
taş getirmek
D- Ayda dondurma yemeye çalışmak
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A-Hamburger
B- Pasta
C- Dondurma
D-Gözleme

“POYRAZ TEMİZLİK ROBOTU YAPIYOR”
PROJE SORULARI
1- Poyraz temizlik robotu yapıyor öyküsünde
Poyraz’ın annesi hasta olduğu için kardeşi
Begüm’e annelerine yardım etmek için ne
yapmaları gerektiğini söyledi?
ABCD-

Odalarını ve yataklarını toplamak
Kahvaltı etmek
Erkenden kalkmak
Babalarını uyandırmak

6- Babaları Poyraz’la Begüm’e kahvaltıda
hangi yiyeceği hazırlamıştı?
ABCD-

7- Robot mühendisi olmak için ne yapmak
gerekir?

2- Poyraz temizlik robotu yapıyor öyküsünde
Poyraz’ın annesine yardım etmek için
aklına gelen fikir neydi?
A- Kumandalı büyük robotunu çöpe
atmak
B- Kumandalı tüm robotlarını tamir
etmek
C- Kumandalı büyük robotunu annesine
yardım etmek için yeniden
programlamak
D- Annesine ıhlamur kaynatmak
3- Poyraz robotuna ne isim verdi?
ABCD-

ABCD-

8- Poyraz’ın anneannesinin adı nedir?
ABCD-

Nalan
Ümit
Barış
232

ABCD-

Aysun
Filiz
Güliz
Elçin

Hastaları karşılıyor
Doktorlarla çay içiyor
Hastaneleri temizliyor
Bazı ameliyatlarda kullanılıyor

10- Anne ya da babası hasta olduğunda
çocukların ne yapması gerekir?

5
2
4
3

A- Bağırarak gürültü yapması gerekir
B- Telefonla dışarıdan yemek sipariş
etmek gerekir
C- Oyuncakları evin her tarafına
dağıtmak gerekir
D- Sorumluluklarını olabildiğince
kendileri yaparak anne babalarına
yardımcı olmaları gerekir

5- Begüm yeni robotlarına hangi
sorumluluğunu yaptırmak istedi?
ABCD-

Çok yemek yemek
Geç saatlerde yatıp az uyku uyumak
Çok TV seyretmek
Derslerine sıkı çalışmak

9- Bugün hastanelerde robot kollar ne iş
yapıyor?

4- Poyraz’ın yeniden programladığı Robot232
ütüleri kaç dakikada yapabiliyordu?
ABCD-

Pasta
Makarna
Omlet
Menemen

Dişlerini fırçalamak
Kahvaltı etmek
Ayakkabı bağcıklarını bağlamak
Ödevlerini yaptırmak
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