BİLİMİN ÖNCÜLERİ
ALİ KUŞCU

4. Ali Kuşçu’nun İstanbul’a ilk gidişinin
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın
isteği.
b) Kadızade’nin nasihati.
c) Fatih Sultan Mehmet’in daveti.
d) Uluğ Bey’in isteği.

1. Ali ve Hasan, Nakşi Cihan bahçesinde
aşağıdaki
hangi
kuş
türünü
görmemiştir?
a)
b)
c)
d)

Bağırtlak
Sığırcık
Çil Keklik
Karatavuk

2. Cürcani, Ali’nin dalıp gittiğini fark edince
şakayı bir kenara bıraktı.
-Şunu unutma! Ay, hilal şeklini alırsa ertesi
gün yeni bir ayın başlangıcı demektir.
-Ben Ay’ın hilal şeklini aldığını hep
görüyorum. Her göründüğünde oruç
tutmuyoruz.
-Elbette Ali. Hilal …………… gibidir. Eski
ayın bitip yeni ayın başladığını bildirir.
Yukarıdaki
boş
bırakılan
yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a)
b)
c)
d)

Saat
Takvim
Haber güvercini
Güneş

3. Ali ve Hasan dersten sonra Nakşi Cihan
bahçesine kuşları izlemek için gitmişlerdi.
İlerleyen saatlerde havanın kararmasıyla
birlikte kaybolduklarını anladılar. Ali’ye
yıldızlarla
yön
bulma
konusunda
öğrendiklerini kullanma fırsatı doğmuştu.
Ali, Hasan’a dönüp hava iyice kararınca
demir kazık görünür. O “Her zaman
………………. gösterir.” dedi.
Yukarıdaki
boş
bırakılan
yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a)
b)
c)
d)

Doğuyu
Batıyı
Kuzeyi
Güneyi

5.
I.Ali’nin babası sarayın doğancıbaşısıydı.
II. Ali’nin kargasının adı Tepegöz idi.
III . Ali boş vakitlerinde avcı kuşların
bakımlarıyla ilgilenmekten hoşlanırdı.
IV. Doğancıbaşılık babadan oğula geçen
bir meslekti.
Yarışma kitabındaki “Baba Mesleği” bölümü
ile ilgili yukarıda verilen açıklamalardan
hangileri doğrudur?

a)
b)
c)
d)

I-III
I-II-IV
I-II-III
I-IV

6. “Uluğ Bey’in Gözlemevi”
ile ilgili
aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
a) İçerisinde Meridyen Yayı denilen
koskocaman bir araç vardı.
b) Meridyen Yayı’nı yerleştirmek için
dev bir kuyu kazılmıştı.
c) Gözlemevi inşaatında gece - gündüz
ustalar çalışıyordu.
d) Mirza Uluğ Bey, gözlemevini sık sık
ziyaret ediyordu.

7. Uluğ Bey’in kaybolan defteri ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Ali, bu defteri gözlemevi inşaatında
bulmuştu.
b) Bu defterde Uluğ Bey’in çocukken
kuşlarla ilgili yaptığı gözlemleri
yazılıydı.
c) Uluğ Bey, Ali’nin defteri bulması
üzerine onu beş akçe ile ödüllendirdi.
d) Ali defteri bulunca Uluğ Bey’e kendi
elleriyle teslim etti.
8. Aşağıdakilerden hangisi yıldızların
konumunu belirlemek için kullanılan
aletin adıdır?
a)
b)
c)
d)

9. Ali, günlerce deve sırtında yol aldıktan
sonra dalgaların sesi eşliğinde kıyıda
uykuya dalmıştı. Sabah uyandığında
kendini denizin içinde sırılsıklam buldu.
Ali hala şaşkındı.

a)
b)
c)
d)

olayı

tüccar

nasıl

Gelgit Olayı
Yağmur Yağması
Tsunami
Kasırga

10. Ali Kuşçu’nun Fatih Camisi’nde namaz
vakitlerinin belirlenmesi ve saatlerin
düzenlenmesi amacıyla yaptığı şeyin adı
nedir?
a)
b)
c)
d)

Gök Saray
Usturlap
Güneş Saati
Zatülhalak

a)
b)
c)
d)

Astronomi
Dil Bilimleri
Matematik
Kimya

12. Ali
Kuşçu
benzetmektedir?
a)
b)
c)
d)

İstanbul’u

neye

Cennete benzetiyor.
Yeni elbise giyen çocuğa benzetiyor.
Semerkant’a benzetiyor.
Ay’a benzetiyor.

13. Ali
Kuşçu
İstanbul’a
geldiğinde
İstanbul’un ileri gelen bilginleri,
İstanbul kadısı ve Fatih’in hocası
Hocazade onu nerede karşıladılar?

Astronomi
Zatülhalak
Halkalı Küre
Usturlap

Yaşanan bu
açıklamıştır?

11. Aşağıdakilerden
hangisi
Alaaddin
Ali’nin ilgi alanlarından biri değildir?

a)
b)
c)
d)

Beşiktaş
Kadıköy
Eminönü
Üsküdar

14. Ali Kuşçu İstanbul’a geldiğinde Fatih
Sultan Mehmet’e hangi kitabı hediye
etmiştir?
a)
b)
c)
d)

Muhammediyye
Tecrid el-Kalem
Büyük Yıldız Kataloğu
Kanuni Mesudi

15. Fatih Sultan Mehmet, Ali Kuşçu’nun
sorduğu bilmeceyi çözmek için kimi
görevlendirmiştir?
a)
b)
c)
d)

Gıyas
Hızır Bey
Sinan Paşa
Hasan

16. Ali Kuşçu,
Kirman’a giderken çölün
tam ortasında, güneş doğmadan önce bir
olaya tanıklık etti. Gördüğü bu olayı
gökyüzündeki yıldızların çöle inmesine
benzetmektedir.
Bu olay aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

Yıldız Kayması
Güneş Tutulması
Meteor Yağmuru
Ay Tutulması

19. Ali Kuşçu’ya “Eğer günün birinde yine
bilginin peşinden yollara düşmen
gerekirse Osmanlı şehirlerine uğra.”
nasihatini kim vermiştir?
a)
b)
c)
d)

Kadızade
Uluğ Bey
Uzun Hasan
Gıyas

20. Büyük Yıldız Kataloğu ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
17. Uluğ Bey, Ali Kuşçu’ya elçilik görevi
vermişti. Ali Kuşçu gittiği şehirlerde
bilginlerle tanışıyor, onların birikimlerini
Semerkant’a taşıyordu.
Aşağıdakilerden hangisi Ali Kuşçu’nun
elçilik görevi için gittiği ilk yerdir?
a)
b)
c)
d)

Çin
Bursa
Tebriz
Mısır

18. Aşağıdakilerden hangisi Ali Kuşçu’nun
Semerkant’tan Tebriz’e gitmesinin
sebeplerinden biri değildir?
a) Uluğ Bey’in Ali Kuşçu’dan
Semerkant’tan gitmesini istemesi.
b) Semerkant’ta astronomi çalışmalarının
son bulması.
c) Medresedeki bilginlerin şehri terk
etmesi.
d) Tebriz’den davet gelmesi.

a) Bu eser Uluğ Bey’e aittir.
b) Eserin yazılmasında Kadızade’nin
katkısı bulunmaktadır.
c) Bu eserin son cildini Ali Kuşçu
tamamlamıştır.
d) Bu eser 5 yılda tamamlanmıştır.

BARBAROS DENİZLER FATİHİ
21. Aşağıdakilerden
hangisi
Barbaros
Hayrettin Paşa’nın yazdığı "Hayrettin
Paşa'nın Gazaları" kitabının muhafaza
edildiği yerlerden biridir?
a)
b)
c)
d)

Marmara Üniversitesi Kütüphanesi
Deniz Müzesi
Millet Yazma Eser Kütüphanesi
Topkapı Sarayı

22. Oruç
Reis,
Akdeniz’de
ticaretle
uğraşırken
Rodos
şövalyelerinin
saldırısına
uğrayınca
nereye
hapsedilmiştir?
a)
b)
c)
d)

Bodrum kalesi
Midilli Adası
Filistin
Sakız Adası

23.
I.
II.
III.
IV.

Alabora - Geminin yan tarafı
Fora - Bir geminin hangi devlete
ait olduğunu gösteren bayrak
Kaptan-ı Derya - Donanmanın
tamamının kumandanı.
Miço - Gemilerde çalışan küçük
yaşta tayfa yardımcısı

Yukarıdaki kelimelerden hangilerinin
anlamları Denizcilik Sözlüğü ’ne göre
doğru verilmiştir?

a)
b)
c)
d)

I-III
I-II-IV
II-III-IV
III-IV

24. Barbaros Hayrettin Paşa, Endülüs
Müslümanlarına destek olmak için
İspanya'ya kaç kez sefer düzenlemiştir?
a)
b)
c)
d)

21
15
17
33

25. Osmanlı’da deniz askerlerine “Levent” adı
verilirdi.
Leventlerle ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Doğulu anlamına gelmektedir.
b) Leventler cesur ve kuvvetli kişilerden
seçilirdi.
c) Leventler düzenli maaş alırlardı.
d) “Levent” kelimesinin aslı Osmanlıca
Türkçesi’nden gelmektedir.
26. “Hızır Reis ve Oruç Reis Akdeniz’de ele
geçirdikleri bir gemi dolusu keresteden
yapılmış direkleri ve iki yüz esiri Yavuz
Sultan Selim’e hediye etmeye karar
veriyorlar.”
Hızır Reis ve Oruç Reis yukarıda
bahsedilen hediyeleri Yavuz Sultan
Selim’e nasıl ulaştırmışlardır?
a) Hızır Reis, altı gemiyle ve hediyelerle
yola çıktı.
b) Piri Reis, altı gemiyle ve hediyelerle
yola çıktı.
c) Oruç Reis, altı gemiyle ve hediyelerle
yola çıktı.
d) Padişah Tunus’a gemi göndererek
hediyeleri kendisi teslim aldırdı.

27. Yarışma kitabına göre, Osmanlı savaş
gemilerinin
“Kürekli
Gemiler”
kategorisinde
yer
alan
gemi
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

Ağribar
Barça
Kalyon
Kırlangıç

31. İspanya kralı, Barbaros Hayrettin
Paşa’yı yenebilmek için hangi ülkeden
Andrea Doria’yı transfer etmiştir?
a)
b)
c)
d)

Venedik
Ceneviz
İngiltere
Almanya

32. Barbaros Hayrettin Paşa, Osmanlı
devletinin kaçıncı kaptan-ı deryasıdır?
28. Tunus Sultanı, Hızır Reis ve Oruç Reis’e
kötü davranmaya başlayınca Hızır ve
Oruç kardeşler, devletlerini nerede
kurmuşlardır?
a)
b)
c)
d)

Tunus
Cezayir
Fas
İspanya

29. Hızır Reis, Midilli Adası’ndan Tunus
Adası’na gitmeye niçin karar vermiştir?
a) Midilli Adası’nda ticaret
yapamayacağını anladığı için.
b) Yeni bir devlet kurmak için.
c) Padişah ile arası bozulduğu için.
d) Kardeşleriyle kavga ettiği için.

30. Barbaros Hayrettin Paşa hakkında
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Osmanlı Devleti’nde beylerbeyi olarak
görev yapmıştır.
b) Beş yabancı dil bilmekteydi.
c) Cezayir, Osmanlı’ya bağlanınca kendi
adına sikke (para) bastırdı.
d) Cezayir,
Osmanlı’ya
bağlanınca
padişah adına hutbe okuttu.

a)
b)
c)
d)

13
19
21
17

33. Barbaros Hayrettin Paşa’nın türbesi
nerede bulunmaktadır?
a)
b)
c)
d)

Beşiktaş
Topkapı Sarayı
Bursa
Cezayir

34. Damat İbrahim Paşa'nın Barbaros
Hayrettin Paşa’ya sefer düzenlemesi için
izin vermediği yer neresidir?
a)
b)
c)
d)

Brezilya
Amerika
İspanya
Halep

35. Preveze Deniz Savaşı’nda Osmanlı
İmparatorluğu karşısında aşağıdaki
devletlerden hangisi yoktur?
a)
b)
c)
d)

Venedik
İspanya
Almanya
Ceneviz

36. Aşağıdakilerden
hangisi
Barbaros
Hayrettin Paşa’nın öğrencilerinden biri
değildir?
a)
b)
c)
d)

Piri Reis
Turgut Reis
Seydi Ali Reis
Katip Çelebi

37. “Barbaros’un savaşlarda amiral gemisine
çektirdiği orijinal sancak bugün Denizcilik
Müzesi’nde bulunmaktadır.”
Bu sancak üzerinde aşağıdakilerden
hangisi bulunmaz?
a) Sancak üzerinde Saf Suresi 13.ayeti
yazılıdır.
b) Sancak üzerinde dört halifenin ismi
yazılıdır.
c) Sancak üzerinde Barbaros Hayrettin
Paşa’nın ismi yazılıdır.
d) Sancak üzerinde Hz. Süleyman
mührünü simgeleyen iç içe iki üçgen
yer almaktadır.

38. Barbaros Hayrettin Paşa son seferini
nereye düzenlemiştir?
a)
b)
c)
d)

Halep
Nice
Nova Kalesi
Venedik

39. Barbaros Hayrettin Paşa, Preveze Deniz
Savaşı’nı hangi savaş tekniği ile
kazanmıştır?
a)
b)
c)
d)

Son Savunma Taktiği
Kurt Kapanı
Yarım Ay
Turan Taktiği

40. Osmanlı’da
donanmanın
bulunduğu Bahriye Nâzırlığı
anlama gelmektedir?
a)
b)
c)
d)

Dış İşleri Bakanlığı
Deniz Bakanlığı
Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı

bağlı
hangi

DÜNYANIN SONUNDAKİ SAAT
41.
I.

Çok çalışkan. Bilgisayar meraklısı.
Yaşı küçük ama bilgisayardan kodlama
yoluyla çeşitli programlar yapabiliyor.
Grubun en meraklısıdır. Araştırmayı ve
kitap okumayı çok sever. Genelde bir
problemle karşılaştıklarında mutlaka
bir çözüm yolu bulur.

II.

Grubun lideri. Gözleri görmediği için
beyaz bir baston kullanıyor.

III.

Yukarıdaki açıklamalara göre kitaptaki
kahramanların isimleri hangi seçenekte doğru
olarak verilmiştir?
e)
f)
g)
h)

I.
I.
I.
I.

Ruhi
Umay
Hasan
Ruhi

II. Umay
II. Ruhi
II. Umay
II. Hasan

III. Hasan
III. Hasan
III. Ruhi
III. Umay

42. Hasan, Ruhi ve Umay yük gemisinin
içine nasıl girmişlerdir?
e) Bir valizin içine girerek geminin içine
sızdılar.
f) Geminin bekçisiyle anlaşıp içeri
girdiler.
g) Demir atmış gemiye sandalla yanaşıp
arka tarafta salınan zincirle yukarıya
tırmandılar.
h) Dayadıkları uzun merdiven
aracılığıyla geminin içine girdiler.
43. Sihirli Baston Hasan, Kıvırbaş Ruhi ve
Umay’ın zaman zaman ellerini üst üste
koyup bağırarak söyledikleri slogan
nedir?
a)
b)
c)
d)

Arkadaşlık
Arkadaşız
Beraberiz
Ayrılmayacağız

44. Küçük zeyrekler, Siyah Ülke’den
dönerken
sırasıyla hangi
yerleri
geçmişlerdir?
a) Gümüşırmak - Yalnızakan Şelalesi Mağara ve Geçit - Büyük Saat
b) Karanlık Mağara Canavarı - Gümüşırmak Şeyler Vadisi - Büyük Saat
c) Karanlık Mağara Canavarı - İp Köprü Şeyler Vadisi - Büyük Saat
d) İp geçidi - Karanlık Mağara Canavarı Şeyler Vadisi - Büyük Saat

45. Küçük zeyrekler, limandaki gemiyle
ilgili
nasıl
bir
tahmininde
bulunmuşlardır?
e) Geminin içinde üstün teknoloji ile
donatılmış ışık adamların olduğu
f) Geminin sağ köşeden hasarlı olduğu
g) Geminin mavi, yeşil ve mor bayraklı
olduğu
h) Geminin içinde zararlı böceklerin
olduğu

46. Ormanda ilerlerken ağaçların azaldığı
patika bir yol vardı. Bu patika yolda karlar
erimişti.
Yukarıda bahsedilen patika yoldaki
toprağın rengi nedir?
a)
b)
c)
d)

Kırmızı
Beyaz
Siyah
Mavi

47. Hasan, bastonu kullanırken sağ elinin
hangi parmağını bastonun üzerine
koyardı?
e)
f)
g)
h)

Serçe
İşaret
Baş
Yüzük

48. Kâhin Gaga ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
a)
b)
c)
d)

Gözleri görmüyordu.
Üç kulağı vardı.
Üç gözü vardı.
Kafasında şapka vardı.

49. “Işıklar kabilesinin başındaki Kâhin Gaga,
şenlik alanında farklı ruhların gezindiğini
fark etmişti.”
Kâhin Gaga hangi özelliği ile bunu fark
etmiştir?
a)
b)
c)
d)

Olağanüstü Hissetme Yeteneği
Olağanüstü Görme Yeteneği
Olağanüstü Duyma Yeteneği
Olağanüstü Koku Yeteneği

50. “Küçük zeyrekler, Kâhin Gaga’yı görünce
çok korktular. Bunun üzerine ışık adamlar
onları sakinleştirmek için sarı renkli
şişedeki sıvıdan birer damla ağızlarına
damlattılar. Küçük Zeyrekler bu damlanın
tesiriyle uykuya daldılar.”
Zeyrekler bu damlanın tesiriyle kaç saat
uyudular?
e)
f)
g)
h)

8
9
3
5

51. Aşağıdakilerden hangisi Kâhin Gaga’ya
göre
küçük
zeyreklerin
yaptığı
hatalardan biri değildir?
e) Ailenize yıldızları izleyeceklerini, bu
yüzden biraz geç kalacaklarını
söylemeleri.
f) Şenlik alanındaki yiyecekleri izinsiz
almaları.
g) Şenlik alanına izinsiz girmeleri.
h) Gemiye izinsiz girmeleri.

52. “Kâhin Gaga’nın elinde bir harita vardı.
Deri üzerine çizilmiş harita Beyaz Ülke’yi
gösteriyordu. Haritanın özelliği görünmez
olmasıydı. Bu yüzden ona sis haritası
diyorlardı.”
Aşağıdakilerden hangisi sis haritasına
temas edince haritanın görünür olmasını
sağlamaktadır?
e)
f)
g)
h)

Işık adamlar
Uykuot damlası
Ateş topu
Gözaçan külleri

53. “Dünyanın Sonundaki Saat” kitabına
göre; dünyada üç ay süren bir mevsim,
Işık adamların yaşadığı ülkede ne kadar
sürmektedir?
a)
b)
c)
d)

15 yıl
25 yıl
1 yıl
6 ay

54. “Dünyanın Sonundaki Saat” kitabına
göre ışık adamların kafasındaki ışıklar
ne işe yaramaktadır?
a)
b)
c)
d)

Yolu aydınlatma
Yaşamları kolaylaştırma
İyiliği hatırlatma
Geceyi aydınlatma

55. Kraliçe Moripek’in küçük zeyreklere
verdiği hediyeler hakkında aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Fenerin ışığı çok güçlüydü.
b) Gaga, yolculuğu boyunca kokuları ayırt
etmeyi sağlayacaktı.
c) Gaga’yı Karanlık ülkenin sınırlarına
kadar kullanması gerekmekteydi.
d) Fener’i Karanlık ülkenin sınırlarına
kadar kullanmaması gerekmekteydi.

56.
I.
II.
III.

Karanlık Ülke de Karanlık Mağara
Canavarı bulunmaktaydı.
Beyaz Ülke rengarenkti.
Şeyler Vadisi’ni geçerken cesur
olmak gerekmekteydi.

IV.
Şeyler Vadisi’nin sonunda Büyük
Saat denilen kaya bulunmaktaydı.
Beyaz ve Siyah Ülke ile ilgili yukarıda
verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

e)
f)
g)
h)

II-III
I-II-IV
I-II-III
Hepsi

57. Küçük Zeyrekler, Karanlık Mağara
Canavarı’nı
mağara
girişine
götürebilmek için canavarın dikkatini
nasıl çekmişlerdir?
a)
b)
c)
d)

Canavara fenerin ışığını tutarak.
Gagayı kullanarak.
Canavara ateş topu vererek.
Canavara bağırarak.

58. Küçük Zeyrekler’den hangisi Karanlık
ülkeye adım attıklarından itibaren
rehberlik görevini devralmıştır?
a)
b)
c)
d)

Kâhin Gaga
Kıvırbaş Ruhi
Umay
Sihirli Baston Hasan

59. “Patika sola doğru bir kıvrım çiziyordu.
Kıvrıma yaklaşırken patikanın giderek
genişlediğini
ve
toprağın
renginin
değiştiğini gördüler. Toprak yere bir sürü
altın saçılmış gibi parıldıyordu. Kayganlığı
da kaybolmuştu. Şimdi daha rahat
yürüyorlardı.
Kıvrımı
döndüklerinde
karşılarında çok geniş bir alan buldular.
Orman bir duvar gibi bitivermişti birdenbire. Karşılarında ………………… vardı.”
Yukarıda
boş
bırakılan
yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Sarı otlarla bezenmiş göz alabildiğine
geniş bir çayır.
b) Bir çayır, etrafı yemyeşil olan büyük
bir akarsu.
c) Issız bir çöl.
d) Zeytin ağaçlarıyla kaplı bir ova.
60. “Küçük
Zeyrekler,
Büyük
Saat’in
üzerindeki oyuklara ellerini yerleştirip
içindeki yuvarlak taşları hissettiler. Üçe
kadar sayıp misket taşlarına bastırıp geri
çekildiler.”
Bu olaydan sonra aşağıdakilerden
hangisi gerçekleşmemiştir?

a) Her yer toz duman oldu.
b) Büyük Saat on parçaya ayrıldı.
c) Taşın doğal yeşil ışıkları halka haline
geldi.
d) Yeşil halka kaybolurken canavar
uyandı.

“PEYGAMBER’İN GENÇ ARKADAŞLARI
MEKKE”
61.
 Hem bir okul hem de bir mescitti.
 Pek çok sahabi İslam ile bu evde
tanışıp Müslüman oldu.
 Burada Allah (c.c), Peygamber
(s.a.v), Kur’an ve İslam anlatılırdı.
Yukarıda bahsedilen İslam’ın ilk okulu
ve ilk medresesi aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)

Darü’l-Erkam
Enderun
Sıbyan Mektebi
Mahalle mektebi

62. “Büyük Sadık” anlamına gelen “Sıddıkı Ekber” lakabı hangi sahabiye aittir?
a)
b)
c)
d)

Hz. Ali
Hz. Ömer
Hz. Osman
Hz. Ebu Bekir

63. Mekke’de kıtlık yaşanıyordu. Ebu Talib
de bu kıtlık günlerinde çok sıkıntı
çekmekteydi. İşte böyle bir zamanda
Ebu Talib’in beş yaşındaki oğlu Hz Ali’yi
yanına alıp büyüten kişi kimdir?
a)
b)
c)
d)

Hz. Muhammed (s.a.v)
Hz. Selman (r.a)
Hz. Abbas (r.a)
Hz. Cafer (r.a)

64. İslam’ın şehri artık Yesrib idi. Ancak “hoş
olmayan şehir” anlamına gelen bu şehrin
adı Peygamberimiz (s.a.v) tarafından
değiştirilmiştir.
Yesrib şehrinin yeni adı nedir?
a)
b)
c)
d)

Medine
Taif
Habeşistan
Mekke

65. Mekke’deki ilk Müslümanlar müşriklerin
zulmünden dolayı Habeşistan’a hicret
ettiler. Habeşistan kralı Necaşi, huzurunda
okunan Kur’an ayetlerini işitince hüngür
hüngür ağlamaya başladı. Öyle ağlıyordu
ki, gözyaşlarından sakalı ıslanmıştı.
Habeşistan kralı Necaşi’nin huzurunda
okunan sure aşağıdakilerden hangisidir?

a)
b)
c)
d)

Furkan Suresi
Meryem Suresi
Fil Suresi
Bakara Suresi

66. Zatü’n-Nitakeyn (İki Kuşaklı) lakaplı
sahabi kimdir?
a)
b)
c)
d)

Hz. Ebu Bekir
Hz. Ayşe
Hz. Esma
Hz. Ali

67. Hz. Hatice ve Peygamberimiz’in (s.a.v)
mübarek evliliğinin ardından, Hatice
annemiz onu hizmetinde bulunması için
Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) hediye etti.
Bahsedilen sahabi kimdir?

a)
b)
c)
d)

Abdullah bin Mesud (r.a)
Said bin Zeyd (r.a)
Musab bin Umeyr (r.a)
Zeyd bin Harise (r.a)

68. Kılıç yapımında usta olan ve Müslüman
olduğu için efendisi Ümmü Enmar’dan
akılalmaz işkenceler gören sahabi
kimdir?
a)
b)
c)
d)

Zübeyr b. Avvam (r.a)
Cafer b. Ebu Talib (r.a)
Habbab b. Eret (r.a)
Musab b. Umeyr (r.a)

69. Mekke’nin yakınlarında her yıl kurulan
Ukaz Panayırı ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
a) Şaşılığı hızla dönen taşa bakmak
suretiyle tedavi ediyorlardı.
b) Kâhinler garip halleriyle etrafında
toplananlara gelecek ile ilgili haberler
okurlardı.
c) Şairler bu panayırlarda en son
yazdıkları şiirlerini okurlardı.
d) Bu panayırlarda kadın ve çocuk köleler
satılmazdı.

70. Sa’d b. Ebu Vakkas (r.a), Kadisiye
Savaşı’nda İran’ı İslam topraklarına katınca
Duhan Suresi’ndeki 25-26-27-28. ayetleri
okuyor.
“Neler bırakmadılar ki geride;
Bahçeler, pınarlar…
Çiftlikler, muhteşem konaklar…
Sefasını sürdükleri nimetler…
Bütün bunlara biz başka bir halkı varis
yaptık.”
İran’ın fethinden önce bu topraklarda
yaşayan
devlet
aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)

Romalılar
Pers İmparatorluğu
Bizans Devleti
Moğollar

71. Mekke’den Medine’ye hicret eden
Müslümanlara ………………. denir.
Yukarıda boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a)
b)
c)
d)

Sahabe
Muhacir
Ashab-ı Suffa
Ensar

72.
 Güzel yüzlü, güzel görünüşlü bir
genç olan bu sahabimiz, ahlaki
açıdan Peygamber Efendimiz’e
(s.a.v) benzerdi.
 Hz. Ali’nin yaşça on sene büyük
kardeşiydi.
 Onun hayatındaki en önemli hadise,
Necaşi Eshame’nin İslam hakkında
sorduğu sorulara verdiği muhteşem
cevaplardır.
Yukarıda bahsedilen sahabi kimdir?
a)
b)
c)
d)

Sa’d b. Ebu Vakkas (r.a)
Mus’ab b. Umeyr (r.a)
Said b. Zeyd (r.a)
Cafer b. Ebu Talib (r.a)

73.
 Hz. Ömer zamanında Kûfe şehrine
insanlara İslam’ı öğretsin diye gönderilmiş
kısa boylu bir genç sahabidir.
 “İlim dolu dağarcık” diye bilinir.
 Peygamberimiz’den (s.a.v) sonra Kabe’de
yüksek sesle Kur’an okuyan sahabidir.
Yukarıda
bahsedilen
aşağıdakilerden hangisidir?

a)
b)
c)
d)

sahabi

Sad b. Ebu Vakkas (r.a)
Abdullah b. Mesud (r.a)
Sad b. Ebu Vakkas (r.a)
Hz. Ebu Bekir (r.a)

74. Peygamber Efendimiz (s.a.v) Medine’ye
hicret ettikten sonra ilk yapılan işlerden biri
mescit inşa etmek olmuştur.
İslam’ın ilk mabedi, namazların cemaat
halinde kılındığı, Allah Resulü’nün
ashabı ile bir araya toplandıkları bu yer
aşağıdakilerden hangisidir?

a)
b)
c)
d)

Mescid-i Kıbleteyn
Mescid-i Haram
Mescid-i Nebevi
Mescid-i Aksa

75. Sevgili Efendimiz (s.a.v) kendisine, “Sen
şüphe yok ki feyyazsın.” derdi. Feyyaz eli
açık demekti.
Cömertliği ile Peygamberimiz’in (s.a.v)
övgüsünü almış bu zengin sahabi
kimdir?

a)
b)
c)
d)

Talha b. Ubeydullah (r.a)
Zeyd b. Harise (r.a)
Zübeyr b. Avvam (r.a)
Cafer b. EbuTalib (r.a)

76. Peygamber
Efendimiz’in
(s.a.v)
yaşarlarken
kendilerini
cennetle
müjdelediği on sahabe, Aşere-i Mübeşşere
olarak
anılır.
Aşere-i
Mübeşşere,
müjdelenen on kişi demektir.
Aşağıdakilerden hangi zat bunlardan
birisidir?
a)
b)
c)
d)

Erkam b. Ebi’l–Erkam (r.a)
Musab b. Umeyr (r.a)
Tuleyb b. Umeyr (r.a)
Zübeyr b. Avvam (r.a)

77. Aşağıdakilerden hangi zat Peygamber
Efendimiz’in (s.a.v) amcalarından biri
değildir?
a)
b)
c)
d)

Ebu Leheb
Ebu Talib
Hz. Abbas
Hz. Ömer

78. Peygamberimiz (s.a.v) tarafından
Medine’de İslam’ın hem temsilciliğini,
hem bayraktarlığını, hem de
öğretmenliğini yapmak üzere
görevlendirilmiştir.
Böylece, Mekke’den Medine’ye ilk hicret
eden sahabe olmuştur.
Yukarıda bahsedilen sahabi kimdir?
a)
b)
c)
d)

Habbab b. Eret (r.a)
Musab b. Umeyr (r.a)
Cafer b. Ebu Talib (r.a)
Zübeyr b. Avvam (r.a)

79. Babası, Mekke’deki putperestlikten ve cahiliye
alışkanlıklarından uzaklaşıp Şam taraflarına
gidip İbrahim Peygamber’in unutulmaya yüz
tutmuş
dinini
aramaya
gitmiştir.
Peygamberimizi (s.a.v) göremeden çöl
eşkıyalarının saldırısına uğrayıp ölmüştür. Son
nefesini vermeden Rabbine dua etmiştir.

Yarışma kitabında “Bir babanın kabul
olunan duası” olarak bahsedilen sahabi
kimdir?
a)
b)
c)
d)

Habbab b. Eret (r.a)
Erkam b. Ebi’l-Erkam (r.a)
Said b. Zeyd (r.a)
Tuleyb b. Umeyr (r.a)

80. O gün, Peygamber Efendimiz (s.a.v) ve bir
avuç genç mümin, bir araya gelmişti.
Perdeler kapalıydı, sesler ise kısık... Birden
kapı çalındı. Heyecanlı ve taze bir çalıştı
bu. İşin doğrusu, pek düşman çalışına
benzemiyordu.
Onu içeriye buyur ettiler. Allah Resulü
(s.a.v), kendisini iyi tanıyordu. Çünkü o,
Peygamberimiz’in (s.a.v) halası Erva
Hatun’un oğlu idi. “Müslüman olmaya
geldim!” dedi.
Peygamberimizin halasının oğlu olan
sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
a)
a)
b)
c)

Ali b. Ebu Talib (r.a)
Musab b. Umeyr (r.a)
Tuleyb b. Umeyr (r.a)
Zübeyr b. Avvam (r.a)

SALYANGOZ AVCILARI
81. Taner, mağarada buldukları küplerdeki
hazineden
payına
düşeni
aşağıdakilerden hangisine bırakacağını
söylememiştir?
e) Telefon defterinden rastgele seçtiği
birine
f) Çok çocuklu tır şoförlerine
g) Bakkal Kanber Amca’ya
h) KIRKORDER üyelerine

82. Eskiden kıraathanelerde insanları taklitler
yaparak güldüren, onların hoş vakit
geçirmelerini sağlayan kimseler vardı.
Yukarıdaki
açıklama
aşağıdaki
tanımlardan hangisine aittir?
i)
j)
k)
l)

Meddah
Medyum
Spiker
Komedyen

V.
VI.

Ali Efendi’nin Kapalıçarşı’da bir aktar
dükkânı vardı.
Aktar dükkânında sülükler de
bulunmaktaydı.
Aktar dükkânında toz boyalar, baharatlar
şifa veren bitkiler… Vb. bulunmaktaydı.

IV. Sülükleri isteyen herkes geri getirmek şartıyla
evine götürebiliyordu.
Yukarıda
doğrudur?

i)
j)
k)
l)

verilen

II-III
I-II-IV
I-II-III
Hepsi

i) İstiklal Caddesi’nde bulunmaktaydı.
j) Bazı geceler, elektrik lambasının
altında binbir çeşit masal anlatılırdı.
k) Gecenin ilerleyen saatlerinde gölge
oyunu kurulur, Karagöz ve Hacivat
ince esprileriyle milleti gülmekten
kırıp geçirirdi.
l) Aynı zamanda bir kültür merkeziydi.
85. Aşağıdakilerden hangisi muhtesiplerin
yaptığı işlerden biri değildir?
e) Esnafın sattığı ürünlerin fiyatlarını
kontrol etmek.
f) Lokantaların temizliğini kontrol etmek.
g) Yemeklerin tuzunu kontrol etmek.
h) Yemeklerde kullanılan yağı kontrol
etmek.

86. Çocukların
Salyangoz
topladığı
Göbeklitepe hangi tür otlar ile kaplıdır?

83.
IV.

84. Eftalikus
Kahvehanesi
ile
ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

bilgilerden

hangileri

i)
j)
k)
l)

Eğrelti
Madımak
Çemen
Sarmaşık

87. Küpün içinden çıkan parşömenler hangi
hayvanın derisinden yapılmıştır?
a)
b)
c)
d)

Ceylan derisi
Kaplan derisi
Tavşan derisi
Kurt derisi

88. Kanber
Amca’nın
bakkalında
aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a)
b)
c)
d)

Ciklet
Pankek
Leblebi
Lokum

89. Küplerden çıkan parşömendeki yazılar
hangi dilde yazılmıştı?
a)
b)
c)
d)

Farsça
Osmanlı Türkçesi
Arapça
Rumca

90. Bağdat’ta
görülen
ağaçların
boyu
minarelerden
uzundu.
Meyvesinden
helvalar ve şerbetler yapılırdı.
Mendaş köyünde görülen bu ağaçların
adı nedir?
e)
f)
g)
h)

Çınar
Kahve
Hurma
Söğüt

91. Çocukların yaşadığı köy ile ilgili aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
e) Köyde yavaşlık ve sadelik vardı.
Bahçelerde işler yavaş ve sakin
adımlarla yapılırdı.
f) Yoğurdun en tazesi, domatesin en
kokulusu buradaydı.
g) Çocuklar köyde karınları ağrıyana
kadar erik yer, fazla gelenleri de iğne
yardımıyla ipe dizerek boyunlarına
asarlardı.
h) Birinin hastası olsa evine kap kap
yemekler taşınırdı.

92. Salyangoz Avcıları kitabında Bağdat ile
ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
verilmemiştir?
e) Meşhur
posta
güvercinleri
bulunmaktadır.
f) Farabi ve İbn Sina Bağdat’ta
bulunmuştur.
g) Şehirde veba salgını baş göstermiştir.
h) Bağdat’ın kapısını Genç Osman
açmıştır.

93. Ali, Mine, Lokman ve Okan kahvehanede
oturan ve koca bir yağ tulumuna dönüşen
adamları harekete geçirecekti. Hatta belki
de bütün bir köyü!
Çocukların
köy
kahvehanesinde
yaptıkları etkinlikler ile ilgili verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
e) Ozan kahvehanede meddah olarak
gösteri yaptı.
f) Lokman ve Mine Karagöz ve Hacivat
gösterisi yaptı.
g) Kahveci Mehmet, KIRKORDER’in
kurucusu oldu.
h) Taner, bakkal kolisinden Karagöz ve
Hacivat sahnesi kurdu.

94. Su kaplumbağaları güneşlendikleri sırada
“gaaaaaaaaaaaaaaark” diye ses çıkarır.
Bu
sesin
hangisidir?
e)
f)
g)
h)

sebebi

aşağıdakilerden

Suyun içinde uzun süre durmaları
Eğir kökü yemeleri
Yavaş hareket etmeleri
Ayaklarının kısa olması

95. Salyangoz Avcıları kitabında Buhara ile
ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
verilmemiştir?
i) Özbekler satranç oyunu oynarlardı.
j) Mir Arap Medresesi’nde pek çok ilim
bir arada öğretiliyordu.
k) Akşamları dışarı çıkmak serbestti.
l) Uzun ve dar sokakları bulunmaktaydı.

96. Özbeklerin başlarına taktıkları şapkanın
adı nedir?
e)
f)
g)
h)

Fes
Şamata
Doppi
Fötr

97. Kanber Amca’nın çocuklardan ertesi
güne kadar okumalarını istediği kitap
aşağıdakilerden hangisidir?
i)
j)
k)
l)

Çocuk Kalbi
Pal Sokağı Çocukları
80 Günde Devr-i Âlem
Heidi

98. “Salyangoz
Avcıları”
kitabında
çocukların
yaşadığı
köyün
adı
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

Köst Köyü
Kervanlar Köyü
Karaman Köyü
Fesleğen Köyü

99. Aşağıdakilerden hangisi, Meddah’ın
Mezar-ı Şerif köyünde unutamadığı
şeylerden birisidir?
e)
f)
g)
h)

Kahve ve Çay
Özbek Pilavı ve Çay
Özbek Pilavı ve Kahve
Çay ve Pilav

100.
Eduard Eversmann, Meddah ile yaptığı
Buhara yolculuğunda aşağıdakilerden
hangisinden bahsetmemiştir?
i)
j)
k)
l)

İPTAL

Bitkiler
Rüyalar
Yemekler
Oyuncaklar

