
ÇOCUK KALBİ 

1. Enrico okula kayda gittiği ilk gün 

yanında kim vardı? 

 

a) Babası 

b) Annesi  

c) Halası 

d) Amcası 

 

 

2. Enrico’nun sınıf arkadaşlarından Giulio, 

otobüs kazası sonrası  gözlerini açtığında 

ilk neyi sormuştur? 

 

a) Annesini 

b) Babasını  

c) Öğretmenini  

d) Çantasını 

 

3. Enrico’nun birinci sınıf öğretmeni 

Delkati, çocukları her perşembe nereye 

götürmüştür?  

 

a) Kiliseye  

b) Müzeye 

c) Ormana  

d) Pikniğe 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Enrico’nun yeni 

öğretmeni olan Bay Perboni’nin 

özelliklerinden biridir? 

  

a) Kısa boylu 

b) Siyah saçlı 

c) Sakallı 

d) Sesi güçlü 

 

 

5. Garoffi matematik dersinden niçin 

madalya almak istiyor? 

  

a) Kukla tiyatrosuna bedava girmek için 

b) Kırtasiyeye satmak için 

c) Pul koleksiyonu almak için 

d) Babasının takdirini kazanmak için 

 

 

 

 

6. Öğretmenin “Bu yılın en büyük dersi” 

dediği olay aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Carlo’nun, Betti’nin kömürcü olan 

babasıyla dalga geçmesi üzerine; Carlo’nun 

özür dilemesi ve Carlo’nun babasının 

öğretmenden çocukların aynı sırada 

oturmalarını istemesi. 

b) Bacacı çocuğun kaybolan parası kadar 

parayı çocukların aralarında toplayarak 

bacacı çocuğa vermeleri. 

c) Padovalı küçük vatansever çocuğun 

kendisine yardım eden adamların İtalya 

yerine Japonya’da yaşama isteklerini 

duyunca “Alın paralarınız sizin olsun!” 

diye bağırması ve “Yurduma, milletime dil 

uzatanların sadakasını istemem! Ölürüm de 

buna göz yummam!” demesi. 

d) Corotti’nin hem okuması hem de babasının 

yanında çalışması ve hasta annesine yardım 

etmesi. 

 

7. Okuldaki başöğretmen istifa etmekten 

neden vazgeçmiştir? 

 

a) Velilerin kalması yönündeki yoğun 

isteği üzerine. 

b) Okuldaki diğer öğretmenlerin kalması 

yönündeki yoğun isteği üzerine. 

c) Okula yeni nakil gelen öğrencinin ölen 

oğluna çok benzemesi üzerine. 

d) Belediye meclisinin istifasını kabul 

etmemesi üzerine. 

 

8. Enrico’nun sınıfında okulun ilk günü 

toplam kaç öğrenci vardı?  

 

a) 24 

b) 34 

c) 44 

d) 54 

 

 

 



9.  

I. Kendinden zayıf herkesi rahatsız eder. 

Kavga ettiğinde de hemen kötüleşir ve 

karşısındakine ille de bir zarar vermek 

ister. Hiçbir şeye saygısı yoktur. Fırsat 

bulunca hırsızlık yapar ve yalan söyler. 

Hep birileri ile kavga eder. 

 

II. Sınıfın hem en uzun boylusu, hem de en 

güçlüsüdür. Çok da iyi yüreklidir. 

Herkesin yardımına koşmak için can 

atıyor. Sınıfta hiç konuşmaz, başı 

önünde çalışır. Göz göze geldiğimiz 

zaman, gözlerini yarı kapayarak 

gülümser. “Birbirini seven iki 

arkadaşız, öyle değil mi?” der gibi. 

 

III. Her yönden üstünlüğü ve 

çalışkanlığıyla tanınmıştır. Dil 

bilgisinde, yazıda, resimde, 

matematikte, bütün derslerde o hep 

birincidir. Öğrenmek onun için sanki 

bir oyundur. Öğretmenimiz onu sık sık 

över. 

 

 

Yukarıda verilen bilgilere göre  

kahramanların isimleri hangi seçenekte 

sırasıyla doğru olarak verilmiştir? 

 

a) I.  Derossi  II. Garoffi   III. Franti 

b) I.  Franti   II. Garrone  III. Stardi 

c) I.  Franti   II. Garrone  III. Derossi 

d) I.  Precossi II. Derossi   III. Garrone 

 

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Kalbi 

kitabındaki aylık öykülerden biri 

değildir? 

  

a) Sardunyalı Küçük Trampetçi 

b) Anneanne ile Ferrucio  

c) Yiğitlik Madalyası 

d) Yiğit Çocuk  

 

 

 

11.  

Babam, “Bak evladım” dedi. “Şunu 

unutma, hayatta sıkacağın binlerce el 

içinde, bunun gibi sıkılmaya değer on el ya 

bulursun ya bulamazsın...” 

 

Yukarıda bahsedilen kahraman 

Robbino’nun mesleği nedir? 

  

a) Asker  

b) Öğretmen 

c) İtfaiyeci  

d) Marangoz 

 

12. Enrico’nun babası Alberto Bottini’nin 

çocukken yakalandığı hastalık nedir? 

  

a) Kuşpalazı 

b) Bronşit  

c) Verem  

d) Zatürre 

 

13. Öğretmen hastalandığında ziyaretine 

gelen Enrico’ya ne hediye etmiştir? 

 

a) Portakal  

b) Kitap 

c) Resim  

d) Kalem 

 

14. Stardi, Franti ile neden kavga etmiştir? 

 

a) Parasını aldığı için. 

b) Kalemini aldığı için. 

c) Kız kardeşinin saçını çektiği için. 

d) Yaramazlık yaptığı için. 

 

 

15. Enrico’nun burnunu tavşan gibi 

oynatabilen, küçük duvarcı diye tarif 

ettiği arkadaşı kimdir? 

 

a) Antonio Rabucco 

b) Garroffi 

c) Garrone 

d) Stardi 

 

 



16.  

I. Sedye ile birinin taşındığını 

görürsen gülmeyi ve konuşmayı 

kes. 

II. Kavga eden iki adam görürsen 

polisi ara. 

III. Sokakta yol sorana kibarca cevap 

ver. 

IV.      Sokaktaki kuşları beslemeyi unutma. 

Yukarıdakilerden hangileri Enrico’ya 

babasının verdiği nasihatlerdendir?  

 

a)  II-III 

b)  I-III 

c)  I-II-III 

d)  Hepsi  

 

 

17. Nelli’nin annesi öğretmenden çocuğunun 

hangi derse katılmamasını istedi?  

 

a) Jimnastik 

b) Yüzme 

c) Matematik  

d) Resim  

 

18. Bay Crosetti’nin öğretmenlik yıllarına 

dair “tüm hatıralarım” dediği şey 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Öğrencilerin isimlerinin olduğu bir 

ajanda. 

b) Öğrencilerine ait birer fotoğraf. 

c) Öğrencilerine ait birer ödev kağıdı. 

d) Kitaplıktaki kitapları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Enrico ile ilgili aşağıda verilen 

bilgilerden hangisi söylenemez? 

 

a) Güçlükler karşısında yılmadan 

direnmeyi Stardi’den öğrenmiştir. 

b) Yakın arkadaşlığı ve cömertliği 

Garrone’den öğrenmiştir. 

c) Antonio Rabucco, sınavlara çalışmasına 

yardımcı olmuştur. 

d) Precossi, Corotti ona güçlükler içinde 

yılmadan ve inançla, güvenle çalışıp 

çabalamanın örneklerini vermişlerdir. 

 

20. “Apenin Dağları’ndan And Dağlarına” 

adlı öyküde; İtalya’dan kalkıp Güney 

Amerika’ya annesini aramaya giden on 

üç yaşındaki kahraman çocuk 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Giulietta 

b) Marco 

c) Ferrucio 

d) Cicillo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAHİLER VE ÇILGIN YÖNTEMLERİ 

21. Amerika kıtası henüz keşfedilmemişken 

çizdiği dünya haritasında Amerika’yı 

gösteren kişi kimdir? 

 

a) İbn Firnas 

b) el-Cezeri 

c) Harezmi  

d) Piri Reis 

 

22. Filli Saat, Kapı kilidi, Diyarbakır Ulu 

Camisi’ndeki Güneş Saati... Vb. ilginç 

robot çalışmalarıyla ünlü bilim insanı 

aşağıdakilerden hangisidir?  

 

a) Piri Reis  

b) el-Cezeri 

c) İbn Sina 

d) İbn Heysem 

 

23. Aşağıdakilerden hangisi Uluğ Bey’in 

uzmanlık seviyesinde çalışma 

alanlarından biri değildir? 

 

a) Fıkıh 

b) Astronomi 

c) Edebiyat 

d) Kimya  

 

24. Ali Kuşçu ile ilgili aşağıda verilen 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

a) Fatih Sultan Mehmet’e Muhammediyye 

adlı eserini hediye etmiştir. 

b) Fıkıh, kelam ve dil bilimi alanında 

çalışmalar yapmıştır. 

c) İstanbul’a geldiğinde Topkapı Sarayı’nda 

göreve başlamıştır. 

d) Uzun Hasan onu Osmanlı padişahı Fatih 

Sultan Mehmet’e elçi olarak göndermiştir. 

25. Kıble yönünü doğru bir şekilde tespit 

eden bilim adamı kimdir? 

 

a) Harezmi 

b) Takiyüddin 

c) Cezeri  

d) Biruni 

 

 

 

26.  

 Ahşap kadran 

 Paralaks cetvel 

 Kirişli alet 

 Yıldızlar arası mesafeyi ölçme aleti 

 

Osmanlı tarihinde ilk gözlemevini 

İstanbul’da kuran, yukarıda verilen 

gözlem aletlerini yapıp gözlemevinde 

kullanan bilim insanı kimdir? 

 

a) Ali Kuşçu 

b) Takiyüddin 

c) Uluğ Bey 

d) el-Cezeri 

 

 

27.  

……………….. dünyanın kendi etrafında 

döndüğünü, dünyanın güneş etrafında 

dönüyor olacağını tahmin ettiğinde ve 

yerde nesneleri tutan bir kuvvet olduğunu 

söylediğinde Galile ve Newton’un dünyaya 

gelmelerine yüzyıllar vardı.  

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki 

bilim insanlarından hangisi 

getirilmelidir? 

 

a) Ali Kuşçu 

b) Biruni 

c) Harezmi  

d) el-Cezeri 

28. İbn Sina’nın hemen hemen her konuya 

değinen, ansiklopedi türündeki eserinin 

adı nedir?  

 

a) Dünya Ansiklopedisi 

b) Lokman Hekim  

c) Zeyci Sultani 

d) Şifa 

 

 

 

 

 

 



29.  

 

I. Sıfır sayısını bulmuştur. 

II. Uzay araçları, gelişmiş optik 

cihazlar, füzeler ve daha pek çok 

cihaz icat etmiştir. 

III. el-Cebir en önemli eserlerindendir. 

IV. Kesirler ve üslü sayılarla ilgili 

problemlerin çözümüne katkı 

sağlamıştır. 

 

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri 

Harezmî tarafından yapılan 

çalışmalardandır? 

 

a) I-III 

b) I-II-III 

c) III-IV 

d) II-III-IV 

 

30. Bilim adamlarının yaşadıkları yer ile 

ilgili  verilen bilgilerden hangisi 

yanlıştır? 

 

a) Harezmî, İstanbul’da yaşamıştır. 

b) İbn Firnas, Kurtuba’da yaşamıştır. 

c) Uluğ Bey, Semerkant’ta yaşamıştır. 

d) İbn Sina, Buhara’da yaşamıştır. 

 

 

31. İbn Heysem ile ilgili aşağıda verilen 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

a) “Güneş Tutulmasının Şekli ve Ay Işığı” 

adlı eseri bulunmaktadır. 

b) Avrupalılar onu Avicenna olarak 

tanırlar. 

c) En meşhur deneyi Karanlık Oda’dır. 

d) Modern optiğin kurucusu olarak bilinir. 

 

32. Hezarfen Ahmet Çelebi, hangi 

Müslüman - Türk aliminin çalışmalarını 

incelemiştir? 

 

a) Evliya Çelebi 

b) Harezmi  

c) İsmail Cevheri 

d) Katip Çelebi 

 

33. …………… ve ………….. henüz 

bilinmeyen konularda münazaralar yaptı ve 

fikir alışverişinde bulundu. Mikroplara 

kurtçuk adını verdi. Mikroskop yokken 

mikropların varlığını ve canlı olduğunu 

söyledi. 

Yukarıda boş yere hangi bilim adamları 

getirilmelidir? 

a. İbn Sina ve el-Biruni 

b. İbn Sina ve el-Cezeri 

c. Ali Kuşçu ve İbn Heysem  

d. Ali Kuşçu ve Farabi  

 

 

 

 

 

 

 

 

34. İbn Firnas ile ilgili aşağıda verilen 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

a) Dünyada ilk uçuş denemesini yapan 

bilim insanıdır. 

b) Endülüs Emevi Devleti döneminde 

yaşamıştır. 

c) Randevu sistemini icat etmiştir. 

d) “Bin İlim Sahibi” lakabını almıştır. 

 

35. Lagari, önce gökyüzüne dikey bir şekilde 

yükselip bir süre havada kaldıktan sonra 

iniş yaptığı meşhur gösterisini, kimin 

doğum kutlamaları için yapmıştır?  

 

a) III. Murat 

b) Hatice Sultan 

c) Hürrem sultan 

d) Kaya Sultan 

 

 

 

 

 

 

 

 



36. Mimar İbrahim Efendi dünyanın ilk 

denizaltısı olarak kabul edilen icadı 

eğlence amaçlı tasarlamıştır. 

Bu denizaltı hangi padişah döneminde 

yaptırılmıştır? 

a) III. Murat 

b) III. Ahmet 

c) Kaya Sultan  

d) IV. Murat 

 

 

 

 

37. Avrupalıların kendi dillerinde ‘Camera 

Obscura’ dedikleri şey nedir?  

 

a) Karanlık Oda 

b) Aydınlık Dünya 

c) Günlük Kamera 

d) Küçük Mercek 

 

38. İbn Sina matematik dersinde soruları 

çözemediği için okuldan kaçmıştı. Ancak 

daha sonra bir sebepten dolayı okula geri 

dönmüştür. 

Aşağıdakilerden hangisi İbn Sina’nın 

okula geri dönmesinin sebebidir? 

a) Anne ve babasının yoğun baskısı 

b) Hocasının geri dönmesini istemesi 

c) Su kuyusundaki kovanın ipinin gide 

gele taşı kesmesi 

d) Çevresindeki hastaların şifa beklemesi 

 

39. Harezmi ve arkadaşlarının yazdığı el 

yazması kitapların bir kısmı günümüze 

kadar ulaşamamıştır. Bunun ana sebebi 

aşağıdakilerden hangisidir?  

 

a) Eserlerin muhafaza edilememesi 

b) Moğolların Bağdat kütüphanelerini 

yakıp - yıkması 

c) Eserlerin yıllara dayanamayıp eskimesi 

d) Halife Memun’un eserleri imha etmesi. 

 

 

 

40. ………….….. bir yandan seferlere çıkıyor, 

bir yandan da …………. üzerine 

haritalarını çiziyordu. 

Yukarıdaki metinde boş bırakılan 

yerlere aşağıdakilerden hangisi 

gelmelidir? 

a) İbn Sina - Kâğıt 

b) Cezeri - Ceylan derisi 

c) Biruni - Taş 

d) Piri Reis - Ceylan derisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İPTAL 

PEYGAMBER’İN GENÇ ARKADAŞLARI 

MEDİNE 

 

41. Hendek Savaşı öncesi hazırlıklar devam 

ederken Allah Resulü de açlığını bastırmak için 

karnına taş bağlamıştı. Bunu gören 

………………………. ‘ın evinde bir keçi 

yavrusu ile bir miktar arpa vardı. Hanımı ile 

görüşerek bu azıcık yemeği Peygamber 

Aleyhisselam ile birkaç sahabi arkadaşına 

ikram etmeye karar verdi. Bu azıcık yemek 

Peygamberimiz’in duası hürmetine öyle 

mucizevi bir bereket verdi ki, bütün hendek 

ahalisi, o açlıktan karınlarına taş üstüne taş 

bağlayan mübarek insanlar; yediler güzelce 

doydular ama ne eti, ne ekmeği bitirebildiler...  

 

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki 

sahabilerden hangisi getirilmelidir?  

 

a) Muaz b. Amr (r.a) 

b) İyas b. Muaz (r.a) 

c) Bera b. Malik (r.a) 

d) Cabir b. Abdullah (r.a) 

 

42. Peygamberimiz ona her namazdan sonra 

“Allah’ım! Seni zikretmem, sana 

şükretmem ve sana güzelce ibadet etmem 

için bana yardım et!” duasını okumasını 

tavsiye buyurmuştur. 

Allah Resulü onun için, “Kıyamet gününde 

âlimlerin bir adım önünde olacaktır.” diye 

buyurmuştur. 

Musab b. Umeyr nasıl Medine’nin 

öğretmeni olduysa o da Mekke’nin 

öğretmenidir. Mekke’nin fethinden sonra 

Kur’an’ı ve İslam’ı öğretmek üzere 

Mekke’de görevlendirilmiştir.  

 

Yukarıda bahsedilen sahabi kimdir?  

a) Muaz b. Cebel (r.a) 

b) İyaz b. Muaz (r.a) 

c) Muaz b. Amr (r.a) 

d) Ebu Said el-Hudri (r.a) 

 

43. “Peygamberimiz ile ilgili bir hatırayı 

başkalarına anlatıp öğretmek, 

nakletmektir.” 

 

Yukarıda verilen bilgi aşağıdakilerden 

hangisine aittir?  

 

a) Hadis rivayet etme.  

b) Tefsir okuma. 

c) Meal okuma. 

d) Kur’anı hıfzetme. 

 

 

44. Medine’nin İslam’dan önceki “Hoş 

olmayan yer” anlamına gelen adı nedir?  

 

a) Taif 

b) Yemen  

c) Yesrib 

d) Cidde 

 

45. Doğru yolu bulma, şirkten vazgeçip bir 

olan Allah’a iman etme, İslam’a girip, 

Müslüman olma aşağıdakilerden hangisi 

ile ifade edilir?  

 

a) Himaye 

b) Hakikat  

c) Hidayet 

d) Tasavvuf 

 

 

46. Habib b. Zeyd (r.a) ile ilgili verilen 

bilgilerden hangisi doğrudur?  

 

a) Yalancı Peygamber Müseylime’ye 

inanmadığı için şehit edilmiştir. 

b) Peygamber düşmanlarına karşı kılıç 

kuşanan bir hanım sahabinin oğludur. 

c) Suffa okulunun ihlaslı bir öğrencisidir. 

d) Anadolu illerine gidip insanlara İslam’ı 

anlatmış, ayetler okumuş, öğretmiş, 

ders vermiştir. 

 

 

 

 

 

 



47.  

“Yemin ederim ki, onunla 

konuşmayacağım, eğer onunla 

karşılaşırsam ve eğer o konuşursa, 

kulaklarımı tıkayacağım! Kararım 

kesindir.” 

Dediği halde Allah Resulü yüksek sesle 

ibadet ettiği için, Resulullah’ın sesini ister 

istemez duydu ve şöyle dedi:  

“Bunlar ne güzel sözlerdir. Ben şairim ama 

bu sözler şiire benzemiyor. Bunlar sihre de 

benzemiyor .” 

Yukarıdaki olay neticesinde Müslüman 

olan meşhur şair kimdir? 

 

a) Rebia b. Kab (r.a) 

b) Hanzele (r.a) 

c) Cüleybib (r.a) 

d) Tufeyl b. Amr (r.a) 

 

48. İslam tarihine adını elmastan harflerle 

yazdırmış, Uhud Harbi’nin en dehşetli 

zamanlarında Allah Resulü’nün etrafında 

pervane olmuştur. Peygamberimiz’i (asm), 

eşi ve oğlu Abdullah ile birlikte müşriklerin 

kılıç darbelerinden korumuştur.  

 

Bu hanım sahabi kimdir?  

 

a) Ümmü Ümare (r.anha) 

b) Ümmü Eymen (r.anha) 

c) Ümmü Gülsüm (r.anha) 

d) Ümmü Süleym (r.anha) 

 

49. Kalpleri etkileyen buğulu ve güzel bir sese 

sahipti. Çok güzel şiir okurdu. 

Peygamberimiz sefere çıktığı zamanlarda 

bu genç arkadaşını yanında görmek ister, 

zaman zaman kendisine şiir okumasını 

buyururdu.  

Yukarıda bahsedilen sahabi kimdir?  

a) Hanzele (r.a) 

b) Bera b. Malik (r.a) 

c) Ebu Hüreyre (r.a) 

d) Cabir b. Abdullah (r.a) 

50. Peygamberimiz’in mescidinin (Mescid-i 

Nebevi) bir bölümü, sadece ilim öğrenmek 

ve öğrendiklerini başkalarına aktarmakla 

ilgilenen bekâr ve genç talebelere 

ayrılmıştı. Onlar, dünya işleri ile mümkün 

olduğu kadar uğraşmazlar ve Allah 

Resulü’nün (asm) etrafından ayrılmazlardı.  

 

Bu sahabilere verilen isim 

aşağıdakilerden hangisidir?  

 

a) Hanzele (r.a) 

b) Hane-i Saadet 

c) Ebu Hüreyre (r.a) 

d) Ashab-ı Suffa 

 

51.  

Ay doğdu üzerimize 

Veda tepesinden 

Şükür gerekti bizlere 

Allah’a davetinden 

Ey bizden seçilen elçi 

Yüce bir davetle geldin 

Sen bu şehre şeref verdin 

Ey sevgili hoş geldin 

Resulullah (asm) şehre girerken, sevinç 

çığlıkları yeri göğü inletiyor; hep bir 

ağızdan beyitler okunuyor, yukarıdaki 

şarkılar söyleniyordu.  

Yukarıda bahsedilen durum, Peygamber 

Efendimiz (asm) hangi şehre girerken 

yaşanmıştır?  

a) Taif 

b) Mekke 

c) Habeşistan 

d) Medine 

 

 

52. Peygamberimiz aşağıdakilerden 

hangisine Uhud Harbi’nde şehit düşünce 

“Melekler tarafından yıkandı” demiştir? 

 

a) Cüleylib (r.a) 

b) Hanzele (r.a) 

c) Ebu Hüreyre (r.a) 

d) Rebia b. Kab (r.a) 
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53. Yeni bir lisan öğrenme konusunda 

kabiliyeti vardı. İbranice, Süryanice, 

Rumca, Habeşçe… Vb. dilleri öğrenmişti. 

Kur’an-ı Kerim’in bir kitap haline 

getirilmesinde görevlendirilmişti.  

Yukarıda bahsedilen sahabi kimdir?  

a) Zeyd b. Sabit (r.a) 

b) Muaz b. Amr (r.a) 

c) Ebu Hüreyre (r.a) 

d) Hanzele (r.a) 

 

 

54. Peygamberimiz’in (asm) Müslüman olan 

bazı gençlerin isimlerini zaman zaman 

değiştirdiği görülmüştür. Örneğin; 

Abdüşems ismini Abdullah şeklinde 

değiştirmiştir. 

Bu değişikliklerin temel sebebi 

aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?  

a) Abdüşems isminde başka sahabiler de 

bulunuyordu. İsim karışıklığını önlemek 

istemiştir. 

b) Abdüşems ismi İslam’a uygun değildir. 

“Güneşin Kulu” anlamına gelir. Bunu 

“Allah’ın kulu” şeklinde değiştirmiştir. 

c)  İsim değişiklik talebi sahabilerden geldiği 

için değiştirmiştir. 

d) Hiçbiri. 

 

 

55. Kedileri çok sevdiği için “Kedicik babası” 

anlamına gelen lakabı almıştır. 

Hadis rivayeti konusunda önemli bir 

kişidir. 

Anne sevgisi ile ön plana çıkmaktadır. 

Suffa talebelerindendir. 

 

Yukarıda bahsedilen, asıl adı Abdullah 

olan sahabinin ismi nedir? 

 

a) Enes b. Malik (r.a) 

b) Muaz b. Amr (r.a) 

c) Ebu Hüreyre (r.a) 

d) Hanzele (r.a) 

 

 

 

56. “Peygamber Efendimiz Medine’ye hicret 

ettikten sonra ilk yapılan işlerden biri 

mescit inşa etmek olmuştur. İslam’ın ilk 

mabedi, namazların cemaat halinde 

kılındığı, Allah Resul’ünün (asm) sahabe 

ile bir araya geldikleri bu yer 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Mescid-i Kıbleteyn 

b) Mescid-i Haram 

c) Mescid-i Nebevi  

d) Mescid-i Aksa 

 

 

57. Peygamberimiz Medine’ye hicret ettiğinde 

onu karşılayanlar ona en değerli eşyalarını 

hediye etmek için sıraya girmişlerdi. 

Ümmü Süleym annemiz ise çok istediği 

halde Resulullah’a verebilecek güzel bir 

hediye bulamıyor ve bunun üzüntüsünü 

yaşıyordu. Daha sonra sahip olduğu en 

kıymetli şeyi yani oğlunu Allah’ın elçisinin 

huzuruna götürerek ona verdi. 

İşte bu çocuk Peygamberimizin yanında 

büyüdü ve gençliğe erişti. Peygamberimiz 

ona “Oğulcuğum” diye hitap ederdi. 

Yukarıdaki bilgilere göre, okuduğunuz 

kitapta bahsedilen bu sahabi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Enes b. Malik (r.a) 

b) Ali b. Ebu Talib (r.a) 

c) Musab b. Umeyr (r.a) 

d) Abdullah b. Mesud (r.a) 

 

58. Allah Resulü, Peygamber Efendimiz, Hz. 

Muhammed gibi kelimelerin yanına 

(asm) ifadesi yazılır. Bu kısaltma 

“Aleyhisselam” şeklinde okunur.  

Yukarıda belirtilen “Aleyhisselam” 

hangi anlama gelmektedir?  

 

a) Allah razı olsun. 

b) Allah’ın selamı onun üzerine olsun. 

c) Allah insanlara rahmet eylesin. 

d) Allah merhamet sahibidir. 

 



59. Çok bağlı olduğu Menat putunu lağım 

kuyusunda görünce “Eğer sen ilâh olsaydın, 

bir lağım kuyusunun içinde, boynundan bir 

köpek leşine bağlı olmazdın! Yazıklar 

olsun seni ilah yerine koyup da, tapınıp 

duranlara...” dedi. 

 

Babasının çok bağlı olduğu Menat 

putunu lağım çukuruna atıp Müslüman 

olmasına vesile olan sahabi kimdir? 

 

a) Enes b. Malik (r.a) 

b) Cüleylib (r.a) 

c) Muaz b. Amr (r.a) 

d) Ebu Hüreyre (r.a) 

 

60. Günlerden bir gün, her iki bahçenin tam 

ortasında yer alan bir hurma ağacı 

yüzünden Hz. Ebu Bekir ve Hz. Rebia b. 

Kab arasında anlaşmazlık çıkması iki 

sahabi arasında bir tartışmaya sebep oldu. 

 

Peygamberimiz bu anlaşmazlığı nasıl 

çözmüştür?  

 

a) Ağacın meyveleri her iki bahçe 

sahibine eşit bölünmelidir. 

b) Ağaç her iki kişiye de ait değildir. 

c) Ağacın kökleri kimin 

bahçesindeyse ağaç da onundur. 

d) Ağacın dallarındaki hurmalar hangi 

tarafta ise o kişiye aittir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İÇİMDEKİ MÜZİK 

 

61. Melody beş yaşına geldiğinde annesi onu 

zekâ seviyesini öğrenmek için Dr. Hugely’e 

muayene için götürdü. 

 

Dr.Hugely,  Bayan Brooks’a Melody’nin 

bakımı ve eğitimi için aşağıdakilerden 

hangisini önermemiştir? 

 

a) Evde eğitimi 

b) Gelişim bozukluğu olan çocukların 

eğitildiği özel bir okula göndermeyi 

c) Bakım evine bırakmayı 

d) Spaulding Street İlkokulu’na 

göndermeyi 

 

62. Melody ve sınıftaki bazı arkadaşları 

anaokulu öğretmeni Bayan Hyatt’ın 

yaptırdığı hangi etkinlikten 

hoşlanmıyorlardı? 

 

a) Kardan adam 

b) Tiyatro 

c) Matematik  

d) Renkler etkinliği 

 

63. Bayan Valencia, çocuklara yaşam 

enerjisi ve umut veren renkli parlak 

elbiselerini hastanenin hangi bölümünde 

giyerdi? 

 

a) Lösemi çocukların olduğu bölümde 

b) Prematüre bölümünde 

c) Acil bölümünde 

d) Ameliyathanede  

 

 

 

 

64. Melody, Muhteşem Oz filmindeki 

büyücü Oz’dan köpeği ve kendisi için 

aşağıdakilerden hangisini istemeyi hayal 

etmiştir? 

 

a) Kalp  

b) Cesaret 

c) Beyin  

d) Dans 

 

65. Hangisi Melody’nin öğretmeni Bayan 

Billups’tan nefret etmesinin 

sebeplerinden biri değildir?  

 

a) Sınıfta Ali Baba’nın Çiftliği, Ay Dede, 

Küçük Kurbağa gibi müzikleri açması. 

b) Alfabeyi öğretmeye çalışması.  

c) 2. sınıf öğretmenin çocuklar hakkında 

bıraktığı notları okumaması. 

d) Melody’nin sesli kitap dinlemesini 

sağlaması. 

 

 

66. Melody’nin annesi en çok hangi çiçekten 

hoşlanırdı? 

 

a) Karanfil  

b) Mor Zambak 

c) Kırmızı Gül 

d) Menekşe  

 

 

67. Melody’ye göre sahip olduğu sihirli şey 

nedir?  

 

a) Başparmaklar 

b) Akıl 

c) Gözler 

d) Kulaklar 

 

 

 

 

 

 

68. Bayan V’nin, Melody ile ilgilenirken 

aşağıdakilerden hangisini yaptığı 

söylenemez? 

 

a) Melody’nin ara sıra gazlı içecek içmesine 

izni veren tek kişidir. 

b) Bayan V’ye göre Melody’nin gizli ve süper 

güçleri bulunmaktadır. 

c) Melody’ye her zaman tatlıyı yemekten önce 

vermektedir. 

d) Melody’nin tekerlekli sandalyeden düşmesi 

onu çok üzmektedir. 

 

 



69. Melody’nin kitapları sevdiğini keşfedip 

sesli kitap dinlemesini sağlayan 

öğretmeni kimdir? 

 

a) Bayan Billups 

b) Bayan Tracy 

c) Bay Gross 

d) Bayan Hyatt 

 

 

70. Melody’nin, bir alışveriş merkezinde 

Bayan V için aldığı kartpostalın ön yüzü 

neyle kaplıydı? 

 

a) Kar  

b) Çiçek  

c) Çocuk 

d) Portakal 

 

71. Hangisi Melody’nin H-5 sınıfındaki 

arkadaşlarıyla ilgili düşüncelerinden biri 

değildir?   

 

a) Gloria, müzik aşığı  

b) Will, beyzbol uzmanı 

c) Ashlay, aya gitmek isteyen  

d) Carl, yerli gurme 

 

 

 

72. Öğretmen Bayan Lovelace, müzik 

dersinde Molly ve Claire sınıftaki engelli 

çocukların taklidini yapınca, onlara nasıl 

bir ceza vermiştir? 

 

a) İkisini de müdür odasına göndermiştir. 

b) Arkadaşlarından özür diletmiştir. 

c) Ayakta bekletmiştir. 

d) Anne ve babalarının okula gelmesini 

istemiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

73. Melody uçağın iptali nedeniyle 

yarışmaya katılamamıştı. Onun yerine 

yarışmaya kim katılmıştır? 

 

a) Rose 

b) Elena 

c) Claire  

d) Rodney  

 

74. Müzik sınıfında Melody ve Rose 

konuşurken müzik öğretmeni Bayan 

Lovelace onlara sus işareti yapmıştı. 

Melody bu ikaz karşısında ne 

hissetmiştir?  

 

a) Bu ikazdan çok korktu. 

b) Çok utandı ve öğretmeninden özür 

dilemek istedi. 

c) Kendini ilk defa diğer çocuklar gibi 

hissetti ve mutlu oldu. 

d) Ağlama krizine girdi. 

 

 

 

 

 

75. Melody okulda yapılan elemelerde 

soruların tamamını doğru cevaplayarak 

neyi kazanmıştır? 

 

a) H-5 sınıfından alınarak yaşıtlarına göre 

normal bir sınıfa geçme hakkı kazandı. 

b) Akıllı Çocuklar Bilgi Yarışması’na 

katılmaya hak kazandı. 

c) Ulusal yarış için Washington D.C’ye 

gitmeye hak kazandı. 

d) Bir üst sınıfa geçmeye hak kazandı. 

 

 

76. Melody, kendisini ifade etmesi için satın 

alınan, konuşan cihaza hangi ismi 

koymuştur?  

 

a) Elvira 

b) Butterscoth 

c) Catherine 

d) Shannon 

 

 

 



77. Melody’nin katıldığı yarışmalarda 

korktuğu, “hay aksi, ben bittim” diye 

içinden geçirdiği sorular hangi alana 

aittir? 

 

a) Tarih  

b) Edebiyat  

c) Matematik  

d) Genel Kültür 

 

 

 

 

 

 

 

78. Melody, kendisini ifade etmesi için satın 

alınan cihazı kutusundan açtığında neye 

benzetti?  

 

a) Kanatlarını uçmak için açmış bir 

kelebeğe 

b) Bayan V’ye 

c) Son model bir teknolojik bilgisayara 

d) Afacan bir robota 

 

79. Melody, hangi kelimenin anlamını 

söylemek için el kaldırmış, ancak 

öğretmeni tarafından bu hareketi 

görülmemişti?  

 

a) Dindar 

b) İtibar 

c) Veteran 

d) Entelektüel 

 

80. Bayan V, bir alışveriş merkezindeki 

makale yarışmasında birinci olduğunda 

hangi ödülü kazanmıştır? 

 

a) 6 kişilik akvaryum gezisi 

b) Mutfak robotu 

c) Alışveriş çeki  

d) Film cd seti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HARİTA KORUYUCULARI 

MÜHÜRDAR 

81. Mahir, Erdem’in kız kardeşi Nil’e 

aşağıdakilerden hangisini hediye 

olarak göndermiştir?  

 

a) Gül kokusu  

b) Sümbül kokusu 

c) Leylak kokusu 

d) Yasemin kokusu 

 

 

82. Mahir’in Erdem ve Yusuf’a hediye 

ettiği çakının üzerinde yazan hadis-i 

şerif aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Yiğit dediğin, güreşte rakibini yenen 

değil, kızdığı zaman öfkesini yenendir. 

b) Hoşlanılmayan şeye sabretmekte büyük 

hayır vardır. 

c) Kişi öfkelendiğinde, “Allah'a 

sığınıyorum”  derse öfkesi gider.  

d) "Besmele ile başlamayan her iş 
bereketsizdir, devam etmez ve 
köksüzdür." 

 
 

83. Harita Koruyucuları’na Kudüs’te 

mühürdarı bulmak için eşlik eden 

rehber kimdir? 

 

a) Yüzbaşı Yusuf  

b) Onbaşı Hasan  

c) Binbaşı Hayrettin Bey  

d) Doktor Cevdet Bey 

 

 

84. Tülin’in, Erdem’e başrolünü 

oynamasını teklif ettiği oyun, Necip 

Fazıl’ın hangi tiyatro eseridir? 

  

a) Sabır Taşı 

b) Bir Adam Yaratmak 

c) Reis Bey 

d) Para  

 

 

85. Teşkilat-ı Mahsusa ile ilgili verilen 

bilgilerden hangisi doğrudur? 

 

a) Abdülhamit Han döneminde Enver 

Paşa tarafından kuruldu. 

b) İlk kurucusu Eşref Sencer 

Kuşçubaşı’dır. 

c) Teşkilatın sembolü iç içe geçmiş dört 

hilaldir. 

d) Bu teşkilatın faaliyetleri Hindistan’a 

kadar uzanıyordu. 

 

86. Harita Koruyucuları’na botta 

saklanmaları için yardım eden Hintli 

gencin adı nedir? 

  

a) Rehan 

b) Naam 

c) Dhoom 

d) Rohan  

 

87. Kudüs ile ilgili aşağıda verilen 

bilgilerden hangisi yanlıştır?  

 

a) Kıyame Kilisesi’nin anahtarı her yıl 

farklı bir Hristiyan aileye teslim edilir. 

b) Kıyame Kilisesi Hristiyanlar için 

önemli bir ibadet yeridir. 

c) Batı duvarı diye bilinen Burak 

Duvarı’nın önünde Yahudiler ibadet 

ederler. 

d) Hristiyanlar Kıyame Kilisesi’nde Hz. 

İsa’nın çarmıha gerildiğine 

inanmaktadır. 

 

88. Kudüs, İngilizler’in hâkimiyetine ne 

zaman geçmiştir?  

 

a) 9 Aralık 1917 

b) 2 Mart 1917 

c) 2 Mart 1918 

d) 9 Aralık 1918 

 

 

 

 



89. Kudüs ve çevresini anlatan 

Zeytindağı adlı kitabın yazarı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Nuri Pakdil 

b) Falih Rıfkı Atay 

c) Pierre Loti 

d) Fazıl Hüsnü Dağlarca 

 

90.  

I. Kudüs’ün surları Bizans tarafından 

yaptırılmıştır. 

II. Kudüs Surları Yavuz Sultan Selim 

tarafından yeniden yaptırılmıştır. 

III. Kudüs surlarına ait 8 kapı 

bulunmaktadır. 

IV.      Halil kapısına Yahudiler Yafa 

kapısı derlerdi. 

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri 

doğrudur?  

 

a)  II-III 

b)  I-III 

c)  I-IV 

d)  Hepsi  

 

91. Osmanlı’da kurulan gizli istihbarat 

örgütü olan Teşkilat-ı Mahsusa’da 

aşağıdakilerden hangisinin görev 

aldığı söylenemez?  

 

a) Asker 

b) Doktor  

c) Yazar 

d) Öğretmen  

 

 

92. Yüzbaşı Yusuf’un   büyük dedeleri 

Aydın Söke’ye hangi sebepten dolayı 

yerleşmişlerdir?  

 

a) Soykırım ve sürgünden dolayı 

b) Yeni yerleri keşfetmek için 

c) Tımar sisteminden dolayı 

d) İşsizlikten dolayı 

 

 

93. Değerli kitaplardan anlayan, eski 

kitapları alıp satan kişilere ne denir? 

  

a) Sahife  

b) Sahaf 

c) Safha  

d) Sahan  

 

 

94.      Sebebi yaratan ile sebep 

Birbirinin aynasıdır 

Kim ayna gibi temiz değilse 

Aynayı ve aynadakini göremez 

 

Sahaf Hatemi’de kapının tam 

karşısındaki levhada yazan bu söz kime 

aittir?   

 

a) Abdullah Efendi 

b) Mevlana  

c) Cahit Zarifoğlu 

d) Selahaddin Eyyubi 

 

 

95. Kudüs ile ilgili verilen bilgilerden hangisi 

yanlıştır? 

  

a) Mescid-i Aksa’nın temelini atan Hz. 

Davut’tur. 

b) Süleyman Peygamber etrafına sur 

yaptırıp mescidi tamamlamıştır. 

c) Hz. Osman, Kudüs’ü özgürlüğüne 

kavuşturmuştur. 

d) Mervan Mescidi, Mescid-i Aksa’nın 

içinde yer alır. 

 

 

96. Aşağıdakilerden hangisi “Harita 

Koruyucuları - Mühürdar” adlı kitapta 

geçen,  Mescid-i Aksa’ya ait kapı 

isimlerinden biri değildir?  

 

a) Nazırlar Kapısı 

b) Meğaribe kapısı 

c) Aslanlı Kapı 

d) Mekke kapısı 



 

 

97. “Harita Koruyucuları - Mühürdar” adlı 

kitapta Hz. Süleyman’ın hangi 

özelliğinden bahsedilmemiştir?  

 

a) Rüzgârın üzerine binebilme 

b) Suya hükmetme 

c) Hayvanlarla konuşma 

d) Ateşe hükmetme 

 

98. Harita Koruyucuları’ndan Mahir, 

kaçıncı yüzyıldan gelmiştir ve hangi 

okulda okuyordu?  

 

a) 16. Yüzyıl - Enderun 

b) 17. Yüzyıl - Sıbyan Mektebi 

c) 15. Yüzyıl - Kılıçhane 

d) 15. Yüzyıl - Tophane 

 

99. İnci Küpeli Kız tablosunun ressamı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Osman Hamdi Bey  

b) Vermeer 

c) Pablo Picasso  

d) Leonardo da Vinci 

 

100.  

Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i 

Aksa’nın içinde yer almaz? 

 

a) Kıble Mescidi 

b) Kubbetü’s-Sahra 

c) Kevser Mescidi 

d) Burak Mescidi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


