
1. Meryem, en çok neyi merak etmektedir?

Yıldızların nasıl parladığını

Allah’ı neden göremediğini

Dünyaya nasıl geldiğini

İsminin neden Meryem olduğunu

2. Babası Allah’ın büyüklüğünü anlatırken hangi meslekten insanlarla ilgili örnekler göstermektedir?

Yazarlar-Sporcular-Bilim adamları-Ressamlar

Manavlar-Sporcular-Makinistler-Ressamlar

Yazarlar-Astronotlar-Bilim adamları-Müzisyenler

Güreşçiler-Sporcular-Öğretmenler-Ressamlar

3. Meryem’in babasına sormaya çekindiği soru nedir?

Allah bizi neden yarattı ve dünyaya gönderdi?

Herkes sonunda cennete mi gidecek?

Her şey bir şeye benziyor, peki Allah neye benziyor?

Allah her şeyi duyar ve görür mü?

4. Meryem’in babası, “Allah’ın her yerde olduğunu ama hiçbir yerde olmadığını” anlatırken hangi 
örneği vermektedir?

Güneş

Okyanus

Hava

Zaman

5. “Ve bal gibi tatlı bir .......  yarısını ağzına attığında, mutluluktan gözlerini kapatıp. “Teşekkür ederim
Allah’ım.” cümlesindeki eksik kelime nedir?

kayısının

şeftalinin

üzümün

lokumun



6. Babası, her şeyi göremeyeceğini Meryem’e ilk kez nasıl ispatlıyor?

Bir pasta ustası ve yaptığı pastaları anlatarak

Bir yazar ve onun yazdığı kitaplardan bahsederek

Bir anne ve onun çocuklarına olan sevgisini anlatarak

Meryem’i yanağından öperek ona sevgisini göstererek

7. Aşağıdakilerden hangisi Meryem ve ailesinin patlamış mısırları benzettiği varlıklardan değildir?

Papatya

Gül

Sincap

Lahana

8. Meryem her soru sorduğunda babası niçin onun gözlerine bakıp gülümsemektedir?

Meryem soru sorarken sanki cennette gibi hissettiği için

Meryem’in sorularını eğlenceli bulduğu için

Meryem’in Allah’ı merak etmesi hoşuna gittiği için

Meryem’in gözleri çok güzel olduğu için

9. Şu Acayip Böcekler kitabının yazarı kimdir?

Yavuz Bahadıroğlu

Hekimoğlu İsmail

Mehmet Paksu

Tarık Uslu

10. Meryem’in “Allah’ı kim yarattı?” sorusuna yanıt verirken, babası neyi örnek göstermektedir?

Tır

Tren

Uçak

Bisiklet



11.Meryemlerin evde hiç tartışma çıkmazken bazen neden sesler yükselmektedir?

Meryem’in uyku saati geçtiğinde

Markete alışverişe kimin gideceği konusunda

Meryem’in sağlıklı yemekleri tercih etmemesinden

Diş macununun ortadan sıkılmasından

12. Meryem’in babası “Samanyolu” galaksisini neye benzetmektedir?

Bütün lambaları yanan kocaman bir şehre

Trilyonlarca kum tanesinin bulunduğu sahile

Uçsuz bucaksız bir okyanusa

Dibi görünmeyen karanlık bir kör kuyuya

13. Hangisi Allah hakkında bir şeyler söyleyen ama kitapta adı geçmeyen şeydir?

Yıldızlar

Kelebekler

Buğday taneleri

Yumurta

14. Meryem’in çiçeklerden öğrendiği en güzel şey nedir?

Zor şartlara rağmen hayata tutunmak

Başkalarının yararını düşünerek ve karşılıksız iş yapmak

Allah’ın sayısız çiçek çeşidi yaratmayı biliyor olması

Tüm boyaların renklerini çiçeklerden almış olması

15. Meryem’in annesi ve babası canları çok sıkkın olduğunda birbirlerine neyi hatırlatıyorlardı?

Sabretmeleri gerektiğini

Allah’ın çok büyük olduğunu

Büyük ve güçlü bir aile olduklarını

Her zaman bir çözüm olduğunu



16. Aşağıdakilerden hangisi babasının Meryem’e anlattığı, göremeyeceğimiz ama varlığını bilip 
hissettiğimiz şeylerdendir?

Yer çekimi

Deprem

Soğuk hava

Mutluluk 

   17. Allah  yaratılanlara benzemez.
Doğru   Yanlış

  18. Allah kimsenin aklına cevabı olmayan bir soruyu getirmez?

Doğru   Yanlış

  19. Allah hakkında soru sormak kötü bir şeydir?

Doğru  Yanlış


