
GENÇLİK ATÖLYESİ İLKOKUL SORULARI 

 

1- Dünyanın en gelişmiş komuta-kontrol merkezi neresidir? 

 

a) Tübitak 

b) Beynimiz 

c) Kalbimiz 

d) Nasa 

 

2- Aşağıdakilerden hangisi beyinle ilgili değildir? 

 

a) Konuşma 

b) Kirlenme 

c) Yürüme 

d) Yazma 

 

3- İçine yüz ansiklopedi kadar bilgi sığabilen hafızamız aşağıdakilerden hangisine daha çok benzer? 

 

a) Televizyon 

b) Fotoğraf Makinesi 

c) Flash bellek 

d) Kamera 

 

4- Tamamen bizim kontrolümüz dışında çalıştırılan kalbimiz günde kaç defa atar? 

 

a) 54.000 

b) 74.000 

c) 84.000 

d) 104.000 

 

5- Vücudumuzda hem motor, hem de pompa görevi yapan organımız hangisidir? 

 

a) Beynimiz  

b) Midemiz 

c) Kalbimiz 

d) Akciğerimiz 

 

6- Aşağıdaki nesnelerden hangisi kalıpsız yapılmaktadır? 

 

a) Bardak 

b) Tabak 

c) Meyve 

d) Musluk 

 

7- Gökten yağmurun yağdırılması için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur? 

a) İlim 

b) Kudret 

c) Tesadüf 

d) İrade 

 



8- Aşağıdakilerden hangisi insanoğlunun suya olan şiddetli ihtiyacını bilir? 

 

a) Rüzgâr 

b) Bulutlar 

c) Hava 

d) Rabbimiz 

 

9- İzlediğiniz videolar hangi Youtube kanalında yayınlanmaktadır?    

 

a) Gençlik Akademisi 

b) Nur Vakfı 

c) Gençlik Atölyesi 

d) Nur Deryası 

 

10- Aşağıdakilerden hangisi insan olmanın gereği değildir?      

a) Yardımlaşmak 

b) Dostça ve dürüstçe yaşamak 

c) Çevremizi temiz tutmak 

d) İnsanlara ve çevreye zulmetmek 

 

11- Hasta olan insanların iyileşmesini sağlayan asıl şey nedir?      

 

a) Teknolojik buluşlar 

b) En etkili tedaviler 

c) Allah’ın şifa vermesi 

d) Modern hastaneler 

 

12- Meyve, yaprak ve çiçekleri boyayan, şekil veren, tat veren hangisidir? 

 

a) Hava 

b) Rabbimiz 

c) Toprak 

d) Su  

 

13- En gelişmiş video kameradan daha mükemmel olan gözlerimizdeki üstün teknoloji kime aittir? 

 

a) Sebeplere 

b) Yüce Yaratımıza 

c) Anne-babaya 

d) Vücudumuza 

 

14- İçinde 10 milyardan fazla merkez ve her merkezin 2000 bağlantısı olan organımız hangisidir? 

 

a) Gözlerimiz 

b) Karaciğerimiz 

c) Beynimiz  

d) Midemiz 

 

 

 

 



15- Sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi kimdir?     

a) Tabiat 

b) Rabbimiz 

c) Sebepler 

d) Atomlar 

 

16- İlk videomuzda Dünya’mız aşağıdakilerden hangisine benzetilmiştir?       

 

a) Araba 

b) İnsan 

c) Uzay Aracı 

d) Ağaç 

 

17- Beynimizdeki 1000 bilgisayardan daha ileri olan yüksek teknoloji kime aittir? 

 

a) Vücudumuza 

b) Yüce Yaratıcımıza 

c) Sebeplere  

d) Anne-babaya 

 

18- Devamlı değişen tablo benzetmesi aşağıdakilerden hangisi için kullanılmıştır?    

 

a) Ruh 

b) Gözbebeği 

c) Gökyüzü 

d) Deniz 

 

19- Kalbimizin büyüklüğü ne kadardır? 

 

a) Kulağımız kadar 

b) Ayağımız kadar 

c) Yumruğumuz kadar  

d) Burnumuz kadar 

 

20- Allah’ın (C.C.)  hizmetimize sunduğu buluşlara ve nimetlere karşı ne yapmalıyız?    

 

a) Sadece kullanmalıyız 

b) İsraf etmeliyiz 

c) Şükrederek kullanmalıyız 

d) Sadece bakmalıyız 

 


