
GENÇLİK ATÖLYESİ LİSE SORULARI 

 

1- Bir işte birden çok fayda ve netice varsa aşağıdakilerden hangisinden söz edilemez?  

 

a) İlim 

b) İrade 

c) Kudret 

d) Tesadüf 

 

2- Kalbimiz ve saatli bomba arasında aşağıdaki ilişkilerden hangisi bulunmaz? 

 

a) İkisi de önceden belli bir süre için kurulmuştur 

b) İkisinin de kuruluş nedeni aynıdır 

c) İkisi de herhangi bir amaç için kurulmuştur 

d) İkisinin de kurucusu vardır 

 

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

 

a) Beynimiz  

b) Midemiz 

c) Kalbimiz 

d) Akciğerimiz 

 

4- Aşağıdakilerden hangisi videolarımızda diğerlerinden farklı olarak işlenmiştir? 

 

a) Böbrek 

b) Beyin 

c) Karaciğer 

d) Mide 

 

5- Videomuza göre Covid 19 (Korona) musibetinin insanlığa gönderilmesinin sebebi nedir?  

 

a) Teknolojinin gelişmesi 

b) Yüksek binaların artması 

c) Refah seviyesinin artması 

d) Kibir ve bencillik 

 

6- Yağmuru bize Yüce Rabbimizin gönderdiğini nasıl anlıyoruz? 

 

a) Yağmurdan önce gelen bulutlardan 

b) Bize ve bütün canlılara büyük fayda sağlamasından 

c) Yağmurun yokluğunda kıymetini bilememizden 

d) Yağmur suyunu yeterince değerlendirememizden 

 

7- Aşağıdakilerden hangisi vücut ve organlarımızın bizim olmadığının delili değildir? 

 

a) Vücut ve organlarımızı biz yapmadık, satın da almadık 

b) Kalp gibi organlarımızın birçoğu irademiz dışında çalıştırılıyor  

c) Çoğu zaman vücut ve organlarımızın değerini bilmiyoruz 

d) Vücut ve organlarımızı yapmak ve çalıştırmak için sonsuz ilim ve kudret gerekiyor 

 



8- Ölüme Çözüm videosunun ana teması nedir?      

 

a) Ölümsüzlüğün bulunması 

b) Hastalıklara çözüm 

c) Ölüme direniş 

d) Yeniden diriliş 

 

9- Aşağıdakilerden hangisi insanın bir şeyi yapması ile Yüce Rabbimizin yaratması arasındaki fark 

değildir? 

 

a) İnsanoğlu her şeyde maddi kalıplar kullanır, Rabbimiz kalıpsız yaratır 

b) İnsanoğlu deneme-yanılmayla yapar, Rabbimiz doğrudan yaratır 

c) İnsanların yaptıklarında da, Rabbimizin yaptıklarında da ilim ve sanat bulunur 

d) İnsanların yaptıkları canlı değildir, Rabbimizin yarattıklarının çoğu canlıdır 

 

10- Videolarımızda genellikle hangi konu vurgulanmıştır?    

 

a) Kaza ve Kader 

b) Peygamberlerin gönderilmesi 

c) Allah’ın varlığı ve birliği 

d) Kitapların gönderilmesi 

 

11- Devamlı değişen tablo benzetmesi aşağıdakilerden hangisi için kullanılmıştır?    

 

a) Ruh 

b) Gözbebeği 

c) Gökyüzü 

d) Deniz 

 

12- Denizleri taşırmama ve canlıları bir arada tutmak aşağıdakilerden hangilerinin sonsuz olmasını 

gerektirir?     

 

a) İlim-sanat-kudret 

b) Bilim-hikmet-sanat 

c) İlim-iman-ihsan 

d) İlim-ihsan-tekvin 

 

13- Güneş ile ayı, gece ile gündüzü sizin hizmetinize veren O’dur? Bu ayet aşağıdaki surelerden 

hangisinde geçmektedir?     

 

a) Enbiya Suresi 

b) Muhammed Suresi 

c) Yusuf Suresi 

d) İbrahim Suresi 

 

14- ‘De ki; onları ilk defa kim var etmişse, tekrar O diriltecektir.’ Bu ayet aşağıdaki surelerden 

hangisinde geçmektedir?     

a) Beyyine Suresi 

b) Kadir Suresi 

c) Yasin Suresi 

d) Fil Suresi 



 

15- Aşağıdakilerden hangisi ölümün hakikatini ifade eder?    

 

a) Hiçlik 

b) Yokluk 

c) Son Durak 

d) Yeniden Yaratılış 

 

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

 

a) Sadece istifade etmeliyiz 

b) İsraf etmeliyiz 

c) Şükretmeliyiz 

d) Hepsi 

 

17- İnsanoğlunun gözle bile görülmeyen bir virüse mağlup olması insanın hangi özelliğini 

gösteriyor?    

 

a) Fakirlik 

b) Acizlik 

c) Nankörlük 

d) Acelecilik 

 

18- Videolarda eserden eser Sahibi, sebeplerden de sebeplerin Yaratıcısı tanıtılmıştır. Bu yönteme 

ne denir?      

 

a) Tesadüf 

b) Tezahür 

c) Tefani 

d) Tefekkür 

 

19- Videolarımızda aşağıdaki surelerden hangisinden alıntı yapılmamıştır?     

 

a) Nahl Suresi 

b) Yasin Suresi 

c) Kehf Suresi 

d) Rum Suresi 

 

20- Aşağıdakilerden hangisi yeniden yaratılışın delillerinden değildir? 

 

a) İnsanı ilk defa yapan sonra çok daha kolay yapabilir. 

b) Yeryüzünde kışın ölen canlıların baharda yeniden yapılması 

c) Teknolojik gelişmelerin ilerlemesi 

d) Allah’ın gücünün her şeye yetmesi 

 

21- Ölçü ve düzen ancak ne ile mümkündür?      

 

a) İktisat 

b) İhsan 

c) İlim 

d) İhlâs 



 

22- Hız ve hareket ne olmasını gerektirir?     

 

a) Güç ve irade 

b) Hayat ve zevk 

c) Sanat ve irade 

d) Güç ve lezzet 

 

23- Gözle bile göremediğimiz virüsle terbiye edilmek Allah’ın hangi isminin tecellisidir?     

 

a) Rab 

b) Kerîm 

c) Hayy 

d) Rahmân 

 

24- Allah’ın eserlerini sanatlı ve maharetle yapması hangi ismini gösterir?     

a) Hâdi 

b) Şâfi 

c) Bâki 

d) Sâni 

 

25- Dünya’mızın yörüngesinden çıkamaması Allah’ın hangi sıfatını gösteriyor?    

a) Kudret 

b) Sem’i 

c) Kelam 

d) Basar 

 

 


