
GENÇLİK ATÖLYESİ ORTAOKUL SORULARI 

1- Aktif bir beyinden günde yaklaşık kaç bin düşünce geçer? 

 

a) Elli bin 

b) Altmış bin 

c) Yetmiş bin 

d) Yüz bin 

 

2- Aşağıdaki nesnelerden hangisi deneme-yanılma olmadan üretilmektedir? 

 

a) Gözlük 

b) Eldiven 

c) Ayak 

d) Gömlek 

 

3- Kalbimizin büyüklüğü ne kadardır? 

 

a) Kulağımız kadar 

b) Ayağımız kadar 

c) Yumruğumuz kadar  

d) Burnumuz kadar 

 

4- İnsanoğluna bu kadar donanımlı bir beyin ne için verilmiştir? 

 

a) Çok para kazanıp, yiyip içmek için 

b) Yaratıcımızı tanıyıp, ahireti kazanmak için 

c) Dünyada çok büyük makamlara çıkmak için 

d) Dünyanın her tarafını gezip dolaşmak için 

 

5- Beynimizde 10 milyardan fazla merkez vardır. Her merkezin kaç bağlantısı vardır? 

 

a) 1000 

b) 2000 

c) 3000 

d) 5000 

 

6- Organlarımızın yapılması için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur? 

 

a) İlim  

b) Sanat  

c) Tesadüf  

d) İrade 

 

7- Vücudumuzdaki ve çevremizdeki harikalıkları görmemiz için aşağıdakilerden hangisine 

ihtiyaç yoktur? 

 

a) İlk defa görüyormuş gibi bakmak 

b) Düşünerek bakmak 

c) Zevk almak için bakmak 

d) Alışkanlıklarımızdan sıyrılıp bakmak 



 

8- Her bir organımızın hücrelerinin sayılarak yapıldığını nereden anlıyoruz? 

 

a) Dünyanın her tarafında bulunmasından 

b) Belli bir ölçü ve şeklinin olmasından 

c) Hücrelerin akıllı olmasından 

d) Sebepler kullanılarak yapılmasından 

 

9- Aşağıdakilerden hangisi beyin fırtınasının amacı değildir? 

a) Uygun olmayan fikri bulmak 
b) Çok farklı fikirler ortaya çıkarmak 
c) En güzel çözümü bulmak 
d) Doğru çözüme ulaşmak 

 

10- Aşağıdakilerden hangisi videolarımızda diğerlerinden farklı olarak işlenmiştir? 

 

a) Böbrek 

b) Ayak 

c) Beyin 

d) Omurilik Soğanı 

 

11- Videolarımızda genellikle hangi konu vurgulanmıştır?    

 

a) Kaza ve Kader 

b) Peygamberlerin gönderilmesi 

c) Allah’ın varlığı ve birliği 

d) Kitapların gönderilmesi 

 

12- Devamlı değişen tablo benzetmesi aşağıdakilerden hangisi için kullanılmıştır?    

 

a) Ruh 

b) Gözbebeği 

c) Gökyüzü 

d) Deniz 

 

13- Muhteşem Tablo videosuna göre Rabbimize neden hayran olmalıyız?     

 

a) Yıldızları düzenle yörüngesinde tuttuğu için 

b) Gökyüzünde gürültüsüz faaliyetler yaptığı için 

c) Gökyüzünü temiz tuttuğu için  

d) Hepsi 

 

14- Aşağıdakilerden hangisi Covid-19’un panzehiri değildir?    

 

a) Allah’a şükretmek 

b) Peygamberimiz Hz. Muhammed’i (s.a.v) örnek almak 

c) Kalbimizi ve çevremizi temiz tutmak 

d) Karantinadan şikâyet etmek 

 

 



15- 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 

 

16- 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 

 

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

 

a) Beynimiz  

b) Midemiz 

c) Kalbimiz 

d) Akciğerimiz 

 

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

 

a) Sadece istifade etmeliyiz 

b) İsraf etmeliyiz 

c) Kullanarak Şükretmeliyiz 

d) Hepsi 

 

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

 

a) İlim 

b) İrade 

c) Kudret 

d) Tesadüf 

 

20- ‘Şimdi bak Allah’ın rahmet eserlerine yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor.’ Bu 

ayette aşağıdaki konulardan hangisi vurgulanıyor? 

 

a) Tevhid 

b) Nübüvvet 

c) Haşir 

d) İbadet  

 

 

21- İnsanı ve organlarını anne karnında ilk defa yapan sonra ………………. Boşluğa ne 

gelmelidir?     

a) daha zor yapabilir. 

b) daha kolay yapabilir. 

c) hiç yapamaz. 

d) yapmak istemez. 

 



22- Bütün insanlar doğar, yaşar ve ölür. Öldükten sonra …………… belirli bir süre kaldıktan 

sonra da tekrar diriltilir.  Boşluğa ne gelmelidir?    

a) cennette 

b) cehennemde 

c) kabirde 

d) mahşerde 

 

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

a) Hâdi 

b) Şâfi 

c) Bâki 

d) Sâni 

 

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

a) Kudret 

b) Sem’i 

c) Kelam 

d) Basar 

 

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

gösteriyor?    

 

a) Fakirlik 

b) Acizlik 

c) Nankörlük 

d) Acelecilik 

 


