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1. GENEL DENEME

Bu testte 20 soru vardır. 
Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz.

TÜRKÇE

2

1. Sedat, Melek, Onur, Selin isimli kişilerin oynadıkları “Top Yerleştirme” oyunu ile ilgili kurallar şöyledir:

 ➣ Her oyuncunun önünde oyunda kullanması için mavi toplar bulunur.

 ➣ Desteden her oyuncu bir yerleşim planı kartı seçer.

 ➣ Yerleşim planı kartındaki yatay ve dikey sıraların başındaki sayılar, hangi satır ve sütunda ne kadar “mavi 
top” olacağını belirtir.

 ➣ Verilen sürenin sonunda her oyuncunun yerleşim planı kartına mavi topları istenilen sayılara göre yerleşti-
rip yerleştirmediğine bakılır.

 ➣ Mavi topları yanlış sayıda yerleştiren elenir, diğerleri oyuna devam eder.

Örnek:
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Bu renkteki kutulara yerleştirme yapılamaz!

Oyunun 1. turunda Sedat, yerleşim planı kartına göre mavi topları yanlış sayıda yerleştirmiştir ve oyundan 
elenmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sedat’ın yaptığı yerleşim planı kartı olabilir?
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1. GENEL DENEME

Bu testte 10 soru vardır. 
Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
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1.  

Mehmet Emin Yurdakul (1869 - 1944):  Millî edebiyat akımının en 
önemli temsilcileri arasında yer almış önemli şairlerimizden biridir. 
Eserlerinde özellikle milliyetçiliği, halkçılığı savunan şiirler yazmıştır. 
Toplum ve ülke sorunlarını gerçekçi bir dille ifade eden şair, Osmanlı 
Devleti’nin kurtuluşu için mili değerlere önem verilmesi gerektiğini 
vurgulamıştır. Kurtuluş Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Anadolu’ya 
gelip Antalya, Adana, İzmir gibi şehirleri dolaşmış; Türk milletinin Millî 
Mücadele’ye destek vermesini sağlamak amacıyla çeşitli toplantılar 
düzenleyerek konuşmalar yapmıştır. Mehmet Emin Yurdakul, özellikle 
millî kültür, millî birlik ve beraberliği temel alan düşünceleriyle Musta-
fa Kemal’i derinden etkilemiştir.  Mustafa Kemal, Manastır Askerî İda-
disi’nde öğrenci iken okuduğu şair Mehmet Emin Yurdakul’un “Ben 
bir Türk’üm, dinim, cinsim uludur.” mısrasıyla başlayan şiirinde ilk defa 
millî benliğini bulduğunu ifade etmiştir.

Bu bilgilere bakılarak Mehmet Emin Yurdakul’un savunduğu fikir akımının adı hangi seçenekte doğru 
olarak verilmiştir?

A) Osmanlıcılık  B) Türkçülük C) Ümmetçilik D) Batıcılık



1. GENEL DENEME

Bu testte 10 soru vardır. 
Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
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1.  

BM Raporu Uyarıyor: Dünyada her geçen gün açlık çeken insan sayısı artarken ve kötü beslenme giderek yay-
gınlaşırken 2030 yılı itibariyle sıfır açlık hedefine ulaşmak mümkün olmayabilir. 

Buna göre;

 I. “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara,ya-
kın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz, Allah 
kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.”

(Nisâ suresi, 36. ayet)

 II. “Sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah’a güzel bir ödünç verenlere, verdiklerinin karşı-
lığı kat kat ödenir ve onlara değerli bir mükâfat vardır.”

(Hadîd suresi, 18. ayet)

 III. “Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah’ın yaratmasında 
bir değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur fakat insanların çoğu bilmezler.”

(Rûm suresi, 30. ayet)

ayetlerinden hangisi, insanlığı karşı karşıya kaldığı bu tehlikeden doğrudan kurtarmaya yönelik olarak 
söylenebilir? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III



İNGİLİZCE
1. GENEL DENEME

Bu testte 10 soru vardır. 
Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz.
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1.  
Cancun, Mexico

If you want sea, beach and relaxation, 
Cancun is a perfect place for you. 

Athens, Greece

Birthplace of the theatre, culture and 
democracy, Athens is a magnificent place 

for you. If you are fond of ancient cities, 
don’t miss this opportunity.

Jurassic Coast, Britain

Do you want to experience the fascinating 
nature of Jurassic Coast? The sea, waves and 
interesting view of the coast will make you 

feel amazed.    

Gangnam, South Korea

Modern buildings and shopping centers of 
Gangnam are very fascinating for tourists.

Derrick wants a historic holiday because he is interested in history. 

Which place is suitable for him?

A) Cancun B) Jurassic Coast C) Athens D) Gangnam



ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Cevap kâğıdınızı silinmeyen bir kalemle imzalayınız.

2. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

3. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak
 yuvarlağın dışına taşırmadan kurşun kalemle kodlayınız.

4.  Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden
 diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.

5.  Soru kitapçığının içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz.

6.  Soru kitapçığının sayfalarını görevlilerin uyarıları doğrultusunda kontrol
 ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.

7.  Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar
 değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını yıpratmadan
 temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.

9. Cevap kâğıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde
 önünüzde bulundurunuz.

10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine
 teslim ediniz.

Copyright©ALTIN NOKTA
Bu kitabın her hakkı saklıdır. Tüm hakları ALTIN NOKTA YAYINEVİ'ne aittir. Kısmen de olsa
alıntı yapılamaz. Metinler, kitabı yayımlayan kurumun önceden izni olmaksızın elektronik,

mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayımlanamaz.
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MATEMATİK
1. GENEL DENEME

Bu testte 20 soru vardır. 
Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz.

2

1.  

Ön yüz Arka yüz

Küpün ön ve arka yüzlerine birbirlerinin tam karşısında olacak şekilde daire şeklinde sekizer adet eş pence-
re açılmıştır. Bu pencerelerden bazılarına şeffaf , bazılarına ise gri film kaplı camlar takılmıştır. Bu pencereler-
den birinden bakıldığında bakılan camın karşısındaki pencerenin camına göre görüntü oluşmaktadır. Oluşan 
görüntülerin durumu aşağıdaki gibidir.

Şekil – 1 Şekil – 2 Şekil – 3 Şekil – 4

Örneğin, Şekil-1’de, şeffaf film kaplı camlı pencerenin karşısındaki pencerede şeffaf film kaplı cam olduğun-
dan görüntü şeffaftır. Şekil-2 ve Şekil-3’teki görüntü biri gri diğeri şeffaf film  kaplı olduğundan görüntü gri, 
Şekil-4’teki bakılan pencerenin camı ile karşısındaki pencerenin camı gri film kaplı cam olduğundan görüntü 
siyahtır.

Salonun ön yüzündeki pencerelere göre aşağıdaki görüntülerden hangisi elde edilir?

A) B) C) D)



FEN BİLİMLERİ
1. GENEL DENEME

Bu testte 20 soru vardır. 
Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz.

3

1. Aşağıdaki şekillerde, büyük okyanus üzerinde bulunan, birbirine komşu fakat farklı bitki örtülerine sahip ada-
larda yaşayan aynı türe ait ispinoz kuşlarının gaga yapıları görülmektedir.

İspinoz kuşlarının gagalarının farklı adalarda farklı biçimde olması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır?

A) Gaga yapılarındaki farklılıklar adaptasyonlar sonucu oluşmuştur.

B) Gaga yapılarındaki farklılıklara ortam şartlarındaki değişimler neden olmuştur.

C) Gaga yapılarındaki farklılıklar kalıtsal çeşitliliğe bir örnektir.

D) Gaga yapılarındaki farklılıklar hayatta kalma şanslarını etkilememiştir.


