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İSTİKLAL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklal!
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
‘Medeniyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar?
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va’dettigi günler hakk’ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri ‘toprak!’ diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arsa değer belki başım.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklal!

ÖN SÖZ
Sevgili Öğrenciler,
Sınavlar hayatımızın önemli dönüm noktalarındandır. Sınavlarda başarılı olmak için planlı
bir şekilde çalışmak gerekmektedir. Bu çalışma sürecinde üzerinden durulması gereken en
önemli derslerden birisi de Türkçe dersidir.
Son yıllarda yapılan sınavlarda çıkan Türkçe soruları incelendiğinde öğrencilerin okuduğunu
anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, analiz yapma, eleştirel düşünme ve görsel okuma becerilerini ölçecek soruların sorulduğunu; özellikle sözel mantık ve muhakeme, görsel okuma,
tablo-grafik yorumlama sorularının Türkçe dersi adına ayırt edici olduğu görülmüştür. Bu
durum; soruların öncelikle doğru anlaşılmasını ve dikkati ön plana çıkarmıştır. Grafik, reklam afişi, tablo gibi görsel metinlere dayanan karma içerikli sorularda öğrencilerin günlük
hayatla bilgi ve problem çözebilme yetenekleri ölçülmüş; ayrıca bu sorularda ayrıntılara
dikkat etmek, soruların çözümünde oldukça etkili olmuştur.
Bu sınavlarda sizlere yardımcı olmak amacıyla hazırladığımız kitabımızda PİSA, TİMMS
ve MEB örnek soruları göz önünde bulundurularak yazdığımız sözel mantık ve muhakeme,
görsel okuma, tablo-grafik yorumlama sorularıyla muhakeme yeteneğinizi geliştirmeniz ve
yeni nesil sorulara kısa sürede adapte olmanız amaçlanmıştır.
Unutmayınız ki Türkçe sadece sınavlarda çıkan sorulardan ibaret değildir. Dil, kimliğimizin
hem yapıcı unsuru hem de özüdür. Kimliğimize sahip çıkalım.
Başarılarınızın daim olması dileğiyle…

Ercan ALTIN
Türkçe Öğretmeni
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TEST-1

1. Hakan, Önder, İnci, Fatih ve Eda adlı üniversite öğrencileri yarıyıl tatilinde İstanbul’dan Erzurum’a gitmek için
aynı uçaktan 3, 6, 9, 12 ve 15 numaralı biletleri almışlardır.		

Tek kişilik koltuklarda art arda oturan bu kişilerin oturdukları yerlerle ilgili şunlar bilinmektedir:
● Önder, Hakan'ın önündeki bir koltukta oturmaktadır ve aralarında bir kişi bulunmaktadır.
● Hakan’ın hemen arkasında İnci oturmaktadır.
● Fatih, 15 numaralı koltukta oturmamaktadır.
● 3 numaralı koltukta oturan kişi Eda değildir.

Bu bilgilere göre,
I. Önder 3 numaralı koltukta oturmaktadır.
II. Eda 12 numaralı koltukta oturmaktadır.
III. İnci 9 numaralı koltukta oturmaktadır.
IV. Fatih, 6 numaralı koltukta oturmaktadır.
hangileri kesinlikle yanlıştır?
A) I-III

		

B) I-IV

		

C) II-III

D) II- IV

2. Muhittin İdem, yaz tatilinde okumak için Seranad, Bülbülü Öldürmek, Şu Çılgın Türkler, İnsan Ne İle Yaşar ve
Gün Olur Asra Bedel adlı kitapları almıştır. Aldığı kitapları belirli bir sıraya göre okumuştur. Muhittin İdem’in
okuma sırasıyla ilgili şunlar bilinmektedir:
● Şu Çılgın Türkler’ den önce ve sonra okuduğu kitaplar vardır.
● Bülbülü Öldürmek’ ten önce okuduğu yalnızca bir kitap vardır.
● Seranad adlı kitaptan sonra dört kitap okumuştur.
● Gün Olur Asra Bedel adlı kitabı İnsan Ne İle Yaşar adlı kitaptan sonra okumuştur.

Verilen bilgilere göre Muhittin Bey’in kitap okuma sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Seranad- Bülbülü Öldürmek- İnsan Ne İle Yaşar- Şu Çılgın Türkler- Gün Olur Asra Bedel
B) Seranad- Bülbülü Öldürmek- Gün Olur Asra Bedel- Şu Çılgın Türkler- İnsan Ne İle Yaşar
C) Seranad- Şu Çılgın Türkler- Gün Olur Asra Bedel- İnsan Ne İle Yaşar- Bülbülü Öldürmek
D) Bülbülü Öldürmek- Seranad- İnsan Ne İle Yaşar- Şu Çılgın Türkler- Gün Olur Asra Bedel
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3. Ehliyet almak için bir direksiyon kursuna yazılan Ekrem, Zafer, Ayşe, Mine ve Recep adlı kursiyerler, hafta sonu
yapılan ehliyet sınavından 72, 83, 88, 92 ve 96 puan almışlardır.
Kursiyerlerin aldıkları puanlarla ilgili bilinenler şöyledir:
● Ekrem, 72 ya da 96 puan almamıştır.
● Zafer, Ayşe’den yüksek bir puan almıştır.
● Ekrem, 72 ya da 96 puan almamıştır.
● Recep’ten yüksek puan alan bir kişi vardır.
● Zafer, Ayşe’den yüksek bir puan almıştır.
● Mine’nin puanı; Ayşe’den yüksek, Recep’ten düşüktür.
● Recep’ten yüksek puan alan bir kişi vardır.
● Mine’nin puanı; Ayşe’den yüksek, Recep’ten düşüktür.
Bu bilgilere göre,
I. Mine’nin sınav puanı 83’tür.
II. Zafer’in sınav puanı 96’dır.
I. Mine’nin sınav puanı 83’tür.
III. Ekrem’in sınav puanı 92’dir.
II. Zafer’in sınav puanı 96’dır.
IV. Ayşe’nin sınav puanı 88'tir.
III. Ekrem’in sınav puanı 92’dir.
IV. Ayşe’nin sınav puanı 88'tir.
hangisi kesin olarak söylenebilir?
A) I

			

B) II

		

C) III

			

D) IV

4. Batuhan, Murat, Pelin, Sedef ve Gökay adlı kişiler bir pastanede elmalı, çilekli ve böğürtlenli limonata ile bademli, çikolatalı veya muzlu pasta sipariş etmişlerdir.

Bu kişilerin sipariş ettikleri pasta ve limonatalar ile ilgili şunlar bilinmektedir:
● Muzlu pasta sipariş edenlerden biri Pelin’dir.
● Batuhan, çilekli limonata sipariş etmiştir.
● Gökay, böğürtlenli limonata sipariş etmemiştir.
● Sedef, Batuhan’la aynı meşrubatı içen tek kişidir.
● Çilekli limonata sipariş edenlerin pastaları bademlidir.

Bu bilgilere göre, kişilerden hangilerinin hem içtikleri limonata hem de yedikleri pasta kesin olarak
bellidir?
A) Pelin ve Gökay		

				

B) Murat ve Sedef

C) Batuhan ve Sedef

				

D) Batuhan ve Gökay

9

TÜRKÇE

TEST-1

5. Aslı, Berke, Kemal, Umut ve Dilara kelime türetme oyunu oynamışlardır. Bu oyunda en çok kelime türeten kişi
yarışmayı kazanacaktır.

Bu kişilerin oyunda kaçıncı olduklarıyla ilgili şunlar bilinmektedir:
● Aslı, oyunda ilk üçe girememiştir.
● Kemal, oyunda sonuncu olmamıştır.
● Oyunu ikinci olarak tamamlayan kişi Dilara’dır.
● Berke oyunu Umut’un hemen önünde tamamlamıştır.

Bu bilgilere göre,

Aslı

Umut

Berke

Kemal

kişilerden hangisi oyunu dördüncü sırada tamamlamıştır?
A) Aslı

			

B) Berke

C) Umut 		

D) Kemal

6. Yatılı bir ortaokulda görev yapan Davut, Mahir, Tarık, Serkan ve Kerem adlı öğretmenler haftanın farklı günlerinde nöbet tutmaktadırlar.

● Serkan’ınnöbet
nöbetegünleriyle
kaldığı günilgili
cumartesidir.
Öğretmenlerin
bilinenler şunlardır:
●
ve pazar
günükaldığı
nöbetgün
tutan
aynı kişidir.
● Salı
Serkan’ın
nöbete
cumartesidir.
●
ve Kerem
nöbet
tutmuşlardır.
● Mahir,
Salı veSerkan
pazar günü
nöbetbirer
tutangün
aynı
kişidir.
●
nöbetinden
birinibirer
pazartesi
tutmuştur.
● Tarık,
Mahir,iki
Serkan
ve Kerem
gün nöbet
tutmuşlardır.
● Tarık, iki nöbetinden birini pazartesi tutmuştur.

Bu bilgilere göre,
I. Mahir, perşembe günü nöbet tutmuştur.
II.
nöbet tuttuğu
gün çarşambadır.
I. Kerem'in
Mahir, perşembe
günü nöbet
tutmuştur.
III.
iki nöbet
nöbetinden
günü tutmuştur.
II. Davut,
Kerem'in
tuttuğubirini
günpazar
çarşambadır.
IV.
Tarık ikinci
gün nöbetini
cuma
günü
tutmuştur.
III. Davut,
iki nöbetinden
birini
pazar
günü
tutmuştur.
IV. Tarık ikinci gün nöbetini cuma günü tutmuştur.
hangisi kesin olarak doğdurur?

A) I.

			

B) II.
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C) III.

		

D) IV.
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7. Hasan, Orhan, Cemal, Serhat ve Mansur adlı öğrenciler; 6/A, 6/B, 6/C, 6/D, 6/F sınıflarında okumaktadırlar.
Bu öğrencilerin okudukları sınıflarla ilgili bilinenler şunlardır:
● Serhat’ın, okuduğu 6/D sınıfı en son sıradadır.
● 6/B sınıfı ile 6/C sınıfı yan yana değildir.
● Orhan’ın sınıfı Mansur’un sınıfından hemen sonradır.
● Cemal’in sınıfının yanında 6/C sınıfı bulunmaktadır.
● Mansur’un okuduğu 6/F sınıfıyla 6/B sınıfı arasında iki sınıf bulunmaktadır.

Bu bilgilerden hareketle,
I. 6/D sınıfı, 6/B sınıfının yanındadır.
II. Hasan, 6/C sınıfında okumaktadır.
III. Orhan ve Cemal’in sınıfları yan yanadır.
IV. 6/A sınıfı, 6/C ile 6/B sınıfları arasındadır.
hangisi söylenemez?
A) I

		

B) II

C) III

				

D) IV

8. 6/C ve 6/D sınıflarında okuyan Zeki, Barış, Ensar, Cemal ve Nadir adlı öğrenciler okul kütüphanesinden kitap
almışlardır.

Roman, hikâye veya şiir kitaplarından birini alan bu öğrencilerle ilgili şunlar bilinmektedir:

● Ensar ve Barış farklı sınıflardadır.
● Nadir, roman türünde bir kitap almıştır.
● Barış’ın okuduğu kitap, Zeki’ninkinden farklıdır.
● Şiir türünde kitap alanlar Barış veya Zeki değildir.
● 6/C sınıfındaki öğrenciler şiir türünde kitap almışlardır.
BarışNadirBarışZekiZeki
NadirZekiZeki
Bu bilgilere göre, öğrencilerden hangilerinin hem okuduğu sınıf hem de okuduğu kitabın türü kesin
olarak bellidir?
A)

		
B)
		 C)
Barış- Zeki
Barış- Zeki
Nadir- Zeki
Nadir- Zeki
EnsarNadir
EnsarNadir
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Ensar- Nadir
Ensar- Nadir Barış- Ensar
Barış- Ensar

D)
BarışEnsar
BarışEnsar
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Burak, İzzet, Duru, İmran ve Cenk adlı kişiler; hafta içi günlerde basketbol, voleybol, futbol ve tenis turnuvalarını izlemeye gitmiştir.
Kimin hangi spor müsabakasını izlediğiyle ilgili bilinenler şunlardır:
● Spor müsabakaları pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yapılmaktadır.
● İzzet, Çarşamba günü oynanan müsabakayı tek başına izlemiştir.
● Voleybol ve tenis müsabakaları cuma günü gerçekleştirilmiştir.
● İmran ve Cenk farklı müsabakaları izlemeye aynı gün gitmişlerdir.
● Basketbol müsabakası pazartesi günü gerçekleştirilmiştir.

1. Bu bilgilere göre,
I. İzzet, futbol müsabakasını izlemiştir.			

II. Duru, voleybol müsabakasını izlemiştir.

III. Basketbol müsabakasını izleyen tek kişi Burak’tır.
hangisi kesinlikle söylenebilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) II ve III

2. Aşağıda bazı harfler renkli sembollerle gösterilmiştir.
K
K

A
A

K
K

A
A

K

L
L

A E
E

L
L

E
E

L

M
M

E

M
M

Buna göre ‘’makale’’ kelimesinin şifrelenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)

B)

C)

D)

12
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3. Bir gençlik festivalinin programında ilk beş sırada konser, tiyatro, söyleşi, halk oyunları ve atölye çalışmaları
etkinlikleri yapılacaktır.
Bu etkinliklerin yapılma sırasıyla ilgili bilinenler şöyledir:
● Atölye etkinliği, ilk yapılan etkinlik değildir.
● Tiyatro etkinliği atölye çalışmalarından önce halk oyunlarından sonra yapılmıştır.
● Konser etkinliği atölye çalışmalarından sonra yapılmıştır.
● Söyleşi etkinliğinden sonra üç etkinlik daha yapılmıştır.
Bu bilgilere göre,

I. Konser

II. Tiyatro

III. Atölye

I

I

IV. Halk oyunları
II
II

dördüncü sırada yapılan etkinlik hangisidir?
A)

I

				B)
II I

II

III

IV III

IV

			C)

III

		 D)
III
IV

IV

4. Spor oyunları turnuvası için Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinden Ayça, Betül, Doğukan, Mert ve Serhat
adlı sporcular seçilmiştir. Bu sporcular; golf, halter, jimnastik, yüzme ve bisiklet yarışı müsabakaları için Eskişehir, Antalya, Burdur, Erzurum ve Ordu şehirlerinden birine gitmişlerdir.
Bu sporcuların takımları, gittikleri şehirler ve katıldıkları müsabakalarla ilgili bilinenler şunlardır:
● Betül, halter müsabakasına katılmıştır.
● Doğukan, Eskişehir veya Antalya’ya gitmiştir.
● Galatasaray kulübünden Ayça, Ordu’ya gitmiştir.
● Burdur’a giden Serhat golf müsabakasına katılmıştır.
● Golf, yüzme ve bisiklet yarışı müsabakalarına Fenerbahçe kulübünden sporcular katılmıştır.
Ayça- Serhat
Betül- Merthem
Bu bilgilere göre, sporculardan hangilerinin hem takımları hem turnuvaya
katıldıkları müsabakalar
de gittikleri şehir kesin olarak bilinmektedir?

A)

B)
Ayça- Serhat
Ayça- Serhat

C)

Betül- Mert
Betül- Mert

DoğukanDoğukanAyça Ayça Serhat- SerhatBetül Betül

D)
Doğukan- Ayça
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5. Bir kitapçıya giden Ali, Esma, Canan, Galip, Kenan adlı kişiler kitap reyonundan roman, hikâye ve şiir; kırtasiye
reyonundan kalem ve defter almıştır.
Bu kişiler ve aldıkları ürünlerle ilgili şunlar bilinmektedir:
● Herkes tek bir ürün almıştır.
● Esma, kitap reyonundan ürün almıştır.
● Roman alan kişi Canan veya Esma değildir.
● Kenan kırtasiye reyonundan ürün almıştır.
● Galip, hikâye kitabı ya da defter almamıştır.
Bu bilgilere göre, Ali’nin şiir kitabı aldığı biliniyorsa
I. Kenan, defter almıştır.
II. Canan, kalem almamıştır.
III. Esma, hikâye kitabı almıştır
IV. Galip’in aldığı ürün romandır.
yargılardan hangileri kesin olarak söylenebilir?
A) I-II

			

B) I-IV

			

C) II-III

		

D) III-IV

6. Bir etüt merkezindeki YKS-1 ve YKS-2 sınıflarının cumartesi günkü ders programları ile ilgili şunlar bilinmektedir:
● Bir günde 7 saat ders yapılmaktadır.
● İki saatlik dersler arka arkaya yapılmaktadır.
● Türkçe 2, Matematik 2, Fizik 1, İngilizce 2 saattir.
● YKS-1 sınıfında fizik dersi son saat yapılmaktadır.
● YKS-2 sınıfında fizik dersi 1. saatte başlamaktadır.
● YKS-1 sınıfında matematik dersi 3. saatte başlamaktadır.
● Her iki sınıfta da sözel dersler peş peşe yapılmamaktadır.
Bu bilgilere göre bu sınıflarda yapılan derslerle ilgili,
I. YKS-2 sınıfında altıncı saat İngilizce dersi yapılmıştır.
II. YKS-1 sınıfında Türkçe dersi ilk ders saatinde yapılmıştır.
III. Her iki sınıfta da dördüncü saat matematik dersi yapılmıştır.
IV. YKS-1 ve YKS-2 sınıflarının üçüncü saatlerinde aynı dersler yapılmıştır.
I
yargılardan hangileri kesin olarak söylenebilir?
A)

I

			B)
I
II

II

			C)
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III

IV

IV

III

III

II

			D)
IV
III

IV
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7. Akif, Elif, Füsun, Sevgi, Osman ve Ümit’in okudukları kitaplarla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:
● Her öğrenci, bir hafta boyunca bir kitap okumuştur.
● 3 kişi roman, 2 kişi hikâye, 1 kişi ise deneme türünde kitap okumuştur.
● Kızlardan hiçbiri deneme türünde kitap okumamıştır.
● Füsun ve Elif farklı türlerde kitaplar okumuştur
● Sevgi, hikâye türünde kitap okumuştur.
● Ümit, roman türünde kitap okumuştur.

Bu bilgilere göre, Akif’in deneme türündeki kitabı okuduğu biliniyorsa
I. Elif, roman türünde kitap okumuştur.
II. Füsun, hikâye türünde kitap okumuştur.
III. Osman, roman türünde kitap okumuştur.
IV. Kız öğrencilerden ikisi roman türünde kitap okumuştur.

I

yargılardan hangileri kesin olarak söylenebilir?
A)

I

				B)
II I

II

III

IV III

IV

			C)

III

I

II

		 D)
III
IV

II

IV

8. Veli, Ahmet, Enes, Ayşe, Songül adlı kişiler; cumartesi, pazar, pazartesi günlerinde “Bir Zamanlar Anadolu’da,
Pandora’nın Kutusu, Kış Uykusu” filmlerini izlemeye gitmişlerdir. Filmlerin her biri farklı günlerde 16.30, 19.00
ve 22.00 saatlerinde gösterilmiştir.
Bu kişilerin izledikleri filmlerle ilgili bilinenler şunlardır:
● Ahmet ve Songül aynı filme gitmişlerdir.
● Veli’nin izlediği film, pazartesi günü gösterilmiştir.
● “Bir Zamanlar Anadolu’da”yı izleyenlerden biri Enes’tir.
● Pazar günü saat 16.30’da gösterime giren film “Kış Uykusu”dur.
● “Pandora’nın Kutusu”nu bir, “Bir Zamanlar Anadolu’da”yı iki kişi izlemiştir.
Bu bilgilere göre, kişilerden hangilerinin hem gittiği film hem filmin gösterime girdiği gün hem de filmin
saati kesinlikle bellidir?
A) Ayşe- Enes		

B) Veli- Ahmet		

C) Enes- Songül		
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1. Bülent, Gonca, Lokman ve Yasemin adlı kişiler teknoloji ürünler satan bir mağazadan 2 telefon, 2 bilgisayar,
2 tablet ile 2 harici bellek almıştır.

Bu k�ş�ler�n aldığı ürünlerle

r:

�lg�l� şu b�lg�lere yer ver�lm�şt�

● Her ürün en fazla iki kişi tarafından alınmıştır.
● Bülent bilgisayar ve telefon almıştır.
● Gonca ile Lokman harici bellek almıştır.
● Yasemin ile Bülent tablet almamıştır.
● Gonca ile Yasemin aynı ürünlerden almamıştır.
● Bülent ile Lokman aynı ürünlerden almamıştır.

Bu b�lg�lere göre,
I. Gonca bilgisayar almıştır.
II. Bülent ve Yasemin aynı ürünlerden almıştır.
III. Gonca ile Lokman farklı ürünlerden almıştır.
IV. Lokman ile Bülent en az bir tane telefon almıştır.

I

I

II

III

		
III

IV

II

yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur?
A)

I

				B)
II I

II

			C)

D)

IV

IV ve
III Menderes adlıIV
2. Zafer,IIIYeliz, Tarık, Sedef
kişilerin her biri “ Atatürk, Gümüşhane ve Kafkas Üniversitelerinden

birinde okumaktadır. Üniversitelerin edebiyat ve tıp fakültelerinde okuyan kişilerin okudukları üniversiteler ile
ilgili şunlar bilinmektedir:
● Kafkas ve Gümüşhane Üniversitelerinde ikişer kişi okumaktadır.
● Atatürk Üniversitesine kayıtlı olan tek kişi edebiyat fakültesinde okumaktadır.
● Yeliz ve Zafer, aynı üniversitenin farklı fakültelerinde okumaktadır.
● Üç kişi tıp, iki kişi ise edebiyat fakültesinde okumaktadır.
● Kafkas Üniversitesinde okuyan iki kişiden biri Tarık’tır.
● Sedef ve Tarık ayrı fakültelerde okumaktadır.
Bu bilgilere göre,
I. Yeliz ve Tarık aynı fakültelerde okumaktadır.
II. Sedef, Atatürk Üniversitesinde okumaktadır.
III. Zafer ve Tarık, farklı fakültelerde okumaktadır.
IV. Menderes, Kafkas Üniversitesinin edebiyat fakültesinde okumaktadır.

I

I

II

III

		
III

IV

II

yargılardan hangileri kesin olarak söylenebilir?
A)

I

				B)
II I

II

III

IV III

IV

			C)
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3.

Bir çiçekçide 5 tane lale, 3 tane sümbül, 2 tane gül, 2 tane de menekşe vardır. Çiçekçi akşama kadar bu
12 çiçekten 7 tanesini satmıştır. Çiçekçinin sattığı çiçeklerin türleriyle ilgili şunlar bilinmektedir:
● Sadece lale, gül ve menekşe türündeki çiçekleri satmıştır.
● Sattığı gül ve menekşe türü çiçeklerin sayısı eşittir.
● En az bir tane, en çok iki tane gül satmıştır.
● Sattığı çiçeklerden 3 tanesi laledir.
Bu bilgilerden hareketle,
I. En çok sattığı çiçek laledir.
II. Sadece bir tane gül satmıştır.
III. Gül ve menekşe türlerinden ikişer tane satmıştır.
yargılardan hangisi/hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I

		

B) I-II

		

C) Yalnız III

			

D) I-III

4. Davut, Ercan, Esin, Hale ve Osman adlı mühendisler bir şirketin verdiği yazılım mühendisi ilanı için iş başvurusuna gitmişlerdir.

Bu kişilerin işe başvuru sırası ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:
● Osman, Ercan’dan hemen önce iş başvurusu yapmıştır.
● Osman ile Hale arasında iş başvurusu yapan üç kişi vardır.
● Esin’den önce ve sonra eşit sayıda iş başvurusu yapan kişi vardır.
● Davut, Esin’den hemen sonra, Hale’den ise önce iş başvurusu yapmıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hale, beşinci sırada iş başvurusu yapmıştır.
B) Osman, birinci sırada iş başvurusu yapmıştır.
C) Ercan, Esin’den sonra iş başvurusu yapmıştır.
D) Davut, dördüncü sırada iş başvurusu yapmıştır.
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5. Hakan, Zekiye, Büşra, Eda, Mahmut ve Ekrem adlı öğrenciler bir tur şirketi vasıtasıyla iki grup halinde Doğu
Karadeniz gezisine gideceklerdir.

Kimin hangi grupta yer aldığıyla ilgili bilinenler şöyledir:

● Gruplar üçer kişiden oluşmaktadır.
● Hakan ve Eda aynı gruptadır.
● Ekrem ve Zekiye aynı grupta değildir.
● Hakan ile Büşra aynı grupta değildir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Eda ile Zekiye aynı gruptadır.
B) Eda ile Mahmut aynı grupta değildir.
C) Büşra, Ekrem ile aynı gruptadır.
D) Zekiye ve Mahmut aynı grupta değildir.

6. Her katında iki dükkân bulunan üç katlı bir iş yerinde “erkek kuaförü, bayan kuaförü, lokanta, çay ocağı, bilgisayar tamircisi ve telefoncu” bulunmaktadır.

Dükkânların hangi katta bulunduğuyla ilgili bilinenler şöyledir:

● Bayan kuaförü ile lokanta arasında bir kat bulunmaktadır.
● Erkek kuaförü ve bilgisayar tamircisi yan yana bulunmaktadır.
● En alt katta bulunan telefoncunun bir üstünde erkek kuaförü bulunmaktadır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Çay ocağı ve lokanta aynı katta bulunmaktadır.
B) Çay ocağı ve bayan kuaförü aynı katta bulunmaktadır.
C) Bilgisayar tamircisi bayan kuaförünün bir üst katındadır.
D) Erkek kuaförü çay ocağının bir alt katında bulunmaktadır.
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7. Antik Yunan’da Polybius ismindeki kişi tarafından bulunan iki boyutlu bir tahtaya dayalı bir şifreleme sistemidir,Polybius şifrelemesi.Bu sistemin özelliği, alfabedeki harflerin iki boyutlu bir tabloya yerleştirilmesi ve ardından
bu tablodaki satır ve sütun numaralarına göre okunmasıdır.

1

2

3
C

4

5

D

E

1

A

B

2

F

G

H

I/İ

K

3

L

M

N

O

P

4

Q

R

S

T

U

5

V

W

X

Y

Z

K-25,E-15,Y-54,İ-24,F-21

Verilen bilgilere göre ‘’ Mayıslar bizimdir’’cümlesini şifrelemek isteyen bir kişi aşağıdakilerin hangisinde
doğru kodlama yapmıştır?
A) 3211542443311142 1224552432142442
B) 3211452443311142 1224552432242442
C) 3211541543131124 1224552414324442
D) 3211542443311142 1224555432142442

8. Bir otobüs firması, günlük seyahat programına göre saat 09.00’da başlayıp her saat başı Erzurum, Erzincan,
Tokat, Sivas ve Ankara’ya sefer düzenlemektedir. Seferlerin ne zaman yapılacağıyla ilgili şunlar bilinmektedir:
▪ İkinci sırada sefere giden otobüs Ankara otobüsü değildir.
▪ Erzincan otobüsünün hemen ardından Sivas otobüsü kalkacaktır.
▪ Tokat otobüsü, Erzurum otobüsünden iki saat sonra kalkacaktır.
Bu bilgilere göre otobüslerin kalkış zamanı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

A)

Erzurum

Erzincan

Sivas

Tokat

Ankara

B)

Erzincan

Erzurum

Sivas

Ankara

Tokat

C)

Erzurum

Sivas

Erzincan

Tokat

Ankara

D)

Erzincan

Sivas

Erzurum

Ankara

Tokat
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1. Ahmet, Burak, Ceyhun, Elif, Büşra ve Ceren adlı kişiler bir tur şirketi vasıtasıyla Trabzon, Erzurum ve Şanlıurfa’ya düzenlenen turlara katılacaktır.

Kimin nereye gittiği ile ilgili bilinenler şunlardır:
● Her şehre ikişer kişi gitmiştir.
● Ceren, Erzurum’a gitmiştir.
● Ahmet ile Elif aynı şehre gitmiştir.
● Burak ile Büşra aynı şehre gitmiştir.
● Ahmet, Büşra ve Ceyhun farklı şehirlere gitmişlerdir.
Elif, Şanlıurfa’ya gitmiştir.
Bu bilgilere
göre aşağıdakilerden
hangisi kesinlikle doğrudur?
Elif, Şanlıurfa’ya
gitmiştir.

Burak,
Trabzon’agitmiştir.
gitmiştir.
Elif,
Şanlıurfa’ya

A)

Burak,
Trabzon’agitmiştir.
gitmiştir.
Elif,
Şanlıurfa’ya

					B)

Burak,
Büşra, Trabzon’a
Erzurum’a gitmiştir.
gitmiştir.

C)

Burak,
Büşra, Trabzon’a
Erzurum’a gitmiştir.
gitmiştir.

					D)

Ceyhun,
Erzurum’a
gitmiştir.
Büşra,
Erzurum’a
gitmiştir.

Ceyhun,
Erzurum’a
gitmiştir.
Büşra,
Erzurum’a
gitmiştir.

Ceyhun, Erzurum’a gitmiştir.

2. Bir iş Ceyhun,
yerinin birinci
ve ikinci
katında telefon tamircisi, çay ocağı, lokanta, kuaför ve terzi yer almaktadır. Bu
Erzurum’a
gitmiştir.
dükkânların her birinde Aslı, Füsun, İshak, Hasan ve Kenan adlı kişiler çalışmaktadır.
Kimin hangi dükkânda çalıştığıyla ilgili şunlar bilinmektedir:
● Birinci katta iki, ikinci katta üç dükkân yer almaktadır.
● Füsun ve İshak’ın çalıştığı dükkânlar birinci katta değildir.
● Kuaför ve terzi dükkânları ikinci katta yer almaktadır.
● Birinci kattaki çay ocağında Hasan çalışmaktadır.
● Aslı, lokantada çalışmaktadır.
Telefon tamircisinin ikinci katta olduğu bilinirse
I. İshak, terzide çalışmaktadır.
II. Füsun, telefon tamircisinde çalışmaktadır.
III. Aslı, birinci katta çalışmaktadır.
IV. Kenan’ın çalıştığı dükkân ikinci kattadır.
hangileri kesin olarak söylenebilir?
A) I-III				B) I-IV				C) II-III				D) III-IV
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3. Meryem, Kübra, Yasemin, Derya ve Zeynep buluştukları kozmetik mağazasında 451,452,453,454ve 455 numaralı rujlardan birer tane alacaklardır.Aldıkları rujlarla ilgili bilinenler şunlardır:

● Kübra ve Derya 453,454 numaralı rujları almıştır.
● Zeynep’in aldığı ruj numarası, Meryem’in aldığı ruj numarasından büyüktür.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) Yasemin 451 numaralı ruju almıştır.
B) Meryem 452 numaralı ruju almıştır.
C) Zeynep 452 numaralı ruju almıştır.
D) Zeynep 451 numaralı ruju almıştır.

4. Bir alışveriş merkezindeki ödeme noktalarında birden altıya kadar numaralanmış kasalarda çalışan Ahmet,
Salih, Cemre, Yakup, Dilek ve Zeliha adlı kişilerle ilgili şunlar bilinmektedir.
● Yakup Zelihadan hemen sonraki kasada çalışmaktadır.
●		Cemre altı numaralı kasada çalışmaktadır.
●		Ahmet, üç numaralı kasada çalışmaktadır.
●		Cemre ile Salih arasında bir kişi bulunmaktadır.
Bu bilgilere göre,

I. Salih

II. Yakup

III. Zeliha

IV. Dilek

kişilerden hangisi beş numaralı kasada çalışmaktadır?
A) I					B) II				C) III				D) IV
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5. Profesyonel futbol kariyerine 1969 yılında Adana Demirspor’da başlayan Fatih Terim futbol yaşamı boyunca
farklı takımlarda görev yapmış.

Fatih Terim’in futbolu bıraktıktan sonra 1996 yılında başladığı teknik direktörlük kariyeri boyunca çalıştırdığı dört takımla ilgili şunlar bilinmektedir:
● Galatasaray ile Milan arasında başka bir takımı çalıştırmıştır.
● Fiorentina’dan önce ve sonra çalıştırdığı takımlar vardır.
● Hâlen Türk Milli Takımı’nda görev yapmaktadır.
● Milan’dan önce Galatasaray’ı çalıştırmıştır.
Bu bilgilerden hareketle, Fatih Terim’in teknik direktörlük yaptığı dört takım aşağıdakilerden hangisinde
doğru sıralanmıştır?
1996

2000

2001

2005

A)

Galatasaray

Fiorentina

Türk Milli Takımı

Milan

B)

Fiorentina

Galatasaray

Milan

Türk Milli Takımı

C)

Fiorentina

Türk Milli Takımı

Galatasaray

Milan

D)

Galatasaray

Fiorentina

Milan

Türk Milli Takımı

6. Beş kursiyerin katıldığı direksiyon sınavında görevli olan öğretmenlerin “geçti” veya “kaldı” şeklinde not verdiği

direksiyon sınavında görevli olan Yunus, Kemal, Necati ve Murat adlı öğretmenlerin kursiyerlere verdikleri
notlarla ilgili şunlar bilinmektedir:

● Kemal her sürücü adayına aynı notu vermiştir.
● Murat, ikinci ve dördüncü sürücü adaylarına Necati’den farklı not vermiştir.
● Yunus, Kemal ve Necati dördüncü sürücü adayına “kaldı” notunu vermiştir.
● Necati, her sürücü adayına bir önceki adaya verdiği nottan farklı bir not vermiştir.
● Yunus, ikisi peş peşe olmak üzere üç sürücü adayına “kaldı” şeklinde not vermiştir.
Bu bilgilere göre,
I. Yunus, ikinci sürücü adayına “geçti” şeklinde not vermiştir.
II. Necati, beşinci sürücü adayına “kaldı” şeklinde not vermiştir.
III. Yunus, üçüncü sürücü adayına “geçti” şeklinde not vermiştir.
IV. Murat, ikinci sürücü adayına “geçti” şeklinde not vermiştir.

I II

I

II

hangisi kesinlikle doğrudur?
A)

I

				B)
II I

II

III

IV III

IV

			C)
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7. Aşağıdaki açıklamayı I, II ve III numaralı varsayımlar takip etmektedir.

Açıklama: Türkiye’de üretilen tüm televizyonlar arasında “X “markası en büyük satışa sahiptir.

Varsayımlar:
I. Türkiye’de üretilen tüm televizyonların satışı bilinmektedir.
II. Türkiye’de başka hiçbir televizyon üretimi “X” marka televizyonun üretimi kadar büyük değildir.
III. Türkiye’de üretilmeyen ancak yerli markalardan daha büyük satış rakamlarına ulaşan televizyon markalarının olması muhtemel bir durumdur.
Açıklama ve varsayımlar değerlendirildiğinde varsayımlardan hangisi ya da hangilerinin açıklama
içinde bulunduğu söylenebilir?
A) Yalnız I 			

B) Yalnız II 			

C) I ve II 			

D) I ve III

8.

Akıllı telefonlar çıkmadan önce hayatımızda tuşlu telefonlar yer alıyordu. Mesaj oluşturmak için tuşların üzerinde yazılan harflerin sıralamalarına göre tuşlama yapılırdı.
Örneğin, K harfi için 5 tuşuna 2 defa		

O harfi için 6 tuşuna 3 defa

R harfi için 7 tuşuna 3 defa basılırdı.

Verilen bilgilere göre ‘’Denize gidelim’’ mesajını yazmak isteyen Meryem Hanım, sırasıyla hangi tuşlara
kaçar defa basmalıdır?
A) 3-1,3-2,6-2,4-3,9-4,3-2 O 4-1,4-3,3-1,3-2,5-3,4-3,6-1 B) 3-1,3-2,6-2,4-2,9-4,3-2 O 4-1,4-3,3-1,3-2,5-4,4-3,6-1
C) 3-1,3-2,6-2,4-3,9-4,3-2 O 4-1,4-3,3-1,3-2,5-4,4-3,6-1 D) 3-1,3-2,6-2,4-2,9-4,3-2 O 4-1,4-3,3-1,3-2,5-3,4-3,6-1
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1. Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi olan, Bozkırın Tezenesi” olarak tanınan Neşet Ertaş, 1938 yılında
Kırşehir’de dünyaya geldi. Hayata gözlerini yumduğu 2012 yılına kadar müzikle iç içe yaşayan Ertaş, pek çok
plak ve kaset çıkardı.
Neşet Ertaş’ın çıkardığı son dört albümle ilgili şunlar bilinmektedir:

● “Hata Benim” albümü “Dostlara Selam”dan hemen önce çıkmıştır.
● “Gurban Olduğum” albümünden sonra başka albüm çıkarmamıştır.
● “Dostlara Selam” albümünden önce ve sonra çıkmış albümleri vardır.
● “Yar Gönlünü Bilenlere” albümü, “Dostlara Selam”dan sonra çıkmıştır.
Bu bilgilere göre, Neşet Ertaş’ın albümlerinin çıktığı yıllar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
2000

2001

2002

2003

A)

Hata Benim

Yar Gönlünü Bilenlere

Dostlara Selam

Gurban Olduğum

B)

Dostlara Selam

Hata Benim

Gurban Olduğum

Yar Gönlünü Bilenlere

C)

Hata Benim

Dostlara Selam

Yar Gönlünü Bilenlere

Gurban Olduğum

D)

Dostlara Selam

Hata Benim

Gurban Olduğum

Yar Gönlünü Bilenlere

2. Âdem, Canan, Dilara, Erhan, Okan ve Pelin adlı kişiler, teknoloji ürünleri satan bir mağazadan bilgisayar ya
da cep telefonu almışlardır.

Lenova ya da Samsung markalı cihazlardan birini alan bu kişilerle ilgili bilinenler şunladır:
● Dört kişi Lenova, iki kişi ise Samsung markalı cihazlar almıştır.
● Her kişi sadece tek bir ürün almıştır.
● Bilgisayar ve cep telefonundan eşit sayıda satılmıştır.
● Canan ve Erhan; farklı markalardan aynı tür cihazlar almışlardır.
● Dilara ve Âdem aynı markaya ait farklı cihazlar almışlardır.
● Samsung markalı bilgisayar alan tek kişi Okan’dır.
Erhan ve Pelin’in farklı markalara ait cihazlar aldığı biliniyorsa

I. Canan, cep telefonu almıştır.
II. Dilara, Samsung markalı bir cihaz almamıştır.
III. Cep telefonu alan kişilerden biri Âdem’dir.

hangisi/ hangileri kesin olarak söylenebilir?
A) Yalnız I

		

B) I ve II 		

C) Yalnız III 				
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3. Aşağıdaki tabloda “ A, B, C, D, E, F” markalı bilgisayarlar 1’den 6’ya kadar numaralanmıştır. Bilgisayarlar üç
özellik bakımından değerlendirilmiş; “+” sayısının fazla olması bilgisayarların fiyat bakımından uygun, kullanım
süresinin ve depolama alanının fazla olduğu anlamına gelmektedir.
Fiyat

Kullanım Süresi

Depolama Alanı

I. Bilgisayar

+++

+++

++

II. Bilgisayar

+++

++

++++

III. Bilgisayar

++

++

+++++

IV. Bilgisayar

++++

++++

+

V. Bilgisayar

+++++

++++

++

VI. Bilgisayar

+++

+++++

++++

Bu bilgisayarlarla ilgili şu bilgiler bilinmektedir:
● En az + alan bilgisayar F markalı bilgisayardır.
● En çok + alan bilgisayar B markalı bilgisayardır.
● E markalı bilgisayar, fiyat bakımından en iyi bilgisayardır.
● A markalı bilgisayar, depolama alanı bakımından en iyi bilgisayardır
● C markalı bilgisayarın fiyat değerlendirmesi, F markalı bilgisayarın kullanım süresi değerlendirmesi ile aynıdır.
Bu bilgilere göre bilgisayarların sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verişmiştir?
I. Bilgisayar

II. Bilgisayar

III. Bilgisayar

IV. Bilgisayar

V. Bilgisayar

VI. Bilgisayar

A)

F

C

A

E

D

B

B)

F

D

C

A

E

B

C)

F

D

E

A

C

B

D)

F

C

A

D

E

B

4. Bir şirket, çalışanlarının verimlerini artırmak amacıyla Trabzon, Eskişehir, Alanya ve İzmir’e il dışı gezi planla-

mıştır. Bu gezilere şirketin “Medya ve İletişim” ile “Organizasyon” departmanlarında çalışan Ender, Gizem,
Kadriye ve Melek adlı kişiler katılacaktır.
Geziye katılacak çalışanlarla ilgili bilineler şunlardır:
● Her çalışan sadece bir il dışı gezisine katılacaktır.
● Gizem, Trabzon’a gidecektir.
● Melek, Eskişehir veya Alanya’ya gidecektir.
● Kadriye, İzmir veya Alanya’ya gitmeyecektir.
● Kadriye ve Gizem aynı departmanda çalışmamaktadır.
● Şirketin medya ve iletişim departmanında çalışanlar Trabzon, Eskişehir ve İzmir illerinden ikisine gideceklerdir.
Bu bilgilere göre,
I. Gizem ve Ender aynı departmanda çalışmaktadır.
II. Kadriye ve Melek aynı departmanda çalışmaktadır.
III. Şirketin medya ve iletişim departmanında çalışan Ender, İzmir’e gidecektir.
IV. Şirketin organizasyon departmanında çalışan Kadriye, Eskişehir’e gidecektir.
hangisi kesinlikle doğrudur?
A) I					B) II				C) III				D) IV
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5. Elif, Dilara, İpek, Filiz, Tarık ve Akif adlı kişiler gittikleri bir kitapçıda roman, hikâye, şiir türlerinde kitaplar almışlardır.

Bu kişilerin aldıkları kitaplarla ilgili şunlar bilinmektedir:
● Üç kişi roman, iki kişi hikâye, bir kişi ise şiir türünde kitap almıştır.
● Dilara ve Akif’in aldıkları kitap türleri aynıdır.
● Roman türünde kitap alanlardan biri Tarık’tır.
● Elif, İpek’ten farklı türde bir kitap almıştır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) Şiir türünde kitap alan kişi Filiz’dir.			
B) Dilara, Elif’ten farklı bir türde kitap almıştır.
C) Hikâye türünde kitap alanlardan biri İpek’tir.		
D) Tarık ve Akif’in aldıkları kitaplar aynı türdedir.

6.

R

D

Ü

F

I

S

E

V

G

İ

T

G

Z

H

K

Yukarıdaki tabloda harflerin alfabedeki sıralamaları göz önünde bulundurularak ve belirlenen harf atlama sistemine göre dizilmesiyle ‘’sevgi’’ sözcüğü yazılmıştır. Buna göre ‘’başarı‘’ kelimesi aşağıdaki
tabloların hangisinde doğru bir şekilde yazılmıştır?
A) A Z P H S Z

B) A Z S Z P Z

		

C) A Z S Z P H

ÇCŞJUC

ÇCUCŞJ

		

ÇCUCŞJ
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7. Geniş izleyici kitlesinin ilgisini çeken kalabalık kadrolu güldürüleriyle Türk sinemasında bir tarz oluşturan Ertem
Eğilmez, meslek hayatı boyunca 44 film yönetti, 5 senaryo kaleme aldı ve 97 filmin yapımcılığını üstlendi.
Ertem Eğilmez’in yönetmenliğini yaptığı bazı filmlerle ilgili şunlar bilinmektedir:

• “Namuslu” filmini, “Kanlı Nigar”dan sonra çekmiştir.
• “Arabesk” filminden sonra başka bir film çekmemiştir.
•“Hababam Sınıfı” filmini “Kanlı Nigar”dan önce çekmiştir.
• “Kanlı Nigar” filminden önce ve sonra çektiği filmleri vardır.
Bu bilgilere göre, Ertem Eğilmez’in yönetmenliğini yaptığı filmlerin çekildiği yıllar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
1975

1977

1985

1988

A)

Hababam Sınıfı

Namuslu

Kanlı Nigar

Arabesk

B)

Kanlı Nigar

Hababam Sınıfı

Arabesk

Namuslu

C)

Hababam Sınıfı

Kanlı Nigar

Namuslu

Arabesk

D)

Kanlı Nigar

Hababam Sınıfı

Arabesk

Namuslu

8. Erzurum’da üniversite okuyan Zehra, Ali, Muhsin, Şeyma adlı öğrenciler yaz tatili için Erzurum Havalimanından
Bursa, Konya, İstanbul ve Samsun’a gideceklerdir.

Kimin hangi uçakla gideceği ile ilgili bilinenler şunlardır:
● Havalimanındaki ilk dört peronda Bursa, Konya, İstanbul ve Samsun’a gidecek uçaklar vardır.
● Her peronda farklı bir şehre gidecek uçak kalkacaktır.
● Peron numaraları sağdan sola doğru artmaktadır.
● Zehra bir numaralı perondan Şeyma dört numaralı perondan uçağa binecektir.
● Bursa’ya gidecek uçak ile Konya’ya gidecek uçak arasında iki uçak daha vardır.
● İstanbul’a gidecek uçak üçüncü perondan kalkacaktır.
● Birinci perondan Konya’ya gidecek uçak kalkacaktır.

Bu bilgilere hangi öğrencilerin gideceği uçak kesinlikle bilinmemektedir?
A) Şeyma- Ali		

B) Zehra-Şeyma		
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C) Ali- Muhsin		

D) Zehra- Muhsin
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1. Ayten, Gonca, Fadime ve Vedat adlı dört öğrencinin okul kütüphanesinden aldıkları kitaplarla ilgili aşağıdaki

tabloda verilenler bilinmektedir. Bu kişilerin aldıkları kitaplar “@”, almadıkları kitaplar ise “X” işaretleri ile gösterilmiştir.
Roman

Hikâye

Deneme

Şiir

Ayten

@

X

X

@

Gonca

X

@

@

X

@

@

X

X

Fadime
Vedat

● Her öğrenci iki kitap almıştır.
● Her türden ikişer kitap alınmıştır.
● Boş bölümler “ @” veya “X” işareti ile doldurulacaktır.
Bu bilgilere göre, Fadime okul kütüphanesinden

I. Roman

II. Şiir

III. Hikâye

IV. Deneme

hangi kitapları almıştır?
A) I-III

B) I-IV

C) II-III

D) II-IV

2. İnkılap Ortaokulunda 7/A, 7/B, 7/C, 8/A, 8/B ve 8/C sınıfları arasında voleybol turnuvası düzenlenmiştir. Voleybol
turnuvasının ilk turunda iki sınıf elenmiştir. Geriye kalan dört sınıf ikili gruplar şeklinde karşı karşıya gelmiş ve
iki sınıf finale kalmıştır.
Voleybol turnuvasına katılan sınıflarla ilgili şunlar bilinmektedir:
● 7/C sınıfı ilk turda elenmiştir.
● 8/C sınıfı ikinci tura kalmıştır.
● 7/A sınıfı ilk turda elenmemiştir.
● 7/B sınıfı ikinci turda 8/B sınıfına elenmiştir.
Bu bilgilere göre,
I. 8/B sınıfı, üç sınıfı elemiştir.
II. 7/A sınıfı ikinci turda elenmiştir.
III. İlk turda elenen sınıflardan biri 8/A sınıfıdır.

II I

I

IV. İkinci turda 7/A sınıfı ile 8/A sınıfı karşılaşmıştır.

II

hangisi kesinlikle doğrudur?
A)

I

III

			 B)
I
II

III

IV

C)

II

IV
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IVIII

D)

IV
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3. Özel bir okulun bursluluk sınavına giren İsmet, Ethem, Asuman, Mahir, Nuran ve Seymen adlı öğrenciler, bu
sınavda ilk altıya girerek %100 burs kazanmışlardır.

Bursluluk sınavında kimin kaçıncı olduğuyla ilgili bilinenler şunlardır:
● Mahir, bursluluk sınavında dördüncü olmuştur.
● Sıralamada Ethem ve Asuman arasına kimse girememiştir.
● Asuman ve Ethem bursluluk sınavından birinci ve altıncı olmamışlardır.
● Bursluluk sınavındaki sıralamada Nuran’ın hemen ardından gelen kişi Seymen’dir.
Bu bilgilere göre bursluluk sınavının sonuçlarıyla ilgili,
I. İsmet, bursluluk sınavında birinci olmuştur.
II. Bursluluk sınavının ikincisi Asuman olmuştur.
III. Ethem, bursluluk sınavında üçüncü olmuştur.

I II

IV. Bursluluk sınavındaki sıralamada Seymen, Mahir’den öncedir. I

II

hangisi kesinlikle doğrudur?
A)

I

			
I II

III

III IV

B)

II

			C)

III

			D)
IIIIV

IV

IV

4. Bir kitapçıda Hüseyin Nihal Atsız, Sebahattin Ali, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın roman,
hikâye, şiir, deneme ve sohbet türündeki kitapları satılmaktadır.

Bu kitapların hangi yazara ait olduğuyla ilgili bilinenler şunlardır:
● Sadece bir yazarın iki farklı kitabı satılmaktadır.
● Sohbet türündeki eser Sebahattin Ali’ye ait değildir.
● Sohbet ve roman türündeki eserler aynı yazara aittir.
● Deneme ve şiir türündeki kitaplar farklı yazarlara aittir.
● Roman türündeki eser Necip Fazıl Kısakürek ve Ahmet Hamdi Tanpınar’a ait değildir.
Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?
A)

Hikâye
Hikâye türündeki
türündeki eser
eser Sebahattin
Sebahattin Ali’ye
Ali’ye aittir
aittir

B)

Şiir
Şiir türündeki
türündeki eser
eser Necip
Necip Fazıl
Fazıl Kısakürek’e
Kısakürek’e aittir.
aittir.

C)
D)

Sohbet
Sohbet türündeki
türündeki eser
eser Hüseyin
Hüseyin Nihal
Nihal Atsız’a
Atsız’a aittir.
aittir.
Deneme
Deneme türündeki
türündeki eser
eser Ahmet
Ahmet Hamdi
Hamdi Tanpınar’a
Tanpınar’a aittir.
aittir.
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5. Reflü hastalığı asit, safra ve mukustan oluşan mide salgılarının yemek borusu veya ağza kadar yer değiştirmesidir. Reflü hastalığı, ağıza kadar gelen acı tat ve yiyecek hissi ile kendini göstermektedir.
Reflü hastalığına yakalanmak istemeyen kişilerin:
● Stres
● Aşırı yemek, içmek
● Yorgunluk

● Baharatlı yiyecekler

● Uykusuzluk

● Uzun süre aç kalmak

● Yağlı gıdalar

● Besinlerde hijyene dikkat etmemek gibi reflüyü tetikleyecek

● Gazlı içecekler

şeylerden uzak durması önerilir.

● Aşırı tuz tüketimi

Bu bilgilere göre,
Lokantaya gittiğimde
Çayı şekerli içmeyi seviyorum

hangi yemeği sipariş

çünkü çaya şeker atmayınca

verirsem yanında

ondan hiçbir tat alamıyorum.

mutlaka ayran isterim.

Şirin

Kerem

Yeni bir diyete başladım,
günde sadece bir öğün

LGS’ye çok az bir vaktim kaldı,

yemek yiyorum, bu şekilde

o zamana kadar ya iyi bir şekilde

bir ayda on kilo verebilirim.

sınava hazırlanamazsam?

Aslı

Ferhat

kişilerden hangilerinin reflü olma olasılığı diğerlerinden daha fazladır?
A) Aslı- Ferhat

B) Aslı- Şirin

C) Kerem- Şirin

D) Ferhat- Kerem

6. “E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ”ne üye olmak isteyen Eda’nın kendisine bir şifre oluşturması gerekmektedir.
Şifre belirleme kurallarıyla ilgili bilinenler şöyledir:
● Şifreniz en az 7 en çok 9 karakterden oluşmalıdır.
● Şifreniz en az bir büyük harf, bir küçük harf, bir özel karakter (#, @, &, ?, !) ve bir rakam içermelidir.
● Şifrenizde, alfabetik sıralamada art arda gelen harfler (AB, ab, Ab, aB gibi) yan yana yer almamalıdır.
● Şifreniz rakam ile başlamamalı ve şifrenizde “ç, ğ, ı, ö, ü, ş” harfleri olmamalıdır.

Bu bilgilere göre Eda’nın belirleyeceği şifre aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) K&zM34c1q!

B) #Mn34@Iry

C) p2şV@knL!
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7. Kare, yıldız ve üçgenden oluşan bir kodlama sisteminde “İ, R, K, E, M” harfleri aşağıdaki gibi gösterilmiştir.
İ
R
K
E
M
Buna göre,
I. KİREM			

II. MERİK			

III. KERİM			

IV. MİREK

beş harfli kelimelerden hangisi

şek-

linde kodlanır?
A) I

8. 		

B) II

C) III

D) IV

		

1

4

2

3

Verilen şekil 4 eşit parçaya bölünmüş ve her parçada numaralandırılmıştır.
● Alfabemizdeki sessiz harfler sırasıyla şeklin her bölümüne eşit sayıda harf düşecek şekilde paylaştırılacaktır.
● Bu işlem yapılırken 1 numara ile gösterilen bölümden başlanacak ve saat yönünün tersinde ilerlenmiş ve

“Ğ” harfi kullanılmayacaktır.
● Bu şifreleme sistemini kullanan bir kişi, sessiz harfleri kullanarak sözcükler yazacaktır.
● Sözcükleri yazarken şeklin 4 bölmesini de kullanması gerekmektedir.
● Sesli harflerin kullanılmasında herhangi bir sınır bulunmamaktadır.

Bu bilgilere göre,
I.

VAKFIKEBİR		

II. MALİYETSİZ		

III. FESHEDİLME		

IV.HAFRİYATÇI

sözcüklerden hangileri bu kurala uyularak yazılmıştır?
A) I-III

B) I-IV

C) II-III
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D) II-IV

