SÖZEL MANTIK
Asya, Betül, Cengiz, Davut, Emine ve Ferhat bir hastanede
nöbetçi doktorlardır. Nöbet günleriyle alakalı şunlar
bilinmektedir:
1. gün nöbet tutan doktor 7. gün de nöbet tutmaktadır ve ilk
nöbeti Doktor Betül tutmaktadır.
Bir erkek doktor nöbet tuttuktan sonra hep bir kadın doktor
nöbet tutmaktadır.
Betül, haftanın ilk nöbetini Davut’a devretmekte ve son nöbetini
Ferhat’ tan devralmaktadır.
1-Bu bilgiler ışığında, hangi doktorların nöbet günü kesin olarak
bilinemez?
A) Davut-Emine
C) Asya-Ferhat

B) Asya-Emine
D) Cengiz-Ferhat

A, B, C, D, E ismindeki kişiler çorba içmeye gideceklerdir. Bu
kişiler, mercimek, ezogelin ve yayla çorbalarından birini
tercih etmişlerdir. İçtikleri çorbalar hakkında bilinenler
şunlardır:
• Her çorba en az bir kişi tarafından tercih edilmiştir.
• A ve B aynı çorbayı tercih etmiştir.
• Yayla çorbasını yalnızca D kişisi içmiştir.
• Ezogelin çorbası üç kişi tarafından tercih edilmiştir.
• C ve E aynı çorbayı içmemiştir.
2-Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi
kesinlikle doğrudur?
A) C ezo gelin çorbası içmiştir.
B) E yayla çorbası içmiştir.
C) A ezo gelin çorbası içmiştir.
D) C mercimek çorbası içmiştir

Balıkçı Kenan teknesiyle avlanmaya çıkar. Kefal, levrek,
mercan, çupra ve sardalya cinsi balıklar tutarak geri döner.
Döndüğünde balıkları satabilmek için raflara dizmektedir.
Balıkların raflara dizilme düzeni satışları etkilediği için
balıkları 1’den 5’e kadar numaralandırılmış raflara
yerleştirir. Bu sıralamayla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
I. Kefalden sonraki rafa levrek konmuştur.
II. Mercan ile kefal arasında başka türlerde iki balık vardır.
III. Sardalya 2. rafta yerini almıştır.
3-Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Mercan, kefalden önceki rafların birindedir.
B) Levrek balığı 5. raftadır.
C) Kefal balığı 1. raftadır.
D) Sardalyadan sonra çupra sıralanmıştır.

Kerem, Leyla, Merve, Nihat ve Osman adlı kişiler, A ve B
filmlerine gitmiştir. Bu kişilerin gittikleri filmlerle ilgili şunlar
bilinmektedir:
● Her bir kişi sadece bir filme gitmiştir.
● Üç kişi A filmine gitmiştir.
● Merve ve Nihat aynı filme gitmiştir.
● Leyla ve Osman’ın gittiği filmler farklıdır.
4-Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle B filmine
gitmiştir?
A) Osman B) Merve C) Kerem D) Leyla

Bir koşu yarışmasına Arda, Bekir, Cemil, Çetin, Davut, Erdem
ve Ferhat adlı öğrenciler katılmışlardır.
Öğrencilerin yarışma sonundaki sıralamalarıyla ilgili şunlar
bilinmektedir:
-Ne Arda ne Bekir birinci olmuştur.
-Erdem 5. sırada bitirmiştir.
-Davut ile Erdem arasında iki yarışmacı vardır.
-Bekir ile Çetin art arda bitirmişlerdir.
-Cemil, Erdem’den hemen önce bitirmiştir.
5-Buna göre Ferhat yarışmada kaçıncı olmuştur?
A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

Mete, Nermin, Olcay, Özge ve Pelin isimli öğrenciler
Çanakkale veya Ankara gezisine katılmışlardır. Bu
öğrencilerin katıldıkları gezilerle ilgili şunlar bilinmektedir:
• Öğrencilerden üçü Çanakkale gezisine katılmıştır.
• Pelin ile Olcay aynı şehre gitmişlerdir.
• Mete ve Özge, Nermin’den farklı bir şehre gitmişlerdir.
6-Buna göre öğrencilerden hangisi Ankara gezisine
katılmıştır?
A) Özge B) Nermin C) Pelin D) Olcay

Emine, Fatih, Gamze, Hasan ve Irmak, Karadeniz turuna
katılmak için bilet ayırmıştır. Tur Antalya’dan başlayarak
sırasıyla Burdur, Isparta, Konya ve Ankara illerinin
belirlenmiş noktalarından yolcuları almaktadır.
Bu tura katılan kişilerle ilgili bilinenler şunlardır:
-Her kişi farklı illerden otobüse binmiştir.
-Fatih ve Irmak'ın bindiği şehirler arasında iki şehir vardır.
-Emine, Hasan’dan bir önceki şehirden otobüse binmiştir.
-Gamze otobüse Antalya’dan binmemiştir.
7-Buna göre tura katılanlardan hangisi otobüse
Isparta’dan binmiştir?
A) Emine B) Gamze C) Hasan D) Irmak

Ali, Burak, Cemal, Davut, Erkan, Fatma, Gökhan ve Hatice adlı
öğrenciler kantin sırasında beklemektedir. Bu öğrencilerin
bulundukları sıra ile ilgili şunlar bilinmektedir:
-Ali kuyruğun en başındadır.
-Erkan ve Davut arasında üç öğrenci vardır.
-Erkan kuyruğun sonunda bulunmaktadır.
-Cemal, Burak’ın hemen arkasında Hatice’nin hemen
önündedir.
8-Bu bilgilere göre baştan kaçıncı sıralardaki öğrencilerin
yerleri kesin olarak bilinmemektedir?
A)
1 ve 2.
B)
2 ve 3.
C)
5 ve 6.
D)
6 ve 7.

Bir sinema salonunda gösterimde olan bilim kurgu, aksiyon ve
romantik komedi türündeki filmleri Cansu, Gözde, Ayla, Melih,
Engin ve Mert adlı kişiler izlemiştir.
Filmleri izleyen kişilerle ilgili bilgiler şöyledir: İsimlerinin ilk
harfleri aynı olan kişiler farklı türdeki filmleri izlemiştir.
-Her film türünü iki kişi izlemiştir.
-Cansu ve Ayla farklı film türlerini izlemiştir.
-Gözde bilim kurgu filmini izlemiştir.
-Engin romantik komedi filmini izlemiştir.
-Melih bilim kurgu filmini izlememiştir.
-Romantik komedi filmini iki erkek izlemiştir.
9-Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
doğrudur?
A) Aksiyon filmini izleyenlerden biri Cansu’dur.
B) Ayla bilim kurgu filmini izlemiştir.
C) Bilim kurgu filmini iki kız izlemiştir.
D) Mert ve Engin aynı tür film izlemiştir

Uğur, Kemal, Faruk, İzzet, Orhan ve Serkan bir lokantada yemek
siparişi vermişlerdir.. Bunlardan üçü kebap, ikisi kuru fasulye,
biri de tatlı yemektedir. Yedikleriyle ilgili bilinenler şunlardır:
-İzzet, Uğur ve Faruk birbirinden farklı şeyler yemiştir.
-Orhan, Faruk ile aynı; Serkan’dan farklı bir şey yemiştir .
-Kemal, kebap yemiştir.
10-Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
yanlıştır?
A) Orhan, kuru fasulye yemiştir..
B) Serkan, tatlı yemiştir.
C) Uğur, tatlı yemiştir
D) İzzet, kebap yemiştir

Ahmet, Meltem, Doruk, Çiğdem, Ege, Levent ve Fatma adlı kişiler
roman, masal, şiir, deneme, hikâye türlerinden kitaplar
okumuşlardır.
Bu kişilerin okudukları kitap türleriyle ilgili şunlar bilinmektedir:
-Romanı iki, masalı üç kişi okumuştur.
-Şiiri yalnızca Ege okumuştur.
-Denemeyi hiçbiri okumamıştır.
-Doruk ve Levent aynı tür kitap okumuşlardır.
-Ahmet, Doruk ve Fatma farklı tür kitap okumuşlardır
11-Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) Ahmet ve Meltem aynı tür kitap okumuşlardır.
B) Meltem ve Çiğdem farklı tür kitap okumuşlardır.
C) Doruk roman türünü okumuştur.
D) Levent hikâye türünü okumuştur.

Aynı iş yerinde çalışan Arzu, Yeşim, Şerife, Ramazan,
Hüseyin ve Taner; yaz tatilinde Kayseri, Antalya ve Burdur
illerine gitmişlerdir. Bu kişiler ve gittikleri yerlerle ilgili
şunlar bilinmektedir:
• Antalya’ya üç, Kayseri’ye iki, Burdur’a bir kişi gitmiştir.
• Yeşim, Antalya’ya gitmiştir.
• Taner ve Arzu aynı şehre gitmiştir.
• Ramazan ve Hüseyin’in gittiği şehirler farklıdır.
12-Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi kesin
olarak söylenebilir?
A) Şerife ve Ramazan, Antalya’ya gitmiştir.
B) Taner ve Arzu Kayseri’ye gitmiştir.
C) Hüseyin, Burdur’a gitmiştir.
D) Şerife, Burdur’a gitmemiştir.

Ahmet, Bilal, Çetin, Doğan, Ergin, Fatih, Giray, Hasan, Lemi;
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş futbol takımlarını
tutmaktadır. Bununla ilgili şu bilgiler verilmiştir.
-Ahmet, Beşiktaş takımını tutmaktadır.
-Bütün takımların üçer taraftarı vardır.
-Ergin, Bilal ve Hasan Fenerbahçe takımını tutmaktadır.
-Giray, Lemi ile aynı takımı; Ahmet ile Hasan’dan farklı
takımı tutmaktadır.
-Çetin ve Doğan farklı takımları tutmaktadır.
13-Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Çetin Galatasaray’ı tutmaktadır.
B) Doğan Beşiktaş’ı tutmaktadır.
C) Fatih Beşiktaş’ı tutmaktadır.
D) Lemi Fenerbahçe’yi tutmaktadır.

A, B, C,D, E, F, G yazarları yurt içi kitap fuarı günlerine katılacaktır.
Gittikleri şehirler Denizli, Edirne ve Ankara'dır. Bu
kişilerin yurt içi kitap fuarı ile ilgili bilinenler şunlardır:
• Edirne'ye üç yazar gitmiştir.
• Denizli'ye giden iki yazradan biri E'dir.
• B ve C adlı yazarlar aynı şehre gitmiştir.
• D, E ve F adlı yazarların her biri farklı bir şehre gitmiştir.
14-Buna göre hangi iki yazar kesinlikle aynı şehre gitmiş olamaz?
A) A ve F B) A ve G C) B ve D D) C ve F

Zehra, Yasin ve Veli adlı üç koşucunun yaşları ve boylarıyla ilgili
şunlar bilinmektedir:
• Zehra, Yasin’den yaşça büyüktür.
• Veli, Yasin’den kısadır.
• Zehra, yaşça en büyük olan değildir ancak en kısa olandır.
15-Buna göre üç koşucunun en uzunu ve yaşça en büyük olanı
sırayla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Yasin - Veli B) Zehra - Veli
C) Veli - Yasin D) Yasin - Zehra

Bir deneme sınavına giren Zeynep, Ali, Ömer, Elif, Kağan, Şule,
Yılmaz, Mert, Burak ve Mehmet’in sınav sonuçlarına göre
sıralamalarıyla ilgili bilinenler şunlardır:
• Şule ve Ömer ilk beşe girememiştir.
• Netleri en düşük öğrenci Mehmet’tir.
• Zeynep ile Mert arasında üç öğrenci vardır ve Mert’ten başarısız
4 öğrenci daha bulunmaktadır.
• Ali bir net ile 2’nciliği kaçırmış, Elif ve Burak’ın önüne geçmiştir.
16-Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) Yılmaz 1. olmuştur.
B) Kağan 9. sırada yer almaktadır.
C) Şule 8. olmuştur.
D) Elif'in sıralaması Ömer'den sonradır.

17-

• A gemisinin yardıma ihtiyacı vardır.
• B gemisi tehlikeli yük alır ve karşı gemiye geminizi derhal
durdurun, der.
• C gemisi karşı gemiye tehlikede olduğunu ve haberleşmek
istediğini söyler.
19-Yukarıdaki durumlara göre A, B ve C gemilerinin diğer
gemilerle iletişimleri sırasında kullanmadığı flamalar
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Değerler konusunda drama çalışmaları yapmayı planlayan
Ayşe Öğretmen, dört değer için drama grupları
oluşturmuştur. Bu gruplar: “Sabır, Dürüstlük, Yardımlaşma
ve Güven” gruplarıdır. Bu gruplarda drama çalışmalarına
katılmak üzere seçilen Tuğba, Utku, Ümit, Veysel, Yasin ve
Zeynep adlı öğrenciler ile ilgili bilinenler şunlardır:
• Drama grupları üçer öğrenciden oluşmaktadır.
• Tuğba ve Ümit sadece Dürüstlük grubunda yer almıştır.
• Zeynep sadece Sabır grubunda yer almıştır.
• Diğer öğrenciler üçer grupta yer almışlardır.
18-Buna göre hangi grubun tüm üyeleri kesin olarak
bilinir?
A) Yardımlaşma ve Güven
B) Dürüstlük ve Güven
C) Sabır ve Yardımlaşma
D) Sabır ve Dürüstlük

“İsim Söyleme Oyunu"nda oyuncular dışında bir de yönetici
bulunmaktadır. Yönetici, halka biçiminde dizilen
oyunculardan birinin ismini söyler. İsmi söylenen oyuncu
yere çömelir. Yere çömelen oyuncunun sağında ve solunda
yer alan oyunculardan hangisi diğerinin ismini önce söylerse
yarışmayı kazanır. Kaybeden oyuncu oyundan çıkar.
Çömelen oyuncu ayağa kalkar ve oyun bu şekilde devam
eder.
Aşağıdaki oyuncuların yer aldığı bir oyunda yönetici;
sırasıyla Ahmet, Alpay, Zeynep ve Esra’nın isimlerini
söylemiştir.

20-Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ozan ve Esra oyunda kalmıştır.
B) Tülay ya da Hale’den biri ilk turda oyundan çıkar.
C) Ahmet’in oyundan çıkma ihtimali yoktur.
D) Defne ve Arda’nın oyundan çıkma ihtimali vardır.

İlkokul birinci sınıf öğrencisi Pelin ve lise son sınıf öğrencisi
Furkan çeşitli hastalıklarından dolayı doktora gitmişlerdir. Bu
öğrencilerin şikâyetleriyle ilgili şunlar bilinmektedir:
• Pelin’in ateşi yüksektir, başı ağrımaktadır ve sık sık
hapşırmaktadır.
• Furkan’ın dişi ağrımaktadır ve dişindeki iltihaptan dolayı
yanağı şiştir ancak ateşi yoktur.
• Pelin ve Furkan kendilerini aşırı yorgun hissetmektedirler.
Doktorun Pelin ve Furkan’a yazdığı ilaçların özellikleri şöyledir:
• A ilacı, hapşırma durumunda,
• B ilacı, ateş veya ağrı durumunda,
• C ilacı, hâlsizlik ve yorgunluk durumunda,
• D ilacı ise iltihaplı diş hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
21-Bu metne göre doktorun Pelin ve Furkan’a yazdığı ilaçlarla
ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) A ilacını Pelin'e yazmıştır.
B) B ilacını Furkan'a yazmamıştır.
C) C ilacını Pelin'e de Furkan'a da yazmıştır.
D) D ilacını Pelin'e yazmamıştır.

Bir okuldaki 8.sınıfların yerleşim planı aşağıdaki gibidir.

Okulda bir deneme sınavı gerçekleştirilecektir.
• Her şube, alfabetik sırayı dikkate alarak kendi şubesinden
sonraki harfin bulunduğu 8.sınıf salonunda sınava girecektir.
• Alfabetik sıraya göre kendi şubesinden sonraki harf ile
devam eden bir 8.sınıf yoksa alfabenin ilk harfi olan
şubeyi sınav salonu olarak kullanacaktır.
24-Buna göre 2.katta sınava girecek olan 8.sınıf şubeleri
hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) A, D, F, H B) B, D, E, G C) A, C, F, H D) B, C, E, H

Betül, Buse, Dilek, Gül, Kerim, Sıla, Tahsin ve Zehra adlı
öğrenciler bir otobüsün
ilk dört sırasında yer alan ikişerli koltuklara oturacaklardır.
• Erkekler 2. sırada oturacaklardır.
• Gül ile Tahsin’in arasında kalan koltukta Betül
oturmaktadır.
• Zehra ve Sıla arasında iki sıra koltuk vardır.
• Tahsin ve Buse’nin oturdukları koltuk tarafı farklıdır.
22-Verilen bilgilere göre Dilek kaçıncı sırada
oturmaktadır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Bir bankanın internet şubesinde şifresini yenilemek
isteyen Emre Bey, aşağıdaki uyarılarla karşılaşmıştır:
• Şifreniz son üç şifrenizle aynı olmamalı.
• Şifreniz aynı rakamlardan oluşmamalı (0000, 2222... gibi).
• Şifreniz 19.... ile başlamamalı.
• Şifreniz 6 (altı) haneli olmalı.
• Şifrenizde en az bir büyük harf, bir de küçük harf olmalı.
• Şifrenizde ( . , ! ? @ + * ) sembollerinden birisi olmalı.
Emre Bey'in son üç şifresi E3qYD*, IcXxf* ve WQ+E6i'dir.
23-Buna göre Emre Bey'in alacağı yeni şifre
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 190Y3w B) 62bo4@ C) @Lkmb1 D) E3qYD*

Yukarıdaki tabloda numaralarla gösterilmiş yerlere Hüseyin,
Mine, Suat, Gülşah, Ahmet ve Hüsna’nın kurduğu cümleler
yazılmıştır. Cümlelerin kime ait olduğuyla ilgili aşağıdakiler
bilinmektedir.
• Gülşah’ın cümlesindeki yazım yanlışı sayıların yazımıyla
ilgilidir.
• Hüseyin’in ve Hüsna’nın cümlesindeki yazım yanlışlarının
sebebi aynıdır.
• Ahmet ve Suat’ın yazım yanlışı yaptığı cümleler eklerin yazımı
ile ilgilidir.
• Mine cümlesinde ayrı yazılması gereken kelimeyi bitişik
yazmıştır.
25-Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) 1 numaralı cümle Ahmet’indir.
B) 2 numaralı cümle Hüsna’nındır.
C) 3 numaralı cümle Gülşah’ındır.
D) 4 numaralı cümle Mine’nindir.

Bayburt’ta “21 Şubat Kurtuluş Koşusu” düzenlenmiştir.
Koşuya Ali, Bahar, Cemre, Demet, Elif ve Fatih adlı
öğrenciler katılmıştır. Koşuya başlama sırasıyla ilgili şunlar
bilinmektedir:
- Cemre koşuya Elif’ten hemen sonra, Ali’den hemen önce
başlamıştır.
- Demet ile Cemre’nin arasında 2 kişi vardır.
- Fatih koşuya Bahar’dan önce başlamıştır.
26-Demet’in koşuya 5. sırada başladığı biliniyorsa,
I. Cemre koşuya 2. sırada başlamıştır.
II. Fatih Demet’ten önce başlamıştır.
III. Ali Elif’ten önce Bahar’dan sonra başlamıştır.
IV. Elif koşuya 3. sırada başlamıştır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve IV

Tabloda kan grubu alışverişiyle ilgili bilgiler verilmiştir ve
beş kişinin kan gruplarıyla ilgili bilinenler şunlardır:
► Melih, dört gruptan kan alabilmektedir.
► Yılmaz, sadece A ve 0 gruplarından kan alabilmektedir.
► Grupta sadece bir kişi A+ kan grubuna sahiptir ve o da
erkektir.
► Feyza, sadece kendi grubundan ve onun negatifinden
kan alabilmektedir.
► Gamze, iki pozitif, iki negatif toplam dört gruptan kan
alabilmektedir.
► Görkem, sadece kendi grubuna ve onun pozitifine kan
verebilmektedir.
27-Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak
söylenir?
A) Gamze A+ kan grubuna sahiptir.
B) Melih’in kan grubu B+’tir.
C) Görkem’in kan grubu A-’tir.
D) Feyza 0+ kan grubuna sahiptir.

ÇIKMIŞ SORU
Ahmet, Veli, Mehmet ve Zehra’nın çalıştığı yerde nöbetler
sadece pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri
tutulmaktadır. Nöbetlerle ilgili bilgiler şu şekildedir:
Ahmet ile Veli’nin nöbet tutmalarının arasında iki gün
vardır.
-Mehmet ile Zehra’nın ise art arda nöbet tuttuğu
bilinmektedir.
-Veli pazartesi günü nöbet tutmuştur.
-Her gün bir kişi nöbet tutmaktadır.
-Her kişi, haftada en fazla bir kez nöbet tutmaktadır.
28-Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Mehmet salı günü nöbet tutmuştur.
B) Zehra, Ahmet’ten sonraki gün nöbet tut- muştur.
C) Ahmet perşembe günü nöbet tutmuştur.
D) Veli’den sonra Zehra nöbet tutmuştur.

ÇIKMIŞ SORU
İlçe çapında düzenlenecek müzik yarışması için A ve B
okullarından Ebrar, Gülsüm, Kemal ve Murat seçilmiştir.
Birlikte müzik grubu kuracak olan bu isimler; davul, gitar,
piyano ve yan flüt çalacaktır.
Bu kişilerle ilgili bilinenler şunlardır:
-Her bir kişi sadece bir müzik aleti çalacak- tır.
-Gülsüm davul çalacaktır.
-Murat, gitar ve piyanodan birini çalacaktır.
-Kemal’in yan flüt ve piyano çalmayacağı bilinmektedir.
-A okulundan seçilenler davul, yan flüt ve gitardan ikisini
çalacaktır.
-Kemal ve Gülsüm farklı okuldan seçilmiştir.
29-Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak
söylenir?
A) Gülsüm ve Ebrar aynı okula gitmektedir.
B) Kemal gitar çalacaktır ve B okulundadır.
C) Ebrar A okulundadır ve yan flüt çalacaktır.
D) Kemal ve Murat aynı okula gitmektedir.

Kelime türetmece oyunu oynanan sınıfta şu kurallar
belirlenmiştir:
• Kelime türetmece oyununda ilk kelimeyi öğretmen söyler.
• Türetilecek her kelime bir önceki kelimenin son iki
harfinden başlayarak türetilir. Örnek: “demir” kelimesinden
türetilen kelime “irin”
• Her kelime bir defa söylenir.
• Oyunda özel isimler de kullanılabilir.
Bu şekilde başlanan oyunda, öğretmen “okul” kelimesini
söylemiştir. Ön sırada bulunan iki öğrenci sırasıyla ulak ve
aksi kelimelerini söylemiştir. Bundan sonra son iki harfine
değil de son harfine göre bir kelime söyleyen öğrenci oyunu
karıştırmıştır. Oyunda bu durum kimsenin dikkatini
çekmemiştir.
30-Altıncı kelime olarak “eksik” söylendiğine göre 3, 4 ve
5. kelimeler aşağıdakilerden hangisidir?
3. Kelime 4. Kelime 5. Kelime
A) Sivilce
Ceket
Etmek
B) İffet
Etki
Kirve
C) İshak
Aksi
Sinek
D) İnek
Eklem
Emek

Musa, Halime ve Ahmet; Fatma’nın evinde yemeğe davet
edilmişlerdir. Fatma’nın evindeki sandalyeler numaralarla
belirtilmiştir.

Kişilerin oturdukları yerlerle ilgili bilinenler şunlardır:
I. Halime, Musa’nın yanına oturmamıştır.
II. Ete en yakın sandalyeye Fatma oturmuştur.
III. Oturduğu sandalyenin yakınlarında çatal bulunmayan
tek yere erkeklerden biri oturmuştur.
IV. Ahmet’in oturduğu sandalyenin önünde balıklar yer
almaktadır.
31-Buna göre aşağıdaki isim ve sandalye
eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
I
II
III IV
A) Halime Musa Ahmet Fatma
B) Fatma Ahmet Halime Musa
C) Fatma Ahmet Musa Halime
D) Fatma Musa Ahmet Halime

Bir okulda Kütüphanecilik, Gezi, Kültür ve Edebiyat,
Müzik Kulübüne erkek öğrencilerden Murat, Hasan, Ömer kız
öğrencilerden Damla, Sena ve Hicran üyedir. Bu öğrencilerin
katıldığı kulüpler ile ilgili şunlar bilinmektedir.
• Gezi Kulübüne iki kız öğrenci katılmıştır.
• Müzik Kulübüne bir kız ve bir erkek öğrenci üyedir.
• Ömer Kütüphanecilik Kulübüne; Hicran Müzik
Kulübüne üyedir.
32-Bu bilgilere göre aşağıdaki bilgilerden hangisi kesin
olarak doğrudur?
A) Sena gezi kulübüne üyedir.
B) Murat kültür ve edebiyat kulübüne üyedir.
C) Hasan müzik kulübüne üyedir.
D) Damla müzik kulübüne üyedir.
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