ALES

SÖZEL MANTIK
DERS NOTLARI

SAVAŞ DOĞAN SÖZEL MANTIK SORU BANKASI
Temel Uygulamalar (Sözel Mantığın ABC’si)
1.

3.

Bir şirketin mülakatına peş peşe giren Ali, Burak ve
Cemil’in hangi sırayla mülakata girdiği ile ilgili şunlar
bilinmektedir:
•

Ali, birinci girmemiştir.

•

•

Burak, ikinci girmemiştir.

•

Cemil, üçüncü girmemiştir.

Bu bilgilere göre, bu kişiler kaç farklı sırada mülakata girmiş olabilir?
A) 1

Bu bilgilere göre, bu kişiler kaç farklı sırada mülakata girmiş olabilir?
B) 2

C) 3

D) 5

Ali, birinci girmemiştir.

•

Burak, ikinci girmemiştir.

B) 2

C) 3

D) 4

E) 6

A)

E) 6

Bir şirketin mülakatına peş peşe giren Ali, Burak ve
Cemil’in hangi sırayla mülakata girdiği ile ilgili şunlar
bilinmektedir:
•

Ali, birinci girmemiştir.
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A) 1

2.

Bir şirketin mülakatına peş peşe giren Ali, Burak ve
Cemil’in hangi sırayla mülakata girdiği ile ilgili şunlar
bilinmektedir:

Bu bilgilere göre, bu kişiler kaç farklı sırada mülakata girmiş olabilir?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 6

1

Temel Uygulamalar
4.

6.

Bir otobüse binip peş peşe beş farklı durakta inen
Kaan, Lale, Murat, Nihal ve Osman’ın indikleri duraklarla ilgili şunlar bilinmektedir:

Bir otobüse binip peş peşe beş farklı durakta inen
Kaan, Lale, Murat, Nihal ve Osman’ın indikleri duraklarla ilgili şunlar bilinmektedir:

•

Son inen Osman’dır.

•

Son inen Osman’dır.

•

Kaan ve Murat peş peşe inmiştir.

•

Kaan, Murat’tan önceki bir durakta inmiştir.

•

Lale ve Osman arasında bir kişi inmiştir.

•

Lale ve Osman arasında bir kişi inmiştir.

I.

Nihal

II.

Murat

I.

Nihal

III.

Kaan

II.

Murat

III.

Kaan

Bu bilgilere göre, 2. durakta inebilecekler yukarıdakilerden hangileridir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) II ve III

Bu bilgilere göre, 2. durakta inebilecekler yukarıdakilerden hangileridir?

C) I ve II

A) Yalnız I

E) I, II ve III

B) Yalnız II

5.

Bir otobüse binip peş peşe beş farklı durakta inen
Kaan, Lale, Murat, Nihal ve Osman’ın indikleri duraklarla ilgili şunlar bilinmektedir:
•

Son inen Osman’dır.

•

Kaan, Murat’tan bir önceki durakta inmiştir.

•

Lale ve Osman arasında bir kişi inmiştir.

I.

Nihal

II.

Murat

III.

Kaan

Bu bilgilere göre, 2. durakta inebilecekler yukarıdakilerden hangileridir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) II ve III

2

C) I ve II
E) I, II ve III
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D) II ve III

C) I ve II
E) I, II ve III

Temel Uygulamalar
Bir hava alanından peş peşe hareket edecek ve
Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır ve Eskişehir
şehirlerine gidecek uçakların kalkış sıralarıyla ilgili
şunlar bilinmektedir:

•

Balıkesir uçağı dördüncü sırada kalkmıştır.

•

Balıkesir uçağı dördüncü sırada kalkmıştır.

•

Diyarbakır uçağı Eskişehir uçağından hemen
sonra, Balıkesir uçağından hemen önce kalkmıştır.

•

Diyarbakır uçağı Eskişehir uçağından daha
sonraki, Balıkesir uçağından önceki bir sırada
kalkmıştır.

I.

Eskişehir

I.

Eskişehir

II.

Diyarbakır

II.

Diyarbakır

III.

Çorum

III.

Çorum

Bu bilgilere göre, 2. sırada yukarıdaki uçaklardan
hangileri kalkmış olabilir?

Bu bilgilere göre, 2. sırada yukarıdaki uçaklardan
hangileri kalkmış olabilir?

A) Yalnız I

A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) II ve III

8.

9.

Bir hava alanından peş peşe hareket edecek ve
Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır ve Eskişehir
şehirlerine gidecek uçakların kalkış sıralarıyla ilgili
şunlar bilinmektedir:

C) I ve II
E) I, II ve III

Bir hava alanından peş peşe hareket edecek ve
Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır ve Eskişehir
şehirlerine gidecek uçakların kalkış sıralarıyla ilgili
şunlar bilinmektedir:
•

Balıkesir uçağı dördüncü sırada kalkmıştır.

•

Diyarbakır uçağı Eskişehir uçağından hemen
sonra, Balıkesir uçağından daha önceki bir
sırada kalkmıştır.

I.

Eskişehir

II.

Diyarbakır

III.

Çorum

B) Yalnız II
D) II ve III

C) I ve II
E) I, II ve III
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7.

Bu bilgilere göre, 2. sırada yukarıdaki uçaklardan
hangileri kalkmış olabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) II ve III

C) I ve II
E) I, II ve III

3

SAVAŞ DOĞAN SÖZEL MANTIK SORU BANKASI
1
1.

Sıralama Kurguları
3.

Ahmet, Burak, Cemil ve Demir adlı dört arkadaş peş
peşe muayeneye girecektir. Bu kişilerin muayeneye
giriş sıraları ilgili şunlar bilinmektedir:

Bir şirketin güvenlik biriminde bir hafta içi nöbet
tutacak Polat, Remzi, Serkan, Tarık ve Ufuk’un nöbet
sıraları hakkında şunlar bilinmektedir:

•

Burak, sonuncu girmemiştir.

•

Her gün bir kişi nöbet tutacaktır.

•

Ahmet’le Cemil arasında bir kişi girmiştir.

•

Polat, Remzi’den bir gün sonra nöbet tutacaktır.

•

Tarık, Ufuk’tan bir gün önce nöbet tutacaktır.

I.

Ufuk

II.

Tarık

III.

Serkan

I.

Demir, 4. sırada muayeneye girmiştir.

II.

Cemil, Burak’tan sonra muayeneye girmiştir.

III.

Burak, 2. sırada muayeneye girmiştir.

Bu bilgilere göre 3. sırada Ahmet muayeneye
girmişse yukarıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle
yanlıştır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) II ve III

Bu bilgilere göre, Polat salı günü nöbet tutacaksa
perşembe günü nöbete kalabilecekler yukarıdakilerden hangileridir?

C) Yalnız III

E) I, II ve III

A) Yalnız I

B) Yalnız II
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D) II ve III

2.

Arda, Berna, Ceyda ve Demir adlı dört öğrencinin katıldığı bir bilgi yarışmasıyla ilgili şunlar bilinmektedir:
•

Arda, birinci olmamıştır.

•

Berna, sonuncu olmamıştır.

•

Ceyda, Demir’den daha yüksek puan almıştır.

Demir ile Ceyda arasında sadece bir kişi varsa
aşağıdaki bilgilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
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A)

Berna, Demir’den yüksek puan almıştır.

B)

Arda, Demir’den yüksek puan almıştır.

C)

Ceyda, Arda’dan yüksek puan almıştır.

D)

Berna, Ceyda’dan yüksek puan almıştır.

E)

Arda, Ceyda’dan yüksek puan almıştır.

C) I ve II
E) I, II ve III

1

Sıralama Kurguları
4.

6.

Öğretmen atamalarına başvuran Polat, Remzi,
Serkan, Tarık, Umay ve Vildan adlı öğretmen adayları
bir hafta boyunca, her biri farklı bir günde olmak
üzere öğretmenlik mülakatına girmişlerdir. Bu kişilerin
mülakata girişleri ile ilgili şunlar bilinmektedir:

Ahmet, Burcu, Ceren, Duygu, Efe, Fuat ve Gaye adlı
sürücü adayları, ehliyet sınavı için sürüşe çıkacaktır.
Bu kişilerin sürüşe çıkış sırasıyla ilgili olarak şunlar
bilinmektedir:
•

Gaye, Duygu’dan hemen sonra sürüşe çıkacaktır.

Tarık, pazartesi günü mülakata girmiştir.

•

Sürüşe ilk olarak Efe çıkacaktır.

•

Cumartesi günü bir kız öğretmen adayı mülakata girmiştir.

•

Ahmet, Fuat’tan hemen sonra sürüşe çıkacaktır.

•

Remzi’yle Polat arasında sadece Vildan mülakata girmiştir.

•

Sürüşe son çıkan Ahmet ya da Burcu değildir.

•

Serkan’dan önce mülakata bir kız öğretmen
adayı girmemiştir.

•

Pazar günü mülakat yapılmamıştır.

•

Bu bilgilere göre 5. sırada Ceren sürüşe çıkıyorsa
bu kişilerin sürüşe çıkış sırasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A)

Duygu, Ceren’den sonra sürüşe çıkacaktır.

B)

Burcu, Fuat’tan önce sürüşe çıkacaktır.

I.

Polat, cuma günü mülakata girmiştir.

C)

Burcu, Efe’den hemen sonra sürüşe çıkacaktır.

II.

Serkan, salı günü mülakata girmiştir.

D)

Fuat, dördüncü sırada sürüşe çıkacaktır.

III.

Vildan, Umay’dan daha önce mülakata girmiştir.

E)

Ahmet, Ceren’den önce sürüşe çıkacaktır.

Bu bilgilere göre, yukarıdaki ifadelerden hangileri
kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

E) I, II ve III
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D) II ve III

C) I ve III

5.

Bir hastanede hafta içi farklı günlerde nöbete kalan
Pelin, Reyhan, Sadri, Tamer ve Esra adlı doktorların
nöbet günleri ile ilgili şunlar bilinmektedir:
•

Pelin, salı günü nöbete kalmaktadır.

•

Sadri, Pelin’den sonraki bir gün nöbete kalmaktadır.

•

Reyhan, Sadri’dan sonraki bir gün nöbete
kalmaktadır.

Bu bilgilere göre Esra perşembe günü nöbete
kalıyorsa aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)

Tamer, pazartesi nöbete kalmaktadır.

B)

Sadri, cuma günü nöbete kalmaktadır.

C)

Reyhan, Esra’dan sonraki gün nöbete kalmaktadır.

D)

Sadri, çarşamba günü nöbete kalmaktadır.

E)

Reyhan, cuma günü nöbete kalmaktadır.
5

1
7.

Sıralama Kurguları
9.

Bir yapboz oluşturma yarışmasında Kaan, Leman,
Mehtap ve Nalan adlı dört öğrenci finale kalmıştır. Bu
öğrenciler arasında yapılan yarışma sonucu ile ilgili
olarak şunlar bilinmektedir:
•

Kaan birinci olmamıştır.

•

Leman sonuncu olmamıştır.

•

Mehtap yarışmayı Nalan’dan daha sonra tamamlamıştır ve ikisinin arasında yarışmayı tamamlayan sadece bir kişi vardır.

Bu bilgilere göre,

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerinden hangisi kesinlikle yanlıştır?
Mehtap, yarışmayı Kaan’dan önce tamamlamıştır.

B)

Leman, yarışmayı Mehtap’tan önce tamamlamıştır.

C)

Nalan, yarışmayı Mehtap’tan önce tamamlamıştır.

D)

Leman, yarışmayı Nalan’dan önce tamamlamıştır.

E)

Kaan, yarışmayı Nalan’dan önce tamamlamıştır.

8.

Ahmet, Berke, Cihat, Dursun, Esra ve Fulya adlı
öğrenciler, her biri farklı yıllarda olmak üzere, aynı
üniversiteden 2014 yılından başlayarak mezun
olmuşlardır. Bu öğrencilerin mezun oldukları yıllar ve
meznuniyet sırasıyla ilgili olrak şunlar bilinmektedir:
•

Son olarak 2019’da bir kız öğrenci mezun
olmuştur.

•

İlk olarak Dursun mezun olmuştur.

•

Cihat’tan önce hiç kız öğrenci mezun olmamıştır.

•

Berke ile Ahmet arasında sadece Fulya mezun
olmuştur.

Bu bilgilere;
I.

Cihat, 2015’te mezun olmuştur.

II.

Ahmet, 2018’de mezun olmuştur.

III.

Fulya, Esra’dan önceki bir yıl mezun olmuştur.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) II ve III
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C) I ve III
E) I, II ve III

I.

Ayfer, Cenk’ten uzundur.

II.

Betül, Ayfer’den uzundur.

III.

Cenk ile Ayfer aynı boydadır.

IV.

Deniz, Cenk’ten uzundur.

yargılarından hangileri kesin olarak doğrudur?
A) Yalnız II
D) II ve IV
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A)

Ayfer, Deniz’den kısa boyludur. Betül, Cenk’ten uzun
boyludur. Betül ve Deniz aynı boydadır.

B) Yalnız III

C) I ve III

E) I, II ve IV

SÖZEL MANTIK
2

Sıralama Kurguları
... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

Güzel sanatlar fakültesinde resim bölümünde okuyan
Pelin, Rana, Serkan, Tamer ve Umay adlı öğrencilere
öğretmenleri bir portre ödevi vermiştir. Bu öğrencilerin
verilen ödevi tamamlama sıralarıyla ilgili olarak şunlar
bilinmektedir:

•

Birinci durakta Lale, beşinci durakta Pelin
inmiştir.

•

Tamer ödevi Umay’dan hemen önce tamamlamıştır.

•

Mert, Kemal’den önce inmiştir ve aralarında bir
kişi daha otobüsten inmiştir.

•

Rana’dan hemen sonra ödevi tamamlayan kişi
bir kız öğrencidir.

•

Serkan ödevi Pelin’den hemen sonra tamamlamıştır.
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Bir üniversite kampüsüne giden otobüse binen ve peş
peşe farklı duralarda inen Kemal, Lale, Mert, Nihan,
Pelin, Ramiz adlı öğrencilerin kampüste servisten
indikleri durakların sırasıyla ilgili olarak şunlar bilinmektedir:

3.
1.

2.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
yanlıştır?

Ödevi ilk olarak Rana bitirdiyse diğer öğrencilerin
ödevlerini bitirme sırası aşağıdakilerden hangisidir?
Tamer

3.
Umay

4.
Serkan

5.
Pelin

B)

Pelin

Tamer

Umay

Serkan

C)

Serkan Pelin

Umay

Tamer

D)

Umay

Tamer

Pelin

Serkan

E)

Pelin

Serkan

Tamer

Umay

A)

Mert, üçüncü sırada inmiştir.

A)

B)

Nihan, en son inmiştir.

C)

Otobüsten son inen Kemal’dir.

D)

Mert, ikinci durakta inmiştir.

E)

Kemal, dördüncü sırada inmiştir.

I.

Nihan

II.

Ramiz

III.

Mert

4.

Otobüsten son inen Kemal ise yukarıdakilerden
hangilerinin hangi durakta indiği kesin olarak
bilinemez?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

C) Yalnız III
E) II ve III

2.

Ödevi ilk olarak Tamer bitirdiyse aşağıdakilerden
hangisi kesin olarak yanlıştır?
A)

Pelin, 4. olmuştur.

B)

Rana, 3. olmuştur.

C)

Ödevi en son tamamlayan Serkan’dır.

D)

Rana ödevi Umay’dan sonra tamamlamıştır.

E)

Umay ödevi Pelin’den sonra tamamlamıştır.
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Sıralama Kurguları
... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

Ankara Garı’ndan hareket eden Doğu Ekspresi’ne
binen Aylin, Burcu, Cenk, Dursun, Ezgi ve Fuat adlı
kişilerin her biri trenden peş peşe ve farklı bir şehirde
inmiştir. Bu kişilerin trenden iniş sıraları ile ilgili olarak
şunlar bilinmektedir:

•

Canan, Ayla’dan sonraki bir yıl mezun olmuştur.

•

Ezgi ikinci şehirde inmiştir.

•

Canan, Burak’tan önceki bir yıl mezun olmuştur.

•

Son iki şehirde inenler erkektir.

•

Ayla, 2014’te mezun olmuştur.

•

Burcu, Cenk’in indiği şehirden bir sonraki şehirde inmiştir.

I.

Fuat, Burcu’dan sonra inmiştir.

II.

Aylin, Ezgi’den sonra inmiştir.

III.

Cenk, Ezgi’den sonra inmiştir.
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Bir diş hekimliği fakültesinde okuyan Ayla, Burak,
Canan, Derya ve Efekan adlı öğrenciler 2013 yılından
başlayarak birer yıl arayla mezun olmuşlardır. Bu
öğrencilerin hangi yıl mezun oldukarı ve mezuniyet
sıralarıyla ilgili olarak şunlar bilinmektedir:

5.

6.

Bu bilgilere göre Derya, 2015’te mezun olmuşsa
aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A)

Canan, Derya’dan sonraki bir yıl mezun olmuştur

B)

Canan, Derya’dan önceki bir yıl mezun olmuştur

C)

Burak, Derya’dan önceki bir yıl mezun olmuştur

D)

Efekan, Ayla’dan sonraki bir yıl mezun olmuştur

E)

Canan, Ayla’dan önceki bir yıl mezun olmuştur

I.

Burak

II.

Canan

III.

Derya

B) Yalnız II
D) I ve II
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Bu bilgilere göre bu kişilerin trenden iniş sıralarıyla ilgili yukarıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Yalnız I

C) Yalnız III
E) I, II ve III

B) Yalnız II
D) I ve II

8.

Bu bilgilere göre yukarıdakilerden hangileri
2016’da mezun olabilir?
A) Yalnız I

7.

C) Yalnız III
E) II ve III

Trenden son olarak kimin indiğinin bilinmesi için
aşağıdakilerden hangilerinin bilinmesi gerekir?
A)

Cenk’in hangi şehirde trenden indiği

B)

Cenk’in kimden sonra trenden indiği

C)

Burcu’dan sonra kimin trenden indiği

D)

Ezgi’den hemen sonra kimin trenden indiği

E)

Aylin’in hangi şehirde trenden indiği

2

Sıralama Kurguları
... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

Aynı okulda okuyan Kemal, Levent, Mehtap, Nihat,
Osman, Özkan ve adlı öğrencilerin Türkçe öğretmenleri her birinden birer şiir ezberleyerek sınıfın önünde
okumalarını istemiştir. Bu öğrencilerin şiir okuma
sıralarıyla ilgili olarak şunlar bilinmektedir:

Üniversite giriş sınavlarına hazırlanan Salih, hafta
sonu dersaneye gitmekte ve hafta içi her gün de kendi başına matematik, fizik, kimya, biyoloji derslerinden
birine çalışmaktadır. Haftanın iki günü matematik
çalışan, diğer günler sadece bir ders çalışan Salih’in
çalıştığı dersler ile ilgili olarka şunlar bilinmektedir:

İlk sırada Levent şiir okumuştur.

•

Mehtap, Kemal’dan önce şiir okumuştur ve
aralarında bir kişi daha vardır.

•

Çarşamba günleri biyoloji, cuma günleri matematik çalışmaktadır.

•

Son öğrenciden önce Osman şiir okumuştur.

•

Fizik ve kimya derslerine bir gün arayla çalışmaktadır.
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•

9.

10.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

11.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)

Pazartesi günü matematik çalışmaktadır.

B)

Salı günü kimya çalışmaktadır.

C)

Salı günü matematik çalışmaktadır.

D)

Perşembe günü kimya çalışmaktadır.

E)

Perşembe günü fizik çalışmaktadır.

A)

Son şiir okuyan öğrenci Kemal’dir.

B)

Mehtap üçüncü sırada şiir okumuştur.

C)

Nihat en son şiir okumuştur.

D)

Mehtap ikinci sırada şiir okumuştur.

E)

Kemal dördüncü sırada şiir okumuştur.

I.

Mehtap

II.

Nihat

A)

Pazartesi günü fizik çalışmaktadır.

III.

Özkan

B)

Salı günü matematik çalışmaktadır.

En son şiir okuyan öğrenci Kemal ise yukarıdakilerden hangilerinin kaçıncı sırada şiir okuduğu
kesin olarak söylenemez?

C)

Fizik dersine biyoloji dersinden önceki bir gün
çalışmaktadır.

A) Yalnız I

D)

Perşembe günü matematik çalışmaktadır.

E)

Biyoloji ve kimya derslerine peş peşe günlerde çalışmaktadır.

12. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

B) Yalnız II
D) I ve II

C) Yalnız III
E) II ve III
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Sıralama Kurguları
... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

Alper, Beren, Ceyhun, Dursun, Efkan ve Fuat adlı
yüksek lisans öğrencileri, peş peşe ve farklı günlerde
tez sunumuna girmişlerdir. Bu öğrencilerin tez sunumlarıyla ilgili olarak şunlar bilinmektedir:
İlk olarak Beren tez sunumuna girmiştir.

•

Efkan’dan sonra bir kişi daha tez sunumuna
girmiştir.

•

Alper, tez sunumunu Ceyhun’dan sonraki bir
gün yapmıştır ve aralarında bir kişi vardır.
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•

Kaan, Leman, Mert, Nihan, Osman, Özgür, Pelin
adlı kardeşlerin yaşları ile ilgili olarak aşağıdakiler
bilinmektedir:

Tez sunumunu son yapan kişi Alper’dir.

B)

Ceyhun ikinci sırada tez sunumu yapmıştır.

C)

Alper dördüncü sırada tez sunumu yapmıştır.

D)

Tez sunumunu son yapan kişi Dursun’dur.

E)

Ceyhun tez sunumunu üçüncü sırada yapmıştır.

Yaşça en büyük kardeş Osman’dır.

•

Mert’ten küçük iki kardeş daha vardır.

•

Nihan, Mert’ten büyüktür.

•

Kaan, yaşça Mert’ten büyük; Özgür’den küçüktür.

I.

Kaan

II.

Leman

III.

Nihan

15.

13. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A)

•

Bu kardeşler yaşlarına göre en büyükten küçüğe
doğru sıralandığında yukarıdakilerden hangisi
dördüncü sırada doğmuş olabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve III

C) I ve II
E) II ve III

16.
14.

I.

Alper

II.

Ceyhun

III.

Fuat

Yaşı en küçük kardeşin Leman olduğu

II.

Mert’in yaşça kaçıncı sırada olduğu

III.

Osman’dan sonra yaşı en büyük olan kardeşin
kim olduğu

Bu bilgilere göre yukarıdakilerden hangileri 4.
sırada tez sunumu yapmış olamaz?

Bu bilgilere göre yukarıdakilerden hangileri kesin
olarak bilinebilir?

A) Yalnız I

A) Yalnız I

B) Yalnız III
D) I ve III
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I.

C) I ve II
E) II ve III

B) Yalnız II
D) I ve III

C) I ve II
E) II ve III

SÖZEL MANTIK
3

Sıralama Kurguları
... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.
Bir üniversitede okuyan ve yüksek lisans tezleri için
jüri karşısında tez savunması yapacak olan Pelin,
Rana, Serkan, Tarık ve Vildan adlı öğrenciler bir hafta
içi ve farklı günlerde jüri karşısına çıkmışlardır. Bu
öğrencilerin tez savunmalarını hangi günlerde yaptıklarıyla ilgili olarak şunlar bilinmektedir:

Bir kargo şirketinde kurye olarak çalışan Okan; hafta
içi her gün A, B, C ve D firmalarına giderek firmaların
kargolarını teslim almaktadır. Okan’ın izlediği programlar şu şekildedir:
A firmasına haftada iki gün, diğer firmalara ise
haftada bir gün gitmektedir.

•

Cuma günleri A firmasına gitmektedir.

•

Çarşamba günleri D firmasına gitmektedir.

•

B ve C firmasına gittiği günler arasında bir firmaya daha gitmektedir.

•

Tarık, Vildan’dan bir önceki gün savunma yapmıştır.

•

Rana’dan bir sonraki gün savunma yapan öğrenci kız öğrencidir.

•

Serkan okulu Pelin’den bir sonraki gün savunma
yapmıştır.
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•

3.
1.

2.

İlk olarak Tarık savunma yaptıysa aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)

Pelin, perşembe savunma yapmıştır.

A)

Pazartesi günleri A firmasına gitmektedir.

B)

B)

Salı günleri A firmasına gitmektedir.

Vildan, okulu Pelin’den sonra savunma yapmıştır.

C)

Salı günleri C firmasına gitmektedir.

C)

Rana, çarşamba savunma yapmıştır.

D)

Perşembe günleri C firmasına gitmektedir.

D)

Serkan, cuma günü savunma yapmıştır.

E)

Perşembe günleri B firmasına gitmektedir.

E)

Rana, Vildan’dan sonra savunma yapmıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A)

B firmasına D firmasından önceki bir gün gitmektedir.

B)

Perşembe günleri A firmasına gitmektedir

C)

Pazartesi günleri B firmasına gitmektedir.

D)

Salı günleri A firmasına gitmektedir.

E)

D ve C firmasına peş peşe günlerde gitmektedir.

4.

Verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisini bulmak
için yeterlidir?
A)

Pazartesi savunma yapan öğrenciyi

B)

Pelin’in hangi gün savunmasını yaptığı

C)

Cuma günü savunma yapan öğrenciyi

D)

Vildan’ın hangi gün savunmasını yaptığı

E)

Rana’dan bir sonraki gün savunma yapan
öğrenciyi
11
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Sıralama Kurguları

... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

Bir yüksek lisans programına başvuran Polat,
Remzi, Sıtkı, Tarık, Ufuk, Volkan ve Yasin adlı öğrenciler ALES’e girmişlerdir. Bu öğrencilerin ALES’te
aldıkları puanların sıralaması ile ilgili olarak şunlar
bilinmektedir:

•

Herkes farklı bir gün kütüphaneye gitmiştir.

•

•

Pazartesi günü ilk olarak fazla mesaiye kalan
öğrenci erkek, pazar günü son olarak mesaiye
kalan kızdır.

Polat’ın puanı Sıtkı’nın puanından yüksek,
Volkan’nin puanından düşüktür.

•

Yasin yalnızca Tarık’tan yüksek puan almıştır.

•

Levent, salı günü sunum yapmıştır.

•

Remzi en yüksek puanı almamıştır.

•

Nedim, perşembe günü sunum yapmıştır.

•

Sıralamada Sıtkı’nın önünde üç öğrenci vardır.

•

Kamil, Pelin’den bir sonraki gün sunum yapmıştır.
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Kamil, Levent, Mert, Nedim adlı erkek öğrencilerle Oya, Özge, Pelin adlı kız öğrenciler pazartesi
gününden başlayarak bir hafta boyunca kütüphaneye
gitmişlerdir. Bu öğrencilerin hangi gün kütüphaneye
gittikleriyle ilgili olarak şunlar bilinmektedir:

5.

6.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A)

Oya, pazar günü sunum yapmıştır.

B)

Özge, Nedim’dan sonraki bir gün sunum yapmıştır.

C)

Nedim, Pelin’ten bir önceki gün sunum yapmıştır.

D)
E)

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesin
olarak bilinebilir?
A)

En yüksek puanı kimin aldığı

B)

Kimin üçüncü sırada yer aldığı

Kamil, Oya’dan bir önceki gün sunum yapmıştır.

C)

Polat’ın kaçıncı sırada olduğu

Özge, Levent’den bir önceki gün sunum yapmıştır.

D)

Kimin sonuncu olduğu

E)

Remzi’nin kaçıncı sırada olduğu

8.

I.

Mert

II.

Özge

III.

Levent

Çarşamba günü kimin fazla mesaiye kaldığını
belirlemek için yukarıdakilerden hangilerinin ne
zaman mesaiye kaldığının bilinmesi yeterlidir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II
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7.

C) Yalnız III
E) II ve III

Bu bilgilere göre, Ufuk en yüksek puanı almışsa
aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A)

Sıtkı’nın puanı, Remzi’nin puanından yüksektir.

B)

Volkan’nın puanı, Remzi’nin puanından yüksektir.

C)

En yüksek üç puanı alanlar kız öğrencilerdir.

D)

Remzi’nin puanı, Yasin’in puanından yüksektir.

E)

Remzi’nin puanı, Polat’ın puanından yüksektir.

3

Sıralama Kurguları
... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

Arda, Berna, Cemil ve Demet adlı arkadaşlar, haftanın yedi günü açık olan bir spor salonuna gitmektedir.
Bu kişilerin spor salonuna hangi gün gittikleri ve gidiş
sıraları ile ilgili şunlar bilinmektedir:

İstanbul otobüs terminalinden hareket edecek ve
Amasya, Bartın, Diyarbakır, Eskişehir, Giresun, İzmir
ve Kütahya illerine gidecek otobüslerin hareket sırasıyla ilgili olarak şunlar bilinmektedir:
•

Kütahya otobüsü, Diyarbakır otobüsünden;
Amasya otobüsü ise İzmir otobüsünden hemen
sonra hareket edecektir.

Hafta sonu gidenlerden biri Arda biri Cemil’dir.

•

•

Berna, Cemil ve Demet haftada iki gün gitmektedir.

En son kalkan otobüs ne Amasya’ya ne de
Bartın’a gidecektir.

•

•

Berna’nın gittiği günlerden biri pazartesi,
Demet’in gittiği günlerden biri ise perşembedir.

Eskişehir otobüsünden sonra iki otobüs daha
hareket edecektir.

•

İlk olarak Giresun otobüsü hareket edecektir.

Spor salonuna her gün bir kişi gitmekte ve hiç
kimse iki gün üst üste gitmemektedir.

•
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9.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi
kesinlikle doğrudur?
A)

Demet, salı günü spor salonuna gitmektedir.

B)

Berna, çarşamba günü spor salonuna gitmektedir.

C)

Arda, pazar günü spor salonuna gitmektedir.

D)

Cemil, cuma günü spor salonuna gitmektedir.

E)

Arda, cumartesi günü spor salonuna gitmektedir.

10.
I.

Cemil

II.

Berna

III.

Demet

Bu bilgilere göre, spor salonuna cuma günü gidebilecek olanlar yukarıdakilerden hangileridir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) II ve III

C) I ve II
E) I, II ve III

11. Bu bilgilere göre otobüslerin hareket sırasıyla
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
yanlıştır?
A)

Diyarbakır otobüsü, Eskişehir otobüsünden
sonra hareket edecektir.

B)

Bartın otobüsü, İzmir otobüsünden önce hareket
edecektir.

C)

Bartın otobüsü, Giresun otobüsünden hemen
sonra hareket edecektir.

D)

Amasya otobüsü, Eskişehir otobüsünden hemen
önce hareket edecektir.

E)

İzmir otobüsü, dördüncü sırada hareket edecektir.

12. Bu bilgilere göre aşağıdaki otobüslerden hangisinin hareket saati kesin olarak bilinemez?
A) Diyarbakır

B) Bartın

D) Giresun

C) Eskişehir

E) Kütahya
13
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Sıralama Kurguları

... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

Arif, Bülent, Cebrail, Dursun adlı erkek diş hekimleri
ve Umay, Vildan, Yasemin adlı kadın diş hekimlerinin
çalıştığı bir klinikte pazartesi gününden başlayarak bir
sonraki pazartesiye kadar bir hafta boyunca her gün
bir kişi çalışacaktır. Hangi diş hekiminin hangi gün çalıştığı ve diş hekimlerinin çalışma sıraları ile ilgili olarak
şunlar bilinmektedir:

•

Bir dersi bitirmeden diğer derse geçmemiştir.

•

Matematik dersine tarih dersinden daha önce
ve daha kısa bir süre; kimya dersinden ise daha
sonra ve daha uzun bir süre çalışmıştır.

Bülent, salı günü; Dursun ise perşembe günü
çalışacaktır.

•

Arif, Yasemin’in çalıştığı günden bir sonraki gün
çalışacaktır.

•

•

Pazartesi günü çalışacak diş hekimi erkek, pazar günü çalışacak diş hekimi ise kadındır.

Türkçe dersine kimya dersinden daha önce ve
daha kısa bir süre çalışmıştır.

•

En uzun süre çalıştığı ders, ilk çalıştığı derstir.

A)

Umay, pazar günü çalışacaktır.

B)

Vildan, Dursun’un çalıştığı günden sonraki bir
gün çalışacaktır.

C)

Arif, Umay’ın çalıştığı günden bir önceki gün
çalışacaktır.

D)

Vildan, Bülent’in çalıştığı günden bir sonraki gün
çalışacaktır.

E)

Dursun, Yasemin’in çalıştığı günden bir önceki
gün çalışacaktır.

14. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A)

Vildan, Dursun’un çalıştığı günden önceki bir
gün çalışacaktır.

B)

Arif, çarşamba günü çalışacaktır.

C)

Yasemin, Bülent’tin çalıştığı günden sonraki bir
gün çalışacaktır.

D)

Bülent, salı günü çalışacaktır.

E)

Cebrail, pazartesi günü çalışacaktır.
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•

13. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

14

Neşe, bir sömestir tatili boyunca Matematik, Fizik,
Kimya, Tarih, Türkçe derslerine çalışmak için bir ders
programı yapmış ve programa harfiyen uyarak dersleri bitirmiştir. Neşe’nin uyguladığı ders programıyla ilgili
olarak şunlar bilinmektedir:

15. Bu bilgilere göre Neşe’nin son olarak çalıştığı
ders aşağıdakilerden hangisidir?
A) Matematik
D) Tarih

B) Fizik

C) Kimya

E) Türkçe

16. Bu bilgilere göre Neşe’nin en uzun süre çalıştığı
ders aşağıdakilerden hangisidir?
A) Matematik
D) Tarih

B) Fizik
E) Türkçe

C) Kimya

SÖZEL MANTIK
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Sıralama Kurguları
... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

Bir buz pateni yarışmasında Ayça, Berna, Ceyda,
Esin, Filiz, Gaye, Melis adlı sporcular finale kalmışlarıdır. Bu kişilerin yarışma sonundaki dereceleriyle ilgili
olarak şunlar bilinmektedir:
•

Ayça’nın derecesi, Ceyda’dan daha yüksek,
Gaye’den daha düşüktür.

•

Kader, Murat’tan önce konuşma yapmıştır.

•

Melis yalnızca Esin’i geçebilmiştir.

•

•

Ceyda dördüncü olmuştur.

Kader ile Murat arasında bir kişi daha konuşma
yapmıştır ve bu kişi kadın değildir.

•

Berna birinci olmamıştır.

•

Nalan’dan hemen sonra bir kadın konuşma
yapmıştır.

•

Levent, Pelin’den hemen sonra konuşma yapmıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdaki sorulardan hangisinin
cevabı kesin olarak söylenebilir?
A)

Yarışmayı kim kazanmıştır?

B)

Üçüncü olan yarışmacı kimdir?

C)

Sonuncu olan yarışmacı kimdir?

Bu bilgilere göre konuşma sırasıyla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

D)

Ayça yarışmayı kaçıncı sırada tamamlamıştır?

A)

Levent, son konuşmacıdır.

Berna yarışmayı kaçıncı sırada tamamlamıştır?

B)

Özkan, Nalan’dan sonra konuşma yapmıştır.

C)

Özkan, Kader’den hemen sonra konuşma
yapmıştır.

D)

Pelin, 3. konuşmacıdır.

E)

Kader, ilk konuşmacıdır.

E)
2.

4.

Bu bilgilere göre yarışmaya katılanlardan hangisi
beşinci olmuş olabilir?
A) Ayça

3.
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1.

Bir konferansa katılan Kader, Levent, Murat, Nalan, Özkan ve Pelin adlı konuşmacılara moderatör
konuşmalarını yapmak üzere söz vermiştir. Bu
konuşmacıların konuşma sıralarıyla ilgili olarak şunlar
bilinmektedir:

D) Gaye

B) Esin
E) Melis

C) Filiz

Bu bilgilere göre yarışmayı ilk sırada bitiren
Filiz ise aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
yanlıştır?
A)
B)

5.

Berna’nın derecesi, Ayça’nın derecesinden daha
yüksektir.
Ceyda’nın derecesi, Berna’nın derecesinden
daha yüksektir.

C)

Gaye’nin derecesi, Berna’nın derecesinden
daha yüksektir.

D)

İlk üç dereceyi alanlar kız yarışmacılardır.

E)

Berna’nın derecesi, Melis’in derecesinden daha
yüksektir.

6.

Bu bilgilere göre Murat son konuşmacıysa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A)

Pelin, Nalan’dan sonra konuşma yapmıştır.

B)

Nalan, 4. konuşmacıdır.

C)

Levent, Nalan’dan sonra konuşma yapmıştır.

D)

Özkan, 2. konuşmacıdır.

E)

Kader 4. konuşmacıdır.

Bu bilgilere göre Kader ilk konuşmacıysa 4. konuşmacı kimdir?
A) Pelin
D) Nalan

B) Levent

C) Özkan
E) Murat
15
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... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

8.

•

Ayfer, salı günü nöbet tutmaktadır.

•

Dersler 9.00’da başlamaktadır ve 12.00’de öğretmen bir saat yemek arası vermektedir.

•

Ceyda, Burcu’dan önceki bir gün Ayfer’den ise
sonraki bir gün nöbet tutmaktadır.

•

Demir’in dersi saat 14.00’tedir.

•

Arif’in dersi, Cihat’ın dersinden hemen sonradır.

•

Efe’nin dersi, Berna’nın dersinden hemen
öncedir.

Bu bilgilere göre, dersinin 13.00’te olma olasılığı
olanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A)

Arif, Cihat

B)

Efe, Cihat

C)

Berna, Cihat, Filiz

D)

Berna, Arif

E)

Berna, Efe, Filiz
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10. Bu bilgilere göre Esra, perşembe günü nöbet
tutuyorsa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
yanlıştır?

D) Cihat

B) Berna

A)

Deniz, pazartesi nöbet tutmaktadır.

B)

Ceyda, cuma günü nöbet tutmaktadır.

C)

Burcu, Esra’dan sonraki gün nöbet tutmaktadır.

D)

Ceyda, çarşamba günü nöbet tutmaktadır.

E)

Burcu, cuma günü nöbet tutmaktadır.

11. Bu bilgilere göre Deniz, çarşamba günü nöbet
tutmuşsa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
doğrudur?

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisinin ders
aldığı saat kesin olarak bilinmektedir?
A) Filiz

9.

Aynı hastanede çalışan ve hafta içi gece nöbetine kalan Ayfer, Burcu, Ceyda, Deniz ve Esra adlı
hemşirelerin nöbet tuttukları günler ile ilgili şunlar
bilinmektedir;

Arif, Berna, Cihat, Demir, Efe ve Filiz adlı öğrenciler bir gitar öğretmeninden aynı gün birer saat ders
almaktadır. Bu öğrencilerin hangi saatte ders aldıkları
ve ders alma sıralarıyla ilgili olarak şunlar bilinmektedir:
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7.

... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

E) Arif

C) Efe

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesin
olarak yanlıştır?
A)

Cihat’ın dersi saat 9.00’dadır.

B)

Arif’in dersi Berna’nın dersinden önceki bir
saattedir.

C)

Filiz’in dersi saat 15.00’tedir.

D)

Berna’nın dersi saat 11.00’dedir.

E)

Berna’nın dersi Cihat’ın dersinden sonraki bir
saattedir.

12.

A)

Ceyda, Deniz’den daha önce nöbet tutmuştur.

B)

Burcu, Deniz’den daha önce nöbet tutmuştur.

C)

Esra, Ayfer’den daha sonra nöbet tutmuştur.

D)

Ceyda, Deniz’den daha sonra nöbet tutmuştur.

E)

Ceyda, Ayfer’den daha sonra nöbet tutmuştur.

I.

Burcu

II.

Ceyda

III.

Deniz

Bu bilgilere göre yukarıdakilerden hangileri
perşembe günü nöbet tutabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

C) Yalnız III

E) I, II, III
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Sıralama Kurguları
... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda altın, gümüş ve
bronz madalya almaya hak kazanan Karadenizli,
Egeli ve Akdenizli üç yüzücüyle ilgili şunlar bilinmektedir:

Yurt içinde düzenlenen bir matematik olimpiyatının
final turnuvalarına Adana, Mersin, Van, Isparta ve
Trabzon’dan dokuz öğrenci kalabilmiştir. Final turnuvalarında yapılan yarışmamalardaki öğrencilerin dereceleriyle ilgili olarak şunlar bilinmektedir:

Karadenizli yüzücü, Akdenizli yüzücüden daha
yaşlı ve daha uzun boyludur.

•

•

Gümüş madalya alan yüzücü, Akdenizli yüzücüden gençtir.

Yarışmaya en çok öğrenciyle katılan şehir
Mersin’dir.

•

•

Egeli yüzücü, Karadenizli yüzücüden daha uzun
boylu ve Akdenizli yüzücüden daha gençtir.

Yarışmanın sonunda birinci, beşinci ve sekizinci
sırayı aynı şehirden gelen öğrenciler almıştır.

•

•

Altın madalya alan yüzücü, Egeli yüzücüden
daha yaşlı, Karadenizli yüzücüden kısa boyludur.

Sadece Adana ve Trabzon birer öğrenciyle
yarışmaya katılmıştır.

•

Isparta’dan katılan her öğrencinin ardından
Mersin’den katılan bir öğrenci yarışmayı tamamlamıştır.

•

Yarışmayı art arda bitiren öğrencilerden hiçbiri
aynı şehirden değildir.
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•

15. Bu bilgilere göre, Trabzon’dan yarışmaya katılan
öğrenci yarışmayı kaçıncı sırada tamamlamış
olamaz?
A) 2.

13. Bu yüzücülerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

B) 3.

C) 4.

A)

Boy bakımından ortada olan yüzücü, yaşça en
küçüktür.

B)

En uzun boylu olan yüzücü, en genç yüzücüdür.

C)

Yaşça ortada olan yüzücü, en uzun boyludur.

A)

Mersin ve Van

D)

En kısa boylu olan yüzücü, en yaşlı yüzücüdür.

B)

Isparta ve Adana

En kısa boylu olan yüzücü, en genç yüzücüdür.

C)

Mersin ve Isparta

D)

Adana ve Van

E)

Mersin ve Adana

I.

Van,

E)

14. Bu parçada verilen bilgilere göre,

D) 6.

E) 9.

16. Bu bilgilere göre, yarışma sonunda aşağıdaki şehirlerin hangilerinden katılan öğrencilerin sıralamadaki yeri kesin olarak bilinebilir?

17.

I.

Altın madalyayı alan, Akdenizli yüzücüdür.

II.

Bronz madalya alan yüzücü, Egeli yüzücüden
gençtir.

II.

Trabzon,

III.

Mersin

III.

Gümüş madalya alan yüzücü, Akdenizli yüzücüden kısa boyludur.

Adana’dan yarışmaya katılan öğrenci yarışmayı 9.
sırada bitirdiyse yukarıdaki hangi şehirlerden katılan öğrenciler yarışmayı 6. sırada tamamlayabilir?

yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

C) Yalnız III
E) II ve III

A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

C) Yalnız III
E) II ve III
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... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

Bir satranç turnuvasına Marmara Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi illerinden toplam
10 öğrenci katılmıştır. Turnuva sonundaki sıralama ile
ilgili olarak şunlar bilinmektedir:
Turnuvaya Marmara Bölgesi’nden iki öğrenci,
Doğu Anadolu Bölgesi’nden beş öğrenci, Karadeniz Bölgesi’nden üç öğrenci katılmıştır.

•

Karadeniz Bölgesi’nden bir öğrenci 4. olmuştur.

•

Marmara Bölgesi’nden turnuvaya katılan öğrencilerin sıralaması peş peşedir.

•

Doğu Anadolu Bölgesi’nden katılan öğrencilerin
hiçbiri sıralamada peş peşe yer almamaktadır.
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•

18. Bu bilgilere göre, aşağıdaki sıralama-öğrenci eşleştirmelerinden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) 2 – Karadeniz Bölgesi
B) 6 – Doğu Anadolu Bölgesi
C) 7 – Doğu Anadolu Bölgesi
D) 8 – Doğu Anadolu Bölgesi
E) 9 – Karadeniz Bölgesi
19. Bu bilgilere göre, Marmara Bölgesi’nden katılan
öğrenciler aşağıdaki sıralamalardan hangisinde
yer alamaz?
A) 6.

B) 7.

C) 8.

D) 9.

E) 10.

20. Bu bilgilere göre, Karadeniz Bölgesi’nden turnuvaya katılan öğrencilerden birinin turnuvayı 6.
sırada tamamladığı biliniyorsa aşağıdaki sıralamaların hangisinde Doğu Anadolu Bölgesi’nden bir
öğrenci yer alamaz?
A) 1.
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B) 3.

C) 5.

D) 7.

E) 9.
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2.

... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

Kamil, Levent, Mert, Nedim adlı erkek öğrencilerle Oya, Özge, Pelin adlı kız öğrenciler pazartesi
gününden başlayarak bir hafta boyunca kütüphaneye
gitmişlerdir. Bu öğrencilerin hangi gün kütüphaneye
gittikleriyle ilgili olarak şunlar bilinmektedir:
Herkes farklı bir gün kütüphaneye gitmiştir.

•

Pazartesi günü ilk olarak fazla mesaiye kalan
öğrenci erkek, pazar günü son olarak mesaiye
kalan kızdır.

•

Levent, salı günü sunum yapmıştır.

•

Nedim, perşembe günü sunum yapmıştır.

•

Kamil, Pelin’ten bir sonraki gün sunum yapmıştır.
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•

3.

Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A)

Özge, Nedim’dan sonraki bir gün sunum yapmıştır.

B)

Kamil, cuma günü sunum yapmıştır.

C)

Mert, pazartesi günü sunum yapmıştır.

D)

Pelin, Levent’den sonraki bir gün sunum yapmıştır.

E)

Levent, Mert’tan sonraki bir gün sunum yapmıştır.

I.

Özge

II.

Oya

III.

Pelin

Yukarıdakilerden hangilerinden önceki gün kimin
fazla mesaiye kaldığı kesin olarak bilinmektedir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

1.

C) Yalnız III
E) II ve III

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A)

Oya, pazar günü sunum yapmıştır.

B)

Özge, Nedim’dan sonraki bir gün sunum yapmıştır.

C)

Kamil, Oya’dan bir önceki gün sunum yapmıştır.

D)

Nedim, Pelin’ten bir önceki gün sunum yapmıştır.

E)

Özge, Levent’den bir önceki gün sunum yapmıştır.

4.

I.

Mert

II.

Özge

III.

Levent

Çarşamba günü kimin fazla mesaiye kaldığını
belirlemek için yukarıdakilerden hangilerinin ne
zaman mesaiye kaldığının bilinmesi yeterlidir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

C) Yalnız III
E) II ve III
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6.

... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

Otomobiller için lastik üreten bir şirket, geliştirdiği A,
B, C, D, E, F ve G model lastikleri çeşitli testlere tabi
tutarak kalitelerine göre bir puanlama yapmış ve testin sonunda en yüksek puan alan üç lastiği piyasaya
sürmeye karar vermiştir. Bu lastik modellerinin aldığı
puanlar ve puanlara göre sıralamaları ile ilgili olarak
şunlar bilinmektedir:
C model lastik, sıralamada dördüncüdür.

•

A model lastiğin puanı, C model lastiğin puanından yüksek; F model lastiğin puanından ise
düşüktür.

•

G model lastik, yalnızca D model lastikten yüksek puan almıştır.

•

B model lastik, en yüksek puanı almamıştır.

A)

C model lastiğin puanı, B model lastiğin puanından yüksektir.

B)

F model lastiğin puanı, B model lastiğin puanından yüksektir.

C)

A, E ve F model lastiklerin piyasaya sürülmesine
karar verilmiştir.

D)

B model lastiğin puanı, G model lastiğin puanından yüksektir.

E)

B model lastiğin puanı, A model lastiğin puanından yüksektir.

I.

D

II.

E

III.

G
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•

Bu bilgilere göre, E model lastik en yüksek puanı
almışsa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

5.

20

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesin
olarak bilinebilir?
A)

En yüksek puanı hangi model lastiğin aldığı

B)

Hangi model lastiğin üçüncü sırada yer aldığı

C)

A model lastiğin kaçıncı sırada olduğu

D)

B model lastiğin kaçıncı sırada olduğu

E)

Hangi model lastiğin en düşük puanı aldığı

7.

Bu bilgilere göre, yukarıdaki lastik modellerinden
hangileri beşinci sırada olabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

C) Yalnız III
E) II ve III

5

Sıralama Kurguları

10. Polat 3. sırada test sürüşüne çıktıysa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

8.

•

Test sürüşüne ilk sırada Tülay, beşinci sırada
Şeniz çıkacaktır.

•

Volkan, Seda’dan hemen sonra test sürüşüne
çıkacaktır.

•

Polat, Utku’dan hemen sonra test sürüşüne
çıkacaktır.

•

Test sürüşüne son çıkan Polat da Rasim de
değildir.

Test sürüşüne çıkış sırasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A)

Seda, Şeniz’den sonra test sürüşüne çıkacaktır.

B)

Rasim, Utku’dan önce test sürüşüne çıkacaktır.

C)

Rasim, Tülay’dan hemen sonra test sürüşüne
çıkacaktır.

D)

Polat, Şeniz’den önce test sürüşüne çıkacaktır.

E)

Utku, dördüncü sırada test sürüşüne çıkacaktır.

Utku, Rasim’den önce test sürüşüne çıkmıştır.

B)

Rasim 2. sırada test sürüşüne çıkmıştır.

C)

Seda Rasim’den sonra test sürüşüne çıkmıştır.

D)

Polat Seda’dan önce test sürüşüne çıkmıştır.

E)

Volkan Utku’dan sonra test sürüşüne çıkmıştır.
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Bir otomobil galerisine giderek yeni bir model araçla
test sürüşü yapmak isteyen Polat, Rasim, Seda, Şeniz, Tülay, Utku ve Volkan adlı kişilerin test sürüşüne
çıkış sırasıyla ilgili olarak şunlar bilinmektedir:

A)

11. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

9.

Aşağıdaki kişilerden hangisinin test sürüşüne
kaçıncı sırada çıktığı kesin olarak belli değildir?
A) Şeniz

B) Seda
D) Tülay

C) Rasim
E) Volkan

A)

Utku 3. sırada test sürüşüne çıkmıştır.

B)

Rasim 2. sırada test sürüşüne çıkmıştır.

C)

Polat, Volkan’dan önce test sürüşüne çıkmıştır.

D)

Rasim Utku’dan sonra test sürüşüne çıkmıştır.

E)

Utku, Şeniz’den sonra test sürüşüne çıkmıştır.
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13. Bu bilgilere göre, pazartesi günü ziyarete giden
aşağıdakilerden hangisidir?

... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

A) Ayşe

Ayşe, Bülent, Can, Duygu ve Emir; aynı okulda
Türkçe, Matematik, Kimya, Fizik ve Biyoloji öğretmeni
olarak görev yapmaktadır. Bu öğretmenler pazartesi,
çarşamba, perşembe, cuma ve pazar günlerinde
okuldaki takviye kursu için birbirlerinden farklı günlerde ders vermektedir. Öğretmenlerin branşları, hangi
gün ve hangi sırayla ders verdikleri ile ilgili olarak
şunlar bilinmektedir:
Türkçe ve matematik öğretmenleri kadındır.

•

Can, hafta sonu ders vermektedir.

•

Emir ile Can’ın dersleri arasında 2 gün vardır.

•

Emir, bir kadın öğretmenden bir önceki; branşı
fizik olan öğretmenden bir sonraki gün ders
vermektedir.

•

Bülent, Duygu’dan sonraki bir gün ders vermektedir.

•

İki kadın öğretmen, peş peşe günlerde ders
vermemektedir.
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•

12. Ayşe için;

C) Emir
E) Can

14. Bu bilgilere göre, Bülent’in branşı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Türkçe

B) Matematik
D) Kimya

C) Fizik

E) Biyoloji

15. Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi
kesin olarak çıkarılamaz?

I.

Emir’den sonraki bir gün ders vermektedir.

II.

Branşı Türkçedir.

A)

Çarşamba günü kimin ders verdiği

Biyoloji öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

B)

Ayşe’den sonra kimin ders verdiği

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

C)

Kimin Türkçe öğretmeni olduğu

A) Yalnız I

D)

Erkeklerden birinin biyoloji öğretmeni olduğu

E)

Erkeklerden birinin kimya öğretmeni olduğu

III.

B) Yalnız III
D) I ve III
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B) Bülent
D) Duygu

C) I ve II
E) II ve III
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3.

... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.
Çin’de yapılacak Formula-1 Şampiyonası’na katılacak
A, B, C, D ve E otomobil firmalarına ait yedi formula
pilotu sıralama turlarına katılmıştır. Bu yedi pilotun
turların sonunda elde ettikleri sıralamalarla ilgili olarak
şunlar bilinmektedir:
Sıralama turlarına A ve D firmalarından iki pilot,
diğer firmalardan birer pilot katılmıştır.

•

C firmasının bir pilotu, A ve D firmalarının pilotlarının tam arasında bir sıralama elde edebilmiştir;
A ve D firmalarının diğer pilotları ise sıralama
turlarını peş peşe tamamlamıştır.

•

B firmasının pilotu sıralamada 3. olmuştur.

A)

C firmasının pilotu 6. olmuştur.

B)

C firmasının pilotu 5. olmuştur.

C)

A firmasının bir pilotu 2. olmuştur.

D)

A firmasının bir pilotu 5. olmuştur.

E)

D firmasının bir pilotu 7. olmuştur.
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•

E firmasının bir pilotunun 4. sırada olduğu durumda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

1.

2.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A)

E firmasının pilotu 5. olmuştur.

B)

A firmasının bir pilotu 1. olmuştur.

C)

C firmasının pilotu 5. olmuştur.

D)

D firmasının bir pilotu 2. olmuştur.

E)

D firmasının bir pilotu 7. olmuştur.

Bu bilgilere göre, aşağıdaki firmalardan hangilerinden katılan pilotlar sıralamada 6. olmuş
olabilir?
A) Yalnız D

B) Yalnız E

D) D ve E

C) A ve E
E) A, C ve D

4.

A firmasının bir pilotunun 7. sırada olduğu biliniyorsa D firmasının pilotları kaçıncı sıralarda yer
almış olabilir?
A) Yalnız 4

B) Yalnız 5

D) 2 ve 4

C) 1 ve 4
E) 1, 2 ve 5
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... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

Bir radyo programında Türkü Saati isimli bir program
yapan Elif, bir programda üçü Karadeniz türküsü, ikisi
Ege türküsü ve ikisi de Akdeniz türküsü olmak üzere
dinleyicilere toplam yedi türkü dinletmiştir. Elif’in hangi
yöreye ait türküyü kaçıncı sırada çaldığı ile ilgili olarak
şunlar bilinmektedir:
•

Karadeniz türküleri peş peşe çalınmıştır.

•

Ege türküleri peş peşe çalınmıştır.

•

Akdeniz türküleri peş peşe veya ayrı ayrı çalınmıştır.

Ankara otobüs terminalinden hareket edecek A
firmasına ait otobüs, sırasıyla Kırıkkale, Yozgat ve
Sivas; B firmasına ait otobüs ise sırasıyla Eskişehir,
Kütahya ve Manisa illerine gitmiştir. Ankara’dan bu
otobüslere binen Ayşen, Belgin, Ceren, Duygu, Efe,
Fatih ve Gül adlı kişilerin bindikleri otobüsler ve bu
otobüslerden nerede indikleriyle ilgili olarak şunlar
bilinmektedir:
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9.

5.

Bu bilgilere göre, 3. sırada bir Ege türküsü, 6.
sırada bir Karadeniz türküsü çalınmışsa kaçıncı
sırada kesinlikle bir Akdeniz türküsü çalınmıştır?
A) 1.

6.

B) 3.

B) 2.

E) 7.

C) 4.

D) 5.

C) 4.

D) 5.

B) 4, 5 ve 6.

D) 1, 2 ve 3.

Sivas hariç her şehirde birer kişi inmiştir.

•

Ayşen, Kırıkkale’de inmiştir.

•

Ceren ve Efe aynı otobüse binmişler ve
Ceren, Efe’den önce otobüsten inmiştir.

•

Belgin ve Ayşen farklı otobüslere binmişlerdir.

•

Otobüslerin birinden ilk şehirde yalnızca Fatih
inmiştir.

•

Gül otobüsten son şehirde inmiştir.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesin
olarak yanlıştır?
A)

Belgin, Manisa’da inmiştir.

B)

Duygu, Yozgat’ta inmiştir.

C)

Fatih, B firmasına ait otobüse binmiştir.

D)

Ayşen ve Efe, aynı otobüse binmişlerdir.

E)

Belgin ve Ceren, farklı otobüslere binmişlerdir.

10. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesin
olarak doğrudur? (Aralık 2005)
A)

Duygu, B firmasına ait otobüse binmiştir.

B)

Efe, Kütahya’da inmiştir.

C)

Fatih ve Gül, farklı otobüslere binmişlerdir.

D)

Belgin ve Duygu, aynı otobüse binmişlerdir.

E)

Fatih ve Belgin, aynı otobüse binmişlerdir.

E) 7.

E) 7.

Akdeniz türküleri peş peşe çalınmamışsa üç Karadeniz türküsü aşağıdaki sıralamalardan hangisinde çalınmış olamaz?
A) 2, 3 ve 4
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D) 5.

Bu bilgilere göre, Akdeniz türkülerinden biri 3.
sırada çalınmışsa ikincisi kaçıncı sırada çalınmış
olabilir?
A) 1.

8.

C) 4.

Bu bilgilere göre, kaçıncı sırada bir Ege türküsünin çalınması, iki Akdeniz türküsünün peş peşe
çalınmasını gerektirir?
A) 2.

7.

B) 2.

•

C) 5, 6 ve 7.
E) 3, 4 ve 5.

11. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisinin hangi otobüse bindiği kesin olarak bilinmemektedir?
(Aralık 2005)
A) Gül

B) Belgin
D) Fatih

C) Ceren
E) Efe

12. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi
Kütahya’da inmiş olabilir? (Aralık 2005)
A) Gül

B) Fatih
D) Duygu

C) Ceren
E) Efe

6

Sıralama Kurguları

14. Bu bilgilere göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
kesinlikle doğrudur?

... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

Bir fabrikada cumartesi ve pazar olmak üzere bir
hafta sonu sabah, öğlen ve akşam vardiyalarında
mesaiye kalan Kaan, Levent, Mert, Nihat, Osman
ve Polat adlı işçilerin hangi gün ve hangi vardiyada
mesaiye kaldığı ile ilgili olarak şunlar bilinmektedir:
Mert ile Nihat, farklı günlerde aynı vardiyada
mesaiye kalmıştır.

•

Cumartesi günü ilk olarak mesaiye kalacak kişi
Osman’dır.

•

Kaan ile Polat farklı gün ve vardiyalarda mesaiye kalacaktır.

•

Nihat’tan sonraki gün mesaiye kalacak kişi
Levent’tir.

www.sozelmantik.com

•

A)

İlk hafta mesaiye kalacak kişilerden biri Kaan’dır.

B)

Nihat’ın mesaisi ikinci haftadadır.

C)

Kaan’dan sonra mesaiye kalacak kişi Polat’tır.

D)

Kaan ile Mert’in mesaisi aynı gündedir.

E)

Levent’ten sonraki gün Mert mesaiye kalacaktır.

15. Levent ile Polat’ın aynı gün mesaiye kalacağı
biliniyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (KPSS 2014 - ÖL)
A)

Kaan, akşam mesaiye kalacaktır.

B)

Polat ile Osman, aynı gün mesaiye kalacaktır.

C)

Mert, öğlen vardiyasında mesaiye kalacaktır.

D)

Nihat, pazar günü öğlen mesaiye kalacaktır.

E)

Pazar günü ilk olarak Levent mesaiye kalacaktır.

13.
I.

Polat

II.

Levent

III.

Mert

Bu bilgilere göre, yukarıdaki kişilerden akşam
vardiyasında mesaiye kalmış olabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız III
D) II ve III

C) I ve II
E) I, II ve III

16. Bu bilgilere göre, aşağıdaki kişilerden hangilerinin mesaileri kesinlikle farklı günlerdedir?
A) Osman ile Polat

B) Kaan ile Levent

C) Kaan ile Osman

D) Levent ile Polat

E) Levent ile Osman
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... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

2.

Bir kitabevine giren Aylin, Burak, Ceyda, Duygu,
Esra ve Fırat adlı arkadaşların aldıkları eşyalarla
ilgili olarak şunlar bilinmektedir:
•

Herkes iki farklı çeşit eşya almıştır.

•

Toplam dört kitap, üç dergi, iki CD, iki gazete
ve bir defter almışlardır.

•

Ceyda, bir gazete ve bir kitap almıştır.

•

Duygu ile Esra’nın aldıkları aynı, Aylin ve
Burak’ın aldıkları farklıdır.

•

Defter alan kadındır ve CD da almıştır.

3.

Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A)

Burak CD almıştır.

B)

Aylin CD almıştır.

C)

Burak gazete almıştır.

D)

Duygu dergi almıştır.

E)

Fırat CD almıştır.

Aşağıdakilerden hangisinin kitap almadığı kesinlikle bilinmektedir?
A) Aylin

B) Burak
D) Esra

1.

C) Duygu
E) Fırat

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
doğrudur?
A)

Aylin gazete almıştır.

B)

Esra kitap almıştır.

C)

Fırat gazete almıştır.

D)

Burak dergi almıştır.

E)

Duygu CD almıştır.
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... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

5.

Ali, Berna, Ceren, Duygu, Efe, Fatih, Gizem ve Halit
adlı öğrenciler müzik dersi kapsamında piyano,
gitar, flüt ve saz derslerine katılmaktadır. Hangi
öğrencinin hangi derse katıldığıyla ilgili olarak şunlar bilinmektedir:
•

Her derse ikişer öğrenci katılmaktadır.

•

Berna, saz dersine katılmaktadır.

•

Ceren ve Efe aynı derslere katılmaktadır.

•

Ali ve Halit farklı derslere katılmaktadır.

•

Gitar dersine katılanlar kız öğrencilerdir.

6.

4.
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Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
doğrudur?
A)

Ali, flüt dersine katılmaktadır.

B)

Ceren, piyano dersine katılmaktadır.

C)

Duygu, saz dersine katılmaktadır.

D)

Halit ve Fatih aynı derslere katılmaktadır.

E)

Ali ve Gizem farklı derslere katılmaktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
yanlıştır?
A)

Halit, flüt dersine katılmaktadır.

B)

Ceren, saz dersine katılmaktadır.

C)

Efe, piyano dersine katılmaktadır.

D)

Berna ve Halit, aynı derse katılmaktadır.

E)

Halit ve Duygu, farklı derslere katılmaktadır.

Aşağıdakilerin hangisinde Fatih’in katılabileceği
dersler birlikte verilmiştir?
A)

Piyano – gitar

B)

Piyano – flüt

C)

Piyano – saz

D)

Gitar – flüt

E)

Flüt – saz

EŞLEŞTİRME KURGULARI - TEMEL UYGULAMALAR
... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

8.

A)

Efe defter almıştır.

Kaan, Leyla, Murat, Demir, Efe ve Fırat adlı öğrenciler bir kitapçıdan kitap, dergi, kalem ve defter
türünde eşyalar almışlardır. Bu kişilerin aldıkları
eşyalarla ilgili olarak şunlar bilinmektedir:

B)

Demir kalem almıştır.

C)

İki kişi defter almıştır.

D)

Bir kişi dergi almıştır.

•

Herkes birer eşya almıştır ve her eşya en az
bir kere alınmıştır.

E)

Leyla defter almıştır.

•

İki kişi kalem almıştır.

•

Murat, kitap almıştır.

•

Fırat, dergi ya da defter almıştır.

•

Kaan ve Efe, aynı eşyadan almıştır ve bu eşya
kalem değildir.

9.

7.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

Aşağıdakilerden hangisi, verilen bu bilgilerden
kesin olarak çıkarılabilecek bir sonuçtur?
A)

Kaan dergi almıştır.

B)

Bir kişi kitap almıştır.

C)

Fırat defter almıştır.

D)

Demir dergi almıştır.

E)

Dergi ve kalem alan aynı sayıda kişi vardır.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerin hangisinde
verilen kişiler aynı eşyadan almıştır?
A)

Kaan ve Murat

B)

Kaan ve Leyla

C)

Leyla ve Demir

D)

Leyla ve Murat

E)

Demir ve Fırat
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11. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

Bir kongre merkezinde düzenlenen film festivali
kapsamındaki gösterimlere giden Polat, Remzi,
Serkan, Tarık, Ufuk, Ümit, Vildan ve Yeliz adlı
arkadaşların hangi salonda ve hangi tür filmi izledikleri ile ilgili şunlar bilinmektedir:
•

Herkes yalnızca bir salonda, yalnızca bir film
seyretmiştir.

•

Üç salonu olan kongre merkezinde birinci
salonda gerilim, bilim kurgu; ikinci salonda
komedi, politik; üçüncü salonda ise aksiyon,
gerilim türünde olmak üzere toplam altı film
gösterilmiştir.

•

İkinci ve üçüncü salonlarda üçer kişi film
seyretmiştir.

•

Yeliz, bilim kurgu türünde bir film izlemiştir.

•

Remzi, komedi türünde film izleyen tek kişidir.

•

Aksiyon türünde film izleyenler yalnızca Tarık
ve Vildan’dır.

•

Polat ve Serkan, farklı salonlarda aynı tür film
seyretmiştir.

A)

Serkan, gerilim türünde bir film izlemiştir.

B)

Politik türünde film izleyen toplam iki kişi
vardır.

C)

Remzi ve Serkan, aynı tür film izlemiştir.

D)

Ufuk, politik türünde film izlemiştir.

E)

Birinci salonda bilim kurgu türünde film izleyen
bir kişi vardır.

I.

Bilim kurgu

II.

Gerilim

III.

Politik

12.

Yukarıdakilerden hangileri Ümit’in izlediği film
türlerinden biri olabilir?
A) Yalnız II
D) I ve III

B) Yalnız III

C) I ve II

E) II ve III

10.
I.

Serkan

II.

Ufuk

III.

Ümit

13. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

Bu bilgilere göre, yukarıdakilerden hangileri
üçüncü salonda film izlemiş olabilir?
A) Yalnız I
III

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

Yalnız

A)

Tarık, üçüncü salonda film izlemiştir.

B)

Vildan, ikinci salonda film izlemiştir.

C)

Yeliz, ikinci salonda film izlemiştir.

D)

Serkan, birinci salonda film izlemiştir.

E)

Polat, ikinci salonda film izlemiştir.

EŞLEŞTİRME KURGULARI - TEMEL UYGULAMALAR

....soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

....soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Kaan, Lale, Mert, Nihan ve Osman adlı arkadaşlar
yemek sırasında dört soda, üç kola, iki su ve bir
gazoz içmiştir. Yemekte kimin ne içtiğiyle ilgili olarak
şunlar bilinmektedir:

1.

2.

3.

•

Her içecekten en çok bir tane olmak koşuluyla
herkes ikişer tane içecek almıştır.

•

Kaan ve Nihan aynı içeceklerden içmiştir.

•

Kola içen herkes soda da içmiştir.

•

Mert, soda içmemiştir.

TEST 1

Bir restorana giden Ali, Berk, Cemil, Demir ve
Erdinç adlı arkadaşların yemekte verdikleri
siparişlerle ilgili olarak şunlar bilinmektedir:
•

Toplam sekiz parça sipariş verilmiştir.

•

Herkes en az bir, en fazla iki parça sipariş
vermiştir.

•

Erdinç, sadece kebap yemiştir.

•

Cemil ve Demir’in siparişlerinin tümü aynıdır.

•

İki kişi kebap yemiştir.

•

Salata yiyenlerin hepsi kola içmiş, kola içenlerin hepsi salata yemiştir.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesin
olarak yanlıştır?
A)

Nihan, su içmiştir.

B)

Mert, gazoz içmiştir.

C)

Osman, kola içmiştir.

D)

Kaan, soda içmiştir.

E)

Lale, su içmiştir.

4.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesin
olarak doğrudur?

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A)

Demir’in yedikleri arasında kebap yoktur.

B)

Ali ve Berk’in siparişlerinin tümü aynıdır.
Demir ve Erdinç’in siparişleri farklıdır.

A)

Lale, kola içmiştir.

C)

B)

Gazoz içen kişi su da içmiştir.

D)

Ali kola içmiştir.

C)

Nihan, gazoz içmiştir.

E)

Cemil salata yemiştir.

D)

Osman, su içmiştir.

E)

Su içen herkes soda da içmiştir.

Bu bilgilere göre, içtiklerinin neler olduğu kesin
olarak bilinenler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Kaan, Burcu

B) Kaan, Mert, Nihan

C) Burcu, Mert

D) Mert, Osman

E) Burcu, Nihan, Osman

5.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A)

Dört adet salata sipariş verilmiştir.

B)

Kola içenler kebap yememiştir.

C)

En fazla sayıda siparişi verilen koladır.

D)

Sipariş verilen salata sayısı kebap sayısından
azdır.

E)

Kebap yiyen herkes salata de yemiştir.
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....soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

....soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Ahmet, Burak, Cüneyt adlı erkek öğrencilerle Duygu,
Esra, Filiz, Gamze adlı kızl öğrenciler sömestr
tatilinde Van, Yozgat ve Zonguldak şehirlerine
gitmişlerdir. Bu öğrencilerin hangi şehirlere gittikleri
ile ilgili olarak şunlar bilinmektedir:

Bir çorbacıya giden Arif, Burcu, Cenk, Duygu, Efe,
Filiz ve Gürkan adlı arkadaşların mercimek, tarhana, tavuk ve işkembe çorbalarından hangilerini
içtikleriyle ilgili olarak şunlar bilinmektedir:
•

Mercimek çorbasını iki, tavuk çorbasını üç kişi
içmiştir.

Burak, Duygu ile aynı şehre; Esra ise onlardan
farklı bir şehre gitmiştir.

•

Tarhana çorbasını yalnız Efe içmiştir.

•

Yozgat’a yalnızca iki kız gitmiştir.

•

Cenk ve Filiz, aynı çorbayı içmişlerdir.

•

İkisi erkek, biri kız olmak üzere üç kişi
Zonguldak’a gitmiştir.

•

Arif, Cenk ve Gürkan, farklı çorbaları içmişlerdir.

•

Filiz, Van’a gitmiştir.

•

8.

9.

6.

7.
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Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

Bu bilgilere göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
kesinlikle yanlıştır?
A)

Arif ve Burcu aynı çorbayı içmişlerdir.

B)

Burcu ve Duygu farklı çorbaları içmişlerdir.

C)

Filiz, mercimek çorbası içmiştir.

D)

Filiz, tavuk çorbası içmiştir.

E)

Filiz, işkembe çorbası içmiştir.

Duygu’nun içebileceği çorbalar aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?
A)

Yalnız mercimek

B)

Yalnız tavuk

C)

Yalnız işkembe

D)

Mercimek ve tavuk

E)

Mercimek ve işkembe

10. Arif’in, tavuk çorbası içtiği biliniyorsa aşağıdaki
ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A)

Ahmet, Van’a gitmiştir.

A)

Burcu, tavuk çorbası içmiştir.

B)

Ahmet ve Filiz farklı yerlere gitmişlerdir.

B)

Duygu, mercimek çorbası içmiştir.

C)

Cüneyt, Zonguldak’a gitmiştir.

D)

Cüneyt ve Gamze farklı yerlere gitmişlerdir.

C)

Duygu, tavuk çorbası içmiştir.

E)

Burak ve Duygu, Van’a gitmişlerdir.

D)

Gürkan, işkembe çorbası içmiştir.

E)

Cenk, mercimek çorbası içmiştir.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

11. Gürkan’ın, mercimek çorbası içtiği biliniyorsa
I.

Burcu,

II.

Duygu,

III.

Filiz

A)

Cüneyt ve Burak, Zonguldak’a gitmişlerdir.

B)

Filiz ve Duygu, farklı yerlere gitmişlerdir.

C)

Esra, Zonguldak’a gitmiştir.

adlı kişilerden hangileri kesinlikle tavuk çorbası
içmiştir?

D)

Ahmet, Zonguldak’a gitmiştir.

A) Yalnız I

E)

Gamze, Van’a gitmiştir.

B) Yalnız II
D) I ve II

C) Yalnız III
E) I ve III
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....soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

....soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Kaan, Lale, Mert, Nilay ve Oya adlı kişilerin işe
giderken kullandıkları araçlarla ilgili şunlar bilinmektedir:

Dokuz yarışmacının katıldığı bir satranç turnuvasının sonuçlarıyla ilgili olarak şunlar bilinmektedir:

•

İşe gidilirken metro, halk otobüsü, motosiklet,
dolmuş ve metrobüs araçlarından her biri bir
defa kullanılmaktadır.

•

Yarışmacılardan üçü Ankara, üçü İstanbul, üçü
de İzmir’den katılmıştır.

•

Birinci ve altıncı sırada yarışı tamamlayan
yarışmacılar aynı şehirden gelmiştir.

•

Lale ve Oya metro ya da halk otobüsü ile işe
gitmektedir.

•

•

Mert, dolmuş ya da metrobüs ile işe gelmektedir.

İzmir’den gelen yarışmacıların hepsi tek numarayla yarışmaya katılmıştır.

•

Yarışmayı üçüncü sırada tamamlayan
yarışmacı İstanbul’dan gelmiştir.

14. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

12.
I.

Metro

II.

Dolmuş

III.

Halk otobüsü

Mert metrobüsle işe gidiyorsa Kaan, yukarıdaki
araçlardan hangisini kullanmış olabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

C) Yalnız III
E) I ve III

13.
I.

Kaan

II.

Mert

III.

Nilay

Kaan metroya binmiyorsa yukarıdakilerden
hangisinin kullandığı araç kesin olarak bilinmektedir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

C) Yalnız III
E) I ve III

A)

İkinci olan yarışmacı Ankaralıdır.

B)

Birinci ve sekizinci olan yarışmacılar aynı
şehirdendir.

C)

Dördüncü ve sekizinci olan yarışmacılar aynı
şehirdendir.

D)

Dördüncü ve altıncı olan yarışmacılar farklı
şehirdendir.

E)

Beşinci olan yarışmacı İzmirlidir.

15. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A)

Birinci yarışmacı İstanbullıdır.

B)

İkinci ve dokuzuncu yarışmacılar aynı şehirden gelmiştir.

C)

Altıncı olan yarışmacı Ankaralıdır.

D)

İkinci ve sekizinci olan yarışmacılar İstanbulludır.

E)

Sekizinci olan yarışmacı Ankaralıdır.

16. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi Ankaralı yarışmacılardan biri olamaz?
A) Birinci

B) İkinci
D) Yedinci

C) Dördüncü

E) Sekizinci
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EŞLEŞTİRME KURGULARI - TEMEL UYGULAMALAR
....soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.
Kaan, Levent, Murat, Nurhan ve Oya adlı kişiler;
otobüs, uçak, tren, otomobil ve gemi olmak üzere
beş farklı farklı ulaşım aracı kullanarak A, B, C, D
ve E şehirlerine gitmişlerdir. Bu kişilerin gittikleri
kentler ve kullandıkları ulaşım araçları ile ilgili olarak
şunlar bilinmektedir:
•

Herkes farklı bir araça farklı bir şeyhre gitmiştir.

•

Nurhan, uçakla gitmiştir.

•

Kaan, gemiyle gitmiştir.

•

B şehrine otobüsle gidilmiştir.

•

C şehrine otomobille gidilmiştir.

•

E şehrine trenle giden bir kadındır.

17. Bu bilgilere göre, Murat aşağıdaki kentlerden
hangilerine gitmiş olabilir?
A) A ya da B

B) A ya da E

C) B ya da C

D) C ya da D
E) D ya da E

18. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine
kesin olarak ulaşılabilir?
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A)

Kimin otomobille gittiğine

B)

Kaan’ın nereye gittiğine

C)

Oya’nın hangi ulaşım aracıyla gittiğine

D)

Levent’in hangi ulaşım aracıyla gittiğine

E)

Nurhan’ın nereye gittiğine

EŞLEŞTİRME KURGULARI

....soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden
bağımsız olarak cevaplayınız.

2.

Üniversiteyi bitiren A, B, C, D ve E adlı kişiler K,
L, M, N ve R şehirlerinden birine doktor, mühendis,
öğretmen, avukat ve savcı olarak gitmiş ve çalışmaya başlamışlardır. Bu kişilerin çalıştıkları şehirlerle
ilgili şunlar bilinmektedir:
•

Bunlardan üçü bayan, ikisi erkektir.

•

A adlı kişi, R şehrine avukat olarak gitmiştir.

•

Doktor ve savcı olanlar K ve N şehirlerine
gitmiştir.

•

L ve M şehirlerine gidenler erkektir.

•

D adlı kişi, mühendis olarak görev yapmaktadır.

3.

1.

Bu bilgilere göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
kesinlikle doğrudur?

Bu bilgilere göre, bayan mı yoksa erkek mi
olduğu kesin olarak bilinenler aşağıdakilerin
hangisinde birlikte verilmiştir?
A)

A ve B

B)

B ve D

C)

C ve B

D)

D ve A

E)

E ve C

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A)

Bayanlardan bir mühendistir.

B)

Bayanlardan biri doktordur.

C)

Bayanlardan biri öğretmendir.

D)

Erkeklerden biri savcıdır.

E)

Erkeklerden biri avukattır.

A)

A adlı kişi, bayandır.

C adlı kişi, N şehrine çalışmaya gittiyse aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

B)

D adlı kişi, M şehrine gitmiştir.

A)

B adlı kişi, K şehrine gitmiştir.

C)

Bayanlardan biri E’dir.

B)

D, erkektir.

D)

Öğretmen olan kişi, L şehrine gitmiştir.

C)

C, bayandır.

Erkek olanlardan biri savcıdır.

D)

E, doktordur.

E)

C, öğretmendir.

E)

4.

TEST 2
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EŞLEŞTİRME KURGULARI
....soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden
bağımsız olarak cevaplayınız.

....soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden
bağımsız olarak cevaplayınız.
Aynı konservatuvarda okuyan Kaan, Lale, Mert ve
Nihan adlı öğrenciler; bağlama, piyano, şan ve flüt
derslerini almaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerle
ilgili şunlar bilinmektedir:
•
Her öğrenci iki ders almış ve her ders en az bir
defa alınmıştır.
•
Kaan bağlama dersini almakta, piyano dersini
almamaktadır.
•
Nihan, flüt dersini almaktadır.
•
Lale, flüt dersi almamaktadır.
•
Mert’le Nihan tüm dersleri birlikte almaktadır.

K, L, M ve N adlı kişilerin katıldıkları bir yemekte
yedikleri ve içtikleri ile ilgili şunlar bilinmektedir:

5.

•

Bir kişi kebap, bir kişi makarna, iki kişi kola ve
iki kişi su almamıştır.

•

K makarna almamıştır.

•

M sadece kola almamıştır.

•

Herkes en az iki, en fazla üç parça ürün
almıştır.

•

Kebap alanlardan bir kişi makarna almamıştır.

•

Kola alanlardan biri makarna almamıştır.

Su alanlardan biri makarna almadıysa
aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A)

K kebap almamıştır.

B)

K su almıştır.

C)

M kebap almamıştır.

D)

L su almıştır.

E)

N makarna almamıştır.

8.

6.
I.

Kola alanlardan birinin kebap almadığına

II.

N’in kola aldığına

III.

Kebap alanlardan birinin kola aldığına

B) Yalnız II
D) I ve II

C)
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II.

Flüt

A) Yalnız I
III

B) Yalnız II
D) II ve III

C)

Yalnız

E) I, II ve III

Yalnız

E) II ve III

9.
7.

Bağlama

III. Şan
Nihan’la Kaan bir dersi ortak alıyorsa bu ders
yukarıdakilerden hangisi olabilir?

Bu bilgilere göre yukarıdakilerden hangilerine
kesin olarak ulaşılabilir?
A) Yalnız I
III

I.

N, kebap ve makarna aldıysa aşağıdakilerden
hangisi kesinlikle doğrudur?

Bu bilgilere göre, Kaan tüm dersleri Lale
ile birlikte alıyorsa aşağıdakilerden hangisi
kesinlikle doğrudur?

A)

N kola almıştır

A)

Lale, piyano dersi almaktadır.

B)

L su almıştır.

B)

Kaan, flüt dersi almaktadır.

C)

N su almıştır.

C)

Nihan, şan dersi almaktadır.

D)

L kebap almamıştır.

D)

Kaan, şan dersi almaktadır.

E)

K makarna almıştır.

E)

Mert, şan dersi almaktadır.

EŞLEŞTİRME KURGULARI
10. Kaan, bağlama dersini Nihan’la alıyorsa
aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

....soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden
bağımsız olarak cevaplayınız.

A)

Mert, şan dersini almaktadır.

B)

Mert’le Lale aynı dersleri almaktadır.

C)

Mert, piyano dersini almaktadır.

D)

Lale, piyano dersi almaktadır.

Aşçılık, balıkçılık, camcılık, dericilik, elektrikçilik ve
fidecilik mesleklerinden birini yapan Kadir, Levent,
Murat, Nevzat ve Osman adlı kişilerin yaşadığı
şehirlerle ilgili şunlar bilinmektedir:

E)

Kaan’la Nihan tüm dersleri birlikte almaktadır.

•

Üç kişi Sürmene, Perşembe ve Şavşat ilçelerinde, iki kişi Rize ve Tokat illerinde yaşamaktadır.

•

Mesleği aşçılık olan kişi Rize’de yaşamaktadır.

•

Murat Şavşat’ta, Osman Sürmene’de yaşamaktadır.

•

Bir ilçede yaşayan Nevzat’ın mesleği dericiliktir.

•

Levent’in mesleği camcılıktır.

11. Nihan, piyano dersi alıyorsa aşağıdakilerden
hangisi kesin olarak doğrudur?
A)

Kaan, şan veya flüt derslerinden birini
almaktadır.

B)

Lale, bağlama dersini almaktadır.

C)

Mert, şan dersini almaktadır.

D)

Kaan, flüt dersini almaktadır.

E)

Mert, bağlama veya şan derslerinden birini
almaktadır.

I.

Mert

II.

Lale

III.

Kaan

12.
13. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin
olarak doğrudur?

Bu bilgilere göre yukarıdakilerden hangisi şan
dersini almış olabilir?
A) Yalnız I
III

B) Yalnız II
D) II ve III

C)
E) I, II ve III

Yalnız

A)

Osman’ın mesleği fideciliktir.

B)

Nevzat, Tokat’ta yaşamaktadır.

C)

Levent, Tokat’ta yaşamaktadır.

D)

Şavşat’ta yaşayan kişinin mesleği balıkçılıktır.

E)

Sürmene’de yaşayan kişinin mesleği elektrikçiliktir.
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14. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin
olarak yanlıştır?
A)

Murat’ın mesleği balıkçılıktır.

B)

Mesleği balıkçılık olan kişi Perşembe’de yaşamaktadır.

C)

Tokat’ta yaşayan kişinin mesleği camcılıktır.

D)

Osman’ın mesleği elektrikçiliktir.

E)

Perşembe’de yaşayan kişinin mesleği dericiliktir.

I.

Kadir

II.

Osman

III.

Levent

15.

Yukarıdakilerden hangilerinin hem mesleği hem
de yaşadığı şehir bilinmektedir?
A) Yalnız I
III

B) Yalnız II
D) I ve II

C)

Yalnız

E) I ve III

16.
I.

Aşçılık

II.

Balıkçılık

III.

Fidecilik

Yukarıdaki mesleklerden hangilerini yapan kişi
bilinmektedir?
A) Yalnız I
III

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

Yalnız

TEST 3

EŞLEŞTİRME KURGULARI

....soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden
bağımsız olarak cevaplayınız.

... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız cevaplayınız.
Bir tatlıcıya giden A, B, C, D, E, F ve G adlı
arkadaşlar baklava, künefe, şöbiyet, sütlaç, aşure
tatlılarından sipariş vermişlerdir. Herkesin sadece
bir tatlı yediği tatlıcıda kimlerin hangi tatlılardan
yediği ile ilgili olarak şunlar bilinmektedir:

A, B, C, D ve E adlı kişilerin bir mağazadan
yaptıkları alışverişle ilgili olarak şunlar bilinmektedir:

1.

•

Dört gömlek, üç ceket, iki şapka ve bir kazak
alınmıştır.

•

Her kıyafetten en çok bir tane almak koşuluyla
herkes ikişer tane kıyafet almıştır.

•

C, gömlek almamıştır.

•

Ceket alan herkes gömlek de almıştır.

•

A ve D aynı kıyafetlerden almıştır.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesin
olarak yanlıştır?

4.

•

İki kişi baklava ve şöbiyet yemiş, diğer
tatlılardan ise birer kişi yemiştir.

•

C, künefe yemiştir.

•

D ve E aynı tatlıdan yemiştir.

•

A ve B farklı tatlıdan yemiştir.

•

F, sütlaç yemiştir.

A)

A, gömlek almıştır.

D, baklava siparişi vermişse G hangi tatlıdan
sipariş vermiştir?

B)

B, şapka almıştır.

A) Baklava

C)

D, şapka almıştır.

D)

C, kazak almıştır.

E)

E, ceket almıştır.

B) Künefe

D) Istavrit

C) Şöbiyet
E) Aşure

5.

2.

3.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesin
olarak doğrudur?
A)

B, ceket almıştır.

B)

D, kazak almıştır.

C)

E, şapka almıştır.

D)

Şapka alan herkes gömlek de almıştır.

E)

Kazak alan kişi şapka da almıştır.

Bu bilgilere göre, aldıkları kıyafetlerin neler
olduğu kesin olarak bilinenler aşağıdakilerin
hangisinde birlikte verilmiştir?

I.

Baklava

II.

Şöbiyet

III.

Aşure

B’nin sipariş vermiş olabileceği tatlılar
yukarıdakilerden hangileridir?
A) Yalnız I

B) Yalnız III
D) I ve III

6.

C) I ve II

E) I, II ve III

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A)

A, B

A)

A, baklava yemiştir.

B)

B, C

B)

B ve F, farklı tatlılardan yemişlerdir.

C)

C, E

C)

E, baklava yemiştir.

D)

A, C, D

D)

D, şöbiyet yemiştir.

E)

B, D, E

E)

A ve G ,aynı tatlıdan yemiştir.
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... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.
Ankara, İstanbul, Akdeniz, Karadeniz Teknik ve
Dicle Üniversitelerinde edebiyat, tarih, tıp, mühendislik ve fizik alanlarında yüksek lisans veya
doktora öğrencisi olarak okuyan A, B, C, D ve E adlı
öğrencilerin okudukları üniversite, bölüm ve akademik dereceleri ile ilgili olarak şunlar bilinmektedir:

7.

8.

•

A, Ankara Üniversitesinde okumaktadır.

•

Tıp okuyan B’dir.

•

D, yüksek lisans öğrencisi olarak Ankara ya da
İstanbul Üniversitesinde okumaktadır.

•

Fizik, edebiyat ve mühendislik okuyanlar doktora öğrencileridir.

•

E, Dicle Üniversitesinde mühendislik
okumaktadır.

Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki
sonuçlardan hangisine varılamaz?
A)

B, doktora yapmaktadır.

B)

Fizik okuyan A veya C’dır.

C)

Dicle Üniversitesinde okuyan E’dır.

D)

D, tarih bölümünde okumaktadır.

E)

C, doktora yapmaktadır.

Bu bilgilere dayanarak öğrencilerden
hangilerinin hem okudukları üniversite,
hem okudukları bölüm hem de akademik
dereceleri (yüksek lisans/doktora) kesin olarak
söylenebilir?
A) A ve C

B) A ve E

C) C ve D

D) C ve E
E) D ve E

9.
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... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

Bir kitabevine giden Arif, Berk, Cemil ve Demir adlı
öğrenciler K, L, M, N, P yazarlarına ait 3 öykü ve 4
roman almışlardır. Bu kişilerin aldıkları kitaplarla ilgili
olarak şunlar bilinmektedir:
•

Demir, yalnızca bir adet roman satın almıştır.

•

Berk’in satın aldıkları arasında öykü yoktur.

•

Arif, yalnızca aynı tür kitaptan iki farklı yazarın
kitabını satın almıştır.

•

Cemil, yalnızca bir adet N yazarına ait öykü ve
bir adet L yazarına ait roman satın almıştır.

•

İki kişi N yazarına ait roman almıştır. Bunun
dışında hiç kimse aynı yazara ait aynı üründen
almamıştır.

10. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi
kesinlikle yanlıştır?
A)

Arif, P yazarına ait öykü satın almıştır.

B)

Berk, K yazarına ait roman satın almıştır.

C)

Berk, N yazarına ait roman satın almıştır.

D)

Arif ve Berk, aynı türde farklı yazarların
kitabını satın almıştır.

E)

Arif ve Cemil, aynı yazara ait farklı türde kitap
satın almıştır.

11. Bu bilgilere göre Arif, aşağıdakilerin hangisinde verilen ürünlerin ikisini de satın almış
olabilir?
A)

P yazarına ait öykü, N yazarına ait öykü

B)

K yazarına ait öykü, L yazarına ait öykü

C)

M yazarına ait roman, K yazarına ait roman

D)

M yazarına ait roman, P yazarına ait roman

E)

N yazarına ait roman, P yazarına ait roman

B, Akdeniz Üniversitesinde okuyorsa
aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?
A)

B, doktora yapmaktadır.

B)

A, tarih bölümünde okumaktadır.

C)

E, yüksek lisans yapmaktadır.

D)

Tıp okuyan öğrenci İstanbul Üniversitesinde
okumaktadır.

E)

C, Karadeniz Teknik Üniversitesinde
okumaktadır.

12. Bu bilgilere göre Demir’in satın aldığı roman
hangi yazara aittir?
A) K

B) L

C) M

D) N

E) P

EŞLEŞTİRME KURGULARI
... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.
Türk sanat müziği parçalarının seslendirdiği bir
şarkı yarışmasında Aslı, Bengü, Ceyda, Dilek,
Esra, Filiz ve Gonca adlı yarışmacılar Müzeyyen
Senar’dan, Zeki Müren’den ve Muazzez Abacı’dan
şarkılar seslendirmişlerdir. Hangi yarışmacıların,
hangi sanatçılardan şarkı seslendirdiği ile ilgi ilgili
olarak aşağıdaki bilgiler verilmektedir:
•

Üç şarkıcı Müzeyyen Senar’ın, üç şarkıcı Zeki
Müren’in, bir şarkıcı da Muazzez Abacı’nın
şarkılarını seslendirmiştir.

•

Aslı, Müzeyyen Senar’a ait bir şarkı
seslendirmiştir.

•

Bengü ile Esra, aynı sanatçıya ait şarkıları
seslendirmiştir.

•

Ceyda ile Dilek, farklı sanatçıların şarkılarını
seslendirmişlerdir.

•

Gonca, Muazzez Abacı’ya ait bir şarkı
seslendirmemiştir.

13. Muazzez Abacı’dan şarkılar seslendirebilecek
şarkıcılar aşağıdakilerin hangisinde birlikte
verilmiştir?
A)

Esra, Filiz

B)

Bengü, Filiz

C)

Ceyda, Bengü

D)

Ceyda, Dilek, Esra

E) Ceyda, Dilek, Filiz
14. Bengü, Müzeyyen Senar’dan bir şarkı
seslendirirse aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
doğrudur?

... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

Çetin, Serhat, Murat ve Ömer’in katıldıkları bir yemekli toplantıda bu kişilerin yedikleri ile ilgili şunlar
bilinmektedir:
•

Herkes en az iki, en fazla üç parça yemek
almıştır. Bir kişi kebap, bir kişi salata, iki kişi
içecek ve iki kişi tatlı almamıştır.

•

Çetin salata almamıştır.

•

Kebap alanlardan bir kişi salata almamıştır.

•

Murat sadece içecek almamıştır.

•

İçecek alanlardan biri salata almamıştır.

16. Bu bilgilere göre yukarıdakilerden hangilerine
kesin olarak ulaşılabilir?
I.

Serhat’ın içecek aldığına

II.

Kebap alanlardan birinin içecek aldığına

III.

İçecek alanlardan birinin kebap almadığına

A) Yalnız I
III

B) Yalnız II
D) I ve II

C)

Yalnız

E) II ve III

17. Tatlı alanlardan biri salata almadıysa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A)

Dilek, Zeki Müren’den şarkı seslendirmiştir.

A)

Çetin tatlı almıştır.

B)

Ceyda, Zeki Müren’den şarkı seslendirmiştir.

B)

Serhat tatlı almıştır.

C)

Gonca, Müzeyyen Senar’dan şarkı
seslendirmiştir.

C)

Ömer salata almamıştır.

D)

Filiz ile Gonca, aynı sanatçıdan şarkı
seslendirmiştir.

D)

Çetin kebap almamıştır.

E)

Serhat kebap almamıştır.

E)

Dilek ile Filiz, aynı sanatçıdan şarkı seslendirmiştir.

15. Verilen bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi
olanaksızdır?
A)

Aslı ile Filiz’in aynı sanatçıdan şarkı seslendirmesi

B)

Ceyda’nın Müzeyyen Senar’dan şarkı seslendirmesi

C)

Filiz’in Muazzez Abacı’dan bir şarkı seslendirmesi durumunda Gonca’nın Zeki Müren’den bir
şarkı seslendirmesi

D)

E)

Esra’nın Zeki Müren’den bir şarkı seslendirmesi
durumunda Dilek’in Müzeyyen Senar’dan bir
şarkı seslendirmesi
Gonca’nın Müzeyyen Senar’dan bir şarkı
seslendirmesi

18. Ömer kebap ve salata aldıysa aşağıdakilerden
hangisi kesinlikle doğrudur?
A)

Serhat kebap almamıştır.

B)

Çetin salata almıştır.

C)

Serhat tatlı almıştır.

D)

Ömer içecek almıştır

E)

Ömer tatlı almıştır.
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EŞLEŞTİRME KURGULARI
... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

Kemal, Levent, Meral, Nedim, Serkan ve Oya adlı
öğrenciler; fizik, kimya, biyoloji, tıp, matematik ve
astronomi ve okumaktadır.
•

Fizik, matematik ve biyoloji bölümünde okuyan
öğrenciler erkektir.

•

Kemal, astronomi veya biyoloji okumaktadır.

•

Meral kimya bölümünde okumamaktadır.

•

Tıp bölümünde okuyan bayan değildir.

NOT: Bu soru için tabloya gerek yoktur!

Bir elektronik eşya mağazasında satılan ürünlerden
beşi bilgisayar, üçü tablet, ikisi cep telefonudur. Bu
ürünlerin türleri ve hangi ülkenin malı olduğuyla ilgili
olarak şunlar bilinmektedir:
•

Toplam dört Çin malı, dört Japon malı ve iki
Amerikan malı oyuncak vardır.

•

Oyuncak bilgisayarlardan en az bir tanesi
Japon malıdır.

•

Oyuncak tabletlerden her biri farklı renktedir.

•

Oyuncak cep telefonular Çin malı değildir.

19. Bu bilgilere göre, Oya’nın okuduğu bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fizik

B) Kimya

D) Matematik

C) Biyoloji
E) Astronomi
22. Oyuncak bilgisayarlardan ikisi Japon malıysa,
aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

20. Bu bilgilere göre aşağıdaki bilgilerden hangisi
kesinlikle yanlıştır?
A)

Kemal, biyoloji okumaktadır.

B)

Levent, biyoloji okumaktadır.

C)

Serkan, tıp okumaktadır.

D)

Meral, astronomi okumaktadır.

E)

Serkan, matematik okumaktadır

A)

Bilgisayarlardan biri Amerikan malıdır.

B)

Tabletlerden biri Japon malıdır.

C)

Tabletlerden biri Amerikan malıdır.

D)

Cep telefonlarından biri Japon malıdır.

E)

Cep telefonlarından biri Amerikan malıdır.

23. Bu bilgilere göre;
21.

I.
II.
III.
IV.

Nedim
Kemal
Serkan
Meral

B) I ve III
D) II ve IV
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En az iki bilgisayar Çin malıdır,

II.

Cep telefonlarından biri Amerikan malıdır,

III.

İki cep telefonu da Japon malıdır

ifadelerinden hangisi kesinlikle doğrudur?

Bu bilgilere göre yukarıdakilerden hangilerinin
okudukları bölüm kesin olarak bilinmektedir?
A) I ve II

I.

C) II ve III
E) III ve IV

A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve III

C) I ve II
E) II ve III

EŞLEŞTİRME KURGULARI

....soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden
bağımsız olarak cevaplayınız.

2.

1.

Bu bilgilere göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
kesin olarak doğrudur? (ALES 2012 / 2)
A)

B modeli tuşludur.

Bir mağazada, internet bağlantılı ve internet bağlantısız olmak üzere tuşlu veya dokunmatik cep telefonları satılmaktadır. A, B, C, D, E, F ve G model
cep telefonları ile ilgili şunlar bilinmektedir:

B)

B modeli dokunmatiktir.

C)

C modeli tuşludur.

D)

D modeli tuşludur.

•

Modellerin üçü dokunmatik, dördü tuşludur.

E)

D modeli dokunmatiktir.

•

A ve G modelleri tuşludur.

•

Biri B olmak üzere üç modelin internet bağlantısı vardır.

•

E modelinin internet bağlantısı yoktur.

•

Tuşlu cep telefonlarından ikisinin internet
bağlantısı vardır.

•

F modeli hem dokunmatiktir hem de internet
bağlantılıdır.

3.

Bu bilgilere göre,

4.

TEST 4

Bu bilgilere göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
kesin olarak yanlıştır? (ALES 2012 / 2)
A)

A modeli internet bağlantılıdır.

B)

C ve D modelleri tuşludur.

C)

C ve E modelleri dokunmatiktir.

D)

G modeli internet bağlantılıdır.

E)

E modeli dokunmatiktir.

I.

C,

II.

D,

C modelinin dokunmatik olduğu biliniyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak yanlıştır? (ALES 2012 / 2)

III.

G

A)

A modeli internet bağlantılıdır.

modellerinden hangilerinin internet bağlantısı
olabilir? (ALES 2012 / 2)

B)

G modeli internet bağlantılıdır.

A) Yalnız I
II

C)

C modeli internet bağlantılıdır.

D)

D modeli internet bağlantılıdır.

E)

D modeli tuşludur.

B) Yalnız II
D) II ve III

E) I, II ve III

C) I ve
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EŞLEŞTİRME KURGULARI
....soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden
bağımsız olarak cevaplayınız.

7.

Bir öğle yemeğinde et, tavuk ve balık yemeklerinin
tam veya yarım porsiyonlarından (her bir yemeğin
tam ve yarım porsiyonlarından en az bir kere sipariş
edilmek koşuluyla) sipariş eden Ahmet, Burcu,
Cemre, Deniz, Emre, Fatih, Gizem ve Hakan’a
ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir:
•

Tam ve yarım porsiyon yemek sipariş eden kişi
sayısı birbirine eşittir.

•

Burcu ile Emre, farklı porsiyonlarda et yemeği
sipariş etmişlerdir.

•

Deniz ile Gizem, yarım porsiyon yemek sipariş
etmişlerdir.

•

Balık sipariş eden iki kişiden biri Cemre’dir.

•

Ahmet, yarım porsiyon tavuk sipariş eden tek
kişidir.

•

Fatih ile Burcu, aynı porsiyonda aynı yemeği
sipariş etmişlerdir.

I.

Cemre

II.

Hakan

III.

Emre

Aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? (KPSS 2014)
A)

Hakan, yarım porsiyon yemek sipariş etmiştir.

B)

Emre, tam porsiyon yemek sipariş etmiştir.

C)

Gizem, balık yemeği sipariş etmiştir.

D)

Cemre, tam porsiyon yemek sipariş etmiştir.

E)

Burcu, yarım porsiyon yemek sipariş etmiştir.

5.

Yukarıdaki kişilerden hangileri tam porsiyon
yemek sipariş etmişlerdir? (KPSS 2014)
A)

Yalnız I
II
D) II ve III

B) Yalnız II

C) I ve

E) I, II ve III

8.
6.
I.

Deniz

A)

Balık sipariş eden kişilerden biri Gizem’dir.

II.

Gizem

B)

Fatih, yarım porsiyon yemek sipariş etmiştir.

III.

Hakan

C)

Et yemeği sipariş eden toplam üç kişi bulunmaktadır.

D)

Burcu ile Deniz, aynı porsiyonda yemek sipariş etmişlerdir.

E)

Hakan ile Cemre, farklı porsiyonlarda yemek
sipariş etmişlerdi

Yukarıdaki kişilerden hangileri balık yemeği
sipariş etmiş olabilir? (KPSS 2014)
A)

Yalnız I
III
D) II ve III
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Deniz’in et yemeği sipariş ettiği biliniyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?
(KPSS 2014)

B) I ve II
E) I, II ve III

C) I ve

EŞLEŞTİRME KURGULARI
....soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden
bağımsız olarak cevaplayınız.
Bir lisans programında Ayşe, Belma, Can, Derya,
Elif, Fatma ve Gökhan adlı öğrencilerin birinci veya
ikinci dönem yaratıcı drama, fotoğrafçılık ve müzik
derslerinden birini seçtikleri bilinmektedir.
Birinci ve ikinci dönemde her dersi seçen en az bir
öğrencinin bulunduğu derslere ilişkin kimi bilgiler şu
şekildedir:

9.

•

Her öğrenci yalnızca bir ders seçmiştir.

•

Birinci dönem ders seçen öğrenci sayısı, ikinci
dönemdekinden fazladır.

•

Belma ile Can aynı dönemde müzik dersini
seçmişlerdir.

•

Derya ile Elif farklı dönemlerde aynı dersi
seçmişlerdir.

•

Belma ile Fatma aynı dönemde ders seçmişlerdir.

•

İkinci dönem fotoğrafçılık dersini seçen tek kişi
Ayşe’dir.

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak yanlıştır? (ALES 2015 / 2)
A) Elif ile Fatma aynı dönemde ders seçmişlerdir.
B)

Belma ile Gökhan’ın seçtikleri ders aynıdır.

C)

Derya ile Fatma’nın seçtikleri ders farklıdır.

D)

Ayşe ile Derya’nın seçtikleri ders farklıdır.

E)

Ayşe ile Gökhan farklı dönemlerde ders seçmişlerdir.

11. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak bilinemez?
(ALES 2015 / 2)
A) Yaratıcı drama dersini birinci dönem seçen öğrenci sayısı
B)

Yaratıcı drama dersini ikinci dönem seçen öğrenci veya öğrenciler

C)

Fotoğrafçılık dersini birinci dönem seçen öğrenci veya öğrenciler

D)

Müzik dersini ikinci dönem seçen öğrenci sayısı

E)

Müzik dersini birinci dönem seçen öğrenci veya
öğrenciler

Buna göre
I.

Belma,

II.

Derya,

III.

Gökhan

adlı öğrencilerden hangileri ikinci dönemde ders
seçmiş olabilir? (ALES 2015 / 2)
A) Yalnız I
III

B) Yalnız II
D) II ve III

E) I, II ve III

C) I ve

12. Elif ile Belma’nın aynı dönemde ders seçtikleri
biliniyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (ALES 2015 / 2)
A) Elif’in seçtiği ders müziktir.
B)

Derya ikinci dönemde ders seçmiştir.

C)

Gökhan’ın seçtiği ders yaratıcı dramadır.

D)

Fatma ikinci dönemde ders seçmiştir.

E)

Can ikinci dönemde ders seçmiştir.
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TEST 5

EŞLEŞTİRME KURGULARI

....soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden
bağımsız olarak cevaplayınız.

2.

Hatice; Türkçe ve matematik derslerine ait A, B, C,
D, E, F, G ve H ödevlerini el yazısıyla veya bilgisayar çıktısı olarak hazırlamıştır. Hatice’nin hazırladığı
toplam sekiz ödeve ilişkin bazı bilgiler şu şekildedir:
•

Türkçe ve matematik derslerine ait ödevler eşit
sayıdadır.

•

B ile H ödevleri, aynı derse ait bilgisayar çıktısı
şeklindedir.

•

F ödevi, matematik dersi için el yazısıyla
hazırlanmıştır.

•

Aynı dersin E ödevi el yazısı ve D ödevi bilgisayar çıktısı şeklindedir.

•

A ile C ödevleri, matematik dersine aittir.

3.

Bu bilgilere göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
kesin olarak doğrudur? (ALES 2014 / 2)
A)

A ile G, aynı derse ait farklı şekilde hazırlanmış ödevlerdir.

B)

B ile C, farklı derslere ait farklı şekilde hazırlanmış ödevlerdir.

C)

E ile F, aynı derse ait aynı şekilde hazırlanmış
ödevlerdir.

D)

B ile F, farklı derslere ait farklı şekilde hazırlanmış ödevlerdir.

E)

G ile H, farklı derslere ait aynı şekilde hazırlanmış ödevlerdir.

El yazısı şeklinde hazırlanan toplam üç ödevden
birinin A olduğu biliniyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (ALES 2014 / 2)
A)

B ile C, farklı şekilde hazırlanmış ödevlerdir.

B)

H ile D, farklı derslere ait ödevlerdir.

C)

C ile G, aynı şekilde hazırlanmış ödevlerdir.

D)

E ile A, aynı derse ait ödevlerdir.

E)

F ile G, farklı derslere ait ödevlerdir.

I.

B ile E

4.
1.
I.

A

II.

F ile C

II.

E

III.

H ile G

III.

G

Yukarıdakilerden hangileri kesin olarak aynı
derse ait farklı şekilde hazırlanmış ödevlerdir?
(ALES 2014 / 2)

Yukarıdakilerden hangileri matematik dersi için
el yazısıyla hazırlanmış ödevlerden biri olabilir?
(ALES 2014 / 2)
A) Yalnız I

B) I ve II
D) I ve III
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E) II ve III

C) I ve II

A) Yalnız I
III

B) Yalnız II
D) I ve III

E) II ve III

C)

Yalnız

EŞLEŞTİRME KURGULARI
....soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden
bağımsız olarak cevaplayınız.

6.

Hatice; A, B, C, D, E, F, G ve H çiçekleri için kırmızı
renkli ve siyah renkli, seramik ve plastikten yapılmış
toplam 8 tane saksı satın almıştır. Farklı maddelerden yapılmış saksıların kırmızı ve siyah renkli
olanlarından en az bir tane satın alan Hatice’nin
alışverişine ilişkin bazı bilgiler şöyledir.
•

Her bir çiçek için sadece bir tane saksı satın
alınmıştır.

•

Dört seramik saksı satın alınmıştır.

•

B ve G çiçekleri için siyah renkte plastik saksı
satın alınmıştır.

•

A ve E çiçekleri için farklı maddeden yapılmış
kırmızı renkte saksılar satın alınmıştır.

•

Siyah renkte toplam üç tane saksı satın alınmıştır.

•

C ve H çiçekleri için aynı renk ve aynı maddeden yapılmış saksılar satın alınmıştır.

I.

B ile C

II.

F ile D

III.

A ile G

Yukarıdaki çiçek çiftlerinden hangilerinin saksıları kesin olarak farklı renktedir? (ALES 2014 / 2)
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) II ve III

7.

8.

C) I ve II
E) I, II ve III

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesin
olarak doğrudur? (ALES 2014 / 2)
A) F çiçeği için plastik saksı satın alınmıştır.
B)

E çiçeği için satın alınan saksı seramiktir.

C)

Siyah renkte satın alınan saksılardan biri C çiçeği içindir.

D)

A ile D çiçeği için satın alınan saksılar plastikten yapılmıştır.

E)

Kırmızı renkte satın alınan saksılardan biri H
çiçeği içindir.

I.

A

D çiçeği için kırmızı plastik bir saksı satın alındığı biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi kesin
olarak doğrudur? (ALES 2014 / 2)
A) A ile B çiçekleri için satın alınan saksılar aynı
renktedir.

II.

C

B)

III.

F

F ile H çiçekleri için satın alınan saksılar aynı
maddeden yapılmıştır.

C)

B ile E çiçekleri için satın alınan saksılar aynı
maddeden yapılmıştır.

D)

D ile F çiçekleri için satın alınan saksılar aynı
renktedir.

E)

G ile A çiçekleri için satın alınan saksılar aynı
maddeden yapılmıştır.

5.

Yukarıdaki çiçeklerden hangileri için kırmızı
renkte plastik saksı satın alınmış olabilir? (ALES
2014 / 2)
A) Yalnız II
D) I ve III

B) Yalnız III

C) I ve II

E) II ve III
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EŞLEŞTİRME KURGULARI
....soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden
bağımsız olarak cevaplayınız.

9.

11. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesin
olarak yanlıştır? (ALES 2014 / 2)
A)

K modeli klimalıdır.

Bir galeride klimalı ve klimasız olmak üzere dizel
ve benzinli otomobiller satılmaktadır. K, L, M, N,
P, R ve S model otomobiller ile ilgili olarak şunlar
bilinmektedir:

B)

M ve K modelleri klimasızdır.

C)

M ve P modelleri benzinlidir.

D)

S modeli klimalıdır.

•

Modellerin üçü benzinli, dördü dizeldir.

E)

L modeli benzinlidir.

•

K ve S modelleri dizeldir.

•

Biri L olmak üzere, üç modelin kliması vardır.

•

P modelinin kliması yoktur.

•

Dizel araçlardan ikisinin kliması vardır.

•

R modeli hem benzinli hem de klimalıdır.

Bu bilgilere göre,
I.

M,

II.

N,

III.

S

model otomobillerin hangileri klimalı olabilir?
(ALES 2014 / 2)
A) Yalnız I
II

B) Yalnız II
D) II ve III

C) I ve

E) I, II ve III

12. M modelinin benzinli olduğu biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır? (ALES
2014 / 2)

10. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesin
olarak doğrudur? (ALES 2014 / 2)
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A)

L modeli dizeldir.

B)

L modeli benzinlidir.

C)

M modeli dizeldir.

D)

N modeli dizeldir.

E)

N modeli benzinlidir.

A)

K modeli klimalıdır.

B)

S modeli klimalıdır.

C)

M modeli klimalıdır.

D)

N modeli klimalıdır.

E)

N modeli klimasızdır.

EŞLEŞTİRME KURGULARI
....soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.
Bir lisede birinci, ikinci veya üçüncü sınıfta öğrenim
gören Ahmet, Burak, Ceyda, Dilek, Emir, Funda
ve Gizem adlı öğrenciler hentbol veya voleybol
takımlarından birinde oynamaktadır. Öğrencilerin sınıflarına ve oynadıkları takımlara ilişkin kimi bilgiler
şu şekildedir:
•

Aynı sınıfta öğrenim gören Ahmet ve Emir
farklı takımlarda oynamaktadır.

•

Aynı takımda oynayan Burak ve Ceyda aynı
sınıfta öğrenim görmektedir.

•

Birinci sınıfta olup voleybol takımında oynayan
tek öğrenci Funda’dır.

•

Birinci ve ikinci sınıflarda hentbol oynayan
sadece birer öğrenci vardır.

•

Voleybol oynayan toplam üç öğrenci vardır.

•

Burak ve Dilek aynı takımda oynamaktadır.

15. Buna göre;
I.

Burak,

II.

Emir,

III.

Gizem

adlı öğrencilerden hangileri ikinci sınıfta öğrenim görüyor olabilir? (ALES 2016 /2)
A) Yalnız I

B) I ve II
D) II ve III

C) I ve III
E) I, II ve III

13. Buna göre;
I.

Ahmet,

II.

Ceyda,

III.

Gizem

adlı öğrencilerden hangileri hentbol takımında
oynuyor olabilir? (ALES 2016 /2)
A) Yalnız I
III

B) Yalnız II
D) I ve II

C)

Yalnız

E) I ve III
16. Farklı sınıflarda öğrenim gören Ahmet ve
Gizem’in aynı sporu yaptığı biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (ALES 2016 /2)
A) Üçüncü sınıfta öğrenim gören Gizem, voleybol
oynamaktadır.

14. Aşağıdaki öğrencilerden hangileri kesin olarak
aynı sınıfta öğrenim görmektedir? (ALES 2016
/2)
A) Burak ve Emir
B)

Burak ve Dilek

C)

Ceyda ve Funda

D)

Ceyda ve Gizem

E)

Dilek ve Funda

B)

İkinci sınıfta öğrenim gören Dilek, hetbol oynamaktadır.

C)

Birinci sınıfta öğrenim gören Burak, hetbol oynamaktadır.

D)

Üçüncü sınıfta öğrenim gören Ceyda, voleybol
oynamaktadır.

E)

İkinci sınıfta öğrenim gören Ahmet, hentbol oynamaktadır.
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EŞLEŞTİRME KURGULARI

....soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden
bağımsız olarak cevaplayınız.

2.

Mercimek çorbası – Pilav – Meyve suyu

Çorbalar: Mercimek, domates ve tavuk

B)

Domates çorbası – Pilav – Meyve suyu

Yemekler: Pilav, balık, türlü, fasulye, makarna

C)

Domates çorbası – Pilav – Kola

İçecekler: Su, kola, meyve suyu

D)

Tavuk çorbası – Türlü – Meyve suyu

E)

Tavuk çorbası – Türlü – Su

•

Mönüde yer alanların hepsi en az bir kez
sipariş edilmiştir.

•

Herkes bir çorba, bir içecek ve farklı bir yemekten istemiştir.

•

N ile aynı çorbadan sipariş eden M yemeklerden makarna istemiştir.

•

Mercimek çorbası isteyen iki kişi balık veya
türlü istemişlerdir.

•

P içeceklerden meyve suyu, yemeklerden
fasulye istemiştir.

•

İçeceklerden kolayı yalnız K ve L istemiştir.

3.
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Aşağıda verilen siparişlerden hangisi N’ye ait
olabilir?
A)

Bir lokantaya giden K, L, M, N ve P’nin yukarıdaki
mönüden verdikleri siparişlerle ilgili şunlar bilinmektedir:

1.

TEST 6

M’nin tavuk çorbası ve meyve suyu istediği
biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi kesin olarak
yanlıştır?

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerin hangisi kesin
olarak doğrudur?

A)

N tavuk çorbası istemiştir.

A)

K mercimek çorbası istemiştir.

B)

P domates çorbası istemiştir.

B)

P tavuk çorbası istemiştir.

C)

N içeceklerden su istemiştir.

C)

M mercimek çorbası istemiştir.

D)

N içeceklerden meyve suyu istemiştir.

D)

L tavuk çorbası istemiştir.

E)

L türlü istemiştir.

E)

L balık istemiştir.

EŞLEŞTİRME KURGULARI
....soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

5.

Ahmet, Hasan ve Zafer isimli üç kişi; A, B, C, D, E
ve K vitamin değerlerinin tamamını ölçtürmüşlerdir.
Vitaminlerin değer sonuçları “yüksek”, “normal” ve
“düşük” olmak üzere sınıflandırılmıştır. Bu üç kişinin
vitamin değeri sınıflandırmalarıyla ilgili olarak bazı
bilgiler şöyledir:
•
Ahmet’in dört vitamin değeri yüksek, iki vitamin
değeri ise normaldir.
•

A vitamini herkeste aynı değerde ölçülmüştür.

•

Ahmet’in yüksek olan vitamin değerlerinden
biri, diğerlerinde normaldir.

•

İki kişinin E ve K vitamin değeri düşüktür.

•

Hasan’ın yalnızca bir vitamin değeri normaldir.

•

B vitamini yüksek değerde olan iki kişiden biri
Zafer’dir.

6.

4.

C vitamini sadece Zafer’de normal değerde
ölçülmüşse aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
doğrudur?
A)

Hasan’ın D vitamin değeri normaldir.

B)

Ahmet’in E vitamin değeri yüksektir.

C)

Hasan’ın C vitamin değeri düşüktür.

D)

Ahmet’in normal değerde ölçülen vitaminlerinden biri K’dir.

E)

Zafer’in D vitamin değeri yüksektir.

Hasan ve Zafer’in sadece iki vitamin değeri düşükse aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hasan’ın C vitamin değeri normalse D vitamin
değeri yüksektir.
B)

Zafer’in D vitamin değeri yüksekse Ahmet’in C
vitamin değeri yüksektir.

C)

Ahmet’in D vitamin değeri normalse Zafer’in C
vitamin değeri normaldir.

Hasan için yukarıdaki vitaminlerden hangileri
normal değerde olabilir?

D)

Ahmet’in C vitamin değeri normalse Hasan’ın D
vitamin değeri yüksektir.

A) Yalnız I
III

E)

Zafer’in C vitamin değeri yüksekse Hasan ve
Zafer’in tüm vitamin değerleri aynıdır.

I.

A

II.

B

III.

C

B) Yalnız II
D) I ve II

C)

Yalnız

E) II ve III

50

EŞLEŞTİRME KURGULARI
....soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden
bağımsız olarak cevaplayınız.

8.

Özel bir şirkette çalışan Ada, Bilge, Cenk, Didem
ve Ege şirket tarafından seminere gönderilecektir.
Çalışanlardan seminer için Antalya, İzmir, Bodrum,
Trabzon ve Mardin arasından iki tercih yapmaları
istenmiştir. Tercihlerle ilgili şunlar bilinmektedir:
•

İzmir, Trabzon ve Mardin ikişer kez tercih
edilmiştir.

•

Bilge ilk sırada Trabzon’u tercih etmiştir.

•

Mardin Ege’nin ilk, Cenk’in ikinci tercihi
olmuştur.

•

Ada ve Didem aynı şehirleri, farklı sırayla
tercih etmiştir.

•

Cenk’in birinci sırada tercih ettiği şehri Didem
ikinci sırada tercih etmiştir.
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Bu bilgilere göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
kesinlikle doğrudur? (DGS 2013)
A) Ada’nın tercih ettiği ikinci şehir Bodrum’dur.

I.

Antalya,

II.

Bodrum,

III.

Mardin

şehirlerinden hangilerini ikinci sırada tercih
etmiş olabilir? (DGS 2013)
A) Yalnız I
III

B) Yalnız II
D) I ve II

9.

7.

Bu bilgilere göre Bilge;

C)

Yalnız

E) II ve III

Bu bilgilere göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
kesinlikle yanlıştır? (DGS 2013)
A) Ada’nın ilk tercihi Mardin olmuştur.
B)

Didem’in ilk tercihi İzmir olmuştur.

C)

Cenk’in ilk tercihi Antalya olmuştur.

D)

Ada ve Cenk’in ilk tercihleri aynı şehir olmuştur.

E)

Bodrum yalnız bir kişi tarafından tercih edilmiştir.

10. Ada’nın ilk tercihinin Bodrum olduğu biliniyorsa
aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle
doğrudur? (DGS 2013)
A) Antalya üç kişi tarafından tercih edilmiştir.

B)

Antalya’yı hiç kimse tercih etmemiştir.

B)

Bodrum dört kişi tarafından tercih edilmiştir.

C)

Bodrum üç kişi tarafından tercih edilmiştir.

C)

Cenk’in ilk tercihi Bodrum olmuştur.

D)

Antalya dört kişi tarafından tercih edilmiştir.

D)

Didem’in ikinci tercihi Antalya olmuştur.

E)

Ege’nin tercih ettiği ikinci şehir Trabzon’dur.

E)

Ada ve Cenk’in tercih sıralaması birbirinin tersidir.

EŞLEŞTİRME KURGULARI
....soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden
bağımsız olarak cevaplayınız.
Aynı bölümde görev yapan öğretim elemanlarından
Kemal, Leyla, Mine, Nermin, Osman, Özkan’ın yıl
sonunda A, B ve C düzeyinde dergilerde yayımlanan makaleleri incelenmiştir. Her öğretim elemanının en az bir makalesinin bulunduğu toplam dokuz
makaleye ilişkin kimi bilgiler şöyledir:

13. Mine’nin C düzeyinde makalesi olduğu biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (2015
KPSS)
A) Leyla ile Nermin’in aynı düzey dergide yayımlanan bir makalesi vardır.
B)

Mine ile Osman’ın aynı düzey dergide yayımlanan bir makalesi vardır.

C)

Kemal ile Nermin’in makaleleri aynı düzey dergide yayımlanmıştır.

•

A düzeyindeki dergide yayımlanan makale
sayısı, diğerlerinden daha azdır.

D)

Mine ile Nermin’in makaleleri aynı düzey dergide yayımlanmıştır.

•

B düzeyi dergide yayımlanan makale sayısı
üçtür.

E)

Kemal ile Osman’ın makaleleri aynı düzey dergide yayımlanmıştır.

•

Özkan’ın yalnızca C düzeyi dergide bir
makalesi bulunmaktadır.

•

A düzeyi dergide makalesi yayımlanan iki
kişinin C düzeyindeki dergide de makalesi
bulunmaktadır.

•

Leyla’nın yayımlanan iki makalesinden biri B
düzeyi dergidedir.

•

Kemal’in iki, Osman’ın bir makalesi
bulunmaktadır.

I.

Kemal

II.

Mine

III.

Nermin

11.

Yukarıdaki kişilerden hangilerinin B düzeyindeki
dergide makalesi olabilir? (2015 KPSS)
A) Yalnız I
III

B) Yalnız II
D) I ve II

C)

Yalnız

E) II ve III

12. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
(2015 KPSS)
A) Kemal’in makalelerinden biri A düzeyi dergide
yayımlanmıştır.
B)

Mine’nin yayımlanan birden çok makalesi bulunmaktadır.

C)

Osman’ın makalesi C düzeyi dergide yayımlanmıştır.

D)

Leyla’nın makalelerinden biri, C düzeyi dergide
yayımlanmıştır.

E)

Nermin’in A düzeyi dergide yayımlanan makalesi bulunmaktadır.

14. Makaleler yayımlandığı dergi düzeyine göre A
düzeyi dergide 3, B düzeyi dergide 2, C düzeyi
dergide 1 puan alıyorsa öğretim elemanlarınca
alınan en yüksek puan kaçtır? (2015 KPSS)
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
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YER - KONUM KURGULARI
1.

2.

Ayşe, Davut, Erkan, Fahri, Hülya ve Zafer adlı kişiler
şekildeki gibi bir masada oturmaktadır.

2
1

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi
kesinlikle doğrudur? (DGS - 2003)
A)

Terzilerden birinin iş yeri 1. kattadır.

B)

Fotoğrafçının iş yeri, avukatın iş yeriyle aynı kattadır.

C)

Muhasebecilerden birinin iş yeri 2. kattadır.

D)

Muhasebecilerden birinin iş yeri en üst kattadır.

E)

Fotoğrafçının iş yeri en üst kattadır.

Bu kişilerin masadaki yerleriyle ilgili şunlar
bilinmektedir:
•

Davut, Ayşe’nin tam karşısında oturmaktadır.

•

Fahri’nin hemen solunda Hülya oturmaktadır.

•

Zafer, Ayşe ile Erkan’ın arasında oturmaktadır.

Ayşe, 1 numaralı yerde oturduğuna göre, 2
numaralı yerde aşağıdakilerden hangisi oturuyor
olabilir? (DGS - 2003)
A)

Hülya ya da Erkan

B)

Davut ya da Hülya

C)

Davut ya da Zafer

D)

Erkan ya da Fahri

E)

Fahri ya da Zafer

3.

Bu bilgilere göre doktorun iş yeri 3. kattaysa
aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? (DGS
- 2003)
A)

Fotoğrafçının iş yeri, kiralık iş yeriyle aynı kattadır.

B)

Terzilerden birinin iş yeri ile muhasebecilerden
birinin iş yeri aynı kattadır.

C)

Avukatın iş yerinin bir üst katında terzilerden birinin iş yeri vardır.

D)

Terzilerden birinin iş yeri 2. kattadır.

E)

Muhasebecilerden birinin iş yeri 1. kattadır.

... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.
Dört katlı bir işhanında her katta 2 iş yeri vardır.
Bu iş yerlerini iki terzi, iki muhasebeci, bir avukat,
bir doktor, bir fotoğrafçı kullanmaktadır. Son kattaki
iş yerlerinden birisi ise kiralıktır. Bu iş yerinin
apartmandaki yerleri ile ilgili şunlar bilinmektedir :

4.

Muhasebecilerden birinin iş yeri 3. kattaysa kiralık
iş yerini aşağıdakilerden hangisinin tutması
durumunda “Aynı meslekten olanların iş yerleri farklı
katlardadır.” kuralına uyulması mümkün olmaz?
(DGS - 2003)

•

Aynı meslekten olanların iş yerleri farklı katlardadır.

A)

Terzi

•

Terzilerden biri ile doktorun iş yeri aynı kattadır.

B)

Muhasebeci

•

Avukatın iş yeri 2. kattadır.

C)

Avukat

•

Fotoğrafçının iş yeri doktorunkinin bir üst katındadır.

D)

Fotoğrafçı

•

Kiralık iş yeri, işhanının en üst katındadır.

E)

Doktor
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... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

2. kat

6

7

8

9

10

1. kat

1

2

3

4

5

... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.
ÖÖN
N
1.1 . Sıra
S ýr a

•

5.

3.
3 . Sıra
S ýr a
ARKA
A R KA

Manav 3 numaralı dükkândır ve bir yanında giysi
mağazası, bir yanında da ayakkabı mağazası
vardır.

•

Giysi mağazalarından ikisi yan yanadır, üçüncü
giysi mağazası bunlarla aynı katta değildir.

•

Hiçbir giysi mağazası hiçbir restoranla yan yana
değildir.

•

Kuaförler aynı kattadır ve yan yanadır.

•

Ayakkabı mağazaları aynı kattadır, ancak yan
yana değildir.

Bir konfeksiyon atölyesindeki dokuz dikiş makinesi,
şekildeki gibi üç sıra halinde dizilmiştir. Bu
makinelerin biri boştur, ötekilerde K, L, M, N, P, R, S
ve T kişileri çalışmaktadır.
•

K, L ve M’nin çalıştığı makineler aynı sıradadır.

•

P’nin hemen önündeki makinede M, hemen
arkasındaki makinede R, hemen solundaki
makinede de T çalışmaktadır.

•

S’nin hemen sağındaki makine boştur.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesin
olarak yanlıştır? (DGS - 2005)
A)

Kuaförler ikinci kattadır.

B)

Ayakkabı mağazalarından biri, kuaförlerden biriyle yan yanadır.

C)

Restoranlardan biri, ayakkabı mağazalarından
biriyle yan yanadır.

D)

Birinci katta bir giysi mağazası ve bir ayakkabı
mağazası yan yanadır.

E)

1 ve 6 numaralı dükkanlarda restoran vardır.

7.

8.
6.

SAĞ
SA Ð

SOL
S O L 2.2 . Sıra
S ýr a

Şekilde numaralarıyla gösterilen 10 dükkanının
bulunduğu iki katlı alışveriş merkezinde 3 giysi
mağazası, 2 ayakkabı mağazası, 2 kuaför, 2
restoran ve 1 manav bulunmaktadır. Bu iş yerlerinin
yerleşimiyle ilgili şunlar bilinmektedir:

N’nin çalıştığı makinenin konumu aşağıdakilerden
hangisidir? (DGS - 2005)
A)

1. sıranın solu

B)

2. sıranın ortası

C)

2. sıranın solu

D)

3. sıranın ortası

E)

3. sıranın sağı

K’nin çalıştığı makinenin konumu aşağıdakilerden
hangisi olabilir? (DGS - 2005)

Bu bilgilere göre, kaç numaralı dükkanda hangi
iş yerinin olduğu kesin olarak söylenebilir? (DGS
- 2005)

A)

1. sıranın sağı

B)

1. sıranın solu

A) 2

C)

2. sıranın sağı

D)

2. sıranın ortası

E)

3. sıranın ortası

B) 4

C) 5

D) 8

E) 10
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10. Aşağıdakilerin hangisinde Hasan’ın oturma
olasılığı olan sıra numaraları birlikte verilmiştir?
(DGS - 2008)

... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

A) 1 - 3

Ayça, Burcu, Ceren, Deniz, Ebru, Faruk, Gizem ve
Hasan aynı sınıftadırlar. Tek kişilik sıralardan oluşan
sınıfın sıra düzeni aşağıdaki gibidir:

B) 3 - 5
D) 5 - 7

C) 3 - 7
E) 7 – 8

4 …….. ……… 8
3 …….. ……… 7
2 …….. ……… 6
1 …….. ……… 5
ÖN
Sınıftaki oturma düzeni hakkında aşağıdaki bilgiler
verilmiştir:
Gizem, öndeki iki sıradan birinde oturmaktadır.
•

Burcu, 6 numaralı sırada oturmaktadır.

•

Ayça, Deniz’in; Ebru da Ceren’in hemen arkasındaki sırada oturmaktadır.

•

Hasan, Deniz’in yanındaki sırada oturmaktadır.
11. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? (DGS
- 2008)

9.

A)

Ayça, 4 numaralı sırada oturmaktadır.

B)

Gizem, 5 numaralı sırada oturmaktadır.

C)

Ebru, Hasan’ın hemen önündeki sırada oturmaktadır.

D)

Deniz, 1 numaralı sırada oturmaktadır.

E)

Ceren, Gizem’in yanındaki sırada oturmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
(DGS - 2008)
A)

Faruk, Ayça’nın yanındaki sırada oturmaktadır.

B)

Hasan, Burcu’nun hemen arkasındaki sırada
oturmaktadır.

C)

Faruk, Gizem’in hemen arkasındaki sırada oturmaktadır.

D)

Ayça, Burcu’nun yanındaki sırada oturmaktadır.

E)

Ebru, Deniz’in hemen önündeki sırada oturmaktadır.

12. Aşağıdaki sıraların hangilerine kimlerin oturduğu
kesin olarak bilinmektedir? (DGS - 2008)
A) 1 - 2 - 3 - 4

B) 1 - 2 - 5 - 6

D) 3 - 4 - 7 - 8
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C) 3 - 4 - 5 - 6

E) 5 - 6 - 7 – 8
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14. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi
kesinlikle yanlıştır? (DGS - 2010)

... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.
Bir markette A, B, C, D ve E markalı sütler aşağıdan
yukarıya doğru 1, 2, 3, 4, 5 olarak numaralandırılan
beş rafa yerleştirilmiştir. Bununla ilgili aşağıdaki
bilgiler verilmiştir.
•

Her rafta yalnızca bir markaya ait sütler bulunmaktadır.

•

C markalı sütler 2. raftadır.

•

B markalı sütler, D markalı sütlerin bulunduğu
rafın bir üst rafındadır.

•

A markalı sütler, E markalı sütlerin bulunduğu
rafın üstünde yer alan raflardan birindedir.

13. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi
kesinlikle doğrudur? (DGS - 2010)
A)

B markalı sütler, 3. raftadır.

B)

D markalı sütler, 4. raftadır.

C)

E markalı sütler, 1. raftadır.

D)

A markalı sütler, D markalı sütlerin bulunduğu rafın bir alt rafındadır.

E)

B markalı sütler, A markalı sütlerin bulunduğu rafın bir alt rafındadır.

A)

A markalı sütler, 4. raftadır.

B)

B markalı sütler, 5. raftadır.

C)

D markalı sütler, 3. raftadır.

D)

B markalı sütler, A markalı sütlerin bulunduğu rafın üstünde yer alan raflardan birindedir.

E)

D markalı sütler, A markalı sütlerin bulunduğu rafın altında yer alan raflardan birindedir.

I.

A markalı sütler

II.

B markalı sütler

III.

D markalı sütler

15.

Bu bilgilere göre yukarıdakilerden hangilerinin 3.
rafta bulunma olasılığı vardır? (DGS - 2010)
A) Yalnız I

B) Yalnız III
D) I ve III
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C) I ve II

E) II ve III
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17. Burcu’nun odasının 3 numaralı oda olduğu
durumda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
yanlıştır? (DGS - 2010)

... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.
Ali, Burcu, Ceyda, Deniz, Erdem ve Fatih’in odaları
aynı koridorda yan yanadır. Odalar soldan sağa
doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde numaralandırılmıştır. Bu
kişilerin odalarıyla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:
•

Ceyda’nın odası 4 numaralı odadır.

•

Deniz ve Erdem’in odaları yan yanadır.

•

Ali ve Fatih’in odaları yan yanadır.

•

Burcu ve Fatih’in odaları yan yana değildir.

A)

Ali’nin odası 1 numaralı odadır.

B)

Deniz’in odası 1 numaralı odadır.

C)

Erdem’in odası 1 numaralı odadır.

D)

Fatih’in odası 5 numaralı odadır.

E)

Fatih’in odası 6 numaralı odadır.

I.

Burcu

II.

Deniz

III.

Fatih

18.

Erdem’in odasının 3 numaralı oda olduğu
durumda yukarıdaki kişilerden hangilerinin oda
numarası kesin olarak bilinmektedir? (DGS - 2010)
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) II ve III

Burcu’nun odası 1 numaralı odadır.

B)

Deniz’in odası 6 numaralı odadır.

C)

E) I, II ve III

19. Erdem’in odasının 5 numaralı oda olduğu
durumda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
yanlıştır? (DGS - 2010)

16. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi
kesinlikle yanlıştır? (DGS - 2010)
A)

C) I ve II

A)

Ceyda ve Deniz’in odaları arasında bir kişinin
odası vardır.

Erdem’in odası 1 numaralı odadır.

B)

Ali’nin odası 3 numaralı odadır.

D)

Burcu ve Ali’nin odaları yan yanadır.

C)

Burcu’nun odası 1 numaralı odadır.

E)

Fatih ve Deniz’in odaları yan yanadır.

D)

Burcu ve Ali’nin odaları yan yanadır.

E)

Fatih ve Ceyda’nın odaları yan yanadır.
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... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

21. Derya’nın 2. katta asansörden indiği durumda
aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
(DGS - 2010)

Arda, Buket, Ceren, Derya, Ege, Fırat ve Gamze
bir binanın zemin katında bulunan bir asansöre
binmişlerdir. Binada zemin katın üstünde 1’den 5’e
kadar numaralandırılmış beş kat bulunmaktadır.
Asansör yukarı doğru çıkmaya başlamıştır. Bu
kişilerin indikleri katlarla ilgili aşağıdaki bilgiler
verilmiştir:
•

Her katta en az 1, en fazla 2 kişi asansörden
inmiştir.

•

3. katta yalnız Ceren asansörden inmiştir.

•

Arda, Ege’den bir önceki katta asansörden
inmiştir.

•

Derya, Fırat’tan bir sonraki katta asansörden
inmiştir.

•

Gamze ve Derya, farklı katlarda asansörden
inmiştir.

•

Buket ve Fırat, aynı katta asansörden inmiştir.

A)

Gamze, 4. katta asansörden inmiştir.

B)

Buket, 5. katta asansörden inmiştir.

C)

Ege, 4. katta asansörden inmiştir.

D)

5. katta asansörden 2 kişi inmiştir.

E)

1. katta asansörden 2 kişi inmiştir.

22. Ege ve Gamze’nin asansörden birlikte indikleri
durumda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
doğrudur? (DGS - 2010)
A)

Arda, asansörden tek başına inmiştir.

B)

Ege ve Gamze, 5. katta asansörden inmiştir.

C)

Fırat, Arda’dan sonraki bir katta asansörden inmiştir.

D)

Derya, 2. katta asansörden inmiştir.

E)

Buket, 4. katta asansörden inmiştir.

20. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi
kesinlikle yanlıştır? (DGS - 2010)
A)

Ege, 2. katta asansörden inmiştir.

B)

Arda, 4. katta asansörden inmiştir.

C)

Buket, 2. katta asansörden inmiştir.

D)

Gamze, 1. katta asansörden inmiştir.

E)

Derya, 5. katta asansörden inmiştir.

23. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 1. katta
asansörden inmiş olamaz? (DGS - 2010)
A) Arda

B) Buket
D) Derya
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C) Gamze
E) Fırat
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... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

B1

B6

B2

Ç5
Ç4

B3
B5

B4

Bir otoparktaki yan yana yedi park yeri soldan sağa
doğru 1’den 7’ye kadar numaralanmıştır. Bu yerlere
3 kamyon, 2 taksi, 2 minibüs şu kurallara göre park
edecektir.

Ç1

Ç3

B

Büyük

Ç

Çocuk

Ç2

•

Kamyonların yan yana park edilmesi zorunludur.

•

Taksilerin yan yana park edilmesi zorunludur.

•

Minibüsler yan yana veya ayrı ayrı park edebilir.

Altı büyük ve beş çocuk, şekildeki gibi halka şeklinde
oturmaktadırlar. Bu oturma şeklinde şu kurallar uygulanmıştır:
•

Her büyüğün bir tarafında bir çocuk, diğer tarafında da bir büyük oturmaktadır.

•

Her büyüğün yanındaki çocuk, kendi çocuğu olmak zorundadır.

26. 3 numaralı yere bir taksi, 6 numaralı yere bir
kamyon park edilirse, kaç numaralı yere kesinlikle
bir minibüsün park edilmesi gerekir? (Aralık 2001)
A) 7

B) 5

C) 4

D) 2

E) 1

24. Aşağıdaki verilenlerin hangisinde iki büyüğün
birbirinin eşi olduğu kesindir? (Mayıs 2001)
A) B2 B3

B) B B
D) B6 B2

4

5

C) B B
E) B1 B2

5

6

25.
I.

Anne ve babasıyla bir çocuk.

II.

İki çocuğuyla bir anne.

III.

Bir anneyle çocuk.

Yukarıdakilerden hangileri oturma düzenini bozmadan halkaya eklenebilir? (Mayıs 2001)
A)

Yalnız I

B)

Yalnız II

C)

Yalnız III

D)

II ya da III

E)

I ya da II

27. Kaç numaralı yere bir taksinin park edilmesi,
iki minibüsün yan yana park edilmesini
gerektirmektedir? (Aralık 2001)
A) 7
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B) 5

C) 4

D) 3

E) 2
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... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

... - ... soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.
Aşağıdaki şekil bir şirketin A, B, C, D, E ve F şubeleri
arasındaki bilgisayar ağını göstermektedir. Bu şubelerin birbirlerine erişimi şekildeki oklar yönünde gerçekleşmektedir.

A, B, C, D illerinden
A ile B
A ile D
B ile C

C

A

B

F

E

D

B ile D
C ile D birbirine sınır komşusudur.
28. Bu illerin konumu aşağıdakilerin hangisindeki gibi
olamaz? (Mayıs 2002)

A)

A

C

B)

D

B

C

Bu bilgisayar ağında bir şube başka bir şubeye erişiyorsa, onun eriştiği öteki şubelere de erişebilmektedir.
Örneğin, A şubesi B’ye, B şubesi de D’ye eriştiği için,
A şubesi D’ye erişebilmektedir.

B

D
C)

A

D)

B

B

C

A

C

A

30. A şubesindeki bilgisayar arızalanırsa,

D

D
E)

I.

F, D’ye erişemez.

II.

D, C’ye erişemez.

III.

C, D’ye erişemez.

yargılarından hangileri doğru olur? (Aralık 2003)

D

A) Yalnız l

A

B

B) Yalnız III

D) l ve III

C

C) l ve II

E) l, II ve III

31. Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa, B şubesinin
eriştiği şube sayısı değişmez? (Aralık 2003)

29. Yalnız bu illerin gösterildiği bir haritada, birbiriyle
sınır komşusu olan iller farklı renklere boyanmış ve
bu iş için mavi, beyaz, yeşil olmak üzere üç renk
kullanılmıştır.
İllerden iki tanesi beyaz boyanmışsa, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? (Mayıs 2002)
A)

B ili yeşile boyanmıştır.

B)

B ili maviye boyanmıştır.

C)

A ili maviyle boyanmıştır.

D)

B ili beyaza boyanmıştır.

E)

A ili beyaza boyanmıştır.

A)

B ile F şubelerinin yerleri birbiriyle değiştirilirse

B)

A ile B şubeleri arasındaki çift yönlü ok kaldırılırsa

C)

E ile C şubeleri arasındaki okun yönü ters çevrilirse

D)

F ile E şubeleri arasındaki ok çift yönlü yapılırsa

E)

B ile D şubeleri arasındaki ok kaldırılırsa

32. F şubesi kaç şubeye erişebilmektedir? (Aralık
2003)
A) 1
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B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

