
 

 

 

Bir okulun kütüphanesinde dünya klasikleri, bilim 

kurgu, çocuk edebiyatı ve 100 temel eser türlerinde 

kitaplar bulunmaktadır. Murat, Ahmet, Ezgi, Nermin 

ve Barış adlı öğrencilerin okudukları kitapların 

türleriyle ilgili bilinenler şunlardır :  

 Sadece bilim kurgu ve çocuk edebiyatı 

türlerinden ikişer öğrenci kitap okumuştur. 

 Birden fazla türden kitap okuyan tek kişi Murat 

’tır ve bilim kurgu türünde kitap okumamıştır.  

 100 temel eserden sadece Ezgi okumuştur. 

 Ahmet ile Nermin aynı türden eserler oku-

muştur. 

 Barış’ın okuduğu türden birden fazla kişi oku-

muştur. 

1 ve 2 soruları bu metne göre cevaplayınız. 

 

 

SORU 1                                                  (Cihan ŞAYBAK) 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin-

likle doğrudur? 

A) Barış ile Ahmet aynı türden eserler okumuştur.             

B) Murat hem dünya klasiklerinden hem de çocuk                  

edebiyatı türlerinden eserler okumuştur.                                  

C) Nermin hem bilim kurgu hem de 100 temel eser  

türlerinden okumuştur.                                                          

D) Çocuk edebiyatı türünden Nermin de 

okumuştur. 

 

 

 

 

SORU 2                                                  (Cihan ŞAYBAK) 

Hangi öğrencilerin okudukları bir türden 

başkası okumamıştır?                                                                   

A) Barış -Ezgi                               B) Murat – Nermin                         

C) Ezgi – Ahmet                                 D) Murat - Ezgi   

 

 

 

Ahmet, Arzu, Mehmet, Halis, Samet, Harun ve Seda 

hafta sonu sinemaya gitmek isteyen gençlerdir. 

Sinemada macera, komedi, bilim kurgu ve dram 

türünde filmler vardır. Macera, bilim kurgu ve dram 

filminin akşam ve gece gösterimleri varken komedi 

türünün tüm gün gösterimleri mevcuttur. 

Öğrencilerin gittiği filmlerle ilgili bilinenler 

şunlardır:  

 Ahmet ve Samet aynı tür filme gitmiştir. 

 Macera türü filmine öğrencilerden birisi 

gitmiştir. 

 Komedi filmine iki kişi gitmiştir. 

 Samet tüm akşamı evde geçirecektir. 

 Arzu ve Seda farklı filme gitmiştir. 

 Seda sinemaya gruptan birisi ile gitmiştir. 

3, 4 ve 5.  soruları bu metne göre cevaplayınız. 

 

SORU 3                                                   (Kubilay ORAL) 

Arzu bilim kurgu filmine gittiyse Seda hangi tür 

filme gitmiştir? 

A) Bilim kurgu               B) Dram 

C) Komedi                       D) Macera 

 

SORU 4                                                   (Kubilay ORAL) 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin-

likle yanlıştır? 

A) Seda macera filmine gitmemiştir. 

B) Harun bilim kurgu filmine gitmiştir. 

C) Arzu macera filmine gitmiştir. 

D) Halis komedi filmine gitmiştir. 

 

SORU 5                                                   (Kubilay ORAL) 

Aşağıda verilen kişilerden hangisinin gittiği film 

kesin olarak bilinebilir? 

A) Mehmet          B) Arzu          C) Ahmet          D) Seda 
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SORU 6                                                   (Kubilay ORAL) 

Bir okulda resim, müzik, bilgisayar ve yazarlık ve 

yazma becerileri dersinden egzersiz açılacaktır. 

Resim ve müzik egzersizine 5. ve 6. sınıflar, 

bilgisayar ve yazarlık egzersizine 7 ve 8. sınıflar 

katılabilecektir. 

Kursa, katılacak öğrencilerden Hakan, Mesut, 

Fatih, Aylin, Gökçe, Ozan ve Ayşe ile ilgili 

bilinenler şunlardır: 

 Hakan ve Mesut aynı egzersize kaydolmuştur. 

 Fatih ile Mesut aynı egzersize gitmemektedir. 

 Aylin ile Ozan aynı sınıfa gitmektedir ancak 

farklı egzersize kayıt olmuşturlardır. 

 Gökçe, Fatih'le birlikte müzik egzersizine 

gitmektedir. 

 Aylin 7. sınıfa gitmektedir. 

 Hakan bilgisayar kursuna sınıfı tutmadığı için 

kayıt olamamıştır. 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 

kesinlikle söylenemez? 

A) Ozan bilgisayar kusura katılmıştır. 

B) Ayşe resim kursuna katılmıştır. 

C) Hakan müzik katılmıştır. 

D) Hakan ile Gökçe farklı egzersizlere katılmıştır. 

 

 

SORU 7                                                (Kubilay ORAL) 

Beş katlı bir alışveriş merkezinin katları ile 

ilgili bilinenler şunlardır: 

 Alışveriş merkezinde oyuncak, giyim, kozmetik, 

beyaz eşya ve ayakkabı katları bulunmaktadır. 

 Giyim ve kozmetik katları arasında farlı bir 

ürün satılmaktadır. 

 Oyuncak katının hemen altında beyaz eşya katı 

bulunmaktadır. 

 Beyaz eşya katı en alt katta değildir. 

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 

kesin olarak söylenebilir? 

A) Giyim bölümü 3. kattadır. 

B) Ayakkabı bölümü 2. kattadır. 

C) Kozmetik bölümü 1. kattadır. 

D) Beyaz eşya bölümü en üst kattadır. 

 

SORU 8                                                   (Kubilay ORAL) 

Bir yuvarlak masa etrafında Ayşe, Gökçe, Ali, 

Mehmet, Fatma, Nur, Nazmiye ve Derya 

oturmaktadır. Bu kişilerin nerede oturdukları ile 

ilgili bilinenler şunlardır. 

 Ali ile Derya’nın arasında Gökçe bulunmaktadır. 

 Nur ve Mehmet yan yana oturmaktadırlar. 

 Gökçe’nin tam karşısında Nur oturmaktadır. 

 Mehmet ile Ali’nin arasında Fatma vardır. 

 Fatma’nın tam karşısında Ayşe bulunmaktadır. 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin-

likle söylenemez? 

A) Nur ile Ayşe yan yana oturmaktadır. 

B) Nazmiye ve Ali karşılıklı oturmaktadır. 

C) Mehmet’in tam karşısında Derya oturmaktadır. 

D) Ayşe, Derya’nın yanında oturmaktadır. 

 

SORU 9                                          (Ayşe GEZER ORAL) 

Bir okulda düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon 

dallarındaki yarışmada 1. olan öğrenciler Vietnam'a 

geziye gönderilecektir. Öğrenciler bu dallardan 

sadece bir tanesinde yarışabilir. Okulda daha önce 

düzenlenen yarışmada ödül alan öğrenciler 

Vietnam'a gitme hakkını kullanamaz ve ödül hakkı 

bir sonraki öğrenciye devredilir. Okul başarı 

ortalaması 50’nin üzerinde olan öğrenciler dilediği 

bir yarışmaya başvurabilir. Resim yarışması için 

başarı puanı şartı aranmamaktadır. 

Zeynep, Ali, Emre, Ahmet ve Elif adlı öğren-

cilerin durumları ile ilgili bilinenler şunlardır: 

 Zeynep ve Ali'nin başarı ortalaması 65'tir. 

 Emre kompozisyon yarışmasına katılmaya hak 

kazanmıştır.  

 Ahmet resim yarışmasında 1. olmuş fakat daha 

önce düzenlenen bir yarışmada ödül almıştır. 

 Elif'in başarı ortalaması 45'tir. 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin 

olarak bilinemez? 

A) Zeynep resim yarışmasında 2. Olursa Vietnam'a 

gitme hakkı kazanır  

B) Emre resim yarışmasına katılamaz.  

C) Ahmet'in başarı ortalaması 50’nin üzerindedir. 

D) Elif sadece resim dalındaki yarışmaya 

katılabilir.  
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