
 

 

 

Öğretmen verdiği metinden;  Ege, Ceren, Burak, 

Haydar ve Zeynep’ten toplam 8 tane fiilimsi bul-

malarını istemiştir. İsim-fiil, Sıfat-fiil ve zarf-

fiilden oluşan bu fiilimsilerle ilgili aşağıdaki 

bilgiler verilmiştir: 

 Her öğrenci en az 1, en fazla 2 fiilimsi bulmuş-

tur. 

 Sıfat-fiil bulanların hepsi zarf-fiil bulmuş, zarf-

fiil bulanların hepsi sıfat-fiil bulmuştur. 

 Burak ve Haydar’ın bulduğu fiilimsilerin hepsi 

aynıdır. 

 2 öğrenci isim-fiil bulmuştur. 

 Zeynep sadece isim-fiil bulmuştur. 

1 ve 2. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız. 

 

 

 

SORU 1 

Buna göre; aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 

yanlıştır? 

A) Burak sıfat-fiil bulmuştur. Ege zarf-fiil bulmuş-

tur. 

B) Haydar’ın bulduğu fiilimsiler arasında isim-fiil 

yoktur. 

C) Ege ve Ceren’in bulduğu fiilimsilerin tümü 

aynıdır. 

D) Haydar ve Zeynep’in bulduğu fiilimsiler farklı-

dır. 

 

SORU 2 

Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? 

A) İsim-fiil bulan her öğrenci sıfat-fiil de bulmuş-

tur. 

B) Zarf-fiil bulan hiçbir öğrenci isim-fiil bulama-

mıştır. 

C) 4 fiilimsi bulunmuş, en fazla sayıda zarf-fiildir 

bulunmuştur. 

D) Bulunan sıfat-fiillerin sayısı isim-fiil sayısından 

azdır.  

 

 

 

Reis, Barış, Ceyda, Ayşe ve Ercan bir 

ortaokulda öğretmen olarak görev yapmak-

tadırlar ve sosyal bilgiler, İngilizce, Türkçe, 

matematik ve fen bilimleri derslerine girmek-

tedirler. Bu öğretmenler sene başında yapılan 

programa göre derslere girmektedirler. Okulda 

dersler 40 dakika olup teneffüsler ise 20 daki-

kadır. Bunlara göre derslere giren öğretmen-

ler ve derslerle ilgili bilinenler şunlardır:

 İlk ders saat 8.00’de başlamaktadır.

 Matematik dersinden hemen sonra sosyal

bilgiler dersi gelmektedir.

 Ercan’dan önceki fen bilgisi dersine Ayşe

girmektedir.

 Ceyda saat 10.00’daki İngilizce dersine gire-

cektir.

 İlk ve son derse erkekler girmektedir.

   Okulda toplam 5 ders saat ders vardır.

3 ve 4. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

SORU 3

Bu bilgilere göre saat 11.00’deki ders hangisi-

dir ve kim girecektir?

A) Matematik-Reis     B) Sosyal- Ercan

C) Türkçe-Barış     D) Fen Bilimleri-Ayşe

 

SORU 4

Bu bilgilere göre Türkçe dersine kim girecek-

tir?

A) Barış B) Reis        C) Ercan        D) Ayşe

 

SORU 5 

 
Bu bilgilere göre Ercan derse saat kaçta gire-

cektir?

A) 09. 00               B) 10.00

C) 11.00               D) 12.00

Ercan BİL     
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Arda, Mete, Yakup, Ata ve Tolga bir öğrenci

yurdunda 1,2,3,4,5 numaralı odalarda kalmak-

tadırlar. Kişilerle ilgili bilinenler şunlardır:

 3 ve 4 numaralı odada Arda ve Ata kalmakta-

dır.

 Yakup’un kaldığı oda numarası Mete’nin 

oda numarasından büyüktür.

6 ve 7. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

Sorular birbirinden bağımsız cevaplanacaktır.

 

SORU 6

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle

yanlıştır?

A) Mete 2 numaralı odada kalmaktadır.

B) Arda 4 numaralı odada kalmaktadır.

C) Tolga 5 numaralı odada kalmaktadır.

D) Yakup 1 numaralı odada kalmaktadır.

 SORU 7

Tolga 2 numaralı odada kalıyorsa aşağı-
dakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Arda 3 numaralı odada kalmaktadır.
B) Yakup 1 numaralı odada kalmaktadır.
C) Arda 1 numaralı odada kalmaktadır.
D) Mete 1 numaralı odada kalmaktadır.
 

SORU 8

Bir sınıfta öğrencilere sınav sonuçlarına göre ödül

verilecektir. Dereceye giren kız ya da erkek 7 öğ-

renci vardır. Bu öğrenciler ile ilgili bilgiler aşağıda

verilmiştir.

 Öğrenciler üstün başarı belgesi, başarı belge-

si ve onur belgesi almışlardır.

 Üstün başarı belgesi sadece erkek öğrenciler

tarafından alınmıştır.

 Hiçbir kız öğrenci başarı belgesi almamıştır.

Buna göre  kız öğrencilerin belgesi aşağıdaki-

lerden hangisidir?

A) Sadece onur belgesi

B) Sadece üstün başarı belgesi

C) Başarı ve onur belgesi

D) Üstün başarı  ve onur belgesi

 

A, B, C, D, E, F, G, H,K, L adlı öğrenciler üniversi-

te sınavını kazanmış ve tıp, eczacılık, mühendis-

lik, hukuk ve hemşirelik bölümlerinden birini

seçmişlerdir. Bu seçimle ilgili aşağıdakiler bi-

linmektedir:

 Bir bölümü en fazla üç kişi tercih etmiştir ve

her öğrenci yalnızca bir tercih yapmıştır.

 D, Hemşirelik bölümünü tercih etmiş tıpı da

yalnızca H tercih etmiştir.

 F ile G aynı bölümü tercih etmiştir.

 C, aynı bölümü tercih  eden E ve A’nın tercih

ettiği bölümü tercih etmemiştir.

 Üç kişinin tercih ettiği tek bölüm olan mühen-

dislik bölümünü tercih edenlerden biri B’dir.

 Hukuku yalnızca K ve L tercih etmiştir.

9, 10 ve 11. soruları bu bilgilere göre cevapla-

yınız.

SORU 9

Buna bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi

kesinlikle doğrudur.

A) Hemşirelik bölümünü yalnızca bir kişi tercih
etmiştir.

B) F eczacılık bölümünü tercih etmiştir.
C) C hemşirelik bölümünü tercih etmiştir.
D) E eczacılık bölümünü tercih etmiştir.

 

SORU 10

Buna bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi

kesinlikle yanlıştır?

A) A ve E mühendislik bölümünü seçmiştir.

B) Hemşirelik bölümünü C ve D tercih etmiştir.

C) C ve A aynı bölümü tercih etmiştir.

D) F eczacılık bölümünü tercih etmiştir.

 

SORU 11

A, mühendislik bölümünü tercih  etmiş  ise

aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?

A) F eczacılık bölümünü tercih etmiştir.

B) G mühendislik bölümünü tercih etmiştir.

C) E mühendislik bölümünü tercih etmiştir.

D) G eczacılık bölümünü tercih etmiştir.
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