
 

 

SORU 1                                              (Ayşe GEZER ORAL) 

Bir mağazada 1000 TL’lik alışveriş yapan altı kişi 

çekilişe katılacaktır. Çekilişteki zarflardan bir tanesi 

boştur iki tanesinde kırmızı kart iki tanesinde 

beyaz kart bir tanesinde mavi kart vardır. Kırmızı 

kart çekenlere 200 TL değerinde indirim çeki beyaz 

kart çekenlere 100 TL değerinde indirim çeki mavi 

kart çekenlere 50 TL değerinde indirim çeki 

verilecektir. Çekilişe Gökçe, Azra, Selcen, Samet, 

Noyan ve Kağan katılmıştır. 

 Kağan'ın ve Noyan'ın boş zarfı çekmediği bilin-

mektedir. 

 Noyan ve Samet farklı renklerdeki zarflardan 

çekmiştir. 

 Azra ve Gökçe aynı renklerdeki kartlardan çek-

miştir. 

 Samet'in kırmızı kartlı zarfı çektiği bilinmek-

tedir.  

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söyle-

nemez ? 

A) Azra ve Gökçe beyaz kartı çekmiştir. 

B) Kağan ve Noyan farklı renkteki kartları çekmiş-

tir.  

C) Kağan 200 TL değerindeki indirim çekini kazan-

mıştır. 

D) Selcen mavi kart çekmiştir. 

 

SORU 2                                                       (Bekir ÜNVER) 

Aynur, Birsu ve Ceylan; bir mağazadan üç etek, dört 

gömlek, bir kemer ve bir pantolon almışlardır. 

Alınan ürünlerle ilgili şunlar bilinmektedir: 

 Aynur dört parça, Birsu üç parça ve Ceylan iki 

parça ürün almıştır. 

 Herkes birer etek almıştır, Birsu gömlek 

almamıştır. 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 

kesinlikle yanlıştır? 

A) Aynur kemer almamıştır.                                                                                                                                                         

B) Birsu üç farklı ürün almıştır.                                                                                                                                                     

C) Ceylan pantolon almamıştır.                                                                                                                                             

D) Aynur dört farklı ürün almıştır. 

 

 

SORU 3                                                (Seçkin MURTAZA) 

Bayburt’ta yaşayan Serhat ile dedesi akşam saat-

lerinde çarşıdan eve dönerken Serhat dedesine “De-

de, sizler konuşurken duyuyorum, ertesi gün 

havanın nasıl olacağını söylüyorsunuz ve çoğu 

zaman dediğiniz gibi çıkıyor. Bu nasıl oluyor?” diye 

sormuştur. Dedesi de Serhat’a “Gece havaya bakarız 

oğlum eğer hava bulutluysa ve bulutlar yüksekse 

ertesi gün yağış olmaz ancak alçaksa ertesi gün 

yağışı geçecek demektir. Hava sıcaklığına bağlı 

olarak bu kar da olabilir yağmur da. Eğer hava 

açıksa yani yıldızları görebiliyorsak ertesi gün yağış 

olmaz. Mevsim kışsa ayaz dediğimiz kuru soğuk 

olur.” açıklamasını yapmıştır. 

 

Bu görselde Bayburt’un 5 günlük hava tahmini ve-

rilmiştir.  

13 Aralık Cuma gecesi ertesi günün hava durumu 

için tahmini yapan Serhat, gökyüzüne baktığında 

bulutların neredeyse eliyle tutacağı kadar yakın 

olduğunu gözlemlemiştir. 

Buna göre Bayburt’un 14 Aralık Cumartesi gün-

kü hava durumu nasıl olmalıdır? 

A) Ayaz   

B) Yağmurlu   

C) Kar yağışlı   

D) Güneşli 
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Bir üniversite yemekhanesinde hafta içi günlerde 

kuru fasulye, sulu köfte, tavuk sote, etli nohut ve 

ıspanak ana yemekleri ile salata, turşu, yoğurt, çor-

ba gibi yardımcı yemekler çıkmaktadır. Bu yemek 

listesine göre, 

 Her gün birer tane ana yemek çıkmakta fakat 

bir gün yardımcı yemek çıkmamaktadır. 

 Sulu köfte salı, çorba çarşamba günü çıkmakta; 

yoğurt cuma günü çıkmamaktadır. 

 Tavuk sote ile yoğurt  aynı gün, kuru fasulye 

turşudan önceki , salata ise nohuttan sonraki 

günlerde çıkmaktadır. 

(4, 5 ve 6. soruları yukarıdaki metne göre cevap-

layınız.) 

 

SORU 4                                                          (Cihan HOCA) 

Yukarıda verilen bilgilere göre hangisi kesinlik-

le yanlıştır?    

A) Tavuk sote pazartesi veya perşembe günlerin-

den birinde çıkmıştır.                                                                         

B) Etli nohut, ıspanaktan sonra çıkmıştır.                                    

C) Salata ve turşu pazartesi çıkmamıştır.                                

D) Cuma günü ne nohut ne de kuru fasulye çıkmış-

tır. 

 

SORU 5                                                          (Cihan HOCA) 

Salı günü turşu çıktığı bilinirse hangi gün yar-

dımcı yemek çıkmamıştır? 

A) Pazartesi                                 B) Salı                                          
C) Çarşamba                                D) Cuma 

 

 

SORU 6                                                         (Cihan HOCA) 

Verilen bilgilerden hareketle cuma günü kesin-

likle çıkması gereken ana yemek hangisidir?                                                                                 

A) Etli nohut                B) Kuru Fasulye                           
C) Tavuk sote              D) Ispanak 

 

Arda, Mete, Yakup, Ata ve Tolga halı saha 

maçlarında 1,2,3,4,5 numaralı formaları şu şekilde 

giymişlerdir.  

 3 ve 4 numaralı formaları Arda ve Ata 

giymektedir. 

 Yakup’un giydiği formanın numarası Mete’nin 

forma numarasından büyüktür. 

(7 ve 8. soruları yukarıdaki metne göre cevap-

layınız.) 

 
SORU 7                                                             (Ercan BİL) 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin-

likle yanlıştır? 

A) Yakup 1 numaralı formayı giymektedir. 

B) Mete 2 numaralı formayı giymektedir. 

C) Arda 4 numaralı formayı giymektedir. 

D) Tolga 5 numaralı formayı giymektedir. 

 
SORU 8                                                             (Ercan BİL) 

Tolga 2 numaralı formayı giydiyse aşağıdaki-

lerden hangisi kesinlikle doğrudur? 

A) Arda 3 numaralı formayı giymektedir. 

B) Mete 1 numaralı formayı giymektedir. 

C) Yakup 1 numaralı formayı giymektedir. 

D) Arda 1 numaralı formayı giymektedir. 

 
SORU 9                                                             (Ercan BİL) 

Bir sınıfta öğrencilere sınav sonuçlarına göre ödül 

verilecektir. Dereceye giren kız ya da erkek 7 

öğrenci vardır. Bu öğrenciler ile ilgili bilgiler aşa-

ğıda verilmiştir. 

 Öğrenciler üstün başarı belgesi, başarı belgesi 

ve onur belgesi almışlardır. 

 Üstün başarı belgesi sadece kız öğrenciler 

tarafından alınmıştır. 

 Hiçbir erkek öğrenci başarı belgesi almamıştır. 

Buna göre erkek öğrencilerin belgesi aşağıdaki-

lerden hangisidir? 

A) Üstün başarı  ve onur belgesi  

B) Başarı  ve onur belgesi  

C) Sadece üstün başarı belgesi  

D) Sadece onur belgesi 

Tasarım&Proje: Kubilay ORAL | Turkceci.Net 



Sözel Mantık Testi - 2 
 

DAĞITIM 

Turkceci.Net Site: 

Türkçe Öğretmenleri (Turkceci.Net) Facebook Grubu: 

 

 

TASARIM ve PROJE 

Kubilay ORAL 

 

SORULAR 

Ayşe GEZER ORAL - Bekir ÜNVER - Seçkin MURTAZA - Cihan 
HOCA - Ercan BİL 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI 

1-D 2-D 3-C 4-B 5-A 6-D 7-A 8-B 9-D 

 


	Kapak

