Mor Test Serisi

SÖZEL MANTIK

Özenle Seçilmis, Sorular

1, 2 ve 3. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

4 ve 5. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Bir sokakta beş kadına ait farklı dükkânda süs
eşyası, çeyizlik, el işi ve kurabiye satmaktadır.
Ürünler hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı, Müdür alımı yapacağını
söylemiş ve şartları şu şekilde açıklamıştır.








Hanife Hanım sadece çeyizlik satmaktadır. Başka
dükkanda çeyizlik bulunmamaktadır.
Fatma ve Rukiye Hanımların dükkanında kurabiye
de bulunmaktadır.
Ayşe Hanım üç alanda ürün satmaktadır.
Sude Hanım el işi satmıyor.
Kurabiye sadece sokakta üç dükkanda bulunmaktadır.
El işi sokakta sadece iki dükkanda bulunmaktadır.






Müdür olmak isteyen öğretmenlere ait bilgiler
şunlardır:



SORU 1
Sude Hanım dükkânda ne satmaktadır?
A) Süs eşyası
C) Kurabiye

B) El işi
D) Çeyizlik

8 yıl öğretmenlik yapmış olmak, eğer 2 yıl müdür
yardımcılığı yapılmışsa bu şart aranmayacaktır.
Yapılacak mülakattan en az 70 puan almak.
Yeterli başvuru olmaması durumunda mülakat
puanı 60’a düşürülecektir.
Görevde alınan her başarı belgesi mülakat puanına
5 puan ekleyecektir.







Bayram öğretmenlikte 12. yılını doldurmuştur.
Uğur 8 yıl öğretmenlik, 1 yıl müdür yardımcılığı
yapmıştır.
Uğur, Bayram ve Kubilay sınavdan 50 almıştır.
Samet sınavdan 45 almıştır.
Ayşe 2 yıl müdür yardımcılığı yapmıştır.
Ayşe sınavdan 65 almıştır.
Samet, Uğur, Kubilay ve Ayşe’nin ikişer başarı
belgesi vardır.

SORU 2

SORU 4

Fatma Hanım’ın el işi satmadığı öğrenildiğinde el işi
satan dükkanlar hangisinde doğru verilmiş olur?

Yukarıdaki bilgiler ışığında kim kesin olarak müdür olabilir?

A)
B)
C)
D)

A) Bayram
C) Uğur

Ayşe-Sude
Ayşe-Rukiye
Sude-Hanife
Ayşe-Hanife

B) Ayşe
D) Kubilay

SORU 5
SORU 3
Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi
kesinlikle yanlıştır?
A)
B)
C)
D)

Tek ürün satan dükkân sadece Hanife Hanım’ındır.
Fatma Hanım süs eşyası satabilir.
Ayşe Hanım kurabiye satıyor.
Rukiye Hanım süs eşyası ve el işi satabilir.

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Yeterli başvuru olmaması ve yıl şartına takılmaması
durumunda Kubilay müdür olabilir.
B) Samet hiçbir türlü müdür olamaz.
C) Bayram birden fazla başarı belgesi olması ve yeterli
başvuru olmaması durumunda müdür olabilir.
D) Uğur hiçbir şekilde müdür olamaz.
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6 ve 7. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

9, 10 ve 11. soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız. (Yazan: Ayşe ORAL)

Mecliste bulunan A, B, C, D, E ve F milletvekilleri
sırasıyla kürsüde konuşma yapmışlardır. Bu
konuşma sırasıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

Okullar arası düzenlenen turnuvalara kızlardan Ela, Elif,
Gupse ve Gökçe; erkeklerden ise Ali, Noyan, Hakan adlı
öğrenciler katılmıştır. Turnuvalar: yüzme, masa tenisi,
güreş, koşu, dart, halter ve buz patenidir.








A ve F milletvekilleri son sırada konuşmamıştır.
E milletvekilli konuşmasını yaptıktan sonra iki
milletvekili daha kürsüye çıkmış ve onların da
ardından C milletvekilli konuşma yapmıştır.
B milletvekili ilk sırada konuşma yapmıştır.
E millet vekili 2. sırada konuşmamıştır.
A ve D milletvekilleri arka arkaya konuşma yapmışlardır.

SORU 6
Yukarıdaki bilgiler ışığında 2. sırada konuşma
yapan milletvekili kimdir?
A) F
C) A

Son konuşma yapan milletvekili C’dir.
F ve E arka arkaya konuşma yapmıştır.
İlk üç konuşmacı arasında E yoktur.
F ve A arka arkaya konuşma yapmamıştır.

SORU 8 (Alıntı)

Noyan’ın katıldığı turnuvalar ile ilgili hangisi söylenemez?
A)
B)
C)
D)

Yüzme turnuvasına katılmıştır.
Güreşe katılmış olabilir.
Hakan’la aynı turnuvaya katılmıştır.
Masa tenisine katılmış olabilir.

SORU 10

Bir yüzme yarışmasına; Eren, Erdoğan, Yalçın, Yusuf,
Sami, Serhat ve Arif adlı öğrenciler katılmıştır.
Bu yüzme şampiyonasındaki sıralamalarıyla ilgili
aşağıdakiler bilinmektedir.
Yarışmada birinci olan ne Yalçın, ne de Sami'dir.
Yarışmayı Arif'ten hemen sonra bitiren Yusuf'tur.
Yusuf yarışmayı 5. sırada tamamlamıştır.
Eren ile Yusuf arasında yarışmayı 2 kişi tamamlamıştır.

Yarışmayı Sami ile Serhat art arda bitirmişse yarışmayı Erdoğan kaçıncı sırada bitirmiştir?
A) 1
C) 4



Noyan 2 turnuvaya katılmıştır.
Buz patenine 2 kız öğrenci katıldığı bilinmektedir.
Ela ve Noyan aynı turnuvaya katılmıştır.
Elif ve Ali'nin koşuya katıldığı bilinmektedir.
Gupse buz pateni ve darta katılmıştır.
Ela yüzme ve darta katılmıştır.
Hakan 2 turnuvaya katılmıştır, biri halterdir.
Yüzme, koşu, dart ve buz patenine ikişer öğrenci
katılmıştır.
Gökçe'nin masa tenisi güreş ve haltere katılmadığı
bilinmektedir.

SORU 9

Aşağıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

•
•
•
•










B) E
D) C

SORU 7

A)
B)
C)
D)

Bu turnuvalar ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

B) 3
D) 6

Gökçe kimle hangi turnuvaya katılmıştır?
A) Ela ile yüzmeye
C) Gupse ile buz patenine

B) Hakan ile haltere
D) Noyan ile masa tenisini

SORU 11
Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A)
B)
C)
D)

Ela ve Gupse aynı turnuvaya katılmıştır.
Hakan masa tenisi ne katılmış olabilir.
Elif, Ali ile aynı turnuvaya katılmıştır.
Ali birden fazla turnuvaya katılmıştır.
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