
 

 

 

 

Bir atletizm yarışmasında 100 m koşu, yüksek 

atlama ve gülle atma gibi dallar vardır. Bu dallar-

da yarışacak kişiler ise Ali, Buse, Caner, Derya, 

Emre, Fatih, Gamze, Hatice ve İlker’dir. 

 Her dalda üçer kişi yarışacaktır. 

 Ali ve Emre aynı dalda katılmıştır. 

 Derya ve Hatice aynı dalda katılmıştır. 

 Buse ve Fatih 100 m koşuya katılmıştır. 

 İlker ve Caner farklı dallarda katılmıştır. 

1 ve 2. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız. 

 

SORU 1                                            (Barış ÜNLÜ) 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi ke-

sinlikle yanlıştır? 

A) Gamze 100 m koşuya katılmıştır. 

B) Ali ve Emre yüksek atlamaya katılmıştır. 

C) Caner ve Gamze aynı dalda yarışmaya katıl-

mıştır. 

D) Derya ve İlker farklı dallarda yarışmaya katıl-

mıştır. 

 

 

SORU 2                                            (Barış ÜNLÜ) 

İlker’in Yüksek atlamada katıldığı bilinirse 

aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? 

A) Ali ve Emre gülle atmaya katılmıştır. 

B) Derya ve Hatice yüksek atlamaya katılmıştır. 

C) Gamze, Ali’yle farklı bir dalda yarışmaya ka-

tılmıştır. 

D) Gamze ve İlker farklı dallarda yarışmaya ka-

tılmıştır. 

 

 

 

SORU 3                       (Ahmet BÜYÜKULUSOY) 

Arda, Buğra, Cem, Deniz, Eren ve Fevzi haziran, 

temmuz ve ağustos aylarında hizmet veren bir 

gençlik kampına katılmışlardır. Herkes kampa bir 

kez katılmıştır. Bu kişilerin kampa katıldıkları 

dönemlerle ilgili bilinenler şunlardır: 

 Her dönemde kampa iki kişi gitmiştir. 

 Cem ve Fevzi kampa farklı dönemlerde katıl-

mıştır. 

 Buğra, Arda’dan daha sonra kampa katılmış-

tır. 

 Deniz ve Eren kampa birlikte temmuz ayında 

katılmışlardır. 

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 

kesinlikle doğrudur? 

A) Arda kampa Eren’den önce katılmıştır. 

B) Buğra kampa Cem ile birlikte katılmıştır. 

C) Fevzi kampa Buğra’dan sonra katılmıştır 

D) Arda kampa Cem’den önce katılmıştır. 

 

 

SORU 4                       (Ahmet BÜYÜKULUSOY) 

Ali, Bilal, Ceren, Doğa, Emir, Fadime ve Gökhan 

hafta sonu yetiştirme kurslarında Türkçe, mate-

matik ve fen bilimleri derslerine katılacaklardır. 

Öğrencilerin ders seçimleri ile ilgili bilinenler 

şunlardır: 

 Her öğrenci bir ders seçmiştir. 

 Matematik dersini üç, diğer dersleri ikişer kişi 

seçmiştir. 

 Emir Türkçe dersini, Doğa fen bilimleri dersini 

seçmiştir. 

 Bilal ve Ceren aynı dersleri seçmişlerdir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 

doğrudur? 

A) Ali, fen bilimleri dersini seçmiştir. 

B) Bilal, matematik dersini seçmiştir. 

C) Doğa, Ceren ile aynı dersi seçmiştir. 

D) Gökhan, fen bilimleri dersini seçmiştir. 
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Bir okulda hafta sonu kursları Türkçe, Mate-

matik, Fen Bilgisi, İngilizce, Din Kültürü ve 

İnkılap Tarihinden olmak üzere verilecektir.  

 Bu derslerden üçü cumartesi günü, üçü de 

pazar günü verilecektir. 

 Dersler ikişer ders olarak üst üste verilecektir. 

 Türkçe dersi, saat olarak İngilizce dersinden 

önceki saatlerde verilecektir. 

 Matematik dersi pazar günü verilecektir. 

 Cumartesi ilk ders İnkılap Tarihinden olacak-

tır. 

 Türkçe dersi, Fen Bilgisi dersiyle aynı gün 

verilecektir. 

5 ve 6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız. 

 
SORU 5                                            (Barış ÜNLÜ) 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi ke-

sinlikle doğrudur? 

A) İngilizce dersi pazar günü verilecektir. 

B) Din Kültürü dersi cumartesi günü verilecektir. 

C) İngilizce ve Din Kültürü dersi aynı gün içeri-

sinde yapılacaktır 

D) Matematik dersi pazar günü 3 ve 4. saatlerde 

yapılacaktır. 

 

SORU 6                                            (Barış ÜNLÜ) 

Türkçe ve Fen Bilgisi dersi pazar günü ilk dört 

saat içinde yapılacaksa aşağıdakilerden han-

gisi kesinlikle yanlıştır? 

A) Türkçe dersleri pazar günü ilk iki ders yapıla-

caktır. 

B) Bu programda okulda hem günü hem de saati 

bilinen üç ders bulunmaktadır. 

C) Din Kültürü dersleri cumartesi günü son iki 

saat yapılacaktır. 

D) İngilizce dersi cumartesi günü yapılacaktır. 

 

 

 

Bir iş hanında 4 kat ve sekiz daire bulunmaktadır. 

Ayrıca bu iş hanında bakkal, kuaför, kasap, mu-

hasebeci, noter, oyuncakçı ve saatçi vardır.  

 Bu dairelerden de bir tanesi de boş durumda-

dır. 

 Kuaför ikinci katta yer almaktadır. 

 Noter altıncı dairede yer almaktadır. 

 Bakkal ve kasap aynı katta yer almaktadır. 

 Noterin hemen üstünde oyuncakçı yer almak-

tadır. 

7 ve 8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız. 

 

 

SORU 7                                            (Barış ÜNLÜ) 

Verilen bu bilgilere göre aşağıdakilerden han-

gisi kesinlikle yanlıştır? 

A) Oyuncakçı sekizinci dairede yer almaktadır. 

B) İş hanındaki boş daire birinci katta yer almak-

tadır. 

C) Kuaför üçüncü dairede yer almaktadır. 

D) Saatçi beşinci dairede yer almaktadır. 

 

 
SORU 8                                            (Barış ÜNLÜ)

Saatçi yedinci dairede, muhasebeci de noterin

yan komşusu ise aşağıdakilerden hangisi

kesinlikle doğrudur?

A) Kuaför dördüncü dairede yer almaktadır.

B) Bakkalın hemen üstü boş dairedir.

C) Muhasebeci beşinci dairede yer almaktadır.

D) Kasap ikinci dairede yer almaktadır.
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