
 

 

 

Medine’ye arkadaşları doğum gününde hediye 

almıştır. Sultan, Miyase, Saime, Ayfer, Rama-

zan, Yunus, Oğuzhan ve İlker hediye alan kişi-

lerdir. Alınan hediyeler ise oyuncak ayı, altın 

kolye, parfüm ve etektir. 

 Her hediyeden iki tane alınmıştır. 

 Miyase ve Saime aynı hediyeden almıştır. 

 Ramazan ve Oğuzhan aynı hediyeden almış-

tır. 

 İlker parfüm almıştır. 

 Sultan ve Yunus farklı hediyeler almıştır. 

 Ayfer oyuncak ayı almıştır. 

 

1 ve 2. soruları bu bilgilere göre çözünüz. 

SORU 1 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi ke-

sinlikle doğrudur? 

A) Saime altın kolye almıştır. 

B) Ramazan etek almıştır. 

C) Yunus oyuncak ayı ya da parfüm almıştır. 

D) Miyase etek almıştır. 

 

SORU 2 

Miyase ve Saime’nin etek aldığı biliniyorsa 

aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? 

A) Ramazan altın kolye almıştır. 

B) Sultan oyuncak ayı almıştır. 

C) Yunus ve Ramazan farklı hediyeler almıştır. 

D) Herkesin hangi hediyeyi aldığı bilinmektedir. 

 

 

 

SORU 3 

İrem Hanım, göz, diş, burun, yüz gerdirme ve 

saç ektirme gibi ameliyatlar olacaktır. Bu ameli-

yatları her hafta bir tane olacak şekilde beş hafta-

da olacaktır. Ameliyatları yapacak doktorlar ise 

Muzaffer Bey, Şemseddin Bey, Fatma Hanım, 

Melike Hanım ve Eyüp Bey’dir. 

 Muzaffer Bey ikinci hafta yüz gerdirme ameli-

yatını yapacaktır. 

 Fatma Hanım ameliyat yaptıktan hemen son-

raki hafta Melike Hanım ameliyat yapacaktır. 

 Son hafta burun, ilk hafta ise saç ektirme 

ameliyatı olacaktır. 

 Üçüncü hafta Şemseddin Bey ameliyat yapa-

caktır. 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi ke-

sinlikle yanlıştır? 

A) Fatma Hanım diş ameliyatı yapacaktır. 

B) Eyüp Bey dördüncü sırada ameliyata yapa-

caktır. 

C) Şemseddin Bey göz ameliyatı yapacaktır. 

D) Melike Hanım burun ameliyatı yapacaktır. 

 
SORU 4 

Bir okulda Ayşe, Burak, Canan, Demet, Elif, 

Ferhat, Gökhan, Halil, İlknur, Mehmet aynı sı-

nıfta okuyan öğrencilerdir.  

 Bir sırada iki öğrenci oturabilmektedir. 

 Ayşe ve Halil aynı sırada oturmaktadır. 

 Canan ve Demet aynı sırada oturmaktadır. 

 Elif son sırada oturmaktadır. 

 İlknur ve Mehmet farklı sırada oturmaktadır. 

 Ferhat ikinci sırada oturmaktadır. 

 Gökhan üçüncü sırada oturmaktadır. 

 Burak’ın arka sırasında İlknur oturmaktadır. 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yan-

lıştır? 

A) Ayşe dördüncü sırada oturmaktadır. 

B) İlknur üçüncü sırada oturmaktadır. 

C) Mehmet son sırada oturmaktadır. 

D) Canan, Mehmet’in arkasında oturmaktadır. 
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SORU 5 

Bir kütüphanede roman, öykü, deneme, psiko-

loji, tarih ve sağlık üzerine kitaplar bulunmakta-

dır. Bunlar kütüphanedeki raf sistemine göre bö-

lüm bölüm konulacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Roman türündeki kitaplar ile sağlık türündeki 

kitaplar komşu raflardadır. 

 5 numaralı rafta tarih kitapları yer alacaktır. 

 Deneme türündeki kitaplar ise öykü ve psiko-

loji türünde kitapların arasında kalacaktır. 

 Psikoloji türündeki kitaplar 4 numaralı rafta yer 

alacaktır. 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi ke-

sinlikle yanlıştır? 

A) Roman türündeki kitaplar 6 numaralı raftadır. 

B) Deneme türündeki kitaplar 3 numaralı raftadır. 

C) Öykü türündeki kitaplar tarih ve roman türü 

arasında kalacaktır. 

D) Sağlık türü kitaplar, tarih türündeki kitapların 

yanındadır. 

SORU 6 

Bir şehirde kurulan beş bina kısaltması şöyledir: 

MB, İK, İL, ASK ve ŞF. 

 Binaların kuruluş sıralaması şöyledir: 1925, 

1945, 1957, 1968 ve 1974. 

 MB kurulduğunda iki bina şehirde vardı. 

 ASK, İL’den önce kurulan binalardan birisidir. 

 ŞF açıldığında bu binalardan birisi hala açıl-

mamıştı. 

Bu bilgilere göre binaların açılış sıralaması 

aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 

 1925 1945 1957 1968 1974 

A) İK ASK MB ŞF İL 

B) İK İL MB ŞF ASK 

C) İK ŞF MB ASK İL 

D) ASK İL MB İK ŞF 

 

Bir otobüs firması hafta içi günlerinde her gün 

iki kez olmak üzere şehirlere sefer düzenle-

mektedir. Sefer düzenlenen şehirler ise Anka-

ra, Bartın, Manisa, Denizli, Ağrı, Van, Kayseri, 

Mersin, Konya, Diyarbakır. 

 Manisa’ya sefer düzenlenen gün Kayseri’ye 

gidilmeyecektir. 

 Van’a yapılan seferden hemen sonraki gün 

Denizli’ye gidilecektir. 

 Salı günü Bartın’a gidilecektir. 

 Kayseri’ye çarşamba günü gidilecektir. 

 Pazartesi günü Konya ve Ankara’ya sefer 

yapılacaktır. 

 

7 ve 8. soruları bu bilgilere göre çözünüz. 

SORU 7 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi ke-

sinlikle yanlıştır? 

A) Van’a yapılan sefer perşembe günüdür. 

B) Kayseri’ye yapılan sefer Denizli’den öncedir. 

C) Manisa’ya cuma günü sefer yapılacaktır. 

D) Mersin’e perşembe günü sefer düzenlenecek-

tir. 

 

SORU 8 

Perşembe günü Manisa ve Ağrı’ya sefer yapı-

lacağı bilinirse aşağıdakilerden hangisi kesin-

likle doğrudur? 

A) Diyarbakır’a cuma günü gidilecektir. 

B) Van’a çarşamba günü gidilecektir. 

C) Manisa’ya, Denizli’den önce gidilecektir. 

D) Mersin’e çarşamba günü gidilecektir. 
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