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1.

Emine, Selma ve Ayşegül adlı kadınlar K, L ve M temizlik şirketinde çalışmaktadırlar. Akar Sitesi'nde 
yer alan sekiz bloğu bu kişiler temizlemektedir. 

Blokların temizlenmesi ile ilgili bilinenler şunlardır:

-Her bloğu sadece bir firma çalışanı temizlemektedir.

-K ve M firmasında çalışanlar üçer blok temizlemektedir.

-A, D ve H bloklarını aynı kişi temizlemektedir.

-K firmasında çalışmayan Selma F bloğunu temizlemektedir.

-Emine, G bloğunun dışında bir bloğu daha temizlemektedir.

-B bloğunun temizliğini M firması yapmamıştır.

Bu bilgilere göre,

  I.    Selma M firmasında çalışmaktadır.

  II.   D bloğunun temizliğini Ayşegül yapmaktadır.

  III.  C ve E bloklarını aynı firma temizlemektedir.

yargılarından hangileri doğrudur?

    A) I ve II.    B) I ve III.

   C) II ve III.    D) I, II ve III.  
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Bir okulun 8/A ve 8/B sınıflarında okuyan Bora, Tarık, Mustafa; Ecrin, Nehir ve Asude adlı öğrenci-
lerin yıl sonunda yapılan LGS'den sonra yerleştikleri liseler hakkında bilinenler şunlardır:

-Öğrenciler izmir'de Bornova Fen Lisesi, Konak Atatürk Lisesi ile Buca İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesine; 
İstanbul'da Galatasaray Lisesi, Kabataş Lisesi ile Çapa Fen Lisesine yerleşmişlerdir.

-Tarık ile Nehir farklı illerdeki okullara yerleşmiştir.

-Asude, fen lisesine yerleşmemiştir.

-Galatasaray Lisesine erkek bir öğrenci yerleşmiştir.

-Bora, İzmir'de bir fen lisesine yerleşmiştir.

-Ecrin, Kabataş Lisesine yerleşmiştir.

-8/A sınıfından fen lisesine yerleşen olmamıştır.

2. Her sınıfta üç öğrenci bulunduğuna göre,

   I.    Mustafa, Galatasaray Lisesine yerleşmiştir.

   II.   Asude, Atatürk Lisesine yerleşmiştir.

   III.  İstanbul'daki okullara 8/A sınıfından iki öğrenci yerleşmiştir.

yargılarından hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur?

         A) Yalnız II.         B) Yalnız III.

         C) I ve II.         D) II ve III.   

3. Bu bilgilere göre Çapa Fen Lisesine,

   I. Mustafa

   II. Tarık

   III. Nehir

kim ya da kimler yerleşmiş olabilir?

A) Yalnız I.  B) I ve II.  C) II ve III.  D) I, II ve III.

2 ve 3. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.
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4.

Bir sinemada sıra bekleyen sekiz kişi hakkında bilinenler şunlardır:

-Ozan, Veli, Serkan, Oktay; Aylin, Birgül, Seda ve Leyla sırada bekleyen kişilerdir.

-A, B ve C filmlerine bilet alacak bu kişilerden üçü B filmine, ikisi A filmine bilet alacaktır.

-Bilet sırasındaki kişiler bir kadın, bir erkek olacak şekilde sıralanmıştır.

-Oktay ile Ozan'ın arasındaki kişi Seda'dır.

-Erkeklerden B filmine bilet alan olmamıştır.

-Üçüncü sırada yer alan kişi Aylin'dir.

-Yedinci sırada yer alan kişi A filmine bilet almıştır.

-Oktay'ın hemen önünde Leyla vardır.

-Veli, C filmine bilet almıştır.

Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

 
A) Leyla'nın hemen önünde Serkan vardır.

B) A filmine bilet alanların biri kadın, biri erkektir.

C) Veli'nin hemen arkasındaki kişi Birgül'dür.

D) 4, 6 ve 8. sırada yer alanlar C filmine bilet almıştır.

.
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SIRA TAKIM PUAN AVERAJ
1. F 45 22
2. H 43 19
3. D 43 17
4. A 39 18
5. C 39 17
6. B 38 16
7. E 37 14

  5. Aşağıda bir futbol liginde 20. hafta sonunda oluşan puan durumu ve ilk yedi takımın sıralaması 
verilmiştir.

21. haftada bu yedi takımdan altısının kendi arasında yapacağı maçlar sıralamayı değiştirebilir. 21. hafta-
nın eşleşmeleri ise şu şekildedir:

Ligin bu haftaki maçları nefes kesecek. 21. haftaya ilk yedide giren takımlarından altısının kendi arasında 
oynayacağı maçlar sıralamayı değiştirilebilir. Futbol maçlarında galip gelen takım 3 puan alırken yenilen 
takım puan alamıyor. Beraberlik durumunda ise iki takım da birer puan alıyor. 

21. hafta sonunda ilk yedi takımın aldığı sonuçlarla ilgili bilinenler şunlardır: 

-A takımı bu haftaki maçını kazanmıştır. 

-H ile C maçının kazananı olmamıştır. 

-D takımı bu haftaki maçını kazanmıştır. 

-B takımı bu hafta oynadığı maçta rakibine puan vermemiştir. 

-Ligin 8. sırasında yer alan takımın 33 puanı vardır. 

Bu bilgilerden hareketle 21. hafta sonunda ilk yedi takımdan kaç tanesinin sıralamasında bir değişik-
lik olmamıştır? 

A) 1  B) 2   C) 3   D) 4
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1. Test

6.

Yiğit, Asım, Ali; Zeynep, Gaye ve Merve adlı yüzücüler antrenman için yüzme yarışları yapmaktadırlar.

Yüzücülerin antrenman kulvarları ile ilgili bilinenler şunlardır:

-Gaye, 1 ya da 6 numaralı parkurda yer almaktadır.

-Merve’nin hemen solundaki kulvarda Ali, hemen sağındaki kulvarda Yiğit yer almaktadır.

-4 numaralı kulvardaki yüzücü bir erkek değildir.

-Asım, 6 numaralı kulvarda değildir ve hemen solundaki yüzücü de Zeynep'tir.

Bu bilgilerden hareketle,

I. Gaye, I numaralı kulvarda bulunmaktadır.

II. 4 numaralı kulvarda Zeynep bulunmaktadır.

III. Asım 2 numaralı kulvarda bulunmaktadır.

yargılarından hangisi ya da hangileri kesinlikle yanlıştır?

A) Yalnız I.   B) I ve II.

C) I ve III.   D) II ve III.
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1. Test

7.

100 metre yarışının ilk etabına Batuhan, Göktuğ, Hakan, Okan, Selim, Arda ve Murat adlı sporcular 
katılmıştır.

Sporcuların etap sonunda dereceleri ile ilgili bilinenler şunlardır:

-Sıralamada Batuhan ile Selim arasında üç sporcu vardır.

-Hakan yarışta birinci ya da sonuncu olmamıştır.

-Sıralamada Göktuğ’un hemen önünde Okan, hemen arkasında ise Arda vardır.

-Murat yarışı Arda’dan önce tamamlamıştır.

Bu bilgilere göre etabı birinci sırada,

I. Murat

II. Selim

III. Batuhan

kim ya da kimler tamamlamış olabilir?

A) Yalnız I.   B) I ve II.

C) II ve III.   D) I, II ve III.
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1. Test

8. 

Bir bankada 1’den 6’ya kadar sıra numarası alan kişiler ve bu kişilerin yapacakları işlemler hakkında bilinenler 
şunlardır:

-Osman, Ayşe, İsmail, Neriman, Ömer ve Mehmet işlem yapacak kişilerdir.

-İki kişi fatura ödeyecek, iki kişi para çekecek, bir kişi kredi borcunu ödeyecek, bir kişi de havale yapacaktır.

-Osman ya para çekecek ya da fatura ödeyecektir.

-Fatura ödeyeceklerin sıra numaraları çift sayıdır.

-İsmail’in önünde iki kişi vardır.

-Sıra numarası iki ve beş olanlar aynı işlem için sıra beklemektedir.

-Neriman’ın hemen önünde Mehmet vardır ve Mehmet para çekecektir.

-Ömer para çekmeyecektir ve önündeki kişi ise kredi borcunu ödeyecektir.

Bu bilgilerden hareketle

I. İsmail, kredi borcunu ödeyecektir.

II. Ayşe, havale yapacaktır.

III. Sıra numarası altı olan kişi Neriman’dır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II.   B) I ve III.

C) II ve III.   D) I, II ve III.
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9.

Bir okulda Ahmet, Tolga, Banu, Sevgi ve Cengiz adlı sınıf öğretmenleri görev yapmaktadır. Okulda yeteri kadar 
öğretmen olmadığı için bu öğretmenler hafta içi iki gün nöbet tutmaktadır.

Nöbet ile ilgili bilinenler şunlardır:

-Günde iki öğretmen koridor ve bahçede nöbet tutmaktadır.

-Sevgi Öğretmen hariç öğretmenlerin nöbet yerleri değişmemektedir.

-Öğretmenlerin nöbetleri arka arkaya günlerde olmamaktadır, ilk nöbetten sonra aradan en az bir gün geç-
melidir.

-Bahçede salı günü Banu Öğretmen, perşembe günü Ahmet Öğretmen nöbet tutmaktadır.

-Koridorda pazartesi günü Cengiz Öğretmen, perşembe günü Tolga Öğretmen nöbet tutmaktadır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sevgi ile Banu Öğretmen bir nöbetlerini aynı gün tutmaktadır.

B) Tolga Öğretmen’in aynı gün nöbet tutacağı öğretmenlerden biri Banu Öğretmen’dir.

C) Cengiz Öğretmen, cuma günü koridorda nöbet tutmaktadır.

D) Sevgi  Öğretmen, çarşamba günü bahçede nöbet tutmaktadır.
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10.

Bir okulda açılan badminton, voleybol, basketbol ve masa tenisi kurslarına katılan sekiz öğrenci hakkın-
da bilinenler şunlardır:

-Fatih, Tuncay, Erkan, Akın; Arzu, Dilek, Ceylin ve Yasemin kurslara katılan öğrencilerdir.

-Kurslara ikişer öğrenci katılmış olup aynı kursa katılan öğrencilerin cinsiyetleri farklıdır.

-Tuncay, voleybol ve badminton kursuna katılmamıştır.

-Ceylin, basketbol ya da voleybol kursuna katılmıştır.

-Dilek badminton, Erkan masa tenisi kursuna katılmıştır.

-Fatih ile Arzu aynı kursa yazılmıştır.

Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tuncay ile Ceylin aynı kursa katılmıştır.

B) Ceylin, voleybol kursuna katılmıştır.

C) Akın, badminton kursuna katılmıştır.

D) Yasemin, masa tenisi kursuna katılmıştır.



 8.
Sınıf

Sözel Man�k

11


