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  1.

Taş-kâğıt-makas, genellikle iki oyuncuyla ve üç durumdan birinin seçilmesiyle oynanan bir el oyunudur. Taş maka-
sı, makas kâğıdı, kâğıt da taşı yener. Eğer oyuncular aynı durumu seçerse oyun berabere biter.
Kayra ile Ömer üç tur taş-kâğıt-makas oyunu oynamış ve Kayra oyunu 2-1 kazanmıştır. Kayra oyunda sırasıyla 
kâğıt-makas-taş demiştir. Birinci ve üçüncü turu kazanmış, ikinci turu kaybetmiştir.

Buna göre Ömer sırasıyla aşağıdakilerden hangisini söylemiş olabilir?

A. Taş - kâğıt - makas
B. Taş - taş - kâğıt 
C. Makas - taş - makas
D. Taş - taş - makas 

   2.

Bir lokantaya giden Işıl, Ege, İpek, ve Naz’ın siparişleri ile ilgili bilinenler şunlardır:

• Lahmacun, pide, Adana kebabı ve iskender yemek siparişleridir.
• Kola, ayran ve şalgam içecek siparişleridir ve kolayı iki kişi istemiştir.
• Naz, pide siparişi vermiştir.
• Ege, içecek olarak kola, İpek ise ayran istemiştir.
• Işıl, Adana kebabı ya da lahmacun siparişi vermemiştir.
• Kola içecek olanlar Adana kebabı siparişi vermemiştir.

Bu bilgilere göre,

I. Işıl, içecek olarak kola istemiştir.
II. Ege, lahmacun siparişi vermiştir.
III. İpek, iskender siparişi vermiştir.

yargılarından hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur?

      A.  Yalnız I.          B.  Yalnız II.       C.  I ve II.           D.  II ve III.
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   3.

Para çekmek için Ayşe, Beyza, Hülya; Ömer, Tolga ve Ahmet bir süre önce hizmet dışı olmuş ama beş dakika 
içinde tekrar çalışacak olan bir banka ATM’sinin önünde sıra beklemektedir.

Kişilerin sıraları ile ilgili bilinenler şunlardır:

• Kişiler, bir kadın bir erkek şeklinde sıralanmıştır.
• Tolga’dan sonra sırada bekleyen iki kişi vardır.
• Ayşe’nin hemen önünde Ömer vardır.
• Sırada Ömer’in arkasından olanlar arasında Hülya yoktur.

Bu bilgilere göre,

I. Ahmet’in hemen önünde Hülya vardır.
II. Üçüncü sıradaki kişi Ayşe’dir.
III. Tolga’nın hemen arkasında Beyza vardır.

yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

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

   4.

5/A ve 5/B sınıfında okuyan Nida, Kemal, Ozan, Sevda, Osman ve Nil farklı şehirlerde düzenlenen okçuluk, bad-
minton ve satranç turnuvalarına katılacaktır.

Öğrencilerin sınıfları, katılacakları turnuvalar ve gidecekleri şehirler hakkında bilinenler şunlardır:

• Turnuvalar; Balıkesir, İzmir, Bursa’da yapılacaktır.
• Her şehre iki öğrenci gidecektir ve aynı şehre gidenlerden biri kız, biri erkektir.
• Kemal, satranç turnuvası için Balıkesir’e gidecektir.
• Sevda, İzmir’deki turnuvaya katılacaktır.
• Nil ile Osman aynı turnuvaya katılacaktır.
• 5/A sınıfından Ozan okçuluk turnuvasına katılmayacaktır.
• Satranç turnuvasına katılanlar 5/B sınıfından değildir.

Her sınıftan üçer öğrenci turnuvalara katıldığına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Okçuluk turnuvasına Nida katılacaktır.
B. Nil, 5/A sınıfında okumaktadır.
C. Ozan, badminton turnuvasına katılacaktır.
D. Nida, Bursa’daki turnuvaya katılacaktır.
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  5. 6/A ve 6/B sınıfında derse giren Beyhan, Emine, Meral ve Gülay Öğretmen’in salı günkü ders programları ile 
ilgili bilinenler şunlardır: 

• Beyhan Öğretmen Türkçe, Emine Öğretmen matematik, Meral Öğretmen fen bilimleri, Gülay Öğretmen ise  
   görsel sanatlar dersine girmektedir.
• Salı günü her iki sınıfın da görsel sanatlar dersi bir saat, diğer dersler ise iki saattir. 
• İkişer saatlik dersler arka arkayadır. ( 1-2, 2-3, 5-6 gibi)
• 4. ders Emine Öğretmen’in 6/A, Beyhan Öğretmen’in 6/B sınıfına dersi vardır.
• 6/A sınıfının ikinci dersi, 6/B sınıfının altıncı dersi fen bilimleridir.
• Gülay Öğretmen’in birinci ve üçüncü ders, Meral Öğretmen’in beşinci ders her iki sınıfa da dersi yoktur. 

Bu bilgilere göre,

I. Gülay Öğretmen’in 5. ders 6/A sınıfına dersi vardır.
II. Emine Öğretmen’in 1. ders 6/B sınıfına dersi vardır.
III. Beyhan Öğretmen’in 6. ders 6/A sınıfına dersi vardır.

yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

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

  6.

Okan, Levent, Nuri, Kürşat, Tarık ve Orhan lokanta, market ve manavda çalışmaktadır.

Kişilerin çalıştıkları yerler ile ilgili bilinenler şunlardır:

• Her iş yerinde iki kişi çalışmaktadır.
• Levent ile Tarık aynı yerde çalışmaktadır.
• Orhan ile Nuri farklı yerlerde çalışmaktadır.
• Kürşat manavda çalışmaktadır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A. Kürşat ile Orhan aynı yerde çalışmaktadır.
B. Levent markette çalışmaktadır.
C. Nuri, Okan’la aynı yerde çalışmaktadır.
D. Okan, manavda çalışmaktadır.
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  7.

Gözde, Banu, Melike; Oktay, Tuncay ve Erkan A, B, C ve D okullarında LGS’ye girecektir.

Öğrencilerin sınava girecekleri okullar ile ilgili bilinenler şunlardır:

• A ve D okulunda ikişer öğrenci diğer okullarda birer öğrenci sınava girecektir.
• B ve C okulunda sınava girecek öğrencilerin cinsiyetleri farklıdır.
• Tuncay ile Melike aynı okulda sınava girecektir.
• Gözde, D okulunda sınava girecektir.
• Banu, B okulunda sınava girmeyecektir.

Bu bilgilere göre,

I. Banu, D okulunda sınava girecektir.
II. Tuncay, A okulunda sınava girecektir.
III. Oktay, B okulunda sınava girecektir.

yargılarından hangisi ya da hangileri kesinlikle yanlıştır?

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

  8.

Zehra, Almila, Aylin; Mustafa, Hakan ve Fatih yukarıdaki masaya oturmuştur.

Kişilerin oturdukları yerlerle ilgili bilinenler şunlardır:

• Aylin’in hemen sağında Mustafa, hemen solunda Fatih oturmaktadır.
• Zehra ile Almila’nın arasında oturan bir erkektir.
• Hakan, 5 numaralı yerde oturmaktadır.
• Yönler kişilerin kendi sağına, soluna göre alınacaktır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi bilinirse herkesin oturacağı yer kesinlik kazanmış olur?

A. Hakan’ın karşısında kimin oturacağı bilinirse
B. Mustafa’nın oturacağı sandalye bilinirse
C. Fatih’in hemen solunda kimin oturacağı bilinirse
D. Mustafa’nın hemen solunda kimin oturacağı bilinirse
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  9.

Üç katlı bir okulda hafta içi her katta ikişer nöbetçi olacak şekilde öğretmenler nöbet tutmaktadır.

Öğretmenler ve öğretmenlerin nöbet yerleri ile ilgili bilinenler şunlardır:

• Sinan, Engin, Burak; Gülhan, Melek ve Gülsün pazartesi günü nöbet tutan öğretmenlerdir.
• Sinan Öğretmen’in nöbet yeri Melek Öğretmen’in nöbet tuttuğu katın bir üstündedir.
• Her katta bir erkek, bir kadın öğretmen nöbet tutmaktadır.
• Gülhan ile Burak Öğretmen aynı katta nöbet tutmaktadır.

Bu bilgilere göre 2. katta,

I. Melek
II. Sinan
III. Engin
IV. Gülsün

öğretmenlerden hangileri nöbet tutabilir?

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

10.

Cemil, İsmail, Recep, Hakkı, Barış ve Hasan adlı sporcular 100 metre yarışları üçüncü etabında yarışmışlardır.

Etap sonunda sporcuların dereceleri ile ilgili bilinenler şunlardır:

• Sıralamada Cemil ile Barış arasında üç sporcu vardır.
• İsmail’in hemen arkasında Hakkı yarışı tamamlamıştır.
• Recep’ten önce etabı sadece bir sporcu tamamlamıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A. Etabı birinci sırada Cemil tamamlamıştır.
B. İsmail, etabı üçüncü sırada tamamlamıştır.
C. Hasan, etabı Barış’tan önce tamamlamıştır.
D. Cemil’in hemen önünde Hakkı yarışı tamamlamıştır.
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