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ÜNİTE 6
TESTİ 1
HareketSÖZEL MANTIK VE MUHAKEME

1. Yuvarlak bir yemek masasına salata, çorba, pilav, kuru fasulye, ıspanak, cacık ve tatlı konul-
muştur. Yiyeceklerin masaya konulma düzeniyle ilgili şunlar bilinmektedir:
• Çorba ile tatlı yan yanadır.

• Kuru fasulye pilavın sağındadır.

• Cacık ve salata yan yana değildir.

Buna göre yemeklerin masaya konulma düzeni aşağıdakilerin hangisi gibi olabilir?
A) Cacık

IspanakPilav

SalataTatlı

ÇorbaKuru fasulye

   B) Ispanak

CacıkPilav

TatlıSalata

ÇorbaKuru fasulye

C) Tatlı

CacıkÇorba

SalataPilav

IspanakKuru fasulye

   D) Ispanak

CacıkÇorba

Kuru fasulyePilav

SalataTatlı

2. Bir manav reyonunda portakal, elma, armut, çilek ve kiraz yan yana durmaktadır. Meyvelerin 
durdukları yerlerle ilgili şunlar bilinmektedir:
• Elma; çileğin hemen solunda, portakalın hemen sağındadır.

• Kiraz; çileğin hemen sağında, armudun hemen solundadır. 

Buna göre meyveler reyonda sırasıyla nasıl yerleştirilmiştir?
A) Armut, çilek, kiraz, portakal, elma

B) Kiraz, armut, çilek, elma, portakal

C) Portakal, elma, çilek, kiraz, armut 

D) Kiraz, çilek, elma, portakal, armut

Nedir?

Sözel mantık; bilgileri sınıf-
landırma, bilgiler arasında 
mantıksal ilişki kurma ve 
eksik bilgilere akıl yürütme 
yoluyla ulaşma işidir.

pucu

Yuvarlak masa sorularında 
bir başlangıç noktası bulun-
maz. Bu nedenle herhangi bir 
noktayı başlangıç olarak al-
manızda herhangi bir sakınca 
yoktur.

Sözel Mantık
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3. Aşağıda “Kale Emlak” tarafından satılan dairelerin özellikleri verilmiştir.
 

A BLOK

KALE EMLAK

C BLOK D BLOKB BLOK

Kat sayısı: 6

1 + 1 daireler

110
METREKARE

Kat sayısı: 8

2 + 1 daireler

110
METREKARE

Kat sayısı: 10

3 + 1 daireler

150
METREKARE

Kat sayısı: 12

4 + 1 daireler

180
METREKARE

 Kale Emlak’a gelen Aysun, Erol, Niyazi, Mustafa, Nalan ve Sabri adlı kişiler daire almaya 
karar vermişlerdir. Kimin nasıl bir daire aldığıyla ilgili bilinenler şunlardır:
• Aysun, yüz on metrekarelik bir daire almıştır.

• Niyazi’nin aldığı daire C ya da B bloktan değildir.

• Sabri on katlı bir bloktan daire almıştır.

• A bloktan daire alan tek kişi Nalan’dır.

• 3+1 daire alan üç kişi vardır. 

Buna göre Erol’un dairesinin bulunduğu blokun kat sayısı kaçtır?
A) 6 B) 8 C) 10 D) 12

4. Ayhan, Sedat, Hami, Muhammet ve Yusuf adlı beş arkadaş, üst üste dizdikleri taşlara belli bir 
uzaklıktan ellerindeki taşlarla atış yapmışlardır. Taşları deviren oyunu kazanmaktadır. Eğer 
kimse deviremezse attığı taş dizili taşlara en yakın olan kişi oyunu kazanmakta, en uzak olan  
kişi ise oyundan elenmektedir. Oyunun son durumu ile ilgili olarak bilinenler şunlardır: 
• Dizili taşları kimse devirememiştir.

• Hami’nin taşı yerde dizili taşlara Ayhan’ın taşından yakın, Yusuf’unkinden uzaktır.

• Sedat’ın taşı yerde dizili taşlara Yusuf’un taşından yakın, Muhammet’inkinden uzaktır. 

Buna göre aşağıdakilerin hangisi söylenebilir? 
A) Oyunun galibi Sedat’tır. B) Yusuf üçüncü olmuştur.
C) Ayhan ikinci olmuştur. D) Hami oyundan elenmiştir.

Uyarı!

Sözel mantık sorularında ge-
çen “herkes, tümü, sadece” 
ifadeleri ile “de/da” bağlacı-
na dikkat etmek gerekir.
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5. Aynı iş yerinde çalışan Hakan, Cahit, Ebru ve Kenan öğle yemeği için lokantaya gitmiştir. 
Lokantadaki yemek listesi ve bu kişilerin yediği yemekler ile ilgili olarak bilinenler şunlardır:

Yemekler; kuru fasulye, güveç, orman kebabı, tas kebabı, pilav, cacık.

• Ebru, kuru fasulye ve pilav yemiştir.

• Cahit’in yediği yemeklerden, başka yiyen yoktur.

• Hakan’ın yediği yemekler orman kebabı, kuru fasulye ve cacık değildir. 

• Kenan ve Ebru aynı yemekleri yemiştir.

• Hakan üç diğerleri ikişer çeşit yemek yemiştir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
A) Cahit orman kebabı ve cacık yemiştir.

B) Kenan kuru fasulye ve pilav yemiştir.

C) Hakan güveç, pilav ve tas kebabı yemiştir.

D) Hakan ile Ebru’nun yedikleri yemeklerin hiçbiri aynı çeşit değildir.

6. Ömer, Eren, Kağan, Ayşe ve Betül isimli öğrenciler Türkçe, matematik, İngilizce ve fen bilim-
leri derslerinden en az birinden proje ödevi alacaktır.  Öğrencilerin proje aldığı derslerle ilgili 
şunlar bilinmektedir:
• Matematik dersinden bir kız, bir erkek olmak üzere iki öğrenci proje ödevi almıştır.

• İngilizce dersinden proje ödevi alan bir kız öğrencidir. 

• Ayşe’nin ödev aldığı ders matematik ve Türkçe değildir. 

• Fen bilimleri dersinden ödev alan öğrenci Eren ve Kağan değildir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez?
A) Eren, Türkçe dersinden proje ödevi almıştır.

B) Betül, matematik dersinden proje ödevi almıştır.

C) Ayşe, İngilizce dersinden proje ödevi almıştır.

D) Ömer, fen bilimleri dersinden proje ödevi almıştır.

Uyarı!

• “Herkes” ve “tümü” sözcük-
lerinin öncüllerde verilenle-
rin hepsini ifade ettiğini,

• de/da bağlaçlarının işi ya-
pan ya da işten etkilenen 
başka nesne ya da kişilerin de 
olduğunu ifade ettiğini,

• “sadece” sözcüğünün tek-
lik ifade ettiğini unutmamak 
gerekir.
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 7. İstanbul’a gelen Kemal Bey, hafta içi her gün bir yeri gezecektir. Hangi gün nereyi gezece-
ğiyle ilgili bilinenler şunlardır:
• Gezeceği yerler Ayasofya, Sultanahmet, Kız Kulesi, Dolmabahçe Sarayı ve Topkapı 

Sarayı’dır. 

• Perşembe günü Kız Kulesi’ni gezecektir.

• Ayasofya’dan hemen sonra Topkapı Sarayı’nı gezecektir.

• Kız Kulesi’nden hemen önce Dolmabahçe Sarayı’nı gezecektir. 

Buna göre aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
A) Ayasofya’yı pazartesi günü gezecektir.

B) Sultanahmet’i, Kız Kulesi’nden önce gezecektir. 

C) Dolmabahçe Sarayı’nı çarşamba günü gezecektir.

D) Topkapı Sarayı’nı gezdikten sonra Dolmabahçe Sarayı’nı gezecektir.

8. Serkan, kitapçıdan Yaşar Kemal’in “Ölmez Otu”, “Teneke”, “Deniz Küstü”, “Yusufçuk Yusuf” 
ve “Sarı Sıcak” adlı kitaplarını almıştır. Serkan’ın bu kitapları okuma sırasıyla ilgili olarak bili-
nenler şunlardır:
• “Yusufçuk Yusuf” ile “Sarı Sıcak” arasında okunacak olan kitap “Teneke”dir.

• İlk okunacak kitap “Ölmez Otu”dur.

• “Yusufçuk Yusuf” okunacak üçüncü kitaptır. 

Buna göre,
I. “Sarı Sıcak” kitabı en son okunacaktır.
II. Dördüncü okunacak kitap “Deniz Küstü”dür.
III. İkinci okunacak kitap “Teneke”dir.
yargılarından hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III 

pucu

Sözel mantık sorularını çö-
zerken oluşturacağınız tab-
lolarda az olan bilgiyi tablo 
başlığında kullanmak soruyu 
kolayca çözmenize yardımcı 
olabilir. Bunun yanında ve-
rilen bilgileri kullanarak çift 
tablo oluşturmanız sorunun 
sağlamasını yapmanızı sağ-
lar.


