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Sözel mantık sorularının çözü-

mü zaman alabilir. Bu soruları 

olabildiğince hızlı bir şekilde 

sonuca ulaştırmaya gayret edin. 

Sınavlarda süreyle yarıştığınızı 

unutmayın.

Uyarı

Sözel mantık sorularında iki de-

ğişken varsa sayısı az olan değiş-

kenin  tablosunu yapmanız işinizi 

kolaylaştıracaktır.

İpucu

"Ali, Mehmet, Fırat, Buse ve Kay-
ra bir kitapçıya giderek roman, 
hikâye ve tiyatro kitapları almış-
lardır." bilgisi verilen bir soruda 
aşağıdaki gibi bir tablo çizmeniz 
soruyu daha kolay çözmenizi 
sağlayacaktır.

Roman Hikâye Tiyatro

Örnek

2. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A)	 Ozan	bilgisayar	kursuna	katılmıştır.	

B)	 Nagehan	resim	kursuna	katılmıştır.	

C)	 Hakan	müzik	kursuna	katılmıştır.	

D)	 Hakan	ile	Gökçe	farklı	kurslara	katılmıştır.	

3. Aylin’in bilgisayar kursuna gittiği bilinirse 
yaratıcı yazarlık kursuna,

	 I.	Ozan

	 II.	Mesut

	 III.	Nagehan

 adlı öğrencilerden hangilerinin kesin olarak 
gittiği söylenebilir?

A)	 Yalnız	I	 B)	 Yalnız	II

C) I ve II D) I ve III

1.	 Mehmet	 Bey,	 küçük	 bir	 ilçedeki	 kurs	merkezinin	 servis	 şoförlüğünü	 yapmaktadır.	 Öğrencileri	 belirli	
duraklardan	alıp	kurs	merkezine	getirmektedir.	Üç	hat	şeklinde	servise	çıkmakta	ve	her	servisi	15	da-
kikada	tamamlamaktadır.	Hatların	servis	başlangıç	saatleri	ise	şu	şekildedir:

   

1. HAT 2. HAT 3. HAT

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

10.20

11.20

12.20

13.20

14.20

10.40

12.40

14.40

 Buna göre Mehmet Bey'in bankada 20 dakika sürecek bir işini hat saatlerini bozmadan hallede-
bilmesi için saat kaçta duraktan ayrılması gerekir?

A)	10.35	 B)	11.35	 C)	12.45	 D)	13.45

(2	ve	3.	soruları	aşağıdaki	bilgilere	göre	cevaplayınız.)

Bir	okulda	resim,	müzik,	bilgisayar	ve	yaratıcı	yazarlık	kursları	açılacaktır.	Resim	ve	müzik	kursuna	5	
ve	6.	sınıflar,	bilgisayar	ve	yaratıcı	yazarlık	kursuna	7	ve	8.	sınıflar	katılabilmektedir.	Kursa	gidecek	
öğrencilerden	Hakan,	Mesut,	Fatih,	Aylin,	Gökçe,	Ozan	ve	Nagehan	ile	ilgili	olarak	bilinenler	şunlardır:

✱	 Her	öğrenci	yalnızca	bir	kursa	katılmıştır.

✱	 Hakan	ve	Mesut	aynı	kursa	kaydolmuştur.	

✱	 Fatih	ile	Mesut	farklı	kursa	kaydolmuştur.	

✱	 Aylin	ile	Ozan	aynı	sınıfa	gitmektedir	ancak	farklı	kursa	katılmışlardır.	

✱	 Gökçe,	Fatih’le	birlikte	müzik	kursuna	katılmışlardır.

✱	 Aylin	7.	sınıfa	gitmektedir.	

✱ Hakan bilgisayar kursuna	sınıf	şartı	nedeniyle	katılamamıştır.
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4. Zıpla	yakala	planlı	ve	düzenli	düşünme-
yi	 geliştiren	 bir	 zekâ	 oyunudur.	 Oyuna	
başlarken	 pullar	 zeminin	 üzerindeki	 bi-
rimlere	 rastgele	 dizilir.	 Oyundaki	 amaç	
farklı	 renklerdeki	 pulları	 toplayarak	 seri-
ler	oluşturmaktır.	Pulları	toplamak	içinse	
pulların	 üzerinden	boş	alanlara	 atlamak	
gerekmektedir.	Kaç	pulun	üzerinden	at-
larsanız	o	kadar	pulu	alırsınız.	Bir	seri	5	
farklı	 rengin	 toplanmasıyla	 oluşur.	 Aynı	
renkteki	 taşlardan	fazla	 toplamak	yerine	
renklerden	eşit	sayıda	toplamak	size	oyunu	kazandırır.	En	fazla	seriyi	(1	seri	=	1	mavi	+	1	turuncu	+	
1	sarı	+	1	kırmızı	+	1	yeşil)	yapan	oyuncu	oyunu	kazanır.	Eğer	seriler	eşitse	seri	yapılamamış	taşları	
fazla	olan	oyuncu	oyunu	kazanır.

Zıpla	yakala	oyunu	oynayan	dört	arkadaşın	oyun	sonunda	topladıkları	taş	sayıları	şu	şekildedir:

Kırmızı Yeşil Sarı Turuncu Mavi

Kemal

Sadi

Suna

Esin

Buna göre oyunu kazanan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 Kemal	 B)	 Sadi	 C)	 Suna	 D)	 Esin

5. Fen	 bilgisi	 dersinde	 öğretmen	 öğrencilerinden	meyve	 ve	 sebze	
yetiştirmelerini	istemiştir.	Yetiştirilecek	ürünler	üzüm,	çilek,	salata-
lık,	biber,	domates	ve	maruldur.	Etkinliğe	katılan	Ceylin	ve	Haktan	
üçer	ürün;	Kerem,	Elvin	ve	Betül	ise	ikişer	ürün	yetiştirecektir.	Öğ-
rencilerin	yetiştireceği	ürünlerle	ilgili	bilinenler	şunlardır:

✱	 Biberi	sadece	Elvin	yetiştirecektir.	

✱	 Üzümü	yalnızca	Kerem,	Elvin	ve	Betül	yetiştirecektir.	

✱	 Üç	öğrenci	çilek	yetiştirecektir,	bunların	arasında	Haktan	yok-
tur.

Buna göre aşağıdakilerin hangisi kesin olarak söylenemez?

A)	 Haktan	domates	yetiştirecektir.	 B)	 Betül	çilek	yetiştirecektir.

C)	 Kerem	çilek	yetiştirecektir.	 D)	 Ceylin	salatalık	yetiştirecektir.

Uzun sözel mantık soruları gözü-

nüzü korkutmasın! Çünkü bu so-

rular ihtiyacınızdan çok daha faz-

la bilgi ve ipucu barındırır ve bu da 

soruları çözmenizi kolaylaştırır.

İpucu

Aynı bilgilere bağlanmış birden 

çok soru sorulduğunda sorular 

birbirinden bağımsız cevaplan-

malıdır.

İpucu

Sözel mantık sorularını çözerken 

verilen bilgilerin tablo şekline 

dönüştürülmesi önemlidir.

İpucu
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(6	ve	7.	soruları	aşağıda	verilen	bilgilere	göre	cevaplayınız.)

 
Zekâ	oyunları	oynamayı	seven	bir	öğrenci	kurt,	kuzu	ve	ot	oyunu	oynayacaktır.	Oyunun	kuralları	şu	
şekildedir:

✓	 Tekneyi	kullanan	kişi	tekneye	her	defasında	kurt,	kuzu	ya	da	ottan	birini	alarak	karşı	kıyıya	
bırakıp	dönmektedir.

✓ Eğer	kurt	ile	kuzu	baş	başa	bırakılırsa	kurt	kuzuyu	yer.

✓ Kurt,	kuzu	ve	otun	karşı	kıyıya	bu	şartlar	altında	geçirilmesi	gerekmektedir.

✓	 Tekneyi	kullanan	kişi	her	seferde	tekneye	kurt,	kuzu	ya	da	ottan	yalnızca	birini	bindirebil-
mektedir.

✓ Eğer	kuzu	ile	ot	baş	başa	bırakılırsa	kuzu	otu	yer.

6. Oyunun kurullarına göre aşağıdakilerden hangisi öğrencinin yapacağı ilk hamle olabilir?

A)	 Kayığa	kuzuyu	almak	 	 	

B)	 Kayığa	kurt	ile	otu	almak

C)	 Kayığa	kurdu	almak	 	 	

D)	 Kayığa	otu	almak

7. Oyunun kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi öğrencinin oyundaki hamlelerinden biri olamaz?

A)	 Kuzunun	yanına	otu	indirdikten	sonra	kuzuyu	tekneye	almak

B)	 Kurdun	yanına	getirdiği	kuzuyu	indirdikten	sonra	kurdu	tekneye	almak

C)	 Otu	kıyıya	indirdikten	sonra	karşı	kıyıdaki	kurt	ile	kuzunun	yanına	boş	dönmek

D)	 Kurdun	yanına	otu	indirdikten	sonra	karşı	kıyıdaki	kuzunun	yanına	boş	dönmek

Belli bir sitem barındıran soru-

larda kavranması istenen sistem 

görsel olarak açıklanır.

Bir durumun sistemi olan soru-

larda soruyu iyi okumalı ve an-

lamalısınız. Tarif edilen sistemin 

mantığını kavramadan soruyu 

çözmeye çalışmayınız.

İpucu
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8. Yeni	açılan	bir	hayvanat	bahçesinin	yerleşim	planı	şu	şekildedir:

 

Bu	hayvanat	bahçesinde	deve	kuşu,	antilop,	zebra,	emu,	kanguru,	deve,	lama,	nandu,	mirket,	Kamerun	
koyunu	ve	kaplumbağa	bulunmaktadır.	Bu	hayvanların	yuvalarıyla	ilgili	bilinenler	şunlardır:

✱	 2	numaralı	bölümde	antilop,	11	numaralı	bölümde	mirket,	4	numaralı	bölümde	emu,	7	numaralı	
bölümde	ise	lama	yaşamaktadır.

✱	 Kamerun	koyunu	ve	nandunun	yuvaları	yan	yanadır.

✱	 Kanguru	ve	kaplumbağanın	yuvaları	karşılıklıdır.

✱	 Deve	kuşu	ile	zebranın	yuvaları	arasında	antilop	yaşamaktadır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A)	 Kamerun	koyununun	yuvası	lamanın	yuvasının	yanındadır.

B)	 Deve	6	numaralı	bölümde	kalmaktadır.

C)	 Kaplumbağa	10	numaralı	bölümde	kalmaktadır.

D)	 3	numaralı	bölümde	deve	kuşu	kalmaktadır.

Kroki ya da yerleşim planı veri-

len sorular, sözel mantık sorusu 

olarak karşımıza çıkabilir. Bu 

sorulardaki bilgiler görsele göre 

verildiğinden anlaşılması daha 

kolaydır.

İpucu

Kroki ya da yerleşim planı verilen 

sorularda bilgileri ya krokiye yer-

leştirerek ya da krokideki bilgileri 

takip ederek çözebilirsiniz. Bu tip 

sorularda genelde tablo ve şekil 

çizmenize gerek kalmaz.

İpucu


