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Ön Söz

Değerli Öğrenciler, Saygıdeğer Veliler ve Kıymetli Öğretmenler,

Öğretim ve sınava hazırlık süreçlerinin destekleyicisi olarak önemli bir işlev üstlenen 
yardımcı kaynak kitaplarının hazırlanması ve sizlerin kullanımına sunulması, yoğun 
emek harcanan bir süreçtir. Daima mükemmel olana yaklaşma çabasındaki bizler, bu 
yolda işimizi titizlikle yürüterek, tüm süreci ilmek ilmek dokuyarak bir projemizin daha 
sonuna geldik ve sizleri “Ulti” serisi ile buluşturduk.

“Ulti” serisi, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan öğretim programlarında yer 
alan ve öğretim süreçlerinin sonunda elde edilmeye çalışılan kazanımlara uygun olarak 
öğretim programlarına hâkim, alanında yetkin öğretmenlerimizce hazırlanmıştır. Bu 
seride yer alan kitaplardaki soruların tümünün, öğrencilerin “analitik düşünme” ve 
“eleştirel düşünme” becerisini geliştirmesine, öğretim programlarında benimsenen 
“disiplinler arasılık” ve “değerler eğitimi” anlayışına uygun olmasına özen gösterilmiştir.

“Ulti” serisinde yer alan kitaplar; özgün, LGS’de çıkması olası ve beceri temelli 
sorulardan oluşmaktadır. İçerdiği temel soru tipleri ve yeni nesil sorularla öğrencilerin 
okulda edindikleri temel bilgi ve becerileri uygulama, kendi düzeyini ölçerek sınava 
hazır hâle gelme olanağı bulduğu önemli bir öğretim materyalidir. Bu materyalden en iyi 
verimin alınması için öncelikle konuların eksiksiz biçimde öğrenilmesi ve pekiştirilmesi 
önerilmektedir. Böylece LGS düzeyine ulaşan ve yer yer daha üst bilgi ve becerileri 
yoklayan sorulardan en verimli sonucun elde edilmesi sağlanacak ve LGS öncesi 
hedeflenen seviyeye ulaşılmış olacaktır.

Sizlere “Ulti” serisini ulaştırmanın haklı gururunu yaşamamızda emeği geçen 
öğretmenlerimize ve yayınevi çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. 

“Ulti” serisinin başarılarınıza giden yola bir ışık, hayallerinize bir basamak olması 
dileğiyle…



Şarta bağlı sözel
mantık soruları ile
sıralama, tablo,
eşleştirme ve şifre
sorularından
oluşmaktadır.

Görsel okuma,
metinle ilgili görseli
bulma, grafik
çevirme, infografik
ve tablo okumayı ele
alan sorulardan
oluşmaktadır.

Metnin ve şiirin
konusu, metnin ana 
fikri, şiirin ana
duygusu, metnin
başlığı, yardımcı
düşüncesi ve metin
karşılaştırma
sorularından
oluşmaktadır.

ÖZGÜN VE ORİJİNAL

Metnin akışını bozan
cümle, metni ikiye
bölme, sıralama,
yer değiştirme
ve boşluk tamamlama
sorularından
oluşmaktadır.

Anlatım biçimleri,
düşünceyi geliştirme
yolları, metnin tür
ve üslubunu ele alan
sorulardan
oluşmaktadır.

8. sınıf müfredatında
yer alan metin
türlerini içeren
sorulardan
oluşmaktadır.

Tüm bölümleri
kapsayan paragraf
denemelerinden
oluşmaktadır.
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Test 01

8. Sınıf Paragraf Soru Bankası

Sözel Mantık

1.  Pigpen şifreleme yönteminde harfler kutulara yerleştirilir. Her harf, bulunduğu bölümün şekliyle ifade edilir. Aşağıda 
pigpen şifrelemesi verilmiştir. 

PIGPEN ŞİFRELEMESİ

D EÇ
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G ĞF
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I İH
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Ö

S
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Ü
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V
Y +

+
+ Z

Bu şifreleme yöntemine göre “KALEM” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde doğru yazılmıştır?

A) B)

C) D)

2. • İlk harfi K değildir. 

• I, dördüncü sıradadır. 

• N, üçüncü sırada değildir. 

Bu açıklamaya, 

I. YANKI  II.   YAKIN  III. YANIK  IV. YAYIN  V. KATKI 

sözcüklerinden hangileri uygundur? 

A) I ve III B) II ve III C) II ve IV D) III ve V
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Test 01

3. Ankara-Antalya arasında tek şeritli bir yolda yapım çalışması nedeniyle bir kamyon, kamyonet, cip, tır ve otomobil 
bir süre durmak zorunda kalmıştır. Birbiri ardına sıralanan beş araçla ilgili bilinenler aşağıda verilmiştir.

• Kamyonun hemen önünde ve hemen arkasında tır veya cip yoktur.

• Kamyonet, cipin arkasında, kamyonun önündedir.

• Tır, bu konvoyon en sonunda yer almaktadır.

Buna göre söz konusu araçların sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

1 2 3 4 5
A) Kamyonet Cip Kamyon Otomobil Tır

B) Kamyon Kamyonet Cip Otomobil Tır

C) Cip Kamyon Kamyonet Tır Otomobil

D) Cip Kamyonet Kamyon Otomobil Tır

4. Bir aile on iki kişilik bir davet verecektir. Masalardaki oturma düzeni aşağıda verilmiştir.

I. masa II. masa

Davetli Listesi
Melis Batu Burcu

Yonca Mete Gamze

Oğuz Aylin Pelin

Mert Ayşe Ali

Davetle ilgili bilinenler aşağıda verilmiştir.

• Ali bir masanın başında, Ayşe diğer bir masanın başında birbirlerini görecek şekilde oturmaktadır.

• Burcu; Ayşe’nin sağında, Mert’in karşısındadır.

• Yan yana oturanlardan biri kadın biri erkektir.

• Pelin Ali’nin, Aylin Ayşe’nin karşısındadır.

• Yonca ve Gamze I. masadadır, Mert ve Batu II. masadadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılır?

A) Melis, II. masadadır. B) Yonca, Oğuz’un yanındadır.

C) Mete, Gamze’nin yanındadır. D) Pelin’in sağında Yonca oturmaktadır.
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Test 01

5. On dört basamaklı merdiveni gökkuşağı renklerine boyamak isteyen bir öğretmen; sınıftaki Aysel, Berna, Ceren, 
Dağhan, Eren, Fatih ve Gaye adlı öğrencilere görev vermiştir. Buna göre her öğrenci iki basamağı boyamakla gö-
revlidir ve merdiveni sırayla kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renklere boyamışlardır.

Merdiven boyanırken renk dağılımıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

• Yeşil rengi kullanan Ceren veya Berna değildir.

• Fatih ile Eren, art arda gelen renkleri kullanmışlardır.

• Aysel, kırmızı rengi kullanmıştır.

• Gaye, yeşile boyanan basamaklardan sonraki basamakları boyamıştır.

• Eren, mor rengi kullanmıştır.

• Dağhan, turuncu veya sarı rengi kullanmamıştır.

Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Fatih ile Gaye, art arda gelen basamaklarda çalışmıştır.

B) Dağhan, yeşil rengi kullanmıştır.

C) Berna, turuncu rengi kullanmıştır.

D) Ceren, lacivert rengi kullanmıştır.

6. Bir restoranın tatlı menüsünde sütlü ve şerbetli tatlılar vardır. 

   

Sütlü Tatlılar

Profi
Tav
Kaz
Sup

Şerbetli Tatlılar

Bak
Şekre

Rev
Kad

Şule, Pelin, Levent, Cem, Salkım ve Müge’nin tatlı seçimleri ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. 

• Her bir kişi sadece bir tatlı seçmiştir.

• Müge, kadayıf ve şekerpare dışında bir şerbetli tatlı seçmiştir.

• Cem ve Levent, aynı sütlü tatlıdan almışlardır ve bu tatlı ne kazandibi ne de supangledir.

• Şule ve Pelin, baklava dışında ve aynı şerbetli tatlıyı seçmiştir. 

• Revani dışındaki şerbetli tatlıları birer kişi tercih etmiştir.

• Salkım, profiterol seçen tek kişidir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez? 

A) Levent, tavukgöğsü istemiştir. B) Müge, baklava almıştır.

C) Cem, profiterol almıştır. D) Pelin, revani almıştır.
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7. Müzik, resim, heykel ve el işi alanlarındaki yeteneklerin ölçüldüğü bir görüşmeye katılan Ali, Baran, Ceyda, Deren 
ve Erkan hakkında oluşan kanaatler aşağıdaki tabloda numaralandırılarak ve karışık olarak verilmiştir.

Müzik Resim Heykel El İşi
1. kişi Başarılı Geliştirilebilir Başarılı Başarılı
2. kişi Başarılı Yeteneksiz Yetenekli Yeteneksiz
3. kişi Geliştirilebilir Yetenekli Geliştirilebilir Başarılı
4. kişi Yetenekli Geliştirilebilir Başarılı Geliştirilebilir
5. kişi Başarılı Başarılı Başarılı Yetenekli

Öğrencilerin verilen alanlardaki kanaatleriyle ilgili diğer bilinenler ise aşağıdaki gibidir. 

• Ali, Baran ve Ceyda’nın heykel alanındaki kanaatleri aynıdır. 

• Ali ve Deren’in el işi alanındaki kanaatleri aynıdır.

• Baran’ın üç alanda aldığı kanaati, Erkan’ın ise iki alanda aldığı kanaat aynıdır.

• Deren’in el işi alanındaki kanaati ile Ali’nin müzik alanındaki kanaati aynıdır.  

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? 

A) Baran’ın resimdeki kanaati ile Ceyda’nın müzikteki kanaati aynıdır.

B) Ali 1. kişi, Deren ise 3. kişidir.

C) Erkan’ın müzik ve heykeldeki kanaatleri aynıdır.

D) Baran 4. kişi, Ceyda 1. kişidir.

8. Bir kermeste resim, takı, örgü ve yemek satışı yapılmaktadır. Ürün sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Resim Takı Örgü Yemek

10 5 5 10

Kermesle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

• Kermese otuz kişi katılmıştır.

• Takı alanların hepsi resim de almıştır.

• Örgü alanların hepsi yemek de almıştır.

• Katılımcılardan on kişi hiçbir şey almamıştır.

• Katılımcılar en fazla iki ve farklı ürün almıştır.

• Örgü ve takıların hepsi satılmıştır.

• Verilenlerin dışında iki farklı ürün alan olmamıştır.

Buna göre,

I. Yemek ve resim alanların sayısı eşittir.

II. İki farklı ürün alanlarla tek ürün alanların sayısı eşittir.

III. Ürünlerin hepsi satılmıştır.

yargılarından hangilerine kesin olarak ulaşılır?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
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Sözel MantıkTest 02

1. Buse, Pınar ve Mustafa; Türkçe, matematik, fen bilimleri ve T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinden ödev ala-
caktır. Seçtikleri derslerle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. 

• Her bir kişi en fazla iki ödev seçmiştir. 

• Buse, matematik dersinin yanı sıra bir dersten daha ödev almıştır.

• Mustafa, iki dersten ödev almıştır ve bu derslerden biri Türkçe değildir. 

• Sayısal bir ders seçen öğrenciler ikinci bir ödev alacaklarsa ödevini sözel dersten seçmek zorundadır. 

• Fen bilimleri dersini seçen tek öğrenci Pınar’dır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? 

A)  Pınar, ikinci ödevini Türkçe dersinden almıştır. 

B)  Mustafa, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinden ödev almıştır.

C) Buse’nin ikinci ödevi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersindendir. 

D)  Pınar, başka bir dersten ödev almamıştır. 

2. Aşağıdaki tabloda bir müzik okulunun şan, piyano, keman ve gitar bölümlerinde 1 ve 2. yıl eğitim alan öğrencilerin 
sayı dağılımı verilmiştir.

Bölümler 1. Yıl 2. Yıl

Şan 2 -

Piyano 1 1

Keman 1 -

Gitar 2 2

Asya, Nazan, Işık, Kemal, Bülent, Mavi, Nurdan, Nejla ve Saadet adlı öğrencilerin hangi bölümde eğitim aldığıyla 
ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

• Asya, Kemal ve Bülent aynı bölümde eğitim almaktadır.

• Işık, gitar ve keman bölümünde eğitim almamaktadır.

• Nejla ve Saadet aynı bölümde eğitim almaktadır.

• Nurdan, 2. yıl öğrencisi olmayan bir bölümde eğitim almaktadır. 

• Mavi ve Işık aynı bölümde eğitim almaktadır. 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?

A) Mavi, gitar bölümünde eğitim almaktadır. B) Nazan, piyano bölümünde eğitim almaktadır.

C) Nurdan, keman bölümünde eğitim almaktadır. D) Kemal, şan bölümünde eğitim almaktadır.



13
8. Sınıf Paragraf Soru Bankası

Test 02

3. Bir restorana kahvaltı etmeye giden Nehir, Sude, Lâle ve Musa’nın aldığı yiyeceklerle ilgili bilinenler aşağıda veril-
miştir.

• Lâle sadece kahvaltı tabağı istemiştir.

• Musa, yumurta ve omlet çeşitlerinden birer tane istemiştir.

• Nehir hem patatesli hem sucuklu yumurta yemiştir.

• Herkes kahvaltı tabağından almıştır.

• İki kişi, karışık omlet yemiştir.

• Bir kişi, en fazla üç farklı yemek siparişi vermiştir.

Restoranın menüsü:

BES  R ESToranBES  R ESToran

Kahvaltı Tabağı
49,50 TL

Kaşar peyniri, beyaz peynir, dil peyniri, salam, siyah 
zeytin ve yeşilzeytin, tereyağı, bal, reçel, krem 

çikolata, cevizli ezme, haşlanmış yumurta, domates, 
salatalık, roka, peynirli börek, kızarmış patates, 
közlenmiş biber, kuru kayısı, kuru üzüm, ceviz, 

sınırsız demleme çay.

Patatesli Yumurta
25 TL

Cheddar sos, mozzarella, maydanoz

Soğanlı veya soğansız

Menemen
23,50 TL

3 Peynirli Omlet
28 TL

Burger peyniri, mozzarella, beyaz peynir

Sucuklu Yumurta
28,50 TL

Karışık Omlet
30 TL

Mozzarella peyniri, sucuk, salam, mantar, tatlı 
yeşilbiber

Dil peyniri, mantar

Dil Peynirli ve
Mantarlı Omlet

26 TL

Mantar, havuç, brokoli, tatlı kırmızı biber,
kabak, maydonoz

Sebzeli Omlet
25 TL

Sucuklu Kavurma
28 TL

Sahanda sucuk, domates, biber, 
taze kekik

Buna göre aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılır?

A) Musa, 110 lira hesap ödemiştir.

B) Nehir; Musa’dan az, Sude’den fazla hesap ödemiştir.

C) Lâle; Sude’den fazla, Nehir’den az hesap ödemiştir.

D) Sude ve Lâle’nin ödediği toplam hesap, Musa’nınkinden fazladır.
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4. Parmak izleri, her insanda hatta tek yumurta ikizlerinde bile farklıdır. Parmak izlerinin bazı türleri aşağıda verilmiştir.

Merkezi cepli iz: Merkezi, cep şeklinde yatay dairesel çizgilerle çevrilmiş olan izlerdir.

Merkezi daire (dairesel merkez) iz: İzin merkezinde tek veya iç içe birden fazla dairenin sıralanması şeklinde 
oluşan izlerdir.

Çift sarmal iz: İzlerin iki adet yatay döngü başı meydana getirerek veya iki ayrı döngünün sağ ve solda bulunan iç 
içe geçmiş çizgileri ile kendi etrafında dönmesi ile oluşur.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde sözü edilen parmak izi türlerinden biri değildir?

A) B) C) D)

5. Aşağıda Gençlik Müzik Eğitim Merkezinde kursları verilen bazı müzik aleti türleri numaralandırılarak tanıtılmıştır.

I. Telli Çalgılar: Titreşen teller aracılığı ile ses üreten müzik aletleridir.

II. Vurmalı Çalgılar: Bagetle, elle veya benzer başka bir çalgıyla vurma, sürtme veya ovma yoluyla ses üreten mü-
zik aletleridir.

III. Tuşlu Çalgılar: Üzerindeki tuşlar kullanılarak ses üreten müzik aletleridir. 

IV. Yaylı Çalgılar: Yayın tel üstünde kaydırılarak titreşim yoluyla ses oluşturulmasını sağlayan müzik aletleridir. 

Bu kurslara katılan öğrencilerle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

• Tuğba, bir keman sanatçısının çaldığı klasik bir parçayı dinlemiştir.

• Engin, piyanodaki bazı seslerin org ve klavyedeki karşılıklarını öğrenmiştir.

• Naz, gitar ve ukulelenin birlikte çalındığı bir parçaya bağlama ile eşlik etmiştir.

• Ahmet; darbuka, davul ve deflerle oluşturulan ritim çalışmasına katılmıştır. 

Buna göre öğrencilerin katıldığı kurslarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? 

I II III IV
A) Naz Ahmet Tuğba Engin

B) Tuğba Naz Engin Ahmet

C) Naz Ahmet Engin Tuğba

D) Engin Ahmet Naz Tuğba
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6. Pırasa, lahana, kereviz, brokoli, kabak ve enginar kullanılarak bir sebze çorbası yapılmıştır. Malzemelerin pişirilme 
sırası ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

• Tencereye, brokoliden hemen sonra pırasa koyulmuştur.

• Tencereye en son koyulan sebze lahana değildir.

• Tencereye ilk koyulan sebze enginardır.

• Kabaktan sonra sadece bir sebze koyulmuştur.

Bu bilgilerden hareketle bu sebze çorbasının tarifi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Bir yemek kaşığı zeytinyağı koyulan tencereye daha önceden doğranmış enginarlar eklenir, enginarlar kısık 
ateşte bir miktar kavrulduktan sonra karışıma rendeden geçirilmiş küçük bir kereviz katılır. Sonra tencereye sı-
rasıyla ince ince doğranmış lahana, brokoli, pırasa ve kabak ilave edilir ve karışım kısık ateşte iki saat pişmeye 
bırakılır. İstediğiniz baharatları iki saatin sonunda ekleyebilirsiniz.

B) Bir yemek kaşığı zeytinyağı koyulan tencereye daha önceden doğranmış lahanalar eklenir, lahanalar kısık ateşte 
bir miktar kavrulduktan sonra karışıma rendeden geçirilmiş küçük bir kereviz katılır. Sonra tencereye sırasıyla 
ince ince doğranmış enginar, brokoli, pırasa ve kabak ilave edilir ve karışım kısık ateşte iki saat pişmeye bırakı-
lır. İstediğiniz baharatları iki saatin sonunda ekleyebilirsiniz.

C) Bir yemek kaşığı zeytinyağı koyulan tencereye daha önceden doğranmış enginarlar eklenir, enginarlar kısık 
ateşte bir miktar kavrulduktan sonra karışıma rendeden geçirilmiş küçük bir brokoli katılır. Sonra tencereye sı-
rasıyla ince ince doğranmış pırasa, lahana, kabak ve kereviz ilave edilir ve karışım kısık ateşte iki saat pişmeye 
bırakılır. İstediğiniz baharatları iki saatin sonunda ekleyebilirsiniz.

D) Bir yemek kaşığı zeytinyağı koyulan tencereye daha önceden doğranmış enginarlar eklenir, enginarlarkısık 
ateşte bir miktar kavrulduktan sonra karışıma rendeden geçirilmiş küçük bir kabak katılır. Sonra tencereye sıra-
sıyla ince ince doğranmış lahana, brokoli, pırasa ve kereviz ilave edilir ve karışım kısık ateşte iki saat pişmeye 
bırakılır. İstediğiniz baharatları iki saatin sonunda ekleyebilirsiniz.

7. Bir internet sitesinde haftalık ve sezonluk olmak üzere iki kategoride dizi yayınlanmaktadır. A, B ve C dizileri haf-
talık; K, L ve M dizileri ise sezonluk yayınlanmaktadır. Eda, Ali, Emre, Cansu, Hacer ve Halit adlı izleyicilerin hangi 
diziyi izledikleri ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

• Eda ve Ali, sezonluk dizi izlemektedir. 

• Hacer, Emre ile aynı kategoride yer alan dizileri izlememektedir. 

• Cansu, haftalık dizi türünü izlemektedir. 

• Her bir izleyici farklı dizileri izlemektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? 

A) Eda, K dizisini izlemektedir. 

B) Hacer, L dizisini izlemektedir.

C) Emre, sezonluk dizi izliyorsa Hacer, C dizisini izlemektedir. 

D) Halit, M dizisini izlemektedir. 
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1. Aynı model dokuz otomobilin yan yana sıralandığı bir galeride otomobiller birden dokuza kadar numaralanmıştır. Bu 
otomobillerin üçü mavi, üçü kırmızı, üçü de yeşil renktedir. Otomobillerin renkleriyle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

• 2 ve 9. otomobil aynı renktedir. 

• 3. otomobil kırmızıdır. 

• Yeşil otomobillerin hepsinin numarası tektir. 

• Art arda gelen otomobillerden hiçbiri aynı renkte değildir. 

Buna göre,

I. 4. otomobil mavidir.

II. 6. otomobil mavidir.

III. 8. otomobil kırmızıdır.

yargılarından hangileri yanlıştır?

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

2. Kemal telefonundaki uygulamalar için ayrı ayrı şifre belirlemiştir.  
12:00

E-posta
b*U4

Arama
46D/o

İnternet
7öy:Z

Mesaj
j2Ü�p

Şifre belirlerken Kemal’in dikkat ettiği kurallar aşağıda verilmiştir.

• Her şifrede özel karakter (. , / + ! � * :), en az bir büyük, bir küçük harf ve 
sayı yer almaktadır.

• Şifreler en az üç, en fazla beş karakterdir.

• Şifreler Kemal’in adı, soyadı ve doğum tarihindeki sayılar ve harfler dı-
şındaki karakterlerden oluşmaktadır.

• Uygulamaya özgü şifre, uygulamanın adında bulunan harflerden birini 
içermemektedir.

Buna göre Kemal yandaki görseldeki belirlediği uygulama şifrelerinin 
hangisinde yanlışlık yapmıştır? 

(Kemal Atakan 23 Ekim 1995 tarihinde doğmuştur.)

A) B) C) D)
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3. Sümer yazısı, çivi yazısı olarak da bilinmektedir. Sümercede sözcüklerin çoğunluğu tek heceliydi. Bir nesneyi ifade 
eden bu heceler, zamanla sözcüğü ifade etmeye başladı. Sümer yazısında kullanılan simgelerle bunların hece de-
ğerleri ve anlamları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Simge Hece 
Değeri Anlam

Lu bir, erkek

Mi kadın

Dingir tanrı

İti ay

Mul yıldız

Uru kent

Kur dağ, ülke

i akarsu

U bitki, ot

Giğ ağaç, tahta

Gi kamış

Za taş

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Simge Anlam

urudu bakır

tug giysi

kus deri

dug kap kacak

uzu el, beden

sig yün

e ev, tapınak

anse eşek

udu koyun

musen kuş

ki toprak, yer,
kent

sar bahar, yeşillik

Hece 
Değeri

Buna göre Sümercede “bahar, ağaç, akarsu, ay, yıldız” sözcükleri sırasıyla aşağıdaki hece değerlerinden 
hangisi kullanılarak yazılabilir?

A) Sar - Giğ - İ - İti - Mul B) Sar - Za - Udu - Giğ - Mul

C) İti - Mul - Ki - Gi - Ki D) Sar - Giğ - E - Uru - İti
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4. Aslı, Burcu, Canan, Derya ve Emel adlı beş müşteri manavdan toplam sekiz kilogram ürün almıştır. Domates, pa-
tates ve soğandan oluşan bu ürünlerle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

• Her müşteri en az bir en fazla iki çeşit ve her çeşitten sadece 1 kilo ürün almıştır.

• Canan ve Derya’nın aldıkları ürünler aynıdır.

• Patates alanların hepsi soğan, soğan alanların hepsi patates almıştır.

• Emel, Aslı’yla aynı ürünü almıştır.

• Aslı patates almamıştır.

• Domates alan sadece iki kişidir.

Buna göre bu müşterilerden kaç tanesi soğan almıştır?

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

5. Asım, Bengü, Ceren, Defne, Ecem ve Ferhat haftanın farklı günlerinde sokaklarındaki yaşlıların alışverişini yaparak 
onlara yardım etmektedir. Bu kişilerin alışveriş yaptıkları günlerle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

• Pazar hariç haftanın her günü yaşlıların alışverişi yapılmaktadır.

• Her gün sadece bir kişi bu görevi üstlenmektedir.

• Defne’nin yaşlılara yardım ettiği gün cumadır.

• Asım, alışveriş görevini Ceren’den bir gün sonra yerine getirmektedir.

• Ecem, alışveriş görevini Bengü’den bir gün önce yerine getirmektedir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenir?

A) Ecem ve Ceren’in alışveriş günleri art ardadır.

B) Bengü, alışverişe Defne’den bir gün önce çıkmaktadır.

C) Ceren, alışverişe çarşamba günü çıkmaktadır.

D) Ferhat, alışverişe cumartesi günü çıkmaktadır.

6. Bir okulda pazar günü “yaza merhaba” etkinlikleri düzenlenmiştir. Ahmet, Burak ve Cesur adlı erkek öğrencilerle 
Berna, Rana, Zeynep ve Sevgi adlı kız öğrenciler bu kapsamda ip atlama, uçurtma uçurma ve çuval yarışı etkinlik-
lerinden birini tercih etmişlerdir. Öğrenciler ve tercih ettikleri etkinliklerle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

• Uçurtma uçurmaya yalnız iki kız öğrenci katılmıştır.

• Sevgi, ip atlamıştır.

• Burak ile Berna, aynı etkinliği tercih etmiştir.

• Rana, Burak’tan farklı bir etkinliği tercih etmiştir.

• Çuval yarışına ikisi erkek biri kız olmak üzere üç kişi katılmıştır.

Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin hangi etkinliğe kimlerle gittiği kesin olarak bilinmemektedir?

A) Ahmet B) Berna C) Zeynep D) Rana
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7. Bir özel okul, belirlediği şartları sağlayan üç öğrenciye ücretsiz eğitim vereceğini açıklamıştır.

Okulun bu üç öğrenci için belirlediği şartlar aşağıda verilmiştir.

• Yıl sonu başarı ortalaması 4,30’un üzerinde olmalıdır. 

• Herhangi bir spor dalında derece sahibi olmalıdır.

• İngilizce ders notu 85’in üzerinde olmalıdır.

• Okulun hazırladığı sınavdan 90 ve üzeri almalıdır. 

Aşağıdaki tabloda bu okula ücretsiz eğitim için başvuran öğrencilerin bilgileri verilmiştir.

Öğrenciler Yıl Sonu Başarı Ortalaması Spor Dalında Derece İngilizce Notu Okul Sınav Notu
Arda 5,00 - 100 100
Timur 4,98 Birincilik 100 99
Hilal 4,72 Üçüncülük 95 90

Burcu 4,86 - 98 100
Lâle 4,95 İkincilik 99 99
Aziz 4,53 Üçüncülük 92 85
Sena 4,76 İkincilik 98 95

Erdoğan 5,00 Birincilik 100 100
Eray 4,45 - 94 100

Yağmur 4,74 İkincilik 94 90

Buna göre ilk üçte yer alan öğrenciler aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? 

I II III
A) Arda Erdoğan Timur

B) Erdoğan Timur Lâle

C) Erdoğan Arda Timur

D) Timur Erdoğan Lâle

8. Dikdörtgen bir masada uzun kenarlara üç kişi, kısa kenarlara bir kişi olacak

A

B C D

H G F

E

 
şekilde sekiz kişi oturacaktır.   

İbrahim, Görkem, Berna, Gökhan, Ali, Tarık, Tolga ve Cem masaya aşağı-
daki şekilde sıralanmıştır. 

• Gökhan, kısa kenarların birinde Görkem ve Cem’in ortasında oturacak-
tır. 

• Ali, Görkem’den sonraki bir harfe oturacaktır.

• Berna, sesli harfle gösterilen bir yere oturacaktır.

• Tarık ve Tolga yan yana oturacaktır. 

• İbrahim, C harfiyle gösterilen yerde oturacaktır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Berna ve Gökhan, karşılıklı oturmaktadır. B) Cem, H harfiyle gösterilen yerde oturmaktadır.

C) Ali, D harfiyle gösterilen yerde oturmaktadır. D) Tarık, E harfiyle gösterilen yerde oturmaktadır. 
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1. Koray, Necdet, Yusuf, Salih ve Mithat üniversiteden art arda mezun olmuş beş arkadaştır. 

Bu arkadaşların mezuniyet yıllarının sıralarıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

• Necdet ile Yusuf art arda değildir. 

• Koray; Necdet’ten sonra, Salih’ten önce mezun olmuştur. 

• Mithat; Necdet, Yusuf ve Koray’dan sonra mezun olmuştur.

Buna göre bu kişilerin mezuniyet sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 

1 2 3 4 5
A) Yusuf Mithat Necdet Koray Salih

B) Koray Yusuf Salih Mithat Necdet

C) Salih Mithat Yusuf Necdet Koray

D) Necdet Koray Yusuf Salih Mithat

2. Sözcük merdiveni oyununun kuralına göre merdivenin en alt basamağından itibaren her basamakta, bir önceki ba-
samakta yer alan sözcüğün bir harfi değiştirilerek yeni bir sözcük elde edilmelidir. 

Bu bilgilere göre aşağıdaki sözcük merdivenlerinden hangisi oyunun kuralına uygun hazırlanmıştır? 

A) B)

C) D)

As
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