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8. SINIF SÖZEL MANTIK-1

TEST 1Adı:	 Soyadı:	 Sınıf:	 										No:	

Etkinlik
Paylaşımı

Tü
rkçe Dersi

Hafta içinde her gün bir yemek ve bir çorba hazır-

layan bir yemek şirketinde hazırlanan taze fasul-

ye, musakka, karnıyarık, dolma ve sulu köfte ye-

mekleri ile şehriye, mercimek, domates, yayla ve 

mantar çorbalarının hazırlandığı günlerle ilgili bili-

nenler şunlardır:

• Taze fasulye salı günü, domates çarşamba gü-

nü çıkmaktadır.

• Şehriye ve sulu köfte, taze fasulyeden sonra

mercimekten önceki bir gün birlikte çıkmakta-

dır.

• Dolma çarşamba günü değildir.

• Karnıyarık, domatesten daha sonraki bir gün

çıkmaktadır.

1. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin çık-

tığı gün kesin belli değildir?

A) Musakka-yayla çorbası

B) Yayla çorbası-mantar çorbası

C) Mantar çorbası-dolma

D) Dolma-mercimek çorbası

2. Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerin hangisi ke-

sin yanlıştır?

A) Yayla çorbası pazartesi günü çıkmaktadır.

B) Karnıyarık cuma günü çıkmaktadır.

C) Mercimek salı günü çıkmaktadır.

D) Musakka çarşamba günü çıkmaktadır.

    (Bilal KIŞ)

TRT Çocuk kanalında sabah 09.00 ile 12.00 ara-

sında yayınlanan “Keloğlan, Rafadan Tayfa, Bul-

maca Kulesi, Canım Kardeşim ve Niloya” prog-

ramlarının yayınlanma sıraları ve program sürele-

riyle ilgili bilinenler şunlardır:

• Niloya son sırada 11.20’de yayınlanmıştır.

• İkinci sıradaki Rafadan Tayfa 9.30’da yayınlan-

mıştır.

• Dördüncü sırada 40 dakikalık bir program var-

dır.

• Keloğlan’ın süresi 30 dakika, Bulmaca Kule-

si’nin süresi 20 dakikadır.

• Üçüncü sıradaki programın başlama saati

10.20’dir.

3. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin

yanlıştır?

A) Rafadan Tayfa50 dakikalık bir programdır.

B) İlk sırada Keloğlan yayınlanmıştır.

C) Canım Kardeşim 30 dakikalık bir programdır.

D) Üçüncü sırada Bulmaca Kulesi vardır.

  (Bilal KIŞ)

4. Azra, Bilge, Cemre, Demet ve Ebru’nun Türkçe

dersi üçüncü yazılı sınavdan aldıkları puanlarla

ilgili şu bilgiler vardır:

• Bilge, Ebru’dan yüksek puan almıştır.

• Azra, Cemre’den yüksek puan almıştır.

• Demet, en yüksek puanı almıştır.

• Bilge, en yüksek üçüncü puanı almıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ke-

sin ulaşılamaz?

A) Azra, Demet’ten düşük puan almıştır.

B) Bilge, Cemre’den yüksek puan almıştır.

C) Azra, Bilge’den yüksek puan almıştır.

D) Ebru, Cemre’den yüksek puan almıştır.

(Bekir ÜNVER)

1 ve 2. soruyu aşağıdaki metne göre   
cevaplayınız.
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5. Yeni oluşturulan bir kütüphanede beş raf bulun-

maktadır ve raflar alttan yukarıya doğru 1’den 5’e

kadar numaralandırılmıştır. Bu raflarda bulunan

çocuk kitapları, ansiklopediler, kişisel gelişim ki-

tapları, hikayeler ve romanlar her rafta sadece

bir kitap türü bulunacak şekilde yerleştirilmiştir.

Kitapların yerleştirilmesiyle ilgi şu bilgiler vardır:

• 1. rafa çocuk kitapları yerleştirilecektir.

• 5. rafa ansiklopediler yerleştirilecektir.

• Kişisel gelişim kitapları ansiklopedilerin bir alt

katına yerleştirilecektir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin 

değildir?

A) Hikâyeler, çocuk kitaplarının üstündeki bir raf-

ta yer alacaktır.

B) Çocuk kitapları ile ansiklopediler arasında üç

kitap türü bulunmaktadır.

C) Romanlar, hikâye kitaplarının üstünde yer ala-

caktır.

D) Romanlar, ansiklopedilerin altındaki bir rafta yer

alacaktır.

(Bekir ÜNVER)

6. Bir okuldaki Adem, Büşra, Cihan, Deniz ve Esra

öğretmenlerin nöbet günleriyle ilgili şu bilgiler

vardır:

• Her öğretmen hafta içi sadece bir gün nöbet

tutmaktadır.

• Pazartesi günü Deniz, cuma günü Büşra Öğ-

retmen nöbet tutmaktadır.

• Esra Öğretmen, Cihan Öğretmen’le Adem Öğ-

retmen arasında nöbet tutmaktadır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin-

likle yanlış olur?

A) Nöbet listesi üç farklı şekilde oluşturulur.

B) Esra Öğretmen, Cihan Öğretmen’den önce nö-

bet tutmaktadır.

C) Cihan Öğretmen, perşembe günü nöbet tut-

maktadır.

D) Esra Öğretmen, Adem Öğretmen’den sonra nö-

bet tutmaktadır.

(Bekir ÜNVER) 

7. Zeynep-Mehmet çiftinin A, B, C, D adlarında 4

çocuğu vardır. Çocuklarla ilgili şunlar bilinmek-

tedir:

*A, C’den küçük ve D’den büyüktür.

*Çocukların ikisi kız ikisi erkektir. Kız çocukla-

rı art arda doğmamıştır.

*Kızların biri D’den küçüktür.

*Çiftin en büyük çocuğu kızdır ve bu C’dir.

7. Buna göre aşağıdakilerin hangisi kesinlikle doğ-

rudur?

A) C ve D erkektir.

B) A ve D erkektir.

C) D ve B kızdır.

D) B ve C erkektir.

8. Zeynep ile Mehmet’in en küçük çocuğu aşağı-

dakilerden hangisidir?

A) D

B) B

C) A

D) C

9. Aşağıdaki bilgilerin hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) D, B’den büyüktür.

B) A, D’den büyüktür.

C) A, B’den büyüktür.

D) B, C’den büyüktür.

 (Merve TÜRK)

7, 8 ve 9.  soruları aşağıdaki metne göre      
cevaplayınız.




