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8. SINIF SÖZEL MANTIK-2

TEST 2Adı:	 Soyadı:	 Sınıf:	 										No:	

Etkinlik
Paylaşımı

Tü
rkçe Dersi

Bir futbol turnuvasına katılan “Türkiye, Almanya, 

Belçika, İspanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Por-

tekiz” takımları çekilen kura ile kendi aralarında eş-

leşmişlerdir. Bu eşleşme sonucu yapılan maçlar-

da galip gelen dört takım bir üst tura çıkmıştır ve 

yine kura ile kendi aralarında eşleşmiştir. Galip ge-

len iki takım aralarında final maçı yapmıştır. Final 

maçını kazanan takım turnuvanın şampiyonu ol-

muştur. Bu takımların yaptıkları maçlarla ilgili bili-

nenler şunlardır:

• İtalya ikinci maçında Portekiz’i elemiştir.

• Türkiye finalde kaybetmiştir.

• İspanya ilk maçında İngiltere’yi yenmiştir.

• Almanya, Türkiye’yle oynadığı maçı kaybetmiş-

tir.

1. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin

yanlıştır?

A) Belçika ilk maçında elenmiştir.

B) Almanya-Türkiye maçı ikinci turda oynanmıştır.

C) İtalya, Fransa’yı elemiştir.

D) Portekiz, Belçika’yı elemiştir.

2. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangi-

lerinin turnuvanın herhangi bir turunda kendi ara-

larında maç yaptığı kesindir?

A) İtalya-Belçika

B) İspanya-Türkiye

C) Almanya-Fransa

D) Fransa-Portekiz

3. Verilen bilgilere göre turnuvada hangi takım şam-

piyon olmuştur?

A) İtalya B) İspanya

C) Fransa D) Türkiye

4. Bir sebze toptancısı Tokat ilinin Erbaa ve Niksar

ilçeleri ile Samsun ilinin Bafra ve Çarşamba ilçele-

rinden “domates, biber, salatalık, patlıcan, soğan

ve patates” almaktadır. Bu tüccarın sebzeleri al-

dıkları yerlerle ilgili şunlar bilinmektedir:

• Domatesi farklı illerdeki iki ilçeden almaktadır.

Diğer sebzeleri tek yerden almaktadır.

• Tokat’tan dört değişik ürün almaktadır.

• Soğanı Erbaa’dan, patatesi Çarşamba’dan al-

mıştır.

• Bafra’dan aldığı sebzelerden biri patlıcandır.

• İki çeşit sebze aldığı Niksar’dan domates alma-

mıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin 

yanlıştır?

A) Domatesi Erbaa ve Bafra’dan almıştır.

B) Niksar’dan biber ve salatalık almıştır.

C) Bafra’dan patlıcan ve biber almıştır.

D) Çarşamba’dan sadece bir çeşit sebze almıştır.

5. Alttan üste doğru numaralandırılmış ve her katın-

da bir dairenin bulunduğu yedi katlı bir apartman-

da oturan “Asuman, Bilge, Can, Durmuş, Engin,

Fatih ve Gizem” adlı kişilerin hangi katta oturduk-

ları ile ilgili bilinenler şunlardır:

• Can, Fatih’in bir üst katında oturmaktadır.

• İkinci katta Gizem, son katta Asuman oturmak-

tadır.

• Durmuş’un bir üst ve bir alt katında bayanlar otur-

maktadır.

• Engin ve Fatih’in arasında bir daire vardır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin 

yanlıştır?

A) Engin’in üst katında bir bayan oturmaktadır.

B) Fatih’in üst komşusu Can, alt komşusu Gi-

zem’dir.

C) Durmuş beşinci katta oturmaktadır.

D) Bilge, Can’ın bir üst katındadır.

1, 2 ve 3.  soruları aşağıdaki metne göre      
cevaplayınız.
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6. 1’den 6’ya kadar numaraları olan “Aslı, Berat, Ce-

ren, Demet, Erkan ve Furkan” adlı öğrenciler el ele

tutuşarak bir halka oluşturmuşlardır. Kurulan hal-

kada kimin nerede olduğuyla ilgili bilinenler şun-

lardır:

• İki numarada Furkan, altı numarada Ceren var-

dır.

• Aslı ile Ceren’in ortasında Berat vardır.

• Erkan’ın yanındakilerden biri Aslı’dır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin 

yanlıştır?

A) Erkan beş numaradadır.

B) Ceren ile Furkan’ın ortasında Demet vardır.

C) Erkan’ın yanındakilerden diğeri Furkan’dır.

D) Ceren, Berat’la Demet’in arasındadır.

7. Bir kütüphanedeki İnce Memed, Anadolu Notları,

Araba Sevdası” kitaplarını okuyan “Hasret, İsma-

il, Kenan, Keman, Mine ve Necdet” adlı öğrenci-

lerin okudukları ikişer kitapla ilgili bilinenler şunlar-

dır:

• Her kitap dörder kişi tarafından okunmuştur.

• Kenan’ın okuduğu kitaplar “İnce Memed ve Ana-

dolu Notları”dır.

• Mine ve Hasret’in okuduğu iki kitap da aynıdır.

• Leman ve Necdet’in okuduğu kitaplar aynıdır.

• Necdet İnce Memed kitabını okumamıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin 

yanlıştır?

A) Leman, Anadolu Notları kitabını okumuştur.

B) İsmail, İnce Memed ve Araba Sevdası kitapla-

rını okumuştur.

C) Hasret ve İsmail’in okuduğu kitaplardan biri ay-

nıdır.

D) Mine’nin okuduğu kitabın biri Araba Sevdası ki-

tabıdır.

8. Bir sinema salonunun son sırasında 1’den 7’ye ka-

dar numaralandırılmış koltuklarda oturan “Ayla, Bu-

ket, Ceyda, Defne, Esra, Funda ve Gonca” adlı ki-

şilerin oturdukları yerlerle ilgili bilinenler şunlardır:

• 6 numarada Buket, 4 numarada Esra oturmak-

tadır.

• Ceyda ve Ayla, Funda’dan önceki koltuklardan

ikisinde yan yana oturmaktadır.

• Yanında bir kişi oturan Gonca, Defne’den ön-

ceki koltukların birindedir.

• Funda’nın yanındakilerden biri Esra’dır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin 

yanlıştır?

A) Esra ve Buket’in arasında Funda oturmaktadır.

B) Defne yedi numaralı koltuktadır.

C) Bir numaralı koltukta Gonca vardır.

D) Ceyda iki numaradaysa Ayla bir numaradadır.

9. Çorum, Niğde, Bolu, Konya ve Muş illerinden bir

spor müsabakasına katılan 12, 15, 18, 24 ve 25

yaşlarındaki Akın, Basri, Hayri, Kamil ve Mert adlı

öğrencilerin yaşları ve geldikleri yerlerle ilgili bili-

nenler şunlardır:

• Yaşı en küçük olan kişi Bolu’dan, yaşı en bü-

yük olan Konya’dan katılmıştır.

• Çorum’dan gelen Hayri, Muş’tan gelen Mert’ten

üç yaş küçüktür.

• Akın, Kamil’den büyüktür.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin 

doğrudur?

A) Akın Niğde’den katılmıştır.

B) Kamil Bolu’dan katılmıştır..

C) Mert 15 yaşındadır.

D) Hayri sadece bir kişiden büyüktür.
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