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Klasik Mantık - 4

1.  Aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından basit bir 
önermedir?

A) Güneş parlaktır.
B) Terlersen hasta olursun.
C) Varlık gerçek ya da idealdir.
D) Takıma ne seni ne de onu alırız.
E) Bazı zekiler tembel veya haylazdır.

2.  Bir önermenin tümel olması aşağıdakilerden hangi-
sine bağlıdır?

A) Yüklemin, kendi öznesinin bütün bireylerini kapsamasına
B) Yüklemindeki özelliğin öznede bulunmamasına
C) Yüklemin, öznesinin bir kısmını kapsamasına
D) Yüklemindeki özelliğin öznede bulunmasına
E) Birden fazla yargı bildirmesine

3.    - Aristoteles filozoftur.
 - Hiçbir filozof otobüs şoförü değildir.
 - Kimi canlılar suda yaşar.
 - Ders çalışırsan sınıfını geçersin.

Verilen önermeler arasında aşağıdakilerden hangisi-
ne örnek bulunmamaktadır?

A) Tümel olumsuza 
B) Tikel olumluya
C) Bileşik önermeye 
D) Basit önermeye
E) Tikel olumsuza

4.   Bütün çekirgeler zıplar.
Bazı kelebekler beyazdır.

Bu iki önerme hangi bakımdan birbirlerinden farklıdır?

A) Yapıları 
B) Nitelikleri
C) Nicelikleri 
D) Doğruluk değerleri
E) Terim sayıları

5.  “Hiçbir deve kuş değildir.” önermesinin tikel olumlusu 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her deve kuştur.
B) Bazı develer kuştur.
C) Bütün develer kuştur.
D) Kimi develer kuş değildir.
E) Hiçbir kuş deve değildir.

6.   - Bütün sporcular düzenli beslenir. 

- Bazı ağaçlar iğne yapraklı değildir.

- Soma, Aydın’ın ilçesi değildir. 

- Hiçbir baykuş kedi değildir. 

Verilen önermeler arasında aşağıdakilerden hangisi-
ne örnek bulunmamaktadır? 

A) Tikel olumlu 
B) Tekil olumsuz 
C) Tikel olumsuz 
D) Tümel olumlu 
E) Tümel olumsuz



Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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7.   Bazı kuşlar gagalıdır. 
Hiçbir kuş gagalı değildir. 
Bu iki önermeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 

A) Niceliklerinin farklı olduğu 
B) Niteliklerinin farklı olduğu 
C) Alt karşıt oldukları 
D) Çelişik oldukları 
E) Doğruluk değerlerinin aynı olmadığı

8.   Bütün yargıçlar adildir.(Öncül) 
Bazı insanlar adil değildir.(Öncül) 
O hâlde -----------------------? (Sonuç) 
Verilen öncüllerden çıkan zorunlu sonuç aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) Bütün insanlar adildir. 
B) Bazı yargıçlar adil değildir. 
C) Bazı insanlar adildir. 
D) Hiçbir insan adil değildir. 
E) Bazı insanlar yargıç değildir.

9.  Aşağıdaki önermelerden hangisi bileşik önermeye 
örnek oluşturur?

A) 7+1=8
B) Bazı bitkiler yeşil değildir.
C) Çalışırsan başarırsın.
D) Çukurova’da pamuk yetiştirilir.
E) Dün yediğim yemekten zehirlendim.

10.  “Hakan çalışkan bir insandır.”
Verilen önermenin yapı, nicelik ve nitelik açısından 
karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bileşik, Tekil, Olumlu
B) Basit, Tikel, Olumlu
C) Basit, Tümel, Olumsuz
D) Bileşik, Tikel, Olumsuz
E) Basit, Tekil, Olumlu

11.  “Bazı çalışkanlar karınca değildir.” önermesi doğru ise 
aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Hiçbir karınca çalışkan değildir.
B) Bütün çalışkanlar karıncadır.
C) Hiçbir çalışkan olmayan karınca olmayandır.
D) Bütün karıncaların çalışkan olduğu doğru değildir.
E) Bazı karınca olmayanlar çalışkan olmayan değildir.

12.  Karşı olum karesine göre aşağıdakilerden hangisi 
“Her çocuk özeldir.” önermesiyle altıklık ilişkisi içindedir?

A) Bazı çocuklar özeldir.
B) Hiçbir çocuk özel değildir.
C) Bazı çocuklar özel değildir.
D) Hiçbir özel olan çocuk değildir.
E) Bazı özel olanlar çocuk değildir.


