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Ortaöğretim 
Mantık

1.  Mantık, doğru düşünmenin ilke ve kuralarını inceleyen bir disiplindir. Doğru düşünme ise akıl ilkelerine uygun düşün-
medir, gerçekliğin bilgisine yani doğru bilgiye ulaşmanın, sağlam kararlar verebilmenin ve karmaşık problemleri akılsal 
ilkeler doğrultusun da çözebilmenin anahtarıdır. Mantığımızı arabamızın neden çalışmadığından tutun da alışverişe 
gitmeden önce plan yaparken, vergi hesaplamalarımızı yaparken vb. günlük işlerimizde de sıklıkla kullanırız. O zaman 
mantıklı düşünmenin temelinde iyi bir problem çözücü ve düşünür olma gerekliliğinin yattığını çıkarabiliriz.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Mantık, her türlü düşünceyle ilgilenir. 

B) Doğru düşünme, akıl ilkeleri ile çelişmez. 

C) Mantıksal düşünme kişinin aldığı kararların daha net ve doğru olması açısından önem taşır.

D) Mantık, belirli sorunlarla karşılaşıldığında bireyler tarafından kullanılan zihinsel operasyonlardır.

E) Mantık, doğru karar verdiren bir etkinliktir. 

2.  Bilgi doğrusu; ifade edilen yargıların gerçeğe uygunluğudur. Önermelerin içeriği ile ilgilidir.
Mantık doğrusu; kanıtlayan durumundaki öncül önermelerden aklın zorunlu olarak belirli bir sonuç çıkarmasıdır. Mantık 
doğrusu önermenin biçimi ile ilgilidir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi mantık doğrusuna örnektir?

A) Bütün kuşların gagası vardır.

     Serçe bir kuştur.

     O hâlde serçenin de gagası vardır.

B) Hiçbir hayvan bitki değildir. 

     Aslan bir hayvandır.

     O hâlde aslan bitki değildir.

C) Bütün sanatçılar duyguludur.

     Masa sanatçıdır.

     O hâlde masa da duyguludur.

D) Bütün hayvanlarada içgüdü vardır.

     Tavşan bir hayvandır.

     O hâlde tavşanda da içgüdü vardır.

E) Bütün canlılar solunum yapar.

     Zürafa da bir canlıdır.

     O hâlde zürafa da solunum yapar.
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3.  Aşağıdaki tabloda doğru düşünmenin dört temel ilkesine yer verilmiştir.

AKIL İLKELERİ TANIM
Özdeşlik Bir şey yalnızca kendisidir, bir başkası olamaz.
Çelişmezlik Bir şey aynı zamanda, aynı şartlarda hem kendisi 

hem de başka bir şey olamaz.
Yeter - sebep Yeterli sebep olmadıkça hiçbir olgunun var olduğu, 

ileri sürülen hiçbir yargının doğru olduğu iddia 
edilemez. Bir önermenin doğruluğu veya yanlışlığı 
sebepsiz iddia edilmemelidir.

Üçüncü hâlin imkânsızlığı Bir şey ya vardır ya yoktur, üçüncü bir durum söz ko-
nusu olamaz. İki çelişik ifadeden biri doğru ise öteki 
zorunlu olarak yanlıştır, ikisi arasında üçüncü bir hâl 
yoktur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi akıl ilkelerine ilişkin örneklerden değildir?

A) Masa, masadır bir başka şey olmaz.

B) Çok çalışırsan başarılı olursun. 

C) Kare, dörtgen olmayandır.

D) Hiçbir şey var değilken bir var olan olamaz.

E) Bir sayı hem tek hem çift olamaz.

4.  Muallim-i evvel (Birinci öğretmen) olarak bilinen Aristoteles’ten önce de mantık alanında çalışmalar vardı. Örneğin sofist-
lerin doğru bilgiyi tartışmaları, Parmenides’in özdeşlik ilkesine yakın görüşleri önemlidir. Ama doğru düşünmenin ilkeleri-
ni ve akıl yürütme biçimlerini bugün bildiğimiz mantık biliminin konusu yapan ve Organon kitabını yazarak mantık bilimini 
sistemli hâle getiren Aristoteles olmuştur. Hatta günümüze kadar mantık çalışmaları Aristoteles’in gölgesinde ilerlemiştir.

Buna göre, parçanın konusu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Aristoteles’in mantık bilimi açısından önemi

B) Aristoteles’ten önceki çalışmalar

C) Aristoteles’ten sonraki mantık çalışmaları

D) Aristoteles’in eserleri

E) Mantık biliminin faydaları
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5.  Önerme: Doğru veya yanlış bir yargı bildiren ifadelerdir.

Geçerlilik: Öncül adı verilen önermelerin doğru olması durumunda sonucun da zorunlu ve kesin olarak doğru olmasıdır.

Geçersizlik: Sonucun öncüllerden zorunlu ve kesin olarak çıkarılamamasıdır.

Tutarlılık: Akıl yürütmenin, akıl ilkelerine ve mantık kurallarına uygun olarak yapılmasıdır. 

Bilgi doğrusu: İfade edilen yargıların gerçeğe uygunluğudur. Önermelerin içeriği ile ilgilidir.

Mantık doğrusu: Kanıtlayan durumundaki önermelerin sonucu zorunlu kılması, akıl yürütmenin formuna uymasıdır. 

Bilgi doğrusu yargıların içeriği ile ilgili iken mantık doğrusu akıl yürütmenin biçimi ile ilgilidir. 

Buna göre, aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği örnekte “önerme, geçerlilik, bilgi doğrusu” kavramları birlik-
te yer almaktadır? 

A) CANSU: Bütün meyveler vitaminlidir.

        Elma bir meyvedir.

         O hâlde elma da vitaminlidir.

B) EFE: Bütün meyveler yeşildir. 

  Kayısı bir meyvedir.

  O hâlde kayısı da yeşil değildir. 

C) LÜTFİYE: Bütün insanlar düşünendir.

          Bütün düşünenler akılsal varlıklardır.

          O hâlde bütün insanlar akılsal varlıklar değildir.

D) SERDAR: Ayşe iyi bir felsefecidir ve eleştirel düşünür.

          Burcu da iyi bir felsefecidir.

          O hâlde Burcu da eleştirel düşünen değildir. 

E) ÖZGE: Bütün öğretmenler öğretendir.

     Masa, öğretmendir.

     O hâlde masa da öğretendir.
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6.  

Verilen bilgilerden hareketle "Selçuk iki ayaklıdır; Mehmet iki ayaklıdır; Mutlu iki ayaklıdır. O hâlde tüm insanlar iki 
ayaklıdır." akıl yürütmesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Analoji

B) Tümdengelim

C) Kıyas

D) Tam Tümevarım

E) Eksik Tümevarım

7.  Özge: Varlıkların zihindeki tasarımına kavram denir.

Ebru: Dil ile ifade edilen her sözcük terim değildir. 

Yeşim: Zihinde tasarlanan varlıkların (kavramların) dil ile ifade edilmesine kaplam denir.

Tarık: Nelik beş tümelden birisidir.

Sude: “Bu çiçektir” tümcesinde “çiçek” sözcüğü terimdir.

Buna göre, kavram ve terimle ilgili hangi öğrenciler doğru ifadede bulunmuştur?

A) Özge - Sude 

B) Ebru - Yeşim 

C) Sude - Ebru - Sude 

D) Özge - Ebru - Sude 

E) Yeşim - Tarık - Sude

Tümevarım (endüksiyon): 
Özelden genele, parçadan bütüne ulaş-

ma biçimindeki akıl yürütme yöntemi. 

Örnek: Taner dengeli beslenir ve sağlıklıdır.  
            Mehmet de dengeli beslenir ve sağlıklıdır.   

O hâlde dengeli beslenenler sağlıklıdır.

Tam Tümevarım: Bir bütünü 
oluşturan parçaların hepsinin tek tek ince-

lenmesi ile genel bir sonuca varılması.

Örnek: Pazartesi 24 saattir. Salı 24 saattir. Çarşamba 
24 saattir. Perşembe 24 saattir. Cuma 24 saat-

tir. Cumartesi 24 saattir. Pazar 24 saattir.              
O hâlde bütün günler 24 saattir.

Eksik Tümevarım: Bir bütünü meydana 
getiren parçaların veya bir sınıfı oluşturan bireylerin bütünü-

ne değil de bir kısmına dayanılarak o bütün hakkında hüküm verilen 
tümevarım çeşidi. 

Örnek: Elif çalışır ve başarılı olur. 
      Emre çalışır ve başarılı olur. 

   Ahmet çalışır ve başarılı olur. 
O hâlde bütün çalışanlar başarılı olur.
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8.  Nelik  Kavram dış dünyada yoktur, sadece zihindedir.

Gerçeklik  Kavram dış dünyada bulunuyorsa gerçekliği vardır.

Kimlik  Bir kavramı dış dünyada “şudur” diye gösterebiliyorsak kimliği vardır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde nelik, gerçeklik ve kimlik örnekleri doğru şekilde sıralanmıştır?
A) Nemrut Dağı – Yağmur damlası – Kafdağı

B) Yağmur damlası – Kafdağı - Nemrut Dağı

C) Kafdağı – Yağmur damlası – Nemrut Dağı 

D) Yağmur damlası – Nemrut Dağı – Kafdağı

E) Kafdağı –  Nemrut Dağı – Yağmur damlası

9.  Kolektif kavram, içinde bireyler grubunu barındıran kavramlardır. Distribütif kavram ise, içinde bireyler grubunu barındı-
rıp sonuç olarak bireyde gerçekleşen kavramlardır. 

Buna göre, aşağıdaki kavram ve eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

    Kolektif  Distribütif

A) Öğrenci  Ordu

B) Asker  Meclis

C) Futbolcu  Orman

D) Ordu  Asker

E) Milletvekili  Meclis

10.  Mantıkta önermeler nicelikleri bakımından tekil, tikel ve tümel olarak üçe ayrılır. Tekil önermede bulunan yargı tek bir öz-
neyi, tikel önermede birden fazla özneyi içerirken tümel önermede konusu olduğu bütün özneleri içerir. 

Buna göre, aşağıdaki önermelerden hangisi niceliksel açıdan diğerlerinden farklıdır?

A) Bizim sınıftan herkes okul şenliklerine katıldı. 

B) Basketbol takımının oyuncuları rahatsızlanınca maça çıkacak kimse kalmadı. 

C) Dünyadaki insanların bir bölümü matematik öğrenmesini seviyor.

D) Bütün dinler sevginin gerekliliğini öğütler. 

E) Şairlerin hepsi romantik insanlardır.
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11.  

ÜST KARŞIT

ALTIKALTIK

ALT KARŞIT

Tümel Olumlu   A 

Tikel Olumlu      I O   Tikel Olumsuz  

 E  Tümel Olumsuz   

ÇELİŞİKÇELİŞİK

Karşı Olum Karesi (Aristoteles Karesi)

Verilen şekilden hareketle “Öğrenci - Başarı” kavramlarını kullanarak oluşturulacak bir önerme çiftinde tikel 
olumsuz (O) önerme ve bu önermenin çelişiği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tüm öğrenciler başarılıdır.

     Bazı öğrenciler başarılı değildir.

B) Bazı öğrenciler başarılı değildir.

     Bazı öğrenciler başarılıdır.

C) Öğrencilerin hiçbiri başarılı değildir.

     Bazı öğrenciler başarılı değildir.

D) Bazı öğrenciler başarılı değildir.

     Bütün öğrenciler başarılıdır.

E) Bazı öğrenciler başarılıdır.

     Öğrencilerin hiçbiri başarılı değildir.
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12.  Kıyas, birden fazla önermeye dayanılarak yapılan tümdengelim türü bir çıkarımdır. Kıyas öncül adı verilen birden çok 
önermeyle sonuç adı verilen bir önerme arasında mantıkça geçerli bir ilişki kurmakla elde edilir. Geçerli bir kıyasın yapı-
sında en az üç önerme ve üç terim bulunur. Büyük terim, sonuç önermesinin yüklemi olan terimdir. Küçük terim, sonuç 
önermesinin öznesi olan terimdir. Orta terim, her iki öncülde tekrar edilen ve sonuçta yer almayan terimdir. Aşağıda bir 
kıyas örneğine yer verilmiştir: 

I. öncül: Bütün avcı kuşlar yırtıcıdır. 

II. öncül: Kartal avcı bir kuştur.

Sonuç : O hâlde kartal yırtıcıdır.

Buna göre, verilen kıyas örneğinde küçük, büyük ve orta terim aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla veril-
miştir?

A) yırtıcı – kartal – avcı kuş

B) kartal – avcı kuş – yırtıcı

C) yırtıcı – avcı kuş – kartal

D) kartal – yırtıcı – avcı kuş

E) kartal – avcı kuş – yırtıcı

13.  Bazı insanlar hayatta başarılı olur. 

Bazı hayatta başarılı olanlar çalışkandır.

O hâlde bazı insanlar çalışkandır.

Verilen örnekte aşağıdaki kıyas kurallarından hangisine uyulmamıştır?

A) İki olumlu önermeden olumsuz sonuç çıkmaz.

B) İki olumsuz önermeden olumlu sonuç çıkmaz. 

C) İki tikel önermeden sonuç çıkmaz. 

D) Orta terim sonuçta yer almaz. 

E) İki tümel önermeden tikel sonuç çıkmaz.

14.  Bir şirketin müdürü olan Ali Bey, asistanı Cem Bey’e şunları söyler:

(I) Merhaba Cem Bey,  (II) bugün saat 13:30 da kurul toplantımız vardır.(III) Ekip arkadaşlarımıza söyleyin zamanında 
toplantıda olsunlar. (IV)Toplantıya mazeretsiz katılmayanları önümüzdeki hafta mesaiye bırakacağız. (V) Anlaşıldı değil 
mi?

Parçadan hareketle Ali Bey’in bu konuşmasındaki numaralandırılmış cümleler sırasıyla dilin hangi işlevlerine 
örnek gösterilebilir?

A) Törensel - bildirme - yaptırma - eylemsel - belirtme

B) Bildirme - törensel - yaptırma - belirtme - eylemsel

C) Yaptırma - bildirme - eylemsel - belirtme - törensel

D) Törensel - yaptırma - bildirme - eylemsel - belirtme

E) Belirtme - bildirme - törensel - yaptırma - eylemsel
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15.  Kaplamsal tanım, öznesi ile yüklemi yani tanımlayanı ve tanımlananı özdeş olan terimlerden oluşan bir önermedir. 
İçlemsel tanım, bir kavram bünyesinde taşıdığı özelliklerin açıklamasıyla yapılıyorsa içlemine göre tanımdır.

Buna göre;

 I.   İnsan insandır.

 II.  İnsan konuşan canlıdır.

 III. Dünya bir gezegendir.

önermelerinden hangileri içlemsel tanıma örnek gösterilebilir?

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

16.  Önerme: Bir yargı bildiren, doğru veya yanlış değer alabilen ifadelere denir.

(I) Arkadaşlar elinizden gelenin en iyisini yapın. (II) Bu maçı kazanmamız birinci olmamızı sağlayacaktır. (III) Bu maç için 
bir yıldır hazırlandınız. (IV) Şimdi sahaya çıkın ve bu maçı kazanın. (V) Allah yardımcımız olsun.

Parçadan hareketle teknik direktörün konuşmasındaki hangi ifadeler önermeye örnek gösterilebilir?

A) Yalnız II  B)Yalnız IV   C)II ve III  D)I, III ve IV  E)I, IV ve V

17.  Bileşik önermeleri oluşturan basit önermelere ana bileşenler denir. Bir bileşik önerme ön ve art bileşen olmak üzere en 
az iki bileşenden oluşur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde ön ve art bileşene sahip bir önerme bulunmamaktadır?

A) Bu hızla yürürse yetişemez.

B) Bilim İnsanları Mars’a gitmenin planlarını yapıyorlar.

C) İyileşmesi ancak ve ancak ameliyat olmasına bağlıdır.

D) İklim değişikliği yaşandığı için çiftçileri büyük sorunlar beklemektedir.

E) Doğal veya beşeri koşullar bireyin tercihlerinde etkilidir.

18.  Bileşik bir önermenin tutarlılığını denetlerken öncelikle o önermenin doğruluk çizelgesi oluşturulur. Önermenin doğruluk 
çizelgesinin sonuç bölümünde en az bir doğrulayıcı (D) yorumu bulunan önerme tutarlıdır. Bir önermenin doğruluk tablo-
sundaki sonuç bölümünde almış olduğu değerlerin tümü yanlış (Y) ise önerme tutarsızdır.

Buna göre, aşağıdaki bileşik önermelerden hangisi tutarsızdır?

A) p &  q

B) p +  q

C) p v q

D) (p ʌ q)& p

E) p ʌ ~p
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Cevap anahtarına ulaşmak

için karekodu okutunuz.

19.  

p q p v q   q& p (p v q) v (q &  p)
D D D D           D
D Y D D           D
Y D D Y           D
Y Y Y D           D

Verilen (p v q ) v (q &  p) önermesinin doğruluk çizelgesi ile denetlenmesi hakkında; 

I.   Eş değerdir.

II.  Geçerlidir.

III. Tutarlıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

20.  I.      II.
p q p v q
D D D
D Y D
Y D D
Y Y Y

III.      IV.
p q p &  q
D D D
D Y Y
Y D D
Y Y D

Bir önermenin bütün yorumlamaları doğru değerini alıyorsa yani yanlışlayıcı yorumu yoksa önerme geçerlidir. Bir tek 
yanlışlayıcı yorumu var ise önerme geçersizdir.

Bu açıklamadan hareketle yukarıdaki çıkarımlardan hangileri geçerli değildir?

A) I ve IV  B) II ve III   C) I, II ve IV  D) II, III ve IV  E) I, II, III ve IV

p q p ʌ q
D D D
D Y Y
Y D Y
Y Y Y

p q p +  q
D D D
D Y Y
Y D Y
Y Y D


