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Ortaöğretim 
Mantık

1.  “Mantık, bütün bilimlerin kesin sonuca varmak için kullandığı genel ve temel yöntem olarak kabul edilir. Akıl ilkelerine uy-
mayan hiçbir bilimsel çalışma yoktur.’’

Aşağıdakilerden hangisinde mantık bu anlamda kullanılmıştır?

A) Sınavlara çalışmayı ertelemesi çok mantıklı değildi.

B) Bu durumda, kendini savunmanın bir mantığı yok.

C) Mantığın teknolojide kullanımı yaşamımızı kolaylaştırır.

D) Ergenlerin mantığı yetişkinlerden farklıdır.

E) Bu şekilde davranman hiç mantıklı gelmiyor.

2.  Bilgi doğrusu, önermelerin içeriğiyle yani doğruluğu ve yanlışlığıyla ilgilidir. Mantık doğrusu ise önermenin doğruluğu ve 
yanlışlığını konu edinmez. Önermeler arasında çelişki olup olmadığına bakar. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin mantık doğrusuyla ilgili olduğu söylenebilir?

A) Önermelerin tutarlılığının 

B) Bilginin doğruluğunun

C) Önermelerin sayısının

D) Kavram ve terimin

E) Bilginin deneye dayanmasının

3.  Mantık, doğru ve tutarlı düşünmenin kurallarını inceleyen formel bir bilimdir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi mantık biliminin özellikleri içerisinde gösterilemez?

A) Normatif bir bilimdir.

B) Doğruluk değerine sahiptir.

C) Deneysel bir bilim değildir.

D) Geçerli akıl yürütmelerin kurallarını inceler.

E) Varlığın ilk nedenini ele alan disiplindir.
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4.       I. Mert bu saatte ya okuldadır ya da okulda değildir.

II. İnsan insandır,  masa masadır.

III. Emre aynı zamanda, aynı dersten hem çalışkan hem de tembel olamaz.

Verilen ifadeler aşağıdaki mantık ilkelerinden hangisine karşılık gelmektedir?

Çelişmezlik Üçüncü hâlin imkânsızlığı Özdeşlik
A) I II III
B) III I II
C) I III II
D) III II I
E) II I III

5.  ‘‘Bir şey aynı zaman ve koşullar altında hem kendisi hem de kendisinden başka bir şey olamaz.’’ ifadesine uygun olan 
örnek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bütün insanlar düşünendir.

B) Bu ifade ya doğrudur ya da yanlış üçüncü bir ihtimal yoktur.

C) Bir şey ne ise odur.

D) Su, sıcak ve sıcak olmayan değildir.

E) Yerler ıslak çünkü yağmur yağmıştır.

6.  Nelik bir kavramın yalnız zihindeki bireylerinin dikkate alınmasıdır. Gerçeklik ise kavramın zihin dışındaki bireylerinin 
dikkate alınmasıdır. Bu doğrultuda her kavramın neliği vardır fakat her kavramın gerçekliği yoktur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin sadece neliği vardır?

A) Ağrı Dağı B) Dağ C) Pi sayısı D) Amasya elması E) Leylek

7.  Kaplam, bir kavramın içine aldığı bireylerin tümünü belirtirken içlem, nesnelerin ortak özelliklerini belirtir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi içlem ve kaplam arasındaki ilişkiyi ifade eder?

A) İçlem ve kaplam arasında doğru orantılı ilişki vardır.

B) Kaplam arttıkça içlem de artar.

C) Kaplam niteliği içlem niceliği belirtir.

D) Kaplam arttıkça içlem azaldığı için aralarında ters orantı vardır.

E) Kaplamı en fazla olan kavram, cins tür ilişkisine göre türü ifade eder.
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8.  Eğer kavramlardan her biri diğerinin tüm elemanlarını içine alıyorsa aralarındaki ilişki eşitlik ilişkisidir.

Buna göre aşağıdaki kavram çiftlerinden hangileri arasında eşitlik ilişkisi kurulabilir?

A) Düşünen - akıllı

B) İnsan - ölümsüz

C) Canlı - balık

D) Kadın - doktor

E) Sürüngen - uçan

9.       I. Ay Dünya’nın uydusudur.

II. Bugün hava bulutludur.

III. Akşam iyi bir uyku çekmeliyim.

Yukarıda verilenlerden I. ve II. ifade önerme iken, III. ifade önerme olarak kabul edilmemektedir.

Buna göre III. ifadenin önerme olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yargı bildirmiş olması

B) Emir cümlesi olması

C) Doğruluk değerine sahip olması

D) Soru bildiren bir ifade olması

E) İstek bildiren ifade olması

10.  “Bütün çalışkanlar hedeflerine ulaşır.” ifadesinin karşı olum karesine göre altığının çeliği olan önerme aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Bazı çalışkanlar hedeflerine ulaşır.

B) Hiçbir çalışkan hedefine ulaşan değildir.

C) Bazı çalışkanlar hedeflerine ulaşan değildir.

D) Bütün hedeflerine ulaşanlar çalışkan olanlardır.

E) Hiçbir çalışkan olmayan hedefine ulaşan değildir.

11.  “Hiçbir kuş ağaç değildir.” önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hiçbir ağaç kuş değildir.

B) Hiçbir ağaç olmayan kuş olmayan değildir.

C) Bazı ağaçlar kuş değildir.

D) Bütün kuşlar ağaçtır.

E) Bütün ağaç olmayan kuş olmayandır.
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12.  1. öncül: Tüm insanlar nefes alır.

2. öncül: ...................................

Sonuç:  Öyleyse Asya da nefes alır.

Buna göre 2. öncüle aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Asya bir kıtadır.

B) Bazı insanlar nefes alır.

C) Asya bir insandır.

D) İnsanlar Asya değildir.

E) Nefes alan bazı insanlar vardır.

13.  “Günaydın, afiyet olsun” gibi insani ilişkileri başlatmak, yürütmek aşağıda verilen dilin görevlerinden hangisi ile 
ifade edilir?

A) Bildirme 

B) Belirtme 

C) Yaptırma 

D) Törensel 

E) Eylemsel 

14.  Bir kişi daha önce kayısı çekirdeğinin tadını deneyimlediyse tatlı ya da acı olduğunu bilir. Ancak o konuda bir deneyime 
sahip değilse bu konuda bir bilgiye sahip olmayacaktır. 

Bu açıklamada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır? 

A) Semantik belirsizlik

B) Pragmatik belirsizlik

C) Sentaktik çok anlamlılık

D) Yaptırma görevi

E) Törensel görev
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15.  ~[(p +  r) v (r v q)]

(p ʌ q) ʌ ~p

(~p &  ~q)

Verilen önermelerin ana eklemleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) ~, ʌ, &

B) + , ~, ~

C) v, ~, ~

D) ~, v, ʌ

E) + , & , ~ 

16.  Aşağıdaki önerme çiftlerinden hangileri eş değer değildir?

A) ~(~p &  q) ≡ (p ʌ ~q)

B) ~(p v ~q) ≡ (~p ʌ q)

C) ~(p ʌ q) ≡ (~p v ~q)

D) (p +  q) ≡ (p ʌ q) v (~p ʌ ~q)

E) ~(~p v ~q) ≡ (p ʌ q)

17.  Mert sınavı kazanamaz ise ailesi mutsuz olacaktır. (~p &  ~q)   

Bu önermeye eş değer olan önerme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mert sınavı kazanacak veya ailesi mutsuz olacak.

B) Mert sınavı kazanamayacak ve ailesi mutsuz olacak.

C) Ailesi mutlu olursa mert sınavı kazanmış olur.

D) Mert sınavı kazanacak veya ailesi mutlu olacak.

E) Mert’in sınavı kazanmasının tek yolu ailesinin mutlu olmasıdır.

18.  (p v q) v (p ʌ q) önermesinin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koşul 

B) Tikel evetleme 

C) Tümel evetleme 

D) Karşılıklı koşul 

E) Değilleme 
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Cevap anahtarına ulaşmak

için karekodu okutunuz.

19.  (p ʌ q) +  ~(p &  q) önermesinin doğruluk denetlemesi yapıldığında son sütundaki doğruluk değerleri aşağıdakilerden 
hangisidir?

D

Y
D
Y

A) Y

D
D
Y

B) D

Y
Y
D

C) Y

Y
Y
D

D) D

D
D
Y

E)

20.  p ʌ (p &  ~q) önermesinin tutarlılığının çözümleyici çizelge ile denetlemesi şöyledir:

(p& ~q) (Ö)p v1.
p

p & ~q
(1)

2.

(2)
~p ~q
x ↓

Buna göre önerme hakkındaki; 

I. En az bir yol açık olduğu için önerme tutarlıdır.

II. Çözümleme sonucunda yolda hiçbir çelişiklik olmadığından önerme tutarlıdır.

III. Hiç doğrulayıcı yorumu olmadığından önerme tutarsızdır.

yorumlardan hangileri doğrudur?

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


