
  

Tüm çiçekler bitkidir. 

Karanfilde çiçektir. 

Öyleyse karanfilde bitkidir. 

1. Bu kıyasta orta, büyük ve küçük terim sırasıyla  

Aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 

     Orta Terim               Büyük Terim              Küçük Terim  

A. Çiçek                         Bitki                                  Karanfil 

B. Karanfil                    Çiçek                                 Bitki                          

C. Bitki                         Karanfil                             Çiçek 

D. Çiçek                        Karanfil                             Bitki 

E. Karanfil                   Bitki                                   Çiçek 

      

Bütün yarasalar memelidir. (1. Öncül) 

Bütün memeliler canlıdır.     (2. Öncül) 

     O hâlde……………………..? (Sonuç) 

2. Bu kıyasın geçerli olması için sonuç önermesi 

aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 

A. Bazı canlılar yarasadır. 

B. Bütün yarasalar canlıdır. 

C. Hiçbir memeli canlı değildir. 

D. Bazı yarasalar memeli değildir. 

E. Bütün memeli yarasalar canlıdır. 

 

 Zincirleme kıyasın ortadaki sonuç önermeleri çıkartılır. 

 İlk öncülde özne olan terimle, son öncülde yüklem olan 

terim sonucu oluşturur. 

3. Bu koşullara bağlı olarak meydana gelen kıyas 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A. Sorit                                    B. Dilemma               

B. Kesin kıyas                         D. Bileşik kıyas                

C. Kısaltılmış kıyas         

 

 Hiçbir hayvan bitki değildir.                                                                                                 

 Hiçbir cansız hayvan değildir. 

 Öyleyse hiçbir cansız bitki değildir. 

4. Bu kıyasta aşağıdaki kıyas kurallarından hangisine 

Uyulmamıştır?                                                                                                                                                  

A. Her düzgün kıyasta üç terim ve üç önerme vardır. 

B. Sonuç önermesi öncüllerin zayıf olanına bağlıdır. 

C. İki tikel öncülden sonuç çıkmaz. 

D. İki olumsuz öncülden sonuç çıkmaz. 

E. Öncüllerden biri olumsuzsa sonuç da olumsuz olur. 

 
Küçük Ayşe babasıyla caddede dolaşırken trafik Polislerini 

gördüğünde onların kim olduğunu sorar. Babası “Trafik Polisi”. 

der. Sonraki günlerde Ayşe Cadde de hırpani kılıklı, özürlü ve 

sık sık elindeki düdüğü çalıp araçlara işaretler yapan birini 

gördüğünde babasına baba, bu amca sürekli düdük çalıyor 

öyleyse o amca bir trafik polisidir, değil mi? diye sorar. 

5. Bu parçada Ayşe’nin kullandığı kıyas türü 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A. İkilem    

B. Sorit 

C. Zincirleme Kıyas                    

D. Eksik Önermeli Kıyas 

E. Bileşik Kıyas 

 

 İkiden çok öncülden meydana gelme 

 Art arda gelen birçok kıyastan oluşma 

 Birinci kıyasın sonucu, onu takip eden kıyasın 

öncüllerinden biri olma 

6. Bu özellikler aşağıdaki kıyas türlerinden hangisine 

aittir? 

A. Sorit                                      

B. Zincirleme Kıyas 

C. İkilem                                       

D. Kesin Kıyas 

E. Basit Kıyas 

 

1.öncül: bir insan istekle çalışıyorsa mutlu olur. 

2. öncül: Ali istekle çalışıyor. 

Sonuç: o halde Ali mutlu olur. 

7. Bu kıyasta aşağıdaki kıyas türlerinden hangisi 

örneklenmektedir? 

A. Bitişik koşullu 

B. Safsata  

C. Sorit 

D. Seçmeli 

E. İleriye dönük zincirleme 

 

Dilin söz verme, onaylama, kabul etme, yemin etme 

türündeki görevleri eylemsel görevidir. 

8. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde dilin eylemsel 

görevi vardır? 

A. Bu yaz kuraklık bekleniyor. 

B. Hatay Türkiye’nin nüfusu en az olan vilayetidir. 

C. Sizin eğitimle ilgili düşüncelerinize katılıyorum. 

D. Bana iki ekmek verir misiniz? 

E. Üşüyorum pencereyi kapatın. 

 

Dilin duygusal bir tepkiyi veya tavrı ifade etme görevine dilin 

belirtme görevi denir. 

9. Aşağıdakilerden hangisinde dilin belirtme görevi 

vardır? 

A. Arkadaşım sınav sonucunu öğrendiğinde öyle şaşırmıştı 

ki ne yapacağını bilemedi. 

B. Yarın birlikte tiyatroya gidelim. 

C. Bugünkü dersi çalıştınız mı? 

D. Hep beraber yöneticilerle görüşelim. 

E. Çocuklar bahçede oyun oynuyor. 

 

- İyi akşamlar. 

- Geçmiş olsun. 

- Nasılsınız? 

- Sıhhatler olsun. 

10. Yukarıdaki ifadeler dilin hangi göreviyle ilgilidir? 

A. Belirtme                      

B. Yaptırma                 

C. Bildirme                                                 

D. Eylemsel                      

E. Törensel 

 

 

Adı ve Soyadı: 

Sınıf/No: 

 

Sınıf / No:  

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR MANTIK DERSİ  

2. DÖNEM 1.YAZILI SINAVI 

SINAV 

PUANI 

………………….. 

 



 

Bir cümlenin doğru veya yanlış olabilmesi olabilmesi için 

onda geçen tüm sözcüklerin sınırlarının belli olması gerekir. 

Günlük dilde kullanılan sözcüklerin anlamları genellikle 

belirli olmakla bazen belirsiz de olabilir. “Türkiye büyük bir 

ülkedir”. Cümlesinde Türkiye’nin ne kadar büyük olduğu 

belirsizdir. 

11. Bu parçada aşağıdaki kavramların hangisinde söz 

edilmektedir? 

A)Dilin işlevleri                              B)pragmatik                  

C)Sözel tartışma                              

D)semantik belirsizlik                     E)Pragmatik belirsizlik 

 

Dildeki sözcükler cümle içindeki görevlerine göre değişik 

sınıflara ayrılırlar. Bunlar isim, fiil, sıfat, zamir gibi sözcük 

türleridir. Cümlelerde aynı sözcük bazen değişik görevler için 

kullanılabilir. Bir cümlenin anlamını kavrayabilmek için bu 

cümlede geçen bütün sözcüklerin sınıflamadaki görevlerinin 

ne olduğunu tespit etmek gerekir . 

12. Bu parçada anlatılan türden konuların araştırılması 

aşağıdaki bilgi alanlarından hangisinin görevidir? 

A. Dilbilgisi                    

B. Semantik                           

C. Sentaktik                                       

D. Pragmatik                 

E. Dil Felsefesi 

 

“Sözcük, cümle ve ifadelerin birden fazla anlama gelecek 

şekilde kullanılması çok anlamlılığa neden olmaktadır.”  

13. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çok anlamlılığın 

sakıncaları arasında yer almaz? 

A. İletişimi zorlaştırması 

B. Kısır tartışmalara neden olması 

C. Anlamayı engellemesi 

D. Farklı görüş açıları geliştirmesi 

E. Kişileri yanıltması 

 

           “Bugün hava çok sıcak” 

14. Cümlesindeki anlam belirsizliği aşağıdakilerden 

hangisiyle  

Getirilebilir? 

A. Bugün ifadesinden sonra virgül getirilecek 

B. Cümledeki “çok” ifadesi kaldırılarak 

C. Cümlenin sonuna ünlem işareti konularak 

D. Cümledeki “bugün” ifadesi kaldırılarak 

E. Havanın gerçekte kaç derece olduğu belirtilerek. 

 

15. Aşağıdaki önermelerden hangisi basit yapıdadır? 

A)  q 

B)  p ⇒ q 

C)  ∼p ʌ q 

D)  p 

E)  p ⇔ q 

 

 “kahvaltıda ya süt içerim yada meyve suyu içerim” 

16. yukarıdaki önermenin doğru sembolleştirilmesi 

aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir. 

A)  p ʌ q  

B)  p v q 

C)  p ⇒ q 

D)  ∼p v q 

E)  p ⇔ q 

 

 

I ve ʌ 

II ise v 

III veya ⇒ 

IV ancak ve ancak ⇔ 

V değil ∼ 

17. Yukarıdaki tablonun doğru olması için verilen önerme 

eklemlerinden hangilerinin sembolleri yer değiştirmelidir? 

A) I ve II 

B) I ve III 

C) III ve IV 

D) II ve III  

E) III ve V 

 

 “Havalar düzelir ve yollar açılırsa yolculuk yaparız.” 

18.önermesinin doğru sembolleştirmesi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A)  (p ʌ q) ⇒ r  

B)  p ⇔ (q ʌ r) 

C)  p ʌ (q ⇔ r) 

D)  (p ʌ q) v r 

E)  p ⇒ (q ʌ r) 

 

“p” şeklindeki bir önerme, önermeler mantığında  basit bir 

önerme, p ^ q önermesi ise bileşik bir önerme Olarak 

adlandırılır. 

19. Buna göre, bir önermenin bileşik bir önerme olması 

için  

Aşağıdakilerden hangisine sahip olması gerekir? 

A. Önerme eklemine  

B. Niceleyiciye 

C. Doğruluk değerine                                  

D. Geçerli olmasına 

E. Tutarlı olmasına 

 

  “Ne maça gittik ne de sinemaya.” 

20. Önermesi sembolik olarak ifade edildiğinde hangi ana 

ekleme sahip olur? 

A. Tümel evetleme eklemi  

B. Tikel evetleme eylemi 

C. Koşul eklemi 

D. Karşılıklı koşul eklemi  

E. Değilleme eklemi 
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Not: Her Soru 5 Puandır. 


