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TANIM

Doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren 
ifadelere önerme denir.

Aşağıdaki ifadelerden hangileri önermedir?

Ô Bir ay 33 gündür.

Ô Selimiye Camii Edirne’dedir.

Ô Ödevini yaptın mı?

Ô İyi geceler!

Ô 1001 asal bir sayıdır.

Önerme

Önermeler genellikle p, q, r, t gibi küçük 
harflerle gösterilir.

Soru, ünlem emir cümleleri önerme olmaz.

Mantık; elektrik devrelerinde, bilgisayar yazılımlarında ve birçok teknolojik alanda 

kullanılır.

SORU TANIM

Bir önermenin doğru ya da yanlış olmasına o önermenin doğruluk değeri denir.

Önermelerin Doğruluk Değeri

Bir önerme doğru ise ........... veya ........... ile gösterilir.

Bir önerme yanlış ise ........... veya ............. ile gösterilir.

Aşağıdaki ifadelerin doğruluk değerlerini bulunuz.

•  p: “5 tek sayıdır.”

•  q: “Üç basamaklı en büyük doğal sayı 99’dur”

•  r: x2 = 4  ise x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı 0'dır.

•  s: “Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 360'dir.

SORU

Doğruluk Tablosu

TANIM

Önermelerin doğruluk değerlerinin gösterildiği tabloya doğruluk tablosu denir.

p ve q önermeler için doğruluk değer 
tablosunu yapınız.

p q

n farklı önermenin birbirine göre 2n tane 
doğruluk durumu vardır.

6 farklı önermenin birbirine göre kaç farklı doğruluk

durumunun olduğunu bulunuz.

SORU

Denk Önermeler

TANIM

Doğruluk değerleri aynı olan iki önermeye denk önermeler denir.

p önermesi q önermesine denk ise ..........................

p önermesi q önermesine denk değil ise ........................ ile gösterilir.

Aşağıda verilen önermelerden birbirine denk olanları bulunuz.

•  p: “8 - 3 = 5'tir.”

•  q: “En büyük asal sayı 91'dir.”

•  r:  “Dünya Güneş'ten büyüktür.”

•  s: “0 bir doğal sayıdır.

SORU

Mantık ve matematik biliminin semboller ile gösterimine büyük katkıları olan Leibniz, 

eşitlik için “=” ve çarpma için “x” sembollerini ortaya koyan bilim insanıdır.
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Önermenin Değili

TANIM

Bir önermeyi doğru iken yanlış, yanlış iken doğru yaparak elde edilen yeni önermeye 
bu önermenin değili (olumsuzu) denir.

Bir önermenin değilinin değili önermenin kendisine denktir.

Aşağıda verilen önermelerin değilini bulunuz.

Ô p: “Ankara Türkiye’nin başkentidir.”

Ô q: “Bir ay 32 gün değildir.”

.......................... veya .......................... şeklinde gösterilir.

SORU

p: Elif’in yaşı 15’den büyüktür.

önermesinin değili (olumsuzu) aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Elif 15 yaşındadır.
B) Elif 28 yaşında olabilir.
C) Elif 15 yaşından küçüktür.
D) Elif 15 yaşında ya da daha küçüktür.
E) Elif 10 yaşında olabilir.

Hedef
Soru

Su 
deposu

Apartman

A

B C

D

E

Şekilde su deposundan çıkan su, su borularından geçerek apartmana ulaşmaktadır. Su deposu ile apartman arasında 
bulunan A, B, C, D, E vanalarının açık olması 1 ile (suyun geçmesi), kapalı olması ise 0 ile (suyun geçmemesi) 
gösterilmektedir.

Aşağıdaki durumların hangisinde su deposundan çıkan su apartmana ulaşabilir?

A B C D E

A) 1 0 1 1 0

B) 1 1 0 0 0

C) 1 1 0 1 0

D) 0 1 1 1 1

E) 1 0 1 0 0

Hedef
Soru
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