
                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  — Öncülleri: 

I. Hiçbir yoksul mutlu değildir, 
II.Bazı köylüler yoksuldur. 

önermeleri olan geçerli bir tasımın 
(kıyasın) sonucu, aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Bazı köylüler mutlu değildir.  
B) Hiçbir köylü mutlu değildir. 

C) Bazı köylüler mutludur. 

D) Bazı köylüler yoksul değildir. 

E) Bazı yoksullar köylü değildir. (1980) 

 

 2— Hiçbir böcek kuş değildir. Bazı uçan 
hayvanlar böcektir. O halde hiçbir uçan 
hayvan kuş değildir. 

Bu akıl yürütme, aşağıdaki kıyas 
kurallarından hangisine aykırı olduğu İçin 
geçerli değildir? 

A) Her kıyasta büyük, orta ve küçük terim 
bulunmaktadır. 
B) Orta terim sonuç önermesinde yer 
almaz. 
C) Öncüllerden birisi mutlaka tümel 
olmalıdır. 
D) Öncüllerden birisi tikel ise sonuç da 
tikeldir.  
E) Öncüllerden birisi olumsuz ise sonuç da 
olumsuzdur.                        (1994/ÖYS) 

 

 3  — Öncülleri: 

I.Tüm Türk çocukları, okuma hakkına 
sahiptir. 

II.Tüm okulsuz köy çocukları Türk 
çocuğudur. 

önermeleri olan tasımın (kıyasın) sonucu 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Tüm okulsuz köy çocukları, okuma 
hakkına sahiptir.  

B) Bazı okulsuz köy çocukları okuma 
hakkına sahip değildir. 
C) Bazı okuma hakkına sahip olanlar, 
okulsuz köy çocuğu değildir. 

D) Hiçbir okuma hakkına sahip olan, 
okulsuz köy çocuğu değildir. 
E) Hiçbir okulsuz köy çocuğu okuma hakkına 
sahip değildir.       (1979) 

  

         

 

4—“Bazı mutlu ailelerin çocukları okul 
yaşamlarında başarılı olurlar. Ali mutlu bir 
ailenin çocuğudur. Öyleyse Ali başarılıdır.” 

çıkarımının geçerli olması İçin aşağıda 
sözü edilen değişiklik önerilerinden 
hangisi uygulanmalıdır? 

A) Çıkarımda "mutlu aile" teriminin geçtiği 
yerlere "mutsuz aile" terimi yerleştiril-
melidir 

B) Öncüllerde hiçbir değişiklik yapmaksızın 
sonucun değillemesi alınmalıdır. 

C) Diğer önermeler aynen bırakılmalı, ilk 
öncül değillenmelidir. 

D) İlk öncülde geçen "bazı" sözcüğü yerine 
"bütün" sözcüğü getirilmelidir.  

E) E)"Başarılı" teriminin geçtiği yerlere 
"başarısız" terimi konmalıdır.  (1981/ÖYS) 

 

5— Bütün metaller ısı iletir. 

  Bakır metaldir. 

  O hâlde bakır da ısı iletir. 

Yukarıdaki kıyas örneğinin terimleri, 
sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru 
şekilde verilmiştir? 

 

 Küçük terim 
 
Bakır 

Orta terim 
 
Metal 

Büyük terim 
 
Isı iletir 

 
A) 

B) Metal Bakır Isı iletir 
C) Isı iletir Meial Bakır 
D) Isı iletir Bakır Metal 
E) Bakır Isı iletir Metal 

   (2010 –LYS-4) 
6 — Bütün ozanlar şiir yazar.           
      Ahmet şiir yazmaz.  
      Ahmet ozandır. 
 

Bu hatalı kıyas durumunda aşağıdaki kıyas 
kurallarından hangisine uyulmamıştır? 

A) Her kıyasta yalnız üç terim bulunmalıdır. 
B) Vargıda orta terim bulunmamalıdır. 

C) İki tikel önermeden bir sonuç 
çıkarılamaz. 

D) Orta terim en az bir defa bütün 
kaplamıyla alınmalıdır. 

E) Öncüllerden bir olumsuz ise vargı da 

olumsuz olur.                  (1981/ÖYS) 
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7 — Aşağıda geçerli bir kısaltılmış kıyas örneği 
verilmiştir: 

Bu adam açlık çekiyor. ∴ Öyleyse ben ona 
yardım etmeliyim. 

Aşağıdakilerden hangisi bu kısaltılmış 
kıyasta verilmemiş olan öncül olabilir? 

A) Hiç kimse ona yardım etmiyor. 
B) Adamın açlık çektiği apaçık ortadadır. 
C) Bütün açlık çekenlere yardım 
edilmelidir.  
D) İnsanlar birbirlerinin duygularını 
anlamalıdır. 
E) Her insanın duyarlı olması gereken 
konular vardır.                 (2007/ÖSS) 

 

8 — “Bazı insanlar hata yapar.  

       Bazı hatalar bağışlanabilir. 

    Bazı insanlar bağışlanabilir.” 

Bu hatalı kıyasta aşağıdaki kurallardan 
hangisine uyulmamıştır? 

A) Her kıyasta yalnız üç terim bulunmalıdır. 
B) Sonuçta orta terim yer almaz. 
C) Öncüllerden biri olumsuz ise sonuç 
olumsuz olur. 

D) İki tikel öncülden sonuç çıkmaz.   
E) İki olumsuz öncülden sonuç çıkmaz.                        
                                             (1985/ÖYS) 

9— Kıyas kurallarına göre, sonucu olumsuz 
olan geçerli bir kıyasın öncülleri için 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) İkisi de olumsuzdur. 

B) İkisi de tikeldir. 
C) İkisi de olumludur. 

D) Yalnızca biri tikeldir. 
E) Yalnızca biri olumsuzdur.     (1995/ÖYS) 

 

10 — Hiçbir kanatlı dört ayaklı değildir. 
        Her kuş kanatlıdır. 
Kıyas kurallarına göre yukarıdaki 
öncüllerden geçerli olarak hangi sonuç 
çıkar? 
A) Hiçbir kuş kanatlı değildir. 
B) Hiçbir dört ayaklı kuş değildir. 
C) Her kanatlı kuştur. 
D) Hiçbir kuş dört ayaklı değildir. 
E) Hiçbir dört ayaklı kanatlı değildir.     

        (LYS4-2016) 

 

 

11 — Ahmet bir gün ağabeyiyle parka gider. 
Parktaki oyuncaklarla oynamaktan 
yorulduklarında banka otururlar. Ahmet 
bu sırada antrenman yapan adamı 
ağabeyine göstererek “Bu adam sürekli 
antrenman yapıyor, o halde bu adam bir 
sporcudur.” der. 

Bu parçadaki Ahmet’in kullandığı kıyas 
türü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kesin kıyas                  
B) İkilem                              
C) Zincirleme kıyas                                                                         
D) Koşullu kıyas            
E) Eksik önermeli kıyas   (2011-LYS 4) 

  

 

12— Her üçgen daire içine çizilebilir. 
    Her üçgen bir şekildir. 
    Bazı şekiller daire içine çizilebilir.  
Kıyasında büyük terim hangisidir? 
 
A) Daire içine çizilebilir 
B) Her  
C) Bazı  
D) Üçgen 
E) Şekil             (1973 ÜSS) 
 

 

 

13-“Eğer padişah iseniz memleketin kötü 

bir zamanında başta bulunmamanız 
ödevlerinize aykırı bir harekettir; silah 
başına geliniz! Eğer padişah ben isem 
size itaat etmenizi hatırlatıyorum ve 
emrediyorum; silah başına geliniz." 

Fatih Sultan Mehmet'in babası Sultan 
Murat'a yazdığı bir mektuptan alınan 
bu akıl yürütme aşağıdakilerden 
hangisine örnektir? 

A) Analoji           B) Zincirleme kıyas      

C) İkilem            D) Düzensiz kıyas  
E) Tümevarım                    (1987/ÖYS) 

 

 

 
CEVAP ANAHTARI: 

              A  D   A   -   D  A   E 
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