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Problem . Aşağıdaki kelimelerin Türkçesi nedir?

ΓΚΑΛΝΤΙΡΙΜΙ ΠΑΝΤΖΑΡΙ ΡΕΚΛΑΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΧΑΜΑΜ

Çözüm. Kaldırım, pancar, reklam, felsefe, hamam.

Problem . Aşağıdaki önermenin düzenlemesini (varsa) ve
göstermesini yazın.

Açıklama Verilmiş üçgenler ΑΒΓ ve ∆ΕΖ olsun, ve

ΑΒ = ∆Ε, ΒΓ = ΕΖ

olsun, ve Α ve ∆’daki açılar dik olsun.

Belirtme Diyoruz ki ΑΓ = ∆Ζ.

Çözüm.

Düzenleme Mümkünse ΑΓ < ∆Ζ olsun. O zaman



. ∆Ζ’dan ΑΓ’ya eşit olan ∆Η kesilsin [Ön. ];

. ΕΗ çizilsin [P. ].

Gösterme

. ΕΗ = ΒΓ [P.  ve Ön. ].

. Dolayısıyla ΗΕ = ΕΖ [P. ].

. Bu durumda ΕΗΖ = ΕΖΗ [Ön. ].

. ΕΗΖ, dik açıdan büyüktür [Ön. ].

. Şimdi Ön.  ile bir çelişki vardır.

Problem .

a) Aşağıdaki önermenin her numaralı adımı için, kullandığı
postulat, ortak kavram, veya önerme varsa, numarasını
yazın. Bu adımlardan birinde bir önceki problem de kul-
lanılabilir. İlk adım size örnek olarak verilmiştir.

b) Önerme doğru mu, yanlış mı? Aşağıda açıklayın.

Bildirme Her üçgen ikizkenardır.

Açıklama Verilmiş üçgen ΑΒΓ olsun.

Belirtme Diyoruz ki ΑΒ = ΑΓ.

Düzenleme

. ΒΑΓ’nın Α∆ açıortayı çizilsin. [Ön. ]

. ΒΓ’nın Ε orta noktası belirtilsin.

. ΒΓ’nın ΕΖ dikmesi çizilsin.

. Α∆ ve ΕΖ, Η noktasında kesişsin.



. Gerekirse ΑΒ ve ΑΓ uzatılsın.

. ΑΒ’ya veya uzatılmasına ΗΘ dikmesi indirilsin.

. ΑΓ’ya veya uzatılmasına ΗΚ dikmesi indirilsin.

Gösterme

. ΑΘΗ = ΑΚΗ.

. ΑΘ = ΑΚ.

. ΗΘ = ΗΚ.

. ΒΕΗ = ΓΕΗ.

. ΒΗ = ΓΗ.

. ΒΘ = ΚΓ.

. ΑΒ = ΑΓ.

Bildirme Böylece her üçgen ikizkenardır.

Çözüm. a) Düzenleme:

: Ön. .

: Ön. .

: Ön. .

: —

: P. .

: Ön. .

: Ön. .

Gösterme

: P. .

: Ön. .

: Ön. .

: P. .

: Ön. .

: Problem .

: Yanlıştır.



b) Önerme yanlıştır. Göstermenin son adımında

ΑΒ = ΑΘ± ΒΘ, ΑΓ = ΑΚ± ΓΚ

varsayılıyor, ama ΑΓ = ΑΚ∓ ΓΚ olur.

Problem . Tanıma göre gerçel sayılarda eğer x− y bir tam-
sayı ise x B y olsun.

a) B bağıntısının bir denklik bağıntısı olduğunu gösterin.

b)
√
3 sayısının denklik sınıfının 4 tane elemanı yazın.

c) B bağıntısını, R×R çarpımının bir altkümesi olarak ifade
edin.

Çözüm. a) • x− x ∈ Z çünkü x− x = 0;

• x− y ∈ Z ise y − x ∈ Z çünkü y − x = −(x− y);

• x − y ∈ Z ve y − z ∈ Z ise x − z ∈ Z çünkü
x− z = (x− y) + (y − z).

b)
√
3,

√
3± 1,

√
3+ 2.

c) {(x, y) ∈ R
2 : x− y ∈ Z}.


