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 فصل دوازدهم 
 مسور   یگزاره ها

Quantified Statements 
 بخش اول 

 نما ها  يّتکم
Quantifiers  

 
است که دائره  ینشانه ا ياضیدر منطق رنما  يّتکم يا سور کلمه مسور با مصور اشتبا ه نشود.   :توجه

سور   یآمده به معن مسور از کلمه سور سور در دستور زبان ، اسم است.  کند.   یمصداق ها را مشخص م
گزاره سور  ياگزاره مسور  ييمگو  یمثال م گزاره.  یبه صورت صفت آمده برا ينجاشده که ا یکم يادار 
  گزاره سور دار.  ياشده 

  
ها را  تميالگور  یمنطق انيتوانند جر  ینماد ها م نيا . ميا دهيرا د یقبال نماد ها  :مقدمه

که  ميا دهيد  .ميبکار بر  یگزاره ها و جمالت فارس یکه چگونه آنها را بجا ميگرفتن ا ادي  کنند. تيهدا
دارند ، به ما   یمفهوم و معن کي قتيمختلف که در حق یتوانند در فهم گزاره ها  ینماد ها م نيچگونه ا

   کمک کنند.
مجموعه اعداد  کيبا  دي، فرض کنمثال   .ستين  یکاف یهر گزاره ا انيب یبرا يیباال به تنها یهااما نماد 

١مجموعه ممکن است به صورت  نيا  .ميکار کن ميخواه  یم حيصح ٢ باشد.  حاال ٣

  ميسيپس ممکن است بنو  فرد هستند.تمام اعداد  مييبگو ميخواه  یم ديفرض کن
 

١ ٢ ٣  
 

   باشد.  یم , استفرد گزاره باز  در عبارت باال 
  ميسينو  یموجود دارد که فرد است ، عضو  يکحد اقل  يمبگو يماگر بخواه   يا
 

١ ٢ ٣  
 

   نرسند. انيعبارت ها ممکن است هرگز به پا نياما ، ا
 

و نماد تمام  یبراعبارت  یبجانماد  .ميکن  یم  یمعرفو  ديمشکل دو نماد جد نيرفع ا یبرا
به صورت   فرد هستندتمام عناصر گزاره   نيبنا برا  روند.  یبکار موجود دارد عبارت  یبجا

 شود.   ینوشته م ريز
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 شود.   ینوسشته م ريبه صورت ز   وجود دارد که فرد استعنصر  يکحد اقل و گزاره  
 

 
 
فصل  يننماد ها موضوع ا ينا شوند.   یم يدهنام Quantifiers   نما ها  يّتکم،  يدجد ینماد ها ينا

   هستند.
 
 نما ها  يّتکم - ١.١٢

١٢ يفتعر ١ ١ 
   نامند.  یم Quantifiers   نما ها  تيّ کمرا و  ینماد ها

   رود.  یبکار م       هر یبرا         اي   همه یبرا     اي     تمام یبرا      عبارت یبجانماد 
   رود.  یبکار م  وجود دارد  کي      عبارت  یبجانماد 

 
 ، گزاره  ينبنا بر ا

      زوج است.٢عدد هر  یبرا
  شود.  انيب ريز قياز دو طر  یکيتواند به   یم

  زوج است. ٢عدد   
 ٢ ميدار   

 ، گزاره  يقطر ينهمبه 
   است.۵که  یوجود دارد بطوراز مجموعه  يرز يک

   ترجمه کرد. ريتوان به صورت ز  یم

 
  اي

 
  يا

 
 

  تيّ به کم یقيبه طر اي  یاز جهت رايشوند ، ز  یم دهيکننده نام  یکم اينما  تيرا کمو  ینماد ها
   کنند.  یبعد از آنها ، اشاره م ريمتغ

  شود.   یم دهينام Universal Quantifier        یکل ینما تيّ کم اي  یعمومسور نماد 
 شود.   یم دهينام Existential Quantifier   یسور وجودنماد 

  یم يدهنام Quantified Statements  مسور  یها گزارهشامل دو نماد باال هستند را  که  يیها گزاره
 شوند 

 Universally Quantified Statement     یکلگزاره مسور شود ،   یشروع مکه با  یگزاره ا
   شود.  یم دهينام

  Existentially Quantified Statement  یگزاره مسور وجودشود،   یشروع مکه با  یگزاره ا
  شود.   یم يدهنام
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١٢مثال  ١ ١ 
  ند.  آمده ا یمنطق یهمراه با ترجمه آنها با نماد ها ريز یفارس یگزاره ها
 ، زوج است.  ستيکه فرد ن یهر عدد

است فرد است زوج  
  . ستيکه زوج نعدد وجود دارد  کي

 
  است. ٣که  یوجود دارد بطور  یقيعدد حق کي  یقيهر عدد حق یبرا

٣  
  هستند.  ايگو ميدارو  يایهر دو عدد گو یبرا

 
 

است اگر  حيصحگزاره مسور  کي،  رويو غمانند مجموعه  يک یبرا
   باشد. حيصحدر هر  یبرا
 کي غلط باشد ، پس که  یوجود داشته باشد به طور کياگر حد اقل 

 گزاره غلط است. 
عنصر  کيحد اقل  یباشد برا حيصحاست اگر  يحصح  :قيطر نيبه  هم

   صورت غلط است. نيا ريدر غ
 

١٢مثال  یپس گزاره ها ١    هستند. حيصح١
 

١٢مثال  ١ ٢ 
   .نديآ  یم ليهمراه با ترجمه آنها در ذ ريغلط ز مسور یهاگزاره 

   زوج هستند. حيتمام اعداد صح
 

 
٢که  یوجود دارد بطور حيعدد صح کي  است. ٢

 
 

   است.٢که  یوجود دارد بطور  یقيعدد حق کي  یقيهر عدد حق یبرا
 

 
   است. ايگوعدد و  یايهر دو عدد گو یبرا

 
 

١٢مثال  ١ ٣ 
آنها را  بياگر ترت راي، ز ديآنها باش بيمواظب ترت دينما باشد ، با تيّ گزاره شامل دو کم کيکه  یهنگام

١٢از مثال  ريگزاره ز  کند. رييآنها ممکن است تغ ی، معن  ديکنجا بجا  ١    .ديريدر نظر بگ١
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عدد  کيباشد ،  یهر عدد راياست. ز حيگزاره صح نيا

٣
 ٣که  یوجود دارد بطور

   .ميبدست آور ديگزاره جد کي، تا  ميکن  ینما ها را عوض م تيّ کم بيحاال ترت است.  
 

 یاست برا٣که  اتيخصوص نيوجود دارد با اعدد بخصوص  کي ديگو  یم ديگزاره جد نيا
   داشته باشد ، پس گزاره غلط است. یتيخصوص نيتواند چن  ینمعدد  چيچون ه٠  یقيهر عدد حق
   کامال متفاوت دارند. ميباال مفاه یدو گزاره ها نيا ديکن  یمالحظه م

  دينفر بگو کي ديباش دهيشن ديشود ، مثال شا  یم یسهل انگار  یگاه زين در مکالمه ها
   پردازند.  یکامل نم هيشهر انيتمام دانشجو

   باشد. ريکه منظور آن شخص ، جمله ز  یصورتدر 
   پردازند.  یکامل نم هيشهر انيهمه دانشجو

از  یبعض یعنيکامل معاف هستند ، اما جمله دوم  هياز پرداخت شهر انيتمام دانشجو یعنيجمله اول 
در مکالمه روزمره قابل  یاشتباهات نيچن ديشا کامل معاف باشند. هيممکن است از پرداخت شهر انيدانشجو

  رخ دهد.  یاشتباهات نيچن دينبا اتياضياغماض باشد ، اما در ر
وجود  یزوج حيعدد صح چيه  یعنيجمله  نيا رايز  . ستنديزوج ن حيتمام اعداد صح  دييهرگز نگو

   ندارد.
   .ستنديزوج ن  ، حيهمه اعداد صح  دييبگو ديدر عوض با

 
 
 

١٢ ناتيتمر ١ 
  غلط.  ايهستند  حيصح دييبگو . ديسيبنو یرا به صورت جمالت فارس ريز یگزاره ها

١ 
٢ 
٣ 
۴ 
۵ 
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١٢ يناتپاسخ تمر ١ 
  غلط.  ايهستند  حيصح دييبگو . ديسيبنو یرا به صورت جمالت فارس ريز یگزاره ها

١ 
  پاسخ

٠ ميدار  یقيحق عدد هر یبرا ٢ 
  . است مثبت ،  یقيحق عدد هر مربع ، اي
   .است٢ مييبگو ستين حيصح اما ، است  یقيحق عدد کي صفر رايز ، است غلط گزاره نيا

 
٢ 

  پاسخ
  ميدار  یقيحق اعداد تمام یبرا که یبطور دارد وجود  یقيحق عدد کي
 .ديريبگ نظر در را١ مثال . است حيصح گزاره نيا
  

٣ 
  پاسخ

 ٠ با دارد وجود از مجموعه ريز کي  یعيطب عدد هر یبرا
 ميدار پس ، باشد ديکن فرض و باشد    ديکن فرض ، رايز  .است حيصح گزاره نيا

 
 

۴ 
  پاسخ

   .است که یبطور دارد وجود حيصح عدد کي از مجموعه ريز هر یبرا
٢ مجموعه ، مثال. است غلط گزاره نيا ۴ ۶  است یمتناه نا زوج  یعيطب اعداد تمام از٨

   .باشد که یبطور ندارد وجود حيصح عدد چيه پس
 

۵ 
 پاسخ 

  است. ۵که  یوجود دارد بطور گريد حيعدد صح کي يحهر عدد صح یبرا
   است. حيصحگزاره  نيا

 
 

 
 
 

www.riazisara.irدانلود از سايت رياضي سرا



 رياضيات گسـسته آنيسـا ١٢.٢  مطالب بيشتر در مورد گزاره های شرطی انوشـيروان صراف

427 
 

  More on Conditional Statements یشرط یدر مورد گزاره ها يشترلب ب مطا – ٢.١٢
  .يمها است صحبت کن يرکه شامل متغ یشرط ینکته مهم در مورد گزاره ها يکاست که   یحاال زمان

   .مياوريب يحمثال در مورد اعداد صح يک يددرک موضوع ، اجازه ده یبرا
 

است شش ضريب کي است زوج  
 
گزاره  نيزوج هستند ، پس صحت ا۶ یها يبضر که همه يددان  یاست. چون م يحگزاره صح يک ينا

  باشد ، حتما زوج است. ۶ بيضراگر   ندارد.به  یبستگ
 

  . يمدرک کن يربه صورت ز يحگزاره صح ينرا با نوشتن ا يقتحق ينا يمتوان  یم یحت
 

است شش ضريب يک است زوج  
 

  . يمبدست آور يدیتا گزاره جد يمده  یم ييرگزاره را تغ يباما ، حاال ترت
 

است زوج است شش ضريب يک  
 
۶مثال  يراز مقاد یبعض یبرا يدگزاره جد ينا ١٢  ريمقاد یاست ، اما برا حيصح رويو غ١٨
٢مانند  گريد    .ستين حيصح رويو غ۴

٣در بخش  است که صحت آن  یاگزاره  Open Sentence  گزاره نما  کي  ميفصل سوم ، گفت١
   دارد. ريچند متغ اي کيبه مقدار  یبستگ

را  ري، عبارت ز  ميبگذار باال ینما گزاره نيآخر جلو یسور عموم اي  یکل ینما تيّ کم کياما ، اگر 
  . ميآور  یمبدست 

است زوج است شش ضريب يک  
 

اگر دو گزاره   ،  یکل بطورنما.گزاره  يکگزاره است ، نه  يک يدعبارت جد ينپس ا که مسلما غلط است. 
 اي، عبارت  ميداشته باش حيدر مورد عدد صحو  ینما

   نه گزاره نما.گزاره است ،  کيغلط ، پس آن  اياست  حيصح
 

در رابطه با   يیگزاره نما هاو ، هر گاه  اتياضيدر ر . ميرس  یمهم منکته  کيحاال ، به 
گزاره   یبه معن  عبارت به شکل کيباشند ، در مجموعه عناصر 

اشد ، مسور نشده ب حايصر یگزاره شرط کي، اگر  گريبه عبارت د  است.
گزاره  رايز  جلو آن است. یسور عموم  کي حايشود که تلو  یپس تصور م نباشد ،جلو آن نماد  یعني

 هکنند هخستمتداول هستند که بکار بردن  یبقدربه شکل   يیها
   .رسد  یم ربنظ

 
  .است حيصح هگزار کي ، ريز هگزار سپ

   .است جزو سپ ،باشد ۶ بيضر کي راگ
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   .است طغل هگزار کي ريز هگزار ، قيطر نيهم هب
 .است۶ بيضر کي سپ ،باشد  جزو راگ

 
   .ميآور  یم ريز فيتعر رد باال بمطال هخالص

 
١٢ فيتعر ٢ ١ 
  سپ ،باشند  انم هگزار اي و هگزار و راگ

  سپ راگ
   .است هگزار کي
 
   .هستند حيصح یها هگزار  ،ريز یها تعبار سپ

٢ سپ راگ ١ 
   .است هوستيپ یرو سپ ،باشد  ريپذ قمشت یرو عتاب راگ
   .دارد تگشيجا یدارا سپ ،باشد  یورود یدارا تسيل کي راگ

 
  .هستند طغل یها هگزار  ،ريز یها تعبار

   .است دفر سپ ،باشد  لاو دعد کي راگ
   .است لاو دعد٢ اريز ،است  طغل باال هگزار

   .دارد بمجان طخ کي سپ ،باشد  ايگو عتاب کي راگ
٢ اريز ،است  طغل باال هگزار    .است ايگو 

  سپ ،باشد  وعض یدارا همجموع راگ
   .باشد٢ راگ طفق تاس حيصح باال هگزار
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 Translating Farsi to Symbolic Logic یبه منطق نماد یترجمه جمالت فارس- ٣.١٢
  یگاه  . يمجمالت باش یو معان  یمنطق يبمواظب ترک يشههم يدها ، با يهدر نوشتن و خواندن اثبات قض

 ينبخش ا ينهدف ا . يمکن يلتبد  یمنطق یشامل نماد ها یبه صورت عبارت هاجمالت را  ينالزم است ا
 و يدترجمه کن  یبه صورت فرم منطق یجمالت فارس  يدتا بتوان  شود  داده یکاف يناست که به شما تمر

   .يدآنها را درک کن  یمنطق يبترک
 

١٢مثال  ٣ ١ 
      .ياوريدرا بخاطر ب يدکه در حسابان خوانده ا يانگينمقدار م يهقض  

وجود عدد  کي، پس  ريمشتق پذدر بازه  باشد ، و وستهيپدر بازه اگر 

 است. که  یدارد ، بطور
   .ديکن  یمالحظه م یباال به صورت نماد هيترجمه قض ليدر ذ

 
است پيوسته در است پذير مشتق در  

 
١٢مثال  ٣ ٢ 

٣در بخش  Goldbach Conjecture  گولد باخ حدس    . دياوريفصل سوم را بخاطر ب١
  مجموع دو عدد اول است. ٢زوج بزرگ  تر از  حيعدد صحهر 

عه اعداد اول است و مجمو،  ريز یدر ترجمه ها  توان ترجمه کرد.  یم ريز قيگزاره باال به دو طر
۴ ۶ حرف   تفاوت به  ديتوجه کن  است.٢تر از   بزرگ زوج  حيمجموعه اعداد صح٨

 و حرف کوچک بزرگ 
 

 
 
 نيدومدارد و ساختمان  ،ترجمه  يناول  .يددر ترجمه حدس گولد باخ توجه کن

هر   است.  یموضوع مهم نيا  است. کسانيهر دو  یاما معن  دارد.ساختمان  ،ترجمه 
   شود. انيب یتواند به صورت گزاره شرط  یم  یگزاره مسور کل

 
  شود.   یخالصه م يرمطالب باال در امر مسلم ز

 
١٢امر مسلم  ٣ ١ 
 کي ريز یگزاره ها  باشد.اره در مورد هر گز کيمجموعه و  کي ديفرض کن

   مفهوم دارند.
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درک امر مسلم باال به  دارند.  یگزاره شرط يک شکل  يااز قضا ياریبس يراز امر مسلم ، مهم است.  ينا
   .يم، انتخاب کن يمخواه  یدو شکل هر کدام را م ينکند ب  یما کمک م

 
را  ايکلمه    نيهمچن . دينکن ليتبدفورا آنرا به  يديددو   هر جا کلمه يد،، کامال مواظب باش اخطار ينآخر

  . ديتوجه کن ريبه مثال ز  .ديکنجمله توجه  یاول به معن  .دينکن ليتبدفورا به 
 

  زوج است. و  حياز دو اعداد صح  یکيحد اقل 
 

 است  نيگزاره باال ا یمعن . دينکن ليتبدو آنرا به  ديباال است، دچار اشتباه نشو در گزارهو چون کلمه 
 

  . هر دو عدد ، زوج است اي کي
 

  است.  يرلذا ترجمه گزاره باال به صورت ز
 

است زوج است زوج  
 

  . ديه کنتوج ريمثال به گزاره ز شود.  ريتعبو تواند   یماما   یمنطق ی، معن تيدر نها
 

 فرد است.  حيزوج است ، اما عدد صح حيعدد صح
 

   است. ريترجمه گزاره باال به صورت ز
 

است زوج است فرد  
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١٢ يناتتمر ٣ 
   .يدترجمه کن یمنطق صور يا یبه منطق نماد يراز جمالت ز يکهر 

 
   .ستيعدد ثابت ن کيآن باشد ، پس  ٢تراز با درجه بزرگ  یچند جمله ا کياگر  - ١
   .ستين ايعدد گو کيعدد اول باشد ، پس  کياگر  - ٢
داللت دارد که که  یوجود دارد بطورعدد مثبت  کيهر عدد مثبت  یبرا - ٣

  است. 
   است. ميدار  یقيهر عدد حق یکه برا یوجود دارد بطور  یقيحق عدد کي - ۴
   .ستين ايعدد گو کيپس باشد و  ايعدد گو کياگر  - ۵
 
 

١٢ يناتپاسخ تمر ٣ 
   .يدترجمه کن یمنطق صور يا یبه منطق نماد يراز جمالت ز يکهر 

 
   .ستيعدد ثابت ن کيآن باشد ، پس   ٢با درجه بزرگ تراز یچند جمله ا کياگر  - ١

  :ترجمه
  هآمد ،است  یا هجمل دچن کي یبجا در ترجمه باال

  هآمد ،است ٢ زا رت گبزر هدرج یدارا یبجا فحر
   هآمد ، ستين تثاب دعد کي یبجا فحر

   
   .ستين ايعدد گو کيعدد اول باشد ، پس  کياگر  - ٢

  :هترجم
  هآمد ،است  لاو دعد یبجا باال هترجم رد

  هآمد ،است  ايگو دعد کي یبجا فحر
 
ت دارد که داللکه  یوجود دارد بطورعدد مثبت  کيهر عدد مثبت  یبرا - ٣

  است. 
 : هترجم

 
 

   است. ميدار  یقيهر عدد حق یکه برا یوجود دارد بطور  یقيعدد حق کي - ۴
 : هترجم

 
 

   .ستين ايعدد گو کيپس باشد و  ايعدد گو کياگر  - ۵
 : هترجم
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  Negation of Statements    گزاره ها  يضنق - ١٢.۴
گزاره مختلط باشد ،  کياگر   نامند.  یم ضينقرا ، گزاره  ميداشته باشگزاره  يکاگر 

 نيکردن ا دايعمل پ  تر نوشته شود. ديمف ايتواند به شکل ساده تر   یآن م ضيموارد،  نق شتريپس،  در ب
   .ميکن  یم  یعمل را بر رس نيانجام ا قيحاال طر  نامند.  یمکردن  دايپگزاره  ضينق راساده  شکل

 
را در  DeMorgan’s Laws  دو مورگان  نيقوان . ميداده ا حيموضوع را توض نياز ا یقبال ، قسمت

٣بخش    . ميآور  یم یآور ادي یبرا ليو در ذ ميا دهيفصل سوم د۶
 

١٢ ۴ ١  
١٢ ۴ ٢  

 
 یگزاره ها ضينق چگونه ديگو یتصور کرد که به مام یتوان به عنوان قواعد   یباال را م یفرمول ها

چگونه قواعد دو مورگان را  ميتا نشان ده ميآور  یچند مثال م ليدر ذ . ميکن دايرا پو 
   .ميکن دايهستند پو که شامل   يیگزاره ها یها ضين نقکرد دايپ یبرا
 

١٢مثال  ۴ ١ 
   .يمکن  یم يدارا پ يرگزاره ز يضچگونه نق يدمالحظه کن

 
  يدبا فرمول درجه دوم حل کن يا يریفاکتور گ يقآنرا از طر يدتوان  یم

 یعنيحاال ، 
 ) ديکن آنرا با فرمول درجه دوم حل ديتوانيم (اي)   ديحل کن یريگ فاکتور قيآنرا از طر ديتوان  یشما م (

   .شوديآن م ضينق  .ميکن  یم انيببه صورت که آنرا 
 

   شود.  یم يض، نق یبه صورت کلمات فارس
 . ديدرجه دوم حل کنآنرا با فرمول  ديتوان  یو نم ديحل کن یريآنرا با فاکتور گ ديتوان  یشما نم

 
١٢مثال  ۴ ٢ 

  . ميکن  یم یرا نف ريگزاره ز
 هر دو فرد هستند.  و اعداد 

 یعنيگزاره  نيا
است فرد است فرد  

   شود.  یآن م یپس نف
است فرد است فرد است فرد است فرد  

است زوج است زوج  
  شود.  انيب ريز یبه صورت ها یلذا نف

   زوج است.عدد  ايزوج است عدد 
 زوج است. و از   یکيحد اقل 
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 دايگزاره مسور پ کي ضيشود که نق  یاغلب الزم م  .ميمساله بپرداز گرينوع د کيبه  ديحاال ، اجازه ده
عبارت را به صورت کلمات  نيا مياگر بخواه  .ديريرا در نظر بگ، مثال   .ميکن

   داشت. ميرا خواه ري، جمله ز ميبخوان
  است.  حيصح یعيتمام عدد طب یبراتوان گفت که   ینم

   نوشت. نيتوان چن  یبه صورت نماد ، م  غلط است. کي یحد اقل برا یعني نيا
 

 پس 
 

  مييبگو ميتوان  ی، م قيطر نيبه  هم
 

   یبطور کل
 

١٢ ۴ ٣  
            ١٢ ۴ ۴ 

 
 

١٢مثال  ۴ ٣ 
  . ديريرا در نظر بگ ريگزاره ز

   است.  ی، نا منف  یقيقمربع هر عدد ح
   نوشت. نيتوان چن  یبه صورت نماد م

٢  
 شود.   یآن م یپس نف   

 
   .ميدار یبه صورت کلمات فارس
 است.    یوجود دارد که مربع آن ، منف  یقيعدد حق کي

 
   است. غلطاست و  حيصحکه  ديتوجه دار

 
١٢ یها یچند مرتبه تساو ديآن با ینف ینما داشته باشد برا تيّ ه چند کمگزار کياگر  ۴ و ٣

١٢ ۴    .ديريرا در نظر بگ ريمثال ، گزاره ز  .ميبکار بر۴
 

   است.٣که  یوجود دارد ، بطور  یقيعدد حق کي  یقيهر عدد حق یبرا
 

به صورت نماد   است. حيسوم دارد ، پس صح شهير کي  یقيد حقکند که هر عد  یم حيگزاره تصر نيا
   نوشت. ريز قيتوان به طر  یرا م  
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   .ميکن  یآن کار م ینف یحاال رو

 
  است که البته غلط است.  ريآن ، گزاره ز یپس نف

 است ،٣  ميدار  یقيحق اعداد تمام یبرا که یوجود دارد ، بطور  یقيعدد حق کي
 

بخش  نيا هيبق در .ديکن یرا نفمانند  یگزاره شرط کي ديبا یهنگام نوشتن برهان ها ، گاه
 نيا  .دينگاه کنشروع به عبارت  یبرا  .ديکار را انجام ده نيکه چگونه ا ميده  یم حيتوض

 ،  ميکه در فصل سوم بحث کرد     یدرست با توجه به جدول  غلط است. ديگو  یعبارت م
 پس    غلط.باشد و  حيصحتواند غلط باشد که   یم  یتنها  زمان  

 
١٢ ۴ ۵  

 
١٢ مثال ۴ ۴ 

  ثابت است.   عدد کي.  ديکن دايرا پ ريگزاره ز ضينق
 فرد است.  ٢فرد باشد ، پس اگر 

 
١٢استفاده از فرمول   ۴  . ميدار۵

 .  ستيفرد ن٢فرد است و 
   .ستيمهم ناست ، مقدار غلط است ، اما  حيصحکه  ديتوجه داشته باش

 
١٢مثال  ۴ ۵ 

١٢مانند مثال مثال  نيا   ۴  . ميکن  یم یرا نف ريگزاره ز  است. ريمتغ کيتفاوت که  نياست ، با ا۴
   فرد است.٢فرد باشد ، پس اگر 

١٢همانطور که در بخش    .ميکن  یم  یتلق  ی، گزاره باال را گزاره مسور کل ميبحث کرد٢
فرد ٢ فرد  

١٢ یها یبر اساس تساو ۴ ١٢و ٣ ۴    .ميدار یرا برا ريز ضينق۵

 
  . مي، دار ميکن  یم ليتبد یبه کلمات فارس

  . ستيکه مربع آن فرد نوجود دارد فرد  حيعدد صح کي
  غلط است. است و  حيصحکه  ديکن  یمالحظه م

١٢مثال  ۴    .ميکن یرا نف یگزاره شرط کيدهد چگونه    یباال نشان م۵
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١٢ ناتيتمر ۴ 
  . يدکن یرا نف يرز یگزاره ها

  . ستينمثبت  مثبت است ، اما عدد عدد  - ١
 ٠وجود دارد با  گريعدد اول د کيهر عدد اول  یبرا - ٢
باشد ، که اگر  یوجود دارد بطورعدد مثبت  کيهر عدد مثبت  یبرا - ٣

 است. 
صورت دارند ، پس  واناتيح رايمنظور گوشت است ، ز  خورم.  یکه صورت دارد ، نم یزيهر چ - ۴

 خورم.   یمن گوشت نم
 است.  مييبگو ستين حيباشد ، پس صحاگر  - ۵
  . ديبده بيهمه مردم را فر ديتوان  یهمه وقت م – ۶
 
 
 
 

١٢ ناتيپاسخ تمر ۴ 
  . يدکن یرا نف يرز یگزاره ها

  . ستيمثبت نمثبت است ، اما عدد عدد  - ١
 پاسخ 

 
  یگزاره م یبا استفاده از قانون دو مورگان نف  کرد. ريتعب) و ( یتواند به معن  یم  یم) اما (حرف ربط 

   شود.
   مثبت است.عدد  اي ستيمثبت نعدد 

 
 ٠وجود دارد با  گريعدد اول د کيهر عدد اول  یبرا - ٢

 پاسخ 
   است. ميدارهر عدد اول  یکه برا یوجود دارد بطورعدد اول  کي

 
باشد ،    اگرکه  یوجود دارد بطورعدد مثبت  کيهر عدد مثبت  یبرا - ٣

  است.
 پاسخ 

  ميسيآنرا با نماد ها بنو  اگراول باشد ديمف گزاره ، ممکن است نيا ضيکردن نق دايپ یبرا
 

   .ميکن  یگزاره بدست آمده کار م یحاال رو

 
١٢حاال با استفاده از مثال  ۴    .ميباال ، دار یگزاره شرط نيآخر۴
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   است. ريبه شکل ز یباال به فارس یگزاره شرط ضيترجمه نق
وجود عدد  کيهر عدد مثبت  یکه برا اتيخصوص نيوجود دارد با امثبت  عدد کي :ینف

   است.و که  یدارد بطور
 
صورت دارند ، پس  واناتيح رايمنظور گوشت است ، ز  خورم.  یکه صورت دارد ، نم یزيهر چ - ۴

 خورم.   یمن گوشت نم
 پاسخ 

 .ها که صورت دارند خواهم خورد  زيچ یبعض: ینف
. اگر یاضيو هم از نظر ر  یباشد ، غلط است،  هم  از نظر اخالق ريپاسخ شما مانند  گزاره ز اگر : توجه
 ري، لذا گزاره ز ديمواظب باش ديبا یليخ! دي، پس ادم خوار هست ديخور  یکه صورت دارد م یزيهر چ

   غلط است.
  خواهم خورد.  که صورت دارد یزيهر چ

 
 است.  مييبگو ستين حيباشد ، پس صحاگر  - ۵

 پاسخ 
   است.و که  یوجود دارد بطورعدد   کي   :ینف
 
  . ديبده بيهمه مردم را فر ديتوان  یهمه وقت م – ۶

 پاسخ 
  . ميآور  یم ليدو تا از آنها در ذ . ديکن یگزاره باال را نف ديتوان  یم قيبه چند طر

  . ديده بيهمه وقت او را فر ديتوانينفر هست که شما نم کي
  اي

   خورد.  ینم بيفردر زمان که شخص  یوجود دارد بطورزمان  کيو شخص  کي
  ديگو  یم نکنيآبرهام ل

 اشم اام ،وقت  ههم ار صاشخا زا یبعض و،  ديده بيراز اوقات ف یهمه اشخاص را پاره ا ديتوان  یشما م
     .ديده بيفر هشيهم ار ههم ديتوان  ینم
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  Logical Inference  یاستنتاج منطق - ١٢.۵
 يلاز قب یکلمات يقدق ی،  معان  یاول ، جدول درست يلدل . يمخوان  یمهم ، منطق م يلچهار دل  به

 ، نه ياو ، 
،  يمشو  یمواجه م ياضیدر متن رپس …اگر که به ساختار  یپس ، هنگام  .يدگو  یرا به ما م يروو غ

     . يستمنظور چ يدگو  یمنطق به ما م
از گزاره ها را به  یکنند بعض  یدو مورگان به ما کمک م ی، مانند قانون ها  یدوم ، قواعد منطق يلدل
  .يمکن يلمفهوم ، تبدحال با همان  ينتر ودر ع يدمف یزاره هاگ
  ها است.  يتمالگور  یدر طرح و روان  یسوم ، منطق،  عامل و عنصر اصل  يلدل
اطالعات داده شده را گذارد که   یما م ياردر اخت یا يلهبخش است ، منطق ، وس ينچهارم که هدف ا يلدل

  . يمکن يجادا يدیو اطالعات جد يمکن يقبا هم تلف
 

  یگزاره به ما م نيا است.  حيصحگزاره به شکل  يککه  يمدان  یم يدشروع ، فرض کن یبرا
به ما  يیبه تنهابودن حياما صح  خواهد بود. حيهم صحباشد ،  حيصحهر گاه  ديگو
ممکن است غلط باشد و  ايتواند هر دو غلط باشند ،   یاست. م حيصح اياز  کيکدام  ديگو  ینم

 نيبه ا  باشد. حيصح ديبا  ميريگ   یم جهيت است ، پسن حيصح مياما ، اگر بدان  باشد. حيصح
 ميتوان  ی، م ميداشته باش حياگر دو گزاره صح یعني Logical Inference   یمنطق استنتاج نديگو  یم
شوند تا   یهم جمع م باو مثال  نيدر ا  است. حيهم صح  یکه گزاره سوم ميريبگ جهينت

،  ميسينو  یم که اول قيطر نيا به  شرح داده شده است. ليذ در موضوع نيا  .ديبدست آ
را که  جهينت ، تيدر نها و ميکن  یم جمع دو را نيا یعني،  یخط افق کي، سپس  ميسينو  یرا مآن  ريز

   .ميسينو  یم  است.
   کنند.  یم جاديرا او شوند  یم بيترکو  یعني

 
  Modus Ponens Rule    يیاستثنا اسيققاعده را  نيا  شود.  یاست که مکرر بکار برده م یطرح نيا
   نامند.  یم

وجود دارد  Elimination  ف  حذو  Modus Tollens   دفع  اسيقبه نام ها  گريد  یدو استنتاج منطق
 یگزاره ها  یدرست  که ديخود را متقاعد کن ديازحالت ها با در هر کدام     .ميپرداز  یبه آنها م ليکه در ذ

   شود.  یخط م نيمنطقا منتج به صحت گزاره پااخط ،  یباال
 يیاستثنا  اسيق       دفع  اسيق       حذف   
   

 
 دينام ها را بخاطر داشته باشد ، اما قواعد مهم هستند و با نيا ديستي، و شما هم مجبور ن ستندينام ها مهم ن

   بخاطر داشته باشد. آنها را
 
 ره و راگ هک دکنن  یم نايب ار حواض تقيحق نهما  یاول  .ديآ  یم ليذ رد رگيد یمنطق جاستنتا هس
   .است حيصح مه هگزار سپ ،باشند  حيصح ود
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   .هستند حيصح نينيهمچ و االزام ،باشد  حيصح راگ رگيد فطر زا
    .ستيچ هگزار هک تسين ممه و ،است  حيصح سپ ،باشد  حيصح راگ ، تينها رد و
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