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 فصل سوم 
 منطق 
Logic 

 بخش اول 
 گزاره ها 

Statements  
،   یدهد تا بر اساس اطالعات قبل  یروش منظم فکر کردن است که به ما امکان م يکمنطق  - مقدمه 

   .يماستنتاج کن يدیاطالعات جد
 يدکن  یحل م ياضیکه مسائل ر یهنگام ينهمچن  .يدبر  یشما در امور روز مره ، منطق بکار م يقتدر حق

   .يدکن  یاز منطق استفاده م
پس   کند.  یکند و در مغرب غروب م  یطلوع م از مشرق يدکه خورش يدا مثال ، شما هر روز مشاهده کرده

کند و در مغرب   یاز مشرق طلوع م يدکه فردا هم خورش يريدگ  یم يجهتجربه و دانش نت ينبر اساس ا
حرف  ينا ييدگو  یکند ، م  یاز مغرب طلوع م يدما گفت فردا خورشبه ش  یحال اگر کس  کند.  یغروب م

   است ، لذا صحت ندارد.  یمنطق يرغ
از فرمول دائره به شعاع  يککردن مساحت  يداپ یگرفته ائد  که برا ياد ياضياتمثال در ر يا
متر به شما داده شد و خواسته شد مساحت  یسانت٣دائره به شعاع  هيپس اگر   .دياستفاده کن٢

   متر مربع است. یسانت٩مساحت آن  دييگو  ی، م ديکن دايآن دائره را پ
   .ميبدست آور حيصح جهينت ميباشد تا بتوان حيصح ديکه هم منطق و هم اطالعات ما با ديتوجه داشته باش

  ستين حيصح یريگ جهينت نيمثال ا
 موش دارد  واريد

 موش گوش دارد 
 پس 

 گوش دارد. واريد
تواند گوش   ینم واريد رايمنطق ما غلط است ، ز ايو  یريگ جهيهستند ، اما نت  حياطالعات داده شده صح

   داشته باشد.
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  Statementsگزاره ها  - ١.٣
عبارت به   .باشد غلط ياو  صحيح ياکه  ياضیعبارت ر يک ياجمله و  يکگزاره عبارت است از  يک

 يدهستند که با  یگزاره ها اطالعات پس غلط.  ياهستند و  يحصح ياهستند که   ی، گزاره ها ، اطالعات يگرد
   .يدبدست آ يگریمنطق بر آنها اعمال شود تا اطالعات د

 
٣ مثال ١    هستند. حيکه صحگزاره ها  یچند مثال برا١
   واحد مربع است.٢باشد ، پس مساحت آن  شعاع یدائره دارا کياگر 
    است. ريبخش پذ٢بر عدد زوج  هر 

٢  

٢  

 
١مجموعه     سه عضو است. یدارا٢

 هستند.  نيالساق ی، متساو هيقائم الزو یاز مثلث ها یبعض
 

٣مثال   ١    .ستندين حيگزاره ها که صح یمثال براچند ٢
   هستند. نيالساق ی، متساو هيقائم الزاو یتمام مثلث ها

۵ ٢  

٢  

 
 

٣مثال  ١    .ستنديچند عبارت که گزاره ن٣
   .دياضافه کن۵به هر دو طرف 

 
۴٢  

٢ يشهر   ست؟يچ٨۴
 

٣مثال  ١  مانند   .ميکن  یگزاره استفاده م کي ینيجانش یبرااوقات از حروف   یگاه۴
   باشد ، پس آن عدد زوج است.۶ يبضر يحعدد صح يکاگر 
  دارد.  شهيرحد اکثر درجه  یچند جمله اهر 

 است.  وستهيپ٢تابع 
 

در مورد  ميخواه  یکه م یمثال هنگام  است. یديگزاره ها ، کار مف ینيجانش یبکار بردن حروف برا

   .ميبر  یرا بکار مجمله فقط حرف  نيتکرار ا ی، بجا ميبحث کن٢بودن تابع  وستهيپ
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 مثال  باشد.  يرمتغ يکگزاره ممکن است شامل  يک
 

  زوج است. باشد ، پس ۶ بيضر کي يحعدد صح يکاگر 
 

مانند  ريمتغ کيگزاره شامل  کيکه  یهنگام  گزاره است. کي، پس  است حيمسلما صحباال  چون  جمله
در مورد  یزيچ ميکه نشان ده مييگو  ی، معموال م مياز آن نام ببر ميخواه  یم که یباشد ،هنگام

   .ميکن  یم انيب ريپس گزاره باال را مطابق ز   .ميکن  یم انيب
 

  زوج است. باشد ، پس ۶ بيضر کي يحعدد صح يکاگر 
  

 رياز دو متغ شياگر ب بيترت نيو به هم ميسينو  یباشد ، م ريشامل دو متغگزاره   کياگر 
     .ميداشته باش

 
  . يدتوجه کن يربه مثال ز

 زوج است عدد 
 
اگر   دارد.به انتخاب  یعبارت ، بستگ ينغلط بودن ا يا يحگزاره است؟ صح يکعبارت باال ،  ياآ

اما بدون مشخص کردن   باشد ، عبارت غلط است.٧است و اگر  حيباشد، عبارت صح۴
 حيعبارت صح نيا مييبگو  ميتوان  ینم قايدق چون  غلط بودن آن امکان ندارد. اي حيصح صيتشخمقدار 

 .ستيگزاره ن کيغلط ، پس  اياست و 
 
و   گزاره باز دارد ، را  ريچند متغ اي کيبه مقدار  یبودن آن بستگ حيجمله مانند جمله باال ، که صح کي  
 نامند   یم Open Sentence گزاره نما  اي

 
 یها عدد باشند ، حت ريمتغ نيندارد که ا یباشند. لزوم یتوانند  هر نوع  یگزاره باز ، م کي یها ريمتغ 
 مثال   توانند تابع هم باشند.  یم
 

  است. مشتق تابع تابع 
 

و ٣اگر   باشد.٢و ٢است اگر  حيباال صح یگزاره نما
   باال غلط است. یباشد ، گزاره نما٢

   کرد. ميخواهصحبت  شتريدر مورد گزاره نما ها بعداً ب
 
 کياثبات شده است ،  که صحت آن یا هيقض ايو  جهيهر نت وجود دارند.  اتياضيسر تا سر ر گزاره ها 

   هر دو ، گزاره هستند. ثاغورثيف هيدو و قضفرمول معادله درجه   گزاره است.
 

از فرمول ٢معادله  یها شهير
٢ ۴

٢
    نديآ  یبدست م
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٢باشد ، پس و وتر و  اضالع یدارا هيمثلث قائم الزاو کياگر  ٢    است.٢
 

  نام هستند.  يک یاز گزاره ها هستند که بخاطر معروف بودن ، دارا یبعض
 Fermat’s Last Theoremاست  فرمات ينآخر يهقضمعروف ،  یگزاره ها يناز ا  يکی

  ميدارتمام اعداد  یبرا
 آنرا ثابت کرد. لزيوابنام اندرو  نستونياستاد دانشگاه پر١٩٩٣در سال   را ثابت نکرد. هيقض نيفرمات ا

  
 Andrew Wiles  يلزوااندرو 

  Princeton University   ينستونپردانشگاه 
 

   است. Goldbach Conjecture   حدس گولد باخ يگرگزاره معروف د
 

  عبارت است از مجموع دو عدد اول. ٢زوج  بزرگ تر از  يحعدد صحهر 
است و  حيصح ايپس چون  صحت آنرا ثابت کند.  نتوانسته  یگذرد ، کس  یسال م٢۶اما تا کنون که 

   گزاره است. کيغلط ، پس  اي
 

  یغلط بودن گزاره ها را م اي حيکه با بکار بردن آنها صح ميده  یرا ارائه م  يیکتاب ، روش ها نيدر ا
که صحت آنها مسلم است و   يیاست با گزاره ها حيگزاره صح کي ميکه ثابت کن نيا یبرا  توان ثابت کرد.

 حيکه آن گزاره صح ميريگ  یم جهيو با بکار بردن منطق نت ميکن  یهستند ، شروع م حيثابت شده که صح اي
که  ميکن  یتمرکز م  يیگزاره ها یرو شتريما ب  مشکل.  یليخ یساده است و بعض یالبته اثبات بعض  است.

   اثبات آنها ساده تر هستند.
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 ١.٣ يناتتمر
آن گزاره  ييداگر گزاره هستند بگو نه.  ياگزاره هستند عبارتها ،  ياکه آ يد، مشخص کن يرز يناتدر تمر

  غلط.  يااست  يحصح
 
  زوج است.  يحعدد صح يک،   يقیهر عدد حق - ١
۵و باشند   یقياعداد حقو اگر  - ٢    است.باشد ، پس ۵
   هستند. کران یبو  یمجموعه ها - ٣
  است. ۶درجه  یچند جمله ا کي۵درجه  یمشتق هر چند جمله ا - ۴

١ ۵ 
  است. ٧مضرب  کي يحصحعدد  - ۶
   .ستين اياست و ٧مضرب  کي اي - ٧
 

 ١.٣ ناتيپاسخ تمر
آن گزاره  ييداگر گزاره هستند بگو نه.  ياعبارتها ، گزاره هستند  ياکه آ يد، مشخص کن يرز يناتدر تمر

  غلط.  يااست  يحصح
 
  ، غلطگزاره  زوج است.  يحعدد صح يک،   يقیهر عدد حق - ١
۵باشند و   یقياعداد حقو اگر  - ٢   حيگزاره ، صح  است.باشد ، پس ۵
  حيگزاره   ، صحهستند. کران یبو  یمجموعه ها - ٣
 گزاره ، غلط  است. ۶درجه  یچند جمله ا کي۵درجه  یمشتق هر چند جمله ا - ۴

١ ۵ 
   دارد.به  یغلط بودن آن بستگ اي حيچون صح  گزاره نما است. کي . ستيگزاره ن

  است. ٧مضرب  کي يحصحعدد  - ۶
   گزاره نما است. کي

 .ستين اياست و ٧مضرب  کي اي - ٧
 هر مقدار   ندارد.به مقدار  یجمله بستگ صحت رايز  گزاره است.   کي

   است. حيکه باشد ، جمله صح
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 Logical Connectives یمنطق یرابط ها يا Logical Operators   یمنطق یعملگرها – ٢.٣
دو “ یعملگر ها را عملگر ها ينا  روند.  یبکار م يشترب ياربط دادن دو جمله و  یهستند که برا  يینماد ها

   نامند.  یم “ يیدو
 

 AND“و “حرف ربط 
را  يرمثال دو گزاره ز  بدست آورد. يدگزاره جد يکمتصل کردن دو گزاره بکار برد  و  یتوان برا  یرا م
   .يمدار

  زوج است. ٢عدد 
   فرد است.٣عدد 

بدست ١مرکب گزاره  کيتا  ميکن  یمتصل م گريکديبه   ”و“   دو گزاره را با حرف ربط نيحال ا

   .ميآور

   فرد است.٣عدد  و زوج است٢عدد ١
است ، البته با توجه به  حيهم صح١گزاره  هستند ، پس حيهر دو صحو   یچون گزراره ها

 “و“درک ما از مفهوم 
   بود.  یهم غلط م١غلط بودند ، پس و  یدو گزاره ها هر اي و  یکي اگر 

   غلط هستند. يرز یمثال گزاره ها

  فرد است. ٣عدد و زوج است ١عدد ٢

   فرد است.۴عدد و زوج است ٢عدد ٣

   فرد است.٢عدد و زوج است ٣عدد ۴
  

 کيکرد و  بيتوان با هم ترک  یرا مو    ئیکه هر دو گزاره  ديکن  یمثال ها مالحظه م نياز ا

   بدست آورد.و ديگزاره جد
 

گزاره و پس اگر   است.نماد  نيا  .ميکن  یم  یمعرف“و  “کلمه  ینماد مخصوص برا کيحاال 

و است اگر هر دو  حيصحگزاره   .ميبر  یم بکارو یبجاباشند ، پس 
  غلط است. نصورتيا ريدر غ  باشند. حيصح

  
شود   یم دهينام  Truth Table   یجدول درست،  که بنام   ميکن  یم رخالصهيموضوع را در جدول ز نيا 

 ، 
 یرا براو حرف  ميبر  یبکار م حيصح یعني یرا براکه حرف  ديتوجه داشته باش

کلمه  ايهر حرف  ايو    ”غ“و ” ص“حروف  بيبه ترت ديتوان  یشما م  .ميبر  یغلط بکار م یعني
   .ديو غلط را برسانند ، بکار بر حيصح ميکه مفاه یا
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بکار برده   ”غ“و “ ص“و اگر  نامند  یم Truth Values    یدرست ريمقادرا و در جدول باال ، 

 راو   یدرست رياز چها ر حالت ممکن مقاد  یکيهر خط ،   شوند.  یم دهينام نام ني، به هم ديباش
به   غلط. اياست و  حيصحدر هر حالت ،  ايکه آ ديگو  یم   تريت با ستونو   دهد.  ینشان م

   .نديگو  یهم م یعطف   یعملگرا“ و“حرف ربط 
 

 هم  یعملگرفصلکه به آن  کرد.  بيبا هم ترک OR ”اي“  توان با استفاده از کلمه  یگزاره ها را هم م
    .ديرا مالحظه کن ريز یگزاره ها  . نديگو  یم
 

  فرد است. ٣عدد  ايزوج است ٢عدد ١

 فرد است. ٣عدد  ايزوج است ١عدد ٢

   فرد است. ۴عدد  ايزوج است ٢عدد ٣

  فرد است. ٢عدد  ايزوج است ٣عدد ۴
هر دو  ايو   یکي  شود که  یطور استنباط م نيا شهيهميا مييگو  یکه م ی، هنگام اتياضيدر ر

غلط ۴اما   هستند. حيهر سه صح٣و ٢و ١ یگزاره ها نيبنا بر ا  است. حيصحو 

   یعنيگزاره باشند ، پس و پس اگر   .ميبر  یبکار م“  اي“ یرا بجانماد   است.

يا  
  . ديکن  یرا مالحظه م  یجدول درست،  ريزدر 

   
   
   
   
   

 
در مکالمات   “ اي“جدول باال بکار رفته ، با مفهوم  در که  ”اي“ ی، معن ميکن یآور اديالزم است 

  نديرا به شما بگو ريدانشگاه جمله ز نيمثال اگر از طرف مسئول  روزمره تفاوت دارد.
   شود.  یاز دانشگاه اخراج م اي ديخود را بپرداز هيشهر ديبا

  اما  .ديشويصورت اخراج م نيا ريدر غ اي ديرا بپرداز هيشهر ديبا اي  یعنياخطار  نيکه ا ديفهم  یشما م
 ”نه هر دو“

   .ميبر  یبکار نم“  هر دو “را با مفهوم “  اي“هرگز  اتياضيدر ر
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   .ميکن  یرا ذکر م عملگر نقضبخش ،  نيدر خاتمه ا
آن   کند.  یم لي، آنرا به نا درست تبد ضيعملگر نقاست ،  حيکه صح ميداشته باشگزاره   کياگر 

که ايو نهميخوان  یو م ميده  ینشان مرا با نماد عملگر  نيست اگر گزاره چنين
   کند.  یم ليتبد حي، آنرا به صح ضيعملگر نق,غلط باشد 

 کند.   یگزاره عمل م کي ینماد بر رو نيا
  مياگر داشته باش

   زوج است.٢عدد 
  . ميگزاره باال را نقض کن ميتوان  یم قيبه چند طر

   زوج است.٢که عدد  ستين حيصح
  زوج است. ٢عدد   مييغلط است که بگو

   .ستيزوج ن٢عدد 
   .ميآور  ینقض را م عمل گر  یهم جدول درست ليدر ذ

 
  

  
  

 
 

 ٢.٣ ناتيتمر
   .ديسيبنو اي ايرا به صورت  ريز یگزاره نما ها ايهر کدام از گزاره ها و 

 
 ٢از   یتوان کيهم زوج است و هم ٨عدد  - ١
٢ 
٣ 
  . ستيصفر ن یمساوصفر  است ، اما عدد  یمساوعدد  - ۴
  ۵ 

۶ 
 
 

 ٢.٣ ناتيپاسخ تمر
   .ديسيبنو اي ايرا به صورت  ريز یگزاره نما ها ايهر کدام از گزاره ها و 

 
 ٢از   یتوان کيهم زوج است و هم ٨عدد  - ١

 پاسخ 
   زوج است.٨عدد 

   است.٢از   یتوان کي٨عدد 
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٢ 
 پاسخ 

 
 
 
٣ 

 پاسخ 
 

 
  . ستيصفر ن یمساوصفر  است ، اما عدد  یمساوعدد  - ۴

 پاسخ 
 
 
 

 
  ۵ 

 پاسخ 
 

 
۶ 

 پاسخ 
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  Conditional Statements یشرط یگزاره ها - ٣.٣
  .ميدار  يحصح  عدد يککه  يدفرض کن  متصل کردن دو گزاره وجود دارد . یهم برا يگرید يقطر

 .ديريدر نظر بگرا در رابطه با  ريگزاره ز
   

   است. ريبخش پذ٢بر باشد ، پس ۶مضرب  کي حياگر عدد صح
 

 يريمگ  یم يجه، نت“پس “و “ اگر “ يمو مفاه يحفورا ، با در نظر گرفتن اطالعات ما در مورد اعداد صح
   شده است. لياز دو گزاره ساده تر تشککه  يدکن  یمالحظه م  است. يحگزاره صح يک ينکه ا

 
   است.۶از  یمضرب يحعدد صح
   است. ريبخش پذ٢بر  يحعدد صح

 پس اگر 
 

   .ميبساز ريبه صورت ز ديگزاره جد کي ميتوان  ی، م ميداشته باشو ، اگر دو گزاره   یبطور کل
 پس اگر 

  اي
 آنگاه اگر 

 .ميپس دار  .ميبر  یباال بکار م یگزاره شرط یرا برانماد 
 

 آنگاه اگر  “ ايپس اگر “  ميخوان  یو م
 

 حيصح ديباباشد ، پس الجرم  حيصحاست که اگر  نيمنظور ا ميسينو  یکه م یهنگام
به است  حيصحاست که  نيمنظور ا رايز  نامند.  یم یگزاره شرطرا گزاره مانند   باشد.
   باشد. حيصحکه  یشرط

کتاب  نيما در ااما،   کنند.  یاستفاده ماز نماد  گريد یو در بعضاز نماد  یاضيکتب ر یدر بعض
  یبکار م “داللت داشتن “ ینماد هم در جبر و در حسابان به معن نيا رايز  .ميکن  یاستفاده ماز نماد 

    رود.مثال
٢ ٣ ٢ و ٣  

 
 حيهم صح   ميدهيم قول باشد ، پس حيصحاگر  یعني نيا  .ديفکر کنمجددا در مورد 

است ، اما  حيصحاست که  یو آن همگامقول ممکن است شکسته شود  نيمورد ا کياما در   است.
   است. ريمطابق ز یدرست  جدولغلط است.
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تا  ميزن  یم یمثال  هستند. حيچرا دو خط آخر صح دييو بگو  شما قابل درک نباشد. یدو خط آخر برا ديشا
 . دياستاد به شما بگو ديفرض کن است.  حيکه جدول باال صح ديمتقاعد شو

 .ايدرا گذرانده   یآن رشته درس پس،  ديآخر ترم قبول شوامتحان در اگر
   

 دروغ گفته باشد ؟  شمااستاد  به است  ممکن یطيتحت چه شرا
شويد قبول امتحان در ايد گذرانده را رشته ان  يددر امتحان قبول شو ايدرا گذرانده آن رشته   

   
   
   
   

 
 
 کرده است.. استاد  به قول خود وفا يدگذاران  یو آن رشته را م يدشو  یخط اول شما در امتحان قبول م - ١
   دهد که استاد راست گفته است.  یخط اول نشان م نيدر ستون سوم احرف  
 
صورت  نيدر ا داده است.  ی، اما استاد به شما نمره مردود ايددر خط دوم ، شما در امتحان قبول شده  - ٢

دهد که آنچه استاد گفته ،   یخط نشان م نيدر ستون سوم ااست ، و حرف استاد قول خود را شکسته 
   نبوده است. حيصح

 
استاد به  .  ايد، اما آن رشته را گذرانده  ايدنشده شما در امتحان قبول   .ديحاال خط سوم را مالحظه کن - ٣

   در امتحان نکرده است. یاو تنها شرط گذراندن آن رشته را موکول به قبول شما دروغ نگفته است. 
 
استاد   .ايدده ، آن رشته را هم نگذران ايدشما در امتحان قبول نشده   .ديچهارم توجه کنحاال به خط  - ۴

   گذاشته شده است.خط حرف  نيپس در ستون سوم ا  کرده که گفته بوده است. یهمان کار
 

   غلط است.که  یاست ، هنگام حيصحچرا  يمکه نشان ده يمآور  یم يگریمثال د
 
 نيهمچن.اعتدالين نديگو  یروزم نيبه اهستند.  یساعات شب و روز با هم مساو ،نيکه اول فرورد ديدان  یم

پس دو روز در .در ماه مارچ است و اول مهر در ماه سپتامبر  نياول فرورد  .است اعتدالينهم  اول مهر
   .يدتوجه کن يربه مثال زحاال   .يمدار اعتدالين یعني  هستند. یهم مساو ساعات  شب و روز باسال ، 

 
 ماه سپتامبر است نيا

 ماه وجود دارد نيدرا اعتدالين کي
 

   دارد. وجود يناعتدال کيماه  نيدر ا پسماه سپتامبر باشد ،  نيا اگر 
 )ماه سپتامبر است نيا    ( )ماه وجود دارد نيدرا يناعتدال کي  (
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آنها    یکه در چه ماه يستمهم ن  .هستند حيصح ديترد، بدون    هستندقرمز  رنگ  به باالکه یگزاره ها سه
و  يلآور يا , یم يامارچ ،  يادر ماه سپتامبر ،  راهستند ،  اگر آنها  يحها  مسلما صح گزاره ين. اييمرا بگو

   .ييمبگو يگریهر ماه د يا
 

    .يدراه مالحظه کن يرجدا گانه ز یگزاره هااما 
 سپتامبر استماه  نيا

 ماه وجود دارد نيدرا اعتدالين کي
 

اما دارد ، که در کدام ماه گفته  شوند.  نيبه ا یبستگو   گانه جدا یهاگزاره   یو نا درست  یدرست
 .غلط استکه  یموقع یاست، حت حيصح شهيهم

 
 کي )سپتامبر استماه  نيا    ( )ماه وجود دارد نيدرا يناعتدال کي(

 اعتدالين
 نيدرا

ماه 
وجود 
 دارد

ماه  نيا
سپتامبر 

 است

 

T T T  سپتامبر 
T F F  اکتبر 
T F F  نوامبر 
T F F  دسامبر 
T F F يهژانو   
T F F يهفور  
T T F  مارچ 

 
  . يمکن  یآنچه تا کنون گفته شده است ، خالصه م يلدر ذ

 
   

   
   
   
   

 
 .نامند  یم Consequent   یتالرا و  Antecedent   مقدم را 

   .ديتوان آنها را جمله شرط و جواب شرط نام  ی، م بيبه ترت نيهمچن
 

در   غلط باشد.باشد ، اما  حيصحتواند غلط باشد که   یم یهنگام ديکن  یمالحظه م
   است. حيصح شهيهم گريموارد د
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   کرد. انيب یهم به فارس ريتوان به طرق ز  یرا م یگزاره شرط
 پس اگر 

 اگر 
 هروقت 

 که   یدر صورت
 پس هر گاه 

 است  یبرا  یشرط کاف کي
 است که   یکاف یبرا
  یشرط الزم است برا کي

 
 
 
 

  ٣.٣ ناتيتمر
   .ديسيبنوپس اگر “را به صورت  ري، جمالت ز ميمفاه رييبدون تغ

 
   آن صفر نباشد. نانياست اگر دترم یمعکوس شدن سيماتر کي - ١
  باشد.  وستهيکه پ باشد ، الزم است  ريتابع انتگرال پذ کيکه  نيا یبرا - ٢
   باشد. ريبخش پذ۴است فقط اگر بر  ريبخش پذ٨بر حيعدد صح کي - ٣
  همگرا است هر گاه مطلقا همگرا باشد.  یسر کي - ۴
  باشد.  وستهيکه پ  یاست در صورت ريتابع انتگرال پذ کي - ۵
 

  . ديبساز  یجدول درست ريز نيتمر یبرا
 .خرم   یشما م یحساب برا نيماش کي،  ديريبگ٢٠نمره  یاضياگر در درس ر – ۶

 
  ٣.٣ ناتيپاسخ تمر

   .ديسيبنوپس اگر “را به صورت  ري، جمالت ز ميمفاه رييبدون تغ
 
   آن صفر نباشد. نانياست اگر دترم یمعکوس شدن سيماتر کي - ١
 پاسخ  

   است. یمعکوس شدن سيآن ماتر پسباشد که صفر نباشد ،   ینانيدترم یدارا سيماتر کياگر 
 

  باشد.  وستهيکه پ باشد ، الزم است  ريتابع انتگرال پذ کيکه  نيا یبرا - ٢
 پاسخ 

 است.  وستهيپآن تابع  باشد ، پس ريتابع انتگرال پذ کياگر 
 

 باشد. ريبخش پذ۴است فقط اگر بر  ريبخش پذ٨بر حيعدد صح کي - ٣
    پاسخ

   است. ريبخش پذ ۴باشد ، پس آن عدد بر  ريبخش پذ ٨بر  حيعدد صح کياگر 
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  همگرا است هر گاه مطلقا همگرا باشد.  یسر کي - ۴
 پاسخ 

   همگرا است. یآن سر مطلقا همگرا باشد ، پس یسر کياگر 
 

  باشد.  وستهيکه پ  یاست در صورت ريتابع انتگرال پذ کي - ۵
 پاسخ 

   است. ريباشد ، پس آن تابع انتگرال پذ وستهيتابع پ کياگر 
 

  . ديبساز  یجدول درست ريز نيتمر یبرا
 .خرم   یشما م یحساب برا نيماش کي،  ديريبگ٢٠نمره  یاضياگر در درس ر – ۶

 ديريبگ٢٠نمره  یاضيدر درس ر
 خرم  یشما م یحساب برا نيماش کي

 
 .خرم   یشما م یحساب برا نيماش کي ،  من  ديريگ  یم٢٠نمره  یاضيشما در درس ر :حالت اول 

   است. حيصح یگزاره شرط   .ميما هر دو طبق توافق عمل کرد
 .  خرم یشما نم یحساب برا نيماش کي ،  من  ديريگ  یم٢٠نمره  یاضيشما در درس ر :حالت دوم 

 غلط است.  یگزاره شرط  کردم.  یمن بد قول
 .  خرم یشما م یحساب برا نيماش کي،  من  ديريگ   ینم٢٠نمره  یاضيشما در درس ر :حالت سوم 

 حساب  نيشما باز هم ماش قيتشو یو من برا ديگرفته باش ١٩شما نمره  ديشا
   .ديريبگ ٢٠است که شما نمره  نيمن نگفتم تنها شرط ما ا . دميشما خر یبرا

   است. حيصح یگزاره شرط  نکردم.  یمن بد قول
   خرم یشما نم یحساب برا نيماش کيو من هم  ديريگ   ینم٢٠نمره  یاضيشما در درس ر :حالت چهارم 

   است. حيصح یگزاره شرط  طبق قرار عمل کردم.
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  Bi-conditional Statementsدو طرفه  يا يهدو سو شرطی یهاگزاره  - ٣.۴  
   شود.  یهم گفته م یدو شرط يبترک

 
چرا ،   ديکه بدان نيا یبرا  .ستندين  یکيبا هم فرق دارند و و   يدالزم است که بدان

  .ديتوجه کن ريز یحال به گزاره ها  باشد. حيعدد صح کي ديفرض کن
 

است ۶ مضرب يک است پذير بخش ٢ بر  
است پذير بخش ٢ بر است ۶ مضرب يک  

 
 حيمسلما صح نيا  است. ريبخش پذ٢بر باشد ، پس ۶مضرب  کياگر  ديگو  یگزاره اول م

اگر  ديگو  یاما ، گزاره دوم م  است. ريبخش پذ٢زوج است و مسلما بر ۶از  یهر مضرب ريز است. 
مثال اگر   .ستين حيلزوما صح جمله نيا  است.۶ از یعدد مضرب پس آن باشد ، ريپذ بخش٢ بر

   .ستين۶از  یمضرب اما است ، ريبخش پذ٢عدد بر  نيا باشد ،۴
 
  مانند  دو است. یمعن به یسيانگل در bi   شونديپ

  Bicycleدوچرخه 
  Binomial یدو جمله ا

  Bisectorمنصف
 

 ايمعکوس را    یگزاره شرط متفاوت است.   یبطور کلو پس  مفهوم 
   نماند.  یمگزاره  Converse    وارونه 

 
   .ديتوجه کب ريبه دو گزاره ز  هستند. یحيصح یگزاره هاو اواقات    یگاهاما 

است زوج است پذير بخش ٢ بر  
است پذير بخش ٢ بر است زوج  

هم  است و حيصح چون هم  هستند. حيصح باال گزاره دو هر مقدار بدون در نظر گرفتن
   است. حيصحپس 

 
   .ديرا بخاطر دار ثاغورثيف معروف هيقض

 دو یها مجموع مربع با است برابر ” وتر ”ضلع کي پس مربع باشد ،  هيقائم الزاو اگر مثلث
   .گريضلع د

  است. حيهم صح باال عکس عبارت
 هيالزاو قائم آن مثلث باشد ، گريضلع د دو یمجموع مربع ها یمساو ضلع کي مربعاگردر مثلث 

   است.
 

   .ميبرد  یم بکار را ريز عبارت ثاقورثيف  هيقض مانند یها هيقض درمورد در هندسه
   یکاف و شرط الزم

 

���������	
���	���	��www.riazisara.ir



سايات گسـسته آنياضير ٣.۴   گزاره های شرطی دو سويه انوشـيروان صراف  

79 
 

 بکار مفهوم انيب ینماد برا نيا  .ميکن  یم  یرا معرف يدنماد جد يکحاال 
 پساگر“  شود  یم خوانده قبل   اساس بخش بر  رود.  یم
اگرميبخوان ميتوان  یرا م و     ميخوان   یم راپس فقط

پس اگر فقط و آنگاه اياگر اگر فقط و اگر   
  اي

برای“ است کافی و الزم  شرط
 

   داشت. ميخواه را ريز حيگزاره صح ، ميداشته باش يحصح عدد يکمثال اگر 
است زوج است پذير بخش ٢ بر  

   خواند. ريتوان آنرا مطابق  ز   یکه م
 باشد.  ريبخش پذ٢بر زوج است اگر و فقط اگر  حيعدد صح

 
 هم  یعنياول و آخر ،  یها فيکه رد دينيب  یم  .ديکن  یرا مالحظه م  یجدول درست ليدر ذ

   یدرست بر اساس جدول  هستند. حيصحو هم 
 یکي،  وسط  فياما ، دو رد  است. حيصحاست و لذا  حيصحپس 

را  لذا غلط است ،غلط است ، پس  اي   از
   سازد.  یغلط م

   
   
   
   
   

 
 را  رايگزاره ز

است زوج است پذير بخش ٢ بر  
هستند و لذا  حيصح نيطرف یزوج باشد ، دو گزاره هااگر   .يدکن يسهباال مقا یبا جدول درست

غلط  نيطرف یدو گزاره ها  پسفرد باشد ، اگر   است. حيصح،   یبراساس جدول  درست
 است.  حيصح،   یبراساس جدول  درستهستند ، و باز هم 

 
هر دو  ايباشند و  حيصح ايو است که هر دو  حيصح یهنگامکه  ميريگ  یم جهيپس نت 

  غلط.
 

   کرد. انيهم ب ريتوان به طرق ز  یرا  م
 

 اگر و فقط اگر 
  یاست برا  یشرط الزم و کاف

   باشد. حيصحاست که   یباشد ، الزم و کاف حيصحکه  ينا یبرا
 و بر عکس آنگاه اگر 
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 ۴.٣ ناتيتمر
گزاره دو  کيآن دو ،  بيو سپس با ترک ديسيداده  شده را بنو یمعکوس جمله شرط ريز ناتيدر تمر

   .ديبساز یشرط
 
   پنج. کي ايصفر است و  کي ايرقم آن  نيباشد ، پس آخر۵از  یعدد مضرب کياگر  - ١
   شود.  یم جاديقائمه ا یها هيآنها زاو یاگر دو خط بر هم عمود باشند ، پس از تالق - ٢
   .ديکن  یم  یزندگ رانيشهر ا ني، پس شما در بزرگ تر ديکن  یم  یاگر شما در تهران زندگ - ٣
 
  دينشان ده - ۴
 
   است.معادل  ديثابت کن - ۵
 
 
 
 
 
 
 

 ۴.٣ يناتپاسخ تمر
گزاره دو  کيآن دو ،  بيو سپس با ترک ديسيداده  شده را بنو یمعکوس جمله شرط ريز ناتيدر تمر

   .ديبساز یشرط
 
   پنج. کي ايصفر است و  کي ايرقم آن  نيباشد ، پس آخر۵از  یعدد مضرب کياگر  - ١

   از پنج است. یمضرب کيپنج باشد ، پس آن عدد  کي ايصفر و  کيعدد  کيرقم  نياگرآخر
   پنج باشد. کي ايصفر و  کيرقم آن  نياز پنج است اگر و فقط اگر آخر یبيضر کي  یعدد حساب کي

 کي ايرقم آن  نياست که آخر نياز پنج باشد ا یبيضر  یعدد حساب کيکه  نيا یبرا  یشرط الزم و کاف
   پنج. کي ايصفر باشد و 

 
 شود.  یم جاديقائمه ا یها هيآنها زاو یاگر دو خط بر هم عمود باشند ، پس از تالق - ٢

   شود ، پس آن دو خط بر هم عمود هستند. جاديقائمه ا یها هيدو خط زاو یاز تالق   اگر
   شود. جاديقائمه ا یها هيآنها زاو یدو خط بر هم عمود هستند اگر و فقط اگر از تالق

 جاديقائمه ا یها هيآنها زاو یاست که از تالق نيکه دو خط بر هم عمود باشند ا نيا یبرا  یالزم و کافشرط 
   .شود

 
   .ديکن  یم  یزندگ رانيشهر ا ني، پس شما در بزرگ تر ديکن  یم  یاگر شما در تهران زندگ - ٣

  . ديکن  یم  ی، پس در تهران زندگ ديکن  یم  یزندگ رانيشهر ا نياگر شما در بزرگ تر
   کند.  یم  یاگر و فقط اگر در تهران زندگ ديکن  یم  یزندگ رانيشهر ا نيشما در بزرگ تر
  یم  یاست که در تهران زندگ نيا ديکن  یزندگ رانيشهر ا نيکه در بزرگتر نيا یبرا  یشرط الزم و کاف

   .ديکن
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  دينشان ده - ۴
 پاسخ 

   .يمساز  یم  یجدول درست
 

     
     
     
     
 T    

 
   است.معادل  ديثابت کن - ۵

 پاسخ 
   .يمساز  یم  یجدول درست
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  Complex Statementsمختلط  یهاگزاره  - ٣.۵
 یگزاره ا،  پس گزاره ساده پسر است.  يک يرجمانند ، ا ايد.ساده اشنا شده  کنون به مفهوم گزارهتا 

با نماد ساده را   یکه گزاره ها يديمد ينهمچن  .يستبه عنوان مولفه ن يگریگزاره د يچاست که شامل ه
  ميمثال اگر داشته باش  .ميگزاره مرکب بدست آورد کيو  ميکرد بيترک    یها
 

 عدد زوج است.  يکعدد چهار  
   است. يرعدد چهار بر دو بخش پذ

 
  یعني

   است. ريعدد زوج است و بر دو بخش پذ کيعدد چهار 
 

حاال   .يدبخاطر بسپار را خوبانها  يستیبا  .ايداشنا شده یبرا  یبا جدول درست ينهمچن
   .يمتر و مختلط بساز يچيدهپ یتا گزاره ها يمکن  یم يقرا با هم تلفمرکب  یگزاره ها ينا

 
 ینماد واحد برا کي  آنها. ینه هر دو  یاست ول حيصح اي ييمبگو يمخواه  یم يدمثال فرض کن

   مقصود ، وجود ندارد. نيا انيب
   کرد. يببا هم ترک يرتوان آنها را مطابق ز  یاما م

 
   .ستندين حياست ، اما هر دو با هم صح حيصح اي يعنیگزاره باال 

 
گزاره  یبرا  دارد.و به صحت و سقم مقدار  یغلط ، بستگ يااست و  يحصح ياگزاره مختلط باال ، 

  . ميبساز  یجدول درست ميتوان  یمختلط باال م
   .ميکن  یرا وارد مو  یممکن برا رياول و دوم مقاد یابتدا ، در ستون ها

 یدر ستون ها بيآنها را به ترت ميدارو که دو گزاره مرکب  ديکن  یسپس مالحظه م
   .ميکن  یسوم و چهارم وارد م

 است ستون پنجم شامل 
  ري، تا مقاد ميکن  یم بيترکسوم و پنجم را با  یستون ها تيو در نها

   .يددر ستون ششم بدست آ
 
      

      
      
      
      

 
   ايو  اياست که  حيصح یهنگام يدگو  یباال به ما م  یجدول درست

   همان مقصود ما است. ينو ا  باشد و نه هر دو با هم. يحصح
 

   .ديرا مالحظه کنو     يقیدر مورد دو عدد حق يرز یگزاره آشنا
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   ايباشد و صفر است ، اگر و تنها اگر  یمساوحاصلضرب 
   نوشت. يرتوان مطابق ز  یگزاره باال را م

 
  مي، پس دار ميبکار بر یبراو  یبراو  یبرااگر 

 
گزاره را به صورت  ميدانيصورت نم نيا ريدر غ رايکه پرانتز ها الزم هستند ، ز ديتوجه داشته باش

 به صورت  ايو  ميبخوان
و غلط دارد ، پس هشت صورت  حي، و هر گزاره دو حالت ممکن صح ميدارچون سه گزاره 

   داشت.  ميخواهاول  سه ستون یبرا ممکن 
     

     
     
     
     
     
     
     
     

 
که از مفهوم  یو ستون پنجم را با اطالع ميکن  ی، پر م ميدارکه از مفهوم  یستون چهارم را با اطالع

   .ميکن  ی، پر م ميدار
 

نماد قرار دارد ، پس  نيکند که بعد از ا  یعمل م یعبارت یبر رواست که نماد  یآور اديالزم به 
 نه  یعني

 
   است. ريز بيعمل گرا ها به ترت تياولو یعني  کنند. یعمل م بيه ترتب ريعمل گرا ها هم مطابق ز

 
 
 

 
 ۵.٣ ناتيتمر

   .ديسيرا بنو ريز  یمنطق یگزاره ها  یجدول درست
١  
٢  
٣  
۴  
۵  
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 دايرا پو  ريمقاد  است . حيصح   است و گزاره غلط  ديفرض کن - ۶
      .ديبساز  یاگر نتوانستد ، جدول درست  .ديانجام  ده  یکار را بدون جدول درست نيا ديتوان  یم  .ديکن
 

  ۵.٣ ناتيپاسخ تمر
   .ديسيرا بنو ريز  یمنطق یگزاره ها  یجدول درست

١  
     

     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

٢  
    

    
    
    
    

 
٣  

    
    
    
    
    

 
 

۴  
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۵  

      
      
      
      
      

 
 
 دايرا پو  ريمقاد  .است  حيصح   است و گزاره غلط  ديفرض کن - ۶
   .ديبساز  یاگر نتوانستد ، جدول درست  .ديانجام  ده  یکار را بدون جدول درست نيا ديتوان  یم  .ديکن

 پاسخ 
 که  نيا یاما ، برا  هم غلط است.غلط است ، پس چون 
است  نيباشد ، اغلط  که ممکن است   یتنها راه  هم غلط باشد. ديباشد ، با حيصح
   .غلطباشد و  حيصحکه 
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  Logical Equivalence  یمنطق یهم ارز - ٣.۶
٣در بخش    قايدقاست  حيصحکه  ديمشاهده کرد  یجدول درست  یهنگام بر رس۴

 فقطاست  حيصح ،  گريبه عبارت د  هر دو غلط. ايباشند و  حيهر دو صحو که   یوقت
 مييبگو  ميتوان  یپس م  باشد. حيصح ايو  یاز گزاره ها  یکيحد اقل  که  یوقت

 و مفهوم دارد که  یهمان معن
 

 و   یاست ، جدول درستدرست  قتايموضوع حق نيا مينيکه بب نيا یبرا
   .ميسينو  یرا م   
 

        
        
        
        
        

 
دارند، و  کساني  یردرستيمقادو دهد که   یجدول باال نشان م

  ميسينو  یحالت م نيدر ا  ندارد.و  ريبه مقاد یبستگ
 

  ايو 
 

 
، دو گزاره   یبطور کل  هستند. هم ارزمنطقا   و  مييگو  یو م

 یهم ارز .به خط همانند هستند   ،   خط یدرست ل جدو در آنها   یدرست ريهستند اگر مقاد منطقا هم ارز
 ريمثال جدول ز  دهد.  یبه ما نشان م زيچ کيبه  نگاه کردن یبرا  یطرق  مختلف راي، مهم است ، ز  یمنطق

   است. هم ارز منطقادهد که   ینشان م
 

      
      
      
      
      

 
ها شکل  هياز قض یاريبس رايز است ، دياست ، مفکه  قتيحق نيا

 است اگر آنرا تر آسان هيقض کي که اثبات کرد ديمالحظه خواه ، یبعد یدر فصل ها  دارند.
   .ميکن انيببه شکل منطقا هم ارز 

 
به آنها   .ميکن  یم مکررا با آنها بر خورد کتاب نيا در  دارد که وجود منطقا هم ارز  یهادو جفت گزاره 

  De Morgan’s Laws  دو مورگان  نيقوان نديگو  یم
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 De Morgan’s Laws  دو مورگان  نيقوان

١  
٢  

 
   .ديد ميخواه ناتيو اثبات قانون دوم را در تمر ميکن  یقانون اول را ثابت م ليدر ذ

 
       

       
       
       
       

 
   مهم هستند. اريکه بس ميکن  یذکر م گررايد   یچند  گزاره هم ارز منطق ليدر ذ

١ نقيض عکس  قانون
٢ جابجائی  قانون
٣ جابجائی  قانون
۴ پذيری پخش  قانون
۵ پذيری پخش قانون  
۶ پذيری شرکت  قانون
٧ پذيری شرکت  قانون

 
است که در   یقياعداد حق یريمانند پخش پذ نايگزاره ها ، ع یريکه قانون پخش پذ ديکن  یمالحظه م

و اما ، اگر  ندارد.  یبکار بردن پرانتز ها لزومهم  یريدر مورد قانون شرکت پذ  .ميا دهيجبر د
منطقا هم ارز و مانند   ، وجود پرانتز ها الزم است. ميداشته باش

   .ستندين
 
 
 
 

   .ميکن  یرا ذکر م هيدر خاتمه چند عملگر ثانو
  

   عملگر – ١
 مياگر داشته باش ميگفت . ميشود صحبت کرد  ینشان داده مکه با نماد قبال در مورد عملگر 

ارزش دو گزاره درست است ، اگر و  بياما در ترک  هر دو. اي اي اي یعني
نشان دادن  یرا برانماد   .آنها  یآن درست باشد ، و نه هر دو یاز اجزا  یکيفقط اگر 

   .ميآور  یم ليدر ذ  یجدول درست  .ميبر  یبکار م
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 عملگر  - ٢

هردو  ديبا مياگر داشته باش ميشود ، گفت  ینشان داده مکه با نماد در مورد عملگر 
اما در   باشد. حيصحباشد تا ارزش  حيصح ديباو هم هم  یعنيباشد ،  حيگزاره صح

 حيغلط است که هردو گزاره صح یشود ، فقط در حالت  ینشان داده مکه با نماد مورد 
   باشند.

   
   
   
   
   

 
 عملگر  - ٣

نشان داده است که  دو مولفه غلط باشند ، با نماد  حيصح یارزش گزاره مرکب هنگام حالت نيدر ا
   شود.  یم

   
   
   
   
   

 
 

  ۶.٣ ناتيتمر
   ارز هستند. منطقا هم ريز یکه گزاره ها دي، نشان ده  یبا استفاده از جدول درست

١  
٢  
٣  

۴  
 منطقا هم ارز هستند؟  ريز یگزاره ها ايآ

۵ و  
۶ و  

   .ديقانون دوم دو مورگان را ثابت کن - ٧
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 ۶.٣ناتيپاسخ تمر
   ارز هستند. منطقا هم ريز یکه گزاره ها دي، نشان ده  یبا استفاده از جدول درست

١  
P Q R Q ∨ R P ∧ Q P ∧ R P ∧ (Q ∨ R) (P ∧ Q) ∨ (P ∧ R) 

T T T T T T T T 
T T F T T F T T 
T F T T F T T T 
T F F F F F F F 
F T T T F F F F 
F T F T F F F F 
F F T T F F F F 
F F F F F F F F 

 
٢  

P Q ∼ P (∼ P) ∨ Q P ⇒ Q 

T T F T T 
T F F F F 
F T T T T 
F F T T T 

 
٣  

P Q R P ∨ Q ∨ R ∼ P ∼ Q ∼ R ∼ (P ∨ Q ∨ R) (∼ P) ∧ (∼ Q) ∧ (∼ R) 

T T T T F F F F F 
T T F T F F T F F 
T F T T F T F F F 
T F F T F T T F F 
F T T T T F F F F 
F T F T T F T F F 
F F T T T T F F F 
F F F F T T T T T 

 
۴  

P Q ∼ Q P∧ ∼ Q Q∧ ∼ Q (P∧ ∼ Q) ⇒ (Q∧ ∼ Q) P ⇒ Q 

T T F F F T T 
T F T T F F F 
F T F F F T T 
F F T F F T T 

 
 منطقا هم ارز هستند؟  ريز یگزاره ها ايآ

۵ و  
 .ميبر اساس قانون دو مورگان دار
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   پس دوگزاره منطقا هم ارز هستند.
۶ و  

P Q ∼ P P ⇒ Q Q ⇒ P (∼ P) ∧ (P ⇒ Q) ∼ (Q ⇒ P) 

T T F T T F F 
T F F F T F F 
F T T T F T T 
F F T T T T F 

  . ستندي، پس هم ارز ن ستندين  یکيدو گزاره  کامال با هم  یستون ها
 
   .ديقانون دوم دو مورگان را ثابت کن - ٧
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نظر شما گذشت ، فصل از  ينکه در ا  ی، منطق و مطالب  يداست ، تا کنون از خود سئوال کرده اممکن  
 یبعد یاست که در فصل ها ياضیر یمنطق در استدالل ها یاز کاربرد ها  يکی  .ددار  يیچه کار برد ها

   پرداخت.  يمبه آن خواه
 

به طور  ينکا  است.که يوتر، در کامپفصل  ينمنطق و مطالب  مطرح شده ا يدمف يارکاربرد مهم و بس
و   ده است.آم یبه زبان فارس ياضیکمتر در کتب ر ير. مطالب مطرح شده زيمپرداز  یخالصه به آن م

شما  یبرا یتا حدود يراست مطالب ز يداما ، ام  .يدمراجعه کن يوتربه کتب کامپ يدبا يشتراطالعات ب یبرا
 شود.ارضا شماهم  یوکنجکاو  شود. واقع يدمف
 
  Logic Circuits  یمنطق یمدار ها  - ٧.٣  

مثال ،   .يمرا خاموش و روشن کن یبا آنها  لوازم برق يمتوان  یکه م يمبرق اشنا هست یها يدهمه ما به کل
 يضتعو يزممکان  شود.  یزده م،  يگریشود تلفن ما زنگ بزند ، توسط تلفن شخص د  یکه سبب م يدیکل

 يگنالس يککه  يدها ينا است.  يگریهم مثال د يزيونراه دور ،  تلو  کانال ها در دستگاه کنترل از
ها  يوتر، کامپ يمکن رکند که تصو  یرا قطع و وصل کند ، به ما کمک م يدکل يکتواند   ی، م يکیالکتر

   کنند.  یکار م چگونه
 

 یبراعدد    کنند.  یکار م یها بر اساس اعداد دو تائ يوتر، کامپ يمهمان طور که در فصل اول گفت
جدول  جاديقبل ، هنگام ا یدر بخش ها قطع برق.  ايبرق و  انيعدم جر یبرابرق و  انيوجود جر

 از بودن غلط یو برا  برق. انيجر وجود یعني گريد عبارت به اي بودن و حيصح یبرااز  ،  یقيحق
از   و یبجا  یول ميکن  یم راسم را مجددا  یدرست جدود ليدر ذ   .ميکرد یم استفاده

   .ميکن  یاستفاده م و
   

1 1  
0 0 1 
0 1 0 
0 0 0 
 

دو  يا يک یوجود دارد ، که رو Logic Gate  یمنطق يتگ يا  یمنطقدروازه بنام  یادوات يوترکامپدر 
 يوترکامپ یمدار ها  ند.ک  یم يدتول  یمنطق یجروج يکدهد و   یانجام م  یمنطق يات، عمل  یمنطق یورود

مترجم  يک،  يسدنو  یبرنامه م يک،  يسکه برنامه نو یهنگام  شده است. يلها تشک يتگ يادیاز تعداد ز
کند و   یم ليتبدو همان  يعنی يوترآن برنامه را به زبان کامپ Compiler   يلرکامپابنام  يوتریکمپ

   دهد.  یانجام م،  است سيکه هدف برنامه نو یکار جهيدر نت
 
  ند. ساخته شده ا  یسيقطعات  الکترو مغناط ايها و  ستوريمانند ترانز یکياز ادوات الکتر یمنطق یها تيگ

  است. یها بر اساس اعداد دو تائ تيگ اتيعمل
 
   .ميآور  یها را م تيگ نيا ريتصو ليدر ذ 
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 همان  اي AND   تيگ - ١
 نيا ريولتاژ است ، در غ یهم دارا یولتاژ  باشد ، خروج یهر دو داراو  یها یاگر ورود

   .ميهم در باال آورد  یجدول درست  .ستيبرق ن ايولتاژ و  یدارا یصورت خروج

 
 
 همان  يا  OR   يتگ - ٢

   ولتاژ است. یهم دارا یولتاژ باشد ، خروج یهر دو دارا ايو  اي یها یاز ورود  یکياگر 

 
 

   
1 1  
1 0 1 
1 1 0 
0 0 0 
 

   همان صفر است. ايبدون ولتاژ و  یولتاژ باشد ، خروج یدارا یاگر ورودهمان  يا NOT   يتگ - ٣

 
 

  
0 1 
1 0 

 
 همان  يا XOR  يتگ – ۴

 
   

0 1  
1 0 1 
1 1 0 
0 0 0 
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  يرز يردهد ، مانند دو تصو  یچند گزاره را انجام م  يبترکاست که کار  يتگ ينمدار شامل چند يک
 

 
 

  يعنی دهد.   یدو گزاره هم ارز را نشان م يرز يرتصو
 

 
 

 
 

 یکه رو  یکه هر کدام از حروف و عالئم  يدبدان يشتحاال بد ن . يداشنا شد يوترکامپ یها يتبا مدار ها و گ
 ۶۵عدد مثال حرف   کنند.  یم يندگیعدد را نما يک، طبق قرار داد  ينيدب  یم يوترکامپ يدصفحه کل

 ستميچند نمونه از حروف و اعداد مربوط به آنها در س ليدر ذ  کند.  یم یندگيرا نما۶۶عدد حرف 
   .ديکن  یمالحظه م یو دو تائ  یده ده

A…..65…..01000001 
B…..66…..01000010 
C…..67…..01000011 

 
 

که برنامه  یهنگام  .يمهمانطور که گفت  .ياوريمساده را هم مثال ب  يلیخ يوتربرنامه کامپ  يک يستحاال بد ن
به زبان قابل فهم  Compiler بنام  يگریتوسط برنامه د يدکرد ، با يوترکامپ برنامه را وارد يسنو

   دهد. انجام ند از او خواسته ا را که یکار وتريکامپ شود تا ليتبد به اعداد  يعنی يوترکامپ
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 معادله درجه دوم   تميالگار نيا  .ميسينو  یشما م یرا برا یوتريبرنامه کامپ کي تميالگار ليدر ذ 
٢  

   جواب معادله است. ايو  شهير یکه  بکار رفته به معن ROOT  کلمه   کند.  یرا حل م
٢همان کلمه     است.۴
 محاسبه کن.  یعنيکلمه 
٢مقدار  وتريکامپ یعني  .دينشان ده یعنيکلنه  ۴ نشان  وتريصفحه کامپ یا رور 
   .ميده حيبا نام بردن آن خط توض ميتا بتوان ميکرده ا یهر خط را شماره گذار  دهد.

 
Enter A, B, and C 
Calculate DISC = B**2- 4*A*C 

3)  If DISC < 0 then do the following 
     a. Display DSC. 
     b. Display a massage that there are no real roots. 
4)  Else do the following. 
     If DISC = 0 then do the following 
         a.  Calculate ROOT1= - B / (2 *A) 
         b.  Display ROOT1. 
    Else do the following: 
         a. Calculate DISC =   
         b.  Calculate ROOT1 = (-B +DISC) / (2 * A) 
         c.  Calculate ROOT2 = (-B -  DIIC) / (2 * A) 
         d.  Display ROOT1 and ROOT2. 
    

٣خط  :   يحاتتوض ٢اگر    شهيبدهد که معادله ر وتريرا کامپ اميپ نيپس ا , باشد۴

٢اگر  ۴خط   ندارد.  یقيحق  جهيدارد آنرا محاسبه کن و نت شهير کيپس معادله  باشد ،۴

٢صورت مقدار  نيا ريدر غ  نشان بده. صفحه یرو و  کن دايپ را شهيدو  رکن و  محاسبه۴

 نشان بده. 
  

   تکرار شده است.نماد      مرتبه ينکه چند يدمالحظه کرد
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 منطق  یدوره ا يناتتمر -  ٨.٣
  یآور ياد

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

  یشرط دو طرفه بجا یو برا مياستفاده کرداز نماد  یبجا یشرط یگزاره ها یبرا نيهمچن
   .ميبکار بردنماد 

  ديثابت کن - ١
 
  يدثابت کن - ٢
 
  يدثابت کن - ٣
 
  بدست آورده است. ازيامت ميکمتر از ت ميت  بدست آورده است، ازيامت مياز ت شتريب يمت - ۴
 باشند ، پس گزاره سوم  حياگر دو گزاره اول صح  بدست آورده است، ازيامت ميکمتر از ت ميت

 
 

مشخص  نا
 
  . يدکن يدادنباله را پ یعدد بعد - ۵

١ ۴ ١ ٩ ١١۵ ١٢٢ ١٣  
١١٩ ١٢۵ ١٣٩ ١٣۴  
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B 

 
   .ديسيآنرا بنو  یو جدول درست ديرا نام ببر ريز یمنطق یمدار ها - ۶

 
 

  است.  ينبول ی عدد يستمس    ضرب جدول ، مجموعه کامل  يرز یعبارت  هامجموعه  مهم   نکته   چند
 

 : Boolean Number System ينبول یعدد  يستمس ضرب جدول
 

١  
١  
١ ١ ١ 

 یچون به ظاهر همان عمل ضرب . يدآ  یبه نظر نم یمعمول يرغ يزبا نگاه کردن به جدول ضرب باال ، چ
است که چهار جمالت باال  ينرسد ا  یمعمول به نظر م يرکه غ يزیاما چ  .يمااست که در حساب خوانده 

   دهد.  یم يلرا تشک ينضرب بول ينتمام قوان
١ يگر، د يندر  ضرب بول ٢ ٢ ايو ٢ ٣    .ميدار١و فقط  نيبول ستميدر س  .ميندار۶

 
   .ديکن  یرا مالحظه م نيهم جدول جمع بول ريدر ز

 
١ ١ 

١ ١ 
١ ١ ١ 
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C 

چه   شود.  یم ري، مسلم است که متح نديمرتبه جدول باال را بب نياول یدانش آموز برا کي ديفرض کن

١  توان گفت   یچگونه م د؟يبه او بده ديتوان  یم یحيتوض ١ ١ یقاعده برا١ ٢ ايو ٢ ٢ 
  يست؟چ

 پاسخ 
   .ميده  ینشان مکه با نماد است. و  یبرا  یهمان جدول درست ينجدول ضرب بول

   .ميده  ینشان مکه با نماد   است. يا یبرا یهمان جدول درست ينجدول جمع بول
 
 یچگونه خروج يدو نشان  ده يسيدبنو ينبول ی، عبارت ها يرز  یمنطق یاز مدار ها يکهر  یبرا - ٧

  شود.   یمربوط مو  یبه ورود یاز نظر جبر

 
 
   .ديرا محاسبه کن  یجدول درست - ٨
 
  يدنشان ده را يرز  عبارت صحت ، یدرستبا استفاده از جدول  - ٩

 
 

  . يدرا مالحظه کن يرز یعبارت ها- ١٠
  ”پاشا خوشحال است“ يعنی
   ”کند  یم یپاشا نقاش“ يعنی
  ”خوشحال است ينرام“ يعنی

   .يسيدرا به صورت فرمول بنو يرحاال جمالت ز
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D 
 

“   ”يستخوشحال ن ينکند ، پس رام یاگر پاشا خوشحال باشد و نقاش١
“    ”کند  یم یپاشا خوشحال است ، پس نقاشاگر ٢

“   ”کند  یم یپاشا خوشحال است اگر نقاش٣
 

  . يدرا مالحظه کن يرز یعبارت ها - ١١
  ”عدد اول است کي يعنی“
  ”عدد فرد است کي يعنی“

  . يسيدرا به صورت فرمول بنو يرحاال جمالت ز
 فرد بودن  یاست برا  یشرط کافعدد اول بودن ١

 است عدد اول بودن  یشرط الزم برا کيفرد  بودن ٢
 

  يدفرض کن - ١٢
   ”است یرازيآرش ش“

  ”است یبهمن تهران“
 . يسيدرا به صورت فرمول بنو يرحاال جمالت ز

“   ”يستن يرازیآرش ش١
“   ”است یکه بهمن تهران  یاست در صورت يرازیآرش ش٢

“   ”يستن یباشد ، پس بهمن تهران يرازیاگر آرش ش٣
“   ”است ینباشد ، پس بهمن تهران يرازیاگر آرش ش يااست  يرازیآرش ش۴

“   ”یاست و نه بهمن تهران يرازینه آرش ش يا،  یاست و بهمن تهران يرازیآرش ش يا۵
 

 ااز انه  یکي داندياو م٠ یگريو د  يکیکند،   یم يداغار ، دو بشکه پ يک در ينعالء الد - ١٣
  .ماده منفجره کي ايگنج است و  کيشامل 

   نوشته شده است.بشکه  یرو
  کنج است.  کيدو بشکه شامل  نياز ا  یکيحد اقل 

  نوشته شده است. بشکه  یرو
   ماده منفجره وجود دارد. کيدر بشکه 

   هر دو غلط. يااست و  يحبشکه ها صح یهردو نوشته رو يا  داند  می ينعالء الد
 کرده است؟  يداگنج پ يکبشکه را انتخاب کند ، و مطمئن باشد که  يکتواند   یم  عالء الدين ياآ
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E 
 

 منطق یدوره ا يناتپاسخ تمر
  ديثابت کن - ١

 پاسخ 
  

 
 

زيرا  
 

 
  يدثابت کن - ٢

 پاسخ 
 بجای 

 
 

زيرا  
 

 
 
  يدثابت کن - ٣

 پاسخ 
راستپس  ميبگذار یاگر بجا  سمت

بجای  
 
 

 
  بدست آورده است. ازيامت ميکمتر از ت ميت  بدست آورده است، ازيامت مياز ت شتريب يمت - ۴
 باشند ، پس گزاره سوم  حيگزاره اول صحاگر دو   بدست آورده است، ازيامت ميکمتر از ت ميت

 
 

مشخص  نا
 پاسخ 

غلط  بدست آورده ، پس گزاره سوم شتريب ازيها امت مياز همه ت يمکه ت يمدان  یاز دو گزاره اول ، م
  است. 
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F 

  . يدکن يدادنباله را پ یعدد بعد - ۵
١ ۴ ١ ٩ ١١۵ ١٢٢ ١٣  

 
١١٩ ١٢۵ ١٣٩ ١٣۴ 

 پاسخ 
١ ۴ ۵ ١ ٩ 
١ ٩ ۶ ١١۵ 
١١۵ ٧ ١٢٢ 
١٢٢ ٨ ١٣  
١٣ ٩ ١٣٩ 

 
   .ديسيآنرا بنو  یو جدول درست ديرا نام ببر ريز یمنطق یمدار ها - ۶
 

 
 

 پاسخ 
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G 

 
 
 یچگونه خروج يدو نشان  ده يسيدبنو ينبول ی، عبارت ها يرز  یمنطق یاز مدار ها يکهر  یبرا - ٧

  شود.   یمربوط مو  یبه ورود یاز نظر جبر
 پاسخ 

 
 
   .ديرا محاسبه کن  یجدول درست - ٨

 پاسخ 
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H 
 

      
      
      
      
      

 
 
  يدنشان ده را يرز  عبارت صحت ، یدرستبا استفاده از جدول  - ٩

 
 پاسخ 

     
     
     
     
     

 
  است.  يحپس عبارت داده شده صح

 
 

  . يدرا مالحظه کن يرز یعبارت ها- ١٠
  ”پاشا خوشحال است“ يعنی
   ”کند  یم ینقاش پاشا“ يعنی
  ”خوشحال است ينرام“ يعنی

   .يسيدرا به صورت فرمول بنو يرحاال جمالت ز
“   ”يستخوشحال ن ينکند ، پس رام یاگر پاشا خوشحال باشد و نقاش١

“    ”کند  یم یاگر پاشا خوشحال است ، پس نقاش٢
“   ”کند  یم یپاشا خوشحال است اگر نقاش٣

 پاسخ 
١  

٢  
٣ يا  

 
  . يدرا مالحظه کن يرز یعبارت ها - ١١

  ”عدد اول است کي يعنی“
  ”عدد فرد است کي يعنی“
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I 
 

  . يسيدرا به صورت فرمول بنو يرحاال جمالت ز
 فرد بودن  یاست برا  یشرط کافعدد اول بودن ١

 است عدد اول بودن  یشرط الزم برا کيفرد  بودن ٢
 پاسخ 

   است.پاسخ هر دو جمله 
 

  يدفرض کن - ١٢
   ”است یرازيآرش ش“

  ”است یبهمن تهران“
 . يسيدرا به صورت فرمول بنو يرحاال جمالت ز

“   ”يستن يرازیآرش ش١
“   ”است یکه بهمن تهران  یاست در صورت يرازیآرش ش٢

“   ”يستن یباشد ، پس بهمن تهران يرازیاگر آرش ش٣
“   ”است ینباشد ، پس بهمن تهران يرازیاگر آرش ش يااست  يرازیآرش ش۴

“   ”یاست و نه بهمن تهران يرازینه آرش ش يا،  یاست و بهمن تهران يرازیآرش ش يا۵
 پاسخ 

١  
٢  

٣  
۴  

۵  
 

 اياز انه  یکي داندياو م٠ یگريو د  يکیکند،   یم يداغار ، دو بشکه پ يک در ينعالء الد - ١٣
  .ماده منفجره کي ايگنج است و  کيشامل 

   نوشته شده است.بشکه  یرو
  کنج است.  کيدو بشکه شامل  نياز ا  یکيحد اقل 

  نوشته شده است. بشکه  یرو
   ماده منفجره وجود دارد. کيدر بشکه 

   هر دو غلط. يااست و  يحبشکه ها صح یهردو نوشته رو يا  داند  می ينعالء الد
 کرده است؟  يداگنج پ يکبشکه را انتخاب کند ، و مطمئن باشد که  يکتواند   یم  عالء الدين ياآ

 پاسخ 
  يمکن  یفرض م

 شامل گنج باشد بشکه 
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J 
 

 شامل گنج باشد بشکه 
 مسلم است 

   است  مواد منفجره شاملبشکه 
    است  مواد منفجره شاملبشکه 

داند ،  می ينعالء الدپس انجه ماده منفجره  يک ياگنج است  يکاز بشکه ها شامل  يکچون هر 
   .يسيمنو  یم يربه صورت ز

   گنج است. کياز بشکه ها شامل   یکيحد اقل 
   ماده منفجره است. کيشامل بشکه  

  . ميسينو  یدو جمله باال را به صورت فرمول م
  گنج است.  کيدو بشکه شامل  نياز ا  یکيحد اقل 

  ماده منفجره است.  کيشامل بشکه 
  هر دو غلط.  ياهستند و  يحباال صح یهر دو جمله ها يا

 
   است. يحباال صح  فرمول ييمبگو  يمتوان  یم ياآ يممشخص کناست که  ين، ا يمانجام ده يمتوان  یانجه م

 است  ينتنها راه نشان دادن صحت فرمول باال ا
و  
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