


 

  
 
 

  
  ها گزارهمنطق رياضي و 

   منطق
  ت.اس چه به گفته درآمده آنمعنای در لغت به 

·? aÂ>︺G ²\ ﹅x°﹞ \`³﹞ `\ ¿﹞ ¶\a? `1﹋ \³mč  
ای  شاخه منطق صرفاً  ,ها است. در گذشته كاربرد منطق در تشخيص اعتبار استدالل ,كنند. بر اين اساس تعبير می ها بررسی استداللآن را به معنای  عموماً  

  پردازند. در علوم شناختی نيز به آن می ۱۹۸۰ ۀهای اخير در علوم رايانه و از ده شد ولی از ميانۀ سدۀ نوزدهم در رياضيات و در دهه از فلسفه شمرده می
 ,تر هستند كه با منطق مأنوس ان و افرادیندا توان ادعا كرد كه منطق می ,. با تكيه بر اين تعبيراست درست فكر كردنروش  ,منطقاز  تعبير ديگری 

  كنند! ها اشتباه می تر از ديگران در استدالل بسيار كم
 ١منطـق رياضـی ,صحبت كنيم. اين شـاخه ,پردازد ای از آن كه به ارتباط رياضی و منطق می خواهيم در مورد شاخه می ,از ميان اقسام بسيار زياد منطق

گر رياضيات را به عنوان يک زبان برای   دستور اين زبان است. ,منطق رياضی ,انتقال مفاهيم و اطالعات در نظر بگيريم است كه ا
نـه تنهـا در  ,آمـده از آن دسـت بهها و نتايج  های رياضيات پديد آمد و روش های نوين در بنيان در پی بروز پرسش ,تحقيقات علمی دربارۀ منطق رياضی

هـم مـورد و حتی علـوم كـامپيوتر هندسه و توپولوژی  ,های ديگر رياضيات نظير جبر  ز شاخهبسياری ابلكه در  ,استاستفاده  موردی دحل مسائل بنيا
  گزاره است. به تعاريف زير خوب دقت كنيد: ,گيرد. يكی از مفاهيم مهم در منطق برداری قرار می بهره

  جملۀ خبری
صـدق و كـذب بـودن يـا  ,جملۀ خبری نام دارد. در اين جمالت ,كند میای كه خبری (وقوع يا عدم وقوع كار يا وجود يا عدم وجود حالتی) را بيان  جمله

  مهم است. ,درستی و نادرستی خبرها برای مخاطب

  گزاره
نسـبت بـه آن به هر جملۀ خبری كه بتوانيم (در حال حاضر يا در آينده) دقيقاً يكی از دو ارزش درست يا نادرست (راست يا دروغ) را  ,در منطق رياضی

  شود. ره گفته میيک گزا ,دهيم
ها  آندرستی يا نادرستی های خبری كه نتوانيم ارزش  جمله همچنينتعجبی يا عاطفی و  ,امری ,مانند جمالت پرسشی ,های غيرخبری جمله 

  گزاره نيستند. مانند جمالت زير: ,را تعيين كنيم
 جملۀ امری  ريد.ها غذا بخو بچه )۲    جملۀ پرسشی علی كجا رفت؟ )۱

 جملۀ خبری كه ارزش آن معلوم نيست.  تر است. خودكار از مداد گران )۴  جملۀ عاطفی  كاش كنكور قبول شوم. )۳

  نيد.گزاره است؟ ارزش هر گزاره را تعيين ك ,جمالت زيريک از  كدام 
  عددی صحيح است. ,ب) هر عدد گويا  گذرد. الف) افسوس كه زمان به سرعت می

  د) فردا هوا آفتابی است؟  تر است. مزهسبزی از قيمه خوش ج) قرمه
  دان است. شاعر و رياضی ,و) خيام    ) شيرينی بخر.  ه

  پس گزاره نيست. ,الف) جملۀ عاطفی است 
  باشد. يک گزاره است كه ارزش آن نادرست می ,اين جمله ,. پس چون نادرستی آن مشخص استباشد ) يک جملۀ خبری است كه نادرست میب

  چون بستگی به نظر هر شخص دارد. بنابراين گزاره نيست. ,ن كنيم كه دقيقاً درست يا نادرست استتوانيم تعيي ج) يک جملۀ خبری است ولی نمی
  پس گزاره نيست. ,د) يک جملۀ پرسشی است

  در نتيجه گزاره نيست. ,ی است) جملۀ امر ه
  باشد. است كه ارزش آن درست می ای باشد. بنابراين گزاره و) يک جملۀ خبری است كه درست می

  

  

 رسد. های پيدايش اين منطق به كارهای جوزپه پئانو رياضيدان ايتاليايی و قبل از او اليب نيتز و المبرت می ريشه -١
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p يک گزاره  
 د
 ن

 12  ها تعداد حالت 2
 

  دونيم كه سارا شاگرد اول هست يا نه؟! آخه ما نمی ,گزاره هست؟ به نظر من كه نيست» سارا شاگرد اول مدرسه است.«جملۀ  
جملـۀ ای كـه گفتـی،  جملهجملۀ خبری هست كه دقيقاً درست يا نادرسته. اين  ,به خاطر نسپردی. گفتيم گزاره چون تعريف رو خوب ,اشتباه كردی 

گرد اول باش ،معلوم نيست درسته يا نادرستبرای ما خبری هست كه  گه شا گرد اول هست يا نيست. پس ا ارزش جملـه درسـته و  ,هولی باالخره سارا يا شا
گه نباش   پس گزاره هست. ,ه. يكی از اين دو حالت قطعاً اتفاق ميفتهارزش جمله نادرست ,ها

  تر هست يا نيست ديگه! يا خوشمزهمثال قبل رو چرا گفتين گزاره نيست! خب اونم » ج«پس قسمت  
 ,تو ميگـی قرمـه ,تره شمزهمن ميگم قيمه خو .تره يا قيمه؟ معلومه كه نه تونی دقيق بگی قرمه خوشمزه بيشتر فكر كن! واقعاً می ,ای كه گفتی به جمله 

گرد اول مدرسـه «بودن اين جمله دقيقاً مشخص نيست. ولی درست يا نادرستی جملـۀ  يكی ديگه ميگه هيچ كدوم و ... بنابراين درست يا نادرست سـارا شـا
تر هستش كـه  جمالت خبری از همه سخت جور اينبودن   االخره هست يا نيست. تعيين گزارهاز نمراتش ميشه فهميد كه ب ,به نظر كسی بستگی نداره» است.

گه خوب بهش دقت و فكر كنی   تونی به جواب برسی. راحت می ,البته ا
  ها) ها (حساب گزاره جبر گزاره

  شود. ها گفته می جبر (حساب) گزاره ,رود میكار  بهها)  هايی كه در منطق رياضی (برای گزاره به مجموعۀ قراردادها و نمادگذاری
1½\1¬±č  

  شود. يا ... نشان داده می rيا  q يا pانگليسی مانند كوچک  زاره با يكی از حروفهر گ 
  دهند. نشان می») ۰«يا عدد » F«(يا » ن«و ارزش نادرستی آن را با حرف ») ۱«يا عدد » T«(يا » د«ارزش درستی هر گزاره را با حرف  

  است. n2گزاره برابر nهای ارزشی  تعداد حالت ,اره داريمگز nوقتی  ,حالت) است ۲چون ارزش هر گزاره درست يا نادرست ( 

  ها در هر قسمت دقت كنيد: به تعداد حالت .توانيم جدولی به صورت زير رسم كنيم ها می وضعيت ارزشی گزاره برای نمايش 

r q  p  سه گزاره  
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     32   ها تعداد حالت 8

  نقيض گزاره

)را با نماد pنقيض گزارۀ  p) نقيض «دهيم و آن را به صورت  نمايش میp « چنين نيست كه «ياp «خوانيم. می  
¶`0c.﹎ ﹉Ã sÂ﹆± ¯Fm³± j²`č باشد. برای نوشتن نقيض آن كافی است فعل جملـه را نفـی كنـيم ست كه دارای فعل میهر گزاره يک جملۀ خبری ا, 

  .»زوج نيست ۲«شود  می» زوج است. ۲«مثالً نقيض گزارۀ 

گر گزارۀ   )ارزش گزارۀ ,دارای ارزش درست باشد pا p) گر گزا ارزش  ,دارای ارزش نادرست باشد pرۀ نادرست و ا
)گزارۀ p) .درست است  

  اره است.زنقيض نقيض يک گزاره برابر خود گ 
  ها را مشخص كنيد. آننقيض های زير را بنويسيد و ارزش  نقيض هر يک از گزاره 

  يارتی است.ب) مشهد يک شهر ز    عددی منفی است. aالف)
  د) هوا برفی است.  تر است. ج) مربع هر عددی از خود عدد بزرگ

2هـ) 33   شود. فرد می ,و) جمع دو عدد فرد     2

الف) 
a

a
a

xpnH .SvÃºÂÿ¹¶ Ájkø
.SwHSwnjIº IÄSwnj nHk£¶ ¾M¾]¼U IM

.SwH Âÿ¹¶ Ájkø ¾¨ SvÃº¸Ã¹a
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qp دو گزاره 
 د
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 د
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 22  تعداد حالت ها 4
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°﹞ aÂ?1︺G﹅xIÀïÏ¯kTwHÂwnoM
·jo¨o§Î Swnj x»n

   

`0c﹎ č¶.جملۀ خبری كه دقيقاً دارای ارزش درست يا ارزش نادرست است  

p  ياq  ياr ...  »يا » د»T « يا » ن«  »١«يا»F « ٠«يا«  
  است. n2گزاره برابر nهای ارزشی  حالت* 

  يا ... pت كه يا ... يا چنين نيس qيا نقيض  pخوانيم نقيض  می  
¶`0c﹎ sÂ﹆±    فعل گزارۀ  ,برای نوشتنp  ياq كنيم. يا ... را نفی می  

گر ارزش    )ارزش ,يا ... درست باشد qيا  pا p) يا( q) .يا ... نادرست است و برعكس  
~)ارزش نقيض نقيض يک گزاره   (~ p)) يا(~ (~ q))  يا ... با ارزش گزارۀp  ياq .يا ... يكسان است  

  ؟نوشتيم. درسته» .عددی مثبت است a«ت به صور روما نقيض اين گزاره  
شـه. پـس  شامل صفر نمی» عددی مثبت است a«يعنی يا مثبته يا صفره. در صورتی كه گزارۀ » عددی منفی نيست a«كامالً نادرسته! چون  ,نه 
  استفاده كنين....» چنين نيست كه «له رو منفی كنين يا از جملۀ يعنی فعل جم .نبه همون روشی كه گفتيم عمل كنيگزاره  يهبرای نوشتن نقيض  ،دقت كنين

xpnH)ب .SvÃº ÂUnIÄp o¿{ k¿z¶
SwnjIº

.SwH ÂUnIÄp o¿{ ¦Ä k¿z¶ ¾¨ SvÃº ¸Ã¹a






  

xpnH ج) .SvÃº oUï©nqM jkø j¼i pH Ájkø oÀ ÍMo¶
Swnj

.SwH oUï©nqM jkø j¼i pH Ájkø oÀ ÍMo¶ ¾¨ SvÃº ¸Ã¹a






  

  چرا ارزش اين گزاره درسته؟ 
1مثل عدد ,تر نيست هميشه از خود عدد بزرگ هر عددیچون مربع  

1كه مربع اون 2
  تره. ميشه كه از خودش كوچک 4

xpnH د) .SvÃº ÂÎoM H¼À
.SwH SwnjIº IÄ Swnj ,H¼À SÃ÷ò» ¾M ¾]¼U IM

.SwH ÂÎoM H¼À ¾¨ SvÃº ¸Ã¹a






  

2هـ) 33   تر است. پس نقيض آن به صورت زير است: بزرگ ۹از عدد  ۸يعنی عدد  2
xpnH oUï©nqM jkø pH jkø.SvÃº

Swnj .SwH Á»Iv¶ IÄSwH oUï¦a¼¨ jkø pH jkø
.SwH oUï©nqM jkø pH jkø¾¨ SvÃº¸Ã¹a

  



9 8

9 9 8
9 8

   

گر بخواهيم نقيض اين گزاره را به صورت رياضی بنويسيم 2لبه شك ,پس ا 33   شود. می 2

xpnHو) .j¼{ïÂμº joÎ ,joÎ jkø »j Íμ]
(.j¼{ïÂ¶ Z»p ,joÎ jkø »j Íμ] ·¼a) Swnj

.j¼{ïÂ¶ joÎ ,joÎ jkø »j Íμ] ¾¨ SvÃº ¸Ã¹a






   

  

      

  
  
  
  
  
  
  

      
  
  

  منطق در لغت به چه معنا است؟  - 1
  كردن) روش درست فكر٢    ها بررسی استدالل )١
  نطق كردن) ٤    چه به گفته درآمده ) آن٣

  است؟ نادرستكدام گزينه   - 2
  لسفه و رايانه است.ف ,ای از علوم رياضی شاخه ,) منطق١
  شود. خبری گفته میجملۀ  ,كند ای كه وقوع يا عدم وقوع حالتی را بيان می ) به جمله٢
  شود. يک گزاره گفته می ,) به هر جملۀ خبری٣
  شود. ها گفته می حساب گزاره ,رود میكار  بههايی كه در منطق رياضی  اریذ) به مجموعۀ قراردادها و نمادگ٤

  دهد؟ يک گزاره را نشان می ,زير یها يک از گزينه كدام  - 3
  د؟بار ) فردا باران می٢  رياضی دشوارتر است.درس ) درس عربی از ١
كت باشيد. ) بچه٣   ) مقبرۀ حافظ در كرمان است.٤    ها سا

( p) يا( q)   
)يا r) ... يا 
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  گزاره است؟ ,از موارد زير چه تعداد  - 4
  ب) هفتۀ سختی را گذراندی؟  های مولوی است. الف) بوستان يكی از كتاب

  عددی گويا است. ,د) ضرب دو عدد گنگ  بهتر است. ,كشور ال كشور از جنوبج) هوای شم
  تر است. بزرگ ,مجموع دو ضلع از ضلع سوم ,و) در هر مثلث    .استهـ) چه فيلم زيبايی 

  ٣) ٤  ٤) ٣  ١) ٢  ) صفر١
  است؟ نادرستهای زير  يک از گزاره ارزش كدام  - 5

١(( )  4 73 27   عدد اول است. 121)٢     3

٣(2 3
1 1
5 4

  عليه صحيح است. مقسوم ٦دارای  ١٢) عدد ٤     

  است؟ نادرست ,های زير يک از گزاره ارزش كدام  - 6
    چارک سوم نام دارد. ,ها ) ميانۀ نيمۀ دوم داده١
  شود. رسم می ,متغير ٤) نمودار راداری برای ٢
گر يک سری از داده٣ )ی راای آماره ) ا )2 شود. برابر می ٤ها  واريانس آن ,برابر كنيم  
  متغير كّمی با مقياس نسبتی است. ,) وزن يک شخص٤

  گزاره است؟ ٧های ارزشی  گزاره چندبرابر تعداد حالت ١٠های ارزشی  تعداد حالت  - 7
١٦) ٤  ٤) ٣  ٣٢) ٢  ٨) ١  

گر  ۱۲۸ابر گزاره بر  mهای ارزشی  تعداد حالت  - 8   شود؟ چندتا كم می ,های ارزشی از تعداد حالت ,ها را حذف كنيم تا از گزاره ۲تا است. ا
۱ (۳۲  ۲ (۸۴  ۳ (۶۲  ۴ (۹۶  

  شود؟ نوشته می» د«چندبار حرف  ,گزاره  ۴در جدول ارزشی   - 9
۱ (۱۶  ۲ (۸  ۳ (۳۲  ۴ (۶۴  

  كدام است؟» عدد نامثبت نيست. m«نقيض گزارۀ   -10
۱ (m .چنين نيست كه ۲    عدد مثبت است (m  استعدد نامثبت.  
۳ (m .۴    عدد منفی است (m .عدد منفی يا صفر است  

«نقيض گزارۀ   -11  3   ؟نيستكدام » 4
١(3 تر از بزرگ4 .٢    است(4 تر يا مساوی كوچک3 .است  
  تر نيست. كوچک 4از 3)٤  تر است. كوچک 4از 3) چنين نيست كه٣

  است؟درست كدام » تر است. كوچک ,هر عدد منفی از معكوس خود«نقيض گزارۀ  در مورد  -12
      دارای ارزش نادرست است.) ١
  شود. بيان می» تر است. هر عدد منفی از معكوس خود، بزرگ«به صورت ) ٢
      دارای ارزش درست است.) ٣
  شود. بيان می» تر است.  كوچک هر عدد مثبت از معكوس خود،«صورت  به) ٤

گر نقيض گزاره  -13 x«و » عدد اول است. «225به صورت ترتيب به qو  pهای  ا y  ,باشـد» نيست. xضابطۀ يک تابع برحسب متغير  2
  كدام است؟ ترتيب به qو  pهای  ارزش گزاره

  ) نادرست ـ نادرست۴  ) درست ـ درست۳  ) نادرست ـ درست۲  ) درست ـ نادرست۱
گر ارزش نقيض گزارۀ   -14   باشد؟ تواند میندام ك a ,درست باشد» عددی اول است. a«ا

۱(81   ۲ (۱  ۳(124
4   ۴(36 4   

Z(xاست؟ نادرست ,های زير از گزاره چه تعدادنقيض   -15 )   
  ) صفر ١
١) ٢    
٢) ٣    
٣) ٤  

  نقيض گزاره گزاره
xالف) {... , , , , }   3 2 1 0  Nx  

xب) x 22 0  x  0  
xج)  3  x  2  
x}د) : x x}  x Z N  
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  ها (قسمت اول) تركيب گزاره

 همچنـينای كه از آن تشكيل شده و  كنيم كه تركيبی از دو يا چند گزاره است. ارزش اين گزارۀ تركيبی به ارزش دو يا چند گزاره ای را بيان می گاهی گزاره
  . به مفاهيم زير توجه كنيد:داردبستگی  ,ها رفته بين آنكار  بهنوع رابط 

  گزارۀ ساده 
  های ديگر) نيست. و قابل تجزيه (به گزاره كند ای است كه تنها يک خبر را اعالم می گزاره

  مركبگزارۀ  
گاهی می ,ای است كه دربارۀ بيش از يک خبر گزاره گـزارۀ  ,شود كه تركيبی از چند گزارۀ سـاده اسـت. بـه طـور مثـال ای گفته می دهد و در واقع به گزاره آ

  باشد. می» .است آفتابیهوا «و » .شنبه است امروز سه«دۀ ای مركب از دو گزارۀ سا گزاره» است. آفتابیشنبه است و هوا  امروز سه«

  شود. انجام می» دوشرطی«و » شرطی« ,»يا« ,»و«رابط  ۴ها توسط  تركيب گزاره ,كتابدر اين   
  تقسيم كرد: ,دسته ۴ها را به  توان تركيب آن ها می با توجه به نوع رابط بين گزاره

  هتركيب عطفی دو گزار -١

شـيرين كـالس دوم اسـت و «نـاميم. ماننـد  گزارۀ حاصل را تركيب عطفی دو گـزاره مـی .با هم تركيب كرد» و«توان با قراردادن حرف ربط  دو گزاره را می
گ» برادرش كالس پنجم است. كنـيم و  بين دو گـزاره اسـتفاده مـی» «از نماد » و«حرف  جای به ,را بنويسيم qو  pر بخواهيم تركيب عطفی دو گزارۀ ا

p«سيم ينو می q « و آن را به صورت»p  وq «خوانيم. می  
 `0c﹎ ²\ ¿﹀x︻ =Â﹋aG jb`0 č¶ط وقتی دارای ارزش درسـت اسـت كـه هـر دو يب عطفی دو گزاره فقترك

گر حداقل يكی از دو گزاره نادرست باشد ,گزاره p«ارزش گزارۀ  ,ارزش درست داشته باشند. بنابراين ا q «
  نادرست است. به جدول مقابل دقت كنيد:

  

  های عطفی زير را مشخص كنيد. ارزش گزاره 
  عددی اول است. ٩عددی اول است و  ١٣ب)   نيست. ٤ضرب م ٦است و  ٤مضرب  ١٢الف) 

  پشم دارد. ,دارد و اسب پر ,د) گوسفند  روز است. ٣٠ماه دارد و هر ماه  ١٢ج) هر سال 
  جواب برايتان مشخص شود. ,كنيم تا به وضوح استفاده میها  گزارهاز جدول ارزش  

  
  
  
  

  
  
  
  

  تركيب عطفی هر گزاره با نقيضش همواره نادرست است. 
  
  

  

p  شود: تركيب عطفی برای بيشتر از دو گزاره هم تعريف می  q r ...     

  هدو گزار فصلیتركيب  -٢

گر دو گزاره را با قراردادن حرف ربط  گر » است. برفیامروز آسمان آبی است يا هوا «ناميم. مانند  ه میگزارۀ حاصل را تركيب فصلی دو گزار ,با هم تركيب كنيم» يا«ا ا
p«نويسيم  كنيم و می بين دو گزاره استفاده می» «از نماد  ,نويسيمبرا  qو  pبخواهيم تركيب فصلی دو گزارۀ  q « و آن را به صورت»p  ياq «خوانيم. می  

p q  q  p  
  د  د  د
  د  ن  ن
  ند  ن
  ن  ن  ن

  الف  است. ۴مضرب  ۱۲  نيست. ۴مضرب  ۶  تركيب عطفی دو گزاره
  د  د  د

  ب  عددی اول است. ۱۳  عددی اول است. ۹  تركيب عطفی
  د  ن ن

  ج  ماه دارد. ۱۲هر سال   روز است. ۳۰هر ماه   تركيب عطفی
  د  ن ن

  د  گوسفند، پر دارد.  اسب، پشم دارد.  تركيب عطفی
  ن  ن ن

p ( p)   p  p  
  ن
  ن

  ن
  د

  د
  ن
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`0c﹎ ²\ ¿¨p﹁ =Â﹋aG jb`0 č¶تركيب فصلی دو گزاره تنها وقتی دارای ارزش نادرست است كه هر دو گزاره, 
گر حـداقل يكـی از دو گـزاره درسـت باشـد p«ارزش گـزارۀ  ,ارزش نادرست داشته باشند. در نتيجه ا q «

  درست است.
  

  

  باشد.زير مطابق جدول  ,كه ارزش گزارۀ فصلی حاصل گزاره را طوری بنويسيد هر 
  

  ارزش گزاره گزارۀ فصلی رديف
  د  سعدی كتاب شاهنامه را نوشته است يا ............  الف
  د  عددی گنگ است يا ............ 3  ب
6  ج   ن  يا ............ 5
  د  هر مستطيلی، مربع است يا .............  د

گر بخواهيم ارزش گزارۀ فصلی حاصل ای نادرست است و می گزاره» سعدی كتاب شاهنامه را نوشته است«الف) گزارۀ   بايد  ,درست باشد ,دانيم ا
  كنيم.فصلی تركيب  ,را با گزارۀ اول» زمين گرد است«ای مانند  ارهزتوانيم گ یحتماً دارای ارزش درست باشد. پس م ,نويسيم گزارۀ دومی كه می

ای دارای ارزش  تـوانيم گـزاره مـی ،درسـت اسـت كـهگزارۀ فصلی حاصل با توجه به ارزش دارای ارزش درست است. » عددی گنگ است 3  «گزارۀ ب) 
كه دارای ارزش » عدد اول نيست ۲«شود. مانند گزارۀ  ارزش گزارۀ فصلی درست می  ,در هر صورت ركيب فصلی كنيم كه، تدرست يا نادرست را با گزارۀ اول

  »دماوند بلندترين كوه ايران است.«مانند  ,ای با ارزش درست نادرست است يا گزاره
6«ج) گزارۀ  باشد. پس بايد گزارۀ دوم هم دارای ارزش نادرست باشد. مانند  ی حاصلی هم نادرست میدارای ارزش نادرست است و ارزش گزارۀ فصل» 5

»1 5.«  
. مـثالً باشـددارای ارزش درسـت  بايدگزارۀ دوم  , درست استحاصل نادرست است و چون ارزش گزارۀ فصلی  »هر مستطيلی، مربع است«د) ارزش گزارۀ 

  را بنويسيم. ».شود بنفش می ,تركيب رنگ قرمز و آبی«گزارۀ درست توانيم  می
  همواره درست است. ،تركيب فصلی هر گزاره با نقيضش 

  

p :شود تركيب فصلی برای بيشتر از دو گزاره هم تعريف می  q r ...    

  هدو گزار شرطیتركيب  -٣

گر من خوب درس بخوانم«ناميم. مانند  با هم تركيب كرد و گزارۀ حاصل را تركيب شرطی دو گزاره می» شرطی«توان به صورت  دو گزاره را می گاه نمرۀ  آن ,ا
  »خوب خواهم گرفت.

گر بخواهيم از گزارۀ  p«نويسيم  كنيم و می استفاده می»  «از نماد  ,را نتيجه بگيريم qگزارۀ  ,pا q « خوانيم: های زير می آن را به صورتو  
گر ۱   شود. نتيجه می pاز  q) ۳  را qدهد  نتيجه می q  ۲ (pگاه  آن ,p) ا

©1G ² ª]﹆﹞ č¿ در گزارۀ شرطی»p q « بهp  مقدم و بهq گوييم. تالی می  
`0c.﹎ ²\ ¿yam =Â﹋aG jb`0 č¶گزارۀ شرطیp q فقط زمانی دارای ارزش نادرسـت اسـت كـه مقـدم, 

ۀ يـک گـزار ,نادرست باشد. در واقـع زمـانی كـه از يـک گـزارۀ درسـت qيعنی  ,درست بوده ولی تالی pيعنی 
  شود. نادرست نتيجه می

  
]﹆﹞ ¾1﹀F±0 ·? ¿yam º`0c﹎ jb`0čª يعنی  ,وقتی ارزش مقدمp نادرسـت باشـد ,در يـک گـزارۀ شـرطی, 

p«همواره  q «يعنی  ,دارای ارزش درست است و تالیq يری در ارزش تأث ,چه نادرست ,چه درست باشد
  دارای ارزش درست است. ,گزارۀ شرطی به انتفای مقدم ,تركيب شرطی ندارد. در اين دو حالت

  .ما نفهميديم اين آخری چی شد؟ ميشه بيشتر توضيح بديد 
گه ما جملۀ مقدم يعنی جمله  گر«ای كه بعد از  بله: چرا نميشه! ببين ا » يكشـنبه باشـد. ,بـل از شـنبهروز ق«مثل  ,ای نادرست بگيم مياد رو گزاره» ا

يـا » دوشنبه اسـت. ,روز بعد از يكشنبه«مثل گزارۀ درست  ,د درست باشه يا نادرستخوا حاال می ,ای هر جمله ,رو هر چی بگيم» گاه آن«وقت جملۀ بعد از  اون
گر روز قبـل «هميشه درسته. ببين:  ,گزارۀ شرطی حاصل ارزش ,تأثيری نداره ,گزارۀ شرطی حاصلو ارزش ت »شنبه است سه ,روز بعد از يكشنبه«گزارۀ نادرست  ا

  كه اين يه گزارۀ هميشه درسته.» دوشنبه است. ،گاه روز بعد از يكشنبه آن ,يكشنبه باشد ,از شنبه

p q  q  p  
  د
  د
  د
  ن

  د
  ن
  د
  ن

  د
  د
  ن
  ن

p ( p)  p  p  
  د
  د

  ن
  د

  د
  ن

p q   q p  
  د
  ن
  د
  د

  د
  ن
  د
  ن

  د
  د
  ن
  ن

p q  q p  
  د
  د

  د
  ن

  ن
  ن
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  مشخص كنيد. rو  p, qهای  های زير را با توجه به ارزش گزاره ارزش گزاره 
q)الف) p) r  ارۀ درصورتی كه گزp, های  نادرست و گزارهq  وr, .درست باشند  

p)ب) r) ( q)   صورتی كه درp, ای دلخواه گزاره, q ای نادرست و  گزارهr ای درست باشد. گزاره  
r)ج) q) p  های  گزاره كه درصورتیp  وr  نادرست وq ای دلخواه باشد. گزاره  

qپس ارزش گزارۀ شرطی ,ای نادرست است گزاره pدرست و ای  گزاره qالف)   p شود. از طرفی  نادرست میr در  ,ای درسـت اسـت گـزاره
q)شود. يعنی ارزش گزارۀ ای نادرست می گزاره ,ای درست ای نادرست با گزاره نتيجه تركيب عطفی گزاره p) r  .نادرست است  

pارزش گزارۀ فصلی ,چه درست و چه نادرست باشد pپس  ,ای درست است گزاره  r) ب r  درست است. از طرفیq پس نقيض  ,ای نادرست است گزاره
p)پس ارزش گزارۀ ,گزارۀ درست نتيجه شده ,باشد. حال از يک گزارۀ درست آن درست می r) ( q)   .درست است  

rارزش گزارۀ ,چه درست باشد و چه نادرست qپس  ,ای نادرست است گزاره  rج)  q يک  ,. حال از يک گزارۀ درستباشد میدرست  ,به انتفای مقدم
r)پس ارزش گزارۀ ,گزارۀ نادرست نتيجه شده q) p  شود. نادرست می  

 

گ ,در يک گزارۀ شرطی    ارزش گزارۀ شرطی درست است. ,ر مقدم نادرست باشد (تالی چه درست و چه نادرست)ا
گر تالی درست باشد (مقدم چه درست و چه نادرست) ,در يک گزارۀ شرطی    ارزش گزارۀ شرطی درست است. ,ا

   اين درسنامه با درسنامۀ بعدی، با هم آورده شده است. مربوط به »بمونههميشه يادم « 

 ترتيب كدام است؟ به» ب«و » الف«های  رهارزش گزا  -16

  كوه بلندترين قلۀ ايران است. پايتخت ايران است و علم  ,الف) تهران
  ب) پل خواجو در خوزستان است يا مقبرۀ خيام در همدان است.

  ) درست ـ درست٤  ) درست ـ نادرست ٣  ) نادرست ـ درست٢  ) نادرست ـ نادرست١
 ت است؟ارزش كدام گزاره با بقيه متفاو  -17

١(( ( ) ) ( )     24 2 2 3   ٢(( ( ) )     2 13 0 2 r( )      

٣((| | ) ( )   25 625 nw   ٤(c(( ) ) ( )  2 07 2 0q   
pگزارۀ شرطی  -18 q  است؟ نادرستدر چه صورتی  

  نادرست باشد. q) وقتی ۲  نادرست باشد. qدرست و  p) وقتی ١
  نادرست باشد. p) وقتی ۴    نادرست باشند. qو  pتی ) وق۳

گر ارزش گزارۀ   -19 )های گاه ارزش گزاره آن ,درست باشد ,qنادرست و ارزش گزارۀ  ,pا p) q و~ (p ( q))  ترتيب كدام است؟ به  
  ست ـ درست ) نادر۴  ) نادرست ـ نادرست ۳  ) درست ـ درست۲  ) درست ـ نادرست۱

p)ارزش گزارۀ  -20 q) ( (p q))   كدام است؟  
گر ۲    ) همواره درست۱   .نادرست است ,نادرست باشد p) فقط ا
  دارد. qو  p) بستگی به ارزش ۴    ) همواره نادرست۳

گر نقـيض گـزاره  -21 p)ایهـ گـاه ارزش گـزاره آن ,دارای ارزش نادرسـت باشـد rدارای ارزش درسـت و گـزارۀ  qو  pهـای  ا q) r  
)و (p r)) ( q)   كدام است؟ ترتيب به  
  ) نادرست ـ نادرست۴  ) نادرست ـ درست۳  ) درست ـ نادرست۲  ) درست ـ درست۱

گر   -22   است؟ نادرستهمواره  ،ارزش كدام گزاره ,ای دلخواه باشد گزاره qای نادرست و  گزاره pا
۱((p q)   ۲(( p) q   ۳((( p) p) q    ۴((q ( q)) p    

گر تركيب عطفی گزارۀ   -23   تواند باشد؟ كدام می pگزارۀ   ,دارای ارزش درست باشد» ها است. همان چارک دوم داده ،ميانه«با گزارۀ  pا
  تر است. توان دوم هر عدد از خود عدد بزرگ) ۲  حرف است. ۲۸) الفبای فارسی دارای ۱
x)۴  كنند. ) متغيرها را به دو مقياس كيفی و كّمی تقسيم می۳ y 2 2   ضابطۀ يک تابع است. 0

pارزش گزارۀ  -24 q p  درست است؟ ,در چه صورتی به انتفای مقدم  
۱ (p  وq  ۲  هر دو درست (p  نادرست وq ۳  درست (p  درست وq ۴  نادرست (p  وq هر دو نادرست  
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  كدام است؟ ترتيب بههای (الف) و (ب)  ارزش گزاره  -25
گر سعدی شاعر شاهنامه است   گاه مولوی شاعر بوستان است. آن ,الف) ا
گر مقبرۀ بوعلی در همدان است   گاه مقبرۀ خيام در تبريز است. آن ,ب) ا

  ) نادرست ـ نادرست۴  ) درست ـ درست۳  ) نادرست ـ درست۲  ) درست ـ نادرست۱
p)ارزش گزارۀ  -26 q) (p q)   درست است؟ ,در چند حالت  

۱ (۳  ۲ (۴  ۳ (۱  ۴ (۲  
  است؟ نادرستارزش كدام گزاره   -27

گر ۱ گر ۲  عدد مربع كامل است. ۲۸۹گاه  آن ,عدد اول است ۴۵) ا )گاه آن ,است ۴مضرب  ۱۴) ا )  22 4.  
گر۳ ) ا  5 1گاه آن ,است 4 1

2 گر۴  .نيست 3 ) ا  6 1 3   عدد مركب است. ۹۱گاه  آن ,است 3

گر   -28 p)گاه ارزش گزارۀ آن ,هايی دلخواه باشند گزاره rو  qای درست و  گزاره pا r) (p q)   كدام است؟  
  بستگی دارد. r) به ارزش ۴  ) نادرست ۳  بستگی دارد. q) به ارزش ۲  ت ) درس۱

  است؟ نادرست  ,های زير از گزاره چه تعدادارزش   -29
گر    ها بيشتر از چارک سوم است. درصد داده ۷۵گاه  آن ,تر از چارک اول است ها كم درصد داده ۲۵الف) ا

گر رنگ چشم   متغير كيفی است. ,ضیگاه نمرۀ درس ريا آن  ,ی استمتغير كمّ  ,ب) ا
گر ميانگين كندگی است. آن ,معيار گرايش به مركز است ,ج) ا   گاه واريانس معيار پرا

گر نمودار دايره كنش نگاشت هم برای دو متغير است. آن ,ای برای دو متغير است د) ا   گاه نمودار پرا
  ۳) ۴  ۲) ۳  ۱) ۲  ) صفر۱

گر   -30   است؟ نادرستگاه ارزش كدام گزاره همواره  آن ,ای دلخواه باشد گزاره qای نادرست و  گزاره pا
۱(p p  ۲(q p   ۳(p p   ۴(q p   

گر   -31   است؟ درستنا ,های زير از گزاره يک كدامگاه  آن ,هايی نادرست باشند گزاره rو  qای درست و  گزاره pا
۱((p q) r    ۲(p (q r)    ۳(q (p r)    ۴((p q) r    

گر   -32 p)ای نادرست و ارزش گزارۀ گزاره pا q) r  های  گاه ارزش گزاره آن ,هم نادرست باشدq  وr ست؟كدام ا ترتيب به  
  ) دلخواه ـ نادرست۴  ) نادرست ـ دلخواه۳  ) نادرست ـ درست۲  )  درست ـ نادرست ۱

گر   -33   درست است؟ ,گاه ارزش كدام گزاره آن ,هايی نادرست باشند گزاره rو  qای درست و  گزاره pا
۱(q (p r)    ۲(( q p) r    ۳((p q) ( r)     ۴(p (q r)     

گر   -34   است؟ نادرستزير  های گزارهيک از  گاه ارزش كدام آن ,ای دلخواه باشد گزاره rای نادرست و  گزاره q ,ای درست گزاره pا
۱((r p) q    ۲(q ( p r)    ۳( ( p r) q     ۴(q r p    

گر   -35   همواره درست است؟ ,های زير يک از گزاره گاه كدام آن ,ای نادرست باشد گزاره rهای دلخواه و  گزاره qو  pا
۱((p q) r    ۲(r (r p)    ۳((r p) q    ۴(p (q r)    

  ؟نيستهمواره درست  ,های زير گزاره يک از كدام  -36
۱(p p    ۲(p q p    ۳(p p   ۴((p q) p    

گر گزارۀ  -37 qا p گزارۀ و نادرستt (r p)  های ارزش گزارهگاه  آن ,درست باشد  t وr كدام است؟ ترتيب به  
  ) دلخواه ـ نادرست۴  ) درست ـ درست۳  ) نادرست ـ درست۲  ) نادرست ـ دلخواه۱

گر گزارۀ   -38 aبه صورت pا b (a b)(a ab b )    3 3 2 qتا ارزش گزارۀ ,كدام باشد qگاه گزارۀ  آن ,باشد 2 p p  درست باشد؟  

x)۲  است. ۲۴عليه  مقسوم ۶) عدد ۱  )۳  ضابطۀ يک تابع نيست. 2 11 x) معادلۀ۴   24  2 1   دو ريشه دارد. 0

گر   -39   است؟ نادرستهمواره  ,های زير يک از گزاره گاه كدام آن ،ای درست باشد گزاره pا
۱(p q r    ۲(q p   ۳(( p r) p    ۴(p ( p q)    

گر گزاره  -40 pهای ا q وq r های درست و گزارهp r وq t هـای  ه چنـدتا از گـزارهگا آن ,نادرست باشندp, q, r  وt  دارای
  ارزش درست هستند؟

  ۳) ۴  ۲) ۳  ۱) ۲  ) صفر۱
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گر ارزش گزاره  - 41 pهای ا r,(q t) (r q)   وt r ی ها تا از گزارهگاه ارزش چند آن ,نادرست باشدp ،q ،r  وt است؟ نادرست  
  ۳) ۴  ۲) ۳  ۱) ۲   ) صفر۱

گر گزاره  -42 pهای ا q وq p درست است؟ ، هموارهگاه كدام گزارۀ زير آن ,هر دو درست باشند  
۱(p   ۲(q   ۳(p   ۴(q   

p)ارزش گزارۀ  -43 r) q  در چند حالت درست است؟  
۱ (۵  ۲ (۴  ۳ (۸  ۴ (۳  

)ارزش گزارۀ ,در چه حالتی  -44 p r) q r    است؟ نادرست  
۱ (p  وq  نادرست وr  ۲  درست (p  نادرست وq  وr ۳  درست (p, q  وr ۴  نادرست (p  درست وq  وr نادرست  

گر ديروز شنبه بود«گر ارزش گزارۀ ا  -45 درسـت و ارزش تـالی آن هـم درسـت  ,به انتفای مقدم» است. گاه فردا چهارشنبه يا دوشنبه آن ,ا
  گاه امروز چندشنبه است؟ آن ,باشد

  ) جمعه۴  شنبه ) پنج۳  شنبه ) سه۲  ) يكشنبه۱
گر ارزش   -46 )درست و ارزش گزارۀ ,pا p q) p   ارزش  ,شدنادرست باq كدام است؟  

    ) نادرست۲    ) درست ۱
  توان تعيين كرد. ) نمی۴  اين گزاره نادرست است.  ,) چه درست باشد و چه نادرست۳

گر ارزش گزارۀ  -47 rشرطی  ا (p q) های زير، حتماً درست است؟ يک از گزاره گاه كدام نادرست باشد، آن  
۱(r p    ۲(q p   ۳(q r   ۴(r (q p)     

گر ارزش گزارۀ   -48 p)چه باشد تا ارزش گزارۀ rگاه ارزش گزارۀ  نادرست باشد، آن qدرست و ارزش گزارۀ  pا r) q   درست شود؟  
    ادرست باشد، گزارۀ داده شده همواره درست است.چه درست، و چه ن r) ۲    ) درست ۱
  چه درست، و چه نادرست باشد، گزارۀ داده شده همواره نادرست است. r) ۴    ) نادرست ۳

  

  ها (قسمت دوم) تركيب گزاره

  تركيب دوشرطی دو گزاره -٤

گر از گزارۀ  شـرطی دو گـزاره را بـه صـورت دواستفاده كـرده و تركيـب » «ز نماد گاه ا آن ,نتيجه شود pهم گزارۀ  qنتيجه شده و از گزارۀ  qگزارۀ  ,pا
»p q «شرطی نويسيم. در واقع تركيب دو می»p q «همان گزارۀ(p q) (q p)   .است  

j²` ®]±0³[ ¾1½p q č  
 p دهد  نتيجه میq  را وq دهد  نتيجه میp .را  
گر   گر  qگاه  آن ,pا   .pگاه  آن ,qو ا
گر     .و برعكس qگاه  آن ,pا
 p  شرط الزم و كافی است برایq.  
 p  گر گر و تنها ا   .qا

`0c.﹎ ²\ ¿yam²\ =Â﹋aG jb`0¶č  گر دو گزارۀ  ,باشـند» نادرسـت«و يـا هـر دو » درست«هر دو  qو  pا
گر يكی » درست« ها ارزش تركيب دوشرطی آن ارزش تركيـب  ,باشـد» نادرسـت«و يكـی » درست«است و ا

  شود. می» نادرست«ها  دوشرطی آن
گر ارزش  pارزش ,qو  pاز جدول ارزش تركيب دوشـرطی  ,مشخص باشند qو  pهای  گزاره  ا q 
گر ارزش .كنيم را تعيين می pهـای شـرطی تركيب بلكه ارزش ,ها به تنهايی مشخص نباشند های آن ولی ا q 

qو p يعنیهای شرطی تركيب ی اينفتركيب عط از جدول ارزش ,را بتوان تعيين كرد ،(p q) (q p)   كنيم.  استفاده می  

p q   q p  
  د
  ن
  ن
  د

  د
  ن
  د
  ن

  د
  د
  ن
  ن
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  رود. كار می است كه در مورد آن به تعابيری) ۲) و (۱های ( باشد و گزينه می» چه به گفته درآمده آن«منطق در لغت به معنای   3 1
  شود. گزاره گفته می» باشد دقيقاً دارای ارزش درست يا نادرستهر جملۀ خبری كه «گوييم، بلكه به  به هر جملۀ خبری، گزاره نمی  3 2
  ها: گزينهبررسی   4 3

بـه نظـر  و تر باشد كردن نيست. چون به نظر يک نفر، شايد درس عربی سخت ولی ارزش آن دقيقاً قابل مشخص ،) اين يک جملۀ خبری است۱
  يک نفر ديگر، درس رياضی.

  ) اين يک جملۀ پرسشی است و اصالً خبری نيست.۲
  ) اين يک جملۀ امری است نه خبری!۳
  باشد. ارزش نادرست می ای با دارای ارزش نادرست است، پس گزاره ) اين يک جملۀ خبری است كه۴

  تونيم تشخيص بديم كه چرا گزاره نيست! ميشه يه چيزی بگين ما ديگه اشتباه نكنيم؟ ) رو نمی١هايی مثل گزينۀ ( جملهباز هم ما  
بری رو مشخص كنی. خب هميشه مثالً از خودت بپرس به نظـر ارزش درست يا نادرست بودن جملۀ خ دقيقاً ببين مهم اينه كه بتونی چند بار بگم!   

گه جوابت اين بود كه شايد به  گه اين جمله رو به دوستت بگی، جواب ميده درسته يا نه؟ اون چی ميگه؟ ا نظر اون درست باشـه تو اين جمله درسته يا نه؟ حاال ا
گه جواب هر دوتاتون ق كه هر دوتاتون در مورد  ، حتماً گزاره هست، البته با فرض اينهطعاً درست يا نادرست باشيا نادرست، پس معلومه كه گزاره نيست. اما ا

) تو بگی نادرسته ولی دوستت بگـه ۴گزينۀ ( توبگين. مثالً  سوادی، درست يا نادرست رو اشتباهاً  كه از رو بی اون موضوع اطالعات درست داشته باشين نه اين
  !دونه مقبرۀ حافظ تو شيرازه نه كرمان!! سوادی دوستته كه نمی گزاره نيست، چون اون ديگه از بی )۴( گزينۀ تونی بگی جا نمی درسته. اين

  بررسی موارد:  4 4
  باشد. ارزش نادرست می الف) يک جملۀ خبری نادرست است، پس يک گزاره با

  ب) يک جملۀ پرسشی است، پس گزاره نيست.
  ن به طور دقيق، مشخص كرد (به نظر يكی درست و به نظر ديگری نادرست است)، پس گزاره نيست.توا ج) يک جملۀ خبری است ولی ارزش آن را نمی

ارزش  ه بـاشود كه گنـگ اسـت)، پـس يـک گـزار می 6برابر 3و 2د) يک جملۀ خبری نادرست است (چون مثالً ضرب دو عدد گنگ
  باشد. نادرست می

  ) يک جملۀ عاطفی است، پس گزاره نيست. ه
  باشد. ارزش درست می و) يک جملۀ خبری درست است، پس يک گزاره با

  شده، گزاره هستند. تا از موارد گفته ۳بنابراين 
  ها: بررسی گزينه  4 5

)درست )     4 4 3 73 27 3 3 3 )۱  
عدد اول درست 121 11 )۲  

,درست      2 3 2 3
2 3
1 15 25 4 64 5 4
5 4

 )۳  

,عليه صحيح دارد. مقسوم  ۱۲نادرست , , , ,{ }       12 6 4 3 2   ۴( ۱۲ عدد های صحيح عليه مقسوم 1
  شود. متغير رسم می ٣نمودار راداری برای حداقل   2 6

  ارزش درست هستند. هايی با ارهها، گز بقيۀ گزينه
  ها درست هستند؟ ميشه بگيد چرا بقيۀ گزينه 

  نه! همه رو تو رياضی سال دهم خوندی. برو يه نگاه به كتاب پارسالت بنداز، همش يادت مياد. 
  است. پس داريم: n2گزاره برابر  nهای ارزشی  تعداد حالت  1 7

½nHq¬ 10 Â{pnH ÁIÀïS²Ie jHk÷U
½nHq¬ 7 Â{pnH ÁIÀïS²Ie jHk÷U

   
10 10 7 3
7
2 2 2 8
2

  

8 4      m m m     72 128 2 2   گزاره mهای ارزشی  تعداد حالت 7
52گزاره خواهيم داشت. در نتيجه دارای ۵گزاره،  ۲با حذف    حالت ارزشی خواهند بود. 32

  128 32   ها تفاضل تعداد حالت 96
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نويسـيم. پـس در مجمـوع، ايـن جـدول  را می» ن«بار حـرف  n12و» د«بار حرف  n12ای هر گزاره،گزاره، بر nدر جدول ارزشی    3 9
nدارای n 12 است. » ن«و همچنين حرف » د«حرف  تا 

  گزاره داريم: ۴با توجه به نكتۀ باال برای 
  8 4 در كل جدول 32   4 1 32 2   : برای هر گزاره8

يـن گـزاره شروع كنيم. پس نقيض ا» چنين نيست كه«دانيم برای نوشتن نقيض يک گزاره، كافی است فعل جمله را منفی كنيم يا جمله را با  می  4 10
  شود: های زير می به صورت

  عدد منفی يا صفر است. mيعنی  عدد نامثبت است. mالف) 
  عدد نامثبت نيست. mب) چنين نيست كه 

  درست است. ،) به عنوان نقيض اين گزاره۴پس تنها گزينۀ (
«نقيض اين گزاره به صورت   1 11 3  «شود كـه يعنـی  یم» تر نيست. كوچک 4از 3يا 4  3  4يـا 4تـر يـا مسـاوی بزرگ 3يـا 4

  كرد. ) بيان٤) و (٣)، (٢های ( توان نقيض آن را به صورت گزينه پس می »است. 3تر يا مساوی كوچک
  تره؟ كوچيک 4از 3اين گزارۀ صورت سؤال كه اصالً غلطه! آخه مگه 

خوايم نقيضش رو پيدا كنيم، حاال درسته يا نادرست. اصـالً  نيست! ولی مگه مهمه؟ خب يه گزارۀ نادرسته. ما میدرست خب معلومه كه  
  قيضش درسته. يه ذره بيشتر دقت كن بچه جان! با همين يه فكر اشتباه، راحت يه تست ساده رو از دست ميدی.مهمه؟ خب عوضش، ن

است. چون مثالً عدد» نادرست«ارزش خود گزاره   3 12 1
د منفـی از هـر عـد«تر است. نقيض گزاره بـه صـورت  بزرگ 2، از معكوس خود، يعنی2

و كـامالً هـم درسـت » باشند. تر می بعضی عددهای منفی هستند كه از معكوس خود، بزرگ«شود كه يعنی  می» تر نيست. معكوس خود، كوچک
  و صفر. 1است، مانند اعداد بين

تر  وقـت راحـت ناو» تر اسـت. چکچنين نيست كه هر عدد منفی از معكوس خود، كو«طوری نوشتيم:  ما نقيضش رو اين 
  كه فعل آخر رو منفی كنيم.به جای اين تونستيم معنی جمله رو تشخيص بديم 

چنين نيسـت «كردن فعل آخر، ميشه معنی نقيض رو درک كرد و گاهی با آوردن عبارت  منفی با آفرين. خيلی نكتۀ خوبی رو گفتی. گاهی 
  اش رو خوب درک كنين و دچار اشتباه نشين. رو امتحان كنين تا بتونين معنی هر دوتاش ،هايی چنين سؤال توپس هميشه ». كه

  دانيم نقيض نقيض هر گزاره، برابر خود گزاره است. پس: می .نويسيم را می qو  pهای  را داريم، ابتدا خود گزاره qو  pهای  چون نقيض گزاره روش اول:  1 13

: p225  .عدد اول است: p
ÇÃ£º

 225 xpnHعدد اول نيست. 15
 درست  

x y : q 2   ضابطۀ يک تابع برحسب متغيرx .نيستx y : q
ÇÃ£º

 2  ضابطۀ يک تابع برحسب متغيرx .استxpnH
  نادرست (زيرا

xازای مثالً  به    وجود دارد.) yبرای  ۱و  1دو مقدار 1
  است.» نادرست«و » درست«به ترتيب  qو  pهای  بنابراين ارزش گزاره

  كنيم: ها را مشخص می ها را پيدا كرده و از روی آن، ارزش گزاره ارزش نقيض گزاره روش دوم:

: p225  ول است.عدد ا xpnH
 نادرست  ارزشp .درست است  

x y : q 2   ضابطۀ يک تابع برحسب متغيرx .نيستxpnH
 درست  ارزشq .نادرست است  

توانـد  مین aعـددی اول باشـد. در نتيجـه  aبايـد پـس نپـس ارزش خـود گـزاره بايـد نادرسـت باشـد.  ،است ، درستهچون ارزش نقيض گزار  3 14

124عدد   باشد. 314
aعددی مركب است يا aشود، يعنی  می» عددی اول نيست. a«نقيض اين گزاره به صورت توجه كنيد كه     ب).(نه اول و نه مرك 1

  ها: بررسی گزاره  1 15
x

, , , , , , , , , , ,x {... } x {... } x { ...} x
ÇÃ£º 

           3 2 1 0 3 2 1 0 1 2 3
z''''" n  الف)  

x
x x x x x( x) x x x

ÇÃ£º
IÄ


            2 2 12 0 2 0 1 2 0 0 02

z''''"  ب)  
x

x x x
ÇÃ£º 

   3 3 2
z''''"  ج)  

x
, , ,{x : x x} {x : x x} x {... } x

ÇÃ£º 
          2 1 0

z''''" z n  د)  
  ها درست هستند. پس نقيض همۀ گزاره
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الف)  1 16
p

SwH ·HoÄH ShTÄIQ ·Ho¿U و
q

.SwH ·HoÄH ¾â ±¤ ¸ÄoUk¹±M ½¼¨ï´±ø  

، نادرست است (دماوند، بلندترين قلۀ ايران است.). حال تركيـب عطفـی يـک گـزارۀ درسـت و يـک گـزارۀ q، درست و ارزش گزارۀ pرۀ ارزش گزا
  شود. نادرست، يک گزارۀ نادرست می

ب)
p

SwH ·ITwp¼i nj ¼]H¼i ®Q  يا
q

.SwH ·HkμÀ nj ³IÃi â½oL£¶  

  باشد. ها هم نادرست می ننادرست است، پس تركيب فصلی آ qو  pارزش هر دو گزارۀ 
  ها: بررسی گزينه  4 17

p : ( )
p q

q :
.SwH Swnj

      
  

24 2 4 4
2 3




 )۱  

p : ( )
p q

q :
.SwH Swnj

        
 

23 0 9 0
1
2 r




 )۲  

p :| | | |
p q

q : W ( )
.SwH Swnj

         
 

2 25 625 25 25 25 25 

n n w
 )۳  

cp : ( ) ( )
p q

q : ( )
.SwH SwnjIº

     
  

2 2

0 0

7 7 7

2 0 2 1

q q( )


 )۴  

pگزارۀ شرطی  1 18 q صورتی نادرست است كهفقط درp درست وq .نادرست باشد  
19 2    

(p ( q))   p ( q)   ( p) q  q  p  q p 

  ن د د  ن د  ن د

  بنابراين ارزش هر دو گزاره، درست است.

گر فرض كنيم  1 20 pا q r  گاه بايد ارزش گزارۀ باشد، آنr ( r)  دانيم تركيب فصلی هر گزاره با نقيضش، همواره درسـت  را تعيين كنيم. می
  باشد. یاست. پس ارزش اين گزاره، همواره درست م

  درست هستند. در نتيجه داريم:نادارای ارزش  qو  pهای  دارای ارزش درست است، پس خود گزاره qو  pهای  چون نقيض گزاره  3 21

( (p r)) ( q)   (p q) r  (p r)  p r p q q r  q p 

  ن  ن  ن  د  ن  ن د  ن د

  گيريم. را درنظر می» ن«و » د«دو حالت  qبرای   4 22
  ها: گزينه بررسی

(p q)  p q q p  )۱  
  د
  د

  ن
  ن

  د
  ن

  ن
  

  

  

  
  

(( p) p) q  ( p) p p q p )۳  
 د
  ن

  د  د  ن
  ن

  ن
  

  ) هم نادرست داشت ديگه؟٣(خب گزينۀ  
 q درست، درسته و به ازای q ) به ازای۳تو گزينۀ ( نادرسته. هموارهبله، ولی درست هم داشت. اما سؤال از ما خواسته كدام گزاره،  

  ، چه نادرست، گزارۀ داده شده، همواره نادرسته.هچه درست باش q )،۴نادرست، نادرسته ولی تو گزينۀ (

( p) q  p  q p)۲  
  د
  د  د  د

  ن
  ن

(q ( q)) p  q ( q)  q qp)۴ 
  ن
  ن

  د
  د

  ن
  د

  د
  ن

  ن
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درست » ها است. ميانه همان چارک دوم داده«و گزاره تنها درصورتی درست است كه هر دو گزاره، درست باشند. چون ارزش گزارۀ تركيب عطفی د  4 23
  ارزش درست باشد. ای با گزارهبايد هم  pاست، پس 

  ها: بررسی گزينه
  نادرست است.شده،  داده ۀحرف است، پس گزار ۳۲) الفبای فارسی دارای ۱
1تر نيست، مثل عدد دد لزوماً از خود عدد بزرگ) توان دوم هر ع۲

1كه توان دوم آن 2
  باشد، پس اين گزاره هم نادرست است. تر می است كه از آن كوچک 4

  ای و نسبتی است، پس اين گزاره هم نادرست است. فاصلهها ترتيبی، اسمی،  بندی آن شوند و مقياس تقسيم ) متغيرها به دو نوع كيفی و كّمی تقسيم می۳
۴(x y 2 2 ),فقط به ازای 0 )0   باشد. ای درست می برقرار است. پس اين ضابطۀ يک تابع شامل يک نقطه است و بنابراين گزاره 0

  ) باشد.۴تواند گزارۀ گزينۀ ( می pدر نتيجه 
pۀ شرطی درصورتی به انتفای مقدم، درست است كه مقدم نادرست باشد. پس بايـديک گزار  4 24 q دانيم تركيـب  نادرسـت باشـد. از طرفـی مـی

  بايد هر دو نادرست باشند. qو  pفصلی دو گزاره، تنها درصورتی نادرست است كه هر دو گزاره، نادرست باشند. بنابراين 
  ها: بررسی گزاره  1 25

گر الف) ا
p

SwH ¾¶I¹ÀI{ oøI{ Ák÷wگاه ، آن
q

SwH ·ITw¼M oøI{ Á¼²¼¶.  

  هم نادرست است.) qباشد. (البته ارزش  نادرست است، پس اين گزارۀ شرطی به انتفای مقدم، درست می pارزش 
گر ب) ا

p

SwH ·HkμÀ nj Â±ø¼M â½oL£¶گاه ، آن
q

SwH qÄoLU nj ³IÃi â½oL£¶.  

  باشد. نادرست است، پس ارزش اين گزارۀ شرطی نادرست می qو ارزش درست  pارزش 
22دو گزاره داريم، پس دارای  1 26   حالت ارزشی هستند: 4

(p q) (p q)   p q p q q p 

 د
  ن
 د

  د

 د
  ن
  ن
  ن

  د
  ن
 د

  د

  د
  ن
 د
  ن

 د

 د
  ن
  ن

  ها: بررسی گزينه  3 27
گر۱ ) ا

p

SwH Ï»H jkø45گاه ، آن
q

SwH ®¶I¨ ÍMo¶ jkø289.  

p ای نادرست گزاره( ) 45 9 )ای درست گزاره qو  5 ) 2289   باشد. رۀ شرطی، به انتفای مقدم، درست میپس اين گزا. است 17
گر۲ ) ا

p

SwH 4 Joñ¶14گاه ، آن
q

( )  22 4.  

p ای نادرست گزاره( ) 14 2 ))ای نادرست هم گزاره qو  7 ) ) 22   باشد. درست می ،است، پس اين گزارۀ شرطی به انتفای مقدم 4

گر۳ ) ا
p

SwH   5 4گاه ، آن

q

SvÃº 1 1
2 3

.  

p ای درست و  گزارهq باشد. نادرست می ،ای نادرست است. پس ارزش اين گزارۀ شرطی گزاره  
گر۴ ) ا

p

  6 1 3 3گاه ، آن
q

.SwH K¨o¶ jkø 91  

)درست pگزارۀ  )    
3

6 1 3 6 3 )ای درست هم گزاره qو  3 ) 91 13   باشد. پس ارزش اين گزارۀ شرطی درست می ،است 7

28 1  p شده يعنی تالی در گزارۀ شرطی داده .ای همواره درست است ای درست است، پس تركيب فصلی آن با هر گزاره گزاره(p q) باشد.  همواره درست می
  پس مقدم، چه درست و چه نادرست باشد، ارزش اين گزاره همواره درست خواهد بود.. ارۀ شرطی داريم كه تالی آن درست استحال گز

  ها: بررسی گزاره  2 29
  باشد. الف) مقدم درست و تالی نادرست است، پس اين گزاره نادرست می

  باشد. ، درست میب) مقدم نادرست و تالی هم نادرست است، پس اين گزاره به انتفای مقدم
  باشد. ج) مقدم درست و تالی هم درست است، پس اين گزاره درست می

  باشد. د) مقدم نادرست و تالی درست است، پس اين گزاره به انتفای مقدم، درست می
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  ها: بررسی گزينه  3 30
p) مقدم نادرست است، پس گزارۀ شرطی۱ p به انتفای مقدم، درست است.  
گر مقدم نادرست باشد، گزارۀ شرطی درست است.۲ گر مقدم درست باشد، گزارۀ شرطی نادرست و ا   ) تالی نادرست است. پس ا
  باشد. ) مقدم درست و تالی نادرست است، پس گزارۀ شرطی نادرست می۳
  باشد. درست باشد و چه نادرست) درست می q) تالی درست است، پس گزارۀ شرطی (چه ۴

  ها: گزينهبررسی   3 31

(p q) r  p q  r q p 
)۱  

  د  ن  ن  ن  د
  

qارزش ،)۲گزينۀ (توجه كنيد كه در  r .اصالً مهم نيست و گزاره به انتفای مقدم، درست است  

q (p r)  p r  r q p 
  د  ن  ن  ن  ن  ۳(

  هم، گزاره به انتفای مقدم، درست است. )۴گزينۀ (در 
p)ۀچون ارزش گزار  4 32 q) r  باشد. بنابراين  نادرست است، پس حتماً مقدم درست و تالی نادرست میr  نادرست اسـت. حـالp  نادرسـت

pو q  درست است كهq  و چه نادرست باشد، همواره برقرار است.چه درست  
p،ههر چی باش qچرا   q درست ميشه؟  

  نادرسته ... pيه سؤالی پرسيدی كه جوابش رو بارها و بارها گفتيم! نميگم ببينم خودت يادت مياد يا نه؟ فقط به اين دقت كن كه  
  ها: بررسی گزينه  4 33

q (p r)   p r  r q p  )۱  د  ن  ن  ن  ن  
  

( q p) r   q p  q  r q p )۲  د  ن  ن  د  د  ن  
  
  
  

(p q) ( r)    p q  r  r q p )۳  د  ن  ن  د  ن ن  
  

p (q r)   (q r) q r  p  r q p )۴  د  ن  ن  ن  ن  د  د  

  ها: بررسی گزينه  2 34
r) در گزارۀ شرطی۱ p تالی درست است، پس،r فصلی يک گزارۀ  چه درست باشد و چه نادرست، اين گزارۀ شرطی درست است. حال تركيب

  ، درست است.يک گزارۀ نادرست درست با
۲(( p) نادرست است، پسp r همواره نادرست است. چونq باشد، پس از يک گزارۀ درست، يک گزارۀ نادرسـت نتيجـه  درست می

  نادرست است.شده و بنابراين گزارۀ حاصل، 
۳(( p) نادرست است، پس گزارۀ شرطیp r از يک گزارۀ درست يـک گـزارۀ درسـت چون به انتفای مقدم، درست است. حال( q) 

  شده، درست است. نتيجه شده، پس ارزش گزارۀ داده
۴ (q نادرست است، پسq r به انتفای مقدم، درست است. ،شده باشد. بنابراين گزارۀ شرطی داده نادرست می  

  ها: بررسی گزينه  3 35
۱ (r يعنی گزارۀ .باشد ای همواره نادرست می ای نادرست است، پس تركيب عطفی آن با هر گزاره گزاره(p q) r  .همواره نادرست است  
۲ (r پس ،است نادرستr p هم نادرست است. از طرفیr است. باشد. پس از يک گزارۀ درست، يک گزارۀ نادرست نتيجه شده درست می 

  باشد. شده، نادرست می بنابراين گزارۀ داده

p (q r)  p  r q p 
)۲  

  د  ن  ن  ن  د

(p q) r   p q  r q p 
)۴  

  د  ن  ن  ن  د
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۳ (r نادرست است، پسr p ای درست است. بنابراين گـزارۀ باشد و تركيب فصلی آن با هر گزاره ی مقدم، درست میبه انتفا(r p) q  
  همواره درست است.

۴ (r پس ،نادرست استq r  گر گر  qا هم كه مشخص نيسـت، پـس ارزش  pنادرست باشد، نادرست است. ارزش  qدرست باشد، درست و ا
  توان به طور دقيق تعيين كرد. ين گزاره را نمیا

  ها: بررسی گزينه  3 36

  اين گزاره همواره درست است.
p p   p  p 

  د  ۱(
  د

  ن
  د

  د
  ن

  

  اين گزاره همواره درست است.

p q p  p q q  p 

)۲  
  د
  د
  د
  د

  د
  ن
  ن
  ن

  د
  ن
  د
  ن

  د
  د
  ن
  ن

  

گر  گر  pا   نادرست باشد، نادرست است. pدرست باشد، درست و ا
p p  p  p  

  د  ۳(
  ن

  ن
  د

  د
  ن

  

  اين گزاره همواره درست است.

(p q) p  p q q  p 

)۴  
  د
  د
  د
  د

  د
  ن
  د
  د

  د
  ن
  د
  ن

  د
  د
  ن
  ن

37 1  q p  نادرست است، پسq  درست وp باشد. چون  نادرست میp نادرست است، پـسr p ) هـم نادرسـت اسـتr  چـه درسـت و چـه
tشده از طرفی در سؤال گفته .نادرست باشد.) (r p)  بايد مقدم، يعنی  ،پس چون تالی نادرست است ،درست استt  هم نادرست باشد تا

  دلخواه است. rنادرست و  tدر نتيجه ارزش . ارزش اين گزاره درست شود
aنادرست است، چون pارزش گزارۀ   4 38 b (a b)(a ab b )    3 3 2 q. حال چون ارزش گزارۀ2 p p  رسـت اسـت و تـالی نادرسـت د

qباشد، بايد مقدم هم نادرست باشد تا ارزش گزارۀ شرطی به انتفای مقدم، درست شود. بنابراين می p  نادرست است. چونp  ،نادرست اسـت
qهم نادرست باشد تا qبايد  p باشد. ب كنيم كه دارای ارزش نادرست میای را انتخا نادرست شود. پس بايد گزاره  

  ها: بررسی گزينه
:) درست، زيرا۱ 24 4 6 .  
  كند: شمار نقطه، قطع می ها نمودار را در بیyخط موازی محور يک ) درست، زيرا ۲

1:) درست، زيرا۳ 1
4 و 2 1 12 ، پس2 11 24 .  

x) نادرست، زيرا: ريشه ندارد.۴ x     2 21 0 1  
  باشد. ) می۴ای كه نادرست است، گزينۀ ( بنابراين تنها گزاره

  ها: بررسی گزينه  4 39
۱ (p از گـزارۀ درسـتباشد. حال  ای (چه درست و چه نادرست) همواره درست می ای درست است، پس تركيب فصلی آن با هر گزاره گزارهp q  ،

گر  rگزارۀ  pدرست باشد، گزارۀ rنتيجه شده است كه ا q r  گر pنادرست باشد، گزارۀ r درست و ا q r  .نادرست است  
۲(( p) گر  .است ای نادرست است كه تالی گزارۀ شرطی گزاره qدرست باشد، گزارۀ شرطی qپس ا p گر   نادرست باشد، درست است. qنادرست و ا
۳(( p) باشد. حال تركيب فصلی اين گـزارۀ نادرسـت ای، همواره نادرست می نادرست است، پس تركيب عطفی آن با هر گزاره( p r)  بـا

  ، همواره درست است.pگزارۀ درست 
)) تركيب عطفی گزارۀ نادرست۴ p) ای، نادرست اسـت. حـال از گـزارۀ درسـت  با هر گزارهpگـزارۀ نادرسـت ،p q  نتيجـه شـده، پـس

pگزارۀ ( p q)  ره نادرست است.هموا  
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  كنيم: شده را بررسی می های داده گزاره  2 40
)۱(p q های گزاره درست است، پس حداقل يكی از p يا q باشد. (حداقل يعنی يكی يا هر دو) درست می  
)۲(q r  درست است، پس حالتq  درست وr .نادرست امكان ندارد  
)۳(p r  های  گزارهنادرست است، پس حداقل يكی ازp  ياr .نادرست است  
)۴(q t نادرست است، پسq  درست وt .نادرست است  

  توان فهميد كه: های فوق می گيری حال از نتيجه
   هم نادرست است. tنادرست و  qشود كه  ) نتيجه می۴از (
  درست است. pشود كه  نادرست است، نتيجه می qكه  ) و اين۱از (
  نادرست است. rشود كه  درست است، نتيجه می pكه  ) و اين۳از (

  نادرست هستند. tو  q ،rهای  درست و گزاره pبنابراين گزارۀ 
  ها باز هم بديد؟ خيلی سؤال باحالی بود. ميشه از اين سؤال 

  كنی! مند شدی! پس برو تست بعدی رو حل كن، ببينم چيكار می قدر عالقه يشه! خوبه كه اينبله كه م 
  كنيم: شده را بررسی می های داده گزاره  3 41

)۱(p r های گزاره نادرست است، پس حداقل يكی از p  ياr  .نادرست است  
)۲((q t) (r q)   سنادرست است، پq t درست وr q هـای گزاره نادرست است. يعنی حداقل يكـی از q  يـاt  درسـت اسـت و

  نادرست است. qيا  r های گزاره همچنين حداقل يكی از
)۳ (t r  است، پس نادرستt  درست وr درست است.نا  

  شود كه:  از موارد باال نتيجه می
  هم درست است.  rدرست و  tفهميم كه  ) می۳از (
  نادرست است.  pشود كه  درست است، نتيجه می rكه  ) و اين۱از (
  نادرست است.  qشود كه  درست است، نتيجه می rكه  ) و اين۲از (

  ست هستند. در rو  tهای  گزارهنادرست و  qو  p های گزاره بنابراين
42 2    

q p p q

q p p q q p

 .jnHkº ·I§¶H SwnjIº » Swnj S²Ie uQ ,SwH Swnj
.kÀjïÂμº fn ,SwnjIº »j oÀ » S²Ie Â¹÷Ä .jnHkº ·I§¶H SwnjIº » Swnj S²Ie uQ ,SwH Swnj

 
  

  

 qدرسـت و  pحالـت  ۲حالت بايد وجود داشته باشـد،  ۴كه  qو  p توان نتيجه گرفت كه در جدول ارزشی از موارد باال می
  را داريم:  مقابلا دو حالت شوند و تنه نادرست حذف می qو  pنادرست و 

  همواره درست است.  qبينيد گزارۀ  طور كه می  همان
32گزاره دارای ۳دانيم  می روش اول:  1 43 تـالی  درسـت ومقـدم فقط در حالتی كـه  شرطی گزارۀيک دانيم  میحالت ارزشی هستند. از طرفی  8

  باشد.  ها درست می لتنادرست باشد، نادرست است و در بقيۀ حا
pجا تنها حالتی كه پس در اين r  درست وq  طور مشابه كنيم. به حالت كم می ۸نادرست باشد را از،p r  ۱حالـت، فقـط در  ۴از بين 

pحالت، ۳حالت نادرست است. پس در  r برایباشد درست می .p r ،وقتی كه درست است q ،۲ يعنـی  حالت درست و نادرست دارد)
گر حالت نادرست  حالت داريم) ۶ pمانـد كـه مـی حالـت بـاقی ۳برداريم، در كل  ها آنرا از  qكه ا r  درسـت وq شـود. پـس  نادرسـت می
در 8 3   حالت اين گزاره دارای ارزش درست است.  5

  كنيم:  ها را رسم می جدول ارزش گزاره روش دوم:

(p r) q   p r r q p  
  د
  د
  ن
  د
  د
  د
  ن
  ن

  د
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  د
  ن
  د
  د
  د
  د

  د
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  د
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  د
  ن
  د
  ن

  د
  د
  ن
  ن
  د
  د
  ن
  ن

  د
  د
  د
  د
  ن
  ن
  ن
  ن

  حالت، اين گزاره دارای ارزش درست است.  ۵بينيد در  طور كه می همان

q  p  
  د
  د

  د
  ن
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32گزاره داريم، پس ۳چون   3 44   كنيم:  ها را رسم می ها وجود دارد. جدول ارزش گزاره حالت ارزشی برای آن 8

( p r) q r     p r   q r r  p  r q p  
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  شود.  نادرست می  حالت آخر كه هر سه گزاره نادرست باشند، ارزش اين گزاره بينيد تنها در طور كه می همان
  )، ارزش اين گزاره، نادرست ميشه. درسته؟٣ها رو امتحان كرديم و ديديم تنها تو حالت گزينۀ ( ما گزينه 

  .حل كامل رو انجام داديم تا موضوع كامالً برا همه جا بيفته بله كارت كامالً درسته. ما راه 
نادرست اسـت. بنـابراين امـروز » ديروز شنبه بود.«باشد. يعنی  چون گزارۀ شرطی به انتفای مقدم، درست است، پس حتماً مقدم آن نادرست می  2 45

ا داريـم. ر» .فـردا دوشـنبه اسـت«و » .فردا چهارشـنبه اسـت«تركيب فصلی دو گزارۀ  ،قطعاً يكشنبه نيست. از طرفی تالی درست است، در تالی
  كنيم:  های مختلف را بررسی می ها درست باشد. حال حالت صورتی درست است كه حداقل يكی از گزارهدانيم تركيب فصلی در می
  ) هر دو درست باشند: امكان ندارد كه فردا هم چهارشنبه باشد و هم دوشنبه.۱
  شنبه است و امروز يكشنبه نيست. سه اين يعنی امروز :نادرست باشد» .فردا دوشنبه است«درست و » فردا چهارشنبه است.) «۲
شنبه نيست و امروز يكشنبه است. ولی مـا گفتـيم  اين يعنی امروز سه :درست باشد» .فردا دوشنبه است«نادرست و » فردا چهارشنبه است.) «۳

   باشد.  شنبه می روز سهپذير است و ام ) امكان۲كه امروز قطعاً يكشنبه نيست. پس اين حالت هم امكان ندارد. بنابراين تنها حالت (
شـده،  دانيم ارزش گـزارۀ داده شود. چون مـی نادرست می، و با گزارۀ نادرست درست ,درست است. پس تركيب عطفی آن با گزارۀ درست ,pارزش   1 46

pپس بايد ارزش گزارۀ نادرست است، q   نادرست باشد تا تركيب عطفی آن با گزارۀ درسـتp, درسـت شـود. حـال چـونناp  دارای
 qنادرسـت و در نتيجـه ارزش  qيعنی بايد ارزش ,شود دارای ارزش نادرست می ،تركيب فصلی آن تنها با گزارۀ نادرست ,ارزش نادرست است

  درست باشد.بايد 
  نداره؟ ای حل ديگه ما خيلی گيج شديم! سخت بود! راه 

گه مرحله به مرحله مثل ما پيش كدوم قسمتش سخت بود؟ فقط يه كم مراحل بررسی   وقـت اشـتباه   هيچ ,بری  اش زياد بود كه اونم ا
  ديم تا ببينی كه جوابمون درسته: انجام می ,درست qدرست و  pاين كار رو حاال با فرض  ,كنی. تازه بهتره در آخر دوباره جوابت رو چک كنی نمی

( p q) p    p q  q  p q  p  
  د  د  ن  ن  ن  ن

 ,نادرست بـه دسـت بيـار qدرست و يک بار  qيک بار  شده رو با فرض . تو ارزش گزارۀ دادههستشه گفت اينم يه روش حل ديگه  البته می
 qدرسـت و  p. اين كار رو هم انجام بديم تا حسابی خيالمون راحت بشـه. ايـن بـار بـا فـرض ميشهارزشش نادرست  ,ازای كدومش به ببين

  داريم: ،نادرست
( p q) p     p q  q p q  p  

  د  ن  ن  د  د  د

تر  تر و قابل درک حل ديگه كه فكر كنم برای شما راحت و قابل قبول نيست. اينم يه راه ميشهدرست  ,ارزش اين گزاره ,نادرست qازای  پس به
  باشه.

pدرست و rتنها درصورتی نادرست است كه مقدم درست و تالی نادرست باشد، پس يک گزارۀ شرطی   3 47 q  نادرسـت اسـت. از طرفـی تركيـب
 شـده را هـای داده هـر دو نادرسـت هسـتند. حـال ارزش گزاره qو  pفصلی دو گزاره تنها وقتی نادرست است كه هر دو نادرست باشند، بنابراين 

  يم.كن مشخص می
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