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»کتابی برای پرکاری تستی«
 چرا »تستیک« را آماده کردیم؟

پشت سر این مجموعه کتاب، یک ایدة آموزشی وجود دارد:
برخی از دانش آموزان، مطالب درسی را در مدرسه یاد می گیرند و از تست به عنوان یک 

ابزار یادگیری استفاده می کنند و ابتدا تست کار می کنند.
این دانش آموزان، این ترتیب را در یادگیری دارند: یادگیری در مدرسه + پرکاری تستی 

+ رفع اشکال به کمک پاسخ های تشریحی + مراجعه به درسنامه برای مرور
نظر  به  و  یاد خواهند گرفت  را  مطالب  بهتر  و  بهتر  دانش آموزان  این  که  است  طبیعی 

می رسد که نتایج درخشان تری در آزمون های چهارگزینه ای نیز بگیرند.
 به تست پاسخ بده، تیک بزن، برو جلو.

تستیک یعنی چه؟
»تستیک= تست+ تیک«

یادگیری از طریق تست، جسارت نیز می خواهد. این یادمان باشد. جسارت می خواهد چون 
ممکن است از حجم تست هایی که پاسخ آن را نمی دانیم یا پاسخ تست را اشتباه زده باشیم، 

بترسیم و در این صورت باز برویم و فقط درسنامه بخوانیم، اما نترسید.
باعث می شود که  تنها  و  به شما کمکی نمی کند  تکرار دوبارة درسنامه  باشد که  یادتان 

آرام شوید. 
اما بهترین کار این است که آرام نباشید. آرامش را نباید با کارهای غلط که نتیجه ندارد 
به دست آورید. آرامش باید در اثر کارهای درستی باشد که منجر به نتیجة خوب می شود.

بتوانید  تا  شود  رو  ایرادهایتان  بگذارید  نترسید؛  می کند.  رو  را  ما  ایرادهای  تست زدن، 
ایرادهایتان را حل کنید و با حل هر ایراد، یک قدم برای نتیجة بهتر بردارید.

برویم و حمله کنیم برای به دست آوردن نتیجه ای بهتر!

انتشارات مشاوران آموزش



اگرچه دنیای شگفت انگیز ریاضیات، در هر یک از ابعاد آن دارای زیبایی ها و پیچیدگی های خاصی است؛ ولی ما در این کتاب سعی 
کرده ایم تا مطالب را با بیانی ساده و روان، مختص دانش آموزان علوم انسانی به رشتۀ تحریر درآوریم.

تالش ما بر این بوده است، نوشتۀ پیش رو، جامع و کامل باشد؛ به این معنا که همۀ مطالب مورد نیاز پایۀ یازدهم، روان و به 
اندازة کافی نگاشته شوند.

کتاب پیش رو، شامل چهار بخش کلی است که در ادامه هر بخش را به اختصار معرفی می کنیم:
1. درسنامه: در این بخش، با بیانی ساده به توضیح مفاهیم می پردازیم و با ارائۀ مثال هایی، سعی در تفهیم، ساده سازی و 

ملموس تر کردن مطالب داریم.
الزم به ذکر است بخش درسنامه به اندازه ای پربار و کامل است که می تواند مستقل از بخش های دیگر مورد استفادة شما قرار 

بگیرد. این کتاب شامل 7 درس است که در هر کدام، بخش های زیر را می بینید:
جدول ابتدای درس: در ابتدای هر درس یک جدول آورده شده که به طور خالصه به شما می گوید در این درس چه مطالبی 

را خواهید خواند.
تمرین: در این کادر با حل تمرین، مطالبی که آموزش داده شده، تکرار و تثبیت می شوند.

برو مدرسه: این بخش شامل پرتکرارترین سؤاالتی است که در امتحانات مدرسه مطرح می شود.
برو آزمون: سطح سؤاالت این بخش، کمی دشوارتر است که معموالً این تیپ سؤاالت در آزمون های آزمایشی مطرح می شوند. 
اگر سؤالی را درست پاسخ ندادید، ناامید نشوید؛ زیرا در بخش درسنامه شما هنوز در حال تعلیم هستید، پس با خواندن دقیق 

پاسخ سعی کنید مطالبی که آموخته اید را تثبیت کنید.
برو کنکور: در این بخش سؤاالت کنکور یا مشابه آن ها که مربوط به آن درس است را آورده ایم.
روش: در این بخش، روش ها و ساختارهای حل مسائل را گام به گام به دانش آموز تعلیم می دهیم.

بی دقت نباشیم: گاهی دانش آموز به مطالب کتاب درسی کاماًل مسلط است، ولی بی دقتی باعث می شود نتواند به سؤاالت 
پاسخ صحیح بدهد. این بی دقتی ها عمدتاً از کامل نخواندن صورت سؤال ناشی می شود که ما سر بزنگاه به شما تذکر می دهیم.

اشتباه نکنیم: بیشترین نمره ای که در درس ریاضی از دانش آموزان کم می شود به خاطر اشتباهات محاسباتی است. در این 
بخش با توجه به تجربۀ تدریس و تصحیح برگه های دانش آموزان، این اشتباهات را با شما در میان می گذاریم تا در این دام نیوفتید.
چرا؟ چون: این بخش کالس درس را برای شما تداعی می کند و شامل سؤاالتی است که در حین تدریس از معلم خود می پرسید.
نکته: ابزارهایی را در اختیار شما قرار می دهد که به کمک آن ها و مطالب درسنامه می توانید به راحتی از پس حل سؤاالت بربیایید.

از دهم بدانیم: یادآوری مطالب سال گذشته است.
آنچه برای حل مسئله نیاز داریم: ابزارها و تکنیک های کاربردی را برای حل مسائل در اختیار شما قرار می دهد.

2. پرسش های چهارگزینه ای: در این کتاب تالش کرده ایم تا با طراحی و ارائۀ 480 پرسش چهارگزینه ای و تشریحی متنوع، 
مطابق با تغییرات کتاب درسی، دایرة گسترده ای از مسائل را پیش روی شما قرار دهیم.

3. آزمون های تشریحی: این کتاب با 4 آزمون تشریحی، امتحان مدرسه را برای شما شبیه سازی کرده  تا میزان یادگیری 
شما سنجیده شود.

4. پاسخنامه: در پاسخنامه عالوه  بر حل تشریحی سؤال، روش حل سؤال را نیز آورده ایم تا شما را از رجوع مجدد به درسنامه 
بی نیاز کنیم.

این کتاب حاصل کار تیمی همکاران واحد تولید مشاوران آموزش؛ یاسمین بگلری، ملیحه حاجی بابا و رامین براتی است که 
قدردان زحمات آن ها در به ثمر رسیدن این کتاب هستم و همچنین تشکر می کنم از تیم ویراستاری؛ ملیحه حشمتی، راحله 

احمدیان، زهرا محسنی و میالد بشارتی فرد که با دقت و ریزبینی، اشکاالت کتاب را به حداقل رساندند.
امید ما بر این است که در ارتقای کیفی آموزش ریاضی به زبان انسانی ها گامی هرچند کوچک برداشته باشیم.

مهناز حامدی
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ریاضـــی 11
1فصــل

1 گزارههاوترکیبگزارهها
درس1

توانایی های آخر بخشموضوعبخش

دو شرط الزم برای اینکه جمله ای گزاره باشد را یاد می گیرید. جدول ارزشی گزاره ها را می توانید بنویسید.گزارهاول

دو روش برای نقیض کردن گزاره یاد می گیرید و می دانید ارزش گزاره و نقیض آن عکس یکدیگر است.نقیض یک گزارهدوم

با ترکیب های عطفی، فصلی، شرطی، دوشرطی گزاره ها و قوانین مربوط به آن ها آشنا می شوید.ترکیب گزاره هاسوم

یاد می گیرید چطور ارزش یک هم ارزی را تعیین کنید. هم ارزی های مهم را می خوانید و از آن ها برای هم ارزی هاچهارم
تعیین ارزش گزاره ها استفاده می کنید.

با مفهوم عکس نقیض آشنا می شوید و از آن برای حل مسائل استفاده می کنید.عکس نقیض یک گزارءه شرطیپنجم

در پایءه دهم با علم منطق آشنا شدید و آموختید منطق، روش درست فکر کردن است؛ پس کسانی که با منطق مأنوس ترند معموالً کمتر از دیگران در 
استدالل ها اشتباه می کنند.

منطق
معنا: آنچه به گفته درآمده

تعبیر: بررسی استدالل ها
کاربرد: تشخیص اعتبار استدالل ها

در این درس از میان انواع منطق با منطق ریاضی آشنا می شوید.
منطق ریاضی، بیان ریاضی گونءه منطق است. اگر ریاضیات را به عنوان یک زبان درنظر بگیریم، منطق ریاضی، دستور این زبان است.

در منطق ریاضی با یک سری تعریف و قانون سروکار داریم. اگر با دقت هر تعریف و قوانین مربوط به آن را یاد بگیرید، دیگر در حل سؤاالت این درس 
با مشکل مواجه نمی شوید.

یکی از مهم ترین آن ها تعریف گزاره است.

گزاره

گزاره به جمله ای گفته می شود که دارای دو شرط باشد:تعریف
۱. جملءه خبری باشد.

۲. دقیقاً یکی از دو ارزش درست یا نادرست را بتوان به آن نسبت داد. گزاره

مثال: بررسی کنید آیا جمالت زیر گزاره هستند یا خیر.

۱. »کجا می روی؟« گزاره نیست؛ زیرا یک جملءه پرسشی است، نه خبری )نقض شرط ۱(.
۲. »در را ببند.« گزاره نیست؛ زیرا یک جملءه امری است، نه خبری )نقض شرط ۱(.

۳. »کاش کرونا تمام شود.« گزاره نیست؛ زیرا یک جملءه عاطفی است، نه خبری )نقض شرط ۱(.
۴. »نارنگی از پرتقال خوشمزه تر است.« گزاره نیست؛ زیرا با اینکه یک جملءه خبری است، ولی نمی توان به آن دقیقاً یکی از دو ارزش درست یا نادرست 

را نسبت داد. شاید از نظر کسی نارنگی خوشمزه تر باشد و برای دیگری پرتقال )نقض شرط ۲(.

5 عددی گنگ است.« گزاره است؛ زیرا یک جملءه خبری است که ارزش آن درست است. « .۵
۶. »سقراط شاگرد افالطون است.« گزاره است؛ زیرا یک جملءه خبری است که ارزش آن نادرست است.

۷. »نام برادر شهناز، محمد است.« گزاره است؛ زیرا یک جملءه خبری است که ارزش آن یا درست است یا نادرست؛ هرچند ما نمی دانیم درست است یا 
نادرست، ولی مطمئن هستیم که دقیقاً یکی از این دو ارزش را دارد.

نتیجه می گیریم
۱. جمالت پرسشی، امری و عاطفی گزاره نیستند.

۲. جمالت خبری ای که نتوانیم دقیقاً یکی از دو ارزش درست یا نادرست را به آن ها نسبت دهیم، گزاره نیستند.
۳. جمالت خبری ای که ارزش آن ها را نمی دانیم، ولی مطمئن هستیم دقیقاً یکی از دو ارزش درست یا نادرست را دارند، گزاره هستند.

1 1
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ریاضـــی 11
فصــل

1
کدام یک از جمالت زیر گزاره هستند؟1

۲. »۴ مضرب ۲ است.« ۱. »کاش فردا برف بیاید.«  
π گنگ است؟« ۴. »آیا  ۳. »۲۷ عددی اول است.«  

۶. »ریاضی از عربی آسان تر است.« ۵. »کیان متولد ماه خرداد است.«  
پاســــخ:

۱. جملءه عاطفی است؛ پس گزاره نیست.
۲. جملءه خبری است که ارزش آن درست است؛ پس گزاره است.

۳. جملءه خبری است که ارزش آن نادرست است؛ پس گزاره است.
۴. جملءه پرسشی است؛ پس گزاره نیست.

۵. جملءه خبری است که ارزش آن یا قطعاً درست است یا قطعاً نادرست؛ پس گزاره است.
۶. جملءه خبری است که ارزش آن را نمی توان تعیین کرد. شاید برای کسی درس ریاضی آسان تر باشد و بگوید ارزش جمله درست است و 

برای دیگری درس عربی آسان تر باشد و بگوید ارزش جمله نادرست است؛ پس گزاره نیست.

تمرین

برای کار کردن با گزاره ها از یک سری قراردادها و نمادها استفاده می کنیم که به مجموعءه این قراردادها و نمادگذاری ها جبر گزاره ها یا حساب گزاره ها 
گفته می شود. در منطق ریاضی و جبر گزاره ها، هر گزاره را با یکی از حروف p یا q یا r یا ... نمایش می دهیم.

جدولارزشیگزارهها
الف( اگر یک گزاره داشته باشیم؛ دو حالت برای ارزش آن وجود دارد: یا درست است یا نادرست.

p
د
ن

ب( اگر دو گزاره داشته باشیم، چهار حالت پیش می آید: یا هر دو درست هستند یا اولی درست، دومی نادرست یا اولی نادرست، دومی درست یا هر دو 
نادرست هستند.

qp
د
ن
د
ن

د
د
ن
ن

پ( اگر سه گزاره داشته باشیم، هشت حالت پیش می آید:
rqp
د
ن
د
ن
د
ن
د
ن

د
د
ن
ن
د
د
ن
ن

د
د
د
د
ن
ن
ن
ن

توجه: ردیف های این جدول ها را همیشه با همین ترتیب بنویسید. چرا؟ چون جلوتر برای اثبات برخی سؤال ها نیاز داریم که دو تا از این جدول ها 

بکشیم و خیلی اهمیت دارد که ترتیب ردیف های هر دو جدول یکی باشد؛ پس از همین االن این ترتیب مشخص را به یاد بسپارید.
ت( اگر n گزاره داشته باشیم:

n n
½nHq¬ Â{pnH Ï»k] ÁIÀþÄjnjHk÷U 2= n یا  n

½nHq¬ Â{pnH ÁIÀïS²IejHk÷U 2=
مثال: اگر یک جدول ارزشی ۳۲ ردیف داشته باشد، تعداد گزاره ها چند تا است؟

پاســــخ: 
n n nn n½nHq¬ Â{pnH Ï»k] ÁIÀïþÄjnjHk÷U 2 IÀï½nHq¬ jHk÷U

þÄjnjHk÷U 32= =→ = =→= ⇒ =52
5322 232 2 5

½nHq¬ Â{pnH ÁIÀïS²IejHk÷U1 2= =1 2

½nHq¬ Â{pnH ÁIÀï k2 S²IejH ÷U 2= =2 4

½nHq¬ Â{pnH ÁIÀï k3 S²IejH ÷U 2= =3 8
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1

نقیض یک گزاره

p ارزش  ارزش نادرست دارد و اگر p ارزش نادرست داشته باشد،  p p نشان می دهیم. اگر p ارزش درست داشته باشد،  نقیض گزارءه p را با 
درست دارد.

pp
ن
د

د
ن

چگونه یک گزاره را نقیض کنیم؟
روش اول: فعل جمله را نفی کنیم.

روش دوم: اول جمله بگوییم »چنین نیست که«.

مثال: نقیض گزارءه »a عددی اول است.« را بنویسید.

پاســــخ: روش اول: a عددی اول نیست.
             روش دوم: چنین نیست که a عددی اول است.

اشتباه نکنیم فقط با این دو روش نقیض کنید و هیچ وقت به ساختار جمله دست نزنید.

نتیجه می گیریم: اگر جمله دادند، یا فعل را نفی می کنیم یا »چنین نیست که« اول جمله می آوریم و اگر گزاره به صورت نماد ریاضی بود، نمادها را نقیض 
=(، نقیض )∋( می شود )∌(. ≠( می شود ) می کنیم: مثالً نقیض )<( می شود )≤(، نقیض )

« را بنویسید. >5 مثال: نقیض گزاره های »۵ بزرگ تر از ۴ است.« و »4

پاســــخ: گزاره: »۵ بزرگ تر از ۴ است.« نقیض گزاره: »۵ بزرگ تر از ۴ نیست.« یا »چنین نیست که ۵ بزرگ تر از ۴ است.«
 » ≤5 «                   نقیض گزاره: »4 >5               گزاره: »4

نقیض گزاره های زیر را بنویسید و ارزش هرکدام را مشخص کنید.
۲. »پایتخت خراسان جنوبی، مشهد است.« ۱. »عدد ۶ فرد است.« 

۴. »ارسطو شاگرد افالطون است.«  »{ } { }, , ,⊂1 3 1 4 8 « .۳
× برقرار است.« =3 15 ۶. »تساوی 45  » × > ×3 4 1 4« .۵

۸. »کیان از مادرش کوچک تر است.«  » × =3 15 45« .۷
پاســــخ:

۱
نعدد ۶ فرد است.گزاره

۲
نپایتخت خراسان جنوبی، مشهد است.گزاره

دپایتخت خراسان جنوبی، مشهد نیست.نقیضدعدد ۶ فرد نیست.نقیض

۳
}گزاره } { }, , ,⊂1 3 1 4 ن8

۴
دارسطو شاگرد افالطون است.گزاره

}نقیض } { }, , ,⊄1 3 1 4 نچنین نیست که ارسطو شاگرد افالطون است.نقیضد8

۵
×گزاره > ×3 4 1 د4

۶
× برقرار است.گزاره =3 15 45 دتساوی 

×نقیض ≤ ×3 4 1 × برقرار نیست.نقیضن4 =3 15 45 نتساوی 

۷
×گزاره =3 15 د45

۸
دکیان از مادرش کوچک تر است.گزاره

×نقیض ≠3 15 نکیان از مادرش کوچک تر نیست.نقیضن45

تمرین

اشتباه نکنیم نقیض گزارءه »a از b کوچک تر است.«، به صورت »a از b کوچک تر نیست.« نوشته می شود. اگر نقیض آن را به صورت »a از b بزرگ تر 

 b از a« کوچک تر نباشد، یا بزرگ تر است یا مساوی، در صورتی که b از a است.« بنویسیم، اشتباه است. این دو گزاره نقیض هم نیستند؛ زیرا وقتی
بزرگ تر است.« شامل مساوی نمی شود.

ترکیب گزاره ها 

گزاره هایی که تاکنون دیدید، گزاره های ساده بودند که فقط یک جمله داشتند. ارزش آن ها دو حالت داشت: یا درست بود یا نادرست. گزاره می تواند 
ترکیبی از چند جمله باشد؛ مثالً »۲ عددی اول است و مربع ۴ ضلع دارد.«، »علی از حسین کوچک تر است یا حسین از رضا بزرگ تر است.«، »اگر باران 

بیاید، آنگاه زمین خیس می شود.« و ... .



10

ریاضـــی 11
فصــل

1
1

به شکل های مختلف می توان گزاره های ساده را با هم ترکیب و گزاره های مرکب تولید کرد. در زیر، انواع راه های ترکیب گزاره ها و نماد آن ها را می بینیم.

نمادرابط گزاره ایترکیب گزاره ها
∧»و«عطفی
∨»یا«فصلی
⇒»اگر ... آنگاه ...«شرطی

⇔»... اگر و فقط اگر ...«دوشرطی

گزارءه مرکب خودش یک گزاره است؛ پس باید بتوانیم ارزش آن را تعیین کنیم.
در ادامه هرکدام را به طور مفصل شرح می دهیم.

ترکیبعطفیدوگزاره
گزارءه »۳۴ عدد اول است و مثلث سه ضلع دارد.«، یک ترکیب عطفی است و می توانیم آن را به صورت زیر نمایش دهیم:

p q

.SwH Ï»H jkø 34 .jnHj Í±ò ¾w W±X¶∧


 ارزش p: عدد ۳۴ مرکب است چون بر ۱۷ و ۲ بخش پذیر است؛ پس ارزش p نادرست است.
ارزش q: مثلث سه ضلع دارد؛ پس ارزش q درست است.

p« درست است یا نادرست؟ برای پاسخ به این سؤال باید جدول زیر را بلد باشید. q∧ حال ارزش گزارءه »
p q∧qp

د
ن
ن
ن

د
ن
د
ن

د
د
ن
ن

p« نادرست است. q∧ چون p نادرست و q درست است، از ردیف سوم متوجه می شویم ارزش »

نکته: ترکیب عطفی دو گزاره فقط زمانی دارای ارزش درست است که هر دو گزاره درست باشند، در بقیءه موارد ارزش آن نادرست است.

ارزش هرکدام از گزاره های زیر را تعیین کنید.
۱. »عدد ۹۹ بزرگ ترین عدد دو رقمی است و ماه مرداد ۳۱ روز دارد.«

۲. »قطرهای مربع بر هم عمودند و هر سال ۴ ماه دارد.«
۳. »۱۷ عدد اول نیست و قرآن ۱۱۴ سوره دارد.«
3 عدد گویا است و ۱۴ مضرب ۷ نیست.« « .۴



p q

p q
j j

.SwH Âµ¤n»j jkø ¸ÄoUï©nqM99jkø .jnHj p»n 31 jHjo¶

j

 ½I¶) ∧∧ →1
 

پاســــخ: 



p q

qp
·j

.kºj¼µø ´À oM ÍMo¶ ÁIÀoõ¤ .jnHj ½I¶ 4 ÏIw 

·

oÀ) ∧∧ →2






p q

p q
· j

.SvÃº Ï»H jkø 17 .jn

·

Hj ½n¼w 114 ·Ao¤) ∧→∧3






p q

p q
· ·

.SwH IÄ¼¬ jkø .S

·

vÃº 7 Joñ¶ 14) ∧→∧34
 

تمرین

ترکیبفصلیدوگزاره
گزارءه »۶ مضرب ۳۶ است یا ۷۲ بر ۳ بخش پذیر است.«، یک ترکیب فصلی است و می توانیم آن را به صورت زیر نمایش دهیم:

p q

.SwH 36 Joñ¶6 .SwH oÄmQïyhM 3 oM 72∨
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ارزش p: ۶ مقسوم علیه ۳۶ است؛ پس ارزش p نادرست است.
ارزش q: ۷۲ بر ۳ بخش پذیر است؛ پس ارزش q درست است.

p« درست است یا نادرست؟ برای پاسخ به این سؤال باید جدول زیر را بلد باشید. q∨ حال ارزش گزارءه »
p q∨qp

د
د
د
ن

د
ن
د
ن

د
د
ن
ن

« درست است. p q∨ چون p نادرست و q درست است، از ردیف سوم متوجه می شویم ارزش »

نکته: ترکیب فصلی دو گزاره فقط وقتی نادرست است که ارزش هر دو گزاره نادرست باشد، در بقیءه موارد ارزش آن درست است.

ارزش هرکدام از گزاره های زیر را تعیین کنید.
» =49 7 02= یا  1« .۱

64 عددی گنگ است.« ۲. »اولین فصل سال، بهار است یا 
» { },∈3 3 5 ۳. »افالطون شاگرد ارسطو است یا 

۴. »همءه سوره های قرآن یک بسم اهلل دارند یا ۳۷ عددی فرد نیست.«

 

p q

p q

j j

j

) = = →∨ ∨01 2 1 49 7


 

پاســــخ:



p q

qp
·j

.SwH nI¿M,ÏIw ®~Î ¸Ã²»H .SwH ª¹¬ Ájkø

j

) ∨∨ →642




{ }


, p q

qp
j·

¼

j

.SwH ¼õwnH jo¬I{ · ö°ÎH) ∨∈ →∨ 3 3 53




p q

qp
··

.kºnHj ¾±Ø ²H ´vM¦Ä ·Ao¤ ÁIÀï½n¼w¾â µÀ .SvÃºjoÎ Áj

·

kø 37) ∨→∨4




تمرین

ترکیبشرطیدوگزاره

p q
=⇒× = +

 

2 4 8 3 5 7 «، یک ترکیب شرطی است و می توانیم آن را به صورت مقابل نشان دهیم:  + =3 5 7 × آنگاه  =2 4 8 گزارءه »اگر 
ارزش p: درست است.

ارزش q: نادرست است.
p« درست است یا نادرست؟ برای پاسخ به این سؤال باید جدول زیر را بلد باشید. q⇒ حال ارزش گزارءه »

p q⇒qp
د
ن
د
د

د
ن
د
ن

د
د
ن
ن

p« نادرست است. q⇒ چون p درست و q نادرست است، از ردیف دوم متوجه می شویم ارزش »

«، »p« را مقدم و »q« را تالی می نامیم. p q⇒ 1 در گزارءه شرطی » نکته: 

2 گزارءه شرطی فقط وقتی نادرست است که مقدم درست، ولی تالی نادرست باشد. در بقیءه موارد ارزش آن درست است.
3 در حالت ردیف سوم و چهارم می گوییم گزارءه شرطی به انتفای مقدم دارای ارزش درست است؛ یعنی اگر از یک فرض غلط به هر نتیجه ای 

برسیم )غلط یا درست( طبیعی است.
توجه: ترکیب شرطی عالوه بر »اگر p آنگاه q« می تواند با جمالت زیر نیز بیان شود:

q« .۲ از p نتیجه می شود« p« .۱ نتیجه می دهد q را« 
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ارزش هرکدام از گزاره های زیر را تعیین کنید.1

۱. »اگر ۸ عددی زوج است آنگاه ۸ مرکب است.«
۲. »اگر ۱۶ مرکب است آنگاه ۱۷ عدد اول نیست.«

۳. »۲۵ مربع کامل نیست نتیجه می دهد مربع چهار ضلع دارد را.«
۴. »هر فصل، 4 ماه دارد از ۳۰ مضرب ۱۱ است نتیجه می شود.«

پاســــخ:


p q

qp
jj

.SwH Z»p Ájkø 8 .SwH K¨o¶ 8

j

) ⇒⇒ →1






p q

qp
·j

.SwH K¨o¶ 16 .Sv

·

Ãº Ï»H jkø17) ⇒→⇒2






p q

p q
· j

.SvÃº ®¶I¨ ÍMo¶ 25

j

.jnHj Í±ò nI¿a ÍMo¶) ⇒→⇒3
 



p q

p q
· ·

.SwH 11 Joñ¶ .j

j

nHj ½I¶4,®~Î oÀ) ⇒→⇒304
 

گزاره های »۳« و »۴« به انتفای مقدم دارای ارزش درست هستند. در گزارءه »۴« دقت کنید p و q را اشتباه نگیرید.

تمرین

ترکیبدوشرطیدوگزاره

2× عددی زوج است آنگاه ۱۶ عدد زوج است.«، یک ترکیب دوشرطی است  16 2× عددی زوج است و اگر  16 گزارءه »اگر ۱۶ عدد زوج است آنگاه 

p q

.SwH Z»pjkø16 .SwH Z»p Ájkø2 16×⇔
 

و می توانیم آن را به صورت مقابل نمایش دهیم: 
ارزش p: درست است.
ارزش q: درست است.

p« درست است یا نادرست؟ برای پاسخ به این سؤال باید جدول زیر را بلد باشید. q⇔ حال ارزش گزارءه »

p q⇔qp
د
ن
ن
د

د
ن
د
ن

د
د
ن
ن

p« درست است.  q⇔ چون p و q هر دو درست هستند، از ردیف اول متوجه می شویم ارزش »

نکته: گزارءه دوشرطی فقط وقتی درست است که هر دو گزاره هم ارزش باشند؛ یعنی هر دو درست یا هر دو نادرست باشند.

توجه: این ترکیب دوشرطی عالوه بر »اگر P آنگاه q و اگر q آنگاه p« می تواند با جمالت زیر نیز بیان شود:

p« 1 نتیجه می دهد q را و q نتیجه می دهد p را«
2 »اگر p آنگاه q و برعکس«

»q شرط الزم و کافی است برای p« 3
»q اگر و تنها اگر p« 4
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1

ارزش هرکدام از گزاره های زیر را تعیین کنید.
۱. »بافق یکی از شهرهای استان یزد است نتیجه می دهد اراک پایتخت مرکزی است را و اراک پایتخت مرکزی است نتیجه می دهد بافق یکی 

از شهرهای استان یزد است را.«
۲. »اگر مربع هر عددی همواره مثبت است آنگاه میانه حتماً متعلق به جامعه است و برعکس.«

» + =3 3 6 2< شرط الزم و کافی است برای  3« .۳
۴. »قطر دایره از شعاع آن کوچک تر است اگر و تنها اگر نیمی از داده ها از ُمد کوچک تر هستند.«



p q

p q
j j

.SwH jqÄ ·ITwH ÁIÀo¿{ pH Â§Ä ¢ÎIM .SwH Áq¨o¶ ShTÄIQ

j

¥HnH) ⇔⇔ →1
 

پاســــخ: 



p q

qp
·j

.SwH SLX¶ ½nH¼µÀ Ájkø oÀ ÍMo¶ .Sw

·

H ¾÷¶I] ¾M ¢±÷T¶ IÓ µTe ¾ºIÃ¶) ⇔→⇔2






p q
p q
· j

·

) ⇔> = →⇔ +3 2 3 3 3 6
 



p q

qp
··

.SwH oUï¦a¼¨ ·A ÌI÷{ pH ½oÄHj oõ¤ .k¹T

j

vÀ oUï¦a¼¨ k¶Ô  pH IÀï½jHj pH ÂµÃº) ⇔→⇔4




تمرین

1 در ترکیب عطفی اگر یکی از گزاره ها نادرست باشد، ارزش کل گزاره نادرست است. نکته: 

2 در ترکیب فصلی اگر یکی از گزاره ها درست باشد، ارزش کل گزاره درست است.           
در ترکیب شرطی اگر مقدم نادرست باشد، ارزش کل گزاره به انتفای مقدم درست است. 

در ترکیب دوشرطی اگر دو گزاره هم ارزش نباشند، آنگاه ارزش کل گزاره نادرست است و اگر هم ارزش باشند، ارزش کل گزاره درست است.
) را مشخص کنید. )q p r⇒ ∨ مثال: اگر p گزاره ای درست، q گزاره ای نادرست و r گزاره ای دلخواه باشد، در این صورت ارزش گزارءه 

. ( )q p r⇒ ∨


j

q به انتفای مقدم درست است  p⇒ پاســــخ: چون q نادرست است، پس ارزش 

. (q p) r⇒ ∨


j

در ترکیب فصلی اگر یکی از گزاره ها درست باشد، آنگاه ارزش کل گزاره درست است 

اگر p گزاره ای درست q ،(T) گزاره ای نادرست )F( و r گزاره ای دلخواه باشد، در این صورت ارزش هرکدام از گزاره های زیر را مشخص کنید.
(q r) p) ∧ ⇒1                                             (p q) r) ⇔ ∧2  
(q p) r) ⇒ ∧3                                            (p q) r) ∨ ∨4  
(p q) r) ⇒ ∧5                                            (r p) q) ⇒ ∨6  

پاســــخ:
 ، (q r)∧


·

۱. چون q نادرست است، می دانیم در ترکیب عطفی اگر یکی از گزاره ها نادرست باشد، ارزش کل گزاره نادرست است؛ پس 

(q r) p∧ ⇒


j

، نادرست است؛ پس ارزش کل گزاره به انتفای مقدم درست است.  (q r)∧ q) چون مقدم، یعنی  r) p∧ ⇒ حال در ترکیب شرطی 

p نادرست است و در ترکیب عطفی اگر یک گزاره نادرست باشد، ارزش  q⇔ p چون p و q هم ارزش نیستند؛ پس ارزش  q⇔ ۲. در 
(p q) r⇔ ∧


·

کل گزاره نادرست است. 

T به ارزش r بستگی دارد. اگر r درست باشد، ارزش کل  r∧ q به انتفای مقدم درست است. ارزش  p⇒ ۳. چون q نادرست است؛ پس 
گزاره درست است و اگر r نادرست باشد، ارزش کل گزاره نادرست است.

T حال دوباره طبق نکته چون در ترکیب فصلی ارزش یکی  r∨ p درست است.  q∨ ۴. چون ارزش p درست است؛ پس طبق نکته، ارزش 
از گزاره ها درست است؛ پس ارزش کل گزاره درست است.

F طبق نکته در ترکیب عطفی اگر ارزش یکی  r∧ p نادرست است.  q⇒ ، مقدم درست و تالی نادرست است؛ پس ارزش  p q⇒ ۵. در 
از گزاره ها نادرست باشد، ارزش کل گزاره نادرست است.



T q
j

∨ r درست است.  p⇒ r چون تالی درست است؛ پس طبق جدول ارزشی گزارءه شرطی، ارزش  p⇒ ۶. در 
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فصــل

1
1

اگر p گزاره ای درست، q گزاره ای نادرست و r گزاره ای دلخواه باشد، در این صورت ارزش کدام یک از گزاره های زیر نادرست است؟
(p q) r (∧ ⇒ 4  (p q) r (⇒ ⇒ 3  (r p) q (⇒ ⇒ 2  ( p q) r (⇔ ∨ 1

پاســــخ: بررسی گزینه ها:

F
F

T

(p q) r




(∧ ⇒ 4

 

T F
F

T

(p q) r




(⇒ ⇒ 3

 

F
T

F

T
(r p) q




(⇒ ⇒ 2

 



T
T

T F
F

(~ p q) r





(⇔ ∨ 1

گزینة»2« صحیح است.

)سراسری ۹۸( ) برابر ارزش کدام است؟  ) ( )r p p q⇔ ⇒ ∧ اگر p گزارءه درست، q گزارءه نادرست و r گزارءه دلخواه باشد، ارزش گزارءه 
۴( همیشه نادرست  r  )۳ ۲( همیشه درست   r )۱

F
F

(r p) (p q)⇔ ⇒ ∧


پاســــخ: 

r) نادرست باشد، آنگاه  p)⇔ r) درست باشد، آنگاه ارزش کل گزاره نادرست است. اگر  p)⇔ اگر مقدم این گزارءه شرطی، یعنی 
ارزش کل گزاره به انتفای مقدم درست است.

r) نیز به ارزش r بستگی دارد که از آن اطالعی نداریم. p)⇔ ارزش گزارءه 
دو حالت را برای گزارءه r در نظر می گیریم:

T T F
T

( r p) (p q) .SwH ½nHq¬ ®¨ xpnHSwnjIº⇔ ⇒ ∧ →




حالت اول: r درست باشد: 

F T F
F

(r p) (p q) .SwH  ³k£¶ ÁIÿTºH ¾M ½nHq¬ ®¨ xpnHSwnj⇔ ⇒ ∧ →




حالت دوم: r نادرست باشد: 

 r درست بود، ارزش گزاره نادرست شد و وقتی r با توجه به حالت اول و دوم، گزینه های »۲« و »۴« نمی توانند صحیح باشند. وقتی
هم ارزش است. r نادرست بود، ارزش گزاره درست شد؛ پس گزارءه داده شده با گزارءه 

گزینة»۳« صحیح است.

) جدول ارزشی رسم کنید. p q) ~ (p q)∨ ⇔ ∨  مثال: برای گزارءه 

22= ردیف است.  4 پاســــخ: چون دو گزارءه p و q داریم، پس جدول ارزشی دارای 
برای نوشتن جدول، ابتدا گزاره ای که داریم را به ترکیباتی که خواندیم )نقیض، عطفی، فصلی، شرطی و دوشرطی( ُخرد می کنیم و سپس ترتیب پر شدن 

خانه های جدول به صورت زیر است:
مرحلءه اول:

( p q) (p q)  ∨ ⇔ ∨(p q)∨p q∨ p q∨qpqp
د
ن
د
ن

د
د
ن
ن

مرحلءه دوم: با استفاده از ستون اول، ستون سوم و با استفاده از ستون دوم، ستون چهارم و با استفاده از ستون های اول و دوم، ستون ششم را می نویسیم.

( p q) (p q)  ∨ ⇔ ∨(p q)∨

p q∨ p q∨qpqp
د
د
د
ن

ن
د
ن
د

ن
ن
د
د

د
ن
د
ن

د
د
ن
ن
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1

a مضرب ۷ است.« را بنویسید. + 7 مثال: عکس نقیض گزارءه »اگر a مضرب ۷ است، آنگاه 

p q q p

. a . a . a . a
ÇÃ£º u§ø

SwH 7 Joñ¶ SwH 7 Joñ¶ SvÃº 7 Joñ¶ SvÃº 7 Joñ¶⇒ + ≡ + ⇒7 7
 

   

پاســــخ:

؛ یعنی جای مقدم و تالی عوض می شود. q p⇒ p می شود  q⇒ عکس گزارءه 

اشتباه نکنیم گزارءه شرطی با عکسش هم ارز نیست.

عکس نقیض گزارءه »اگر a عددی گنگ یا گویا باشد، آنگاه ۹۱ عدد اول است.« را بنویسید.
پاســــخ:

qs
p

r

. a
ÇÃ£º u§ø

k{IM IÄ¼¬ IÄ ª¹¬ Ájkø .SwH Ï»H jkø91

∨
⇒ ≡








q sr

p

. aSvÃº Ï»H jkø91 .SwH IÄ¼¬ Ájkø ¾º » ª¹¬ Ájkø ¾º

∧
⇒











 





عکس نقیض: »اگر ۹۱ عدد اول نیست، آنگاه a نه عددی گنگ و نه گویا است.«
توضیح بیشتر: گزارءه p خود ترکیب فصلی دو گزارءه r و s است؛ پس در نقیض کردن آن باید دقت کنید.

p r s: ∨

p (r s) r s
·I¬n¼¶j

: ∨ ≡ ∧   

فصلاول-درس1

کدام عبارت نادرست است؟. ۱
 به کمک قوانین منطق می توان اعتبار یک استدالل را مشخص نمود.  هر گزاره دارای یکی از دو ارزش درست یا نادرست است.

 اگر ارزش یک جمله خبری را ندانیم، آن جملءه خبری گزاره نیست.  جمالتی که خبری را بیان نمی کنند، گزاره محسوب نمی شوند.
کدام گزینه گزاره است؟. ۲

 هوای دل انگیزی است.   دانشمندان ایرانی، موفق به ساخت واکسن کرونا شدند.
 علی درب را ببند.   باران می بارد؟

چه تعداد از جمالت زیر گزاره نیستند؟. ۳
x عددی زوج است. + 2 ب(  الف( ۴ بر ۲ بخش پذیر نیست. 

ت( اصفهان پایتخت کنونی ایران است. پ( لطفاً با زیردستانت مهربان باش. 
۴  ۳  ۲  ۱ 

تعداد حالت های ارزشی برای n گزاره برابر با ۱۲۸ است. n کدام است؟. ۴
۷  ۶  ۴  ۸ 

تعداد حالت های ارزشی برای ۶ گزاره، چند برابر تعداد حالت های ارزشی برای ۴ گزاره است؟. ۵
 دو برابر  چهار برابر  هشت برابر  شانزده برابر



20

ریاضـــی 11

n گزاره داریم. اگر ۳ گزاره به گزاره های موجود اضافه کنیم، جدول ارزشی آن چه تغییری می کند؟. ۶
 به آن ۶ ردیف اضافه می شود.   تعداد ردیف های آن ۳ برابر می شود.
 به آن ۸ ردیف اضافه می شود.   تعداد ردیف های آن ۸ برابر می شود.

ارزش نقیض کدام یک از گزاره های زیر درست است؟. ۷
 پنج کوچک تر از هشت است.   چنین نیست که ۲ عددی اول است.

 اصفهان پایتخت ایران نیست.   ۱۳ عددی فرد است.
نقیض گزارءه »چنین نیست که ۲ عددی گنگ باشد.« کدام گزینه است؟. ۸

 ۲ عددی گنگ نیست.   ۲ عددی گنگ است.

 ۲ عددی گویا است.   ۲ عددی گویا نیست.
نقیض کدام گزینه درست نوشته شده است؟. ۹

 گزاره: »۳ عددی اول است.«؛ نقیض گزاره: »۳ عددی مرکب است.«
 گزاره: »۵ عددی مثبت است.«؛ نقیض گزاره: »۵ عددی منفی است.«

 گزاره: »۷ بزرگ تر از ۱۴ است.«؛ نقیض گزاره: »۷ کوچک تر از ۱۴ است.«
 گزاره: »مثلث متساوی االضالع سه ضلع برابر دارد.«؛ نقیض گزاره: »مثلث متساوی االضالع سه ضلع برابر ندارد.«

در ترکیب عطفی، اگر یکی از گزاره ها ............... باشد، ارزش کل گزاره ............... است.. ۱0
 درست - درست  نادرست - نادرست  نادرست - درست  درست - نادرست

در جای خالی کدام عبارت را می توان قرار داد تا گزارءه حاصل یک گزارءه نادرست باشد؟. ۱۱
»هر لوزی یک متوازی االضالع است و ............... .«

 مثلث متساوی االضالع سه ضلع برابر دارد.  ۱۳ عددی اول است.
 مربع چهار ضلع برابر ندارد.   دایره ضلع ندارد.

p یک گزارءه درست باشد، کدام گزینه به ترتیب ارزش گزارءه p و q را نشان می دهد؟. ۱۲ q∧  اگر 
 درست - نادرست  نادرست - نادرست  درست - درست  نادرست - درست

کدام گزینه نادرست است؟. ۱۳
p F F∧ ≡   p T T∧ ≡   (p q) r p (q r)∧ ∧ ≡ ∧ ∧   p q q p∧ ≡ ∧  

در ترکیب فصلی، اگر یکی از گزاره ها ............... باشد، ارزش کل گزاره ............... است.. ۱۴
 درست - نادرست  درست - درست  نادرست - نادرست  نادرست - درست

در ترکیب فصلی ۳ گزاره، تعداد حالت های درست آن کدام است؟. ۱۵
۸  ۷  ۴  ۳ 

ارزش کدام گزاره نادرست است؟. ۱۶
 ۲۳ عددی مرکب است یا ۴ عددی زوج است.  یک هفته ۷ روز است یا یک ساعت ۶۰ ثانیه است.

 عدد ۸ اول است یا عدد ۸ مضرب ۶ است.  مثلث متساوی االضالع سه ضلع برابر دارد یا مربع چهار ضلع برابر دارد.
اگر p گزاره ای دلخواه و q گزاره ای نادرست باشد، ارزش کدام گزاره همیشه درست است؟. ۱۷

( p)    p q∨    p q∨   p q∨  
}، ۳ عضو دارد« گزاره ای با ارزش نادرست است؟. ۱۸ }x x , x∈ ≤ ≤0 2 ترکیب فصلی کدام یک از گزاره های زیر با گزارءه »مجموعه 

 افالطون شاگرد سقراط است.    چنین نیست که ۲ عدد اول نباشد.
 قرآن ۳۰ جزء دارد.   مجموع زوایای داخلی مثلث ۳۶۰ درجه است.

p درست است؟. ۱۹ (p q)∨ ∧ اگر p گزاره ای دلخواه و q گزاره ای با ارزش درست باشد، آنگاه کدام گزینه در مورد گزارءه 
 یک گزاره همیشه درست است.   یک گزاره همیشه نادرست است.

q) وابسته است. p)∧  ارزش گزاره، به ارزش گزارءه p وابسته است.  ارزش گزاره، به ارزش گزارءه 
اگر p و q گزاره های دلخواه، F گزارءه همیشه نادرست و T گزارءه همیشه درست باشد، آنگاه کدام گزینه درست است؟. ۲0

( p) p≡  
   (p q) T F∧ ∨ ≡

 
p (q p) F∧ ∨ ≡

   ( p q) q T∨ ∨ ≡ 

 
p) کدام گزینه درست است؟. ۲۱ q) (p q)∨ ∧ ∨  در مورد گزارءه 

p) هم ارزش است. q)∧  با گزارءه p هم ارزش است.   با گزارءه 
 گزارءه همیشه نادرست است.   گزارءه همیشه درست است.

۲۲ . [(p q) r] [ (p r)]∧ ∨ ∧ ∧ اگر q گزاره ای دلخواه، p گزاره ای نادرست و r گزاره ای درست باشد، آنگاه کدام گزینه در مورد ارزش گزارءه 
درست است؟

 به ارزش q وابسته است.   همیشه نادرست است.
p) یکسان است. q)∧  همیشه درست است.   با ارزش گزارءه 
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آ زمون تشریحی فصل اول
از میان عبارت های زیر، گزاره ها را مشخص کرده و ارزش آن ها را تعیین کنید.. ۱۱۷

الف( معلم ریاضی ما خوش اخالق است.
π2 گویا است. ب( عدد 

پ( اگر ۸۱ مربع کامل است، آنگاه ۱۱۱ مربع کامل است.
ت( به نظر مریم سیب زرد از سیب قرمز خوشمزه تر است.

نقیض گزاره های زیر را بنویسید.. ۱۱۸
+ = +16 9 4 3 الف( ۱۷ عدد اول است یا 

ب( اگر عددی بر ۴ بخش پذیر باشد، آنگاه بر ۲ نیز بخش پذیر است.
جای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.. ۱۱۹

الف( جدول ارزشی n گزاره دارای ............... حالت است.
ب( ترکیب عطفی دو گزاره در حالتی درست است که ............... .

پ( ترکیب فصلی دو گزاره در حالتی نادرست  است که ............... .
(، p را ............... و q را ............... می نامند. p q⇒ ت( در گزارءه )

جای خالی را با »درست« یا »نادرست« پر کنید.. ۱۲0
a مربع کامل نیست یا کیان به مدرسه رفت.« دارای ارزش نادرست است؛ پس گزارءه »کیان به مدرسه رفت.«  b ab+ +2 2 2 الف( گزارءه مرکب »عبارت 

دارای ارزش ............... است.

8= و رتبءه امیر در کنکور سراسری ۳۲۰ است.« دارای ارزش درست است؛ پس گزارءه »رتبءه امیر در کنکور سراسری ۳۲۰ است.« دارای  2 2 ب( گزارءه »
ارزش ............... است.

پ( گزارءه »اگر فردا باران بیاید آنگاه علی با اسنپ به مدرسه می رود.« دارای ارزش نادرست است؛ پس گزارءه اول دارای ارزش ............... و گزارءه دوم دارای 
ارزش ............... است.

عبارت های زیر را به زبان ریاضی بنویسید.. ۱۲۱
الف( معکوس دو برابر عددی با مربع آن برابر است.

ب( ۶۰ درصد قیمت فروش کاالیی برابر سود آن است.
پ( اگر عددی را در ۳ ضرب کنیم و سپس با ۱۸ جمع کنیم، حاصل از سه برابر عدد، ۵ واحد کمتر است.

جاهای خالی را پر کنید.. ۱۲۲
الف( ۱۵ مضرب ۵ است و ............... . )نادرست(
ب( ۱۴۴ مربع کامل است یا ............... . )درست(

)...............( . =1000 = آنگاه 1000 31000 10 پ( اگر 
ت( تقریباً نیمی از داده ها کوچک تر از چارک اول هستند، اگر و تنها اگر ............... )...............(

p) را با استفاده از جدول ارزشی به دست آورید.. 123 q) (p q)∧ ∨ ⇒ ارزش گزارءه 
استدالل زیر را به زبان ریاضی بنویسید.. 124

مقدمءه اول: اگر برف بیاید یا هوا آلوده باشد، دانش آموزان به مدرسه نمی روند.
مقدمءه دوم: دانش آموزان به مدرسه می روند.
نتیجه: برف نیامده است و هوا آلوده نیست.

125 .».) n∈ n2 فرد است؛ آنگاه n فرد است ) ثابت کنید »اگر 
در کدام یک از موارد زیر از قیاس استثنایی به درستی استفاده شده است؟. 126

الف( هرکس بخشنده باشد به دیگران کمک می کند، پس هرکس که به دیگران کمک کند، بخشنده است.
ب( اگر مبلغ سفارش از یک فروشگاه بیش از ۱۵۰ هزار تومان باشد، به آن هزینءه ارسال تعلق نمی گیرد. مهدیس از این فروشگاه ۱۸۰ هزار تومان خرید کرده است.

∴ مهدیس باید ۱۸۰ هزار تومان پرداخت کند.
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از آن . 1 ما  اما  است،  مشخص  کامالً  ارزش آن   جملءه خبری که 
اطالع نداریم، گزاره محسوب می شود.

مثالً »موجودات زنده در کرءه مریخ وجود دارند.« گزاره محسوب می شود؛ هرچند 
در حد اطالعات ما نیست و ما ارزش آن را نمی دانیم، ولی مطمئن هستیم قطعاً 

ارزش آن یا درست است یا نادرست.
 بررسی گزینه ها:. 2

گزینءه »۱«: گزاره نیست، چون ارزش جمله به نظر افراد مختلف وابسته است؛ 
پس ارزش آن مشخص نیست. این گزینه گزاره محسوب نمی شود. 

گزینءه »۲«: جملءه خبری است که ارزش آن قطعاً نادرست یا قطعاً درست است، 
پس گزاره است.

گزینءه »۳«: جملءه امری است؛ بنابراین گزاره محسوب نمی شود.
گزینءه »۴«: جملءه پرسشی است؛ بنابراین گزاره محسوب نمی شود.

3 .
الف( گزاره با ارزش نادرست است.

ب( گزاره است؛ زیرا ارزش آن قطعاً یا درست است یا نادرست.
پ( جملءه خبری نیست، پس گزاره محسوب نمی شود.

ت( گزاره با ارزش نادرست است.
4 . n2 با  برابر  گزاره   n برای  ارزشی  حالت های  تعداد  می دانیم   

؛ پس: = 7128 2 nاست. از طرفی  n= = ⇒ =72 128 2 7

برای ۴ . 5 و   62 با  برابر  برای ۶ گزاره  ارزشی  تعداد حالت های   
42 است؛ بنابراین پاسخ سؤال برابر است با: گزاره برابر 

−= = =
6 6 4 2
4

2 2 2 4
2

n2 است؛ پس:. 6  تعداد حالت های ارزشی n گزاره، 
n (n ) n

n .j¼{ïÂ¶ oMHoM 8 ·A ÁIÀïþÄjnjHk÷U

+ + −= = = ⇒
3 3 32 2 2 8

2

 بررسی گزینه ها:. 7
گزینءه »۱«: ارزش گزارءه »پنج کوچک تر از هشت است« درست است؛ بنابراین 

ارزش نقیض این گزاره نادرست است.
است.«  اول  عددی   ۲ که  نیست  »چنین  ارءه  ( p)  گز ارزش   :»۲« گزینءه 

نادرست است؛ بنابراین ارزش نقیض این گزاره درست است.
گزینءه »۳«: ارزش گزارءه »اصفهان پایتخت ایران نیست.« درست است؛ بنابراین 

ارزش نقیض این گزاره نادرست است.
گزینءه »۴«: ارزش گزارءه »۱۳ عددی فرد است« درست است؛ بنابراین ارزش 

نقیض این گزاره نادرست است.
گنگ . 8 عددی   ۲« گزارءه  کنیم  فرض   ( p) p≡ 

می دانیم   
p را  است.«، گزارءه p باشد. گزارءه »چنین نیست که ۲ عددی گنگ باشد.«، 

نشان می دهد. برابر با p؛ یعنی گزینءه »۲« است.
 بررسی سایر گزینه ها:. 9

گزینءه »۱«: گزاره: »۳ عددی اول است.«؛ نقیض گزاره: »۳ عددی اول نیست.«
گزینءه »۲«: گزاره: »۵ عددی مثبت است.«؛ نقیض گزاره: »۵ عددی مثبت نیست.«
گزینءه »۳«: گزاره: »۷ بزرگ تر از ۱۴ است.«؛ نقیض گزاره: »۷ بزرگ تر از ۱۴ نیست.«

 در ترکیب عطفی اگر یکی از گزاره ها نادرست باشد، ارزش کل . 10
گزاره نادرست است.

 ترکیب عطفی دو گزاره زمانی نادرست است که ارزش یک یا . 11
هر دو گزاره نادرست باشد. »هر لوزی یک متوازی االضالع است.« یک گزاره با 
ارزش درست است؛ بنابراین باید گزینه ای را انتخاب کنیم که گزاره ای با ارزش 

نادرست است و تنها ارزش گزارءه گزینءه »۳« نادرست است.

 ترکیب عطفی دو گزاره زمانی درست است که هر دو گزاره . 12
q دو گزاره با ارزش درست هستند؛ بنابراین ارزش  درست باشد، پس p و 

گزاره های p و q به ترتیب درست و نادرست است.

 بررسی گزینه ها:. 13
گزینءه »۲«: خاصبت شرکت پذیری ترکیب عطفی گزینءه »۱«: خاصیت جابه جایی

گزینءه »۴«: قانون عطفی گزینءه »۳«: با توجه به جدول ارزشی ترکیب عطفی 
 p اگر  یعنی  است؛  یکسان   p گزارءه  ارزش  با   p T∧ گزارءه  ارزش  گزاره،  دو 
p درست است و اگر p گزاره ای نادرست باشد، گزارءه  T∧ درست باشد، گزارءه 

. p T p∧ ≡ p نادرست است؛ بنابراین  T∧

 در ترکیب فصلی اگر یکی از گزاره ها درست باشد، ارزش کل . 14
گزاره درست است.

32= حالت است.. 15 8  تعداد حالت های ارزش ۳ گزاره برابر با 
با توجه به جدول ارزشی ترکیب فصلی، ترکیب فصلی گزاره ها زمانی نادرست است 
 ، F F F∨ ∨ حالت یک  در  تنها  یعنی  باشد؛  نادرست  گزاره ها  تمام  ارزش  که 
− پاسخ سؤال است.  =8 1 7 ترکیب عطفی سه گزاره نادرست است؛ بنابراین 

 ترکیب فصلی تنها زمانی نادرست است که ارزش تمام گزاره ها . 16
نادرست باشد. تنها در گزینءه »۳« ارزش هر دو گزاره نادرست است.

17 . p گزارءه  ارزش  به   »۴« و   »۲«  ،»۱« گزینه های  گزارءه  ارزش   
، گزاره با ارزش درست است؛ پس ترکیب  q وابسته است، اما در گزینءه »۳«، 

q با هر گزارءه دلخواه دیگر، دارای ارزش درست است. فصلی 

}، ۳ عضو . 18 }x x , x∈ ≤ ≤0 2 گزارءه »مجموعءه  ارزش   
دارد.« نادرست است.

}(. باید گزاره ای انتخاب نماییم که دارای  } { }x x , x ,∈ ≤ ≤ =0 2 1 2 (
ارزش نادرست باشد تا ترکیب فصلی آن ها نیز نادرست شود و تنها ارزش گزارءه 

گزینءه »۴« نادرست است )مجموع زوایای داخلی مثلث ۱۸۰ درجه است(.
19 .

T T
T

p (p q) ( p p) ( p q)
ÂzhQ

∨ ∧ ≡ ∨ ∧ ∨  

 



 در ترکیب فصلی گزاره ها، اگر ارزش یک گزاره درست باشد، . 20
آنگاه ارزش کل گزاره درست است.

بررسی گزینه ها:
. (p q) TT∧ ∨ ≡

گزینءه »۱«: با توجه به نکتءه فوق 
گزینءه »۲«: یک گزاره با نقیض خود هم ارز نیست.

گزینءه »۳«: با توجه به خاصیت شرکت پذیری داریم: 

T

( p q) q p (q q) T∨ ∨ ≡ ∨ ∨ ≡   



گزینءه »۴«: با توجه به خاصیت پخشی داریم: 

F

p (q p) (p q) (p p) p q∧ ∨ ≡ ∧ ∨ ∧ ≡ ∧ 



21 .

F

(p q) (p q) p (q q) p
ÂzhQ

∨ ∧ ∨ ≡ ∨ ∧ ≡ 



22 .



T F
T F

T
T

[(p q) r ] [ (p r)]∧ ∨ ∧ ∧
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105 . 
 درست نیست.

 

( ) ( )
−

− > −3 2

1 1
1 1 3< است؛ اما عبارت  الف( نادرست است؛ زیرا 2

= که درست نیست. −9 9 ) نتیجه می دهد  )− = −2 23 3 ب( نادرست است؛ زیرا 

1> است. 1
9 3

پ( نادرست است؛ زیرا 
ت( درست است.

ث( نادرست است؛ زیرا وقتی فرجه زوج است حاصل رادیکال به صورت قدرمطلق 

b b=2 2 است؛ یعنی 
نمی توانیم  داریم،  رادیکال  زیر  تفریق  یا  جمع  که  حالتی  در  است؛  نادرست  ج( 

رادیکال را برای هریک به صورت جدا در نظر بگیریم.

+ = + = + =2 22 1 4 1 2 1 3 مثالً: 

( ) ( )+ = + =2 22 1 4 1 5 اما 

a) منفی است؛ بنابراین جهت نامساوی . 106 b)−  در مرحلءه ۱، 
تغییر می کند که درست انجام شده است.

ac) ضریب b محسوب می شود باید طرفین تقسیم  m)+ در مرحلءه ۴، چون 
ac) شود تا b به دست آید. m)+ mabبر  (ac m)<

+

107 .
108 . y و x است زیرا x y>2 2  در استدالل »الف«، در گام ۱، 

منفی هستند
.) ( ) ( )− < − ⇒ − > −2 22 1 2 1 (

در استدالل »ب«، در گام ۲، چون z منفی است و در دو طرف معادله ضرب شده 
است باید عالمت نامساوی تغییر کند.

چپ . 109 به سمت  مساوی  راست  سمت  جمالت   ،۳ مرحلءه  در   
مساوی آمده اند اما عالمتشان تغییر نکرده است.

) a b a b+ − + =5 5 3 3 0 )گزارءه درست: 
می توانیم . 110 باشد،  سخت   p q⇒ شرطی  گزارءه  اثبات  اگر   

q را ثابت کنیم. p⇒  عکس نقیض گزاره یعنی 
اثبات گزارءه »الف« به صورت مستقیم به سادگی انجام می شود

گزارءه  اثبات  برای  اما  (؛ 
a k

ab ( k k k ) k
b k

= + ′⇒ = + = =
1

1 2 2
2

2 1
2 2 2

2
(

»ب« استفاده از عکس نقیض مناسب است.
111 .





x

.SwH oMHoMjkø oMHoM »j IM Ájkø ³»j ·H¼U t¼§÷¶ á¾¹Äo¤ þ~º

43212
 



 

x x
x x x

jkø: → →  −→ → −2 1 1 1
2

4
2

2 3
2

1
2

112 . 2
3

 اگر گنجایش استخر را x در نظر بگیریم. در حال حاضر 

، حال اگر ۴۵۰ لیتر آب به استخر اضافه کنیم  x2
3

استخر پر از آب است؛ یعنی 

3 از گنجایش استخر پر از آب است؛ 
4

1 از استخر خالی می ماند. پس 
4

۲۵٪ یا 

. x3
4

یعنی 

x x+ =2 34503 4

عبارات . 113 می توانیم  زمانی  کسرها  کردن  ساده   در  می دانیم   
صورت را با عبارات مخرج ساده نماییم که بین عبارات صورت و مخرج فقط 

عمل ضرب باشد؛ در مرحلءه اول این موضوع رعایت نشده است.

x2 باید در کل پرانتز ضرب شود ولی . 114  ۱. در مرحلءه اول 
فقط در x ضرب شده است.

۲. در مرحلءه چهارم در ریشءه دوم گرفتن، ریشءه منفی در نظر گرفته نشده است، 
. ( )− =22 2 x نیز یک جواب است؛ زیرا  = − 2

و . 115 در صورت  را   x که  نیستیم  مجاز  سوم  مرحلءه  در  الف(   
مخرج ساده کنیم زیرا بین جمالت حذف شده و جمالت باقی مانده عالمت جمع 

یا تفریق وجود دارد.
ب( در مرحلءه سوم مجاز نیستیم که طرفین معادله را در عبارتی که غیرصفر 

بودن آن را نمی دانیم ضرب یا تقسیم کنیم.
 در محاسبات رادیکالی، رادیکال مجموع دو عبارت را نمی توان . 116

به صورت حاصل جمع رادیکال های آن ها نوشت.
؛ پس خطا در مرحلءه سوم وجود دارد. a b a b+ ≠ × به عبارت دیگر 

پاسخ آزمون تشریحی فصل اول
117 .

الف( گزاره نیست؛ زیرا ارزش آن به نظر افراد مختلف بستگی دارد.
ب( گزاره ای با ارزش نادرست است.

پ( گزاره ای با ارزش نادرست است؛ زیرا مقدم درست و تالی نادرست است.
نادرست است. اگر  یا قطعاً  یا قطعاً درست است  ت( گزاره است و ارزش آن 
عبارت »به نظر مریم« را نمی آورد آنگاه دیگر گزاره نبود؛ زیرا ارزش آن از نظر 

افراد مختلف متفاوت بود.
118 . 

q p

IÄ SwH Ï»H jkø17+ = +
∨

16 9 4 3
 

الف( 

p q (p q) p q
·I¬n¼¶j

ÇÃ£º∨ → ∨ ≡ ∧  

q p

16 9 4 3
∧

+ ≠ +








» SvÃº Ï»H jkø17

 

نقیض:

q p

.SwHoÄmQïyhM qÃº2oM ½I«ºA ,k{IM oÄmQïyhM 4 oM Ájkø o¬H

 

ب( 

p q (p q) ( p q)

p q

  



Â±~Î ¾M Âöo{ ®ÄkLU

ÇÃ£º

·I¬n¼¶j

⇒ → ⇒ ≡ ∨

≡ ∧

q p

.SvÃº oÄmQïyhM 2oM » SwH oÄmQïyhM 4oM Ájkø

∧ 



نقیض: 

119 .
n2 الف( 

ب( هر دو گزاره درست باشند.
پ( هر دو گزاره نادرست باشند.

ت( مقدم - تالی
120 .

الف( نادرست؛ زیرا وقتی یک ترکیب فصلی نادرست است؛ یعنی هر دو گزاره 
نادرست هستند.

ب( درست؛ زیرا وقتی یک ترکیب عطفی درست است؛ یعنی هر دو گزاره درست هستند.
پ( درست - نادرست؛ زیرا یک گزارءه شرطی فقط در حالتی نادرست است که 

مقدم درست و تالی نادرست باشد.
121 .

xx

x

.SwHoMHoM ·A ÍMo¶ IM Ájkø oMHoM »j t¼§÷¶

22
1

2







الف( 

xx = 21
2



131

ریاضـــی 11 p(x) R(x)

.SwH ·A j¼w oMHoM ÂÄ¯I¨ x»oÎ SµÃ¤kÅnj 60

60
100

 

ب( 

P(x) R(x) C(x)R(x) p(x) R(x)

R(x) C(x)

= −= →

= −

60 60
100 100

پ( 

x
x

x
x

3
3 18

3
3 5

+

−









 , ´Ã¹¨ Íµ]18IM uPw »´Ã¹¨ Joò 3 nj Hn Ájkø o¬H

.SwH oTµ¨ keH» 5 ,jkø oMHoM ¾w pH ®ÅIe

x x+ = −3 18 3 5

122 .
گزاره ها  از  یکی  حداقل  باید  پس  است؛  نادرست  عطفی  ترکیب  چون  الف( 

نادرست باشد.
گزارءه »۱۵ مضرب ۵ است.« درست است؛ پس باید در جای خالی یک گزارءه 

نادرست بنویسیم؛ مثالً »6 عدد فرد است.«
باشند،  درست  گزاره  دو  هر  باید  پس  است؛  درست  فصلی  ترکیب  چون  ب( 
اول است  نه  »عدد 1  مثالً  پس در جای خالی یک گزارءه درست می نویسیم؛ 

و نه مرکب«.
پ( مقدم این گزارءه شرطی درست و تالی آن نادرست است؛ پس ارزش این 

گزارءه شرطی نادرست است.
ت( گزارءه »تقریباً نیمی از داده ها کوچک تر از چارک اول هستند.« نادرست است. 
اگر در جای خالی یک عبارت درست قرار دهیم ارزش گزاره نادرست می شود و 
اگر در جای خالی یک عبارت نادرست قرار دهیم ارزش گزاره درست می شود.

123 .
(p q) (p q)∧ ∨ ⇒p q⇒p q∧ qqp

د
د
د
د

د
ن
د
د

ن
د
ن
ن

ن
د
ن
د

د
ن
د
ن

د
د
ن
ن

ارزش گزاره با استفاده از جدول »درست« است.

124 . 

sq r
p

.kº»nïÂµº ¾wnk¶ ¾M ·Hp¼¶AïyºHj  ,k{IM ½j¼²A H¼À IÄ kÄIÃM ýoM o¬H

∨




مقدمءه ۱: 

q

¼.kº»nïÂ¶ ¾wnk¶ ¾M ·Hp ¶AïyºHj





مقدمءه ۲: 

s r

p

.SvÃº ½j¼²A H¼À » SwH ½k¶IÃº ýoM

∧ 

 





نتیجه: 

[ ]

[ ]

p:s r

p: (s r) s r
(p q) q p

((s r) q) q s r
   

 

  

·I¬n¼¶j

∨

∨ ≡ ∧

⇒ ∧ ⇒ →

∨ ⇒ ∧ ⇒ ∧

اگر برای این گزاره، جدول ارزشی بکشیم، خواهیم دید که ارزش آن درست است.

125 .
چون اثبات این گزارءه شرطی مشکل است؛ پس به طور معادل عکس نقیض آن 

را اثبات می کنیم.

p q q p

n n n n
ÇÃ£º u§ø

SwH joÎ SwH joÎ SvÃºjoÎ SvÃºjoÎ⇒ ≡ ⇒2 2

 

   

 



k

n n n k n ( k) k

( k ) k n n





SvÃºjoÎ .SwH Z»p

SwH Z»p SvÃºj

ÆoÎ

e

o

§

Î

´
′

⇒ ⇒ = ⇒ = =

′= = ⇒ ⇒

2 2 2

2 2 2

2 2 4

2 2 2

از فرض شروع کردیم و به حکم رسیدیم.

126 .
الف( مغالطه است.

q p

.k¹¨ïÂ¶ ¦µ¨ ·Ho«Äj ¾M k{IM ½k¹zhM u¨ oÀ



q

.k¹¨ ¦µ¨ ·Ho«Äj ¾M u¨oÀ



p

.SwH ½k¹zhM∴


p q
q

p

⇒

∴

ب( قیاس استثنایی است.

q p

.joÃ¬ïÂµº ¢±÷U ÏIwnH  ¾á ¹ÄqÀ ·A ¾M  k{IM ·I¶¼U nHqÀ 150 pH yÃM ½I«{»oÎ ¦Ä pH xnIÿw ú±L¶ o¬H,




q p

.joÃ¬ïÂµº ¢±÷U ÏIwnH  ¾á ¹ÄqÀ ·A ¾M  k{IM ·I¶¼U nHqÀ 150 pH yÃM ½I«{»oÎ ¦Ä pH xnIÿw ú±L¶ o¬H,




p

.SwH ½jo¨ kÄoi ·I¶¼U nHqÀ 180 ½I«{»oÎ ¸ÄH pH uÄk¿¶



q

.k¹¨ SiHjoQ ·I¶¼U nHqÀ 180 kÄIM uÄk¿¶∴


p q
p

q

⇒

∴

127 .
که  عبارتی  در  را  معادله  طرفین  نباید  زیرا  است؛  داده  رخ  مرحلءه 3  در  خطا 
غیرصفر بودن آن را نمی داند تقسیم کند، همچنین نباید x را که غیرصفر بودن 

آن را نمی داند از صورت و مخرج کسر ساده کند.

128 .



F T
T T

T F
F

( p q) (q p)∨ ⇔ ∨  












