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مقدمۀ مدیر تألیف گالیور1« داستان سفر به یک شهر    داستان »سفرهای 

روایت  است؛  خیال گونه  و  کوچک  آدم هایی  با  رؤیایی 

سرزمین  در  دوست داشتنی  و  پرشور  آدم هایی  زندگی 

جادویی لی لی پوت!

گالیور- قهرماِن داستان  در داستاِن شهر لی لی پوت، 

با  همراه  گذاشته-  سرزمین  این  بر  پا  حادثه ای  اثر  بر  که 

کوچولوهای قصه، دست ما را می گیرند و با خود به  آدم 

واقعیت  مابین  روایتی  در  تا  می برند  جادویی  شهر  این 

نهان  کوچک  سرزمین  این  در  که  بزرگ  گنجی  از  رؤیا،  و 

شده، پرده بردارند...

بنیان طرحی شد  و بسیار جذاب،  زیبا  این داستان 

در ضمیر ما تا این بار نه در عالم خیال بلکه در واقعیت، 

گرد هم آوریم تا  کالغ سپید  مردانی بزرگ را در انتشارات 

خیال انگیز  سرزمین  به  خود  با  و  بگیرند  را  شما  دستان 

تا  از آن چه  ببرند و داستانی جدیدتر و متفاوت  کتاب ها 

شما  برای  را  گرفته اید  یاد  مدرسه  کالس های  در  کنون 

پنهان شده  گنج های  از  شورانگیز  داستانی  کنند؛  روایت 

کالس ها ... کتاب ها و شگفتی های بر زبان نیامده در  در 

پس همین امروز دستت را به ما بده 

و با ما به  قدم بگذار!

گنجی بزرگ نهان است. در دست های ما نقشۀ 

1. Gulliver’s travels



 به آرامی آغاز به مردن می کنی
گر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی ا
گر ورای رؤیاها نروی ا
گر سفر نکنی ا
کتابی نخوانی گر  ا

تو به آرامی آغاز به مردن می کنی
گر رنگ های متفاوت به تن نکنی ا
گر همیشه از یک راه تکراری بروی ا
گوش ندهی گر به اصوات زندگی  ا
که چشمانت را گر از چیزهایی  ا
به درخشش وامی دارند
و ضربان قلبت را تندتر می کنند
کنی دوری 
گر به خودت اجازه ندهی ا
که حداقل یک بار در تمام زندگی
ورای مصلحت اندیشی بروی

کن امروز زندگی را آغاز 
کن! امروز مخاطره 
کن! کاری  امروز 

  پابلو نرودا، شاعر شیلیایی

مقدمۀ مؤلف
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از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانش آموختۀ ریاضی

از دانشگاه شهید بهشتی

دانش آموختۀ مهندسی الکترونیک 

از دانشگاه علم و صنعت

کیوان دارابی
K. Darabi
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فصل اول  آشنایی با مبانی ریاضیات

درس اول: آشنایی با منطق ریاضی

گزاره است؟ کدام یک از جمالت زیر 

کاش باران ببارد.  )1

2( عدد 13 عددی نحس است.

که دانه کش است. 3( میازار موری 

4( بین مجذور هر دو عدد متوالی یک عدد اول هست.

001TEST

گزاره LILIPOOT BOXتشخیص 

 هر جملۀ خبری که در حال حاضر یا آینده، دارای ارزش درست یا ارزش نادرست باشد را گزاره می نامند.

 مجموع هر دو عدد فرد، همواره عددی زوج است.

101− عددی اول است.
2  عدد1

گزاره محسوب نمی شوند.  جمالت امری، پرسشی، عاطفی، احساسی، تعجبی و دعایی 

 کتاب ها را روی میز بگذارید. )امری(

 آیا 997 عددی اول است؟ )پرسشی(

 نامت سپیده دمی است که بر پیشانی آسمان می گذرد. )احساسی و عاطفی(

 چه هوای دل انگیزی! )تعجبی(

 ای کاش نرفته بودی! )دعایی(

گزاره محسوب می شوند. که هنوز درستی آن ها اثبات یا رد نشده است،   حدس های ریاضی 

 هر عدد زوج بزرگ تر از 2 را می توان به صورت مجموع دو عدد اول نوشت. )حدس گلدباخ(

p+2 هم اول باشد.  بی نهایت عدد اول مانند p وجود دارد که

ANALYSE

گزینۀ )3( یک جملۀ امری است و  گزینۀ )2( جملۀ عاطفی و احساسی و  گزینۀ )1( جملۀ تعجبی است.   

گزاره  گزینۀ )4( یک حدس ریاضی مشهور به حدس لژاندر است و  گزاره محسوب نمی شوند. اما  هیچ کدام 

محسوب می شود.
گزینۀ 4پاسخ



خرید آنالین در
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گزارۀ s نادرست است. از نظر ارزش، برای  گزارۀ r درست و ارزش  گر بدانیم ارزش  گزارۀ r ، q ، p و s ا برای 4 

گزاره چند حالت مختلف وجود دارد؟ این 4 

 16 )1

14 )2

 2 )3

4 )4

002TEST

گزاره LILIPOOT BOXارزش 

است.  نادرست  یا  درست  ارزش  دو  از  یکی  دارای  همواره  گزاره  هر   

گزاره مانند p و q را در نظر بگیرید، آن گاه برای ارزش آن ها  گر دو  بنابراین ا

که دارای 4 حالت است. می توان یک جدول به شکل مقابل تشکیل داد 

qp

دد

دن

ند

نن

گر ارزش آن همواره  گزاره همواره درست باشد آن را با T و ا گر ارزش یک   ا

کلمات  اول  حروف  حرف،  دو  )این  می دهند.  نشان   F با  باشد  نادرست 

True و False هستند.(

n حالت است.
2 گزاره داشته باشیم، جدول ارزش آن ها دارای  n گر کلی ا  به طور 

ANALYSE

گزاره نیز  گزارۀ s، همواره نادرست است، پس این  گزارۀ r درست است، پس همواره یک ارزش دارد.   

گزاره ها فعاًل معلوم نشده است، همچنان دو حالت برای آن ها وجود  یک حالت دارد، اما چون ارزش سایر 

کل حاالت، طبق اصل ضرب برابر است با: دارد، بنابراین تعداد 

 تعداد حاالت

p q r s

2 2 1 1 4

↓ ↓ ↓ ↓
= × × × =

گزینۀ 4پاسخ

M
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O
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فصل اول  آشنایی با مبانی ریاضیات

گزینه نیست؟ کدام  گزارۀ »مریم ریاضی دان است.«  نقیض 

1( مریم ریاضی دان نیست. 

که مریم ریاضی دان است. 2( این طور نیست 

کار نمی کند.  3( مریم ریاضی 

4( مریم ریاضی نمی داند.

003TEST

گزاره LILIPOOT BOXنقیض 

از  قبل  که«  نیست  »این طور  عبارت  آوردن  گزاره،  یک  نقیض  ساختن  برای  روش  ساده ترین   

p نشان می دهند و به  گزارۀ p را با کردن فعل جملۀ خبری« است. نقیض  گزارۀ اصلی یا »منفی 

« ناقض می گویند.


عالمت »

کلمات و نمادهای مهم و پرکاربرد را در جدول زیر ببینید:  نقیض 

کلمات نقیض نمادهانقیض 

>≤فردزوج

<≥گنگگویا

≠=نیستاست

ANALYSE

از دانستن است.  کردن در ریاضی مطرح نشده است بلکه صحبت  کار  از   در صورت تست، صحبتی 

گزینه ها به صورت زیر است: گزینۀ )3( نادرست است. اما دلیل درستی سایر  بنابراین 

مریم ریاضی 
≡نمی داند

مریم ریاضی دان 
≡نیست

که مریم  این طور نیست 
≡ریاضی دان است

مریم ریاضی دان
است

گزینۀ 3پاسخ
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گزینه است؟ کدام  که 5 عددی اول نیست« معادل با  گزارۀ »این طور نیست 

1( ممکن است 5 عددی غیر اول باشد. 

2( 5 عددی اول است.

3( 5  عددی مرکب است. 

4( 5 عددی اول نیست.

004TEST

گزاره LILIPOOT BOXنقیِض نقیض یک 

که همواره  ) نشان می دهند  p) 
p را به صورت گزارۀ  گزاره باشد، نقیِض نقیض  p یک  گر  ا  

گزارۀ p است، یعنی: هم ارز منطقی با خود 

 ( p) p≡ 

کار رفته، می توان از نقیِض  که فعل های منفی در آن ها به  گزاره هایی  کردن   معمواًل برای ساده 

کرد. نقیض استفاده 

 گزارۀ »24 عددی غیر زوج نیست« معادل است با:

 )  ≡ ))24 عددی غیر زوج نیست( ≡ )24 عددی غیر زوج است( 24 عددی زوج است

ANALYSE

حساب  به  منفی  فعل  یک  که  شده  استفاده  تست  صورت  در  که«  نیست  »این طور  عبارت  از  چون   

کنیم: می آید، بهتر است از نقیِض نقیض استفاده 

 
) که 5 عددی اول نیست( )≡ )این طور نیست  عددی اول نیست( ≡5( 5 عددی اول است  

گزینۀ 2پاسخ
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فصل اول  آشنایی با مبانی ریاضیات

گزاره های زیر نادرست است؟ کدام یک از  گزارۀ نادرست باشد، ارزش  p یک  q∨∼ گزارۀ گر  ا

 q )1

p )2

p q∨ )3

p q∨ )4

005TEST

LILIPOOT BOXترکیب فصلی

گزاره باشند، ترکیب فصلی آن ها را به صورت گر p و q دو   ا

p نشان می دهند و »p یا q« خوانده می شود. به نماد  q∨
« فاصل می گویند. ∨«

که هر دو   ارزش ترکیب فصلی فقط وقتی نادرست است 

گزاره  گزارۀ p و q نادرست باشند و در غیر این صورت ارزش 

درست است.

p q∨qp

ددد

دند

ندد

ننن  گزارۀ »2 عددی فرد است یا 5 عددی اول است.« گزارۀ 

درستی است چون یکی از مؤلفه های آن ارزش درست دارد.

گزارۀ مرکب درست خواهد  گزاره با هم ترکیب فصلی شده باشند، در صورتی ارزش این  گر چند   ا

گزاره ها درست باشد. که الاقل )دست کم( یکی از  شد 

ANALYSE

حال  هستند.  نادرست   q و    p مؤلفۀ دو  هر  بنابراین  است،  نادرست  گزاره  دو  فصلی  ترکیب  چون   

گزینه ها را بررسی می کنیم: تک تک 

4( p q T T T∨ ≡ ∨ ≡3( p q T F T∨ ≡ ∨ ≡2( p T≡1( q F≡

گزینۀ 1پاسخ
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گزاره های زیر درست است؟ کدام یک از  گزاره ای درست باشد،   p q∧∼ گزارۀ گر  ا

 p q∨ )1

 p q∧ )2

  p q∨ )3

p q∧ )4

006TEST

LILIPOOT BOXترکیب عطفی

گزاره باشند، ترکیب عطفی آن ها را با  q دو  p و  گر   ا

p نشان می دهند و »p و q« خوانده می شود.  q∧ نماد

« عاطف می گویند. به نماد »∧

p q∧qp

ددد

دنن

ندن

ننن

 

که هر   ارزش ترکیب عطفی فقط وقتی درست است 

گزارۀ p و q درست باشند و در غیر این صورت ارزش  دو 

گزاره نادرست است.

 گزارۀ »تهران پایتخت ایران است و عربستان یک کشور 

از  یکی  چون  است  نادرست  گزاره ای  است«   اروپایی 

مؤلفه های آن ارزش نادرست دارد.

که  گزارۀ مرکب در صورتی درست است  گزاره با هم ترکیب عطفی شده باشند، ارزش  گر چندین   ا

گزاره ها درست باشد و در غیر این صورت نادرست است. همۀ 

ANALYSE

که هر دو مؤلفۀ آن درست باشد، بنابراین هر دو   می دانیم ارزش ترکیب عطفی تنها وقتی درست است 

و    p گزارۀ دو  از  هریک  پس  است.  درست   q و  نادرست    p دیگر  عبارت  به  درست اند.   q و   p گزارۀ

گزینه ها را بررسی می کنیم: گزاره های موجود در  همچنین q درست اند. حال ارزش هرکدام از 

2( p q F T F∧ ≡ ∧ ≡1( p q F F F∨ ≡ ∨ ≡

4( p q F F F∧ ≡ ∧ ≡3( p q F T T∨ ≡ ∨ ≡

گزینۀ 3پاسخ
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فصل اول  آشنایی با مبانی ریاضیات

گزاره نادرست است؟ کدام  q نادرست باشد، ارزش  p⇒ گزارۀ گر عکس  ا

p q⇒ )4   p q∧ )3   p q∨ )2   q q⇒ )1

007TEST

LILIPOOT BOXترکیب شرطی

 »q آن گاه p گر p نشان می دهند و »ا q⇒ گزاره باشند، ترکیب شرطی آن ها را با نماد گر p و q دو   ا

گزارۀ p را مقدم و q را تالی می نامند. خوانده می شود. در ترکیب شرطی، 

که مقدم   ارزش ترکیب شرطی فقط وقتی نادرست است 

ارزش  صورت  این  غیر  در  باشد.  نادرست  تالی  و  درست 

ترکیب شرطی درست است.

گزارۀ  است«  زوج  نیز   5 آنگاه  باشد،  زوج   2 »اگر  گزارۀ   

نادرستی است چون مقدم درست و تالی نادرست است.

گر مقدم یک ترکیب شرطی نادرست باشد، ارزش آن   ا

ترکیب شرطی درست است و به ارزش تالی بستگی ندارد. 

]این قانون را انتفای مقدم می نامند.[

 ارزش گزارۀ »اگر 2 فرد باشد، آنگاه همۀ مربع ها دایره هستند« درست است چون مقدم دارای ارزش 

نادرست است. ]اگر روزی برسد که 2 فرد شود دیگر هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست و سنگ روی سنگ 

بند نخواهد شد. بنابراین بیراه نیست که در این چنین شرایط بغرنجی، همۀ مربع ها دایره شوند.[

گر تالی یک ترکیب شرطی درست باشد، ارزش آن ترکیب شرطی درست است و به ارزش مقدم   ا

بستگی ندارد.

q را عکس ترکیب شرطی می نامند. p⇒ گزارۀ گزارۀ شرطی باشد،  p یک  q⇒ گر  ا

ANALYSE

گزارۀ شرطی  p نادرست است. و می دانیم  q⇒ q نادرست باشد، یعنی p⇒ گر عکس ترکیب شرطی  ا

q نادرست  p درست و تالی یعنی  که مقدم یعنی  تنها در یک حالت نادرست است و آن در حالتی است 

کنیم: گزینه ها را بررسی  کنون می توانیم ارزش تک تک  باشد. بنابراین ا

2(  p q F F F∨ ≡ ∨ ≡1( q q F F T⇒ ≡ ⇒ ≡

4(  p q F F T⇒ ≡ ⇒ ≡3( p q T T T∧ ≡ ∧ ≡

گزینۀ 2پاسخ
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خرید آنالین در
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گزینه است؟ کدام  گر او متدین باشد، آن گاه درستکار است«  گزارۀ »ا عکس نقیض 

گر او درستکار باشد، آن گاه او متدین است. 1( ا

گر او متدین نباشد، آن گاه او درستکار نیست. 2( ا

گر او درستکار نباشد، آن گاه او متدین نیست. 3( ا

4( او درستکار نیست ولی او متدین است.

008TEST

LILIPOOT BOXعکس نقیض ترکیب شرطی

را عکس نقیض ترکیب شرطی می نامند.  ~q ~p⇒ p یک گزارۀ شرطی باشد، آن گاه گزارۀ  q⇒ گر     ا

یعنی برای ساختن عکس نقیض یک ترکیب شرطی جای فرض )مقدم( و حکم )تالی( عوض شده 

گزاره نقیض می شود. و هر دو 

 اگر عددی اول باشد، آنگاه فرد است  اگر عددی زوج باشد، آنگاه اول نیست.

 عکس نقیض هر ترکیب شرطی با خود ترکیب شرطی هم ارز است. یعنی همواره داریم:

p q ~q ~p⇒ ≡ ⇒

�A است.« معادل است با »اگر در  �=90 a آنگاه b c2 2 2= +  اگر در مثلث ABC داشته باشیم

a نیست« b c2 2 2= + A برابر  90 نباشد، آنگاه مثلث ABC، زاویۀ

ANALYSE

کنیم. یعنی: گزاره را نیز نقیض  کرده و هر دو   باید جای فرض )مقدم( و حکم )تالی( را عوض 

 ⇒)او درستکار است( )او متدین است( ≡ ⇒او درستکار نیست او متدین نیست

گر او درستکار نباشد  گر او متدین باشد، آن گاه درستکار است« به صورت »ا گزارۀ »ا بنابراین عکس نقیض 

آنگاه او متدین نیست« خواهد بود.
گزینۀ 3پاسخ
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آمار و احتمال یازدهم | 
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فصل اول  آشنایی با مبانی ریاضیات

|x| است؟ |y|== چه شرطی برای  x y== تساوی

کافی 1( الزم و 

کافی 2( الزم و غیر 

کافی 3( غیر الزم و 

کافی 4( غیر الزم و غیر 
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کافی LILIPOOT BOXشرط الزم و 

p را به صورت های زیر نیز می توانیم بخوانیم: q⇒ گزارۀ  

کافی برای q است.  p شرط 

 q شرط الزم برای p است.

y را  x⇒ x و همچنین y⇒ گزارۀ y است، باید گزارۀ x چه شرطی برای  گر بخواهیم ببینیم   ا

تشکیل دهیم. در این صورت:

کافی برای y است. x درست باشد، x شرط  y⇒ گر  ا

y درست باشد، x شرط الزم برای y است. x⇒ گر  ا

ANALYSE

گزاره های زیر را تشکیل می دهیم:  

x y | x | | y |= ⇒ = کافی   شرط 

| x | | y|= ⇒ x y= شرط غیر الزم  

کنیم  x است. البته باید دقت  y=± x نخواهد بود و  y=  
ً

| باشد، الزاما | | |x y= گر  که ا  می دانید 
ً

حتما

کتاب درسی است. کتاب درسی فاصله دارد و جزء مطالب خواندنی  که این سؤال تا حدی از آرمان های 

گزینۀ 3پاسخ
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