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 المقدمة

هو  -فكرة أو ، قول، سببλόγoς "لوجوس" ونانيةوالتي مصدرها من الي -منطقى كلمة معن

 . سليمر منتظم وتفسيره تفكي منطقيّ ومن هنا، تفكير ، تفكير سليم

 نّ ة بالنسبة لنا ألضروريّ  ، وهياالستنتاجحتى يبحث سيرورة  ر  هو مجال تطوّ  رياضيّ ال منطقال

ب به كلمة  ة في اللغة هو النظام الذي تترتّ أحد االمثلة لعدم الدقّ  ث بها ليست لغة دقيقة.اللغة المتحد  

ة الضرب تسبق عمليّ  بما أنّ  .4×3+2ن في تمرين الحسابلتوضيح المشكلة دعونا نتمعّ  .نسبة

 .14ة الجمع، نتيجة التمرين هي ليّ عم

 هذه الحالة:  عنوماذا 

جدا فقط للطالب  دهادة عالمة جيّ ها ستضع في الشّ نّ  أمة التوراة أخبرت طالب الصفّ معلّ 

ة في الوظيفة النهائيّ  100في االمتحان أو الحاصلين على عالمة  100الحاصلين على عالمة 

 .جوناثان داود قصيدةا غيب  وحفظوا 

في الوظيفة النهائية ولم تحفظ غيبا  90في االمتحان، عالمة  100حصلت دينا على عالمة  

 ؟ اد جد  . هل ستحصل على عالمة جيّ القصيدة

ن لنبيّ  األقواسفي ا". سنستعين أيض  "و -"أو" وبط ة بين كلمات الرّ االسبقيّ  فيق مر متعلّ األ

ا"، نحصل على بط "وأيض  بط "أو" تسبق كلمة الرّ ذا كانت كلمة الرّ بط، إرّ ة بين كلمات الاألسبقيّ 

 القاعدة التالية:

في  100االمتحان أو في  100ة حصل على عالم)ذا ا إد جد  يحصل الطالب على عالمة جي  

 .جوناثان داود قصيدةا وأيضا حفظ غيب  ( ة الوظيفة النهائي  

ا، بحيث يكون أحد د جد  ن للحصول على عالمة جيّ حسب هذه القاعدة، على الطالب تحقيق شرطي

، لن تحصل على داود قصيدة ادينا لم تحفظ غيب   ا. بما أنّ غيب   جوناثان داود قصيدةفظ الشروط ح  

بط "أو" نحصل على ا" تسبق كلمة الرّ بط "وأيض  المقابل، كلمة الرّ ذا كانت، في جدا. إ دعالمة جيّ 

 القاعدة التالية:

حصل على )و أ 100ذا حصل في االمتحان على عالمة جدا إ دعالمة جي  يحصل الطالب على 

 (.جوناثان داود قصيدةا ة وحفظ غيب  في الوظيفة النهائي   100عالمة 

من الشرطين للحصول على على األقّل  اواحد   اشرط   يحقّق نأحسب هذه القاعدة، على الطالب 

في  100على عالمة  ل حيث حصلت فعال  رط األوّ ق الشّ جدا في الشهادة. دينا تحقّ  دعالمة جيّ 

 جدا. د، ولذلك ستحصل على عالمة جيّ االمتحان

 ة:دا مشكلة إضافيّ ل جيّ الجمل األربع التالية تمثّ 

 رأيت سفينة زرقاء. .أ

 رأيت سفينة. .ب

 .كامال   رأيت جمال   .ت

 .رأيت جمال   .ث



ذا مع هذا، إ ا.الجملة "ب" صحيحة أيض   نّ كانت الجملة "أ" صحيحة فإ ه إذامن الواضح أنّ 

ة. كيف يمكن الجملة "ث" صحيح نّ رورة أ" صحيحة، فهذا ال يعني بالضّ تكانت الجملة "

 التمييز بين هذين الحدثين؟

 

 االستنتاج:ل مشكلة ثالثة في ث التالية تمثّ الجمل الثال

 .سيارتنا زرقاء .أ

 االزرق هو لون. .ب

 سيارتنا هي لون. .ت

 ة "ت" غير صحيحة.، الجمل"ب" صحيحة ى لو كانت الجمل "أ" وحتّ 

 تعطية علينا تطوير لغة رسميّ الستنتاج ا كيف يتمّ  فهمه حتى نأنّ  مثلة التي عرضناهااال تبيّن

ر اسة سنطوّ واالستنتاجات التي يمكن استنتاجها صحيحة. في هذه الكرّ  امعنى واحد  جملة  لكلّ 

انيها. يمكن د معوكيف نحد   جمال   بواسطتهاسنرى كيف نبني  حساب القضايا، دعىلغة ت  

( قبل الميالد 322–384)ارسطو  نونانييعمال الفالسفة اليإيجاد جذور اللغة في أ

رة أكثر للفيلسوف الفرنسي بيير متأخّ وفي أعمال  (قبل الميالد 205–280) وكريسيبوس

يمكنكم القراءة حول العلماء ارسطو، كرسيفوس وبييرألبيرد في (. 1142–1079) ألبيرد

 .55الصفحة 

، روابط ) أساسيّة( قضايا ذريّة: نة من ثالثة أنواع من األحرفمكوّ  ساب القضاياحلغة 

   .ةالقضيّ  حاستعراض اللغة بمصطلوأقواس. نبدأ ة منطقيّ 

 

 القضي ة

 . ةالقضايا هو القضي   حسابفي لغة  المصطلح األساسي  

 قضيّة

لجمل بطريقة واحدة ر اترجمة وتفسيمن خاللها  تطوير لغة دقيقة التي يمكن ون فينحن معني  

ن أمثلة د اآلالجمل التي يمكن أن تكون صحيحة أو غير صحيحة. سنشاه لىإفقط، وسنتطرق 

 :قضاياالدة من محد  

 اليوم يوم االثنين. (1

 .اأسودً بنطلونًا  لدي  يوجد  (2

 .اأسودً  بنطلونًا لدي  ال يوجد  (3

 من الغرب. تشرق الشمس من الشرق وتغرب (4

 كم. 1000000ة والقمر هو رضي  بين الكرة األ بعدل المعد   (5

 مبراطورية واحدة.حدة في إ دول العالم مت  ستكون كل   2100في سنة  (6

 

 

ا أو غير صحيحٍ. ةالقضي    هي تصريح ي ظهر واقع ا يمكن أن يكون صحيح 

 



 

 . أو غير صحيح   اتصريح يمكن أن يكون صحيحً  عاله هيلة أمن الجمل المسج   كل  

 لستة أيام في األسبوع. اليوم واحد في األسبوع وليس صحيحً ثنين" صحيح "اليوم يوم اال 

منها  كل   " يمكن أن تكوناأسودً  بنطلونًا لدي  و "ال يوجد  "اأسودً  بنطلونًا لدي  "يوجد  تانالقضي  

 .صحيحة أو غير صحيحة

؟ لمعرفة اإلجابة ةالصحيح يمنهما ه . أي  ةغير صحيح ىواالخر ةفي الحقيقة، أحدها صحيح

 ةمن الغرب" صحيح"تشرق الشمس من الشرق وتغرب  القضي ة  لى خزانتي.إيجب النظر 

، ةصحيح تكم" ليس 1000000ة والقمر هو ل البعد بين الكرة األرضي  "معد   قضي ةوالا، دائمً 

كم. الجملة "في االسبوع القادم  384000ة والقمر هو ل البعد بين الكرة االرضي  معد   ألن  

سيحضر إيال لزيارة" يصف حدث من المفروض أن يحدث في المستقبل ويمكن أن يكون 

بعد  ن كان إيال سيحضر لزيارة أم ال، لكن  إا ال نعرف . فنحن حالي  ح  أو غير صحي اصحيحً 

دول  ستكون كل   2100في سنة "الجملة . قضي ة اهذه الجملة أيضً  هنامن  .سبوع سنعرف ذلكأ

لمستقبل، وعند قدوم هذا اليوم نحن )أو إلى اق أيضا تطر  تحدة في امبراطورية واحدة" العالم مت  

 قضي ة.ا أم ال. لذلك هذه الجملة أيضً  ةصحيح تانأحفادنا( سنعلم إن ك
 

 ظهر وقائع.ال ت   هاألنّ ، قضايايما يلي أمثلة لجمل ليست ف

 اعة؟كم السّ  (1

 .ا جزيال  شكر   (2

 ي وأبي.أمّ  (3

 ي. األوالد في صفّ  كلّ  (4

 ؟االثنينهل اليوم هو يوم  (5

 

 :جزئية قضايا تحوي قضايافيما يلي 

 ا يوم الخميس.اليوم يوم األربعاء وغد   (1

 ا الجمعة.ربعاء وغد  اليوم يوم األ (2

 .اأسود   ون ال بنطديّ ا أو ال يوجد لأسود   ون البنط لديّ يوجد  (3

 

اليوم يوم األربعاء" :"تينتين جزئيّ قضيّ من  ةنا يوم الخميس" مكوّ ربعاء وغد  "اليوم يوم اال القضيّة

 القضيّة. كذلك مٍ لستة أيا ةوغير صحيح ليوم واحدٍ  ةصحيحه قضيّة هذا يوم الخميس". غد  " -و

 القضيّة .ٍة بتات اغير صحيح يوه تينتين جزئيّ قضيّ من  ةنمكوّ ا الجمعة" "اليوم يوم االربعاء وغد  

 ا.دائم   ة" صحيحاأسود   ون ال بنطديّ ا أو ال يوجد لأسود   لدّي بنطلون ا"يوجد 

 

 تحوي كلمة الشرط "إذا": هناك قضايا

 بلة ألبي.أعطي ق  ا بلوزة حمراء عندها سذا اشتروا لي غد  إ (1

 لعبة، سنحصل على جائزة.لإذا فاز فريقي في ا (2

 

 



ه وجّ ها ت  نّ "، ألةكميّ تعابير " دعيانت   أو "يوجد". هاتان الكلمتان ""لكل   تحوي كلمة وهناك قضايا

 ات.للكميّ 

 .البيتزاوف أتناول سبوع س في االيومٍ  في كلّ  (1

 .البيتزا يحبّ  ادعى جواد  ي   نسانٍ  إكلّ  (2

 .ااد  ودعى جي ي  في صفّ  يوجد طالب   (3

 .اأسود   ون الي يوجد بنطأوالد صفّ  لكلّ  (4

 .اأسود   ون الهناك ولد  في صفي لديه بنط (5

 

 : .1Error! No sequence specified تمرين

 أم ال.قضيّة اكتبوا هل هي  –من الجمل  ةٍ واحد لكلّ 

ليست  قضيّة الجملة

 قضيّة

  X .دنيا البارحةالتقيت   (1

 X  ?ماذا تريد (2

   .بنلّ ال انا أحبّ  (3

   .البيتزا نت تحبّ بن وأاللّ  أنا أحبّ  (4

   !الّ كمن األحوال  حالٍ في كّل  (5

"!الّ كمن األحوال  حالٍ  في كلّ  " أميرة قالت: (6    

من األحوال  حالٍ  في كلّ " : قالوااألوالد في الصفّ  كلّ  (7

 "!الك

  

   ؟مةمتى رأيت المعلّ  (8

   .لصف يدعى ربيعيوجد طالب في ا (9

   .خطئم م  أنت صادق أ (10

   .ذا ضحكت سأحضنكإ (11

   .شكرا الشتراكك في حفلتي (12

 

. قبل فحص اإلجابةنفسكم أالتمارين ب أن تحلّوااس. حاولوا حلول التمارين تظهر في نهاية الكرّ 

ين ل مقارنتها بين الح، من المفضّ جاباتكم قد تكون خاطئة حتى لو بدت لكم صحيحة إبما أنّ 

 .واآلخر مع اإلجابات في نهاية الكّراس

 

 



ةمنطقيّ  . روابط 2  

 ن من بناء، الذي يمكّ المنطقيةالّروابط هو  األحرف في لغة حساب القضايا نالنوع الثاني م

ونبني ة المنطقيّ في هذا البند سنعرض الروابط . (أساسية)ذريّة قضايا  بة من مركّ  قضايا

ة أو د من صحّ حدّ ت   ةبكّ المر القضايا ةة أو عدم صحّ صحّ  يف أنّ سنرى ك. بةمركّ  قضايابمساعدتهم 

 قضيّةا لبناء اللن يكون مهمّ  ةبسيط قضيّةالمعنى الكالمي ل .انهالتي تكوّ  ذريّةالالقضايا ة عدم صحّ 

ا هالتي تكونّ  الذريّة  القضايا من لى معرفته هو أيّ إ سنحتاج ما  كلّ  ;اوتحديد صحته ةبالمركّ 

 بأحرف انجليزية.  ذريّةال قضيّةلص الكتابة ونشير الى ابب سنلخّ لسّ . لهذا اصحيحة

   بـ :ذا أشرنا على سبيل المثال، إ

A  ="يوجد لدي بلوزة خضراء"، 

  بشكل مشابه يمكن أن نشير إلى ."بلوزة خضراء يوجد لديّ " القضيّة A ا يمثّل لنا الحرفإذ  

B " =اأزرق   ون اليوجد لدي بنط"، 

 تابة:ا كويمكن أيض  

C " = ّعة حمراءقبّ  لدي." 

  .فناها هناالتي عرّ  C-و A، Bالثالث  وف نستعين في القضايافيما بعد س

 

 القضي ة النافية. 2.1

 ال يوجد لديّ  ، أيّ "بلوزة خضراء لدّي  أنّها صحيح  بلوزة خضراء" هو " ليس  "لديّ  قضيّةلانفي 

القضيّة  هو A  ـالنفي ل نّ ة خضراء"، فإ" لدي بلوز هي قضيّة Aبلوزة خضراء. لذلك، عندما " 

   A¬-بـ  Aلقضيّة بالنفي ل فق أن نشيربلوزة خضراء". متّ  "ال يوجد لديّ 

 ~(. A-بـ  A  لقضيّةللنفي ل شيرونوهناك من ي )

ا أنّه لدّي بلوزة خضراء "  القضيّة قصر قضيّة أحوي ا ت، ألنهةبمركّ ي قضيّة ه " ليس صحيح 

 زة خضراء".بلو ، "يوجد لديّ امنه

أشرنا الذي  ، Dفي هذه الحالة، النفي لـ ". بلوزة خضراء ال يوجد لديّ " إلى القضيّة D- نرمز بـ

 قضيّةالمعنى باللغة العربية لل". ه ال يوجد لدي بلوزة خضراءأنّ  اصحيح   ليس" هو  ،D¬-له بـ 

¬D   ّالقضيّةبلوزة خضراء". أي،  هو " يوجد لدي D في اللغة العربية المعنى من حيث  تكافئ

تصريح  نالحظ أنه يمكننا نصّ . A المعنى القضيّةمن حيث  تكافئ D¬ القضيّةو  ،A¬ القضيّة

 .ةبمركّ  قضيّةأو  ةبسيط قضيّةكون ن بحيث يمعيّ 

 

 

 

 



 

 

 2.2.القضيّة المركّ بة "وأيضا"

من  ةمبني   قضي ةال هرق". هذأز ونلبنط  بلوزة خضراء ويوجد لدي  "يوجد لدي  هو  ةبمرك  ال لقضي ةل ضافي   إمثال  

 ونل بنطو " لديّ   ،Aالبداية بـ ها في يلإ أشرنا بلوزة خضراء"  التي : "يوجد لدي  (أساسي تينذري تين ) قضيّتين

 ".Bوأيضا  A" واسطةبـ اوكتابته ايمكن اختصاره لذلك هذه القضيّة. Bها في البداية بـ يلإ أشرناأزرق" التي 

لى قرأ من اليسار إالمكتوبة باختصار ت   القضايا انتبهوا:". B وأيضا A" انمك  A˄Bسوف نختصر ونكتب 

 ".B وأيضا A"ونقرأ   A˄B غة االنجليزية. لذلك نكتباليمين، كما نقرأ في اللّ 

  

: C-و A، Bالثالث  القضايا في ك ت بشمل ما  تي تال  ،"C اوأيض   B اوأيض   A" القضيّةث عن ا التحدّ يمكن أيض  

 باختصار  هانكتب" C وأيضا B وأيضا A" -ـقضيّة حمراء. ال وقبعة   اأزرق   اون  لبلوزة خضراء، بنط يوجد لديّ 

A˄B˄C . 

 "أو" ةبالمرك   القضي ة. 2.3

ا" الكتروني   ارسل لك بريدً أ  سصل بك أو أت  س" :ة يوجد للكلمة "أو" معنيان مختلفان. عندما يقول أحدهمفي العربي  

خبرني الطبيب أنه يوجد لمقابل، عندما أقول " أنا مريض، أهما. بالين ولكن ليس ك  ي  مر  ه سيقوم بأحد االنفهم أن  

، وإن لم أكن  األذنفي و التهاب كن أن يكون عندي رشح أه يم، نفهم من ذلك أن  األذن" رشح أو التهاب في لدي  

كال السببين ا في أكون مريضً  مكانية أنا في األذن . أي، ال نلغي إوالتهابً  ارشحً  يكون لدي  وف فس -امحظوظً 

 ا.معً 

: ي الكلمة "أو". سنختار المعنى الثانيانمع ، لذلك علينا اختيار إحدىاهو لغة ذات معنى واحد   القضايا حساب

 عني يوجد لديّ ت" B أو A" ، القضيّة"اأزرق   ون اليوجد لدي بنط= " B-و" يوجد لدي بلوزة خضراء= " A عندما

ا بنط) أو يوجد  لديّ  اازرق   اون  لبلوزة خضراء أو بنط  (.اأزرق   ون ال بلوزة خضراء وأيض 

 ".B أو A"  مكان A˅Bمن المعتاد كتابة  

 هو vel معنى الكلمة  ،الالتينيةفي  ؟"أو "للتعبير عن ˅ وبالرمز "وأيضا" للتعبير عن ˄ لماذا نستعمل الرمز

الواحد أو اآل"  الكلمة  إلى لإلشارةون الرياضيّ  اتخذه ،الكلمة وهو الحرف األول في ،V الحرف". هماخر أو ك 

ذو ˅ لرمز هو عكس ا ˄الرمز ". أو"  ".وأيضا" لكلمة إلى اللرمز  ات خ 

 

 ...""إذا... فإن   ةبالمرك  القضي ة . 2.4

 

 . " إذا ... فإن..." مبناها هوا أن نبني جمل شرطٍ رها نستطيع أيض  التي نطوّ  القضايا حسابفي لغة 

إذا ": ةصحيح B القضيّةا عندها أيض   ةصحيح A ت القضيّةعني إذا كانت " B فإن A إذا" القضيّة

 A إذا" مكان B→A . سوف نختصر ونكتبا"أزرق    لدي بنطلون ابلوزة خضراء فإنّ  كان لديّ 

 "B لى حدوثيؤدي إ A" دعىت   B→Aقضيّة لا". B فإن

 

 :إلىأشرنا إذا 

G " =  و" لى المدرسةا سأذهب إغد- 

H " =ادا سأرى جوغد"، 



ا في غد   اا الى المدرسة عندها سأرى جواد  غد   هو إذا ذهبت  " H فإنّ  G إذا" القضيّة معنى

 المدرسة.

 

 األقواس . 2.5

ر معنى الجملة. يغيّ ة المنطقيّ ة بين الروابط ترتيب األسبقيّ  نّ رأينا أ 4مة في صفحة في المقدّ 

رين امال األقواس، كاستعمالنا لها في تمة الروابط هي بواسطة استعالطريقة لتحديد أسبقيّ 

 على سبيل المثال: شيرالحساب. ن

A " =ميسمي راا"، 

B " = وسم معلمي عمرا"، 

C " = نا أسكن في هرتسليا أ." 

 :في اللغة العربية ومعناها القضايا، حساب لغةفي  القضاياأمامنا قائمة من 

 

 ةاللغة العربي   حساب القضايا

A˄(¬C)  ا.وال أسكن في هرتسليّ  ميسمي راا 

¬(A˄C) اي أسكن في هرتسليّ وأنّ  ميسمي را اأنّ  اصحيح   ليس. 

C→ (A˄B) اا أنا أسكن في هرتسليّ ، إذ  ومي عمرسم معلّ اإذا كان اسمي رامي و 

C)→ A˄(B ا.، فإني أسكن في هرتسليّ ومي عمرسم معلّ مي، وإذا كان اسمي راا 

C)→ ¬((A˄B) ا.ي أسكن في هرتسليّ فإنّ  ومي عمروأسم معلّ  مين إسمي راإذا كا ا أنّهصحيح   ليس 

C→ (¬(A˄B))   ا.ي أسكن في هرتسليّ ، فأنّ وسم معلمي عمروا  إسمي راميا أنّ إذا لم يكن صحيح 

 

 تلخيص. 2.6

ومن روابط  ،...( ،A، B، C)حرف بة من األمركّ  قضايا ة منمبنيّ  القضايا حسابلغة  رأينا أنّ 

ا فقط، بدون روابط ا واحد  حرف   تحوي ي قضيّةهة( ة )األساسيّ قضيّة الذريّ ال. وأقواس ةمنطقيّ 

 . واحد منطقيرابط  حوي على األقلّ تهي قضيّة  ةبمركّ ال القضيّة .وبدون أقواس

 
 

 قضي ة مرك بة. وهكذا A، B، C واحد ا فقط، تحوي حرف ا هي قضي ة ) أساسي ة( قضي ة ذري ة

 .→, ¬, ˅, ˄ الرموز: أحدتحوي على األقّل  هي قضيّة

 :معاني الرموز هي

B˄A  = Aوأيضا B. 

A˅B  =A أو B. 

¬A  = ا أّن  .A-ليس صحيح 

B→A  =إذا A فإن B. 

 
 



. لسابقفي البند ا هوهذا ما رأينا ،(syntax) بناء جملةى تسمّ  بها تكوين جملٍ  الطريقة التي يتمّ 

 (.semantics) دالالتال مجال يدعى قضايا،سنتعامل مع معنى ال في البند التالي

 

 

 

 (2 تمرين

 ،"قلم رصاص أحمر يوجد لديّ = " Aـى لإ شيرن 

 B " = ّمقلمة خضراء يوجد لدي"، 

C " = ّةحقيبة بنفسجيّ  يوجد لدي". 

 

 .→ ،˅ ،˄ ،¬ ،A ، B، C الرموزالتالية بواسطة  قضاياأكتبوا ال

 ومقلمة خضراء. اأحمر   اقلم   لديّ  .أ

________________________________________ 

 ة.مقلمة بنفسجيّ  لديّ  ليس .ب

________________________________________ 

 قلم رصاص أحمر. لديّ  ة خضراء أومقلم لديّ  .ت

________________________________________ 

 مقلمة خضراء. لديّ  هة فإنّ حقيبة بنفسجيّ  لديّ  كان إذا .ث

________________________________________ 

 3 تمرين 

 ،"قلم رصاص أحمر لديّ  = "             A :كانت   2 تمرينالتي ظهرت في  القضايا 

B     " =  ّمقلمة خضراء لدي"، 

C      ="  ّيةحقيبة بنفسج لدي". 

 .(-و) ورمز األقواس → ،˅ ،˄ ،¬ ،A ، B، Cالتالية بواسطة الرموز  قضايالوا السجّ 

 ة.حقيبة بنفسجيّ  لديّ  وليسراء، قلم رصاص أحمر ومقلمة خض لديّ  .أ

    ___________________________ 

 

 ة ومقلمة خضراء.حقيبة بنفسجيّ  ه يوجد لديّ أنّ  اصحيح   ليس .ب

___________________________ 

 

 مقلمة خضراء أو قلم رصاص أحمر ومقلمة خضراء. لديّ ليس  .ج

___________________________ 

 

 مقلمة خضراء. لديّ ليس ه ة فانّ حقيبة بنفسجيّ  إذا كان لديّ  .ح

___________________________ 

 



 مقلمة خضراء. ه ال يوجد لديّ ة فإنّ حقيبة بنفسجيّ  إذا ال يوجد لديّ  .خ

___________________________ 

 

 قلم رصاص أحمر. مقلمة خضراء ويوجد لديّ  لديّ  ليسة، حقيبة بنفسجيّ  لديّ  ليس  .د

___________________________ 

  4 تمرين

  :كانت 3-و 2 التي ظهرت في التمرينين القضايا

A                                                                    = " ّقلم رصاص أحمر يوجد لدي"، 

B      = " ّمقلمة خضراء يوجد لدي"، 

C      = " ّحقيبة بنفسجية يوجد لدي". 

 :قضيّة كلّ ل كتبوا المعنى الكالميّ ا 

 :A˅(¬C) .أ

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 :(C¬)→(A˄(¬B)) .ب

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 :(C¬)˄(A¬) .ت

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 :(A˅(C¬))˄(C˅(¬B)) .ث

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

لحلول التي ا، افحصوا إجاباتكم مع امهنهائكم حلّ ان. بعد إظهربسيطين كما ي اليس 4-و 3 انرينالتم

 .تظهر في نهاية الكّراس

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قضي ةلل دقص  قيمة ال. 3

مثل "تشرق الشمس ) صحيحة  قضايايوجد  ة أو غير صحيحة.كون صحيحأن تيمكن  قضيّة كلّ 

ا يوم ربعاء وغد  ليست صحيحة )مثل " اليوم يوم اال قضايا يوجد ،"(من الشرق وتغيب من الغرب

"اليوم يوم  التي يمكن أن تكون صحيحة أو غير صحيحة ) مثل قضاياالجمعة"( ويوجد 

 .قضيّةلل الصدقتدعى قيمة  –ةأو غير صحيح ةصحيح اونهك – للقضيّةالثالثاء"(. هذه الصفة 

 

 

يوجد " لقضيّة"صدق"، وقيمة الصدق ل يتشرق الشمس من الشرق" ه" لقضيّةقيمة الصدق ل

ة للحديقة ذهبت البارح" لقضيّة"كذب". قيمة الصدق ل يمشتركة" ه البريطانيا واسرائيل حدود  

لحديقة الى اإذا البارحة ذهبت  "كذب": كون "صدق" أوتيمكن أن  وتأرجحت في األرجوحة"

هي "صدق". وإذا البارحة لم أذهب الى  لقضيّةدق لقيمة الصّ  االرجوحة، فإنّ  فيوتأرجحت 

"كذب".  يه لقضيّةاألرجوحة، فإن قيمة الصدق لأو ذهبت للحديقة ولكن لم أتأرجح في الحديقة، 

في يوم ذهبت للحديقة وتأرجحت ذا الالزمن: إ وفقر يمكن أن يتغيّ  لقضيّةدق لقيمة الصّ 

رجوحة" ألفي االبارحة ذهبت الى الحديقة وتأرجحت " لقضيّةا قيمة الصدق لغد   فإنّ  األرجوحة،

 "كذب". هو لقضيّة، حتى لو كان اليوم قيمة الصدق لاسيكون صحيح  

 القضايا في لغة حساب لقضيّةالموجود ل عناه. في الواقع، المعنى الوحيدهي م لقضيّةقيمة الصدق ل

 "صدق" أو "كذب". وه

 

 :5 تمرين

 "صدق" أم "كذب". انتبهوا أنّ  دق  بالقضيّةتبوا إن كانت قيمة الصّ أكقضايا، من ال ةواحد لكلّ  

رتفي اللحظة الزمنيّ  قضيّةث عنه التحدّ خص الذي تها الشّ ديحدّ  لقضيّةدق لقيمة الصّ   ة التي ذ ك 

 عائلتكم.كم وفي للتمرين المقصود أنتم: في صفّ  4و 2ين د. لذلك، في البنالقضيّة بها

 .على التمارين التالية في الكراس اهذه المالحظة سارية أيض  

 

 كذب صدق القضيّة

   ل لدولة إسرائيل كان داود بن غوريون.رئيس الحكومة األوّ  (1

   يتي على يوم إجازة.يوم ثالثاء تحصل مربّ  في كلّ  (2

3) 1+5=6   

   ثالثة أوالد.يوجد  لوالديّ  (4

   بط ثالثة أوالد.انسان يوجد بالضّ  لكلّ  (5

 

لسنا مضطرين  هكهذ قضيّة عندما نقابل/نواجه – زةمميّ قضايا  حالة هي كلّ يحة في الصح قضاياال

يوم ثالثاء  في كلّ " القضيّة ق. على سبيل المثال،تتحقّ  فعال   للتفكير إذا كانت الشروط المذكورة

ليست ضيّة كانت الق إذا "صدق" إذا كانت القضيّة صحيحة وهي "كذب"هي لقضيّةلقيمة الصدق 

 .صحيحة

 



جازة يوم الثالثاء. يتي تحصل على إة فقط إذا كانت مربّ صحيح " يتي على يوم إجازةربّ تحصل م

 تفكير إذا كان فعال  هي صدق أم كذب علينا ال دق لهذه القضيّةر إن كانت قيمة الصّ نقرّ لنستطيع أن 

كهذه  قضيّة علينا تعب التفكير.ر ا توفّ حيحة دائم  الصّ  القضايا أيام الثالثاء.في  جازةإة يوم للمربيّ 

" زائد" معناها: "טאוטו" ةونانيّ اليمن  الكلمة مصدر. "ָטאֹוטֹולֹוְגָיה" "لطَّوُطولُوجياا"تدعى 

من الواضح أنه أي هو قول زائد، טאוטולוגיה أي، ". قول" تفسيره ،ركما نتذكّ  ، ו"לוגוס"

 صحيح. 

 

 

 

 طلب مناحتى عندما ي   ".ضالتناق"دعى ة وتكون دائما غير صحيحي تتال القضيّة ،وشبيه بهذه

 ق، ألنّ نة تتحقّ ال حاجة للتفكير إذا كانت هناك شروط معيّ  دق للقضيّةما هي قيمة الصّ  خاذ قراراتّ 

 .احالة ليس صحيح   " بكلّ تناقض"ال

 

 

 

 :هي " لطَّوُطولُوجياا" -ـأمثلة ل

 اسمي إيال أو اسمي ليس إيال. (1

2) 2+6=8. 

3) 5>3. 

من واحدة بصفحة  عدد الصفحات الموجودة به أقلّ قت ورقة من دفترك سيكون مزّ  إذا (4

 ن.عدد الصفحات الموجودة به اآل

 :أمثلة لتناقضات

1) 5<3. 

 ا يوم االثنين.اليوم يوم الخميس وغد   (2

 عة على رأسه.على رأسه ال يوجد قبّ  صفراء عةمن يضع قبّ  لكلّ  (3

 كون إسمي ليس إيال. اصحيح   ليسكون إسمي إيال و اليس صحيح   (4

 

  ."لطَّوُطولُوجياا" -ـ " ل-لتكوين تناقض هو إضافة الكلمات "غير صحيح أنّ أبسط طريقة 

 ورقة من دفترك سيكون عدد الصفحات الموجودة به أقلّ  قتإذا مزّ "القضيّة  على سبيل المثال:

غير صحيح  " قضيّة، و ال" وُطولُوجياط  " هي ن"من عدد الصفحات الموجودة به اآلواحدة بصفحة 

واحدة من عدد  بصفحة ورقة من دفترك سيكون عدد الصفحات الموجودة به أقلّ إذا مزقت أنّه 

من  "وُطولُوجياط  " يمكن بهذه الطريقة أيضا تكوين. "تناقض” يه ن"الصفحات الموجودة به اآل

  القضيّةتناقض، و لذلك هي ةصحيح ليستدائما " من الوروداليوم هطل مطر " قضيّةال: تناقضال

 ".ط وُطولُوجيا" يولذلك ه ةدائما صحيح" من الورود  امطر  اليوم هطل ا بأنّه صحيح   ليس"

 

 

 

 ."صدق" قيمة الصدق لها دائما: صحيحة في كّل حالة قضيّة هي ָטאֹוטֹולֹוְגָיה" لطَّوُطولُوجياا"

 

ا "كذب". قضيّة هو التناقض   في كّل حالة ليست صحيحة: قيمة الصدق لها دائم 

 



 

 6 تمرين

 ا منهما.، تناقض، أو ليس أيّ " ط وُطولُوجيا"ت كتبوا إذا كانا – القضايا من ةواحد لكلّ  

 

 

 ليس أيّا منهما تناقض "وُطولُوجياط  " قضيّة

    .أنا إنسان (1

    .حلزون سان أو أناأنا إن (2

    .أني إنسان اصحيح   ليس (3

    .أنه غير صحيح أني إنسان اصحيح   ليس (4

    الشباك مفتوح، او الشباك مغلق والستارة مفتوحة. (5

6) 5>10.    

7) 5<10.    

    ع له أربع أضالع.هو مضلّ  باعيّ الشكل الرّ  (8

 

 7 تمرين

 :اثنتين نومتناقضتي اثنتين" لُوجياط وُطو" اكتبوا   

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

  جداول صدق. 4

لقضايا دق لصّ البة وكيف نستنتجها من قيم مركّ لقضايا الدق لصّ الفي هذا البند سنتعامل مع قيم 

 . نهاالتي تكوّ  ةالذريّ 

 شير إلى:ن

 A" = ّقلم رصاص أحمر يوجد لدي" . 

ما أحمر".  قلم رصاٍص  ، نقول "ال يوجد لديّ A¬- له بـ الذي نشير، "اليس صحيح   A"القضيّة 

 إذا كان لديّ : A لقضيّةعكس قيمة الصدق ل A¬ لقضيّة دق لقيمة الصّ  ؟قضيّةدق للهي قيمة الصّ 



قلم  وإن لم يكن لديّ ; ةصحيح تليس A¬ والقضيّة ةصحيح A القضيّة قلم رصاص أحمر، فإنّ 

 .ةصحيح A¬القضيّة و ةصحيح تليس A فالقضيّة، ارصاص أحمر  

 :رى، على سبيل المثالعرض حقيقة أخت Aت القضيّة إذا كان

A " =لؤي نيينادون"، 

قيمة الصدق  كما نرى فإنّ . A لقضيّةعكس قيمة الصدق ل A¬ قضيّةما زالت قيمة الصدق لل

  نما بقيمة الصدق الخاصة به.إ،  A قضيّةلها المثّ ا في الحقيقة التي تليس متعلق   A¬ قضيّةلل

 ـنشير إلى لمثال، على سبيل ا. ةبمركّ  قضيّة تحدث ظاهرة إضافية بكلّ 

A  =" ّقلم رصاص أحمر يوجد لدي". 

B  =" ّمقلمة خضراء يوجد لدي". 

ا A" القضيّة قلم رصاص أحمر  ه يوجد لديّ تعني أنّ  ،A˄B- ها بـ التي نشير إلي ،"B وأيض 

قلم رصاص  ذا كان لديّ ا "صدق". إوقيمة الصدق له ةصحيح هي هذه القضيّة. ومقلمة خضراء

ا قيمة  A قضيّةلأي، إن كانت قيمة الصدق ل –ة خضراء ا مقلمأحمر وأيض   هي "صدق" وأيض 

على  ،B-و A تينلها القضيّ مثّ رنا التصريحات التي تهي "صدق". حتى لو غيّ  B قضيّةلالصدق ل

  :سبيل المثال

A " =شخص 700,000 يسكن في القدس," 

B " =اكيلومتر   67أبيب والقدس هو -البعد بين تل"، 

 B-و A نقضيّتيالتكون "صدق" فقط إذا كانت قيمة الصدق لكال  A˄B دق لـلصقيمة ا فإنّ 

 "صدق".

ة من قيم بمركّ  قضيّةأنه باإلمكان تحديد قيمة الصدق لكال المثالين المعروضين أعاله يظهران 

 الذريتين تينقضيّ . الجدول الذي يربط بين قيم الصدق للاهتكونّ  لواتيال الصدق للقضيّتين الذريتين

.لقضي ةجدول الصدق ليدعى  ةبالمركّ  قضيّةالصدق لل قيمو  

 

   لهذه القيمة شارةمن المعتاد اإل ،بـ "كذب"و "صدق" أ بـ قضيّةلدق لبدل أن نشير إلى قيمة الصّ 

وتعني صحيح باللغة ) true للكلمة اختصار وه T الحرف. على التناظر ،F ـ وبـ Tبـ 

 (.ةوتعني خطأ باللغة االنجليزيّ ) false اختصار للكلمة وه F والحرف( ةاالنجليزيّ 

 

 

 

 

 

 

 

التي  قضايا الذريّةدق للهو جدول يربط بين قيم الصّ  ةقضيّ ل دقجدول الص  

 .لقضيّةدق لوبين قيمة الصّ  ن القضيّةتكوّ 

 



 فيالن   قضي ةدق لجدول الص  . 4.1

 :A¬ األبسط )األقل تركيب ا(، ةبالمركّ  قضيّةلدق لسنبدأ من جدول الصّ 

A ¬A 

T F 

F T 

 

، ويعرض العمود األيسر A الذريّة لقضيّةدق الممكنة ليعرض العمود األيمن في الجدول قيم الصّ 

العنوان األحمر( ل )تحت سطر طر األوّ يتعامل السّ . A¬ ةبالمركّ  لقضيّةدق المالئمة لقيمة الصّ 

 تليس A¬ ـفي هذه الحالة ال. T ادق له: قيمة الصّ ةصحيح A القضيّةها فيكون مع الحالة التي ت

ها فيكون تلحالة التي طر الثاني في الجدول إلى االسّ  طّرقيت. F ، ولذلك قيمة الصدق له ةصحيح

دق صحيح، ولذلك قيمة الصّ ¬ Aفي هذه الحالة . F ادق له: قيمة الصّ ةصحيح ليست A قضيّةال

 . T اله

  "وأيض ا" للقضي ة المرك بةجدول الصدق . 4.2

  :A˄B للقضيّة المرّكبةدق فيما يلي جدول الصّ 

 

A B A˄B 

T T T 

T F F 

F T F 

F F F 

 

  

لقضيتين ظهران قيمة الصدق الممكنة لي، هة اليمنىن في الجين الموجودموديفي هذا الجدول، الع

ظهر قيمة الصدق المالئمة والعمود األيسر ي   ان القضيّة المرّكبة،نتكوّ  انتلال B-و  A الذريتين

 . A˄B لقضيّة المرّكبةل

كل سطر في جدول الصدق لتعويض  طّرقيت ؟  للقضيّة كم هو عدد األسطر في جدول الصدق

. على سبيل المثال، ةبالمركّ  قضيّةن الالتي تكوّ  قضايا الذريّةمن ال ةواحد معين لقيم الصدق بكلّ 

-و T ن، قيمتين ممكنتي A قضيّةليوجد ل  . A،ةاحدو في قضيّة ذريّة ةمتعلق A¬ ةبالمركّ  قضيّةال

F  قضيّةولذلك في جدول القيم لل¬A   ّطر األول لقيمة الصدق يوجد سطران، السT  وسطر اخر

 .F لقيمة الصدق



 –قيمتا صدق ممكنتان ذريّة قضيّة ولكلّ  ،B-و A قضيّتان ذريّتان A˄B ةبالمركّ  قضيّةالحوي ت

T و-F .( أ: )المالئمة لهذه الحاالت أسطر، 4=2×2 لذلك يوجد في الجدولA صحيح و-B 

ليس  A (د) صحيح،  B-و اليس صحيح   A (ج) ،اصحيح   ليس B-صحيح و A( ب) صحيح،

 ،A ايا ذريّةقضفيما بعد جمل مركبة التي تحتوي على ثالث  ىسنر. اليس صحيح   B-و اصحيح  

B و-C ،أسطر 8=2×2×2 حيث سيكون في جدولهم الصدقب . 

 هي  A قضيّةلدق له عندما تكون قيمة الصّ يعني أنّ  A˄B قضيّةدق للالصّ ل في جدول طر األوّ السّ 

T قضيّةوقيمة الصدق لل B هي T ا قيمة الصدق ولذلك، القضيّة . T هي A˄B للقضيّة، أيض 

A"=قضيّةال وأيضا ةصحيح" شخص 700,000 يسكن في القدس B"=أبيب -البعد بين تل

ا A" ـ، ولذلك الةصحيح" اكيلومتر   67 والقدس هو  .ةصحيح" B وأيض 

ا ال ة،غير صحيح  B-و A من القضايا ةواحد تإذا كان ا A" قضيّةأيض   ليست "B وأي ض 

، أيّ ) كيلومتر" 67لـ  والقدس غير مساوٍ  أبيب-"إذا كان البعد بين تلعلى سبيل المثال، . ةصحيح

ا ال( ةصحيح تليس B قضيّةال بعد لشخص وأيضا ا 700,000يسكن في القدس " ضيّةقعندها أيض 

المالئم  –طر الثاني للجدول لذلك في السّ . ةصحيح ليست" اكيلومتر   67 أبيب والقدس هو -بين تل

قيمة  – F هي B للقضيّةدق وقيمة الصّ  T هي A لقضيّةدق لقيمة الصّ ها للحالة التي تكون في

أيضا عندما  F هي A˄B قضيّةدق للعلى نحو مشابه، قيمة الصّ . F هي A˄B للقضيّةدق الصّ 

قيمة (. طر الثالث في الجدولالسّ ) T هي B لقضيّةدق لوقيمة الصّ  F هي A للقضيّةدق قيمة الصّ 

ا قيم الصدق لكال وأي F هي A˄B للقضيّةدق الصّ  طر السّ ) Fهي  B-و A القضيتين الذريتينض 

 (.الرابع في الجدول

ا ال ةصحيح A قضيّةال تفقط إذا كان ةصحيح A˄B قضيّةالبكلمات أخرى،   B  قضيّةوأيض 

 ! A˄B قضيّةبط هو المعنى الكالمي للهذا بالضّ  ألنّ هذا األمر غير مفاجئ، . ةصحيح

 

 

 "أو" ةالمركب قضي ةلجدول الصدق ل. 4.3

،  ةصحيح A˅B  ـقضيّة ال روا أنّ اء. تذكّ ها للقرّ ك"أو" نتر ةبالمركّ  قضيّةق للدكتابة جدول الصّ 

 .ةصحيح B أو A تينالقضيّ  من كال  ةواحدعلى األقل  تإذا كان

 

 ( 8 تمرين

 ! أكملوه ،A˅B قضيّةهذا الجدول هو جدول صدق لل

A B A˅B 

T T  

T F  

F T  

F F  

 



 رطالش   قضي ةدق لجدول الص  . 4.4

في  نسنتمعّ  قضيّة،دق لللبناء جدول الصّ ". B فإنّ  A إذا" ه عني أنّ ت  A→B ةبالمركّ  قضيّةال

 حويت ةبمركّ  قضيّة هذه". شوكوالتةي سأعطيك ن فإنّ إذا أعطيتني شاقلي" القضيّة المرّكبة

 :ن ثنتيا قضيّتين

A " = ن تني شاقليإذا أعطي"، 

B " =  شوكوالتةسأعطيك ." 

 صحيح؟ "شوكوالتةن فإني سأعطيك إذا أعطيتني شاقلي" التصريح تالاالح في أيّ 

 .اصحيح  يكون التصريح عندها  – شوكوالتةك تأنا أعطيون إذا أعطيتني شاقلي 

ا. – شوكوالتةك ءن وأنا رفضت إعطاا أعطيتني شاقليإذ  التصريح لن يكون صحيح 

ذ سبب ألنفّ  رط، ال يوجد أيّ ق الشّ ك لم تحقّ ن، في هذه الحالة، بما أنّ لم تعطني أنت شاقلي لو وماذا

" شوكوالتةي سأعطيك ن فإنّ إذا أعطيتني شاقلي"ن، التصريح ليستنتاج، ولذلك إن لم تعطني شاق  اال

 .شوكوالتةك أو لم أعط شوكوالتةي أعطيك ننّ في حالة أ، صحيح

 ل نفس النقطة.مثّ التي ت ةضافيّ شرط إ قضيّة ن فيسنتمعّ 

  فيها:  A→B شرط من الصورة   قضيّةة" هي ا فسأعطيك هديّ ماريّ مي سم أاإذا كان " قضيّةال

A " =  ّا إذا كان أسم أمي ماري"، 

B " =أعطيك هدية." 

هنا ا ا، أيض  مهم ليس ماريّ سم أ انّ ة ال يكذبون، ألوال يعطون هديّ  قضيّةاألوالد الذين يقولون هذه ال

، إن كان االستنتاج ةصحيح قضيّةال ا(، كلّ سم أمي ليس ماريّ )ا اليس صحيح   قضيّةشرط ال

 .أو غير صحيحٍ  اصحيح  

 :A→B ةبالمركّ دق للقضيّة لى جدول الصّ نا هذا الحوار إهيوجّ 

A B A→B 

T T T 

T F F 

F T T 

F F T 

 

 

 

 

 

 

 



 ةبة إضافي  مرك   ضاياقدق لجداول قيم الص  . 4.5

على  اة بهدق الخاصّ ، وعندها نحسب جدول قيم الصّ بدرجة أكبر ةبمركّ  قضيّةعطى لنا ا تن  اأحي

 .(A¬)˅(A˄(¬B)) قضيّةدق للمثال، سنحاول كتابة جدول الصّ على سبيل ال مراحل.

, B ـول A ـواحد لكل إمكانية من قيم الصدق لسطر أسطر،  4 جدول ذي ل، نسجّ من أجل ذلك

 . B ولـ Aمودين اإلمكانيات األربع لقيم الصدق لـ نسجل في أول ع. أعمدة 6و

A B     

T T     

T F     

F T     

F F     

 

نسجل في لذلك . B¬-و A¬ تظهر القضايا (A¬)˅(A˄(¬B)) ةالمركب قضيّةاله في نرى أنّ 

ون تك ،T هي A قضيّةقيمة الصدق لل نعنما تكو: يين التاليين قيم الصدق لهاتين القضيتينالعمود

قيمة الصدق  ،F هي A قضيّةقيمة الصدق للتكون وعندما  ،F هي A¬ قضيّةقيمة الصدق لل

 .B¬ قضيّةشكل مشابه نمأل العمود الخاص بالب. T هي A¬ ـقضية لل

 

A B ¬A ¬B   

T T F F   

T F F T   

F T T F   

F F T T   

 

س في مود الخامافي الع انضيفه. A˄(¬B) للقضية يجاد قيمة الصدقإ بإمكاننان أصبح اآل

، التي  B¬-و A عمدة المالئمة للقضايان في األهي التمعّ ذلك  الجدول. الطريقة األبسط إلجراء

ا" قضيّةواالستعانة  في جدول الصدق للها سابق ا وجدنا ا ،"وأيض   .التي وجدناها سابق ا أيض 

A B ¬A ¬B A˄(¬B)  

T T F F F  

T F F T T  

F T T F F  

F F T T F  



يمكن . (A¬)˅(A˄(¬B)) ،اي بدأنا منهة التبالمركّ  قضيّةدق للفي النهاية، نجد جدول الصّ 

في  ستعانةواإل, A˄(¬B) -و A¬ األعمدة المالئمة للقضايان في خالل التمعّ إجراء ذلك، من 

 .8 الذي وجدناه في تمرين A˅B قضيّةلجدول الصدق ل

A B ¬A ¬B A˄(¬B) (A˄(¬B))˅(¬A) 

T T F F F F 

T F F T T T 

F T T F F T 

F F T T F T 

 

ر في بذل مجهود أكب ها تحتاج إلى، لكنّ قضيّةدق للأقصر إليجاد جدول الصّ توجد طريقة 

 التفكير. 

 ىحدإ ت، ولذلك هو صحيح إذا كان"قضيّة أو قضيّة"هو (A¬)˅(A˄(¬B))  قضيّةمبنى ال

دق أو قيمة الصّ  T هي A¬دق لـ كانت قيمة الصّ  ه إنأنّ  ، أيّ ةناه صحيحكوّ ن تتين اللتيقضيّ ال

 F هي A دق لـإذا كانت قيمة الصّ  T هي A¬ دق لـقيمة الصّ . T هي A˄(¬B) قضيّةلل

 وقيمة الصدق لـ T هي A لـ ذا كانت قيمة الصدقإ T هي A˄(¬B) قضيّةلدق لـوقيمة الصّ 

B هي F .نسجل عندها T وF  ّقيمة : ة للحاالت التاليةبأسطر مالئم قضيّةدق للفي جدول الص

السطر ) F هي B ولـ T هي A وقيمة الصدق لـ( السطر الثالث والرابع) F هي A ـالصدق ل

. F ولذلك هي ،T ليست (A¬)˅(A˄(¬B)) قضيّةلدق لي قيمة الصّ بالسطر المتبقّ (. الثاني

 قضيّةدق لللإلجمال، جدول الصّ . دقل في جدول الصّ طر األوّ ل ذلك في السّ نسجّ 

(A˄(¬B))˅(¬A) هو كالتالي: 

 

A B (A˄(¬B))˅(¬A) 

T T F 

T F T 

F T T 

F F T 

 

 دق.قيم الصّ  إليجادبهما  ااستعن الطريقتين اللتينبشكل غير مفاجئ حصلنا على نفس النتيجة في 

 

 

 

 

 

 



 ( 9 تمرين

 .(B¬)˄(B˅(¬A)) قضيّةدق للجدوا جدول الصّ 

A B ¬A ¬B B˅(¬A) (B˅(¬A))˄(¬B) 

T T     

T F     

F T     

F F     

 

 (10 تمرين

 .(A˄(B¬))˅(C˄(¬A)) قضيّةدق للجدوا جدول الصّ  

A B C ¬A ¬B C˄(¬A) (¬B)˄A (C˄(¬A))˅((¬B)˄A) 

T T T      

T T F      

T F T      

T F F      

F T T      

F T F      

F F T      

F F F      

 

 ( 11 تمرين 

 .(C˅(B¬))˄(A→(¬C)) قضيّةدق للجدوا جدول الصّ 

A B C ¬B ¬C )C(¬ →A (¬B)˅C (A→ (¬C))˄((¬B)˅C) 

        

        

        

        

        

        



        

        

 

ا ادق لهقيمة الصّ  قضيّة هي "وجيالطَّوُطولُ ا"كما قلنا،  دق الخاص في جدول الصّ  –" صدق" دائم 

ا اقيمة الصدق له قضيّةبينما التناقض هو . T نحصل فقط على ابه في جدول القيم  –" كذب" دائم 

 .F الخاص به نحصل فقط على 

 (12 تمرين

 توليس  وُطولُوجياط   تأيها ليسوأي منها تناقض  ,"ُطولُوجياوط  "هي  أي من بين القضيتين التاليتين 

 يتال قضيّةالة الجدول، ئبعد تعبالجدول الذي يظهر بعد التمرين. في  االستعانةيمكن  ؟تناقض

امود العيالئمها  يتال ضيّةالق ،" وُطولُوجياط  " هو مرتين  Tيحوي الرمز  الذيمود االعيالئمها 

ا  T يحوي الذيالعامود يالئمها  يتال قضيّةالتناقض، و هي Fيحوي مرتين الرمز  الذي  Fوأيض 

 .تناقض توليس  وُطولُوجياط   تليس

 

 تناقض توليس " وُطولُوجياط  " تليس تناقض وُطولُوجياط   قضيّة

    A( أ

    A˅(¬A)( ب

    A˅A( ت

    A˄(¬A)( ث

 

 

A ¬A A˅(¬A) A˅A A˄(¬A) 

     

     

 

 ( 13 تمرين

 ؟تناقضات توليس " وُطولُوجياط  " تها ليسها تناقضات وأيّ ، أيّ اّطوُطولُوجيالتالية هي  القضايا من أيّ 

 .ظهر بعد التمرينالجدول الذي يفي  االستعانةيمكن 

 

 تناقض توليس " وُطولُوجياط  " تليس تناقض "وُطولُوجياط  " قضيّة

    A˅B( أ

    A˅(A →B)( ب

    ((B¬)˄(A¬))˄(A→ (B¬))( ت



    (A¬) → (A˄(¬B))( ث

 

 

 

 

 

A B ¬A ¬B A˅B  A→B A˅(A→B) (¬A)˄(¬B) (¬B) →A ((¬B) →A)˄((¬A)˄(¬B)) 

T T         

T F         

F T         

F F         

 

A B ¬A ¬B A˄(¬B) (A˄(¬B)) → (¬A) 

T T     

T F     

F T     

F F     

 له. ةالمناسب قضيّةعلينا كتابة الا جدول صدق وعطى لنض األحيان ي  في بع

 الي، على سبيل المثال: دق التّ جدول الصّ لنتمعّن في  

A B قضي ة 

T T F 

T F T 

F T F 

F F F 

 

ه في؟ يوجد في الجدول سطر واحد فقط أعاله الجدولهو  هاجدول صدق قضيّةهل بإمكاننا إيجاد 

وقيمة  T هي A قضيّةدق للطر، قيمة الصّ في هذا السّ  .طر الثانيالسّ  – Tدق هي قيمة الصّ 

 A فقط عندما  ةكون صحيحة بها ستالخاصّ  قضيّةبكلمات أخرى، ال. F هي B قضيّةلدق لالصّ 

 . A˄(¬B) قضيّةال فة هيق هذه الصّ التي تحقّ  قضيّةال. ةغير صحيح B-و ةصحيح

 قضيّةدق للل المعروض هنا مع جدول الصّ جدون كنتم غير متأكدين من ذلك، قارنوا الإ

A˄(¬B) 13 الذي وجدتموه في تمرين.  

 

 :وماذا بالنسبة لجدول الصدق التالي



A B قضي ة 

T T F 

T F T 

F T F 

F F T 

 هذا الجدول صحيح في حالتين:

 .ةصحيح تليس B -و  ة صحيح A عندما •

 .ةصحيح تليس  B و ةصحيح تليس A عندما •

 تليس B و ةصحيح A فقط عندما ةصحيح A˄(¬B) قضيّةال السابق أنّ  رأينا في المثال

 ةصحيح تليس A فقط عندما ةصحيح (B¬)˄(A¬) ضيّة، القكذلك(. الحالة األولى) ةصحيح

 هي في هاتين الحالتين T هي امة الصدق لهيي قالت ضيّةالق(. الحالة الثانية) ةصحيح تليس Bو

 ،قضيّةللهذا ا لم تفهموا لماذا فعال جدول الصدق إذ.  ((B¬)˄(A¬)) ˅ (A˄(¬B))ضيّةالق

 بمساعدة الجدول التالي: ادق لهجدوا جدول الصّ 

 

A B ¬A ¬B (¬A)˄(¬B) A˄(¬B) (A˄(¬B)) ˅ ((¬A)˄(¬B)) 

T T      

T F      

F T      

F F      

 

طر السفي  –واحد فقط  T لى اإلشارة إتمّ  A˄(¬B) ـدق ل، في جدول الصّ وفق الجدول أعاله

في  – وحيد ا T يظهر الرمز (B¬)˄(A¬) قضيّةجدول الصدق للالمالئم للحالة األولى. كذلك في 

  -ـعند إيجاد جدول الصدق ل. السطر المالئم للحالة الثانية

 (A˄(¬B)) ˅ ((¬A)˄(¬B))، نحصل على الرمز T  ّسطر يحوي بكل T  جدول الصدق في

ه على ولذلك نحصل في. (B¬)˄(A¬) لخاص بـجدول الصدق اأو في  A˄(¬B) الخاص بـ

 كما أردنا. ،T إشارتي

 

 هو:  اجدول قيمه  قضيّةإيجاد  نجحنا فعال في 

A B قضي ة 

T T F 

T F T 

F T F 

F F T 

 



ا  . كهذه ةواحد قضيّةجدول. سنرى هذا ال يالئمهاإضافية، وحتى أقصر،  قضايالكن يوجد أيض 

 هي B قضيّةعندما قيمة الصدق لل: B قضيّةمود للاعكس العد األيسر اموالع أنّ  لىعلينا االنتباه إ

T، هو اي نريد بناءهالت قضيّةقيمة الصدق لل F، ضيّةلقوعندما قيمة الصدق ل B هي F،  قيمة

 .B¬ هي اي نريد بناءهالت قضيّةمن هنا ال. T هي اي نريد بناءهالت قضيّةلالصدق ل
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 جدول الصدق التالي:  ايالئمه قضيّة أكتبوا 

A B قضي ة 

T T T 

T F F 

F T T 

F F T 

 

 : _______________________________________اإلجابة

 

 

 قضاياالبين  ؤتكافال. 5

 . متكافئتان قضيتان اهم قضيتان فيها تكون التي الحاالت تعرف علىفي هذا البند سن

 ـنشير إلى 

A " =لبيتعدت إلى ا"، 

B " =تحدثت مع أبي." 

مع أبي. إن كان غير صحيح  لبيت وتحدثتني عدت إلى اأن اتعني ليس صحيح   (A˄B)¬ قضيّةال

ث مع أبي، ي لم أتحدّ نأنّ  لبيت أوني لم أرجع إلى اثي مع أبي، هذا يعني أنّ لبيت وتحدّ رجوعي إلى ا

 قضيّة، اللبيت ولم أتحدث مع أبي، أيّ إلى ا جع، أي لم أرالجملة لم يتحققا ي  م  س  ال ق  ك   أنّ أو 

¬(A˄B) قضيّةة للكافئم (¬A)˅(¬B). 

 

 :تيندق لهاتين القضيّ ول الصّ جل جدسنسّ 

A B A˄B ¬(A˄B) ¬A ¬B (¬A)˅(¬B) 

T T T F F F F 



T F F T F T T 

F T F T T F T 

F F F T T T T 

 

 .(B¬)˅(A¬) قضيّةلدق لالصّ يشابه جدول  (A˄B)¬ قضيّةلدق لجدول الصّ  نالحظ أنّ 

 

 

 . ≡ بواسطة الرمز  نتيضيّ قللتكافؤ بين  شيرن

 .(A˄B)¬ ≡ (B¬)˅(A¬) على سبيل المثال، نكتب:
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 في الجدول متكافئة. قضايا لوا أي أزواج من السجّ  

 لتمرين.الجدول في نهاية االستعانة في بإمكانكم ا               

 

 غير متكافئة متكافئة ةالثاني قضيّةال ىاألول قضيّةال 

1) A˄B A˅B   

2) A→B (¬A)˅(A˄B)   

3 ) ¬(¬A) A   

4) A→A A˅(¬A)   

5) B˄(B˅A) B   

 

 

A 

B       

T T       

T F       

F T       

F F       

A B       

T T       

T F       

F T       

F F       

 متكافئان إذا كان لهما نفس جدول الصدق.  دعيانت قضيتان
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 ؟B → (A˄C) قضيّةلل ةمكافئ (C¬) → (A˄B) قضيّةهل ال

 الجدولفي  االستعانةيمكن                

: اإلجابة

__________________________________________________________ 

 

A B C      

T T T      

T T F      

T F T      

T F F      

F T T      

F T F      

F F T      

F F F      

 االستنتاجقواعد . 6

برهنة  )قوانين( نستطيع بمساعدتها لغة دقيقة ولذلك تساعدنا على تطوير قواعد هو المنطق

  .دعاءاتإالتي ستمكننا من إثبات  استنتاج مختلفة. في هذا البند سنبني بعض قواعد عاءاتدّ إ

 اإليجابي تاجاالستنقواعد . 6.1

 .والدتهو دن في الحوار بين جولنتمعّ 

 لحساب في الجامعة.ا مةمت معلّ : تعلّ دجو

 األم: كيف عرفت؟

م في الجامعة، ويوجد لمعلمتي تعلّ على المعلّم أن ي : من أجل الحصول على شهادة تدريسجود

 مت في الجامعة.ها تعلّ أي، أنّ .شهادة تدريس

 االدعاءاتبمساعدة سلسلة من  –مت في الجامعة" لحساب تعلّ ا مةعلّ م"  – عاءهدّ إ يبرهن جود

 صحيحة؟ المنطقية. هل طريقة برهان جود

 ـ:سنشير إلى  

 

 



A " = يوجد للمعلمة شهادة تدريس"، 

B " = ّمت المعلمة في الجامعةتعل." 

حيث ) ةصحيح A قضيّةالد أّن عي جويدّ 

( " مت في الجامعةالحساب تعلّ  يقول" معلمة

: حيث يقول) ةصحيح A→B قضيّةال وأنّ 

لى شهادة تدريس يجب على "للحصول ع

ومن هنا  ، "( م في الجامعةتعلّ المعلّم أن ي

 قضيّةدق للن في جدول الصّ ، سنتمعّ دجو ادعاءة لنفحص صحّ . ةصحيح B ةالقضيّ  يستنتج أنّ 

A→B: 

و ه T هي A→B قضيّةلدق لوقيمة الصّ  T هي A قضيّةللدق طر الوحيد الذي به قيمة الصّ السّ 

من هنا . T هي B قضيّةلدق لوفي هذا السطر قيمة الصّ ( الرماديالملّون في ) لطر األوّ السّ 

ا قيمة الصّ  T هي A قضيّةدق للنستنتج إذا كانت قيمة الصّ   T هي A→B قضيّةلدق لوأيض 

كان  إنصحيح،  دجو ادعاءولذلك . T هي B قضيّةدق للها بالضرورة ستكون قيمة الصّ عند

ن كان من أجل الحصول على شهادة تدريس عليه التعلم في الجامعة، إذا وإ لم شهادة تدريسعللم

 بالضرورة المعلمة تعلمت في الجامعة.

 :دالتي استعملها جو االستنتاجص قاعدة سنلخ

 

 

 

عاء. من أجل ذلك جل برهان ادّ من أمّرات  يمكن االستعانة في قاعدة االستنتاج اإليجابي عدّة

 وأبيها. رانيةسنتابع حوار بين 

 : أبي، علينا اليوم الذهاب لتناول البوظة.انيةر

 األب: لماذا؟

 االمتحان؟في  95: صحيح أنك أنت وأمي تفتخرون بي عندما أحصل على عالمة رانية

 األب: صحيح.

ها تذهب خر به، العائلة كلّ تمل نف: وصحيح أنه عندما يقوم أي شخص من أفراد العائلة بعانيةر

 لتناول البوظة.

 األب: صحيح.

 امتحان الجغرافيا. لذلك يجب الذهاب لتناول البوظة.في  95انية: حصلت على عالمة ر

شير تين قاعدة االستنتاج االيجابي. لذلك سنقد استعملت في الحديث مرّ  انيةن كانت رسنفحص إ

 :إلى

A " =  حان الجغرافياامتفي  95حصلت على عالمة "، 

B " =أمي وأبي فخورين بي"، 

A B A→B 

T T T 

T F F 

F T T 

F F T 

ا القضيّ  نّ إف ،صحيحة A→B قضيةصحيحة وال Aلقضيةإذا كانت ا: قاعدة االستنتاج اإليجابي  .صحيحة Bة أيض 

 



C " =أفراد العائلة يذهبون لتناول البوظة." 

 بما أنّ . ةصحيح B→C قضيّةة والصحيح A→B قضيّة، الةصحيح A قضيّةال أنّ  انيةتقول ر

 B قضيّةالنستنتج أن ، من خالل قاعدة االستنتاج االيجابي صحيحتانA→B -و A تانالقضيّ 

يمكن  ان،تصحيح B→C-ו B قضيتانال بما أنّ . في رانيةمي وأبي فخورين أ: ة أيضاصحيح

ا ةصحيح Cأن  ستنتاجاالستعانة بقاعدة االستنتاج االيجابي مرة أخرى واال يجب أي : أيض 

 الذهاب لتناول البوظة.

 

 قواعد االستنتاج االيجابي: شروط كافية وضرورية. 6.2

مس يجب أن ن ماي من رؤية الشّ مس؟ حتى تتمكّ ؤية الشّ ن من رة التلة. هل ستتمكّ قمّ قت ماي تسلّ 

اعة بين ساعة الشروق والغروب، وأن ق شروط كثيرة، على سبيل المثال، يجب أن تكون السّ تحقّ 

ذكرت  براج سكن تغطي الشمس. الشروط التيال تغطي الغيوم الشمس، وأن ال يبنوا على التلة أ

 الشمس ة، فمن المؤكد أنّ ة التلّ رؤية الشمس من قمّ  نت ماي من، إذا تمكّ  ةشروط ضروري   :ىتسمّ 

د ال توجد بنايات ي الشمس، ومن المؤكّ د ال يوجد غيوم تغطّ مؤكّ من الن لم تغب، أشرقت وحتى اآل

 ي الشمس.تغطّ 

 :ونشير إلى ة ماي للغة حساب القضاياسنترجم  قصّ 

A " = ّة ورأت الشمسالتلّ  ةماي  قمّ قت تسل". 

B " = ّي الشمسالغيوم ال تغط." 

فإن  صحيحة A قضيّةال تذا كانإ، ومن خالل قاعدة االستنتاج االيجابيّ  ةصحيح A→B ضيّةالق

ا ال ة ورأت ة التلّ قت قمّ ها تسلّ نّ أ وصلتنا رسالة من ماي تخبرنا: إذا ةصحيح B ـقضيةأيض 

 ي الشمس في المكان الذي تتواجد فيه.الغيوم ال تغطّ  الشمس، يمكننا االستنتاج أنّ 

أو غير  ةصحيح ت، أو أننا ال نعرف إن كانةغير صحيح A قضيّةال تلينا االنتباه إن كانع

على سبيل المثال، إن لم ترسل لنا ماي رسالة، . B قضيّةالة ، ال نستطيع استنتاج صحّ ةصحيح

 ال. عرف إن كانت الغيوم تغطي الشمس أمفإننا ال ن

 

 ق استنتاجات:يهي شرط أساسي لتحق لجمل عديدةأمثلة  يفيما يل

 ق هذا االستنتاجيلتحق لة شرط أساسيمهذه الج

في االمتحان األخير  100 حصلت على عالمة

 في األدب

األدب في شهادة في  100 سأحصل على عالمة

  نهاية السنة

 مة المدنياتسأقابل اليوم معلّ  لى المدرسةسأذهب اليوم إ

 دلى خارج البالسأطير اليوم إ لى المطارسأصل اليوم إ

على  الحصول السنة عليّ األدب في الشهادة في نهاية في  100من أجل الحصول على عالمة 

 ر.االمتحان األخيفي  وتحديد اامتحانات األدب  كلّ في  100عالمة 



لي نة يعني بالتأكيد حصوهادة في نهاية السّ األدب في الشّ ذلك الجملة "إذا حصلت على عالمة في ل

 عالمتي األدب " صحيح، ومن خالل الحقيقة بأنّ خير في األدبان األفي االمتح 100على عالمة 

. 100عالمتي في االمتحان األخير في األدب هي  االستنتاج بأنّ يمكن  100الشهادة هي  في

 زيارة المدرسة. وللطيران لخارج البالد عليّ  ات عليّ مة المدنيّ ، لمقابلة معلّ باألسلوب نفسه

 لى المطار.الوصول إ

 ن.استنتاج معيّ  الستنتاجة ط غير ضروريّ هناك شرو

في االمتحان. هل من  95ي يفتخرون بأمير عندما يحصل على عالمة على سبيل المثال، أبي وأمّ 

 ؟ ال وال.ن بهيه فخورااالمتحان ليكن والدفي  96روري أن يحصل أمير على عالمة الضّ 

، إذا  ة، إذا ه في األعمال البيتيّ ساعد جدّ هناك أسباب كثيرة تجعل الوالدين يفخران بأمير، مثال 

: يكفي أن شروط كافيةب غرفته، أو إذا لعب مع أخته الصغيرة. الشروط التي ذكرناها تدعى: رتّ 

 الستنتاج.للتوّصل ل ق  أحد هذه الشروط تحقّ  نعلم أنّ 

ها صورة أخرى لقاعدة ، حيث نالحظ أنّ القضايا ة أمير يمكن ترجمتها للغة حسابكذلك قصّ 

 االيجابي. نتاجاالست

 :شير إلىن

A " = ّالمنزلية باألعمال هساعد أمير جد"، 

B " =بأمير أمي وأبي فخوران." 

ه حسب قانون االستنتاج ، فإنّ ةصحيح A قضيّةال ت، لذلك إذا كانةصحيح A→B قضيّةال

ا  B قضيّةكذلك ال االيجابيّ   .صحيحة أيض 

 

 جملة أخرى. قيلتحق كافٍ   شرط منها كلّ لجمل، ة فيما يلي أمثلة إضافيّ 

 

  ق االستنتاجيلتحق هذه الجملة هي شرط كافي

 كرة قدم. لعب اليوم جواد هدفا في المرمى. جوادأدخل اليوم 

 قابلت أمي. أعطيت ألمي قبلة على الخد.

 حروف. ثالثةسمي يوجد في ا جودهو سمي ا

 

ل في العمود األيسر: يكفي ق الجميلتحق ةط كافيوشرمود األيمن هي االجمل التي تظهر في الع

إعطائي ه لعب كرة القدم، يكفي معرفة داخل المرمى، لكي نستنتج أنّ  اهدف  أدخل  جواد :أنّ معرفة ال

 ثالثة أن إسمي يتكون من الستنتاج د اسمي جوأنّ  قابلتها، ويكفي معرفةقبلة ألمي الستنتاج أني 

 حروف.

 



ة لكي تكون في العمود األيمن صحيح ضيّةقكون الأن ت وريرضلمن اه ليس يجب االنتباه أنّ 

يتحقق ( ومع هذا د: يمكن أن ال يتحقق الشرط )إسمي ليس جوةفي العمود األيسر صحيح قضيّةال

، ألن اسمي مجد(.  االستنتاج )اسمي يتكون من ثالثة حروف، مثال 
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وغير ضروري،  شرط كاف   كتبوا إن كان الشرط هوا ، بجانب الحاالت المذكورة في الجدول 

 .لالدعاء أو شرط ضروري وكاف   ،شرط ضروري وغير كاف  

  شرط كافي  شرط ضروري االستنتاج الشرط

 نعم نعم يوم األربعاء اغد   اليوم يوم الثالثاء

   هذا الشكل هو مربع يوجد لهذا الشكل أربعة أضالع

   هذا الشكل هو شكل رباعي  يوجد لهذا الشكل أربعة أضالع

   سأدخل هدف ا في المرمى سألعب كرة قدم

   نسانهذا المخلوق هو إ هذا المخلوق من الثديات

    هذا المخلوق من الثديات نسانهذا المخلوق هو إ

   مشترك ولد ولنا أب   رؤوف هو رؤوف هو أخي

 

 بةمل مرك  قانون االستنتاج وتعويض ج

 فإنّ ة، صحيح A→B قضيّةة و الصحيح A قضيّةال ه إذا كانتيعني أنّ  يجابيّ قانون االستنتاج اال

ا ال االستنتاج يمكن تغييرها. على سبيل  اهرة في كلّ الظّ  Bو A األحرف. ةصحيح B قضيّةأيض 

 D→B قضيّةال تإن كان اإليجابي،وعندها يكون قانون االستنتاج  A بدل D المثال، يمكن كتابة 

ا الحيحص D توإن كان ةصحيح ن المبيّ  B ـحال يا، يمكن تبديل ال. ةصحيح B قضيّةة عندها أيض 

 D→(¬A) قضيّةت المن هنا نستنتج إن كان. A¬، مثال بـ  قضيّةفي قانون االستنتاج االيجابي ب

 تليس A قضيّةال أنّ  ، أيةصحيح A¬ قضيّةة عندها أيضا الصحيح D توإن كان ةصحيح

 الحوار التالي: في اإضافيّ  سنرى مثاال  . ةصحيح

 اللعب في منتخب كرة قدم. بإمكانيوخمسين، لم يكن  ا: إن كان طولي متر  جود

 األب: لكن طولك متر وخمسين.

 خب كرة القدم.تال ألعب في منأنا : وبالفعل دجو

 :القضيتين داستعمل جو

A " =طولي متر وخمسين" 

C " = منتخب كرة القدم.أنا ألعب في"، 



، ولذلك من قانون ةصحيح A قضيّةال أنّ ب دّعى األ. اةصحيح A→(¬C) قضيّةال عى أنّ وادّ 

 .ةصحيح تليس C قضيّةال ي أيضا، أيّ ه ةصحيح C¬ قضيّةال االستنتاج االيجابي ينتج أنّ 

 

 

 

 االستنتاج السلبي عدةقا. 6.4

 البيت واشتكى. ىفي أحد األيام ال دعاد جو

 : لم أفهم اليوم المواد.دجو

 غ في الدرس؟األم: لماذا لم تص

 كيف عرفت أني لم أصغ في الدرس؟ :دجو

 ك لم تصغ للدرس.على أنّ  يدلّ فهذا  عندما تصغي في الدرس تفهم المواد، إن لم تفهم المواد األم: 

ا تستطيع استنتاج استنتاجات بمساعدة قانون االستنتاج.  من الواضح أنّ   األم أيض 

 نرمز لـ:

A " =يصغي في الدرس دجو"، 

B " =يفهم المواد دجو." 

 دصحيحة، جو A→B قضيّةتقول األم أن ال

. من هنا ةغير صحيح B قضيّةأعترف أن ال

. ةصحيح تليس A قضيّةاستنتجت األم أن ال

ك، سنكتب مرة هل األم صادقة؟ لمعرفة ذل

 .A→B قضيّةأخرى جدول الصدق لل

الذي به الوحيد في جدول الصدق السطر 

المشار له بالرمادي، ) طر الرابعهو السّ  ةصحيح A→B قضيّةلو ا ةصحيح تليس B قضيّةال

 .لم يصغ للدرس دصدقت وجولذلك األم . ةصحيح تليس A قضيّةوبه ال
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ة مرّ  لشطرنج، وفي كلّ نلعب ا مرة أزور بها بيت خالتي عبير في كلّ : "يخبر طارق صديقه فادي

ن كان األمر إفي الشطرنج". "ابق لم تفز عبير نلعب بها الشطرنج تفوز عبير. في يوم السبت السّ 

استعان بها  ل القواعد التيجّ سا التمرين سنعبير". في هذخالتك كذلك". يقول فادي، "لم تزر 

 عبير.طارق لم يزر خالته  ل الى االستنتاج بأنّ ادي للتوصّ ف

 

A B A→B 

T T T 

T F F 

F T T 

F F T 

 : قاعدة االستنتاج السلبي

 .ليست صحيحة A صحيحة، عندها أيضا القضية غير Bصحيحة والقضية  A→B قضيةإذا كانت ال

 



 ته.التي يصفها طارق في قصّ  ا بالكلمات القضاياأكتبو .أ

A  _____________________________________________________ = 

B  _____________________________________________________ = 

C  _____________________________________________________= 

 

 

  ح طارق بأنها صحيحة.التي صرّ  يا، القضالغة حساب القضاياأكتبوا في  .ب

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

طارق لم  الستنتاج بأنّ ل إلى اقوانين االستنتاج التي استعان بها فادي للتوصّ  أكتبوا كلّ  .ت

 ه من قاعدة االستنتاج.ما استنتج عبير، وكلّ خالته يزر 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

          ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 ةضافي  قواعد استنتاج إ. 6.5

 يوجد قواعد استنتاج إضافية أخرى، على سبيل المثال:  

 

  

 

 

 

 A˅B هذه صحيحة، سنكتب جداول الصدق للقضاياقواعد االستنتاج  بأنّ  االقتناعلنتمكن من 

 .(من جهة اليسار) A˄B و )من جهة اليمين(

A B A˅B 

T T T 

T F T 

F T T 

F F F 

A B A˄B 

T T T 

T F F 

F T F 

F F F 

ا Aصحيحة، عندها القضية A˄B انت الـ: إذا ك قانون االستنتاج "وأيض ا"  .صحيحة أيض 

 

 غير صحيحة،  A ةصحيحة والقضيّ  A˅B إذا كانت القضية :قانون االستنتاج "أو" السلبي  

 .صحيحة Bة عندها القضيّ 

 



 

 قضيّةطر الوحيد الذي به الالى السّ  اإلشارة تمّ ( من جهة اليسار) A˄B قضايافي جدول الصدق لل

A˄B قضيّةطر ال، وفي هذا السّ ةصحيح A قضيّةال تذا كاناالستنتاج " إ لذلك قاعدة. ةصحيح 

A˄B قضيّةال نفإ ةصحيح A تحقق." تة أيض ا صحيح  

 طر الوحيد الذي بهالسّ  الى اإلشارة تمّ ( من جهة اليمين) A˅B دق لـجدول الصّ بشكل مشابه، في 

لذلك . ةصحيح B قضيّةة، وفي هذا السطر الصحيح A˅B قضيّةة والصحيح تليس  A قضيّةال

 B قضيّةال فإنة صحيح تليس A قضيّةوال ةصحيح A˅B قضيّةال تقاعدة االستنتاج" إذا كان

 .قتحقّ " تةصحيح

  :19 تمرين

 ".ةصحيح A˅Bفإن  ةصحيح A تق قاعدة االستنتاج" إذا كانروا لماذا تتحقّ فسّ 

 الموجود في األعلى. A˅B قضيّةدق للجدول الصّ يمكن االستعانة في  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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يمكن ". ةصحيح تليس B فإن ةصحيح تليس A→B إذا: "روا لماذا تتحقق قاعدة االستنتاجفسّ 

 . A→B قضيّةدق للجدول الصّ الستعانة في ا

________________________________________________________ 

_________________________

_________________________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
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ي ذهبت الى المدرسة، بما أنّ  أخبرت رونيت أبيها: "ذهبت الى المدرسة ورأيت صديقتي دانا، 

 ن من رؤيتها في المدرسة".تمكّ علم إن كانت المعلمة مريضة لن أفقد رأيت معلمتي. أنت ت

 المعلمة لم تكن مريضة اليوم". ب، " فإنّ ن كان كذلك"، قال األ"إ

 تها:التي تصفها رونيت في قصّ  وا القضاياكتبا .أ

A  _____________________________________________________ = 

B  _____________________________________________________ = 

C ____________________________________________________= _ 

D  _____________________________________________________= 

 حت بها رونيت.ة التي صرّ حالصحي كتبوا برموز رياضية القضاياا .ب

A B A→B 

T T T 

T F F 

F T T 

F F T 



      ________________________________________________________ 

      ________________________________________________________ 

مة لم المعلّ  لى االستنتاج بأنّ ل إكتبوا جميع قواعد االستنتاج التي استعان بها األب للتوصّ ا .ث

 قواعد االستنتاج: تكن مريضة، وما استنتجه من كلّ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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 وأمه: دن في الحوار بين جولنتمعّ 

 بوظة. تكنت اشتريلو كان معي نقود : لدجو

 عندك ألم أسنان.سيكون  هنفإاألم: لو أنك اشتريت بوظة، 

 ألم أسنان. : ولكن ال يوجد لديّ جود

 ه لم يكن معك نقود.األم: إن كان كذلك، فهذا يعني أنّ 

 :نشير إلى

A " =نقود كان مع جود"، 

B " =بوظة جود ىاشتر"، 

C " =ألم أسنان يوجد لجود". 

 ______________ها صحيحة.بأنّ  عي جودالتي يدّ  قضيّةة الكتبوا برموز رياضيّ ا .أ

 : ______________ها صحيحةالتي تقول األم بأنّ  قضيّةالة كتبوا برموز رياضيّ ا .ب

 .انقود   ده لم يكن مع جوالى أنّ  لت األمّ روا كيف توصّ فسّ  .ت

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 التعابير الكمي ة. 7

 التي تتعامل مع أشخاص أو أغراض. فيما يلي بعض األمثلة: قضايالى تمثيل إأحيانا نحتاج 

 .سلّةاليطفو في  وجدت موسى بنت فرعون  موا أنّ تعلّ  طالب الصفّ  كلّ  .1

 حصل على شهادة تفوق. 90أعلى من  طالب معدل عالماته كلّ  .2

 من طالب الصف يعرف طالب واحد على االقل من الصف المقابل. واحد كلّ  .3

 يوجد طالب في الصف تعرف جميع الطالب في الصف المقابل. .4

واحد منهم على األقل طالبين من الصف  يوجد على األقل ثالثة طالب في الصف يعرف كلّ  .5

 المقابل.

التي و، "تعابير كميّة" سنضيف حرفين يدعيان: القضاياسنتوسع في هذا البند في لغة حساب 

التعبير "، و"لكلّ  لى الكلمةإ شيري  ل األوّ  التعبير الكّمي. قضاياتساعدنا في التعبير عن هذه ال

  بير عن القضايااهذه الرموز في التعحيث تساعد  ة"،لى الكلمة "كميّ شير إي خراآل كّميال

  .لى الكمياتالتي تتطرق إ

 "لكل" التعبير الكم ي. 7.1

 "? سلّةاليطفو في  وجدت موسى بنت فرعون أنّ  مواتعلّ  طالب الصف كلّ  " قضيّةلكيف نكتب ا

 :ذّرية قضيّةإحدى الطرق هي كتابة الجملة بواسطة 

A  ="  ّةسلّ اليطفو في  وجدت موسى بنت فرعون أنّ  مواتعلّ  طالب الصفّ  كل " 

قة تتحقق لجميع طالب ث عن حقيه يتحدّ مبنى خاص وأنّ  قضيّةلل هذه الطريقة تخفي الحقيقة بأنّ 

 :بواسطة الرمز طريقة أخرى هي  . الصفّ 

 B " = ّسلّةالفي يطفو  وجدت موسى بنت فرعون أنّ  مداني تعل ". 

C " = ّسلّةاليطفو في  وجدت موسى بنت فرعون أنّ  مترونيت تعل ". 

D " =في السلّةيطفو  موسى وجدت بنت فرعون أنّ  متعلّ  دجو ". 

 

 مها بأن بنت فرعونن الحقيقة التي تعلّ بيّ التي ت قضيّةبف ولد في الصّ  لّ وهكذا دواليك: سنرمز لك

ا B" ةبالمركّ  قضيّةكون الست A قضيّةالفي هذه الحالة، . السلةيطفو في  وجدت موسى  C وأيض 

ا ا D وأيض   ...". وأيض 

قت حقّ تق فقط إذا تحقّ ة وهي تبمركّ  قضيّة هي A قضيّةال هذه الطريقة في العرض أنّ لنا تشير 

االخرين.  اإلضافية المالئمة لطالب الصفّ  القضايا وكلّ  B، C، D القضايا -القضايا األخرى

في جميعهم طالب : شابهاإلضافية يوجد مبنى م القضايا ولكلّ  B، C، D قضايالل نّ أح لكنها توضّ 

 في السلّة .يطفو بنت فرعون وجدت موسى  أنّ م ن تعلّ معيّ 

  هكذا: B(x) قضيّةتعريف الختصار في الكتابة، يمكن لال

B(x) " =الطالب x  ّيطفو في السلّةبنت فرعون وجدت موسى  م أنّ تعل ." 



 منل اسم أي طالب ر: يمكن أن يمثّ ل متغيّ ما يمثّ ن إنّ اسم طالب معيّ  x ال يمثل الحرف االنجليزي

يمكن  xر ف، ولذلك قيمة المتغيمجموعة طالب الصّ  هنا عنث نة. نحن نتحدّ مجموعة طالب معيّ 

  ".x لمتغيرلصف. سندعو هذه المجموعة "مجال تعريف اواحد من أسماء طالب ا ل كلّ ن تمثّ أ

 

بنت فرعون  م أنّ تعلّ  وعمر" هي قضيّةوال ،B(وعمر) بالفعل يه B(x) ، فإنوعمرx= إذا كان

 قضيّة، والB(جوليا) يه B(x) جوليا، فإنx= ". إذا كانتالسلّةفي وجدت موسى يطفو 

 ".في السلّةبنت فرعون وجدت موسى يطفو  أنّ  تمتعلّ  ياجول"هي

اذا لم نعرف  ة :قضيّ  ليست B(x) الجملة فانّ  ،x إن لم نكن نعلم ما هي قيمة المتغير الذي يمثل

إذا عرفنا قيمة .  الجملة صحيحة او غير صحيحةنّ القول أ يمكنال  B(X)من ف  x  ولد يمثل أيّ 

 يمكن القول أنّ  ةمعلوم x ، فقط إذا كانت قيمة المتغيرقضيّة نكوت B(x) عندها فقط – x المتغير

B(x) نت فرعون وجدت موسى ب نّ مت أجوليانا تعلّ على سبيل المثال . ةأو غير صحيح ةصحيح

مة مت المعلّ عندما علّ  امريض   وولكن إن كان عمر. ةصحيح B(جوليانا) قضيّة، اليطفو في السلّة

 .ةصحيح تليس B(وعمر) ـالموضوع، فإن ال

 

 هي: A قضيّةكما ذكرنا، ال

A " = ّفي السلّةبنت فرعون وجدت موسى يطفو   موا أنّ ف تعلّ طالب الصّ  كل." 

 ".B(x) قضيّةف الفي الصّ  x طالب لكلّ " :هي A قضيّةولذلك ال

هذا الحرف . مقلوب A ، وهو الحرف االنجليزي رمزالل في لغة المنطق، الكلمة "لكل"، بنسجّ 

في الصف  x لكل طالب" قضيّة". الومعناها "كلّ , All ول في الكلمة االنجليزيةهو الحرف األ

 :نكتب باختصار هكذا" ةصحيح B(x) قضيّةال

x(B(x)) 

"، بعدها يكون دور الذي نقرأه "لكلّ  من جهة اليسار، نبدأ بالرمز قضيّةكالمعتاد، نبدأ بقراءة ال

يجب دائما ". B(x) قضيّةال x لكل: "قرأت x(B(x)) قضيّةال. B(x) قضيّةوبعدها ال x الحرف

 . فوالذي هو في هذه الحالة طالب الصّ  ،x ذكر مجال التعريف لـ

هكذا، إن كان . z أو y مثال   ، x خر بدل المتغيرر آمن المفهوم ضمن ا أنه يمكن استعمال متغيّ 

 ،"جد سقفيو y للبيت= " C(y)البيوت في العالم، و هو مجموعة كلّ  y مجال التعريف لـ

 يعني أن لكل البيوت في العالم يوجد سقف.  y(C(y)) قضيّةكون العندها ت

 سنة، و 18 سرائيل الذين تزيد اعمارهم عن الـان ا سكّ هو كلّ  zإذا كان مجال التعريف لـ 

D(z) " =الشخص z  ّت لالنتخابات االخيرة للكنيستصو"، 

 سنة 18 عمارهم عن الـاسرائيل الذين تزيد أ انسكّ  كلّ  عني أنّ ت z(D(z)) قضيّةكون العندها ت

 .لكنيستتوا لالنتخابات األخيرة لصوّ 

ف الطالب في الصّ  كلّ  ة دين، فإنّ ن كان لدينا اليوم حصّ إ: "لغة حساب القضاياكيف نكتب في 

ايا من أجل ذلك سنستعمل القض .السلّةبنة فرعون وجدت موسى يطفو في "إ :مون أنّ تعلّ يس

  لتالية:ا

  .قيم التي يمكن أن يحصل عليها المتغيرلاهو مجموعة  مجال تعريف المتغير

 



E  ="ة دينلدينا حصّ  سيكون اليوم"، 

B(x) " =الطالب x  ّفرعون وجدت موسى يطفو في السلّة بنةم أن أسيتعل"، 

ة دين، عندها لو كان لدينا اليوم حصّ " قضيّةال. فطالب الصّ  هو كلّ  x رمجال التعريف للمتغيّ 

 " يكتب هكذا:سلّةابنة فرعون وجدت موسى يطفو في ال تعلمون أنّ يالطالب س كلّ 

E → x(B(x)) 

 قضيّةهناك حاالت سنستعين بها بأكثر من متغير واحد في الجملة. على سبيل المثال، لكتابة ال

، الذي x رمتغيّ : رينلى متغيّ سنحتاج إ" الصف المقابلطالب  يعرفون كلّ  فالصّ طالب  كلّ "

المقابل.  فب الصّ طالّ  ، الذي مجال تعريفه هو كلّ y رمتغيّ  ،فطالب الصّ  مجال تعريفه هو كلّ 

 :إذا أشرنا

B(x,y) " =طالب x يعرف الطالب y"، 

 ف المقابل، نكتب هكذا:الطالب في الصّ  ف يعرفون كلّ الطالب في الصّ  كلّ " قضيّةال

 xy(B(x,y)) 
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بلغة حساب  قضيّةال ااعرضو". دواليب ةارات في العالم أربعالسيّ  يوجد لكلّ : "قضيّةن في اللنتمعّ 

  لمتغير الذي ستستعملونه.دوا مجال تعريف اوحدّ  قضاياال

 ________________________________________________= C(x) قضيّةال

 : _________________________________________x لمتغيرامجال تعريف 

 ___________: _____________________________قضايابلغة حساب ال ضيّةالق
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 مجال التعريف هو كلّ ; "ورة خضراءوصلت اليوم مرتدية تنّ  x الطالبة= " B(x) ـ نشير إلى 

 .طالبات الصف

 قضايا:كتبوا المعنى الكالمي للا

: B(إيميلي) .أ

___________________________________________________ 

: B¬(تاال) .ب

___________________________________________________ 

: B)(شام))B¬) ˄ (دينا)( .ت

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

: B)(شام)(→B¬)(دينا)( .ث

_________________________________________ 

___________________________________________________ 

: x(B(x)) .ج

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 



ها غير موجودة في مجال التعريف م في الصف، وبما أنّ دينا طالبة تتعلّ : B(دينا) .ح

 .يّةقض ليست B(دينا) الجملة ، x رللمتغيّ 

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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أخوان، عندها سيكون باإلمكان تنظيم  طالب في الصفّ  إذا وجد لكلّ = " E: قضيّةن في اللنتمعّ  

 :نشير إلى". ليوم الرياضيّ لعبة كرة القدم في ا

A(x) " =للطالب x يوجد أخوان"، 

B " = باإلمكان تنظيم لعبة كرة القدم في اليوم الرياضي ." 

: x مجال التعريف لـ .أ

_______________________________________________ 

 : A(x) ،B ،  بواسطة E قضيّةكتبوا الا .ب

______________________________________________________ 

 

 :26 تمرين

 شير إلى:ن 

A(x) " =الطالب x لى المدرسةجاء اليوم إ"، 

B(x) " =الطالب x سمع محاضرة عن اإلنسان القديم." 

 .ب الصفهو مجموعة طالّ  x لمتغيرمجال تعريف ا

 :لقضاياكتبوا المعنى الكالمي لا

)x(A(x)˄B(x : ّلى المدرسة وسمعوا محاضرة عن اإلنسان القديم.  اليوم إالصفّ  طالب جاء كل  

 

x(A(x) ˅ B(x)): 

__________________________________ ____________________

_________________________________________________________

___________________________________________________ 

x(A(x)) ˅ x(B(x)) :

__________________________________ ____________________

___________________________________________________________________

_________________________________________ 

البند ت هي في  قضيّةلبند "ب" هي "صدق" وقيمة الصدق للفي ا قضيّةلأعطوا مقال لحالة بها قيمة الصدق ل

____________________ __________________________________ "كذب".

___________________________________________________________________

_______________________________________ 

))(x)A(¬ → x(B(x): 



__________________________________ ____________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 x(A(x)) قضيّةال. يوجد قيمة صدق x(A(x)) قضيّة، أيضا للقضيّة كما هو الحال لكلّ 

غير  وهي ،A(x) قضيّةال قتحقّ في مجال التعريف ت x قيمة صدق لـ لكلّ إن كان  ةصحيح

 .ةغير صحيح A(x) قضيّةال  xقيمة واحدة من مجال التعريف لـ  قلّ ة إذا كانت على األصحيح
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 :A(x) لـ  واحدة من التعريفات المعطاة في كلّ , x(A(x)) قضيّةدق للدوا قيمة الصّ حدّ  

A(x) مجال التعريف للمتغير x أحيان ا صدق  كذب صدق

 وأحيان ا كذب

    كل طالب الصف قلب x لبيوجد للطا (1

    كل دول العالم دولة رئيس يوجد لكلّ  (2

3) ≥ 02 x كل األعداد     

    كل طالب الصف شعر أشقر x ال يوجد للطالب (4

    كل االشخاص في العالم أوالد 3 شخص بالضبط يوجد لكلّ  (5

 

 "يوجد"التعبير الكم ي. 7.2

 قضيّةه بالهشبي اياقض ننا من كتابة وهو يمكّ " كلل" تعبير الكّمييشبه ال " يوجد" التعبير الكّمي

 ".يوجد طالب في الصف شعره أشقر"

 :نشير إلى

A(x) " =طالبلل x يوجد شعر أشقر." 

الصف شعره يوجد طالب في " قضيّةهو طالب الصف، ال x لمتغيرعندما يكون مجال تعريف ا

 أشقر"، يكتب هكذا:

x(A(x)) 

 ة ل في الكلمة االنجليزيّ ، وهذا الحرف هو الحرف األوّ معكوس  Eنجليزيإرف حهو   الرمز

exist " في لغة حساب لمة "يوجدر عن الك". لذلك تم اختيار هذا الرمز ليعبّ يوجدوالتي تعني "

 .القضايا
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 ". يوجد دولة عاصمتها لندن: "قضيّةالفي ن لنتمعّ 



   x(B(x)) قضيّةال لالتي تمثّ  B(x) يّةقضوالمعنى الكالمي لل  xكتبوا مجال التعريف للمتغيرا

 ".  يوجد دولة عاصمتها لندن"

 ____________________مجال التعريف للمتغير: 

B(x)  =_____________________________ 

 

 

 ..."ن ن اللذاايوجد على األقل طالب". 7.3

عناصر  نة تتحقق لكلّ يّ عن صفة مع تتحدّث قضايا يساعدنا في التعبير عن" لكلّ " التعبير الكّميٍ 

 ةعن صف تتحدّث اياقض يساعدنا في التعبير عن" يوجد" تعبير الكّميمجموعة معينة، بينما ال

ة التي تبحث في إضافيّ  اياقضواحد من عناصر المجموعة. يوجد قل  في ق على األنة تتحقّ معيّ 

و"، أو يوجد على عمرطالبان في الصف يدعيان  قلّ فعلى سبيل المثال، "يوجد على األ الكميات،

ا التعبير عن جمل كهذه بواسطة ن كيف يمكنن يدعيان داهود". سنرى اآلالصفّ  األكثر طالبان في

 ".يوجد"و" لكلّ " تعابير الكميّةال

 ؟"ون اسمهما عمرقل طالبايوجد في الصف على األ: "قضيّةال قضاياكيف نكتب في لغة حساب ال

اسمه   x ، يجب أن يكون في الصف طالبوسمهما عمرقل ولدين ا على األحتى يكون في الصفّ 

 :نرمز عند ذلك. y مختلف عن الطالب x طالبو، واسمه عمر y ، طالبوعمر

A(x) " =اسم الولد x وهو عمر"، 

B(x,y) " =x=y ." 

 .هما نفس الطالب y-و x "صدق"، فقط عندما يه  B(x,y) دق لـ، قيمة الصّ أي

هو  y ، واسموهو عمر xاسم  الصف، الجملة التالية تعني أنّ  ن فييمثالن طالبي y-و x إذا كان

 :ليسا نفس الطالب y-و x-و ، وعمر

A(x) ˄ A(y) ˄ (¬B(x,y)) 

اللذان يحققان  y وطالب x إذا وجد طالبو يوجد في الصف على األقل طالبان اسمهما عمر

 :الجملة االخيرة، أي

xy (A(x) ˄ A(y) ˄ (¬B(x,y))) 
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يوجد في الصف على : "القضايا لة أعاله أكتبوا في حسابالمسجّ  B(x,y)-و A(x) بمساعدة

من  – x، y، z –ثالثة متغيراتستعانة في االعليكم  انتبهوا ".واألقل ثالثة طالب اسمهم عمر

 .ةأجل وصف الطالب الثالث



___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 ..."يوجد على األكثر طالب واحد الذي". 7.4

 قضيّةهو طالب الصف، ال x شعر أشقر"، ومجال التعريف لـ x يوجد للطالب= " A(x) عندما

x(A(x)) ل طالب واحد في الصف شعره أشقر. كيف سنكتب أنه يوجد على قيوجد على األ

الذي واألكثر طالب واحد في الصف شعره أشقر؟ لنتمعن في الحوار التالي بين األب ورونيت، 

 .قضيّةالهذه فية كتابة يتحاول رونيت من خالله أن تفسر ألبيها ك

ن أن يكون في الصف طالبان إذا كان هناك على األكثر طالب واحد شعره أشقر، ال يمكرونيت: 

فنحن نشير الى  –لهما شعر أشقر. لذلك، إذا أنت اشرت الى طالب أشقر وأنا أشرت لطالب أشقر 

 !نفس الطالب

 االب: حسن ا.

 x مجال التعريف لـ". x=y" فناها مسبق ا وتعنيالتي عرّ  B(x,y)الجملة رونيت: سنستعين في 

يمثل  y نت اشرت اليه، والمتغيرثل الطالب الذي أيم x رالمتغيّ . طالب الصف هو كلّ  y ولـ

 هما أشقران، هما نفس الطالب: y-و x عني إذا كانت ةالتالي قضيّةنا أشرت اليه. الالطالب الذي أ

(A(x) ˄ A(y)) → B(x,y)  

هما نفس فإن كان كالهما أشقر  – مانشير له  زوج من الطالب اللذانكلّ  عني أنّ ة تالتالي قضيّةوال

 ب، وهذا األمر يحدث فقط عندما يكون في الصف طالب واحد اشقر على األكثر.الطال

  

xy ( (A(x) ˄ A(y)) → B(x,y) )  

ه يوجد على األكثر طالب ضافية: لنفرض أنّ بطريقة إ قضيّةبإمكاننا كتابة هذه الاألب: أظن أنه 

الذي  yالطالب  ، فانّ خرآ yطالب  وأنت أشرت إلى أشقر xطالب  إذا اشرت أنا إلى .أشقر واحد

 .ليس أشقر أشرت أنت إليه

 رونيت: منطقي جدا.

 ، الجملة التي قلتها هي:قضايااألب: في لغة حساب ال

(A(x) ˄ (¬B(x,y))) → (¬A(y)) 

ا هذه   :عني أنه يوجد في الصف على األكثر طالب واحد أشقرت  قضيّةال لذلك أيض 

xy ( (A(x) ˄ (¬B(x,y))) → (¬A(y)) )  

 



  :30 مرينت

 "يوجد في الصف على األكثر طالب أشقر واحد" قضيّةه يمكن كتابة السنرى في هذا التمرين أنّ 

 :هكذا

 xy ( B(x,y) ˅ (A(x) →(¬A(y))) ) 

 :B(x,y) ˅ (A(x) →(¬A(y))) كتبوا بالكلمات معنى التعبيرا .أ

يوجد في ه عني أنّ ت xy ( B(x,y) ˅ (A(x) →(¬A(y))) ) قضيّةروا لماذا الفسّ  .ب

 على األكثر طالب أشقر واحد. الصفّ 
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احدة عاصمتها يوجد بالضبط دولة و" قضيّةلا، لغة حساب القضايابنكتب في هذا التمرين س 

يوجد على " قضيّةلل ةيوجد بالضبط دولة واحدة عاصمتها لندن" مكافئ" قضيّةال لندن". نالحظ أنّ 

 على األكثر دولة واحدة عاصمتها لندن". األقل دولة واحدة عاصمتها لندن وأيضا

D(x) " =عاصمة الدولة x هي لندن." 

 هو: __________________ x ـمجال التعريف ل .أ

": دولة واحدة عاصمتها لندن يوجد على األقلّ " قضيّةال قضاياال أكتبوا بلغة حساب .ب

_____________________________________________________ 

، "يوجد على األكثر دولة واحدة عاصمتها لندن" قضيّةال قضاياال ابأكتبوا بلغة حس .ت

  ".B(x,y) " =x=y قضيّةاستعملوا ال
______________________________________________________________ 

 : "يوجد بالضبط دولة واحدة عاصمتها لندن " قضيّةال قضاياال أكتبوا بلغة حساب .ث

______________________________________________________ 

 

 "الصف المقابلطالب في الصف يعرف طالب في  كل  ". 7.5

التعبير  أو( عديدةربما مرات " )لكلّ "تعبير الكّميال ن ظهرالتي كتبت حتى اآل قضايافي جميع ال

 يين تعبيرين الكمّ ال ن كيف يمكننا استعمال هذينسنشاهد اآل(. ربما مرات محدودة" )يوجد" الكّمي

 ". ف المقابلف يعرف طالب في الصّ طالب في الصّ  "كلّ  قضيّةكتابة ال في

 :اإلشارة إلىهي  قضيّةال هطريقة أخرى لكتابة هذ

C(x) " =الطالب x يعرف طالب في الصف المقابل ." 

 :قضيّةف، فإن الطالب الصّ  هو كلّ   x إذا كان مجال التعريف لـ

x(C(x)) 

 .ف يعرف طالب في الصف المقابلطالب في الصّ  كلّ  يعني أنّ 

 :إلى  Y نشير. قضيّةة لكتابة التوجد طريقة إضافيّ 

D(x,y)  =الطالب x يعرف الطالب y. 

 طالب الصف هو كلّ   y و مجال التعريف لـ طالب الصفّ  هو كلّ   x إذا كان مجال التعريف لـ

  قضيّةالمقابل، فإن ال



xy(D(x,y)) 

 طالب واحد من الصف المقابل". قلّ  يعرف على األطالب في الصفّ  كلّ  عني: "أنّ ت
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 :ـشير إلى ن". وأم أب   ولدٍ  يوجد لكلّ " قضيّةالن في لنتمعّ  

A(x,y) " =y هو أب x" 

B(x,z) " =z هي أم x." 

 :x، y، z كتبوا مجال التعريف للمتغيراتا .أ

 ________________________._: x لـ مجال التعريف

 ________________________. : y عريف لـمجال الت

 ._________________________: z مجال التعريف لـ

 . ،  والتعابير الكميّة A(x,y) بواسطة" ولد أب لكلّ  يوجد " قضيّةأكتبوا ال .ب

_____________________________________________ 

 .،  تعابير الكميّةوال B(x,z) بواسطة" ولد أم لكلّ  يوجد " قضيّةأكتبوا ال .ت

_____________________________________________ 

 والتعابير الكميّة A(x,y)، B(x,z) بواسطة" ولد أب وأم لكلّ  يوجد " قضيّةأكتبوا ال .ث

،  .مرتين تعبير الكّميانتبهوا أن عليكم استعمال ال . 

_____________________________________________ 
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 ".ولد يوجد صديق اسمه يوسف لكلّ = " D: قضيّةالن في لنتمعّ  

 :نشير إلى 

A(x) " =اسم x هو يوسف"، 

B(x,y) " =الولد x هو صديق الولد y." 

 _______________________________.: x مجال التعريف لـ .أ

 ._______________________________: y مجال التعريف لـ .ب

 : ،  والتعابير الكميّة A(x)، B(x,y) ة بواسط D قضيّةأكتبوا ال .ت

_____________________________________________ 

 

 ". طالب اسمه عادل يوجد صديق اسمه سيف لكلّ = " D: قضيّةن في اللنتمعّ 

 :نشير إلى

A(x) " =اسم x هو عادل," 

B(y) " =اسم y هو سيف," 

C(x,y) " =الطالب y هو صديق الطالب x." 



 ذلك؟يتم كيف س. A(x)، B(y)، C(x,y) بواسطة قضايابلغة حساب ال D قضيّةتابة الك نريد

من هنا نرى . الذي يمثل صديقه y-الذي يمثل الطالب الذي نتحدث عنه، و x: نسنستعين بمتغيري

 أيّ  ،x-بـ D قضيّةعلينا بدء ال أنّ  مفهوم. الطالب في العالم كلّ  y-و x مجال التعريف لـ أنّ 

  ؟ولكن كيف سنتابع ،"لبطا لكلّ "

الذي معناه يشبه النص األصلي  D قضيّةمختلف قليال  لل يجاد نّصٍ من أجل ذلك نحتاج إلى إ

طالب، إن  هي: "لكلّ  D قضيّةطريقة ممكنة لنص ال. قضاياويمكن كتابته بلغة حساب الـ قضيّةلل

بلغة  D قضيّةيل الحدى الطرق لتمثسيف". لذلك إكان اسمه عادل عندها يكون له صديق اسمه 

 هي: حساب القضايا

x (A(x) → (y (B(y) ˄ C(x,y)))) 

ي، أو له صديق اسمه سيف". طالب، اسمه ليس فاد هو "لكلّ  D قضيّةضافي للنص مكافئ إ

ب اسمه فادي يوجد صديق طال لكلّ " قضيّةللكان هذا النص مكافئ للنص األصلي ن سنفحص إ

طالب، اسمه ليس فادي، أو له صديق اسمه سيف".  "لكلّ  لةلذلك، سنتمعن في الجم".  اسمه سيف

إذا كان اسم الطالب هو فادي، فان القسم األول من الجملة )أو اسمه ليس فادي( ال يتحقق. ولذلك 

تحقيق القسم الثاني. أي، يوجد للطالب صديق اسمه  تلزمنا" أو" ةبالمركّ  قضيّةجدول الصدق لل

جدول  وعندها ال يلزمنا ي، فان القسم األول من الجملة يتحقق،سيف. إن لم يكن اسم الطالب فاد

تحقيق القسم الثاني: يمكن أن يكون أو ال يكون  صديق اسمه  من"أو"  ةالمركب قضيّةالصدق لل

"لكل طالب، اسمه ليس فادي، أو له صديق اسمه سيف"، بالفعل  قضيّةهنا ينتج أن ال سيف. من

 D قضيّةفادي يوجد صديق اسمه سيف". بكلمات أخرى، اللكل طالب اسمه " قضيّةلل ةمكافئ

 : بالطريقة التالية ايمكن كتابته

x ((¬A(x)) ˅ y (B(y) ˄ C(x,y))) 
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 ".ولد اسمه ليس سيف يوجد صديق اسمه سيف لكلّ = " D: قضيّةالفي ن لنتمع

 :شير إلىن 

A(x) " =اسم x هو سيف," 

C(x,y) " =الولد y ولدهو صديق ال x." 

ة. يمكن إضافيّ  ورموز منطق  -و  والتعابير الكميّة، A(x)، B(y) بواسطة D ضيّةقأكتبوا ال

 !مرتين A(x)انتبهوا يجب استعمال ة. رات إضافيّ متغيّ االستعانة في 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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البنات في  هو كلّ  y ومجال التعريف للمتغير البنين في الصفّ  هو كلّ  x مجال التعريف للمتغير 

 (. بنين وبنات) هو طالب الصفّ  z. مجال التعريف للمتغير الصفّ 

 :نشير إلى



D(z) " =للطالب z يوجد بلوزة حمراء", 

C(z) " =الطالب z القدم يحب لعب كرة." 

ن يمكن أ. أخرى وروابط منطق D(x)، D(y)، C(x)، C(y) التالية بواسطة قضاياأكتبوا ال

 تحتاجوا الى استعمال متغيرات أخرى.

البنين في الصف يحبون لعب كرة القدم، ويوجد بنت في الصف  ترتدي بلوزة  كلّ " .أ

 حمراء":

_____________________________________________________ 

 

لعب كرة القدم، وال يوجد بنت في الصف  ترتدي بلوزة  تحبالصف البنات في  كلّ " .ب

 حمراء":

________________________________________________ 

ه يوجد بنت في الصف  ترتدي ون لعب كرة القدم، فإنّ يحبّ  البنين في الصفّ  إذا كان كلّ " .ت

 بلوزة حمراء":

____________________________________________________ 

ن من البنين ه يوجد في الصف اثناان لعب كرة القدم، فإنّ إذا كان في الصف بنتان تحبّ " .ث

علينا في هذا التمرين ". B(x,y) " =x=y قضيّةالفي وا ليرتديان بلوزة حمراء": استعم

. ن يمثالن بنات ومتغيرين مختلفين يمثالن البنينيذاستعمال متغيرين مختلفين اللّ 

-و 1x المتغيران اللذان يمثالن البنين هماو  2y-و 1y المتغيران اللذان يمثالن البنات هما

2x. 

____________________________________________________ 

  

 

 "يوجد"و" لكل  " ين الكمي ينبيرالتع روابط بين 7.6

لقان ببعضهما البعض، ويمكن متع" يوجد"و" لكلّ " سنالحظ في هذا البند أّن التعبيرين الكميّين

  قضيّةن في النهما بواسطة االخر. لنتمعّ واحد م كلّ عن التعبير 

A " = ّطالب في الصف كلب يوجد لكل." 

  -هو طالب الصف و x عندما يكون مجال التعريف للمتغير A = x(B(x)) من هنا 

B(x) " =للطالب x يوجد كلب." 

كلب. أي،  لديهطالب في الصف ال يوجد  أنه يوجد، فمؤكد ةغير صحيح A قضيّةال تإذا كان

 قضيّةال ت. بكلمات أخرى، إذا كانةغير صحيح  B(x) قضيّةيوجد طالب في الصف بالنسبة له ال

A قضيّةعندها ال ةغير صحيح x(¬B(x)) نلخص ذلك! ةصحيح: 
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 هو أوالد الصف. x ريف لـمجال التع; "أخت اسمها حال x يوجد للولد = " B(x) ـشير إلى :ن 

 .x(¬B(x)) لقضيةمكافئة ل (x(B(x)))¬ القضية

 



 : x(B(x)))¬ قضيّةلأكتبوا المعنى الكالمي ل .أ

________________________________________________________ 

 x(¬B(x)) قضيّةلأكتبوا المعنى الكالمي ل .ب

________________________________________________________ 

 .x(¬B(x)) قضيّةلل ةفئمكا x(B(x)))¬ قضيّةروا لماذا الفسّ  .ت

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 االجمال. 8

عرّ قضاياتعلمنا في هذه الكراسة لغة حساب ال ف ، وهي لغة تمكننا من كتابة الجمل التي معناها م 

أو  ةصحيح قضيّةال منا أنّ علّ التي ت قضيّةدق للعرفنا قيمة الصّ  .أي اختالفها جيد ا وال يوجد علي

 قضايالدق لصّ المن قيم  ةبمركّ  قضيّةدق لرأينا كيف يمكننا استنتاج قيمة الصّ . ةغير صحيح

 ثبات صحتها.ة وإعاءات منطقيّ عاء ادّ دّ وكيف يمكننا إ، االتي تركبه ة(ة )االساسيّ الذريّ 

المنطق الرياضي، الذي يبحث في  االّول للمجال الغني فيالتذّوق هي  الغة حساب القضاي

 مواضيع متنوعة.

ة غصحيحة أو غير صحيحة، لذلك تصف ل يمكن للجمل أن تكون قضايا، في حساب ال •

يوجد  .صدق أو كذب – من القيمتين ةواحدهي  قضيّةلمنطق ثنائي القيم، قيمة الصدق 

في  على قيم إضافية. على سبيل المثال، تحصل جملهي يمكن أن ذمنطق متعدد القيم ال

المنطق الثالثي القيم يمكن للجمل أن تكون صحيحة، غير صحيحة أو ذوي قيم صدق 

  غير معروفة.

رأينا كيف يمكننا برهنة ادعاءات بواسطة قواعد االستنتاج. سؤال مهم في المجال هو هل  •

ادعاء يخطر في بال االنسان  كلّ ل  ادعاء. أي، هليمكن برهنة صحة أو عدم صحة كلّ 

ستخلص منها، او ايجاد مثال لقيم صدق لمتغيرات نيمكن تسجيل جدول لقواعد استنتاج 

ال تتحقق بالنسبة لهم. تنص الجملة المعروفة في هذا المجال أنه عندما تكون اللغة  نهاتكوّ 

 أو عدمها. هاتال نستطيع برهان صح قضيّةالتي نستعملها غنية بما فيه الكفاية، يوجد 

نأمل ان تكون الكراسة قد نالت اهتمامكم وأن تتابعوا قراءة الكراريس التابعة نفس السلسلة، 

 .XXX يمكن ايجاد كراريس اضافية في موقع االنترنت الخاص بنا وعنوانه
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 يحة.يمكن أن تكون صحيحة أو غير صح حقيقةن جملة التي تبيّ  هي قضي ةال (1

 ت"كذب" إن كان ة، وهيصحيح قضيّةال ت"صدق" إن كان هي قضيّةل قيمة الصدق (2

 .ةغير صحيح  قضيّةال



ا "صدق". اقيمة الصدق له: حالة بكلّ  ةصحيح قضيّة هي"  لطَّوُطولُوجياا" (3  دائم 

ا "كذب". اقيمة الصدق له: في كل حالة ةغير صحيح قضيّة هو التناقض (4  دائم 

5) ¬A " :A غير صحيح." 

6) A˄B  :"A ا  ".B وأيض 

7) A˅B  :"A أو B." 

8) A→B " :A يؤدي الى B "إذا" أو A صحيح فإن B صحيح." 

 .وهكذا A، B، C – حوي حرف واحد فقطالتي ت قضيّةهي  ذري ة قضي ة (9

 ،→ ،¬ ، ˅ ،˄ من االشارات ةواحد حوي على األقلّ التي ت قضيّة هي ةبمرك   قضي ة (10

، . 

ن التي تكوّ الذريّة  قضايادق للبين قيمة الصّ هو جدول يربط  قضيّةل دقجدول الص   (11

 .قضيّةال دق لكلّ وبين قيمة الصّ  قضيّةال

 .كان لهما نفس جدول الصدق ذاإ متكافئاندعيان ت قضيتان اثنتان (12

ة، صحيح A→B قضيّةوال ةصحيح A قضيّةال تإذا كان :قاعدة االستنتاج االيجابي (13

 .ةأيضا صحيح B قضيّةفإن ال

ة، غير صحيح B قضيّةة والصحيح A→B قضيّةإذا كان ال :سلبيقاعدة االستنتاج ال (14

ا ةغير صحيح A قضيّةفإن ال  .أيض 

 A قضيّة، فإن الةصحيح A˄B قضيّةال تإذا كان :" قاعدة االستنتاج "وأيض ا" (15

ا. ةصحيح  أيض 

غير  A قضيّةوال ةصحيح A˅B قضيّةال تإذا كان :قاعدة االستنتاج "أو" السلبي (16

 .ةصحيح B ةقضيّ ، فإن الةصحيح

  .مجموعة القيم التي يستطيع المتغير أن يأخذها هو مجال التعريف لمتغير (17

18) x(C(x))  :لكل x قضيّةيتحقق ال C(x). 

19) x(C(x))  :يوجد x قضيّةيتحقق به ال C(x). 
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باإلضافة الى  .العهد القديم كان من عظماء الفالسفة في( قبل الميالد 384–322) "أرسطو"

 الرستقراطيةا ،الملكية)ز طرق حكم جيدة )مفيدة( علم الدولة: فقد ميّ  "أرسطو"ر المنطق طوّ 

وادعى   (وديمقراطية سيطرة األغنياء, الديكتاتورية) وطرق حكم سلبية( األمالك أصحاب وحكم

ا للعلم وكتب عن الفيزياء، . انهما تبدالن بعضهما البعض بشكل دوري  في البيولوجيا،أضاف أيض 

 .الكون وعلم الفلك علم



  

 (مفتوح لالستعمال, ويكيبيديا: المصدر)

طور األفكار التي تقف خلف . كان فيلسوف يوناني  (قبل الميالد 280–205) ""كريسفيوس

قال أن الكون هو الروح ، والدماغ . وقواعد االستنتاج المعروضة في هذا الكراس قضاياحساب ال

  .ه، وادعى بأنه يوجد روح لكل شيء في الطبيعةالمسيطر على ذات

 

 (مفتوح لالستعمال, ويكيبيديا: المصدر)

 

كان فيلسوف وباحث في الدين من أصل فرنسي، طور طريقة ( 1079–1142) "بيير البراد"

تشاجر مع معلمة ومع متعلمين اخرين، حكم عليه من قبل الكنيسة وعوقب  البرهان الرسمية.

، حضر الكثير من الطالب لسماع )شعبي(هذا بقي معلم محبوب  مع كلبالعيش في دير. 

 محاضراته.

 

 (.Lan Nguyen-Marie :، مع ذكر حقوق المنتجين على الصورةمفتوح لالستعمال, ويكيبيديا: المصدر) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Jastrow
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 : .27Error! No sequence specified تمرين

 أم ال.  قضيّة تاكتبوا اذا كان –واحد من الجمل  لكلّ 

 ليست قضيّة الجملة

 قضيّة

  X .دنيا البارحةالتقيت  (1

 X  ?ماذا تريد (2

  X .بنلانا أحب ال (3

  X .البيتزاأنا أحب اللبن وانت تحب  (4

 X  !ال البأي حال من األحو (5

  X "!أي حال من األحوال الفي  " أميرة قالت: (6

أي حال من األحوال في  " كل األوالد في الصف قالوا: (7

 "!ال

X  

 X  ?متى رأيت المعلمة (8

  X .يوجد طالب في الصف يدعى ربيع (9

  X .انت صادق ام مخطأ (10

  X .اذا ضحكت سأحضنك (11

 X  .شكرا الشتراكك في حفلتي (12
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 ،"يوجد لدي قلم رصاص أحمر= " A نرمز لـ 

B " =يوجد لدي مقلمة خضراء"، 

C " =يوجد لدي حقيبة بنفسجية". 

 

 .→ ،˅ ،˄ ،¬ ،A، B، C التالية بواسطة الرموز قضايا كتبوا الا

 B˄A قلم أحمر ومقلمة خضراء. يوجد لديّ  .أ

 ¬ C مقلمة بنفسجية. ال يوجد لديّ  .ب

 B˅A مقلمة خضراء أو يوجد لدي قلم رصاص أحمر. يّ يوجد لد .ت

 B→C مقلمة خضراء. لديّ  هحقيبة بنفسجية فإن إذا  كان لديّ  .ث
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  :كانت   2 تمرينفي هرت التي ظ قضايا ال 

A  " =يوجد لدي قلم رصاص أحمر"، 

B     " =يوجد لدي مقلمة خضراء"، 

C     " =وجد لدي حقيبة بنفسجيةي". 

 .(-و) ورمز األقواس →، ˅،˄ ،¬ ،A، B، Cالتالية بواسطة الرموز  لوا القضاياسجّ 

 حقيبة بنفسجية. قلم رصاص أحمر ومقلمة خضراء، وال يوجد لديّ  يوجد لديّ  .أ

C)¬(˄B˄A 

 (C˄B)¬ حقيبة بنفسجية ومقلمة خضراء. ه يوجد لديّ غير صحيح أنّ  .ب

 

 (A˄B)˅(B¬) راء أو قلم رصاص أحمر ومقلمة خضراء.مقلمة خض ال يوجد لديّ  .ج

 

 C→(¬B) ه ال يوجد لدي مقلمة خضراء.ة فانّ حقيبة بنفسجيّ  إذا كان لديّ  .ح

 

 B→(C¬) مقلمة خضراء. ه ال يوجد لديّ ة فإنّ حقيبة بنفسجيّ  إذا ال يوجد لديّ  .خ

 

رصاص قلم  مقلمة خضراء ويوجد لديّ  ة، ال يوجد لديّ حقيبة بنفسجيّ  ال يوجد لديّ   .د

 A˄(B¬)˄(C¬) أحمر.
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  :كانت 3 و 2 التي ظهرت في التمرينين قضاياال 

A                                                                    = "يوجد لدي قلم رصاص أحمر"، 

B      = "يوجد لدي مقلمة خضراء"، 

C      = "حقيبة بنفسجية يوجد لدي". 

 :كتبوا المعنى الكالمي لهذه القضاياا 

 حقيبة بنفسجية. قلم رصاص أحمر وال يوجد لديّ  يوجد لديّ : A˅(¬C) .أ

اء، قلم رصاص أحمر ولم يكن لدي مقلمة خضر إن كان لديّ :  (C¬)→(A˄(¬B)) ب(

 حقيبة بنفسجية. فإنه يوجد لديّ 

 وال يوجد لدي حقيبة بنفسجية. قلم رصاص أحمر ال يوجد لديّ : (C¬)˄(A¬) ت( 

يوجد لدي حقيبة بنفسجية أو ليس لدي مقلمة خضراء، : (A˅(C¬))˄(C˅(¬B)) ث( 

 وأيضا ال يوجد لدي حقيبة بنفسجية أو يوجد لدي قلم رصاص أحمر.
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 "صدق" أم "كذب". انتبهوا أن اقيمة الصدق الخاصة به ت، أكتبوا إن كانواحد من القضايا لكلّ 

ها في اللحظة الزمنية التي قيلت في قضيّةدها االنسان الذي تتحدث عنه الحدّ ي قضيّةلقيمة الصدق ل

 عائلتكم.للتمرين المقصود أنتم: في صفكم وفي  4و 2في البنود لذلك، . ضيّةالق

 هذه المالحظة سارية أيضا على التمارين التالية في الكراسة.

 

 كذب صدق قضيّة

  X ل لدولة إسرائيل كان داود بن غوريون.وّ رئيس الحكومة اال (1

   على يوم إجازة. يفي كل يوم ثالثاء تحصل مربيت (2

3) 1+5=6 X  

   ثالثة أوالد. يوجد لوالدي (4

 X  لكل انسان يوجد بالضبط ثالثة أوالد. (5

 يمكن أن تكون صدق أو كذب، حسب المتحدث. 4و 2قيمة الصدق في البنود 

 

 

 :6 تمرين

 ا منهما.، تناقض، أو ليس أيّ   طَّوُطولُوجيات: كتبوا إذا كانا – قضاياالمن  ةواحد لكلّ  

 

 

 ليس أي منهما تناقض طوطولوجيا قضيّة

   X .أنا إنسان (1

   X .حلزونة أنا إنسان أو أنا (2

  X  .أني إنسان اصحيح   ليس (3

   X .ه غير صحيح أني إنسانأنّ  اصحيح   ليس (4

 X   ة مفتوحة.الشباك مفتوح، او الشباك مغلق والستار (5

6) 5>10.  X  

7) 5<10. X   

   X ع له أربع أضالع.الشكل الرباعي هو مضلّ  (8
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  ن:اثنتين ومتناقضتين اثنتي "طَّوُطولُوجيا" اكتبوا

 "طَّوُطولُوجيا"

 أو أنا ال أحبك. احبكأنا    .أ



.في كل مرة يخرج فيها أحدهم من البحر مرتدي ا مالبس السباحة فقط يكون  مبلو .ب  ال 

 :"تناقضاتم"

 غدا ستشرق الشمس من الغرب. .أ

 هذا شكل رباعي له خمسة أضالع. .ب
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 ! أكملوه ،A˅B قضيّةول هو جدول صدق للهذا الجد

A B A˅B 

T T T 

T F T 

F T T 

F F F 
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 .(B¬)˄(B˅(¬A)) ةقضيّ جدوا جدول الصدق لل

A B ¬A ¬B B˅(¬A) (B˅(¬A))˄(¬B) 

T T F F T F 

T F F T F F 

F T T F T F 

F F T T T T 
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 .(A˄(B¬))˅(C˄(¬A)) قضيّةجدوا جدول الصدق لل

A B C ¬A ¬B C˄(¬A) (¬B)˄A (C˄(¬A))˅((¬B)˄A) 

T T T F F F F F 

T T F F F F F F 

T F T F T F T T 

T F F F T F T T 

F T T T F T F T 



F T F T F F F F 

F F T T T T F T 

F F F T T F F F 
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 .(C˅(B¬))˄(A→(¬C)) قضيّةجدوا جدول الصدق لل

A B C ¬B ¬C )C(¬ →A (¬B)˅C (A→ (¬C))˄((¬B)˅C) 

T T T F F F T F 

T T F F T T F F 

T F T T F F T F 

T F F T T T T T 

F T T F F T T T 

F T F F T T F F 

F F T T F T T T 

F F F T T T T T 
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 توليس "طَّوُطولُوجيا" تها ليسأيّ ومنها تناقض  أيّ  ،"طَّوُطولُوجيا"التالية هي  من بين القضايا أيّ  

 يالت قضيّةال الجدول الذي يظهر بعد التمرين. بعد تعبئة الجدول،في  االستعانةيمكن  ؟تناقض

مود االعيالئمها  يالت قضيّةال ، "طَّوُطولُوجيا"  هي Tتين الرمز يحوي مرّ  الذي موداالعيالئمها 

ا  Tوي العامود الذي يحيالئمها  التي قضيّةالتناقض، و هي Fيحوي مرتين الرمز  الذي  Fوأيض 

 .تناقض توليس  "طَّوُطولُوجيا" تليس

 

 تناقض توليس  "طَّوُطولُوجيا" تليس تناقض "طَّوُطولُوجيا" قضيّة

 A   X( أ

   A˅(¬A) X( ب

 A˅A   X( ت

  A˄(¬A)  X( ث
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 ؟تناقض توليس "طَّوُطولُوجيا" تها ليساقضات وأيّ ها تن، أيّ "طَّوُطولُوجيا"هي  التالية من القضايا أيّ 

 .ظهر بعد التمرينالجدول الذي ياالستعانة في يمكن 

 

 تناقض توليس  "طَّوُطولُوجيا" تليس تناقض "طَّوُطولُوجيا" قضيّة

 A˅B   X( أ

   A˅(A →B) X( ب

  X  ((B¬)˄(A¬))˄(A→ (B¬))( ت

 X   (A¬) → (A˄(¬B))( ث
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 جدول الصدق التالي: ايالئمه قضيّة كتبواا 

A B قضي ة 

T T T 

T F F 

F T T 

F F T 

 

 .B˅(A¬):  هي قضيّةال
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 الجدول في نهايةول متكافئة. بإمكانكم االستعانة في في الجدالتي  لوا أي أزواج من القضاياجّ س

 التمرين.

 

 غير متكافئة متكافئة ةالثاني ضيّةالق ىاألول ضيّةالق 

1) A˄B A˅B  X 

2) A→B (¬A)˅(A˄B) X  

3 ) ¬(¬A) A X  

4) A→A A˅(¬A) X  

5) B˄(B˅A) B X  

 

 



  :39 تمرين

  ؟B → (A˄C) قضيّةلل ةمكافئ (C¬) → (A˄B) قضيّةهل ال

 ل الصدق الخاص بهم مختلف، كما نالحظ في الجدول التالي:ال، ألن جدو

 

A B C ¬C A˄B (A˄B) → (¬C) C˄A (A˄C) → B 

T T T F T F T T 

T T F T T T F T 

T F T F F T T F 

T F F T F T F T 

F T T F F T F T 

F T F T F T F T 

F F T F F T F T 

F F F T F T F T 
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، اضروري   كافيا وليس اأكتبوا إن كان الشرط هو شرط   ،بجانب الحاالت المذكورة في الجدول 

 .لالدعاء  ا وكافي اضروريّ  اأو شرط   ،ا وليس كافي اضروري   اشرط  

شرط  االستنتاج الشرط

  ضروري

شرط 

  كافي

 نعم نعم يوم األربعاءغدا  إذا  اليوم يوم الثالثاء

 ال نعم هذا الشكل هو مربع لهذا الشكل أربعة أضالع يوجد

 نعم نعم هذا الشكل هو شكل رباعي  يوجد لهذا الشكل أربعة أضالع

 ال نعم سأدخل هدف ا في المرمى سألعب كرة قدم

 ال نعم هذا المخلوق هو انسان اتهذا المخلوق من الثديّ 

 نعم ال  هذا المخلوق من الثديات هذا المخلوق هو انسان

 نعم نعم ولد ولنا أب مشترك رؤوف هو رؤوف هو أخي
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مرة أزور بها بيت خالتي عبير نلعب الشطرنج، وفي كل  في كلّ : "يخبر طارق صديقه فادي 

ان مرة نلعب بها الشطرنج تفوز عبير. في يوم السبت السابق لم تفز عبير في الشطرنج". "إن ك

التي استعان بها فادي  في هذا التمرين سنجد القواعد زر عبير". ذلك". يقول فادي، "لم تاألمر ك

 للتوصل الى االستنتاج بأن طارق لم يزر عبير.

 التي يصفها طارق في قصته. أكتبوا بالكلمات القضايا .أ

A  =أزور بيت خالتي عبير. 

B  =أنا وعبير نلعب الشطرنج. 

C  =شطرنجتفوز عبير في ال. 

 

  التي صرح طارق بأنها صحيحة. أكتبوا بلغة حساب القضايا .ب

A→B        ,B→C ,¬C. 

 

أكتبوا كل قوانين االستنتاج التي استعان بها فادي للتوصل لالستنتاج بأن طارق لم يزر  .ت

 عبير، وكل ما استنتجه من قاعدة االستنتاج.

 B¬ قضيّةج فادي أن البي استنتلومن قاعدة االستنتاج الس B→C ,¬C من القضايا

 .أنه أنا وعبير لم نلعب الشطرنج يوم السبتأي ، ةصحيح

 A¬ قضيّةستنتاج السلبي استنتج فادي أن الومن قاعدة اال A→B ,¬B من القضايا

  : يوم السبت لم أزر عبير.ةصحيح

 

 :42 تمرين

 ".ةصحيح A˅Bفإن  ةصحيح A تكان ق قاعدة االستنتاج" إذاروا لماذا تتحقّ فسّ  

 الموجود في األعلى. A˅B قضيّةجدول الصدق للفي يمكن االستعانة  

قيمة , T هو A قضيّةالتي تكون بها قيمة الصدق لل A˅Bفي جميع  أسطر جدول الصدق 

ا ل  .T هي A˅B قضيّةلالصدق أيض 
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يمكن ". ةصحيح تليس B فإن ةصحيح تليس A→B إذا: "ق قاعدة االستنتاجروا لماذا تتحقّ فسّ  

 . A→B قضيّةجدول الصدق للاالستعانة في 

في هذا . Fهي  قضيّةلل التي بها قيمة الصدق A→B قضيّةلليوجد سطر واحد في جدول الصدق 

، فمن ةغير صحيح A→B قضيّةال تذا كانإلذلك، . F هو كذلك B قضيّةلصدق للالسطر قيمة ا

ا   .ةغير صحيح B قضيّةأن الالمؤكد أيض 
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بما أني ذهبت الى المدرسة، فقد  أخبرت رونيت أبيها: "ذهبت الى المدرسة ورأيت صديقتي دانا،

 رأيت معلمتي. أنت تعلم إن كانت المعلمة مريضة لن اتمكن من رؤيتها في المدرسة".

 ن كذلك"، قال األب، " فإن المعلمة لم تكن مريضة اليوم"."أن كا

 التي تصفها رونيت في قصتها:أكتبوا القضايا 

A  =،ذهبت الى المدرسة 

B  =،رأيت دانا  

C  =،رأيت المعلمة  

D = .كانت المعلمة مريضة  

 ة التي صرحت بها رونيت.حالصحي رياضية القضايا رموزبواسطة  أكتبوا

      A˄B ,A→C,D→(¬A). 

                  بأن المعلمة لم  ان بها األب للتوصل الى االستنتاججميع قواعد االستنتاج التي استع تبواأك         

 تكن مريضة، وما استنتجه من كل قواعد االستنتاج:          

ا" وبما أن  االستنتاجبمساعدة قاعدة  استنتج األب أن  ةصحيح A˄B قضيّةال"وأيض 

: غير ةغير صحيح A¬ ـ: ذهبت الى المدرسة. ومن هنا استنتج أن الةصحيح A ةقضيّ ال

 صحيح بأني ذهبت الى المدرسة.

غير  A¬وال  ةصحيح D→(¬A) ـبمساعدة  قاعدة االستنتاج السلبي وكون ال

 ، المعلمة لم تكن مريضة.ةغير صحيح D ، استنتج األب أنّ ةصحيح
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 وأمه: دن في الحوار بين جولنتمعّ  

 بوظة. تكنت اشتريل: لو كان معي نقود دجو

 ألم أسنان. لديّ األم: لو أنك اشتريت بوظة، كان 

 : ولكن ال يوجد لدي ألم أسنان.دجو

 األم: إن كان كذلك، فهذا يعني أنه لم يكن معك نقود.

 نرمز لـ:

A " =نقود دكان مع جو", 

B " =ةبوظ دجو اشترى"، 

C " =ألم أسنان ديوجد لجو." 

 بأنها صحيحة. دالتي يدعي جو قضيّةرموز رياضية الواسطة أكتبوا ب .أ

 .A→B: بوظة الشتريتود لو كان معي نق

 .C¬: ألم أسنان لديّ ال يوجد 

 : بأنها صحيحة التي تقول األم قضيّةالأكتبوا برموز رياضية  .ب

 .B→C :كان لديك ألم أسنانللو اشتريت بوظة، 

 نقود. دلى أنه لم يكن مع جو إروا كيف توصلت األمّ فسّ  .ت

تين في قاعدة االستنتاج السلبي. كما نذكر، فأنه حسب قاعدة االستنتاج استعانت األم مرّ 

غير  A فإنه عندها ةغير صحيح B توإذا كان ةصحيح A→B قضيّةالسلبي إذا كان ال



 نّ ، سنتوصل إلى أ B فبـالحر Aوالحرف  Cبالحرف  B. إذا استبدلنا الحرف  ةصحيح

 ةغير صحيح C توإذا كان ةصحيح B→C ضيّةالق على أنّ  قاعدة االستنتاج السلبي تنصّ 

افانّ    أنّ  ر جود، قرّ ةصحيح B→C قضيّةقررت األم أن ال. ةغير صحيح B ه عندها أيض 

 قضيّةال م أنّ ، ولذلك من خالل قاعدة االستنتاج السلبي استنتجت األةغير صحيح C ضيّةالق

B قضيّةال أنّ  ة. قرر جودغير صحيح A→B قضيّةال نا رأينا أنّ نّ ، وبما أةصحيح B  غير

 .نقود لم يكن مع جود – ، أيةغير صحيح A قضيّةال ينتج أنّ  ةصحيح
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 ". دواليب ةالسيارات في العالم أربع يوجد لكلّ : "قضيّةن في اللنتمعّ  

  ر الذي ستستعملونه.دوا مجال التعريف للمتغيّ وحدّ  قضايابلغة حساب ال  قضيّةال اعرضوا

  يوجد أربعة دواليب". x للسيارة"= C(x) ضيّةالق

 كل سيارة في العالم.: x مجال التعريف للمتغير

 x(C(x)): القضايا بلغة حساب  ضيّةالق
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 ; "وصلت اليوم مرتدية تنورة خضراء x الطالبة= " B(x) نرمز بـ 

 .مجال التعريف هو كل طالبات الصف              

 :قضاياأكتبوا المعنى الكالمي لل              

 .وصلت ايميلي اليوم مرتدية تنورة خضراء: B(إيميلي) .أ

 .لم تصل تاال اليوم مرتدية تنورة خضراء: B¬(تاال) .ب

وصلت شام اليوم مرتدية  B :x)(شام))B¬) ˄ (دينا)(: B)(شام))B¬) ˄ (دينا)( .ت

 .ولم تصل دينا اليوم مرتدية تنورة خضراء تنورة خضراء

 الطالبةفإن  وصلت شام اليوم مرتدية تنورة خضراء إذا: B)(شام)(→B¬)(دينا)( .ث

 دينا لم تصل اليوم مرتدية تنورة خضراء.

 . اءوصلت كل طالبات الصف مرتديات تنورة خضر: x(B(x)) .ج

دينا طالبة تتعلم في الصف، وبما أنها غير موجودة في مجال التعريف : B(دينا)  .ح

 .قضيّة ليست B(دينا) الجملة ، x للمتغير
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إذا وجد لكل طالب في الصف أخوان، عندها سيكون باإلمكان تنظيم = " E: قضيّةلنتمعن في ال

 في اليوم الرياضي". نرمز لـ: لعبة كرة القدم

A(x) " =للطالب x يوجد أخوان"، 

B " = باإلمكان تنظيم لعبة كرة القدم في اليوم الرياضي ." 

 كل طالب الصف.: x مجال التعريف لـ .أ

 .B→ (x(A(x))) ضيّةالق:  والتعبير الكّمي A(x) ,B بواسطة E قضيّةأكتبوا ال .ب
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 :ـنشير إلى 

A(x) " =الطالب x اليوم الى المدرسة حضر"، 

B(x) " =الطالب x سمع محاضرة عن اإلنسان القديم." 

 .هو مجموعة طالب الصف x مجال التعريف للمتغير

  :لقضاياأكتبوا المعنى الكالمي ل

حضر كل طالب الصف اليوم الى المدرسة وسمعوا محاضرة عن : x(A(x)˄B(x) .أ

  ان القديم. اإلنس

محاضرة الصف اليوم الى المدرسة أو سمعوا حضر كل طالب : x(A(x) ˅ B(x)) .ب

  عن اإلنسان القديم. 

 كلّ  ليوم إلى المدرسة أو سمعكل طالب الصف احضر : x(B(x ˅ ))x(A(x(( .ت

  طالب الصف محاضرة عن اإلنسان القديم. 

د "ب" هي "صدق" وقيمة الصدق لبنفي ا قضيّةها قيمة الصدق لفي  لحالةاال  ثأعطوا م .ث

كل طالب الصف جاؤوا اليوم الى المدرسة  نفرض أنّ  في البند ت هي "كذب". قضيّةلل

 قضيّةلقديم. سنالحظ أن قيمة الصدق للكل الطالبات سمعن محاضرة عن اإلنسان ا وأنّ 

طالب في الصف جاء الى المدرسة أو سمع  كلّ  "صدق"، ألنّ  في البند "ب" هي

 في البند "ت" هي قضيّةمن جهة أخرى، قيمة الصدق لل االنسان القديم. محاضرة عن

لى  الطالب حضروا اليوم إكلّ  أنّ  اصحيح   ليسال يتحققان:  قضيّةال جزئي"كذب"، ألن 

 كل الطالب سمعوا المحاضرة عن االنسان القديم. أنّ  اصحيح   درسة وليسالم

سان القديم لم يحضر اليوم طالب سمع محاضرة عن االن كلّ  :x(B(x)→(¬A(x))) .ج

 الى المدرسة.

 

 

 

 :27 تمرين

 : A(x) لـفي كل واحدة من التعريفات المعطاة , x(A(x)) قضيّةدوا قيمة الصدق للحدّ  

               

A(x) مجال التعريف للمتغير x صدق أحيان ا  كذب صدق

 وأحيان ا كذب

   X كل طالب الصف قلب x يوجد للطالب (6

  X  كل دول العالم ة رئيسيوجد لكل دول (7

8) ≥ 02 x كل األعداد  X   

 X X X كل طالب الصف شعر أشقر x ال يوجد للطالب (9

  X  كل االشخاص في العالم أوالد 3 ( يوجد لكل شخص بالضبط10

 

ها ال الصفوف التي فيصدق في  هي"  اأشقر   اشعر   x ال يوجد للطالب " قضيّةقيمة الصدق لل

قر. لذلك جميع االجابات الثالث ها الطالب ش  ا، وكذب في الصفوف التي فيأشقر   يوجد طالب ليس



في صفكم طالب أشقر، كان بإمكانكم لم يكن لى االجابة "كذب"، وإذا يمكن أن نشير إ ممكنة.

اإلمكانية أننا فعليا ال نعلم عن أي صف نتحدث، ة الى االجابة "صدق". إذا فكرتم في االشار

 االجابة "أحيانا صدق وأحيانا كذب". بإمكانكم االشارة الى

بيل هي كذب، ألن لبريطانيا، على س قضيّةفي عالمنا قيمة الصدق لل –( 2في االجابة للبند )

ا فيلتم عن تخيّ المثال، ال يوجد رئيس. ولكن إ دها ستكون قيمة الصدق دولة رئيس، عن ه لكلّ الم 

في  "أحيانا صدق وأحيانا كذب". جابةلهذه القضيّة في هذا العالم "صدق"، عندها ستكون اإل

في البند  كانت إجابتهم محنّكةلى أن التالميذ الذين الواقع هي إجابة محنّكة ولكنها مقبولة. انتبهوا إ

ه لكل دولة فيل عالم ا من تخيّ ه اذا تمكنّ حيث أنّ  ،(4)-و( 1)في البندين  عليها أن تكون كذلك(، 2)

ل عالم شخاص من دون قلب. مع الكثير من الخيال يمكن تخيّ ه أل أيضا عالم فيرئيس، يمكن تخيّ 

شخص ثالثة أوالد، على الرغم من أن هذا يجبرنا على أن يكون في هذا العالم عدد ال  ه لكلّ ب

ابن حفيد وهكذا دواليك.  27أحفاد ،  9أوالد،  3شخص  نهائي من االشخاص، حيث يوجد لكلّ 

( هي أيضا "أحيانا صدق وأحيانا 5ن االجابة للبند )تكوأن لى ستؤدي إه اإلجابة المحنّكة هذ

 كذب".
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والمعنى  x أكتبوا مجال التعريف للمتغير". يوجد دولة عاصمتها لندن: "قضيّةالفي لنتمعن 

  ". يوجد دولة عاصمتها لندن" تمثّل القضيّة x(B(x)) ضيّةالق التي وفقها B(x) قضيّةالكالمي لل

 : كل دول العالم.x تغيرمجال التعريف للم

B(x)  =" عاصمة الدولةx هي لندن". 
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د في الصف على يوج: "القضايا لة أعاله أكتبوا في حسابالمسجّ  B(x,y)-و A(x) بمساعدة 

 – x، y، z –متغيرات االستعانة في ثالثعليكم بأنّه  انتبهوا ".وسمهم عمراألقل ثالثة طالب أ

 .ةثمن أجل وصف الطالب الثال

xyz (A(x) ˄ A(y) ˄ A(z) ˄ (¬B(x,y)) ˄ (¬B(x,z)) ˄ (¬B(y,z))) 
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 "يوجد في الصف على األكثر طالب أشقر واحد" قضيّةه يمكن كتابة السنرى في هذا التمرين أنّ 

 xy ( B(x,y) ˅ (A(x) →(¬A(y))) )  :هكذا

 :B(x,y) ˅ (A(x) →(¬A(y))) أكتبوا بالكلمات معنى التعبير .أ

"x و-y ذا كان الطالبأو إ ،هم نفس الطالب x   فإن الطالب اأشقر y   اليس أشقر." 

ه يوجد في ني أنّ تع xy ( B(x,y) ˅ (A(x) →(¬A(y))) ) قضيّةفسروا لماذا ال .ب

 الصف على األكثر طالب أشقر واحد.

 : هو قضيّةالمعنى الكالمي لل    

 ليس فاألخرفس الطالب، أو إذا كان أحدهما أشقر هما ننّ أو أ  طالبين في الصف لكلّ "      

 ".اأشقر             

 المعنى الكالمي هي: طريقة أخرى لنصّ            

 طالبين مختلفين في الصف، إن كان أحدهما أشقر فإن االخر غير أشقر". "لكلّ          



  أشقر واحد، فإن كان من هنا، أنه ال يمكن أن يكون في الصف أكثر من طالب  نالحظ،          

 أشقر ليس، كنا سنجد طالبين مختلفين أحدهما أشقر واالخر في الصف طالبان أشقران           

  يتحقق. ناه لنقترحذي اوعندها المعنى الثاني ال         
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احدة عاصمتها يوجد بالضبط دولة و" قضيّةال لغة حساب القضايافي نكتب في هذا التمرين  

يوجد على " قضيّةللدولة واحدة عاصمتها لندن" مكافئة  يوجد بالضبط" قضيّةال دن". نالحظ أنّ لن

 األقل دولة واحدة عاصمتها لندن وأيضا على األكثر دولة واحدة عاصمتها لندن".

D(x) " =عاصمة الدولة x هي لندن." 

 .هو: كل دول العالم x مجال التعريف لأ.

": يوجد على األقل دولة واحدة عاصمتها لندن" قضيّةال ضاياالق أكتبوا بلغة حسابب.

x(D(x)) 

، "يوجد على األكثر دولة واحدة عاصمتها لندن " قضيّةال القضايا أكتبوا بلغة حساب ت.

  ".B(x,y) " =x=y قضيّةاستعملوا ال

xy ( (D(x) ˄ D(y)) → B(x,y) ) 

 : "ة واحدة عاصمتها لندنيوجد بالضبط دول " قضيّةال القضايا أكتبوا بلغة حساب .ت

(x(D(x))) ˄ (xy ( (D(x) ˄ D(y)) → B(x,y) ) ) 
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 :ـى لإ شيرن". ولد أب وأم يوجد لكلّ " قضيّةالن في لنتمعّ  

A(x,y) " =y هو أب x" 

B(x,z) " =z هي أم x." 

 :x ,y ,z كتبوا مجال التعريف للمتغيراتاأ.

 .ي العالماألوالد  ف كلّ : x مجال التعريف لـ

 .االباء  في العالم كلّ : y مجال التعريف لـ

 .األمهات  في العالم كلّ : z مجال التعريف لـ

 .  , و A(x,y) بواسطة" لكل ولد أب يوجد " قضيّةأكتبوا الب.

xy A(x,y)  

 . , و B(x,z) بواسطة" لكل ولد أم يوجد " قضيّةأكتبوا الت.

xz B(x,z) 

انتبهوا .  , و A(x,y) ,B(x,z) بواسطة" لكل ولد أب وأم يوجد " قضيّةأكتبوا الث.

 .مرتينعليكم استعمال 

 :هي قضيّةإحدى الطرق لكتابة ال

xyz (A(x,y) ˄ B(x,z)) 

 :هي قضيّةطريقة أخرى لكتابة ال

(xy A(x,y)) ˄ (xz B(x,z)) 
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 :نرمز بـ". ه يوسفلكل ولد يوجد صديق اسم= " D: قضيّةالفي  لنتمعن 

A(x) " =اسم x هو يوسف"، 

B(x,y) " =الولد x هو صديق الولد y." 

 .كل أوالد العالم: x مجال التعريف لـأ.

 .كل أوالد العالم: y مجال التعريف لـب.

 :  , تعابير الكميّةوال A(x) ,B(x,y) بواسطة  D قضيّةأكتبوا الت.

xy (A(y) ˄ B(x,y) ) 

صديق  x هو يوسف والولد y حيث أن  y يوجد ولد x هو: لكل ولد قضيّةللالمعنى الكالمي 

 .y للولد
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 ".ولد اسمه ليس سيف يوجد صديق اسمه سيف لكلّ = " D: قضيّةالفي لنتمعن  

 :نرمز بـ 

A(x) " =اسم x هو سيف," 

C(x,y) " =الولد y  الولدهو صديق x." 

ورموز منطقية إضافية. يمكن االستعانة   -و A(x)، B(y)،  بواسطة D قضيّةأكتبوا ال

 !مرتين A(x)انتبهوا يجب استعمال بمتغيرات إضافية. 

 x ((¬A(x)) → (y (A(y) ˄ C(x,y)))): االجابة
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البنات في  هو كلّ  y الصف ومجال التعريف للمتغير البنين في هو كلّ  x مجال التعريف للمتغير 

 :نشير إلى(. بنين وبنات) هو طالب الصف zيف للمتغير . مجال التعرالصف

D(z) " =للطالب z يوجد بلوزة حمراء", 

C(z) " =الطالب z يحب لعب كرة القدم." 

يمكن أن . ة أخرىوروابط منطقيّ  D(x)، D(y)،C(x)، C(y) التالية بواسطة قضاياأكتبوا ال

 لى استعمال متغيرات أخرى.تحتاجوا إ

ون لعب كرة القدم، ويوجد بنت في الصف  ترتدي بلوزة يحبّ  لصفّ البنين في ا كلّ "أ.

 حمراء":

(x (C(x))) ˄ (y (D(y))) 

 

ترتدي بلوزة   البنات في الصف يحببن لعب كرة القدم، وال يوجد بنت في الصفّ  كلّ "ب.

 حمراء":

(y (C(y))) ˄ (¬ (y (D(y)))) 

 خر: آحلّ 

(y (C(y))) ˄ (y (¬D(y))) 

ترتدي   ه يوجد بنت في الصفّ ون لعب كرة القدم، فإنّ البنين في الصف يحبّ  كلّ إذا كان "ت.

 ":بلوزة حمراء



(x (C(x))) → (y (D(y))) 

ن من البنين رة القدم، فإنه يوجد في الصف اثناإذا كان في الصف بنتان تحبان لعب ك"ث.

هذا التمرين استعمال علينا في ". B(x,y) " =x=y قضيّةوا الليرتديان بلوزة حمراء": استعم

لمتغيران اللذان ن يمثالن البنين. اين مختلفين يمثالن بنات ومتغيرن اللّذيين مختلفيمتغير

 المتغيران اللذان يمثالن البنين هما  2y-و 1y همايمثالن البنات 

    1x 2-وx. 

 →)))) 2,y1) ˄ (¬B(y2(yC) ˄ 1(yC( 2y1y( 

))))2x,1x) ˄ (¬B(2x(D) ˄ 1x(D( 2x1x(                                        

 

 

 

  :36 تمرين

 هو أوالد الصف. x مجال التعريف لـ; "أخت اسمها حال x يوجد للولد = " B(x) نشير إلى: 

وجود طالب في الصف اسم  اصحيح   ليس :x(B(x)))¬ قضيّةلأكتبوا المعنى الكالمي ل .أ

 أخته حال.

 :x(¬B(x)) قضيّةلأكتبوا المعنى الكالمي ل .ب

 .االوالد في الصف ال يوجد اخت اسمها حال لكلّ 

 .x(¬B(x)) قضيّةلل ةمكافئ x(B(x)))¬ قضيّةروا لماذا الفسّ  .ت

 هي صدق، قضيتينلهما دائما نفس قيمة الصدق: قيمة الصدق لكال ال ان النّ تمتكافئ قضيتانال 

هو "كذب"   قضيّتينال البالصف اسم اخته حال، وقيمة الصدق لك إن لم يكن هناك أي طالبٍ  

 ولد واحد في الصف اسم اخته حال. إن كان هناك على األقلّ 

  

 

 

 

 

 

 


