
منطق مبان پرسش�های

مجتهدی دکتر

٩٩ بهار

دو سری:

اسفند ١١ �شنبه، ی تحویل: مهلت

زیر عبارات از ی هر برای .١

بنویسید. ساختمان دنباله ی آ.

کنید. رسم ساختمان درخت ب.

i) (¬p۲ → (p۳ ∨ (p۱ ∧ p۲))) ∧ ¬p۳

ii) (p۷ → ¬⊥) → ((p۴ ∧ ¬p۲) → p۱)

iii) (p۱ → (p۲ → p۳)) → ((p۱ → p۲) → (p۱ → p۳))

iv) (p۱ → (p۲ → p۱ ∧ p۲)) → ((p۱ ∨ p۲) → (¬p۱ ∧ ¬p۲))

.Iv′ ̸|= A و Iv |= A که چنان کنید معرف را v′ و vارزش تاب Aدو مانند باال عبارات از ی هر برای .٢

ان) ام صورت (در

را مسئله شرایط دهید نشان کردید معرف تابع اگر یعن کنید. ثابت را خود ادعای حالت هر در . توضی

کرد. معرف تابع �توان نم دهید نشان صورت این غیر در و دارد

.B ∈ sub(A) دهید نشان باشد آمده A ساختمان�های دنباله کوتاه�ترین از ی در B اگر .٣

معادل�اند. زیر گزاره دو دهید نشان باشند. دلخواه A,B ∈ prop کنید فرض .۴

.Iv |= B اگر تنها و اگر Iv |= A داریم v مانند دلخواه ارزش تاب هر برای (i

.|= (A ↔ B) (ii

معادل�اند. زیر گزاره دو دهید نشان باشند. دلخواه A,B ∈ prop کنید فرض .۵

.|= A → B (i

.{A} |= B (ii

�توانید م (آیا نیستند. معادل زیر گزارۀ دو دهید نشان نقض مثال عنوان به A,B ∈ prop معرف با .۶

�دهد؟) نم نتیجه را ری دی ی هی دهید نشان

.«Iv |= B اه آن Iv |= A «اگر داریم v مانند دلخواه ارزش تاب هر برای (i

.|= B اه آن |= A اگر (ii



اه آن {B} |= C و {A} |= B اگر دهید نشان باشند. دلخواه A,B,C ∈ prop کنید فرض .٧

.{A} |= C

.{A, (¬A)} |= B دهید نشان باشند. دلخواه A,B ∈ prop کنید فرض .٨

.Iv(A) ≤ Iv(B) اگر تنها و اگر Iv(A → B) = ۱ دهید نشان v دلخواه ارزش تاب برای .٩

باشد. شده تعریف زیر صورت به Ai دنباله کنید فرض .١٠

A۰ = p۱

An = An−۱[p۱/(p۱ → ⊥)].

i هر برای .v′(p۱) = ۰ و v(p۱) = ۱ که طوری به باشند ارزش تاب دو v′ و v کنید فرض همچنین

آورید. دست به را Iv′(Ai) و Iv(Ai) مقدار

را گزاره�ها این ابتدا بنامید. Γ را است جنای پرونده ی از ما دانسته�های که زیر گزاره�های مجموعۀ .١١

کنید. حل را پرونده سپس دهید، نشان منطق ادوات و عالئم با و برگردانید گزاره�ای منطق زبان به

.Iv |= Γ که کنید پیدا v مانند ارزش تاب ی . راهنمای

باشد». قاتل مهرداد و باشد قاتل «کامیار که نیست چنین (i

باشد». ریخته سم ماست درون مهرداد و باشد ریخته سم ماست درون «کامیار که نیست چنین (ii

است. قاتل مهرداد یا است قاتل کامیار (iii

است. چپ�دست قاتل باشد شده انجام چاقو با قتل اگر (iv

باشد. کامیار قاتل اگر فقط و اگر است چپ�دست قاتل (v

جور ی همه�چیز اه آن باشد ریخته سم ماست درون کامیار «اگر اه آن باشد داده رخ ساحل در قتل اگر (vi

رفته». پیش ر دی

نیست». چپ�دست قاتل و شده انجام چاقو با «قتل اه آن باشد نریخته سم ماست درون کامیار اگر (vii

داده. رخ ساحل در قتل اه آن باشد ریخته سم ماست درون کامیار اگر (viii

پیش ر دی جور ی همه�چیز اه آن باشد شده انجام چاقو با قتل «اگر یا نرفته پیش ر دی جور ی همه�چیز (ix

نرفته».

ریخته». سم ماست درون مهرداد اه آن باشد چپ�دست قاتل «اگر یا شده انجام چاقو با قتل (x

تدریس�یارها:

میرزاوزیری کامیار و ریاح مهرداد


