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مانا در  جست وجوی حقیقت

باز هم ادعاهایی مشروط هی
شا

رو
س

 خ
یال

ل

ریاضیات و استدالل

بخش چهارم

كلیدواژه ها: جملة شرطى، آموزش ریاضى، عکس جملة شرطى، درستى جمالت

ــا این جمالت معنای  ــة زیر را به دقت بخوانید. آی دو جمل
متفاوتی دارند؟

ــه دو با هم  ــاوی، دوب ــای دو مثلث مس جمل�ةاول: »زوای
مساوی اند.«

ــاوی، با هم  جمل�ةدوم:» دو مثلث با زوایای دوبه دو مس
مساوی اند.«

یک
جمالتی از این دست، در کتاب های ریاضی، فراوان اند. مانا 
که از ظاهر شبیه به هم این دو جمله خوشش آمده بود، تالش 
ــد. او خیلی زود به  ــی هریک از آن ها را بفهم ــرد که معن می ک
یاد »جمالت شرطی« افتاد. در شمارة قبل دیدیم که جمالت 
ــرطی، جمالتی هستند که از دو بخش تشکیل شده اند: یک  ش
شرط اولیه و یک ادعا. مانا در دو جملة باال، شرط اولیه و ادعا 

را پیدا کرد.
ــه دو با هم  ــاوی، دوب ــای دو مثلث مس جمل�ةاول )زوای

مساوی اند( ادعا کرده است که زوایا دوبه دو مساوی اند، البته با 
این شرط که دو مثلث با هم برابر باشند.

ــاوی، با هم  ــا زوایای دوبه دو مس جمل�ةدوم )دو مثلث ب
مساوی اند( ادعا کرده است که دو مثلث با هم مساوی اند؛ البته 

با این شرط که زوایای آن ها دوبه دو با هم برابر باشند.
ــی کرد که معنی  ــن، مانا جمالت را طوری بازنویس بنابرای

آن ها تغییر نکند و شرط اولیه و ادعا از هم جدا شوند:

ــند، زوایای دو  ــاوی باش جملة اول: اگر دو مثلث با هم مس

مثلث دوبه دو با هم مساوی اند.

ــاوی  ــای دو مثلث دوبه دو با هم مس ــة دوم: اگر زوای جمل

باشند، دو مثلث با هم مساوی اند.

گاهی در زبان ریاضی، جمالت شرطی را طوری می نویسند 
ــرط اولیه و ادعا از هم جدا باشند. در ضمن از  که دو بخش ش
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کلمات »اگر« و »آن گاه« در ابتدای دو بخش استفاده می کنند.
 ــد، آنگاه ادعا نیز برقرار 	 ــرط اولیه برقرار باش اگر ش

است.
 ــاوی باشند، آنگاهزوایای دو 	 اگر دو مثلث با هم مس

مثلث دوبه دو با هم مساوی اند.
ــرط اولیه و ادعا از هم  ــیاری از موارد، ش با این حال در بس
به طور کامل جدا نمی شوند و باید برای جداسازی آن ها تالش 

کرد؛ مثل کاری که مانا انجام داد.
ــرطی  ــه در ادامه می بینید، همگی جمالتی ش جمالتی ک
ــرط اولیه و ادعا را از هم  ــعی کنید در هر مورد ش ــتند. س هس
جدا کنید و جمله را به صورت »اگر ..... آن گاه ....« بیان کنید. 

)پاسخ این سؤال را می توانید در صفحة 37 ببینید(.
الف( هر متوازی االضالع با دو قطر برابر، لوزی است.

ب( ک.م.م دو عدد طبیعی که ب.م.م آن ها یک است،  برابر 
با حاصل ضرب آن دو عدد است.

ج( قطرهای مستطیل با هم برابرند.

ادعا

ادعا

ــرط اولیه ش

ــرط اولیه ش

گاهیدرزبانریاضی،جمالتشرطیرا
طوریمینویسندکهدوبخششرطاولیهو
ادعاازهمجداباشند.درضمنازکلمات

»اگر«و»آنگاه«درابتدایدوبخش
استفادهمیکنند

اگربهجایشرطاولیهوادعاییکجملة
شرطیراباهمعوضکنیم،بهیکجملة
شرطیجدیدمیرسیمکهبهآنعکِسجملة
شرطیقبلیمیگوییم

دو
برگردیم به دو جمله ای که مانا بازنویسی کرده بود:

ــاوی باشند، زوایای دو  جملةاول:اگر دو مثلث با هم مس

مثلث دوبه دو با هم مساوی اند.

ــاوی  ــر زوایای دو مثلث دوبه دو با هم مس جمل�ةدوم:اگ

باشند، دو مثلث با هم مساوی اند.
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ــن دو جمله، جای  ــه در ای ــت می بینیم ک ــا کمی دق ب
ــت. اگر به جای شرط  ــده اس ــرط اولیه و ادعا عوض ش ش
ــم عوض کنیم،  ــرطی را با ه ــه و ادعای یک جملة ش اولی
ــه به آن عکِس ــیم ک ــرطی جدید می رس به یک جملة ش
ــن، جملة دوم  ــم. بنابرای ــی می گویی جمل�ةش�رطی قبل
ــکل جملة اول نیز  ــت و به همین ش ــس جملة اول اس عک

ــة دوم. ــس جمل عک
ــما عکس هریک از جمالت شرطی زیر را بنویسید  حاال ش

)پاسخ ها را می توانید در صفحة 37 ببینید(.
ــد، بر 2 هم بخش پذیر  د( عددی که بر 10 بخش پذیر باش

خواهد بود.
هـ.(اگر دو مستطیل مساحت های برابر داشته باشند، طول 

و عرضشان نیز با هم برابر است.
ــند، حاصل ضرب صورت  ــم برابر باش ــر با ه و( اگر دو کس

هریک در مخرج دیگری با هم برابر است.
ــد، یکی از آن ها زوج و  ز( اگر حاصل جمع دو عدد زوج باش

دیگری فرد است

سه
مانا که می دانست در جملة اول و دوم شرط و ادعا جابه جا 
ــتی و نادرستی هریک از دو  ــده اند، می خواست دربارة درس ش

جمله هم مطمئن شود. بنابراین دست به کار شد.
ــد که  ــا می کن ــر ادع ــث براب ــورد دو مثل ــة اول در م جمل
ــه مانا برای  ــمارة  قبل دیدیم ک ــر دارند. در ش ــای براب زاویه ه
ــی درستی جملة شرطِی روی جعبه، مجبور شد بسیاری  بررس
ــی کند. اما در مورد این  از کارت های جعبه را یکی یکی بررس
ــیاری  ــت. در ریاضی در بس جمله چنین کاری امکان پذیر نیس
ــتند  ــوارد، مثال های موجود برای یک جمله نامحدود هس از م
ــند. بنابراین  ــوند، به پایان نمی رس ــی ش و هرچه قدر هم بررس
ــرطی نمی توان از بررسی  ــتی همة جمالت ش برای اثبات درس
ــت  ــتفاده کرد. مانا مطمئن بود که این جمله درس مثال ها اس
ــرط اولیه  ــود فکر کرد که وقتی ش ــت. در واقع او پیش خ اس
ــت، یعنی دو مثلث با هم برابرند، این دو مثلث بر هم  برقرار اس
قابل انطباق اند. بنابراین چون زاویه های دو مثلث دوبه دو با هم 
ــت است.  ــوند، با هم برابرند و بنابراین ادعا درس منطبق می ش
برای اثبات درستی جمالت شرطی باید از شرط اولیه استفاده 

کرد و دلیلی قانع کننده برای درستی ادعا آورد.

جملة دوم به سادگی جملة  اول نبود: »اگر زوایای دو مثلث 
ــاوی باشند، دو مثلث با هم مساوی اند.« مانا  دوبه دو با هم مس
ــد، حتمًا مثال نقض  ــت نباش فکر کرد که اگر این جمله درس
ــرای نقض کردن یک جملة  ــمارة قبل دیدیم که ب دارد. در ش
ــرطی، باید به دنبال مثالی باشیم که شرط اولیه را دارد، اما  ش
ــید دو مثلث  ــت. بنابراین مانا کوش ادعا در مورد آن برقرار نیس
ــان برابر باشند، اما مثلث ها برابر  را طوری پیدا کند که زوایایش
نباشند. مثل این که کار خیلی سختی هم نبود. مانا خیلی زود 
ــال زیر را پیدا کرد؛ دو مثلث با زوایای 30، 60 و 90 درجه  مث

که با هم برابر نیستند.

البته این جملة شرطی، مثال های نقض فراوان دیگری هم 
دارد. شما هم می توانید چند تا از آن ها را پیدا کنید.

چهار
ــرط و ادعا در  ــت با عوض کردن جای ش گاهی ممکن اس
یک جملة شرطی درست، باز هم به یک جملة شرطی درست 
ــیم. همچنین ممکن است یک جملة شرطی و عکس آن،  برس

هردو نادرست باشند. این بار نوبت شماست.
ــتی یا  ــل بروید. و درس ــار جملة تمرین قب ــراغ چه ح( س
ــتی هریک از این جمالت و عکس آن ها را بررسی کنید.  نادرس

)پاسخ را می توانید در صفحة 37 ببینید.(

برایاثباتدرستیجمالتشرطی
بایدازشرطاولیهاستفادهکردودلیلی
قانعکنندهبرایدرستیادعاآورد
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