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راهبردی برای 
حل مسائل منطقی  

كلیدواژه ها: مسئله هاى منطقى، حل مسئله، ماتریس، منطق

ــئله مى پردازیم. زیرا  هریك از ما روزانه به حل چندین مس
ــویم كه در آن ها  ــور مداوم با موقعیت هایى روبه رو مى ش به ط
چیزى بین ما و خواسته هایمان قرار مى گیرد و باید آن چیز را 
ــر راه برداریم. پس به نظر مى رسد نیاز ما در جامعة امروز  از س
ــیم، اطالعات را تجزیه و تحلیل  ــیار بیندیش ــت كه بس این اس

كنیم و به طور منطقى استدالل كنیم.
ــون  ــا، همچ ــى م ــره در زندگ ــائل روزم ــته اى از مس دس
ــائل منطقى هستند. این  ــئله هاى ریاضى، از مجموعه مس مس
ــتر حالتى معماگونه دارند، اما حقه و كلکى در  ــئله ها بیش مس
ــت. بنابراین، براى حل آن ها به جمع آورى اطالعات  آن ها نیس
از میان جمله هاى مسئله نیاز داریم. ممکن است از یك جمله 
ــا هم و رابطة بین  ــى، و گاهى از همراهى دو جمله ب ــه تنهای ب
ــت آوریم. در اینجا نمونه هایى از  آن ها، اطالعات زیادى به دس
ــما آورده ایم. روشى كه براى حل این  ــئله ها را براى ش این مس
مسئله ها پیشنهاد مى شود، روش منطق ماتریسى است. در این 
ــتن تمام اطالعات مسئله از جدولى به نام  روش براى نگهداش
ــتفاده مى شود. ماتریس این امکان را به ما مى دهد  ماتریس اس
ــئله را كنار هم بگذاریم و از آن ها  ــه اطالعات جمله هاى مس ك
اطالعات دیگرى را نتیجه بگیریم. با خواندن جمله هاى مسئله، 
ــى بله یا خیر بدهد،  ــخ قطع در صورتى كه اطالعات آن ها پاس
ــا )بلى( قرار مى دهیم.  ــة مربوط به آن ها × )خیر( ی در خان
  همچنین باید در نظر داشته باشیم، زمانى كه خانه اى را با
ــایر خانه هاى سطر و ستون آن  ــخص مى كنیم، باید در س مش

ــویم،  × را قرار دهیم. براى اینکه كاركرد ماتریس را متوجه ش
مسئلة زیر را بررسى مى كنیم.

ــا، چهار دانش آموزند كه هریك  1. مریم، مینا، مهرى و مهس
ــیله براى نقاشى استفاده مى كنند. مهرى عاشق  فقط از یك وس
ــت، اما از ماژیك استفاده نمى كند. مهسا و  ــن اس رنگ هاى روش
مهرى هیچ وقت به رنگ دست نمى زنند. مریم از قلم موهاى خود به 
خوبى مواظبت مى كند و مدادهاى مشکى براى مینا كسالت آورند. 

مشخص كنید هر دانش آموز چه وسیله اى استفاده مى كند.
حل: اولین مرحله، خواندن تمام اطالعات مسئله و نوشتن 
نام بچه ها )مریم، مینا، مهرى و مهسا( در خانه هاى كنارى و نام 
ــى )ماژیك، مداد مشکى، آب رنگ و مدادشمعى(  وسایل نقاش
ــت. این اطالعات همه از میان  در خانه هاى باالیى ماتریس اس

جمالت مسئله استخراج مى شوند.
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ــت اطالعاتى  ــس به ثب ــتفاده از این ماتری ــا اس ــون ب اكن
ــت  ــى و تجزیه تحلیل جمله ها به دس مى پردازیم كه از بررس

مى آوریم.
ــت، اما از ماژیك  ــق رنگ روشن اس از جملة »مهرى عاش
ــتفاده نمى كند«، در مى یابیم كه مهرى از ماژیك استفاده  اس
ــد. بنابراین در خانه اى كه مهرى و ماژیك تالقى دارند،  نمى كن
× را مى زنیم. همچنین از این جمله نتیجه مى گیریم كه مهرى 
ــکى تمایلى ندارد. پس در خانة محل  ــتفاده از مداد مش به اس

تالقى مهرى و مداد مشکى هم × مى گذاریم.
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ــت  ــه رنگ دس ــت ب ــرى هیچ وق ــا و مه ــة »مهس از جمل
ــرى از آب رنگ  ــا و مه ــد«، نتیجه مى گیریم كه مهس نمى زنن
استفاده نمى كنند. بنابراین در محل تالقى خانة مهسا و مهرى 

با آب رنگ × مى گذاریم.

نام دانش آموز

مریم

مینا

مهرى

مهسا

عى
شم

داد
م

گ
ب رن

آ

کى
مش

اد 
مد

ك
اژی

م

اكنون با مشاهدة ماتریس متوجه مى شویم، در سطر مهرى 
ــده  ــى موردنظر به جز یکى پر ش ــایل نقاش خانه هاى تمام وس
ــتفاده مى كند و  ــت كه این یعنى مهرى از مدادشمعى اس اس

ــمعى زده مى شود.  عالمت  در محل تالقى مهرى و مدادش
ــا با مدادشمعى ×  پس در خانة محل تالقى مریم، مینا و مهس

مى گذاریم چون هریك فقط از یك وسیله استفاده مى كنند.
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ــى مواظبت  ــاى خود به خوب ــم از قلم موه ــة »مری از جمل
ــتفاده مى كند، چون  مى كند«، مى فهمیم مریم از آب رنگ اس
ــت. پس در  ــیله اى كه به قلم مو نیاز دارد، آب رنگ اس تنها وس
خانة محل تالقى مریم و آب رنگ  مى گذاریم و در خانه هاى 
ــطر مریم و خانه هاى باقى ماندة ستون آب رنگ ×  باقى ماندة س

قرار مى دهیم.
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ــراى مینا  ــکى ب ــاى مش ــة »مداده ــتفاده از جمل ــا اس ب
ــکى استفاده  ــالت آورند«، در مى یابیم كه مینا از مداد مش كس
نمى كند. بنابراین در خانة مربوط به مداد مشکى و مینا عالمت 
ــطر مینا خالى  × مى گذاریم. با این كار تنها خانة ماژیك در س
ــتفاده كند و در خانة  مى ماند، در نتیجه مینا باید از ماژیك اس
ــاهدة  ــورد مینا و ماژیك   مى گذاریم. همچنین از مش برخ
ــا از ماژیك استفاده نمى كند و در  ماتریس مى فهمیم كه مهس

محل تالقى مهسا و ماژیك × مى گذاریم.
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حاال مالحظه مى كنیم كه تنها یك خانة خالى مانده و آن 
ــا و مداد مشکى است. این یعنى باید در آن  محل تالقى مهس
ــئله پیدا  ــخ مس خانه بگذاریم. اكنون ماتریس كامل و پاس

شده است.
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در بعضى از مسئله ها دو یا بیش از دو موضوع براى بررسى 
ــوع را در ماتریس  ــن صورت هردو موض ــود دارد كه در ای وج

مى نویسیم. جدول زیر، براى مسئله 2 رسم شده است.

زمان برنامه   

ــى از برنامه هاى  ــك، طاها و رضا مى توانند فقط یک 2. باب
ــاعت هاى 4:00، 5:00، 7:00  تلویزیون را ببینند. برنامه ها در س
و 9:00 بعدازظهر پخش مى شوند. بابك دوست دارد آگهى هاى 
تجارى را تماشا كند. كاوه به كارتون عالقه ندارد، اما دوستش 
ــك بعد از  ــة مورد عالقة باب ــه دارد. برنام ــه این برنامه عالق ب
ــا مى كنند. رضا عاشق  ــت كه رضا و كاوه تماش برنامه هایى اس
ــت كه درست پیش از برنامة مورد عالقة كاوه  كارتون هایى اس
نمایش داده مى شوند. ساعت 5 برنامة اخبار پخش مى شود، اما 
این برنامه اى نیست كه طاها تماشا مى كند. فیلم هم ساعت 9 
ــود. برنامه و زمانى را كه هریك از آن ها مى بینند  پخش مى ش

مشخص كنید.
اگر به دقت جمالت مسئله را بخوانید و اطالعات موردنیاز 

را گام به گام از آنها استخراج كنید، به پاسخ زیر مى رسید:

زمانبرنامهنام
7آگهى تجارىبابك
5اخباركاوه
9فیلمطاها
4كارتونرضا

ــه برگرفته از  ــئله هایى را ك ــد نمونة مس ــون مى توانی اكن
مسابقات ریاضى كانگورو در سال هاى گذشته اند، حل كنید.

ــار، پوریا و رضا  ــرها، محمود، مازی ــر كدام از این پس 3. ه
فقط یکى از این حیوانات را نگه مى دارند: گربه، خروس، ماهى 
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ــت حیوان مازیار، مودار است. حیوان رضا چهار  و قنارى. پوس
ــان  ــا دارد. پوریا پرنده دارد. محمود و مازیار از گربه خوشش پ

نمى آید. كدام یك از جمالت زیر درست نیست؟
الف. رضا یك خروس دارد.
ب. پوریا یك قنارى دارد.

پ. محمود یك ماهى دارد.
ت. رضا یك گربه دارد.

ث. مازیار یك خروس دارد.

قنارىماهىخروسگربه
محمود
مازیار
پوریا
رضا

ــار رتبة اول )1،  ــاهین و دانیال چه ــك، ش 4. آرش، باب
ــت آورده اند. مجموع  ــابقات شطرنج را به دس 2، 3، 4( مس
ــك و دانیال برابر 6 و  ــماره هاى مربوط به رتبة آرش، باب ش
ــماره هاى مربوط به رتبة بابك و شاهین هم برابر  مجموع ش
ــت. همچنین مى دانیم كه بابك در این مسابقات بهتر  6 اس
ــت. كدام یك از پسرها رتبة اول را به  از آرش عمل كرده اس

ــت؟ ــت آورده اس دس
پ. شاهین ب. بابك   الف. آرش 

ث. نمى توان تعیین كرد. ت. دانیال 

1234
آرش
بابك

شاهین
دانیال

5. سه جعبه روى میز است. یکى سفید، یکى قرمز و یکى 
ــکالت و داخل یکى دیگر از آن ها  ــبز. داخل یکى از آن ها ش س
ــت. در صورتى كه بدانیم  ــیب است. سومین جعبه خالى اس س
شکالت یا در جعبة سفید و یا در جعبة قرمز است و سیب در 
ــت، جعبه اى كه شکالت در آن است  ــفید و سبز نیس جعبة س

چه رنگى است؟

پ. سبز ب. قرمز   الف. سفید  
ت. هیچ كدام از آن ها       ث. نمى توان تعیین كرد.

خالىسیبشکالت
سفید
قرمز
سبز

ــامان، رامین و فرهاد هریك یکى از  ــت، س ــه دوس 6. س
ــك، مهندس و نوازنده. شغل آن ها  ــغل ها را دارند: پزش این ش
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پاسخهای
»مانادرجستوجویحقیقت«

ــند،  ــر در متوازی االضالعی قطرها با هم برابر باش الف( اگ
آن گاه آن متوازی االضالع، لوزی است.

ــد، آن گاه  ــر ب.م.م دو عدد طبیعی برابر با یک باش ب( اگ
ک.م.م آن ها برابر با حاصل ضرب آن دو عدد است.

ــتطیل باشد، آن گاه قطرهای  ج( اگر یک چهارضلعی، مس
آن چهارضلعی با هم برابرند.

ــد،  ــر عددی بر 10 بخش پذیر باش د( جملةش�رطی: اگ
آن گاه بر 2 هم بخش پذیر خواهد بود.

عکس: اگر عددی بر 2 بخش پذیر باشد، آن گاه بر 10 هم 
بخش پذیر خواهد بود.

هـ.( جملةش�رطی: اگر مساحت دو مستطیل با هم برابر 
ــند، آن گاه طول دو مستطیل با هم و عرض هایشان با هم  باش

برابرابر است.
عکس: اگر طول دو مستطیل با هم و عرضشان با هم برابر 

باشد، آن گاه مساحت های دو مستطیل با هم برابر است.
ــر با هم برابر باشند، آن گاه  و( جملةش�رطی: اگر دو کس
حاصل ضرب صورت هریک در مخرج دیگری با هم برابر است.

ــر در مخرج  ــرب هریک از دو کس ــر حاصل ض عکس: اگ
دیگری با هم برابر باشد، آن گاه دو کسر با هم برابرند.

ــد،  ــر حاصل جمع دو عدد زوج باش ز(جملةش�رطی: اگ
آن گاه یکی از آن ها زوج و دیگری فرداست.

عکس: اگر از دو عدد یکی فرد و دیگری زوج باشد، آن گاه 
مجموع آن ها زوج است.

ح( جملة شرطی »د« درست و عکس آن نادرست است.
جملة شرطی »هـ« نادرست و عکس آن درست است. 
جملة شرطی »و« درست و عکس آن نیز درست است.

 جملة شرطی »ز« نادرست و عکس آن نیز نادرست است.

متفاوت است. پزشك نه خواهر دارد و نه برادر. او كوچك ترین 
ــه دوست است. فرهاد از مهندس بزرگ تر  فرد در میان این س
است و با خواهر سامان ازدواج كرده است. بدین ترتیب اسامى 

دكتر، مهندس و نوازنده به ترتیب عبارت اند از:
الف. فرهاد، رامین، سامان      ب. فرهاد، سامان، رامین
پ. رامین، سامان، فرهاد        ت. رامین، فرهاد، سامان

ث. سامان، فرهاد، رامین

ــال هریك در یکى از این  ــان، بهنام، كامران و دانی 7. آرم
ــال، جودو.  ــه، فوتبال، والیب ــركت مى كنند: كارات ورزش ها ش
ــت ندارد. بهنام  ــتند، دوس آرمان ورزش هایى را كه با توپ هس
ــتش را تماشا  جودو تمرین مى كند و گاهى بازى فوتبال دوس

مى كند. كدام عبارت زیر درست است؟
الف. آرمان والیبال بازى مى كند.   

ب. بهنام فوتبال بازى مى كند.
پ. كامران والیبال بازى مى كند.
ت. دانیال كاراته تمرین مى كند.
ث. آرمان جودو تمرین مى كند.
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