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:چند مثال
.فردي برادر علی و برادر مریم باشد، آنگاه مریم خواهر علی استاگر•

𝑝𝑝:                                  در منطق گزاره ها ∧ 𝑞𝑞 → 𝑟𝑟

».تسایعلخواهرمریماست، آنگاه مریمبرادرو علیبرادرکه باشدفردياگر «:     بررسی دقیق تر

,𝑥𝑥: ثابتو متغیرامکان استفاده از -1 𝐚𝐚, 𝐦𝐦
𝐵𝐵: محمولامکان استفاده از -2 −, − , 𝑆𝑆(−,−)
∃:سورامکان استفاده از -3

:در منطق مرتبه اول
∃𝑥𝑥 𝐵𝐵 𝑥𝑥, 𝐚𝐚 ∧ 𝐵𝐵 𝑥𝑥,𝐦𝐦 → 𝑆𝑆 𝐚𝐚,𝐦𝐦



:این استدالل را در نظر بگیرید•
.همه انسان ها توانایی درك حقیقت را دارند

.علی یک انسان است

.علی توان درك حقیقت را دارد

𝑝𝑝:                            در منطق گزاره ها
𝑞𝑞

𝑟𝑟

:در منطق مرتبه اول، با معرفی مناسب ثوابت، متغیر ها و محمول ها

∀𝑥𝑥 𝐻𝐻 𝑥𝑥 → 𝐶𝐶 𝑥𝑥, 𝐭𝐭
𝐻𝐻 𝐚𝐚

𝐶𝐶 𝐚𝐚, 𝐭𝐭



:هر کس که اصفهان را دوست دارد، زاینده رود پرآب را هم دوست دارد•

∀𝑥𝑥 𝐿𝐿 𝑥𝑥, 𝐢𝐢 → 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐳𝐳 → 𝐿𝐿 𝑥𝑥, 𝐳𝐳

:هر کس که جوینده حقیقت است، آن را پیدا خواهد کرد•

∀𝑥𝑥 𝑆𝑆 𝑥𝑥, 𝐭𝐭 → 𝐹𝐹(𝑥𝑥, 𝐭𝐭)

):موالنا(هر چیز که در جستن آنی، آنی•

∀𝑥𝑥∀𝑦𝑦 𝑆𝑆 𝑥𝑥,𝑦𝑦 → 𝑥𝑥 = 𝑦𝑦



بعد از چرا، چگونه؟
:  یادآوري•

: منطق گزاره ها شاملزبان 
,𝑝𝑝0بی نهایت شمارش پذیر نماد براي گزاره هاي اتمی        -1 𝑝𝑝1, …
∧:                                                  پنج رابط منطقی-2 , ∨ , → , ↔ ,¬
,):                                                                        نمادهاي کمکی-3 )

:به شکل زیر تعریف می شونداستقراییبه صورت ) یا خوش ساخت(فرمول هاي قابل پذیرش 
.هر گزاره اتمی یک فرمول خوش ساخت است-1
:خوش ساخت هستندفرمولیدو فرمول خوش ساخت باشند، آنگاه عبارات زیر نیز 𝛽𝛽و 𝛼𝛼اگر -2

𝛼𝛼 ∧ 𝛽𝛽 , 𝛼𝛼 ∨ 𝛽𝛽 , (𝛼𝛼 → 𝛽𝛽), 𝛼𝛼 ↔ 𝛽𝛽 , (¬𝛼𝛼)

:مثال از عباراتی که فرمول خوش ساخت نیستند•
𝑝𝑝0¬𝑝𝑝1, ∧ 𝑝𝑝2, ((𝑝𝑝2 → 𝑝𝑝4



: مل نماد هاي منطقیشا،مرتبه اولمنطق زبان •
∧:                    پنج رابط منطقی-1 , ∨ , → , ↔ ,¬
,:                                    نمادهاي کمکی-2
∃,∀:سورها-3
,𝑥𝑥0:  بی نهایت شمارش پذیر متغیر-4 𝑥𝑥1, …

:شامل(!) و نمادهاي غیرمنطقی 
,𝑐𝑐0:                                             ثوابتبی نهایت شمارش پذیر نماد براي -1 𝑐𝑐1, …
,𝑓𝑓01,𝑓𝑓11:                            توابعبی نهایت شمارش پذیر نماد براي -2 … ,𝑓𝑓0𝑛𝑛,𝑓𝑓1𝑛𝑛, …
,𝑅𝑅01,𝑅𝑅11:                    محموالتبی نهایت شمارش پذیر نماد براي -3 … ,𝑅𝑅0𝑛𝑛 ,𝑅𝑅1𝑛𝑛, …

به عنوان مثال اگر . شوندنمیدر هر بررسی منطقی، لزوما همه نمادهاي دسته دوم به کار برده •
.احتیاج داریمتاییها بپردازیم تنها به دو رابطه دو گرافمیخواهیم به بررسی 



استقراییدو مفهوم 

بات شبیه اسم ها و برخی ترکی. جهان تعبیر می شونداشیاءکه نهایتا به ): terms(ترم ها •
کل این مفهوم به ش... و » شخص«، »برادر علی«، »علی«اسمی در زبان طبیعی هستند، مانند 

:تعریف می شوداستقرایی
.هستندترمهمه ثوابت و متغیر ها -1
,𝑡𝑡1، اگر 𝑛𝑛هر ازايبه -2 … ,𝑡𝑡𝑛𝑛باشند و هاییترم𝑓𝑓𝑘𝑘𝑛𝑛 آنگاه عبارت زیر نیزتابعییک نماد ،

استترمیک 
𝑓𝑓𝑘𝑘𝑛𝑛(𝑡𝑡1, … , 𝑡𝑡𝑛𝑛)



ف می  تعریاستقراییکه ارزش درستی و غلطی میگیرند و به شکل ): formulas(فرمول ها •
:شود
,𝑡𝑡1، اگر 𝑛𝑛هر ازايبه -1 … ,𝑡𝑡𝑛𝑛و باشندهاییترم𝑅𝑅𝑘𝑘𝑛𝑛 آنگاه عبارت زیر ، محمولییک نماد

یک فرمول است
𝑅𝑅𝑘𝑘𝑛𝑛(𝑡𝑡1, … ,𝑡𝑡𝑛𝑛)

باشند، عبارات زیر نیز فرمول خواهند بودهاییفرمول 𝜑𝜑2و𝜑𝜑1اگر -2
¬𝜑𝜑1 , (𝜑𝜑1 ∧ 𝜑𝜑2), (𝜑𝜑1 ∨ 𝜑𝜑2), 𝜑𝜑1 → 𝜑𝜑2 , (𝜑𝜑1 ↔ 𝜑𝜑2)

و
∀𝑥𝑥 𝜑𝜑 , ∃𝑥𝑥 𝜑𝜑



!کمی معناشناسی
است؟ مثال این فرمول را در نظر بگیریددرست چگونه بفهمیم که یک فرمول مرتبه اول •

∀𝑥𝑥1∃𝑥𝑥2𝑅𝑅12(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2)
معناي یک فرمول مرتبه اول چیست؟•
:فرض کنید در اعداد طبیعی هستیم و مشغول صحبت درباره ترتیب موجود در آن•

0 < 1 < 2 < 3 < ⋯ < 𝑛𝑛 < ⋯
صحبت ) 𝑥𝑥2از 𝑥𝑥1کوچکتر بودن (کمی دقیق تر، فرض کنید درباره اعداد طبیعی و رابطه کوچکتري •

:فرمول فوق می شودمعنايدر این صورت .می کنیم
»براي هر عدد طبیعی عدد طبیعی وجود دارد که از آن بزرگتر است«

 استدرستپس فرمول فوق  .
عجله نکنید!



:بوددر این صورت معناي فرمول مورد بحث این خواهد. حال فرض کنید داریم درباره انسان ها و رابطه برادري صحبت می کنیم•
»برادریستهر انسانی را «

 استغلطپس فرمول فوق.
مطمئنید؟
:بیایید فرمول دیگري را در نظر بگیریم. نتیجه اي نگرفتیم•

∃𝑥𝑥1𝑅𝑅11 𝑥𝑥1 ∧ ∃𝑥𝑥2𝑅𝑅21 𝑥𝑥2 → ∃𝑥𝑥3 𝑅𝑅11 𝑥𝑥3 ∧ 𝑅𝑅21 𝑥𝑥3

ناخوشایند است این فرمول را در نظر بگیریدبرایتانها اندیساگر •

∃𝑥𝑥𝑅𝑅1 𝑥𝑥 ∧ ∃𝑦𝑦𝑅𝑅2 𝑦𝑦 → ∃𝑧𝑧 𝑅𝑅1 𝑧𝑧 ∧ 𝑅𝑅2 𝑧𝑧

ايمعنکنیدفرضتردقیقطوربه.کنیممیصحبتاعدادبودنفردوزوجدربارهوهستیمصحیحاعداددرکنیدفرض•
𝑅𝑅1(−)و𝑅𝑅2(−)استاینبحثموردفرمولمعنايصورتایندر.ایمگرفتهنظردربودنفردوبودنزوجترتیببهرا:

صحیحی وجود دارد که زوج است،عدد اگر عدد صحیحی وجود دارد که زوج است و «
»آنگاه عدد صحیحی وجود دارد که هم زوج و هم فرد است

.اما هیچ عددي نمیتواند هم زوج و هم فرد باشد. فرد است3زوج و 2می دانیم که •



 آن کردیم، ارزشحملکه بر فرمول فوق معناییکه در نظر گرفتیم و با جهانیپس در
.  شدغلطفرمول 

 هستید؟  مطمئن
بله

:بودن یک فرمول مرتبه اول به دو عامل بستگی داردغلطبودن یا درستبنابراین •
.که در آن مشغول بررسی آن فرمول هستیمجهانی-1
.می کنیمحملآن فرمول برکه در آن جهان معناییبه -2

به طور دقیق تر
»آن بستگی داردتعبیریک فرمول به صدق«



)Truth(و صدق ) Interpretation(تعبیر 
شامل همه نمادهاي منطقی زبان مجموعه اي استℒمثل زبان مرتبه اول یک . ابتدا یک تعریف•

منطق مرتبه اول به همراه
.از نمادهاي ثوابت) یا تهینامتناهیمتناهی، (زیر مجموعه اي -1
.توابعاز نمادهاي ) یا تهینامتناهیمتناهی، (زیر مجموعه اي -2
.محموالتاز نمادهاي ) نامتناهیمتناهی یا (ناتهیزیر مجموعه اي -3

برايثالم.باشدنداشتهوجودتابعییاثابتنمادهیچاستممکناول،مرتبهزبانیکدراینبنابر•
میکفایتاستموضعیدومحمولدوشاملتنهاکهزبانیداشتناولوهلهدرها،گرافبررسی

ملزمموارههرااولمرتبهزبانیکاما.راسدواتصالبیانبرايدیگريوتساويبیانبرايیکی.کند
یامفهومبهآندهندهتشکیلعناصرباقی.باشدداشتهمحمولینمادیکحداقلکهمیکنیم

.داشتخواهدبستگیداریمراآنهابررسیقصدکهساختارهایی



ℒ(ساخت -ℒیا یک تعبیر، یک ℒبراي زبان مرتبه اول .تعریف• − structure ( مثل𝔐𝔐 از عناصر
:زیر تشکیل شده است

.میگوینددامنه سخن یا جهانکه به آن 𝑀𝑀مثل ناتهیمجموعه اي -1
𝑅𝑅𝑘𝑘𝑛𝑛که آنرا با 𝑀𝑀موضعی روي 𝑛𝑛، رابطه اي ℒدر زبان𝑅𝑅𝑘𝑘𝑛𝑛مثل محمولیبراي هر نماد -2 𝔐𝔐

.نمایش می دهیم
𝑓𝑓𝑘𝑘𝑛𝑛که آنرا با 𝑀𝑀روي متغیره 𝑛𝑛تابعی، ℒدر زبان𝑓𝑓𝑘𝑘𝑛𝑛مثل تابعیبراي هر نماد -2 𝔐𝔐 نمایش می

.دهیم
𝑐𝑐𝑘𝑘که آنرا با 𝑀𝑀عضوي از ، ℒدر زبان𝑐𝑐𝑘𝑘از ثوابت مثل براي هر نماد -2 𝔐𝔐نمایش می دهیم.

:یک تعبیر را به این شکل نمایش می دهیم•

𝔐𝔐 = 𝑀𝑀, 𝑅𝑅11 𝔐𝔐, … , 𝑓𝑓11 𝔐𝔐, … , 𝑐𝑐1 𝔐𝔐, …



:چند مثال•
ℒبراي زبان مرتبه اول -1 = {𝑅𝑅12,𝑅𝑅22}   که شامل دو محمول دو موضعی است می توان تعبیر

:هاي متعددي مثال زد
𝔐𝔐) الف = ℚ, = , به 𝑅𝑅12و 𝑅𝑅12که در آن جهان سخن اعداد گویا و محموالت >
.اندتعبیر شده » رابطه  کمتر بودن«و » تساوي«ترتیب با 

𝔐𝔐) ب = 𝑉𝑉, = ,𝐸𝐸 محموالت مجموعه اي از نقاط و که در آن جهان سخن𝑅𝑅12 و
𝑅𝑅12 ل زیرمثال شبیه به شک. اندتعبیر شده » اتصال نقاطرابطه  «و » تساوي«به ترتیب با



ℒبراي زبان مرتبه اول -2 = {𝑅𝑅12,𝑅𝑅22,𝑓𝑓12,𝑓𝑓22,𝑐𝑐1,𝑐𝑐2}  که شامل دو محمول دو موضعی، دو
:و دو نماد ثابت است می توان تعبیر هاي زیر را مثال زدمتغیرهتابع دو 

𝔐𝔐) الف = ℝ, = , < , + , × که در آن جهان سخن اعداد حقیقی و 0,1,
ثوابت  ، توابع با جمع و ضرب و»رابطه  کمتر بودن«و » تساوي«به ترتیب با 𝑅𝑅12و 𝑅𝑅12محموالت 

.اندتعبیر شده » یک«و » صفر«به ترتیب با 

𝔐𝔐)ب = ℤ, ≡5 , < , + , × محموالت  صحیح و که در آن جهان سخن اعداد 0,1,
𝑅𝑅12 و𝑅𝑅12 با جمع و ضرب و توابع ، »رابطه  کمتر بودن«و » 5به پیمانه همنهشتی«به ترتیب با

.اندتعبیر شده » یک«و » صفر«ثوابت به ترتیب با 



)Truth(صدق 
منه  همه متغییر هاي حاضر در آن در داهرگاهمیگویند جملهیک فرمول مرتبه اول را یک  . تعریف•

.یک سور قرار گیرند
:مثال•

𝑅𝑅12هاي فرمول-1 𝑐𝑐1,𝑐𝑐2 ,∀𝑥𝑥1 𝑅𝑅12 𝑥𝑥1,𝑐𝑐1 → ∃𝑥𝑥2𝑅𝑅11 𝑥𝑥2جمله هستند.

𝑅𝑅11فرمول هاي -2 𝑥𝑥1 ,∃𝑥𝑥2 𝑅𝑅2 𝑥𝑥2,𝑐𝑐2 → ¬𝑅𝑅12 𝑥𝑥1,𝑥𝑥2 نیستندجمله.

که هاستقابل تعریف است اما نهایتا صدق براي جمله فرمولیدر حالت کلی مفهوم صدق براي هر •
در واقع صدق فرمول ها با صدق جمله اي که از بستن همه متغییر هاي آزاد . اهمیت اساسی دارد

.عمومی بدست می آید تعریف می شودسورهايبا نظر فرمول مورد 



هايپیچیدگیبهماکهشودمیانجامگذاريارزشتوابعازاستفادهباصدقدقیقتعریف.تعریف•
هايابطرازماشهوديبرداشتباصدقتعریفکهکنیممیبیانتنها.کنیمنمیاشارهآنتکنیکی
.استهمخوانهاسورومنطقی

𝑥𝑥1∃𝑥𝑥2(𝑅𝑅22(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2)∀جملهصدقخواهیممیاگرمثال،• ∧ ¬𝑅𝑅22(𝑥𝑥2,𝑥𝑥2))ساختاردررا𝔐𝔐

= 𝑉𝑉, = ,𝐸𝐸مثلدلخواهراسهربرايآیاکهکنیمبررسیباید.کنیمبررسیشدمعرفیقبالکه𝑎𝑎،

موردساختاربررسیباکه.باشدمتصل𝑎𝑎بهونباشدمتصلخودشبه𝑏𝑏کهداردوجود𝑏𝑏مثلراسی

.نیستصادقیاشودنمیارضاء𝔐𝔐درجملهاینکهبینیممینظر

را𝜑𝜑فرمول 𝔐𝔐، ساختار معادالیا (کند صدق𝔐𝔐در ساختاري مثل 𝜑𝜑در صورتی که جمله اي مثل •
دهیم، این موضوع را با نماد زیر نشان می )کندارضاء 

𝔐𝔐 ⊨ 𝜑𝜑
.است𝜑𝜑براي مدلی𝔐𝔐همچنین می گوییم 



ها را ارضاء هستند که آنساختارهاییهستند که آنها را ارضاء می کنند و ساختارهاییقبل تر جمالتی را دیدیم که براي آنها •
.کنندنمی

سوالی که مطرح می شود این است که آیا جمالتی هستند که در هر ساختار مرتبه اولی صدق کنند؟•
.  تعریف•

هر ساختاري مانند ازايبه هرگاهنامیممی )Logically Valid(معتبر منطقا اول را مرتبه در زبان منطق 𝜑𝜑جمله-1
𝔐𝔐 باشیم  داشته𝔐𝔐 ⊨ 𝜑𝜑.

در هیچ ساختار مرتبه اولی  𝜑𝜑هرگاهنامیممی )Contradiction(تناقضرا یک اول مرتبه در زبان منطق 𝜑𝜑جمله-2
.ارضاء نشود

وجود داشته باشد 𝔐𝔐ساختاري مرتبه اول مانند هرگاهنامیممی )Satisfiable(ارضاء شدنییاصدق پذیر را 𝜑𝜑جمله -3
𝔐𝔐که داشته باشیم ⊨ 𝜑𝜑.

هر ازايبه هرگاهنامیممی Γمجموعه اي از جمالت مثل )Logical Consequence(نتیجه منطقی را 𝜑𝜑جمله -4
𝔐𝔐باشد داشته باشیم  Γکه مدلی براي همه جمالت 𝔐𝔐مانند ساختاري  ⊨ 𝜑𝜑 .  در این صورت می نویسیم

Γ ⊨ 𝜑𝜑



.بودندصدق پذیر جمالتی که در مثال هاي قبل دیدیم همگی •
𝑥𝑥1𝑅𝑅11∀: مثالی از جمله اي منطقا معتبر• 𝑥𝑥1 → ∃𝑥𝑥1𝑅𝑅11(𝑥𝑥1)

𝑥𝑥1∃: مثالی از یک تناقض• 𝑅𝑅11 𝑥𝑥1 ∧ ¬𝑅𝑅11 𝑥𝑥1

شایدتیحو(دشواربسیارهاگزارهمنطقبامقایسهدراستمعتبرمنطقاجملهیکاینکهبررسی•
مورداولمرتبهساختارهايهمهمیبایستکاراینبرايکهچرا.است)ممکنناگفتبتوان

!گیرندقراربررسی

شت،ندامنطقآنبرايآورديرهعمالاثباتسیستمکههاگزارهمنطقبرخالفدلیلهمینبه•
.استکارسازوضرورياولمرتبهمنطقبراياثباتسیستمداشتن



سیستم اثبات و نظریه هاي مرتبه اول
):شماي اصل موضوع(اصول موضوعه منطقی •

1. 𝜑𝜑 → (𝜓𝜓 → 𝜑𝜑)
2. 𝜑𝜑 → 𝜓𝜓 → 𝜃𝜃 → 𝜑𝜑 → 𝜓𝜓 → 𝜑𝜑 → 𝜃𝜃
3. ¬𝜓𝜓 → ¬𝜑𝜑 → ¬𝜓𝜓 → 𝜑𝜑 → 𝜓𝜓
4. ∀𝑥𝑥𝑖𝑖𝜑𝜑 𝑥𝑥𝑖𝑖 → 𝜑𝜑 𝑡𝑡 (*)
5. ∀𝑥𝑥𝑖𝑖 𝜑𝜑 → 𝜓𝜓 → (𝜑𝜑 → ∀𝑥𝑥𝑖𝑖𝜓𝜓) (**)

بکار 𝑡𝑡نهایتا به این مفهوم که متغیري در. باشدآزاد𝜑𝜑(𝑥𝑥𝑖𝑖)در 𝑥𝑥𝑖𝑖به جاي 𝑡𝑡جایگزاريدر صورتی که (*) 
𝜑𝜑در جایگزارينرفته باشد که با  𝑥𝑥𝑖𝑖جایگزاريمثال . بسته شود𝑓𝑓11(𝑥𝑥2)  به جاي𝑥𝑥1 در∃𝑥𝑥2𝑅𝑅12 𝑥𝑥1,𝑥𝑥2

.آزاد نیست
.نباشد𝑥𝑥𝑖𝑖ازحضور آزادي شامل 𝜑𝜑در صورتی که (**) 



:قواعد استنتاج•

1. Modus Ponens (MP) 𝜑𝜑
𝜑𝜑 → 𝜓𝜓

𝜓𝜓

2. Generalization (Gen)                     𝜑𝜑

∀𝑥𝑥𝑖𝑖𝜑𝜑



را𝜑𝜑جملهΓمانندجمالتازايمجموعهگوییممیℒمثلاولمرتبهزبانیکدر.تعریف•
,𝜑𝜑1مانندجمالتازمتناهیايدنبالههرگاهکندمیاثبات … ,𝜑𝜑𝑛𝑛زباندرℒداشتهوجود
𝜑𝜑𝑛𝑛کهباشد ⇋ 𝜑𝜑هرازايبهو𝑖𝑖براي𝜑𝜑𝑖𝑖باشدبرقرارزیرشرایطازیکی:

1-𝜑𝜑𝑖𝑖یک اصل موضوع منطقی باشد.
2-𝜑𝜑𝑖𝑖 درΓباشد.
3-𝜑𝜑𝑖𝑖 یکی از قواعد استنتاج روي فرمول هاي قبلی در دنباله باشدکاربردنحاصل به.

در این صورت می نویسیم
Γ ⊢ 𝜑𝜑



𝑥𝑥1∀𝑥𝑥2𝜑𝜑∀اثباتبراي.مثال• ⊢ ∀𝑥𝑥2∀𝑥𝑥1𝜑𝜑کنیممیعملطریقاینبه

1. ∀𝑥𝑥1∀𝑥𝑥2𝜑𝜑 فرض
2. ∀𝑥𝑥1∀𝑥𝑥2𝜑𝜑 → ∀𝑥𝑥2𝜑𝜑 (A4)
3. ∀𝑥𝑥2𝜑𝜑 1,2, MP
4. ∀𝑥𝑥2𝜑𝜑 → 𝜑𝜑 (A4)
5. 𝜑𝜑 3,4, MP
6. ∀𝑥𝑥1𝜑𝜑 5, Gen
7. ∀𝑥𝑥2∀𝑥𝑥1𝜑𝜑 6,Gen



جهتبدونسادههايگرافنظریه.1مثال•
ℒ = {𝑅𝑅12,𝑅𝑅22}
• 𝑅𝑅12اصول موضوعه تساوي براي محمول
• ∀𝑥𝑥¬𝑅𝑅22(𝑥𝑥, 𝑥𝑥) عدم وجود طوق
• ∀𝑥𝑥∀𝑦𝑦 (𝑅𝑅22 𝑥𝑥,𝑦𝑦 → 𝑅𝑅22 𝑦𝑦, 𝑥𝑥 ) عدم وجود جهت

از نظریه هاي مرتبه اولهاییمثال 



جزئیهايترتیبنظریه.2مثال•

ℒ = {𝑅𝑅12,𝑅𝑅22}

• 𝑅𝑅12اصول موضوعه تساوي براي محمول
• ∀𝑥𝑥¬𝑅𝑅22(𝑥𝑥, 𝑥𝑥) ∀𝑥𝑥¬(𝑥𝑥 < 𝑥𝑥)

• ∀𝑥𝑥∀𝑦𝑦 𝑅𝑅22 𝑥𝑥,𝑦𝑦 → ¬𝑅𝑅22 𝑦𝑦, 𝑥𝑥 ∀𝑥𝑥∀𝑦𝑦 𝑥𝑥 < 𝑦𝑦 → ¬ 𝑦𝑦 < 𝑥𝑥

• ∀𝑥𝑥∀𝑦𝑦∀𝑧𝑧 𝑅𝑅22 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∧ 𝑅𝑅22 𝑦𝑦, 𝑧𝑧 → 𝑅𝑅22 𝑥𝑥, 𝑧𝑧

∀𝑥𝑥∀𝑦𝑦∀𝑧𝑧 𝑥𝑥 < 𝑦𝑦 ∧ 𝑦𝑦 < 𝑧𝑧 → 𝑥𝑥 < 𝑧𝑧



چگالخطیهايترتیبنظریه.3مثال•
ℒ = {𝑅𝑅12,𝑅𝑅22}
• 𝑅𝑅12اصول موضوعه تساوي براي محمول
• ∀𝑥𝑥¬𝑅𝑅22(𝑥𝑥, 𝑥𝑥)
• ∀𝑥𝑥∀𝑦𝑦 (𝑅𝑅22 𝑥𝑥,𝑦𝑦 → ¬𝑅𝑅22 𝑦𝑦, 𝑥𝑥 )

• ∀𝑥𝑥∀𝑦𝑦∀𝑧𝑧 𝑅𝑅22 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∧ 𝑅𝑅22 𝑦𝑦, 𝑧𝑧 → 𝑅𝑅22 𝑥𝑥, 𝑧𝑧

• ∀𝑥𝑥∀𝑦𝑦 𝑅𝑅22 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∨ 𝑅𝑅22 𝑦𝑦, 𝑥𝑥 ∨ 𝑅𝑅12 𝑥𝑥,𝑦𝑦

∀𝑥𝑥∀𝑦𝑦 𝑥𝑥 < 𝑦𝑦 ∨ 𝑦𝑦 < 𝑥𝑥 ∨ 𝑥𝑥 = 𝑦𝑦

• ∀𝑥𝑥∀𝑦𝑦∃ 𝑧𝑧(𝑅𝑅22 𝑥𝑥,𝑦𝑦 → 𝑅𝑅22 𝑥𝑥, 𝑧𝑧 ∧ 𝑅𝑅22 𝑧𝑧,𝑦𝑦

∀𝑥𝑥∀𝑦𝑦∃𝑧𝑧(𝑥𝑥 < 𝑦𝑦 → 𝑥𝑥 < 𝑧𝑧 ∧ 𝑧𝑧 < 𝑦𝑦)



هاگروهنظریه.4مثال•
ℒ = {𝑅𝑅12,𝑓𝑓12, 𝑐𝑐1}

• 𝑅𝑅12اصول موضوعه تساوي براي محمول

• ∀𝑥𝑥 𝑅𝑅12 𝑓𝑓12 𝑥𝑥, 𝑐𝑐 , 𝑥𝑥 ∧ 𝑅𝑅12 𝑓𝑓12 𝑐𝑐, 𝑥𝑥 , 𝑥𝑥 ∀𝑥𝑥 𝑥𝑥 ∗ 𝑐𝑐 = 𝑐𝑐 ∗ 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥

• ∀𝑥𝑥∃𝑦𝑦 𝑅𝑅12 𝑓𝑓12 𝑥𝑥,𝑦𝑦 , 𝑓𝑓12 𝑦𝑦, 𝑥𝑥 ∧ 𝑅𝑅12 𝑓𝑓12 𝑥𝑥,𝑦𝑦 , 𝑐𝑐
∀𝑥𝑥∃𝑦𝑦 (𝑥𝑥 ∗ 𝑦𝑦 = 𝑦𝑦 ∗ 𝑥𝑥 = 𝑐𝑐)

• ∀𝑥𝑥∀𝑦𝑦∀𝑧𝑧 𝑅𝑅22 𝑓𝑓12 𝑥𝑥, 𝑓𝑓12 𝑦𝑦, 𝑧𝑧 , 𝑓𝑓12 𝑓𝑓12 𝑥𝑥,𝑦𝑦 , 𝑧𝑧

∀𝑥𝑥∀𝑦𝑦∀𝑧𝑧 𝑥𝑥 ∗ 𝑦𝑦 ∗ 𝑧𝑧 = 𝑥𝑥 ∗ 𝑦𝑦 ∗ 𝑧𝑧



)مناسبزبانگرفتننظردربا(دیگرهايمثال•
مرتبهايگروهنظریه-1
𝑝𝑝مشخصهباهامیداننظریهها،میداننظریهها،حلقهنظریه-2
)باشدناشمارانیازموردزباناستممکننظر،موردمیدانبهبسته(برداريفضاهاينظریه-3
جبريبستههايمیداننظریه-4
حقیقیبستههايمیداننظریه-5
دارجهتهايگرافنظریه-6
تصادفیهايگرافنظریه-7
valued(گذاريارزشباهايمیداننظریه-8 fields(
طبیعیاعدادحسابنظریه-9

هامجموعهنظریه-10
خودریختییکهمراهبهجبريبستههايمیداننظریه-11

...و 
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