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  *מהלך הקורס

  

  ייתכנו שינויים בכפוף להספק*

  

  בואמ

פסוקים ; אינדוקציה ודדוקציה ;הכרח וצורההטעיות לא פורמליות;  ;: מהי לוגיקה?מבוא .1

  נביעה לוגית. / תקפותטיעונים; תכונות בסיסיות של פסוקים;  ;וטענות

  

  לוגיקה אריסטוטלית

 ;כמות ואיכות של פסוקים ;פסוקים קטגוריאלים: מבנה הפסוק (נושא, נשוא, כמת ואוגד) .2

  ריבוע הניגודים (מסורתי מול מודרני). של אריסטו; הנחת הקיום

  ן.מעגלי וֶ שיטת  ;היקשים: אופן וצורה .3

  



  תחשיב הפסוקים 

; קשרי אמת ;הכרת הקשרים ;מושגי יסוד בלוגיקה פסוקית: פסוקים פשוטים ומורכבים .4

  פונקציות אמת.

מושג  ;יחידההקריאה ה מושג ;הגדרת פסוקזכור; סינטקס: שפה / שימוש ואי- שפה ומטא .5

  הראשי. הקשר

  שפת תחשיב הפסוקים.למהשפה הטבעית  :הצרנות .6

סתירה  ,תכונות לוגיות: טאוטולוגיה ;ות אמתאטבל ;סמנטיקה: פשר של פסוק .7

של  תקפותשל פסוק/ , נביעה לוגיתבין פסוקים , שקילות לוגיתשל פסוקים קונטינגנטיותו

השיטה  ;פסוק תנאי של טיעון .סיפוק)-(קבוצה בת של קבוצת פסוקים עקביות טיעון,

  .לבדיקת טאוטולוגיות ותקפות הסמנטית המקוצרת

  קו שפר. ;שלמות מערכת הקשרים: צורות נורמליות .8

  ; מציאת פשר בשיטת העצים.שימוש בעצים לבדיקת תכונות לוגיות ;עצי אמת: חוקי ההיסק .9

ודדוקציה מערכות אקסיומטיות  ;שיטות גזירה ;מושג הגזירהתיאוריה: -פרקים במטא .10

אי תלות בין  ;A אקסיומטיתהמערכת ה .הכריעּות ; מושגהשֵלמּותומושגי הנאותּות ; טבעית

  שלמות.הנאותות וה ,הדדוקציה ימשפט משפטים:- מטאהאקסיומות; 

מושג הפונקציה;  ;זוגות סדורים ;פעולות על קבוצותיחסים בין קבוצות ו ;מושג הקבוצה .11

(קבוצת החזקה; קבוצות בנות מניה ולא בנות  רהאלכסון של קאנטו ;של קבוצה עוצמה

  ופרוגרמת הילברט. הפרדוקס של ראסללוגיציזם,  מניה);

  

  טיםתחשיב הפרדיקָ 

 ;ים ושמותפרדיקט ;ואובייקט , מושגפונקציה ;המהפכה של פרגה: צורה לוגית של פסוק .12

טענות סינגולריות, פרטיקולריות ( תרגום מהשפה הטבעית לשפת תחשיב הפסוקים

  .)מילון ותחום כימות ;ריבוי כמתים ;יחסים ;אוניברסליותו

 משתנה-ופעחופשי ומ משתנה-מופע ;טווח של כמת ;סינטקס: הגדרת נוסחה בנויה כהלכה .13

  הגדרת פסוק. ;קשור

הגדרת התכונות  פשר;הגדרת אמת ב ;ה)הורא(תחום דיון ופונקצית  פשרסמנטיקה: מושג ה .14

  .ים אינסופייםפשר ;שרפפסוק ב אמת של-ערךבדיקת הלוגיות; 

הצרנת הצרנות עם פרדיקט הזהות;  ;(תכונותיו; תכונות של יחסים בכלל) יחס הזהות .15

  .(ראסל) תיאורים מיידעיםביטויים נומריים; 

 דדוקציה טבעית. ; עצים אינסופיים.הזהותחוק ו אמת: חוקי הכמתים-עצי .16


