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 حملی هیقض   -  ششمدرس 

 .کنید تلمی  را شده داده عبارات سپس و بخوانید را زیر جمالت

 .آید می پدید یلدیگر با اکسیژن و هیدروژن ترکیب از آب -1

 .بزن زنگ من به ظهر از بعد امروز -2

 .کنند نمی منتق  را گرما فلزد اجسام -3

 اید؟ کرده دیدن موزه از تاکنون آیا -4

 زا اموری و ها خواسته تمایالت،احساسات، بلله ؛دهند نمی خارج عالم از خبری : انشایی جمالت 

 2و  4مثال  :مانند .کنند می مطرح را دست این

 3و  1مثال  :مانند ؛دهند می خبر خارج عالم درباره :  خبری جمالت 

 1مثال  :مانند دارند؛ مطابقت واقعیت با ؛ صادق خبری جمالت 

 3مثال  :مانند ندارند؛ مطابقت واقعیت با ؛  کاذب خبری جمالت 

 .دارند را بودن کاذب یا صادق قابلیت که اند خبری جمالت تنها

 (و رسشیپ امری، جمالت: مانند) انشایی جمالت و است اندیشه الطاد از جلوگیرد منطو وظیفه که آنجا از 

 .شوند نمی بررسی درمنطق جمالت از دسته این دانست، کاذب یا هادق توان نمی را

یا  (درستی) صدق  درباره توانیم می و دهند می البر چیزد  درباره که معنایی با جمالت به تعریف قضیه :

 یضیه می گویند.بگوییم  سخن آنها (نادرستی) کذب

 تمرین :

 یضیه نامیده می شوند ؟ منطو در زیر جمالت از یکمکدا-1

 .می شودنبدلی  سوالی بودن انشایی است و انشایی یضیه محسوب    ؟ببند رستم دست برو گفتت کهالف( 

  . دارد نگه دعا دست دو به ات فرشته   پاد بلغزد گر که کن چنان معاش دالب( 

 انشایی است و انشایی یضیه محسوب نمی شود.بدلی  امرد بودن 

 است یضیه است چون یاب  هدق و کذب  .است آسوده الیالت تصادف هنگام کنی، رابیمه ماشین اگرج( 

 یضیه است چون یاب  هدق و کذب است.    .نیلوست الویش جاد به هرچیزد( 

 بریم؟ می کار به کاذب و هادق معادل را دیگرد کلمات چه فارسی زبان در -2

 غلط –نادرست      :کاذب             هحی   -درست    :هادق
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 قضیه قساما

 ودش می موفو تالشگرد حلم شود. هر چیزد براد چیزد نفی یا ثبوت به آندر که اد یضیه: قضیه حملی 

 :شود یم موفو کنی تالش اگر :حلم شود  نسبتدو میان انفصال یا اتصال به درآن یضیه اد که قضیه شرطی 

 

 قضیه حملی :

 اند. ادبیات در خبری جمالت همان حملی یضایاد 

 ی گویند.م رابطه ربطی ) اسنادد ( فع  و به «  محمول» آن  مسند به ،« موضوع» جمله  نهاد به منطو در 

 است پهناور       ایران                                                  

 ربطی فع  مسند            نهاد     ادبیات(          در یضیه ) اجزاد

 )نسبت( رابطه محمول        موضوع منطو(              در یضیه ) اجزاد

 

 ( تمثب ) فع می نامند.  موجبهرا  یضیه (است )مانند: باشد ایجابی یضیه رابطه که هورتی در 

 ( یمنف) فع   نامند.می  سالبهرا   یضیه (نیست )مانند: باشد سلبی رابطه یضیه که هورتی در 

 می نامند.«  کیفیت قضیه» را  سلبی و ایجابی رابطه 

 

 تمرین 

       کنید: مشخص را زیر رابطه یضایاد و محمول موضوع، -1

 رابطه         ول                     موضوع                              محم                                               

 ستا                     غمت                        برنده الانه دل     سی             ببرد. را دل الانه  غمت سی 

 است            وی  داده   تلالیف را تحاو                                               داد. تحوی  را تلالیفش او 

 دندش                 مریض                 آموزان                    دانش          .شدند مریض آموزان دانش  

 .ستنده                           ارزشمند                               بها کتا                  .هستند ارزشمند بها کتا

 

 .کنید مشخص را موجبه و سالبه یضایاد -2

 (موجبه )   .است ناتوان نادان (              سالبه )  .نیست دانا نادان   (      موجبه ) .است نادان دشمن
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 اقسام قضیه حملی:

 باشد جزئی یضیه، موضوع:     یضیه شخصیه.  

 ( ین وآنا-»   «ال  اسم دا - اول جمله مانند اسم انسان ، اسم شهر، اسم کشور و... الاصاسم ) نشانه آن : 

  اول جمله(ی  هر ،همه، هیچ ، بعضی ، برال) نشانه آن :    باشد.کلی  ،موضوع یضیه:   یضیه محصوره 

  .کند می تعیین را مصادیو موضوع دامنه و آید می یضیه سر بر که ییدد  تعریف سور:

  (رالی،پاره اد بعضی، بسور جزئی )     (    هیچ -همه، هرکلی ) سور       
 

 
 : اقسام قضیه محصوره             

 .استالف ب  هر : موجبه کلیه    -1      

 .استالف ب بعضی : موجبه جزئیه    - 2     

 .نیستالف ب هیچ : سالبه کلیه    -3     

 .نیستالف ب بعضی :   سالبه جزئیه  -4     

 موجبه و سالبه = فع  مثبت و منفی یتمعنی نسبت:    نسبت یا کیف = 

  کلی و جزئی = هر،همه،بعضی ،برالی یتمعنی سور:    سور یا کم = 

 تمرین : 

 کنید: تعیین را زیر حملی یضایاد ایسام

 شخصیه     دارد.نشش حرف « سیمرغ » -1

 محصوره  دارد. نیاز دفاعی نیروهاد به کشورد هر -2

 محصوره   نیست. تغییر بی چیز هیچ -3

 محصوره اند. نبوده الالق بزرگ مردمان از بعضی -4

 شخصیه   شد. محلوم دادگاه در سقراط -5

 محصوره   شاعرند. معلمان بعضی -6

 (است  ) فعل مثبت مانندموجبه:  نشانه

 (نیست  ) : فعل منفی مانندسالبهنشانه 

 (هیچی )کلسالبه ( برای همهوهر کلی )موجبه برای : کلی نشانه 

 تعدادی     ،  پاره ای ،برخی  یا    بعضی    :    جزئی نشانه 
م
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 فعالیت تکمیلی 

 شوند؟ می نامیده« یضیه »  منطو در زیر جمالت از یک کدام   -1

 یضیه است       درست. رهاند دین و دانش را تو الف(

 .جمله امرد و لذا انشایی و یضیه نیست       کار. چیست مگو کن می کار برو ب(

 یضیه است         است. روشن چراغ دل اندر دانش ج(

 انشایی و یضیه نیست.      الوانا بر گربه و موش یصه    دانا و عای  الردمند اد د(

 کنید: مشخص را شرطی و حملی یضایاد زیر، موارد میان از -2

 یضیه حملی                          .است ملان داراد جسمی الف( هر

 یضیه شرطی        داشت. نخواهد اعتبار نلند امضا را چک اگر ب(

 کنید: تعیین را آنها رابطه  و محمول و موضوع و زیر حملی یضایاد ایسام -3

 .   هستند سبز همیشه ها درالت بعضی الف( 

 هستند رابطه: سبز؛ همیشه محمول: ها؛ درالت محصوره ) موجبه جزئیه( موضوع:  

  است. الراسان کوه ترین بزرگ بینالود ب(

 است رابطه: الراسان؛ کوه ترین بزرگ محمول: بینالود؛ ؛ موضوع: شخصیه

 نیست :رابطه معنا؛ بی ::محمول« سیمرغ » شخصیه موضوع لفظ  .نیست معنا بی« سیمرغ » ج( 

 شدند ابطه:ر نابود؛ محمول: دشمنان؛ کلیه؛( موضوع: محصوره )موجبه    شدند. نابود دشمنان همه  د(  

 نیستند طه:راب باف؛ دست محمول: ها؛ فرش موضوع:جزئیه؛(  محصوره )سالبه .نیستند دستبافت ها فرش بعضی (ه

 نیست :محمول کالس؛ به آمده محمول: ؛ کسی کلیه؛(موضوع: محصوره )سالبه.نیامد کالس به کس هیچ (و 

  ادییه محصوره یضایاد چه چهارگانه هاد نسبت از هریک براد کنید مشخص سوم درس به مراجعه با -4

 نوشت؟ توان می

 است الف ب بعضی    است ب الف بعضی   است؛       الف ب هراست؛    ب الف هر   :تساود

 نیست ب الف بعضی  نیست  الف ب بعضی  نیست؛       الف ب هیچنیست؛  ب الف هیچ  :تباین

 :  مطلو الصوص و عموم

 نیست الف ب بعضی است؛ الف ب بعضی است؛ ب الف بعضی است؛ ب الف هر

 است الف ب بعضی است؛ الف ب هر نیست؛ ب الف بعضی است؛ ب الف بعضی

 :وجه من الصوص و عموم

 نیست الف ب بعضی است؛ الف ب بعضی          نیست ب الف بعضی است؛ ب الف بعضی
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 سؤاالت تشریحی
 یضیه را با ذکر مثال تعریف کنید. -1

 )نادرستی( ذبکیا  )درستی( هدق درباره  توانیم می و دهند می البر چیزد درباره  که معنایی با جمالت به

 بگوییم یضیه می گویند. مانند امروز درس منطو داریم. سخن آنها

 حملی و شرطیایسام یضیه را نام ببرید:  -2

 الف( یضیه حملی     ب(یضیه شرطی    را تعریف کنید: روبرواهطالحات  -3

 حلم شود. چیزد براد چیزد ثبوت یا نفی به درآن که اد یضیه حملی: یضیه

 حلم شود . دونسبت میان انفصال یا اتصال به درآن یضیه شرطی: یضیه اد که 

 جمالت البرد و انشایی چه تفاوتی با هم دارند؟    -4

 را دسکت ینا از امورد و ها الواسته تمایالت،احساسات، بلله دهند؛ نمی الارج عالم از جمالت انشایی ، البرد

 دهند می البر الارج عالم کنند اما  جمله البرد درباره می مطرح

 چرا منطو با جمالت البرد سروکاردارد نه باجمالت انشایی ؟   -5

 را و( شیپرس امرد، )مانند: جمالت انشایی جمالت و است اندیشه الطاد از جلوگیرد منطو وظیفه که آنجا از

 شوند. نمی بررسی درمنطو جمالت از دسته این دانست، کاذب یا هادق توان نمی

 جمالت البرد هادق وجمالت البرد کاذب را تعریف کنید.   -6

 ندارند. مطابقت وایعیت دارند وجمالت البرد کاذب با مطابقت وایعیت جمالت البرد هادق با

 اجزاد یضیه حملی را در یک مثال توضی  دهید . -7

 تاس رابطهموضوع،محمول،رابطه مثالدر یضیه ))هر الف ب است(( الف موضوع، ب محمول و است همان  

  ایسام یضیه حملی را نام برده براد هر یک مثالی بیاورید. -8

 است  فامی  جاللی.                     محصوره : هر حیدر جاللی دبیر است   شخصیه : 

 .تعریف کنید و یک نمونه مثال نیز بنویسیداد است یضیه شخصیه، چه نوع یضیه -9

  حافظ یرآن بود.حافظ، باشد  مانند  جزئیاگرموضوع یضیه،

       کدام یضیه به لحاظ موضوع شخصیه است؟   -10

 انسان کلی است   ب(     اهحاب رسول الدا ایمان باطنی داشتند           الف(

 گزینه   د     میلیون نفرند 60مردم ایران  د(                     مردم ایران شجاع هستند               ج(

 شخصیهست؟  ابه اعتبار موضوع چه نوع یضیه اد  « آزادد و احیاگر بزرگ یرن بودامام المینی پرچمدار »  -11

 شخصیه   ؟به لحاظ موضوع چه نوع یضیه اد است « هزار نفرند الوزستانمردم  مدافع حرمشهداد » یضیه   -12
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 اگرموضوع یضیه،کلی باشد  مانند هر الف ب است.    یضیه محصوره را با ذکر مثال تعریف کنید . -13

 ب( سور         محصوره الف(     را تعریف نمایید.  مقاب  اتاهطالح -14

 ندکمی  تعیین را مصادیو موضوع دامنه و آید می یضیه سر بر که ییددب(   کلی باشد.موضوع یضیه،الف( 

   .سور یضیه جزئی را بنویسیدسور یضیه کلی و -15

 بعضی  –برالی سور یضیه جزئی:، همه و هیچ  سور یضیه کلی : هر

 مثالی ذکر کنید. منظور از موجبه چیست ؟ -16

 است. را موجبه  می نامند.) فع  مثبت ( هرالف ب یضیه است( )مانند: باشد ایجابی یضیه رابطه که هورتی در

  مثالی ذکر کنید. منظور از سالبه چیست ؟ -17

 نیست .  هیچ الف بنامند. ) فع  منفی (را  سالبه می  یضیه نیست( )مانند: باشد سلبی رابطه یضیه که هورتی در

 سالبه جزئی –سالبه کلی  –موجبه جزئی  –موجبه کلی  ایسام یضیه محصوره را نام ببرید . -18

 .یدسالبه جزئیه به ترتیب مثالی بیاور  سالبه کلیه و   موجبه جزئیه،   راد یضیه موجبه کلیه،ب -19

 ب است. هیچ الف ب نیست. بعضی الف ب نیستبعضی الف   هر الف ب است.                 

 کامل کنید از کلمات مناسب جاهای خالی را با استفاده 
 حملی.   حلم شود یضیه...............نام دارد چیزد براد چیزد ثبوت یا نفی به درآن که اد یضیه -1

 شرطی دارد.  حلم شود.یضیه ...............نام دونسبت میان انفصال یا اتصال به درآن یضیه اد که  -2

   شخصیهصوره ، مح    یند.می گوو..........................به ترتیب کلی و جزئی باشد به آن اگر موضوع یضیه ،  -3

 سوریده می شود.  می کند ..........نام را تعیین مصادیو موضوع دامنه آید و می یضیه سر بر که ییدد -4

    جزئی -کلی  هیچ سور یضیه .......... و برالی و بعضی سور یضیه .......هستند.هر و  -5

 ضیهکیفیت ی.  می نامند» .................« را  سلبی و ایجابی رابطه  -6

 سالبه مروز سه شنبه نیست یک یضیه ...........است.     ا -7          

 محصوره     است.........یک یضیه « انسان عدالتخواه است » یضیه  -8

 تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام غلط می باشد.                                           

 درست  به دو دسته د موجبه و سالبه تقسیم می شود.  کیفیتیضیه حملی از جهت  -1

 درست  یک یضیه شخصیه است. «سیایی استآایران از کشورهاد  » یضیه  -2

 درست - ایرانی وطن دوست است می گویند مانند «شخصیه » باشد به آن  جزئیاگر موضوع یضیه اد  -3

 نادرستنشانه جزئی بودن یضیه است. « هیچ» یا« هر» سور -4

 


