


درس ششم منطق دهم
قضیه حملی

خانم ها: تهیه و تدوین
مرضیه حیدری فر

فاطمه شهمیری
معصومه نمازی اصفهانی نژاد

آموزش و پرورش 4والیت منطقه : دبیرستان های 
15نمونه دولتی سلمان فارسی منطقه 
15شاهد کوثر و فرهنگ هاجر منطقه 



خالصه ای از درس های قبلی

. دانشی که در پی جلوگیری از خطای اندیشه است: تعریف علم منطق

شناخت قواعد ذهن                                                                 -1: فایده علم منطق

تشخیص عوامل لغزش و خطای                                                 -2

کمک به دقت و سرعت تفکر-3

(مغالطه)بررسی و شناخت خطاهای ذهن-1: وظیفه منطق دانان

دسته بندی خطاهای ذهن-2

شناخت قواعد ذهن-3



:منطقهای علم ویژگی 

(خدمت سایر علم هادر )بودن ابزاری -1

(به کار بردآنها را عالوه بر دانستن قواعد منطق باید )مهارتی بودن -2

تصورتعریف                    -1: های منطقحیطه 

استدالل                 تصدیق-2

( مفهوم)تصور

.مفهومی که مصداق آن کامال مشخص است و قابلیت انطباق بر بیش از یک مورد را ندارد: جزیی-1

. مفهومی که قابلیت انطباق بر بیش از یک مورد را دارد که ممکن است واقعی یا فرضی باشد: کلی-2



انواع رابطه مصادیق دو مفهوم کلی 

تساوی-1

تباین-2

عموم و خصوص مطلق-3

عموم و خصوص من وجه-4

کاربرد اقسام قضیه و تعریفمفهوم کلی و رابطه میان آنها در بحث :نکته 

.  دارد



استفاده از تصورهای معلوم برای شناخت تصورهای مجهول: تعریف 

انواع تعریف 

تعریف لغوی-1

تعریف به مثال                     -2

تعریف تحلیلی-3

واضح بودن-1: شرایط تعریف 

جامع بودن-2

مانع بودن-3

دوری نبودن                   -4

خاصتعریف به مفاهیم عام و -1

هابه سلسله اوصاف و ویژگی تعریف -2



استفاده از تصدیق های معلوم برای کشف و اثبات تصدیق مجهول:استدالل

:اقسام استدالل

.نداستداللی که برای رسیدن به نتیجه از تشبیه و تمثیل استفاده می ک:استدالل تمثیلی-1

نقد تمثیل    

استداللی که با بررسی چند مورد جزیی نتیجه و حکم کلی را بیان:استدالل استقرایی-2

.                                 می کند

.استداللی که با توجه به یک حکم کلی نتیجه ای جزیی را اثبات می کند:استدالل قیاسی-3

انواع قیاس

اختالفتوجه به وجوه -1
یافتن استدالل تمثیلی مخالف-2

ییناستنتاج بهترین تب

قیاس اقترانی

استثناییقیاس 



:انواع مغالطه که تا کنون یاد گرفته اید

کلماتمغالطه بار ارزشی -2مغالطه اشتراک لفظ                                  -1

نگارشیمغالطه -4ظاهری                  مغالطه توسل به معنای -3

مغالطه تعریف دوری-6عبارت                          مغالطه ابهام در -5

مغالطه تمثیل اشتباه-8مغالطه تعریف غلط                                    -7

مغالطه استدالل دوری-10مغالطه تعمیم شتابزده                             -9

اگر بتوانی از دنیای اطرافت برای هرکدام از آنها یک مثال پیدا کنی ؛پس آنها را خوب 

.فهمیده ای

درک حقیقت-1:کاربردهای استدالل

دیگراناقناع -2

بر دیگرانغلبه -3



:به جمله های زیر دقت کنید

. روش تدریس معکوس یک روش جدید در یادگیری است( 1

آیا از امتحان منطق راضی بودید؟( 2

.ای کاش انسان ها قدر خدا را می دانستند( 3

.همه دانش آموزان باید فیلم های درس ششم را ببینند(4

به نظر شما این جمله ها چه فرقی با هم دارند؟؟؟؟؟؟

خبری از عالم خارج می دهد ، اما بقیه جمله ها تمایالت و (1)جمله شماره 

.احساسات و خواسته های ما را بیان می کنند

درس ششم



:به این دو جمله دقت کنید

.هوای پاک برای حیات انسان ها الزم است( 1

.دولت آمریکا و اسرائیل خیرخواه ملت ایران هستند( 2

.این دو جمله خبری هستند اما با هم تفاوت دارند

آیا می توانید حدس بزنید تفاوت آنها چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟

.(بله درست حدس زدید ؛ جمله اول صادق و جمله دوم کاذب است



جمله

خبر ( خارج)جمله های با معنایی که درباره عالم واقعیت: جمله خبری

.باشند( کاذب)یا نادرست( صادق)می دهند که ممکن است درست

، جمله هایی که از عالم خارج خبر نمی دهند بلکه تمایالت: جمله انشایی

لذا . احساسات و خواسته ها و اموری از این دست را مطرح می کنند

.نمی توان آنها را صادق یا کاذب دانست

خبری

انشایی

(عالم خارج)مطابقت با واقعیت: صادق

(عالم خارج)واقعیتمطابقت نداشتن با : کاذب



به نظر شما در بحث استدالل کدام یک از جمله های انشایی یا خبری 

استفاده می شود؟ 

بله جمله های خبری یا قضیه

چرا؟

از آنجا که وظیفه منطق جلوگیری از خطای اندیشه است و خطا در جمله 

از جمله های خبری فقطهای خبری اتفاق می افتد ، پس در منطق 

.استفاده می شود



به نظر شما چرا در استدالل از قضیه استفاده می شود؟؟؟؟؟؟

قضیهزیرا هر استداللی از مقدماتی تشکیل می شود که به صورت 

.بیان می شود

و برای اینکه مطمئن شوی مطالب را درست فهمیده ای کتابت را باز کن

.را حل کن60را خواندی ،تمرین صفحه 59پس از اینکه مطالب صفحه 



.استدالل مهم ترین فعالیت ذهن است( 1

.اگر درست استدالل کنیم ، دچار خطای ذهن نمی شویم( 2

چه تفاوتی بین این دو جمله هست؟؟؟؟؟؟

.چیزی را به چیز دیگری نسبت داده ایمبدون هیچ شرطی در قضیه اول 

.ایماستفاده کردهشرطدرقضیه دوم برای نسبت دادن چیزی به چیز دیگر از 

اقسام قضیه



ی قضیه ای که در آن به ثبوت یا نفی چیزی برای چیز: حملی 

(بدون شرط. )حکم می شود

.هر انسان تالشگری موفق می شود: مثال

قضیه ای که در آن به اتصال یا انفصال میان دو نسبت: شرطی 

.حکم می شود

. اگر تالش کنی، موفق می شوی: مثال

هقضی



:اجزای قضیه حملی

.استکشور عزیز ماایران( 1
(نسبت)رابطهمحمولموضوع      

(اجزای قضیه در ادبیات)نهاد        مسند       فعل ربطی

.در مثال زیر اجزای قضیه را مشخص کنید
.نیستعجولانسان اندیشمند( 2

(نسبت)رابطهمحمولموضوع      

 دمی نامنموجبهاین قضیه را .رابطه مثبت یا ایجابی است1در قضیه شماره.

 ندمی نامسالبهاین قضیه را . رابطه منفی یا سلبی است2در قضیه شماره.

قضیه حملی



.چیزی که در باره آن خبری می دهیم: موضوع 

.خبری که درباره موضوع داده می شود: محمول 

.موضوع و محمول را در قضیه زیر مشخص کنید

.استعلم سنجشگریمنطق

محمولموضوع

توجه توجه



.استالف ب : موجبه 

کیفیت قضیه

.    نیستالف ب : سالبه  
کیفیت قضیه

همه جمله های خبری که در مکالمات روزمره به کار می رود باید در یکی از 

.این دو قالب قرار گیرد

.سوره است114قرآن دارای .               سوره دارد114قرآن : مثال 

.کتاب درسی مراجعه شود61برای مطالعه بیشتر به صفحه 

.انجام شود61تمرین صفحه 



جمله

موجبه

هسالب

شرطی

حملی

خبری

انشایی

صادق

کاذب

صادق

کاذب



تکلیف جلسه آینده

مطالعه دقیق درس-1

حل تمرین های خواسته شده-2

ر با مراجعه به کتاب ادبیات دو قضیه حملی به صورت شع-3

.بنویسید و اجزای آن را مشخص کنید

مطالعه و فراگیری دقیق قسمت دوم درس -4

برای شما عزیزانبا آرزوی موفقیت





درس ششم منطق
جلسه دوم

اقسام قضایای حملی



.از منطق دانان بزرگ مسلمان است فارابی( 1

.مفید نیستندکتاب هابعضی ( 2

.                    است، درس مهمی درساین ( 3

.استمتفکر انسانیهر ( 4

؟؟؟؟؟قضیه ، چه تفاوتی میان قضایای باال وجود داردموضوعبا توجه به 

جزیی

کلی

جزیی

کلی

اقسام 
قضایای 

حملی



.استجزییقضیه ای که موضوع آن یک مفهوم : شخصیه 

قضیه حملی     

.  استکلیقضیه ای که موضوع آن یک مفهوم : محصوره 



اجزای قضیه محصوره

رابطه ، نسبتمحمولموضوع   سور
استزیباگلی            هر:   مثال 

نیست/ است الفبعضی/ هیچ / هر 

.قیدی که بر سر قضیه می آید و دامنه مصادیق موضوع را تعیین می کند:سور 

قضیه است کمیتبیانگر سور

ب



دامنه مصادیق موضوع

.قضیه شخصیه است:باشد جزیی

موضوع قضیه 

.قضیه محصوره است: باشدکلی

.استجزییقضیه :بعضی باشد 

سور قضیه محصوره 

.                                           استکلی قضیه:هر یا هیچ باشد 

مربوط به مصادیق موضوع است، با (سور قضیه)جزیی و کلی بودن :نکته

متفاوت که مربوط به مفهوم موضوع است،(موضوع قضیه)کلی بودن جزیی و

.است و تنها در لفظ اشتراک دارند 



اقسام قضایای محصوره

سالبه موجبه
هیچ الف ب نیست  هر الف ب است

بعضی الف ب نیست بعضی الف ب است

سور کلیدارای
دارای سور جزیی

.  ضیه است قکیفیتبیانگر ( نسبت)رابطهقضیه و کمیتبیانگر سور: نکته 

هیچ/ هر : کلی 
سور

بعضی : جزیی 

است: موجبه 
رابطه

نیست: سالبه 



.یدزیر را بگویقضایای محصوره با توجه به جدول اسالید قبلی نام 

.هر الف ب است

.بعضی الف ب است

.هیچ الف ب نیست

.بعضی الف ب نیست

کتاب درسی، تمرین صفحه 63و 62عزیزم پس از مطالعه صفحه 
.را حل کن64

موجبه کلی

موجبه جزیی

سالبه کلی

سالبه جزیی



قضایای حملی در یک نگاه

شخصیه 

موجبه کلی                                           

موجبه جزیی

سالبه کلی

سالبه جزیی

قضیه حملی

محصوره

موجبه

سالبه



تکلیف جلسه آینده

مطالعه دقیق درس-1

حل فعالیت تکمیلی درس-2

لیبا مراجعه به کتاب دینی دو آیه که به صورت قضیه حم-3

.باشد را بنویسید

پیش مطالعه درس هفتم -4




