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 درس هفتم : احکام قضایای حملی      

 احکام قضایا صدق و کذب جدول 

 

 

 

 
 

 

 (موضوع و محمول ثابت استجای مربع تقابل )نحوه تشخیص اقسام 

 

 

 

 

 

 

 

  تمرین 

 نام یضیه :  هادق /  کاذب نام یضایاد زیر و هدق و کذب آنها را مشخص کنید : 

 موجبه کلی        هادق               .است درسی کتاب داراد آموزد دانش ( هر1

 کاذب   سالبه کلی        نیست.            درسی کتاب داراد دانش آموزد (  هیچ2

 هادق   موجبه جزئی       هستند.     درسی کتاب داراد آموزان دانش از ( بعضی3

 کاذب   سالبه جزئی       نیستند.      درسی کتاب داراد آموزان دانش از ( بعضی4

 تمرین

 وبالعلس (   :) رابطه تنایض = طبو این رابطه یلی هادق دیگرد کاذب استکنید مشخص را زیر روابط کذب و هدق

 )هادق (        )کاذب(                 )کاذب(          )هادق(          است ب الف هر

 کاذب()کاذب(          )هادق(                 )هادق(          )    نیست ب الف بعضی

 )هادق (        )کاذب(                 )کاذب(          )هادق(     نیست ب الف هیچ  

 کاذب()کاذب(          )هادق(                 )هادق(          )     است ب الف بعضی

 

 نامشخصجزئی  و کذب  کلیصدق  کذب کلی کذب جزئی    صدق جزئی صدق کلی  تداخل

 کاذب    صادق      تناقض

 نامشخص)ممکن است کلی دیگر صادق باشد یا کاذب(  کذب کلی  کذب کلیصدق کلی  تضاد

 (ممکن است جزئی دیگر صادق باشد یا کاذبنامشخص ) صدق جزئی صدق جزئی  کذب جزئی  تحت تضاد

 

   

 

  

  

 کلیهسالبه 

 (نیست     الف بهیچ   ) 

ال 
تدا

 

 

 تضاد

 

 تحت  تضاد

 

 کلیهموجبه  

 (است       الف بهر  ) 

 جزئیه سالبه 

 (نیست        الف ببعضی  ) 

 جزئیهموجبه  

 (است         الف ببعضی  ) 

ال 
تدا

 

 

 نایضت
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  تمرین 

 کنید مشخص را زیر روابط کذب و هدق

 می تواند هادق باشد یا کاذب( ،کلی دیگر  کلی کاذبکلی کاذب اما   ) رابطه تضاد = کلی هادق  

 

 نیست ب الف هیچ               است ب الف هر               

 )هادق (                             )کاذب(                   

 )مشخص نیست یعنی می تواند هادق یا کاذب باشد(                   )کاذب(                                    

 )کاذب(                                )هادق(                                    

 نیست یعنی می تواند هادق یا کاذب باشد(             )کاذب( )مشخص

  تمرین 

ق جزئی   کنید. ) رابطه تداال  = هدق کلی  نتیجه می دهد  هد مشخص را زیر روابط کذب و هدق

 می دهد  کذب کلی(  اما کذب جزئی نتیجه

 

 )هادق (    )کاذب(   )می تواند هادق یا کاذب باشد(   )کاذب(   است   ب الف هر 

 

 ذب() هادق یا کاذب(   ) هادق(                    ) کا  )کاذب(    بعضی الف ب است

 

 

 ((         )کاذب )هادق یا کاذب       )هادق (     )کاذب(     هیچ الف ب نیست  

 

 ) کاذب(       ) هادق(          ) هادق یا کاذب(بعضی الف ب نیست      )کاذب(  
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 عکس مستوی

 علس  »را  آمده دست به یضیه  کنیم، جا جابه را حملی یضیه  محمول و موضوع که درهورتی »

 آن یضیه می نامند. 

(  جابجایی موضوع و محمول ثبات و بقاد نسبت سلب و ایجاب )) کیف = فع( 

 دست است، یضیه آن مساود همانند و هدق نظر از که یضیه آن علس به هادق اد یضیه اگر از 

 می نامند.« علس مستود » را یاعده  آن یابیم، می

 براد نونی کلییا که اند داده نشان ( نیست ب الف بعضی) جزئی سالبه  یضیه  بررسی با دانان منطو 

 علس سالبه جزئی که گویند می اهطالحاً  جهت بدین .ندارد وجود یضیه این مستود علس

 .ندارد الصدق الزم 

 نحوه تشخیص محصورات چهارگانه عکس مستوی

 

 

 

 

 

 

 انعکاس ایهام تعریف مغالطۀ

 

  لنیم نرعایت  درستی به را مستود علس یاعده  یضیه، اجزاد کردن جا به جا در که هورتی در

 دچار مغالطه ایهام انعلاس شده ایم.

 مغالطه ایهام انعکاس :نمونه های 

 موجبه کلیه    موجبه جزئیه    می شود         موجبه کلیه    می شود       موجبه کلیه        

 .بگیریم. درنظر الصدق الزم علسسالبه جزئیه  براد  اگر  

 عکس مستوی اصل

 (است    ب  الف  بعضی)جزئیه موجبه  (است   الف بهر )کلیه موجبه 

 (است    ب   الف   بعضی)موجبه جزئیه  (است  الف ب بعضی )موجبه جزئیه 

 (نیست   ب   الف  هیچ )سالبه کلیه  (نیست  الف بهیچ  )سالبه کلیه 

 عکس الزم الصدق ندارد (نیست    الف ب بعضی)سالبه جزئیه 
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 بنویسید: را زیر یضایاد مستود علس      تمرین

 .نیست مسلمان کافرد هیچ   نیست                                 مسلمانی کافر هیچ

 .هستند ایرانی دوستان وطن از بعضی     هر ایرانی وطن دوست است .                         

 .ندارد الصدق الزم علس جزئیه بهسال      بعضی حیوانات گربه نیستند .                        

 .هستند سنگ ها آهلی بعضی    بعضی سنگ ها آهلی هستند.                          

  فعالیت تکمیلی  

     چیست؟ در یضیه محمول و موضوع جایگاه نظر از مستود علس و تقاب  مربع یواعد فرق

 عوض) در مربع تقاب  جاد موضوع و محمول ثابت است اما در علس مستود جاد موضوع و محمول

 جابجا( می شود.

 را آنها یانم نام رابطه و کنید مشخص را دوم یضیه  کذب یا هدق نخست، یضیه بودن هادق فرض در -2

 کنید: بیان

 تنایض ،کاذب  .پردازند نمی مالیات کارمندان بعضی پردازند. می مالیات همه کارمندان الف(

 اذب ، تنایضک           .هستند ایتصاددان دانان فیزیک همه  نیستند. دانایتصاد فیزیلدانان بعضی ب(

 اذب ، تضادک                                    .هستند راه در مسافران نیست.همه  راه در مسافرد هیچ ج(

 ادق ، تداال ه                                 .نیستند راه در مسافران بعضی نیست. راه در مسافرد هیچ د(

 ادق ، علس مستوده                              .هستند نهنگ ها آبزد بعضی است. آبزد نهنگی ه( هر

 مشخص،تحت تضاد ناهستند                    مهاجر پرندگان بعضی .نیستند مهاجر پرندگان و( بعضی

 بودن هورت هادق در زیر، جدول دیگر هاد ستون با اول ستون میان رابطه  به توجه الف( با -3

 گفت؟ توان می چه یضایا سایر کذب یا هدق درباره  نخست، ستون یضایاد
بعضی الف ب  هر الف ب است 

 است

 بعضی الف ب نیست هیچ الف ب نیست

 تنایض، کاذب تضاد ، کاذب تداال  ، هادق  هر الف ب است

 مشخصناتحت تضاد،  تنایض، کاذب  شخصنامتداال  ،  بعضی الف ب است

 تداال  ، هادق  تنایض، کاذب تضاد ، کاذب هیچ الف ب نیست

  تداال  ، نامشخص نامشخص تحت تضاد، تنایض، کاذب بعضی الف ب نیست
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 کنید.  تلمی ستون نخست، یضایاد بودن کاذب فرض در را آن و کنید رسم فوق جدول مشابه جدولی ب(
 بعضی الف ب نیست هیچ الف ب نیست بعضی الف ب است هر الف ب است 

 تنایض، هادق تضاد ، نامشخص تداال  ، نامشخص  ب است هر الف

 تحت تضاد، هادق تنایض، هادق  تداال  ، کاذب بعضی الف ب است

 تداال  ، نامشخص  تنایض، هادق تضاد ، نامشخص هیچ الف ب نیست

  تداال  ، کاذب ادقهتحت تضاد،  تنایض، هادق بعضی الف ب نیست

 دو کیفیت و ستود، کمیتم علس رابطه  در نیز و تقاب  مربع روابط از یک هر در که کنید مشخص -4

 کنند؟ می تغییر یا می مانند ثابت یضیه،

 کیفیت کمیت 

 تغییر می کند تغییر می کند تنایض

 تغییر می کند ثابت می ماند تضاد

 ثابت می ماند تغییر می کند تداال 

 تغییر می کند ثابت می ماند تحت تضاد

 ثابت می ماند کند می تغییر مواردد در و ثابت مواردد در ستودمعلس 

 اند؟ طرفه دو یک و کدام طرفه یک کذب، و هدق نظر از مستود، علس و تقاب  مربع روابط از یک کدام -5

 ذب احلام یضایا(کهدق و  رجوع شود به ابتداد هفحه درس هشتم جدول .) به استثناد تنایض بقیه همه یک طرفه اند

 :کنید کام  را زیر جدول -6
 بعضی الف ب نیست هیچ الف ب نیست بعضی الف ب است هر الف ب است 

 هر الف ب است بعضی الف ب است هیچ الف ب نیست بعضی الف ب نیست متنایض

  هر الف ب است  هیچ الف ب نیست متضاد

 هیچ الف ب نیست بعضی الف ب نیست هر الف ب است بعضی الف ب است متداال 

 بعضی الف ب است  بعضی الف ب نیست  تضادتحت 

  هیچ الف ب نیست بعضی الف ب است بعضی الف ب است علس مستود

 :کنید کامل کاذب و صادق کلمات با را زیر جمالت -7

 صادق ، کاذب       نیستند.          ...... زمان هم و نیستند ..... زمان هم متناقض قضیه  دو الف(

 صادق ، کاذب       باشند.   ...... زمان هم شاید اما نیستند؛ ....... زمان هم متضاد قضیه  دو ب(

 کاذب ، صادق...باشند. .. زمان هم شاید اما نیستند؛ ...... زمان هم تضاد تحت متداخل قضیه  دو ج( *
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 سواالت تشریحی

 .  تحت تضادتداال –تداال   –تنایض  -تضادرا نام ببرید.       ایسام تقاب  -1

 با تغییر کمیت و کیفیت یک یضیهگونه می توان به تنایض یک یضیه دست یافت ؟  چ -2

 کذب یضیه، یک هدق تنایض، رابطه  درابطه هدق و کذب میان دو یضیه متنایض چگونه است؟ ر  -3

 .دهد می نتیجه را دیگرد هدق یضیه، یک وکذب دارد پی در را دیگرد

 کلی سالبه  و کلی یان موجبه تنها م هایی بریرار می شود؟  چه یضیه  میان تنها  تضاد رابطه  -4

 متضاد را بنویسید. یضیه  دو میان کذب و هدق رابطه  -5

          اشد،ب کاذب کلی یضیه  اگر اما  .یابیم می دست کلی دیگر یضیه  کذب به کلی یضیه  یک هدق از

 کاذب یا است هادق آن متضاد یضیه  که بگوییم هورت  یطعی به توانیم نمی

 دارند. یرار کلی یضیه  مصادیو ذی  در زئیجیضیه  مصادیو زیراعلت تسمیه یضیه متداال  چیست؟   -6

 گونه می توان به متداال  یک یضیه دست یافت ؟ چ -7

 یافت. آن یضیه دست« متداال  » به  توان می آن کیفیت داشتن نگه ثابت و کمیت یضیه تغییر با 

 ابطه هدق و کذب میان دو یضیه متداال  چگونه است؟  بیان کنید . ر -8

 کاذب جزئی ه یضی یعنی هرگاه  ( علس بر نه و) است هادق نیز جزئی یضیه  باشد، هادق یضیه کلی هرگاه

 (برعلس ونه) است کاذب نیز کلی یضیه  باشد،

   طرحم کلی ادعایی که هنگامی دهید.چیست؟ توضی  « مغالطه استثناد یاب  چشم پوشی » نظور از م -9

 در ستثناییا شدن پیدا وجود با که هورتی در .کند باط  می را کلی حلم آن نقض مثال یک یافتن شود،

 پوشی شده ایم. مغالطه استثناد یاب  چشم دچار کنیم، اهرار الود حلم کلی بودن بر همچنان کلی، حلم یک

 الف( علس      ب( علس مستودت روبرو را تعریف کنید:   اهطالحا -10

آن « لس ع» را  آمده دست به یضیه  کنیم، جا جابه را حملی یضیه  محمول و موضوع که الف(درهورتی

 یضیه می نامند.

 ستد است، یضیه آن مساود همانند و هدق نظر از که یضیه آن علس به هادق اد یضیه ب( اگر از

 می نامند.« علس مستود »   را یاعده آن یابیم، می 

 را منطو دان معتقدند که یضیه سالبه جزئیه علس الزم الصدق ندارد؟ چ -11

 علس براد کلی یانونی که اند داده نشان (نیست ب الف بعضی) جزئی سالبه  یضیه  بررسی  با دانان منطو

 .ندارد دقالص الزم علس سالبه جزئی که می گویند اهطالحاً  جهت بدین .ندارد وجود یضیه این مستود
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 یه،یض اجزاد کردن جا به جا در که هورتی درغالطه ایهام انعلاس چگونه مغالطه اد است؟     م -12

 رعایت نلنیم دچار مغالطه ایهام انعلاس شدیم. درستی به را مستود علس یاعده 

ه ه رابه موجبکلیه ،موجبه جزئیموجبه کلیه را به موجبه مونه هاد مغالطه ایهام انعلاس را بنویسید. ن -13

 .بگیریم درنظر الصدق الزم کلیه علس نماییم یا براد سالبه جزئیه  علس

 تحت تضاد( -داال ت -نایضت -اد بریرار است .)تضادبین هر یک از یضایاد زیر چه رابطه-14

 ر الف ب است. ه -ب ( بعضی الف ب نیست   عضی الف ب است. ب -الف ( بعضی الف ب نیست

 یچ الف ب نیست.ه -نیست.    د ( بعضی الف ب نیست  بهیچ   الف   -ج ( هر   الف   ب  است 

  د: تداال      ج: تضاد              الف: تحت تضاد                ب: تنایض         

 علسمی شود؟    ر کدامیک از احلام یضایا )علس،تنایض، تضاد...(جاد موضوع ومحمول عوضد -15

 «یستن  الف بهیچ » توجه به یضیه مقاب  ،موارد الواسته شده را بنویسید.  با -16

 ایضج( تن                  ب( علس مستود                                الف( تداال    

 ت    سالف ب ا: بعضی ج               نیست ب الفنیست    ب: هیچ  الف بجواب:   الف: بعضی 

 جواب: هیچ الف ب نیست.را بنویسید.        « ب است الفهر »متضاد یضیه  -17

 را بنویسید .    «  برالی تیم ها، تیم فوالد  هستند  » * علس مستود  یضیه  

 .جواب: برالی تیم فوالدها  ،تیم هستند   

 ال (تدا –تضاد تحت  –ضاد ت -* بین دو یضیه زیر چه حلمی از احلام یضایا بریرار است؟    )تنایض

 جواب: تداال  «               هر الف ب است        بعضی الف   ب است  » 

 جدول ذی  را کام  کنید:  -18

 رابطه یضیه دوم یضیه اول

 تضاد ..................... ر ایرانی مسلمان است.ه -1      

 .......... هر دبیرد باتجربه است عضی دبیران باتجربه هستند.ب -2

 ابطه تداال ر -2سلمان نیست                               مهیچ ایرانی  -1جواب:       

 ام  کنید:   جدول ذی  را ک  -19  

 متضاد علس مستود اه  یضیه

     هیچ کس تنها نیست.

               ا استهیچ تنهایی کس نیست             هر کس تنه                                       
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  را بنویسید« بعضی میوه ها شیرین هستند » تنایض و تداال  یضیه  -20

 ستایرین شالف( هیچ  میوه اد شیرین  نیست              ب(  هر میوه اد                      

 جاهای خالی را با استفاده از کلمات مناسب  کامل کنید

 کاذبکاذب باشد، تداال  آن .................... است.      « بعضی الف ب است» د گر یضیها -1

     ) کیفیت(   )کمیت( واد اینله دو یضیه با هم متنایض باشند باید  در . . . و در . . .  مختلف باشند.   بر -

 کذب ،هدق .دهد می نتیجه را دیگرد هدق یضیه، .یکو ... دارد درپی را دیگرد یضیه،کذب درتنایض،.....یک-3
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