
 
 

 

 (حملی ۀقضی) 6درس خالصۀ

 بی معنی -2               با معنی  -1:بردونوع استجمالت 

 ستجاع اشروز چهارشنبه  :ولی بی معنی هستند مانندت با اینکه ساختار جمله را دارندبرخی جمال-1

      خبری-2   انشایی -1 :برخی جمالت با معنی هستند که دو قسم اند-2

 .نندک می مطرح را دست نای از اموری و ها خواسته تمایالت،احساسات، بلکه دهند؛ نمی خارج ازعالم :خبری انشاییالف(  

 تمایالت و آرزو ) تمنا( ای کاش آمده بودی!-4آیا روح جاودانه است ؟لی(سوااستفهام )-3امر ) برو (-2 نهی ) نرو ( -1وشامل:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .شوند نمی بررسی درمنطق جمالت از دسته دانست،این یاکاذب صادق توان رانمیشایی ان جمالت نکته: 

  جمالتی که درباره عالم خارج خبر می دهند.وبر دو نوع است::ب( خبری

 هر انسانی جسم است .:جمالتی که با واقعیت مطابقت دارند    صادق -1

 هر انسانی مهندس است .     جمالتی که با واقعیت مطابقت ندارند:کاذب  -2            

 (نادرستی)کذب ادربارۀصدق)درستی(ی توانیم دهندومی خبرمی دربارۀچیزی که معنایی با جمالت بهپس قضیه :

 نامیم می "قضیه" بگوییم سخن آنها

 :قضیهاقسام 

 می شود. حکم چیزی برای چیزی نفی یا ثبوت به آن در که ای قضیه به حملی :-1

 .دارد زاویه سه مثلثی هر مثال: 

 به و "محمول"ن آ مسند ،به"موضوع"ادنه به منطق در. اند ادبیات در خبری جمالت همان حملی قضایای نکته:

 رابطه می گویند.()اسنادی ربطی فعل

 نسبت  -3محمول  -2موضوع  -1 اجزای قضیه حملی 

 است         جسم       انسان                                                         

 ربطی فعل         مسند  ادبیات(                       نهاد      در قضیه )اجزای      

 رابطه)نسبت(      محمول   منطق(                      موضوع در قضیه )اجزای      

بطه بین را:نسبت وآن چه وصف وحالت موضوع باشد:محمول آن چه محمول را به آن نسبت دهیم و:موضوع      

  محمول به موضوع
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 در قضایای حملی گاها جای محمول و موضوع عوض می شود  :1نکته

 است      تبریز،   مرکز آذربایجان شرقی

 محمول                     موضوع    نسبت    

 :مانند)باشد سلبی قضیه ۀبطرا که صورتی درو راموجبه قضیه ،(است: مانند)باشد ایجابی قضیه رابطۀ که صورتی در:2نکته    

 نیست ب الفیا(جابیای) ۀرابطاست  ب الف صورت به حملی ۀقضی کلی قالب ترتیب بدین.نامند می راسالبه ،قضیه(نیست 

 .نامند می قضیه راکیفیت سلبی و ایجابی ۀرابط .شود می داده نمایش(سلبیۀ)رابط 

 حملی قضایای اقسام

 خاص باشد.وضوع قضیه یک شخص یا یک شئ یا یک مجموعۀموضوع آن جزئی است وم شخصیه : -1

 فرن 12ارتش ایران آماده نبرداست،حواریون عیسی مجموعه خاص:-2ابن سینا فیلسوف است شخص خاص:-1

 سینا فیلسوف نیست   سالبه : ابن -2  سعدی شاعر استموجیه :  -1است : شخصیه از لحاظ جهت قضیه بر دو نوعبودند. 

  ضیهق سر بر که قیدی حالت وع آن کلی است و موضوع قضیه، شخص یا مجموعه معینی نیست.دراینموضمحصوره :  -2

 (بعضی) وجزئی( هیچ یا هر)  کلی صورت دو به قید این.شود می نامیدهرکندسو می تعیین را موضوع، مصادیق ۀدامن و آید می

 کمیّت قضیه است.ربیانگ و شود می نامیده جزئی سورو کلی سور ترتیب به و شود می ذکر 

 :موضوع مصادیق دامنۀ

 تعیین یعنی. ندک می مشخص را موضوع مصادیق دامنۀ قضیه نیز سور. است کلی مفهومی قضیه، موضوع محصوره قضیۀ در

 .هستند گوینده موردنظر موضوع، ازمصادیق بعضی یا همه که کند می 

 .است شخصیه قضیه: باشد جزئی  قضیه موضوع

 .است محصوره قضیه: باشد کلی                          

   .  است جزئیه قضیه :باشد بعضی محصوره              قضیۀ سور                   

 .است کلیه قضیه :باشد هیچ یا هر 
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 به مربوط که قضیه عموضو بودن کلی و جزئی با است، موضوع مصادیق به مربوط که قضیه سور بودن کلی و جزئی بنابراین

 .دارند اشتراک لفظ در تنها و است متفاوت است، موضوع مفهوم 

 :گفت توان می است، موضوع مصادیق دامنۀ تعیین قضیه، در سور وظیفۀ که آنجا نکته:از

 .ستنده گوینده نظر مورد موضوع، مصادیق از بعضی جزئی قضایای در و موضوع مصادیق همه کلی قضایای در

 :شوند می تقسیم زیر کلیۀدست چهار به محصوره قضایای بگیریم، نظر در نیز را موجبه و سالبه قضایای اگر

 البهس                                             موجبه                                                     

 .نیست ب فال هیچ                          . است ب الف هر                           کلی سور دارای

 .یستن ب الف بعضی                      . است ب الف بعضی                       جزئی سور دارای

 پس:اقسام قضایای محصوره عبارتنداز:

 ب   نیست  ف  ال  هیچ      سالبه کلی       -2ب   است      هر    الف         موجبه کلی -1            

                                  نیست                              ببعضی    الف    سالبه جزئی       -4    الف   ب   است بعضی   موجبه جزئی   -3            

 قضیۀ حملی  6درس نمونه سواالت وحل تمرینات @        

 تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام غلط می باشد؟  @

 تنها جمالت انشایی اندکه قابلیت صادق یا کاذب بودن را دارندوقضیه محسوب می شود.  -1

 ب دانست.ا کاذیاز آنجا که وظیفۀ منطق جلوگیری از خطای اندیشه است پس جمالت انشایی  را می توان صادق  -2

 .است شرطی قضیۀ ،«نیست جاودانه انسانی هیچ»-3
 .باشد می شخصیه «.کرد دوینت را منطق قواعد ارسطو » یقضیه  -4
 .است قضیه بودن جزئی نشانه"هیچ"یا"هر"سورِ-5
 سورِقضیه، دامنۀ مصادیق موضوع را مشخص می کند.-6
 .شود می تقسیم"سالبه"،و" موجبه" دستۀ دو به کیفیّت جهت از حملی قضیۀ-7
    ی است.ن کتاب خواندنمی گویند،مانند ای "شخصیه"اگر موضوع قضیه ای شخص یا شئ معینی باشد به آن -8
 .است "محصوره "قضیۀ است،یک آسیایی کشورهای از ایران" قضیۀ -9

 .است "شخصیه قضیه یک"است خواه عدالت انسان"قضیۀ-10
 .گویند می رابطه اسنادی فعل وبه مسندمحمول وبه جمله،موضوع نهاد به درمنطق -11
 .هستند دهگوین نظر موضوع،مورد مصادیق "همۀ" زییج قضایای ودر موضوع مصادیق"از بعضی"کلی قضایای در-12
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 جمالت صادق، جمالتی هستند که با واقعیت مطابقت دارد.-13
 ص-13غ -12ص  -11غ -10غ -9ص -8ص  -7ص -6غ  -5ص  -4غ  -3غ  -2غ  -1

 جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید؟ @
 )قضیه(.نامند می.................... ..... را منطق در کذب و صدق قابل خبریِ جمله-14
 )خبری(.دارند را قضیه در استفاده قابلیت.......... های جمله فقط-15

 )خبری(. قضایای حملی همان جمالت ...... در ادبیاتند. -16
د،قضیه را سلبی باش قضیۀ در قضیۀ حملی درصورتی که رابطۀ قضیه  ایجابی باشد،دقضیه را.......ودر صورتی که رابطۀ -17

 .........می نامند.)موجبه/سالبه(
 ) سورقضیه(.شود می نامیده........  دارد دامنۀمصادیق موضوع بر داللت قضیه در که لفظی -18
 ()شخصیه.گویند می".........."آن قضیه،مفهومی جزئی باشد.،به موضوع حملی اگر قضیۀ در اگر -19
 ورقضیه(س)  .گوییم می...........شوند مصادیق،مشخص دایره شوند می باعث که های نشانه به منطق در -20
 است)موضوع/محمول( شده تشکیل ونسبت.............،........ از حملی قضیه -21
 ب نیست( فل)الف ب است/اقالب کلی قضیۀحملی به صورت... .... ...است به صورت ایجابی یا... ... .. به صورت سلبی.-22
  )کلی(.است...........مفهومی ، قضیه عموضو محصوره درقضیۀ-23
 )مصادیقِ/موضوع(.است........... .............. دامنۀ ،تعیینِ قضیه در سور وظیفۀ -24

 )مصادیقِ/موضوع(. جزئی وکلی بودن سورِ قضیه مربوط به ....... ..........  است.-25

 (قضیه/موضوعِ.)است موضوع مفهوم به مربوط........ .........  بودن وکلی جزئی-26

  یک قضیۀ ........... است.)حملی( " زده آب و بود رُفته مغان سرای ور "قضیۀ -27

 هریک از مطالب سمت راست با کدام یک از مطالب سمت چپ ارتباط دارد؟@
 صادق-1                        (                          4(قضایای حملی)28   

 انشایی-2              (1(مطابقت باواقع)29  

 کاذب -3                           (                 3(عدم مطابقت باواقع)  30  

 رادبیاتدجمالت خبری -4        (                                             5( کیفیّت قضیه)31  

 به وسالبه    موج -5                                                                                

 پاسخ کوتاه دهید:@
 را بیابید:جمالت انشایی از میان موارد ذیل -32

 می کنند.ناجسام فلزی گرما رامنتقل  -3قرآن بزرگترین کتاب علمی دنیا است  -2آیا فردا جمعه است؟  -1
 ل شوم!ای کاش در امتحان منطق قبو -6آیا تاکنون از موزه دیدن کرده اید؟  -5مسجد جامع شهر ما -4 

 6و5و4و1جواب ها: @

 اصطالحات ذیل را باذکر مثال تعریف کنید:-33
ضیه قاقسام 56)ص  قضیۀشرطی:-2اقسام قضیه شمارۀیک( 56)ص  قضیۀحملیۀ:-2کتاب پاراگراف آخر(      55)ص :قضیه-1 

 پارگراف آخر(56زای قضیۀحملی درادبیات: )ص اج-4پارگراف آخر( 56اجزاءقضیۀحملی درمنطق:)ص -3شمارۀ دو(    

                                                               46  



 
 

 

 یک مثال برای جملۀ انشایی بنویسید؟          آیا روح جاودان است؟ -34
 را مشخص نمایید: محمول"و«موضوع»ی حملیِ ذیل در قضایا - 35
 ران، مشهد است.)موضوع:بزرگترین شهر مذهبی ایران/محمول:مشهد((بزرگترین شهر مذهبی ای1
 ( منطق بهترین درس من است.) موضوع: منطق/ محمول:بهترین درسِ من(2
                      (پرهیز کاران رستگار خواهند شد.) موضوع:پرهیزکاران/محمول:رستگار شدن(                  3

 بیابید: دو قضیهاز میان جمالت زیر -36
 ند متعال است.(عمل صالح مورد رضای خداو2                             (مکن ای صبح طلوع              1
 بود.(ای کاش مهر را پایان ن4  (همانا انسان در زیان است.                                  3
 (3و2جواب:)شماره های @
 یه نیست؟قضاز میان جمالت  زیر کدام موارد  -37
 یگران تجسس نمی کند.(هیچ انسان شریفی ،در امور د2(ای اهل علم ،علم را پنهان نکنید.                        1
 (ای کاش تمام مردم دنیا حق را می شناختند3
 (3و1جواب:)شماره های @
 را مشخص کنید. قضیه هااز میان عبارات زیر ،-38
 ست؟              (آیا کره ماه دارای جوّ ا3کاش هوا بهاری می شد.      (ای 2(مزن برسر ناتوان دست زور    1
 (بعضی ورزشکاران،والیبالیست هستند.5(فارابی فیلسوف است.                         4
 (5و 4جواب:)شماره های @
 برای هر یک از موارد زیر مثالی طراحی کنید: -39

 د(موجبۀ جزئی  جزئی             سالبۀ( ب            الف( موجبۀ کلی          ب(سالبۀ کلی   
 ز است.سم میججواب:الف: هر انسانی جسم است./ب:هیچ درختی انسان نیست./ج:بعضی انسان معلم نیست./د:بعضی @
 .کنید طراحی هستند؟مثالی جمالتی چگونه انشایی جمالت -40

ای مانند. کنند می مطرح را دست این از اموری و ها خواسته ت،تمایالت،احساسا بلکه دهند؛ نمی خارج عالم از خبری یعنی
 کاش قبول شوم.

 .بزنید مثال.هستند نوع هستند؟وبرچند جمالتی چگونه خبری  جمالت -41
 ست.برخیاکتاب جسم :؛ماننددارند مطابقت باواقعیت اند؛یعنی صادق خبری ازجمالت دهند؛برخی خبرمی خارج عالم درباره یعنی

 نند.کاجسام فلزی گرما رامنتقل نمی :ندارند؛مانند مطابقت واقعیت با اند؛یعنی کاذب ریخب ازجمالت
 .کنید طراحی چیست؟مثالی قضیه بودن وسالبه موجبه از منظور-42
) شدبا سلبی قضیه رابطۀ هک صورتی در و.نامند می» موجبه« را قضیه است(،: مانند باشد) ایجابی قضیه رابطۀ که صورتی در

 .نامند می » سالبه« را قضیه ،( نیست: مانند

 بزنید. چیست؟مثال قضیه کیفیّت و ازکمیّت منظور -43
: انندم)باشد سلبی هرابطۀقضی که ودرصورتی.نامند می راموجبه است(،قضیه:باشد)مانند ایجابی رابطۀقضیه که درصورتی

 ابطۀر نیست ب الفیا ابیایج است رابطۀ ب الفصورت  به حملی قضیۀ کلی بدین ترتیب قالب.نامند می سالبه را ،قضیه(نیست
 نگر کمیّت قضیه گفته اند.مثال:بیا را سور اساس، این .نامند می » قضیه کیفیت« را سلبی و ایجابی رابطۀ .شود می داده نمایش
 نیست.الف ب  بعضی

 کیفیت   کمیت       
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 ببرید؟ نام هریک برای مثالی باذکر را حملی قضایای اقسام -44
 (.است خوان درس آموزی دانش محصوره:) هر-2(.است خوان درس شخصیه)سهیل -1حملی: قضیۀ

 .بزنید چیست؟مثالی شخصیه قضیۀ از منظور-45
 ابن سینا فیلسوف است. :مانند باشد، قضیه شخصیه است. جزئی مفهومی قضیه، موضوع اگر
 .بنویسید چیست؟مثالی محصوره قضیۀ از منظور -46
 وبعضی الف ب نیست. هیچ الف ب نیست: مانند  باشد، قضیه محصوره است. کلی قضیه، موضوع اگر
 . است؟بنویسید  حالت چند چیست؟وبه سور از منظور-47

 یا ر)ه کلی صورت دو به یدق شود این می نامیده می کندسور، تعیین را مصادیق موضوع دامنۀ و آید می قضیه سر بر که قیدی
 . شود می نامیده  کلی سور  و  جزئی ترتیبسور به شود و می و جزئی )بعضی( ذکر هیچ(

 همهی ،برخی ،هر، هیچ وبعض.بنویسید؟ شود، می برده بکار چهارگانه محصورات در که را سورهایی-48
 ریاکمیّت قضیهگویند؟سو می چه شوند؛ مشخص موضوع مصادیق دایره شوند می باعث که هایینشانه به قضایا، در-49
 .بنویسید مثال ذکر با را محصوره قضیۀ اقسام -50

 الف:موجبه کلی: هرالف ب است.              ب:سالبه کلی :هیچ الف ب نیست.
 ی الف ب است.         د:سالبه جزئی :بعضی الف ب نیست.ج:موجبه جزئی: بعض

 چیست؟ ،.کند می مشخص را موضوع مصادیق دامنۀ سورِقضیه اینکه از منظور -51
 .هستند گوینده موردنظر موضوع، ازمصادیق بعضی یا همه که می کند تعیین یعنی

 حملی است:ی تعیین کنید هر یک از قضایای زیر مصداق کدامیک از انواع قضیه-52

 عاطفه هستند )محصوره/موجبه جزئی(   (اروپایی ها بی1
 ( تهران پایتخت ایران است.)شخصیه/موجبه(2 
 (ابن سینا شاعر بزرگی نیست.)شخصیه/موجبه(              3
 ( دانش آموزان در کنکور شرکت می کنند. )محصوره/موجبه جزئی( 4
 (                      (هیچ انسانی جاوید نیست)محصوره/سالبه کلی5

 (هر آن کس که دندان دهد، نان دهد)محصوره/موجبه کلی(     6
           (هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارند.  )محصوره/موجبه کلی(                            7 

 (پاستور کاشف میکروب است. )شخصیه/موجبه(             8
 )ع( بودند. )شخصیه/موجبه( (حواریّون یاران حضرت عیسی9 

 نیستند)شخصیه/سالبه(  35(دانش آموزان این کالس 10

 در هر یک از موارد زیر، نوع قضیۀ محصوره زیر را تعیین کنید.-53

 یستند.)سالبه جزئی(( بعضی شترها دو کوهانه ن2(هر مُسکری حرام است. )موجبه کلی(                     1      
        نیست.)سالبه کلی( ( هیچ انسانی در این دنیا جاودان4هان سمی هستند.)موجبه جزئی(          (بعضی گیا 3      

 گزینه صحیح را انتخاب کنید:@

 است؟ "قضیه" خصوصیات از ویژگی کدام -54
 بودن فهامیاست(4        بودن معنی بی(3       واقعیت با مطابقت یاعدم مطابقت(2        بودن انشایی(1
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 ود.شق می سر وکار منطق با جمله های است که محتمل صدق وکذب ..........که به آن جمله ......اطال -55
 خبری – باشد(4       انشایی – باشد( 3        انشایی – نباشد(2        خبری -نباشد( 1

 گردد؟تقسیم می جزئیهو  کلیهقضیۀ محصوره از چه جهت به  -56

 ( از جهت کمیّت افراد موضوع2                           ( از جهت نسبت 1

 مری است کلیام مشخص جزئی است یا ا(از جهت این که آیا موضوع قضیه یک4(از جهت میزان مصادیق محمول   3

 گزینه دو  -56گزینه چهار -55گزینه دو  -54 جواب تست ها: @

 *پاسخ کامل دهید:

 پاراگراف اول 57 مثالی بررسی کنید؟ص قالب کلی قضیۀ حملی را درقالبِ-55

 2و1شماره  58اقسام قضایای حملی راباذکرمثالی بررسی کنید؟ ص -56

 داخل کادر سبز 58اجزای قضیۀمحصوره را باذکر نمونه ای بررسی کنید؟ ص  -57

 پاراگراف آخر 58دامنه مصادیق موضوع را در قضایای حملی باذکر مثالی بررسی کنید؟ ص  -58

 ف اولپاراگرا 59زیی وکلی بودن سورِقضیه چه تفاوتی باجزیی وکلی بودن موضوعِ قضیه دارد؟ ص ج -59

 )قضیۀ حملی(6تمرینات وفعالیت های تکمیلی درس @

 1تمرین  56*تمرین ص

 * قضیه  نیست)جملۀ پرسشی(

 *قضیه نیست)جملۀ امری(

 *قضیه است)قضیه شرطی است(

 *قضیه است)قضیۀ حملی است(

 درست، صحیح،صحت            کاذب: نادرست، غلط، اشتباه و سقمصادق:  -2

  57*تمرین ص

 موضوع: سیل غمت، محمول :برندۀ خانۀ دل رابطه : است)فعل جمله را باید به است تبدیل کرد(

 موضوع: او محمول :تکالیفش را تحویل داده، رابطه: است)فعل جمله را باید به است تبدیل کرد(

 زان، محمول: مریض، رابطه: شدندموضوع : دانش آمو

 موضوع:کتاب ها ، محمول : ارزشمند، رابطه : هستند.

  57تمرین ص2* تمرین 

 دشمن نادان است)موجبه(، نادان دانا نیست)سالبه( ، نادان ناتوان است)موجبه(
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 2تمرین  60*تمرین ص

 *محصوره)موجبۀ کلی(                    * شخصیۀ سالبه

 *محصوره)سالبۀکلی(                                  *محصوره )سالبۀ جزئی(

 *محصوره)موجبۀ جزئی(                   * شخصیه )موجبه(

 1:قسمت61*فعالیت تکمیلی ص 

 نیست )جملۀ انشایی/امری(  الف:قضیه است)جملۀ خبری(                      ب: قضیه

 ج: قضیه است)جملۀ خبری(                        د: قضیه نیست) جملۀ انشایی/امری( 

 2:قسمت61*فعالیت تکمیلی ص 

 الف: قضیۀ حملی           ب: قضیۀ شرطی

 3:قسمت61*فعالیت تکمیلی ص 

 ه: هستندالف( موجبۀ جزئی      موضوع: درخت ها ، محمول : همیشه سبز، رابط

 ب(شخصیه موجبه      موضوع: بینالود ، محمول : بزرگ ترین  کوه خراسان ، رابطه: است

 ، محمول ، بی معنا ، رابطه : نیست"سیمرغ"ج( شخصیۀسالبه        موضوع: 

 موضوع:دشمنان، محمول: نابود، رابطه: شدند د(موجبۀ کلی

 بافت، رابطه: نیستند ه(سالبۀ جزئی          موضوع: فرش ها ، محمول: دست

 و(سالبۀ کلی           موضوع: کس )فرد، انسان(محمول: آمده به کالس، رابطه:نیست

 4:قسمت61*فعالیت تکمیلی ص 

 تساوی:

   هر الف ب است،بعضی الف ب است، هر ب الف است ، بعضی ب الف است                 

 تباین :

   الف نیست ، بعضی ب الف نیستهیچ الف ب نیست، بعضی الف ب نیست ،هیچ ب 

 عموم وخصوص مطلق:

 ب( هر الف ب است ، بعضی الف ب است، بعضی ب الف است، بعضی ب الف نیست. >)در حالتی که الف

   ب( بعضی الف ب است ، بعضی الف ب نیست ، هر ب الف است،بعضی ب الف است. <)در حالتی که الف 

 عموم وخصوص من وجه :

 عضی الف ب نیستبعضی الف ب است، ب

 بعضی ب است، بعضی ب الف نیست
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