
٣٩

» کس به دانش برد توشه ای/جهانی است بنشسته در گوشه ایهر آن«باره عبارت کدام گزينه در -۴
  خارج از کشور) ٩۴صحيح است؟(سراسری»عاشق شو ار نه  روزی کار جهان سر آيد« و

 قضيه شرطی است -ضيه شرطی استق - ٢ضيه نيست              ق - ضيه حملی استق-١

  قضيه نيست -ضيه شرطی استق-۴ضيه شرطی است      ق - ضيه حملی استق-٣

 )٩۶دام عبارت نشان دهنده يک قضيه محصوره است؟( سراسری ک-۵

 شود و در اصل عربی استيل میمجموعه از پنج حرف تشک -١

 امعه بشری در بر گيرنده ساير جوامع انسانی استج -٢

  ستد فرد غير قابل شمارش امجموعه اعدا-٣

 ت ذهن هستندکلمات بيانگر تصورا-۴

 پاسخنامه سواالت جا خالی

- ١٠حملی-٩شرطی - حملی -٨قضيه-٧منطق -۶خبری-۵کاذب -صادق-۴خبری-٣انشايی - ٢انشايی-١
 -هر - سور-١۶کليه - جزئيه-١۵محصوره - شخصيه-١۴کيفيت-١٣سالبه -موجبه -١٢حملی-١١شرطی

  سالبه جزئيه -يهموجبه جزئ - سالبه کليه -جبه کليهمو-١٧عضیب-هيچ

  پاسخنامه سواالت تستی

 گزينه چهار - ۵ گزينه يک-۴گزينه چهار-٣ود گزينه-٢گزينه دو-١

 »احکام قضايا« درس هفتم  

عه توجه: مبحث عکس نقيض و داخل تحت تضاد(تداخل تحت تضاد) فقط برای مطال
  است.

با هم مقايسه  و قضيه اگر از جهت موضوع و محمول و همچنين کم(سور) و کيف(نسبت)د-١
 ٠............و............ کنند، از جملههای مختلفی پيدا میشوند حالت

متفاوت » هردو«يا» نسبت«يا » سور«اما در، ول دو قضيه يکیاگر موضوع و محم-٢
- ١ز:شود که عبارتند احالت پيدا می ۴باشند که در اين صورت باشند.................می

..............٣...............- ٢ -................۴-.................٠ 

ای که سور هر دو کلی ولی از نظر نسبت يکی موجبه و يکی سالبه باشد به دو قضيه- ٣ 
 شود...................يا تقابل..................گفته می



۴٠

 درستگونه است که اگر يک قضيه اين» متضاد«ضيه قی دو از نظر صدق و کذب رابطه-۴
زوماً باشد ديگری معلوم نيست لغلط باشد، ديگری حتماً.................است ولی اگر يکی 

 ).اجتماع محال ارتفاع ممکنباشد.( غلطويا  درست...............باشد بلکه ممکن است 

 مثال برای قضايای متضاد:-۵

 هر دو محالهيچ ايرانی آسيايی نيست(_)صدق ←ايی است (+)متضاد هر ايرانی آسي-١

 هيچ کتابی جذاب نيست(_)کذب هر دو ممکن←تضادمهر کتابی جذاب است(_) -٢

 هيچ انسانی گياه نيست(+)کذب يکی و صدق ديگری. ←_) متضادهر انسانی گياه است(-٣

  ی کليهموجبه>-ی کليهی کليه     سالبهسالبه←اد: موجبه کليهقضايای تقابل تض-۶

 جدول تقابل تضاد:-٧

   +←     - 

 ؟     ←   - 

 -   →    + 

  -      →؟         

هستند  فاوتمت با يکديگر هم در نسبتو  هم در سورای که به دو قضيه-٨
گويند. تقابل..................می

ست يعنی صدق يا ......اای درست باشد، نقيض آن..........اگر قضيه» تقابل تناقض«در -٩
 درست بودن هر دو محال است وغلط بودن هردو نيز محال است   بلکه هميشه يکی درست  و

 يکی غلط است.(اجتماع محال ارتفاع محال)

 جدول تقابل تناقض از نظر صدق و کذب:

 +      ←        - 

  -     ←        + 

  -    →         + 

     +→         -  

  قضايای تقابل تناقض: -١٠

 ی جزئيهسالبه←موجبه کليه



  

۴١  

 

  ی جزئيهموجبه←ی کليهسالبه

  ی کليهسالبه←ی جزئيهموجبه

  ی کليهموجبه←ی جزئيهسالبه

  د(_)نيستنها آسيايی ايرانی بعضی←(+) تناقضاست ايرانی آسيايی هر-١

  (+)هستندها انسان حيوان یبعض←(_) تناقضنيستحيوانی انسان  هيچ-٢

  انسانی شاعر نيست(_)  هيچ←(+)تناقضهستندها شاعر انسان بعضی -٣

  ست(+)اهر انسانی ناطق  ←ها ناطق نيستند(_) تناقضبعضی انسان-۴

  گويند.می«.............» شدبا در نسبت يکسانو  در سور متفاوتای که به دو قضيه- ١١

انند: فقط تغيير در..............کافی است. مشخصيه نکته: برای بدست آوردن نقيض قضايای 
  ». نيست سعدی حکيم« ←نقيض» استسعدی حکيم «

 خل هنگامی که قضيه کلی درست باشد، جزئی آن حتماً............است (صدقدر تقابل تدا-١٢
و ب هر دحتماً...............است(کذ ی جزئی غلط باشد،کلی آنهر دو ممکن)هم چنين اگر قضيه

  ممکن).

اشد، معلوم نيست جزئی آن درست باشد يا غلط(کذب ی کلی غلط باگر قضيه» تداخل«در -١٣
ت ی جزئی درست باشد، معلوم نيست کلی آن درسيکی و صدق ديگر ممکن).هم چنين اگر قضيه

  باشد يا غلط( صدق يکی و کذب ديگری ممکن).

  :جدول تقابل تداخل

  + ←کلی +  جزئی

  -  ←کلی - جزئی

  ؟ ←جزئی  - کلی 

  ؟ ←جزئی + کلی 

  »در تقابل تداخل، اجتماع و ارتفاع متداخلين ممکن است«

  قضايای تقابل تداخل:

  ی جزئيهموجبه ←ی کليهموجبه

  ی کليهموجبه←ی جزئيهموجبه



  

۴٢  

 

  ی جزئيهسالبه←ی کليهسالبه

  ی کليهسالبه←ی جزئيهسالبه

  ها در زيان هستند(+)انسان بعضی←انسانی در زيان است(+) تداخل هر-١

  هر انسانی  کارگر است(_) ←ها کارگر هستند(+) تداخلانسان بعضی-٢

  ها حيوان نيستند(_)اسب بعضی ←اسبی حيوان نيست(_) تداخل هيچ -٣

  انسانی سنگ است(_) هر←ها سنگ هستند(_) تداخلانسان بعضی-۴

  انسانی ناطق است(+) هر←ناطق هستند(+) تداخلها انسان بعضی -۵

  ها نويسنده هستند(+)انسان بعضی ←انسانی نويسنده است(_) تداخل هر-۶

، متفاوتندر نسبت هستند اما د هر دو دارای سورجزئیای که به دو قضيه- ١۴
  گويند.می«.......................» 

است تداخل تحت تضاد آن حتماً................اگر جزئی غلط باشد، » تداخل تحت تضاد«ر د-١۵
ی جزئی درست باشد، تداخل تحت تضاد آن معلوم ( کذب هر دو محال است) اما اگر قضيه

  نيست درست باشد يا غلط.

  جدول تداخل تحت تضاد

  ؟ ←جزئی(+) تداخل تحت تضاد 

  +←جزئی(_)تداخل تحت تضاد

  تداخل تحت تضاد+ جزئی→؟  

  جزئی - تداخل تحت تضاد→+ 

  )اجتماع ممکن ارتفاع محال(

  قضايای تداخل تحت تضاد:

  ها سنگ نيستند(+)نبرخی انسا ←ها سنگ هستند(_) تداخل تحت تضادبرخی انسان-١

ها نقاش نيستند(+) (صدق انبرخی انس ←ها نقاش هستند(+) تداخل تحت تضادبرخی انسان-٢
  هر دو ممکن)

  ها ناطق نيستند(_) انبرخی انس ←تحت تضاد ها ناطق هستند(+) تداخلبرخی انسان-٣



  

۴٣  

 

  ی تضاد با......................درست بر عکس يکديگر است.رابطه-١۶

  رند.ی جزئی...............از اقسام تقابل را ندا.....و قضايا............قضايای کلی .-١٧

صدق و کذب بين  قيض، تداخل، تداخل تحت تضاد و تضاد قضايای زير را بنويسيد ونسبتن- ١٨
  ها را تعيين کنيد.آن

  »داران گوشتخوارهستندبعضی از مهره«-١

  »هر مثلثی شکل است«-٢

  »ها روشن نيستندبعضی رنگ«-٣

  »هيچ گياهی نامی نيست«-۴

يک از قضايای ستون سمت راست با کداميک از قضايای ستون سمت چپ  مشخص کنيد هر-١٩
  ارتباط دارد و نوع آن چيست؟

  ها کاذب هستندايرانی مسلمان است                بعضی شغلهر 

  ها مسلمان هستندهيچ فلزی عايق نيست                  بعضی ايرانی

  ها سفيد هستند            هر شغلی کاذب است            بعضی سنگ

  ها کاذب نيستند           هر فلزی عايق استبعضی شغل

  ها مسلمان نيستندبعضی ايرانی                                          

  ها سفيد نيستندبعضی سنگ                                          

  بل را مشخص کنيد.نوع قضيه متقا- ٢٠

                       + -  

  ؟                -        

با  ی يک قضيهاما در..........رابطهشوند ا هم مقايسه میب دو قضيهدر بحث تقابل همواره -٢١
  شود.بررسی می عکس خودش

ی ديگری گر جای موضوع و محمول  يک قضيه با هم عوض شود، از اين طريق قضيها-٢٢
.........» «...ی اول نيزگويند و قضيهقضيه اول می«..............» شود که آن را ساخته می
  شود.ناميده می

  ..........و...............است.عکس بر دو نوع.....- ٢٣



  

۴۴  

 

قضيه را » کيف«را عوض کنيم اما ی حملی، جای موضوع و محمولاگر در يک قضيه-٢۴
  ی اول است.رسيم که عکس...............قضيهی دومی میثابت نگه داريم به قضيه

  است. ثابتقضيه اصل، «............» و«..........» ر عکس مستوی د-٢۵

يد تغييرات ديگری بنابراين با ی عکس .............دو قضيه ضروری است،بطهچون در را- ٢۶
ی اول درست باشد، عکس مستوی آن هم حتماً درست نيز صورت گيرد تا هنگامی که قضيه

  باشد.

  قضايای عکس مستوی:-٢٧

  ی جزئيهموجبه ←ی کليهموجبه

  ی کليهسالبه ←ی کليهسالبه

  ی جزئيهموجبه ←ی جزئيهموجبه

  الصدق ندارد.عکس الزم←ی جزئيهسالبه

  جدول احکام عکس مستوی:

  الصدق)(الزمهستندها ايرانی آسيايی بعضی←است ايرانی آسيايی هر-١

  الصدق)(الزمنيستحيوانی گياه  هيچ←نيستگياهی حيوان  هيچ-٢

  )الصدقها شعر هستند(الزمبعضی زيبا←ها زيبا هستندبعضی شعر-٣

  الصدق ندارد.عکس الزم ←باسواد نيستندها بعضی انسان-۴

ی جزئيه نشود، يعنی وجبهم» ی کليهموجبه«اگر عکس مستوی -٢٨
   ی موضوع و محمول..............يا...............تغيير نکند، در قضايای که رابطه

  الصدق نخواهيم داشت.است، عکس مستوی الزم» عام و خاص مطلق« 

  آسيايی ايرانی است (کاذب) هر←ست عکس مستویايرانی آسيايی ا هرمانند: 

باشد، عکس مستوی با » تساوی«با وجود اينک در قضايايی که نسبت بين موضوع و محمول 
مام شود اما  به طور کلی برای جلوگيری، شکل گيری قضايای کاذب، در تسور کلی کاذب نمی

  ی کليه است.ی کليه، موجبهموارد عکس مستوی موجبه

خی از ......... برعکس مستوی، صدق دو قضيه الزامی است، اما در ....... چون در- ٢٩
...عکس شود............قضايا، عکس کاذب شده و با هيچ تغييری صادق نمی شود، لذا گفته می

  الصدق ندارد. مستوی الزم



  

۴۵  

 

ها انسان عضی باسوادب«←-عکس مستوی» ها باسواد نيستندبعضی انسان«مانند: 
  اذب).ک»(نيستند

  ی قضايای زير را بنويسيد.عکس مستو- ٣٠

  ←عکس مستوی» هر آبی مايع است« -1
 ←هيچ روزی شب نيستم عکس مستوی«  -2
  ←عکس مستوی»بعضی گياهان سمی هستند« -3
 ←عکس مستوی»ها اتومبيل نيستندبعضی ماشين« -4

قرار ا به جای موضوع و خود..............را به جای محمول ر......محمول هر گاه......- ٣١
 شود.داده و نسبت(سلب و ايجاب) را تغيير دهيم، عکس...........ناميده می

  ر عکس نقيض...............ثابت است اما..........ثابت نيست.د-٣٢

الوه بر تغيير کيف يا نسبت، تغييرات ديگری نيز بايد صورت گيرد تا عدر عکس نقيض -٣٣
  ..نيز صادق باشد.ی اصل صادق است، .............اگر قضيه

  قضايای عکس نقيض:

  ی کليهسالبه ←ی کليهموجبه-١

  ی جزئيهموجبه ←ی کليهسالبه-٢

  الصدق نداردالزم عکس ←ی جزئيهموجبه-٣

  ی جزئيهموجبه ←ی جزئيهسالبه-۴

  الصدق)هيچ غير دو بعدی شکل نيست(الزم←عکس نقيض» عدی استهر شکلی دو ب«-١

  الصدق)ها مجرد هستند(الزمادیبعضی غير م←عکس نقيض»نيستهيچ مجردی مادی «-٢

  داردنالصدق عکس نقيض الزم» ها عالم هستندبعضی انسان« -٣

  الصدق)ها دارو هستند(الزمهیبعضی غير گيا←عکس نقيض»ها گياهی نيستندبعضی دارو« -۴

  ای برقرار است؟ک از قضايای زير چه رابطهبين هر ي- ٣۴

- مسلمانان حکم خداوند را ناديده می بعضی←گيردکم خداوند را ناديده نمیهيچ مسلمانی ح-١
  گيرند.

  ها خوردنی نيستندبعضی آب ←ها خوردنی هستندبعضی آب-٢

  ی جزئيهموجبه ↔ی جزئيهموجبه-٣



  

۴۶  

 

  ی کليهسالبه↔ی کليهموجبه-۴

  ی کليهسالبه↔ی جزئيهموجبه-۵

  ی کليهسالبه↔ی کليهسالبه-۶

  هيچ کتابی آموزنده نيست ←آموزنده استهر کتابی -٧

  ای شيرين استهر ميوه ←ها شيرين هستندبعضی ميوه -٨

  بعضی غير ب الف است ←بعضی الف ب نيست٩

ها متفاوت قتی موضوع و محمول قضيه يکی و سور يا نسبت آنو- ٣۵
ه شود که در ............حالت نسبت دو قضيباشد....................حالت پيدا می

  ها متفاوت است.ودر............حالت سور آن

ی محال در جمع دو ضيهقآن دو و دو  در رفع ممکندو نسبت و  در جمع محالی دو قضيه-٣۶
  باشد.نسبت و رفع آن دو، به ترتيب موصوف به .............و...........می

اين شرط عکس گر در منطق آن عکسی را معتبر بدانيم که هميشه صادق باشد، با ا-٣٧
 ی کليه و عکسمستوی.............و عکس نقيض..........مردود است وعکس مستوی موجبه

  ی کلی به ترتيب به شکل..........و...........است.نقيض سالبه

کدام »هر جسمی رنگ پذير است«یداخل، عکس نقيض،تضاد، تداخل تحت تضاد قضيهت- ٣٨
  است؟

  آن.........است.» عکس نقيض«و .......»....يهموجبه کل«عکس مستوی - ٣٩

صادق است، در مورد صدق يا کذب »الف غير ب است هر«ی هر گاه بدانيم که قضيه- ۴٠
» بعضی الف غير ب است«و» هيچ غير ب الف نيست«و» بعضی غير ب الف است«قضايای 

  توان گفت؟به ترتيب چه می

مانعةالجمع در شرطی منفصل و  دول احکام قضايای تضاد از نظر صدق و کذب مانندج - ۴١
  تناقض مانند حقيقی و تداخل تحت تضاد مانند مانعةالرفع است.

ی از محصورات عکس مستوی گاهی درست و گاهی نادرست باشد به اين هر گاه در يک- ۴٢
  معنی است که آن محصوره.......................ندارد.

  ؟ی کدام دو قضيه به درستی بيان نشده استرابطه-۴٣

  تضاد)»(هيچ پرنده ای دو زيست نيستهر پرنده ای دو زيست است      «-١

  عکس مستوی)»(هر جيوه ای فلز است       بعضی فلز ها جيوه اند«-٢



  

۴٧  

 

  تناقض)»(بعضی پرندگان تخم گذارند      هيچ پرنده ای تخم گذار نيست«-٣

کتريسيته است(تداخل تحت بعضی فلزات هادی الکتريسيته هستند      هر فلزی هادی ال«-۴
  تضاد)

  .زيرا:............شود.........است، می ٨ی حافظ شاعر قرن نقيض قضيه - ۴۴

  دول زير با کدام يک از احکام قضايا مطابقت دارد؟ج - ۴۵

  +    ؟             _            -؟                    -       -+             

  اخل تحت تضادتد- ۴تداخل    - ٣ناقض    ت-٢تضاد    -١

تقابل، اگر از صدق هر کدام کذب ديگری الزم بيايد دو قضيه در دو قضيه م-۴۶
  نامند.را...........و...............می

  داميک از قضايای زير دارای تضاد هستند؟ک-۴٧

  زنندعضی فلزات زنگ میب- ٢عضی اسم ها منصرف نيستند     ب-١

 يچ حشره ای مهره دار نيسته-۴رسطوبنيان گذار منطق است      ا-٣     

ر کيف داشته باشيم و سور کلی باشد حکم دو ی مشترک در سور و متفاوت دهر گاه دو قضيه - ۴٨
  قضيه از نظر صدق و کذب...................است.

محال در جمع دو «یهو دو قضي» محال در جمع دو نسبت و ممکن در رفع آن«ی دو قضيه-۴٩
  باشد.به ترتيب موصوف به.............و...........می»نسبت و رفع آن دو

 ها کذب ديگری را نتيجه گرفت نه بالعکس و بتوان ازه بتوان از صدق يکی از آندو قضيه ک-۵٠
صدق يکی کذب ديگری را نتيجه گرفت و بالعکس و بتوان از صدق کلی صدق جزئی را نتيجه 

  بالعکس به ترتيب...............و...............و.............است.گرفت نه 

ای مطرح شوند قيض عکس قضيهنبه عنوان » بعضی منصوب ها مفعول اند«ی هر گاه قضيه- ۵١
  اصل آن چيست؟

  به ترتيب کدام است؟»هر ايرانی آسيايی است«کس مستوی و عکس نقيض الزم الصدق ع - ۵٢

باشد ضيه............در کيف برای تحقق تناقض کفايت کند زمانی است که ق جا که فقط اختالفآن-۵٣
  .....است.ی کليه به ترتيب...........و........ی جزئيه و موجبهو در غير اين صورت نقيض سالبه

هر عاقلی «و»هيچ عاقلی ستمگر نيست«ی بر اساس احکام قضايای حملی، بين دو قضيه - ۵۴
برقرار است؟ بين دو نسبت تناقض و تضاد، چه شباهتی بر قرار است؟ چه نسبتی » ستمگر است

  اند کدام است؟عضی ميوه ها شيرينب«ی تداخل تحت تضاد قضيه



  

۴٨  

 

م ر مهاحکام قضايای حملی از نظر صدق و کذب(فهم اين مباحث برای کنکوربسيا
  است)

  تضاد- ١

  شود.عوض می فقط کيف کلیدر قضايای 

  سالبه کليه        يعنی: موجبه کليه       

ب کاذاست اما اگر اصل  کاذبباشد متضاد آن حتماً  صادقدر تضاد اگر اصل قضيه 
حکام ا» اجتماع محال ارتفاع جايز«باشد.  صادق يا کاذبتواند باشد، متضاد آن می

  آن مانند مانعةالجمع است.     

    -+    ؟                 -؟                 -    -+                 

  مثال ها:

  - هر انسانی حيوان ناطق است+        هيچ انسانی حيوان ناطق نيست- ١

  - هيچ انسانی با سواد نيست               - هر انسانی باسواد است- ٢

  هر گياهی نامی است+              - هيچ گياهی نامی نيست- ٣

  تداخل-٢

  شود.عوض می يا سور فقط کمدر تمام قضايای محصوره 

  يعنی: موجبه کليه        موجبه جزئيه         موجبه جزئيه        موجبه کليه

  سالبه کليه        سالبه جزئيه           سالبه جزئيه          سالبه کليه       

م هآن  کلیکاذب باشد  جزئیهم صادق است و اگر  جزئیصادق باشد  کلیدر تداخل اگر 
مشخص نيست ممکن است صادق يا کاذب  جزئیکاذب باشد  کلیکاذب است اما اگر 

  تواند صادق يا کاذب باشد.می کلی صادق باشد زئیباشد و اگر ج

  مثال ها:

  +حيوان ها حساس هستند بعضی+             حيوانی حساس است هر- ١



  

۴٩  

 

  - نيستهيچ فلزی رسانا          - بعضی فلزها رسانا نيستند-٢

  - بعضی مربع ها سه ضلعی هستند   - هر مربعی سه ضلعی است- ٣

  بعضی انسان ها باسواد هستند+          - هر انسانی با سواد است- ۴

  - بعضی ميوه ها شيرين نيستند+        هيچ ميوه ای شيرين نيست- ۵

  بعضی انسان ها گياه نيستند+         هيچ انسانی گياه نيست+- ۶

  تناقض -٣

  شودعوض می هم کم و هم کيفدر تمام قضايای محصوره 

  يعنی: موجبه کليه         سالبه جزئيه    موجبه جزئيه          سالبه کليه

  سالبه کليه        موجبه جزئيه       سالبه جزئيه        موجبه کليه      

صادق باشد  در تناقض اگر قضيه اول کاذب باشد متناقض آن صادق واگر قضيه اول
  است.حقيقی احکام آن مانند قضيه » اجتماع و ارتفاع محال«متناقض آن کاذب است.

         +-     -                    +     +-    -         +  

  مثال ها:

  - هر سفيدی رنگ است +        بعضی سفيد ها رنگ نيستند- ١

  - ل نيستبعضی شعر ها غزل هستند+        هيچ شعری غز- ٢

  بعضی لباس ها پشمی هستند+        - هيچ لباسی پشمی نيست- ٣

  - هر گلی سمی است       - بعضی گلها سمی نيستند- ۴

  تداخل تحت تضاد

  شود.عوض می فقط کيف جزئیدر قضايای 

  يعنی: موجبه جزئيه         سالبه جزئيه  



  

۵٠  

 

ت اس حتماً صادقباشد تداخل تحت تضاد آن  کاذبدر تداخل تحت تضاد اگر قضيه اول 
تفاع اجتماع جايز ار«باشد.  صادق يا کاذبتواند باشد مشخص نيست می صادقاما اگر 

  است. مانعةالرفعاحکام آن مانند » محال

  - +   +       ؟    ؟         +    +                 -

  مثال ها:

  عضی دايره ها شکل هستند+ب         - بعضی دايره ها شکل نيستند- ١

  بعضی کتاب ها فلسفی هستند+       بعضی کتاب ها فلسفی نيستند+- ٢

  - بعضی فلزها رسانا هستند+         بعضی فلزها رسانا نيستند- ٣

  عکس مستوی و نقيض

  در عکس مستوی و نقيض اگر قضيه اول(اصل) صادق باشد، عکس آن هم بايد صادق باشد.

  حملیجدول احکام قضايای 

  محصورات

 ↓چهارگانه

عکس 
 مستوی

عکس 
 نقيض

تداخل  تداخل تضاد تناقض
 تحت تضاد

موجبه  موجبه کليه
 جزئيه

سالبه  سالبه کليه
 جزئيه

موجبه  سالبه کليه
 جزئيه

 ندارد

موجبه 
 جزئيه

موجبه 
 جزئيه

موجبه  ندارد سالبه کليه ندارد
 کليه

سالبه 
 جزئيه

موجبه  سالبه کليه سالبه کليه
 جزئيه

موجبه 
 جزئيه

موجبه 
 کليه

سالبه 
 جزئيه

 ندارد

سالبه 
 جزئيه

موجبه  ندارد
 جزئيه

موجبه 
 کليه

موجبه  سالبه کليه ندارد
 جزئيه

  

  

  



  

۵١  

 

  مغالطه ايهام انعکاس؛ 

، اجزای قضيه، قاعده عکس مستوی را به درستی رعايت نکنيمدر صورتی که در جا به جا کردن 
ا کنيم ي عنوان مثال اگر موجبه کلی را به موجبه کلی عکسشويم.به می»مغالطه ايهام انعکاس«دچار

  برای سالبه جزئی عکس الزم الصدق در نظر بگيريم، دچار اين مغالطه شده ايم.

  مغالطه ايهام انعکاس←همه آسيايی ها ايرانی هستند←مانند: همه ايرانی ها آسيايی هستند

  مغالطه ايهام انعکاس←ستندبعضی باسواد ها انسان ني←باسواد نيستندبعضی انسان ها 

  شود.استفاده زيادی میتبليغات در از اين مغالطه 

  نمونه سواالت از احکام قضايای حملی

  نمونه اول

  خواهند يکی از احکام قضايا را پياده کنيم.دهند و از ما میاصل قضيه را می

  تضاد، تداخل و عکس نقيض بسازيد.» هر گردويی گرد است«ی مثال: با قضيه

  نمونه دوم

آن را  گويند: يک قضيه را عکس کنيد سپس نقيضاست يعنی ابتدا مثالً می» سپس«کليد آن کلمه ی 
نقيض:هيچ ←عکس مستوی:بعضی رسانا ها فلز هستند←بنويسيد. مانند:هر فلزی رسانا است

  رسانايی فلز نيست

  نمونه سوم

  شود.احکام پرسش می شود و از سايرعکس، متضاد يا متناقض قضيه ای به ما داده می

و  مثال:عکس مستوی قضيه ای چنين است: بعضی مسلمانان اروپايی هستند(موجبه جزئيه)،متناقض
د، پس دهندهند بلکه عکس ، متناقض يا متضاد را میمتضاد آن چيست؟ در اين نمونه قضيه را نمی

» کسع«يه باال چون اول بايد اصل را پيدا کنيم و سپس قضايای خواسته شده را بسازيم. در قض
 آنکه وموجبه جزئيه است، اصل ممکن است موجبه جزئيه يا موجبه کليه باشد بايد هر دو را ساخت 

  صادق است اصل گرفت.

  ن هستند +(صادق)بعضی اروپايی ها مسلما- ٢              -هر اروپايی مسلمان است -١

  هيچ اروپايی مسلمان نيست←متناقض

  

  



  

۵٢  

 

  نمونه چهارم

ايد از بآيد می» کسره«متضاِد عکس مستوی قضيه زير را بنويسيد. توجه: هرگاه موارد با متناقِض 
چ بالداری انسان عکس مستوی:هي- ١←مورد آخر شروع کنيم .مانند:هيچ انسانی بالدار نيست

  ناقض:بعضی بالدارها انسان نيستندت-٣←متضاد:هر بالداری انسان است-٢←نيست

  نمونه پنجم

  بسازيد.نقيض عکس را 

  در اين مورد بايد عکس مستوی يا عکس نقيض را بسازيد سپس تناقض يا نقيض کنيد.

ده نقيض:هيچ سياهی پرن←عکس مستوی:بعضی سياه ها پرنده هستند←مانند:هر پرنده ای سياه است
  نيست

  سواالت تستی

باشدو  تواند صادق يا کاذبکاذب باشد، کدام قضيه می»ب است هر الف«در صورتی که قضيه -١
  شود؟چه ناميده می

  عکس مستوی -رخی الف ب استب -٢تضاد                 م -رخی الف ب نيستب -١

  تناقض -رخی الف ب نيستب-۴تضاد                     م -يچ الف ب نيسته-٣

ايای محصوره زير دارای قضايای عکس مستوی، عکس نقيض، تناقض و تضاد کداميک از قض-٢
  است؟

  ٣و٢گزينه  - ۴ی جزئيه     سالبه-٣ئيه      ی جزموجبه-٢ی کليه    سالبه -١

آن استنباط کرد که به غلط  توان ازدرست باشد، کدام قضيه را می»هر الف ج است«ی اگر قضيه-٣
  ها اطمينان داشت؟بودن آن

  بعضی الف ج است- عضی ج الف استب- ٢عضی الف ج نيست              ب-يچ الف ج نيسته-١

  عضی ج الف استب -يچ الف ج نيسته-۴عضی ج الف است        ب -هيچ غير ج الف نيست-٣

  حتماً کاذب است توان اطمينان داشت نتيجهی متداخل چه موقع میدر دو قضيه-۴

  رگاه قضيه کلی کاذب باشد جزئی نيز کاذب خواهد بوده-١

  ی جزئی کاذب باشد کلی نيز کاذب خواهد بودهر گاه قضيه-٢

  ی جزئی صادق باشد کلی کاذب خواهد بودگاه قضيه هر-٣

  ی کلی صادق باشد جزئی کاذب خواهد بودهر گاه قضيه-۴



  

۵٣  

 

 توان از آن استنباط کرد کهضايا را میقدرست باشد، کدام » هيچ الف ج نيست«یفرض کنيد قضيه-۵
  به درست بودن آن ها اطمينان داشت؟

  تهر الف ج اس -هيچ ج الف نيست-٢يست      هيچ ج الف ن -ی الف ج استبعض-١

  تبعضی الف ج نيس -يچ ج الف نيسته- ۴عضی الف ج نيست        ب -ر الف ج استه-٣

 در منطق، آن عکسی معتبر است که هميشه صادق باشد، با اين معيار، عکس کدام اگر گفته شود-۶
ترتيب کدام  ی کلی بهی کلی و موجبهشودو عکس سالبهقضيه از مسّورات مردود اعالم می

  )٨٩است؟(سراسری 

  ی کلیوجبهم - ی کلیسالبه - زيیی جموجبه-٢کليه     وجبهم - ی جزيیسالبه -ی جزيیموجبه-١

  ی جزيیوجبهم -ی کلیسالبه - زيیی جسالبه- ۴ی جزيی   وجبهم-ی جزيیسالبه - ی جزيیسالبه-٣

به ترتيب کدام است؟(سراسری  »هر جسمی رنگ پذير است«یقضيه تداخل، عکس نقيض و تضاد-٧
٩٠(  

  يچ جسمی رنگ پذير نيسته - يچ غير رنگ پذيری جسم نيسته -نگ پذير هستندربعضی جسم ها -١

  يچ جسمی رنگ پذير نيسته-يچ غير رنگ پذيری جسم نيسته -نگ پذير نيستندربعضی جسم ها -٢

عضی جسم ها رنگ ب -عضی غير رنگ پذير ها جسم نيستندب -عضی جسم ها رنگ پذير هستندب-٣
  پذير نيستند

  ها رنگ پذير نيستندعضی جسمب-ها رنگ پذير نيستندعضی جسمب -ها رنگ پذير نيستندبعضی جسم-۴

شودکه -محمول قضيه يکی و سور يا نسبت آنها متفاوت باشد.......حالت پيدا می وقتی موضوع و-٨
  ت دارد.در......حالت نسبت دو قضيه ودر .......حالت سور آنها تفاو

  ود -سه -چهار-۴دو       - دو -چهار-٣يک       -سه -هارچ-٢ک       ي -کي - ود-١

صادق است، در موردصدق يا کذب »هر الف غير ب است«ی هر گاه بدانيم قضيه-٩
، به »بعضی الف غير ب است«و» هيچ غير ب الف نيست«،»بعضی غير ب الف است«قضايای

  )٩٢توان گفت : (سراسری ترتيب می

  صادق است - بل تشخيص نيستقا-ابل تشخيص نيستق-١

  يستنقابل تشخيص  -کاذب است -تصادق اس-٢

  قابل تشخيص نيست -اذب استک -ابل تشخيص نيستق-٣

  صادق است -کاذب است -صادق است-۴

  )٩٣رگاه دريکی ازمحصورات،عکس مستوی گاهی درست باشد و گاهی نادرست...(سراسری ه- ١٠



۵۴

د از موارد نادرست آن صرف نظر کرد باي-١

 ه اين معنی است که آن محصوره عکس الزم الصدق نداردب-٢

  ن هم همينطور خواهد بودعکس نقيض آ -٣

  شودرستی عکس بر اساس محتوا در نظر گرفته مید-۴

توان نتيجه گرفت؟(سراسری یصدق کدام مورد را نم»هيچ الف ب نيست«ی از صدق قضيه-١١
٩۴(  

  يچ ب الف نيسته-٢ر غير ب الف است              ه-١

 عضی الف غير ب استب-۴عضی غير ب الف است          ب-٣

را بدانيم، صدق کدام » هيچ ج الف نيست« و کذب» هر الف ب است«دق هر گاه از ص - ١٢
  )٩۵توانيم مشخص کنيم؟(سراسری قضيه را با استفاده از آنها می

  هر ج ب است- ٢            بعضی ج ب نيست      -١

 يچ ج ب نيسته- ۴عضی ج ب است                   ب-٣

 )٩۵ر قضايای زير پيدا کرد؟(سراسری توان ميان دو قضيه دکدام نسبت را می - ١٣

هر فلزی هادی است  -١

 هيچ عايقی فلز نيست -٢

 برخی فلزات عايق هستند-٣

 داخلت- ۴تضاد   - ٣    تناقض-٢کس نقيض   ع-١

  به ترتيب کدام است؟»هر جسمی رنگ پذير است«ضاد تناقض و عکس مستویت - ١۴

ضی رنگ پذير ها جسم بع -ندستنينگ پذير ر ها  جسم بعضی -هيچ جسمی رنگ پذير نيست-١
  هستند

 ر رنگ پذيری جسم استه -عضی جسم ها رنگ پذير نيستندب -يچ جسمی رنگ پذير نيسته-٢

رنگ پذير  بعضی جسم ها -هيچ جسمی رنگ پذير نيست -ذير نيستندبعضی جسم ها رنگ پ-٣
  هستند

پذير ها جسم  بعضی رنگ-عضی جسم ها رنگ پذير هستندب -عضی جسم ها رنگ پذير هستندب-۴
  هستند



۵۵

را عکس کرده و سپس نقيض  عکس آن را بسازيم کدام  »ستاهر الف ب «هر گاه قضيه- ١۵
  )٩۶آيد؟(سراسری قضيه به دست می

 لف استبعضی غير ب ا-٢ب است               بعضی غير الف-١

 عضی ب الف نيستب-۴يچ ب الف نيست                      ه-٣

 سواالت جا خالی پاسخنامه

 - کاذب-۴تضاد  -تضاد-٣ضاد تداخل تحت ت - تداخل - تناقض -تضاد –تقابل - ٢عکس  - تقابل-١
کاذب  -درست -١٢کيف  - داخلت -١١.... - ١٠غلط -٩تناقض -٨......-٧.....- ۶......-۵صادق 

 - ضادتداخل تحت ت - ١٧ضاد تداخل تحت ت - ١۶درست  - ١۵ضاد تداخل تحت ت -١۴.... - ١٣
- ٢٢عکس -٢١مانعةالجمع  -تضاد-٢٠ه عهده دانش آموزبتمرين کالس/ - ١٩.....-١٨تضاد 
کم  -٢٨..... -٢٧صدق  - ٢۶کيف  -صدق - ٢۵مستوی  -٢۴نقيض  - مستوی -٢٣اصل  - عکس

 -صدق -٣٢نقيض  - موضوع - نقيض - ٣١..... - ٣٠زئيه جی سالبه -ی جزئيهسالبه - ٢٩يا سور 
ی موجبه-ئيه ی جزسالبه -٣٧تناقض  - تضاد -٣۶  /٢ - ٣ -۴/ -٣۵.... - ٣۴کسع -٣٣کيف 
ی -وجبهم-٣٩مرين کالس/ به عهده دانش آموز ت -٣٨جزئيه  یموجبه -ی جزئيهموجبه-جزئيه
 - ۴٢..... - ۴١صادق ←تداخل - صادق←عکس- صادق←کس مستویع-۴٠ی کليه سالبه -جزئيه

 - متناقض -۴۶تضاد  - ۴۵نيست  ٨ن حافظ شاعر قر-۴۴گزينه چهار -۴٣عکس الزم الصدق 
 -تناقض -تضاد - ۵٠تناقض - تضاد- ۴٩ارتفاع جايز اجتماع محال -۴٨گزينه چهار  - ۴٧نقيض 
کالس/ به مرين ت- ۵۴جزئيه  یسالبه - ی کليهموجبه -شخصيه -۵٣.....  - ۵٢.....- ۵١تداخل 

  عهده دانش آموز 

 سواالت تستیپاسخنامه  

گزينه چهار   -۶ گزينه چهار  - ۵زينه دو  گ - ۴گزينه يک    -٣زينه يک   گ -٢گزينه سه   -١
گزينه  - ١٢زينه يک   گ - ١١زينه دو  گ -١٠ گزينه چهار  - ٩زينه چهار    گ -٨گزينه يک   -٧

  گزينه سه - ١۵ زينه يکگ -١۴ گزينه يک - ١٣يک (تابع اخس مقدمتين)  

»قياس اقترانی«  درس هشتم

 شود.تقسيم می  اقترانی و استثنايی قياس بر دو نوع

- ده مینامياقترانی  قياسی که اجزای نتيجه(موضوع و محمول) در دو مقدمه پراکنده است، قياس
  شود.

 فلز است (صغری) آهن ی اول                       مثال: مقدمه

 .(کبری)شوددر اثر حرارت منبسط میی دوم                      فلز مقدمه 


