
 «احکام قضایا» درس هفتم  

بین قضایای محصوره از نظر صدق وکذب و تغییر کمیت و کیفیت، حداقل جهار رابطه 

 1نامیده می شود.اقسام تقابل در این درس شامل موارد زیر است:« تقابل»وجود دارد که 

 تداخل تحت تضاد -4داخل      ت -3ناقض      ت -2ضاد        ت -1

 تضاد  -1

یر ا تغیبرابطه تضاد تنها میان قضیه های موجبه ی کلیه و سالبه ی کلیه برقرار است. بنابر این 

 کیفیت قضیه کلی، به قضیه متضاد آن می رسیم. 

 در قضایای جزئی رابطه تضاد بر قرار نمی شود.

 تناقض -2

 ت.ه اسوجبه جزئیرابطه تناقض میان قضیه های موجبه کلیه و سالبه جزئیه و میان سالبه کلیه و م

 2)نقیض( آن قضیه دست یافت .« متناقض»با تغییر کمیت و کیفیت یک قضیه می توان به  

 نکته: برای به دست آوردن نقیض قضایای شخصیه تغییر نسبت کافی است.♦

 

 تداخل  -3

 ست.ا رقراراین رابطه میان قضیه ی موجبه کلیه و موجبه جزئیه و میان سالبه کلیه و سالبه جزئیه ب

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

 وجه تسمیه تداخل چیست؟

میده خل نااز آنجا که مصادیق قضیه جزئی در ذیل مصادیق قضیه کلی قرار دارند، این رابطه را متدا

 اند.

 تداخل تحت تضاد -4

 جزئیه و سالبه جزئیه بر قرار می شود.این رابطه تنها میان قضیه های موجبه 
                                                           

 .مبحث تداخل تحت تضاد، برای مطالعه است 1

 
« ام القضایا»بدیهی ترین و پایه ای ترین قضیه ، محال بودن تناقض)اصل محال بودن اجتماع و ارتفاع دو نقیض( است که آن را مادر قضایا 2

 نامیده اند.



 در جزئی ها فقط کیف تغییر می کند.

 قضایای کلیه تداخل تحت تضاد ندارند.

 مربع تقابل

 تقابل تناقض 1رابطه 

 تقابل تضاد 2رابطه 

 تداخل 3رابطه  تقابل

 تقابل تداخل تحت تضاد 4رابطه 

                                                  

   

 

 

 عکس   

در صورتی که موضوع و محمول قضیه حملی را جا به جا کنیم، قضیه به دست آمده را عکس آن 

 قضیه می نامند.

 عکس نقیض  -2عکس مستوی      -1عکس بر دو نوع است   

آن ثابت صدق و کیف عکس مستوی: هر گاه جای موضوع و محمول یک قضیه عوض شود اما 

 بماند عکس مستوی قضیه اصل به دست خواهد آمد.  

 الف  ب               عکس مستوی     ب  در مواردی  الف

 عکس مستوی قضایای محصوره

                                                                            



 قضیهعکس                     قضیه اصل                 

 موجبه جزئیه    بعضی آسیایی ها ایرانی هستند موجبه کلیه       هر ایرانی آسیایی است

 سالبه کلیه        هیچ ناطقی اسب نیست سالبه کلیه         هیچ اسبی ناطق نیست

 موجبه جزئیه    بعضی شیرین ها میوه هستند موجبه جزئیه     بعضی میوه ها شیرین هستند

 عکس الزم الصدق ندارد  جزئیه      بعضی انسان ها باسواد نیستندسالبه 

 چیست؟«عکس مستوی چیست»وجه تسمیه 

از آن جا که در رابطه فوق از قضیه ای صادق به عکس آن قضیه که از نظر صدق همانند و مساوی 

 3نامند.« عکس مستوی»آن قضیه است، دست می یابیم، آن را قاعده ی 

 

 

 به همراه توضیحات صدق و کذب قضایا در اقسام تقابل وعکس سواالت جا خالی

ز جهت موضوع و محمول و همچنین کم)سور( و کیف)نسبت( با هم مقایسه ادو قضیه اگر -1

 0کنند، از جمله ............و............های مختلفی پیدا میشوند حالت

متفاوت « هردو»یا« نسبت»یا « سور»گر موضوع و محمول دو قضیه یکی، اما درا-2

-1ز:شود که عبارتند احالت پیدا می 4باشند که در این صورت باشند.................می

..............2-...............3-................4-.................0 

کی موجبه و یکی سالبه باشد ای که سور هر دو کلی ولی از نظر نسبت یبه دو قضیه- 3 

 شود........یا تقابل..................گفته می...........

 درستگونه است که اگر یک قضیه این« متضاد»ضیه قی دو از نظر صدق و کذب رابطه-4

زوماً باشد دیگری معلوم نیست لغلط باشد، دیگری حتماً.................است ولی اگر یکی 

 (. اجتماع محال ارتفاع جایز.)باشد غلطویا  درست...............باشد بلکه ممکن است 

 )الضدان ال یجتمعان(

 مثال برای قضایای متضاد:-5

 هیچ ایرانی آسیایی نیست)_(صدق هر دو محال←ایی است )+(متضاد هر ایرانی آسی-1

 هیچ کتابی جذاب نیست)_(کذب هر دو ممکن←هر کتابی جذاب است)_( متضاد-2

                                                           
 عکس نقیض در این کتاب نیامده است و موارد ذکر شده برای مطالعه است 3



 هیچ انسانی گیاه نیست)+(کذب یکی و صدق دیگری. ←هر انسانی گیاه است)_( متضاد-3

 ی کلیهموجبه←-ی کلیهی کلیه     سالبهسالبه←قضایای تقابل تضاد: موجبه کلیه-6

 جدول تقابل تضاد:-7

                  +←    - 

 ؟ )نامشخص(     ←   -               

               -   →    + 

 -     →؟                   

هستند  متفاوت با یکدیگر هم در نسبتو  هم در سورای که به دو قضیه-8

 گویند. تقابل..................می

ای درست باشد، نقیض آن................است یعنی صدق یا اگر قضیه« تقابل تناقض»در -9

و درست بودن هر دو محال است وغلط بودن هردو نیز محال است   بلکه همیشه یکی درست  

 یکی غلط است.)اجتماع محال ارتفاع محال(

 )النقیضان الیجتمعان و ال یرتفعان(

 جدول تقابل تناقض از نظر صدق و کذب:

         +      ←       - 

          -     ←        + 

          -    →         + 

              +→        - 

 قضایای تقابل تناقض: -10

 ی جزئیهسالبه←موجبه کلیه

 ی جزئیهموجبه←ی کلیهسالبه

 ی کلیهسالبه←ی جزئیهموجبه

 ی کلیهموجبه←ی جزئیهسالبه

 د)_(نیستنها آسیایی ایرانی بعضی←)+( تناقضاست ایرانی آسیایی هر-1



 )+(هستندها انسان حیوان بعضی←)_( تناقضنیستحیوانی انسان  هیچ-2

 نسانی شاعر نیست)_( ا هیچ←)+(تناقضهستندها شاعر انسان بعضی -3

 هر انسانی ناطق است)+( ←ها ناطق نیستند)_( تناقضبعضی انسان-4

 گویند.می».............« باشد در نسبت یکسانو  در سور متفاوتای که به دو قضیه-11

فقط تغییر در..............کافی است. مانند: شخصیه نکته: برای بدست آوردن نقیض قضایای 

 «. نیست سعدی حکیم» ←نقیض« استسعدی حکیم »

در تقابل تداخل هنگامی که قضیه کلی درست باشد، جزئی آن حتماً............است )صدق -12

ی جزئی غلط باشد،کلی آن حتماً...............است)کذب هر دو هر دو ممکن(هم چنین اگر قضیه

 ممکن(.

جزئی آن درست باشد یا غلط)کذب ی کلی غلط باشد، معلوم نیست اگر قضیه« تداخل»در -13

ی جزئی درست باشد، معلوم نیست کلی آن درست یکی و صدق دیگر ممکن(.هم چنین اگر قضیه

 باشد یا غلط) صدق یکی و کذب دیگری ممکن(.

 جدول تقابل تداخل:

 + ←کلی +  جزئی

 - ←کلی -جزئی

 ؟)نامشخص( ←جزئی  -کلی 

 ؟)نامشخص( ←جزئی + کلی 

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

 قضایای تقابل تداخل:

 ی جزئیهموجبه ←ی کلیهموجبه

 ی کلیهموجبه←ی جزئیهموجبه

 ی جزئیهسالبه←ی کلیهسالبه

 ی کلیهسالبه←ی جزئیهسالبه

 ها در زیان هستند)+(انسان بعضی←انسانی در زیان است)+( تداخل هر-1



 هر انسانی  کارگر است)_( ←هستند)+( تداخلها کارگر انسان بعضی-2

 ها حیوان نیستند)_(اسب بعضی ←اسبی حیوان نیست)_( تداخل هیچ -3

 انسانی سنگ است)_( هر←ها سنگ هستند)_( تداخلانسان بعضی-4

 انسانی ناطق است)+( هر←ها ناطق هستند)+( تداخلانسان بعضی -5

 ها نویسنده هستند)+(انسان بعضی ←انسانی نویسنده است)_( تداخل هر-6

، متفاوتندهستند اما در نسبت  هر دو دارای سورجزئیای که به دو قضیه-14

 گویند.می».......................« 

اگر جزئی غلط باشد، تداخل تحت تضاد آن حتماً................است « تداخل تحت تضاد»در -15

ی درست باشد، تداخل تحت تضاد آن معلوم ی جزئ) کذب هر دو محال است( اما اگر قضیه

 نیست درست باشد یا غلط.

 جدول تداخل تحت تضاد

 ؟ ←جزئی)+( تداخل تحت تضاد 

 +←جزئی)_(تداخل تحت تضاد

 تداخل تحت تضاد+ جزئی→؟  

 جزئی -تداخل تحت تضاد→+ 

 )اجتماع جایز ارتفاع محال(

 قضایای تداخل تحت تضاد:

 ها سنگ نیستند)+(برخی انسان ←هستند)_( تداخل تحت تضادها سنگ برخی انسان-1

ها نقاش نیستند)+( )صدق برخی انسان ←ها نقاش هستند)+( تداخل تحت تضادبرخی انسان-2

 هر دو ممکن(

 ها ناطق نیستند)_( برخی انسان ←ها ناطق هستند)+( تداخل تحت تضادبرخی انسان-3

 با......................درست بر عکس یکدیگر است.ی تضاد رابطه-16

 قضایای کلی ..................و قضایای جزئی...............از اقسام تقابل را ندارند.-17

نقیض، تداخل، تداخل تحت تضاد و تضاد قضایای زیر را بنویسید ونسبت صدق و کذب بین -18

 ها را تعیین کنید.)تکلیف دانش آموز(آن



 «داران گوشتخوارهستندعضی از مهرهب»-1

 «هر مثلثی شکل است»-2

 «ها روشن نیستندبعضی رنگ»-3

 «هیچ گیاهی نامی نیست»-4

مشخص کنید هر یک از قضایای ستون سمت راست با کدامیک از قضایای ستون سمت چپ -19

 ارتباط دارد و نوع آن چیست؟)تکلیف دانش آموز(

 ها کاذب هستندبعضی شغل     هر ایرانی مسلمان است           

 ها مسلمان هستندهیچ فلزی عایق نیست                  بعضی ایرانی

 ها سفید هستند            هر شغلی کاذب است            بعضی سنگ

 ها کاذب نیستند           هر فلزی عایق استبعضی شغل

 ها مسلمان نیستندانیبعضی ایر                                          

 ها سفید نیستندبعضی سنگ                                          

 نوع قضیه متقابل را مشخص کنید.-20

                       +- 

 ؟                -       

ه با ی یک قضیشوند اما در..........رابطهبا هم مقایسه می دو قضیهدر بحث تقابل همواره -21

 شود.بررسی می عکس خودش

ی دیگری اگر جای موضوع و محمول  یک قضیه با هم عوض شود، از این طریق قضیه-22

»............« ی اول نیزگویند و قضیهقضیه اول می»..............« شود که آن را ساخته می

 شود.نامیده می

 عکس بر دو نوع...............و...............است.-23

قضیه را « کیف»ی حملی، جای موضوع و محمول را عوض کنیم امااگر در یک قضیه-24

 ی اول است.رسیم که عکس...............قضیهی دومی میثابت نگه داریم به قضیه

 است. ثابتقضیه اصل، »............« و»..........« در عکس مستوی -25



ضروری است، بنابراین باید تغییرات دیگری  ی عکس .............دو قضیهچون در رابطه-26

ی اول درست باشد، عکس مستوی آن هم حتماً درست نیز صورت گیرد تا هنگامی که قضیه

 باشد.

 قضایای عکس مستوی:-27

 ی جزئیهموجبه ←ی کلیهموجبه

 ی کلیهسالبه ←ی کلیهسالبه

 ی جزئیهموجبه ←ی جزئیهموجبه

 ندارد.الصدق عکس الزم←ی جزئیهسالبه

 جدول احکام عکس مستوی:

 الصدق()الزمهستندها ایرانی آسیایی بعضی←است ایرانی آسیایی هر-1

 الصدق()الزمنیستحیوانی گیاه  هیچ←نیستگیاهی حیوان  هیچ-2

 الصدق(ها شعر هستند)الزمبعضی زیبا←ها زیبا هستندبعضی شعر-3

 ارد.الصدق ندعکس الزم ←ها باسواد نیستندبعضی انسان-4

ی جزئیه نشود، یعنی موجبه« ی کلیهموجبه»اگر عکس مستوی -28

 ی موضوع و محمول ..............یا...............تغییر نکند، در قضایای که رابطه

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

 ت )کاذب(آسیایی ایرانی اس هر←ایرانی آسیایی است عکس مستوی هرمانند: 

باشد، عکس مستوی با « تساوی»با وجود اینک در قضایایی که نسبت بین موضوع و محمول 

شود اما  به طور کلی برای جلوگیری، شکل گیری قضایای کاذب، در تمام سور کلی کاذب نمی

 ی کلیه است.ی کلیه، موجبهموارد عکس مستوی موجبه

ست، اما در ................ برخی از چون در عکس مستوی، صدق دو قضیه الزامی ا-29

شود...............عکس قضایا، عکس کاذب شده و با هیچ تغییری صادق نمی شود، لذا گفته می

 الصدق ندارد. مستوی الزم

ها انسان بعضی باسواد»←-عکس مستوی« ها باسواد نیستندبعضی انسان»مانند: 

 کاذب(.«)نیستند

 بنویسید. عکس مستوی قضایای زیر را-30



 ←عکس مستوی« هر آبی مایع است» -1

 ←هیچ روزی شب نیستم عکس مستوی»  -2

  ←عکس مستوی«بعضی گیاهان سمی هستند» -3

 ←عکس مستوی«ها اتومبیل نیستندبعضی ماشین» -4

هر گاه............محمول را به جای موضوع و خود..............را به جای محمول قرار داده و 31♦

 4شود.تغییر دهیم، عکس...........نامیده می نسبت)سلب و ایجاب( را

 ر عکس نقیض...............ثابت است اما..........ثابت نیست.د-32♦

الوه بر تغییر کیف یا نسبت، تغییرات دیگری نیز باید صورت گیرد تا عدر عکس نقیض -33♦

 ی اصل صادق است، ...............نیز صادق باشد.اگر قضیه

 نقیض:قضایای عکس 

 ی کلیهسالبه ←ی کلیهموجبه-1

 ی جزئیهموجبه ←ی کلیهسالبه-2

 الصدق نداردالزم عکس ←ی جزئیهموجبه-3

 ی جزئیهموجبه ←ی جزئیهسالبه-4

 الصدق(هیچ غیر دو بعدی شکل نیست)الزم←عکس نقیض« عدی استهر شکلی دو ب»-1

 الصدق(رد هستند)الزمها مجبعضی غیر مادی←عکس نقیض«نیست هیچ مجردی مادی»-2

 داردنالصدق عکس نقیض الزم« ها عالم هستندبعضی انسان» -3

 الصدق(ها دارو هستند)الزمهیبعضی غیر گیا←عکس نقیض«ها گیاهی نیستندبعضی دارو» -4

 ای برقرار است؟ )تکلیف دانش آموز(ک از قضایای زیر چه رابطهبین هر ی-34

-بعضی مسلمانان حکم خداوند را نادیده می←گیردنادیده نمید را هیچ مسلمانی حکم خداون-1

 گیرند.

 ها خوردنی نیستندبعضی آب ←ها خوردنی هستندبعضی آب-2

 ی جزئیهموجبه ↔ی جزئیهموجبه-3

 ی کلیهسالبه↔ی کلیهموجبه-4

 ی کلیهسالبه↔ی جزئیهموجبه-5

                                                           
 قبال متذکر شدیم که عکس نقیض برای آشنایی بیشتر عالقمندان  به این مبحث می باشد و برای پرسش و امتحان این قسمت نخواهد بود. 4



 ی کلیهسالبه↔ی کلیهسالبه-6

 کتابی آموزنده نیست هیچ ←هر کتابی آموزنده است-7

 ای شیرین استهر میوه ←ها شیرین هستندبعضی میوه -8

 بعضی غیر ب الف است ←بعضی الف ب نیست9

ها متفاوت وقتی موضوع و محمول قضیه یکی و سور یا نسبت آن-35

شود که در ............حالت نسبت دو قضیه باشد....................حالت پیدا می

 ها متفاوت است..حالت سور آنودر...........

ی محال در جمع دو آن دو و دو قضیه در رفع ممکندو نسبت و  در جمع محالی دو قضیه-36

 باشد.نسبت و رفع آن دو، به ترتیب موصوف به .............و...........می

اگر در منطق آن عکسی را معتبر بدانیم که همیشه صادق باشد، با این شرط عکس -37

ی کلیه و عکس ی.............و عکس نقیض..........مردود است وعکس مستوی موجبهمستو

 ی کلی به ترتیب به شکل..........و...........است.نقیض سالبه

کدام است؟ )تکلیف «هر جسمی رنگ پذیر است»یتداخل، تضاد، تداخل تحت تضاد قضیه-38

 دانش آموز(

 است.«...........موجبه کلیه»عکس مستوی -39

صادق است، در مورد صدق یا کذب «هر الف غیر ب است»ی هر گاه بدانیم که قضیه-40

« بعضی الف غیر ب است»و« هیچ غیر ب الف نیست»و« بعضی غیر ب الف است»قضایای 

 توان گفت؟به ترتیب چه می

جدول احکام قضایای تضاد از نظر صدق و کذب مانند مانعةالجمع در شرطی منفصل و  -41

 قض مانند حقیقی و تداخل تحت تضاد مانند مانعةالرفع است.تنا

هر گاه در یکی از محصورات عکس مستوی گاهی درست و گاهی نادرست باشد به این -42

 معنی است که آن محصوره.......................ندارد.

 ی کدام دو قضیه به درستی بیان نشده است؟رابطه-43

 تضاد(«)هیچ پرنده ای دو زیست نیستهر پرنده ای دو زیست است      »-1

 عکس مستوی(«)هر جیوه ای فلز است       بعضی فلز ها جیوه اند»-2

 تناقض(«)بعضی پرندگان تخم گذارند      هیچ پرنده ای تخم گذار نیست»-3



یسیته است)تداخل تحت بعضی فلزات هادی الکتریسیته هستند      هر فلزی هادی الکتر»-4

 تضاد(

 .زیرا:............شود.........است، می 8ی حافظ شاعر قرن نقیض قضیه -44

 دول زیر با کدام یک از احکام قضایا مطابقت دارد؟ج -45

 +    ؟             _            -؟                    -      -+             

 ادتداخل تحت تض-4خل    تدا-3تناقض    -2تضاد    -1

تقابل، اگر از صدق هر کدام کذب دیگری الزم بیاید دو قضیه در دو قضیه م-46

 نامند.را...........و...............می

 دامیک از قضایای زیر دارای تضاد هستند؟ک-47

 زنندعضی فلزات زنگ میب-2عضی اسم ها منصرف نیستند     ب-1

 یچ حشره ای مهره دار نیسته-4ست      ق اارسطوبنیان گذار منط-3     

ر کیف داشته باشیم و سور کلی باشد حکم دو ی مشترک در سور و متفاوت دهر گاه دو قضیه -48

 قضیه از نظر صدق و کذب...................است.

محال در جمع دو »یهو دو قضی« محال در جمع دو نسبت و ممکن در رفع آن»ی دو قضیه-49

 باشد.به ترتیب موصوف به.............و...........می«ع آن دونسبت و رف

 ها کذب دیگری را نتیجه گرفت نه بالعکس و بتوان ازه بتوان از صدق یکی از آندو قضیه ک-50

صدق یکی کذب دیگری را نتیجه گرفت و بالعکس و بتوان از صدق کلی صدق جزئی را نتیجه 

 ....و...............و.............است.گرفت نه بالعکس به ترتیب...........

ای مطرح شوند قیض عکس قضیهنبه عنوان « بعضی منصوب ها مفعول اند»ی هر گاه قضیه-51

 اصل آن چیست؟ )تکلیف(

 کدام است؟)تکلیف(« هر ایرانی آسیایی است»کس مستوی الزم الصدق ع -52

اشد ضیه............بکند زمانی است که قجا که فقط اختالف در کیف برای تحقق تناقض کفایت آن-53

 .....است.ی کلیه به ترتیب...........و........ی جزئیه و موجبهو در غیر این صورت نقیض سالبه

هر عاقلی »و«هیچ عاقلی ستمگر نیست»ی ر اساس احکام قضایای حملی، بین دو قضیهب -54

 و تضاد، چه شباهتی بر قرار است؟چه نسبتی برقرار است؟ بین دو نسبت تناقض « ستمگر است

 اند کدام است؟بعضی میوه ها شیرین»ی تداخل تحت تضاد قضیه



 5احکام قضایای حملی از نظر صدق و کذب

 تضاد-1

 شود.عوض می فقط کیف کلیدر قضایای 

 یعنی: موجبه کلیه               سالبه کلیه

ب کاذاست اما اگر اصل  کاذبباشد متضاد آن حتماً  صادقدر تضاد اگر اصل قضیه 

حکام ا« اجتماع محال ارتفاع جایز»باشد.  صادق یا کاذبتواند باشد، متضاد آن می

 آن مانند مانعةالجمع است.     

   -+    ؟                 -؟                 -    -+                 

 مثال ها:

 -نسانی حیوان ناطق نیستهر انسانی حیوان ناطق است+        هیچ ا-1

 -هیچ انسانی با سواد نیست               -هر انسانی باسواد است-2

 هر گیاهی نامی است+              -هیچ گیاهی نامی نیست-3

 

 تداخل-2

 شود.عوض می فقط کم یا سوردر تمام قضایای محصوره 

 جزئیه        موجبه کلیهیعنی: موجبه کلیه        موجبه جزئیه         موجبه 

 سالبه کلیه        سالبه جزئیه           سالبه جزئیه          سالبه کلیه       

م هآن  کلیکاذب باشد  جزئیهم صادق است و اگر  جزئیصادق باشد  کلیدر تداخل اگر 

مشخص نیست ممکن است صادق یا کاذب  جزئیکاذب باشد  کلیکاذب است اما اگر 

 تواند صادق یا کاذب باشد.می کلی صادق باشد زئیگر جباشد و ا

 مثال ها:

 +حیوان ها حساس هستند بعضی+                حیوانی حساس است هر-1

                                                           
 اهمیت زیادی دارد.فهم و یادگیری احکام صدق و کذب قضایا برای پاسخ صحیح به سواالت تست  5



 -هیچ فلزی رسانا نیست                 -بعضی فلزها رسانا نیستند-2

 -بعضی مربع ها سه ضلعی هستند   -هر مربعی سه ضلعی است-3

 بعضی انسان ها باسواد هستند+                 -انسانی با سواد استهر -4

 -بعضی میوه ها شیرین نیستند+           هیچ میوه ای شیرین نیست-5

 بعضی انسان ها گیاه نیستند+            هیچ انسانی گیاه نیست+-6

 تناقض -3

 شودعوض می هم کم و هم کیفدر تمام قضایای محصوره 

 موجبه کلیه         سالبه جزئیه    موجبه جزئیه          سالبه کلیهیعنی: 

 سالبه کلیه        موجبه جزئیه       سالبه جزئیه        موجبه کلیه      

در تناقض اگر قضیه اول کاذب باشد متناقض آن صادق واگر قضیه اول صادق باشد 

 است.حقیقی ام آن مانند قضیه احک« اجتماع و ارتفاع محال»متناقض آن کاذب است.

         +-     -                    +     +-    -         + 

 مثال ها:

 -هر سفیدی رنگ است +                بعضی سفید ها رنگ نیستند-1

 -بعضی شعر ها غزل هستند+            هیچ شعری غزل نیست-2

 بعضی لباس ها پشمی هستند+                  -هیچ لباسی پشمی نیست-3

 -هر گلی سمی است                 -بعضی گلها سمی نیستند-4

 6تداخل تحت تضاد

 شود.عوض می فقط کیف جزئیدر قضایای 

 یعنی: موجبه جزئیه         سالبه جزئیه  

                                                           
 این قسمت برای مطالعه 6

  

  



است  حتماً صادقباشد تداخل تحت تضاد آن  کاذبدر تداخل تحت تضاد اگر قضیه اول 

اجتماع جایز ارتفاع »باشد.  صادق یا کاذبتواند باشد مشخص نیست می صادقاما اگر 

 است. مانعةالرفعاحکام آن مانند « محال

 -+   +       ؟    ؟         +    +                 -

 مثال ها:

 بعضی دایره ها شکل هستند+         -بعضی دایره ها شکل نیستند-1

 کتاب ها فلسفی هستند+       بعضی کتاب ها فلسفی نیستند+بعضی -2

 -بعضی فلزها رسانا هستند+         بعضی فلزها رسانا نیستند-3

 عکس مستوی و نقیض

 شد.باشد، عکس آن هم باید صادق با در عکس مستوی و نقیض اگر قضیه اول)اصل( صادق

 

 جدول احکام قضایای حملی

 محصورات

 ↓چهارگانه

عکس 
 مستوی

عکس 
 نقیض

تداخل  تداخل تضاد تناقض
 تحت تضاد

موجبه  موجبه کلیه
 جزئیه

سالبه  سالبه کلیه
 جزئیه

موجبه  سالبه کلیه
 جزئیه

 ندارد

موجبه 
 جزئیه

موجبه 
 جزئیه

موجبه  ندارد سالبه کلیه ندارد
 کلیه

سالبه 
 جزئیه

موجبه  سالبه کلیه سالبه کلیه
 جزئیه

موجبه 
 جزئیه

موجبه 
 کلیه

سالبه 
 جزئیه

 ندارد

سالبه 
 جزئیه

موجبه  ندارد
 جزئیه

موجبه 
 کلیه

موجبه  سالبه کلیه ندارد
 جزئیه

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مغالطات این درس

 مغالطه ایهام انعکاس -2مغالطه استثنای قابل چشم پوشی       -1

 مغالطه استثنای قابل چشم پوشی

نقض، آن حکم کلی را باطل می کند. در هنگامی که ادعای کلی مطرح می شود، یافتن یک مثال 

صورتی که با وجود پیدا شدن استثنایی در یک حکم کلی، همچنان بر کلی بودن حکم خود اصرار 

 شده ایم.« کنیم، دچار مغالطه ناستثنای قابل چشم پوشی

 

 

 به مثال زیر توجه کنید:

 همه افراد از کیفیت غذای ما راضی اند.●

 پس چرا دیروز یکی از مشتریان اعتراض کرد؟  

 .او یک استثناست

 



                                                                                                                                                         

 

                                                                                       

 مغالطه ایهام انعکاس؛ 

، در صورتی که در جا به جا کردن اجزای قضیه، قاعده عکس مستوی را به درستی رعایت نکنیم

ا یکنیم  شویم.به عنوان مثال اگر موجبه کلی را به موجبه کلی عکسمی«مغالطه ایهام انعکاس»دچار

 س الزم الصدق در نظر بگیریم، دچار این مغالطه شده ایم.برای سالبه جزئی عک

 مغالطه ایهام انعکاس←همه آسیایی ها ایرانی هستند←مانند: همه ایرانی ها آسیایی هستند

 مغالطه ایهام انعکاس←بعضی باسواد ها انسان نیستند←بعضی انسان ها باسواد نیستند

 شود.استفاده زیادی میتبلیغات از این مغالطه در 

 7پارادوکس 

پارادوکس یا متناقض نما به سخنانی گفته می شود که صحیح به نظر نمی رسند اما منجر به تناقض 

 8می شوند.

 به مثال زیر توجه کنید:

ن فقط و حتماً سر کسانی را اصالح می کنم که خودشا»یک آرایشگر در شهری است که می گوید:

 «سر خودشان را اصالح نمی کنند

 آرایشگر سر خود را اصالح می کند؟سؤال:آیا این 

 اگر اصالح می کند، نباید اصالح کند و اگر اصالح نمی کند، باید اصالح کند.

  
                                                           

 برای مطالعه 7
وجه تسمیه شبهه جذر اصم: .زیرا مانند ریاضی از آن جا که جذر اعداد گنگ عددی است که محاسبه ارقام اعشاری آن تا بی نهایت ادامه  8

 میده اندنا« شبهه جذر اصم»می یابد. این شبهه را که بررسی صدق و کذب آن به پایان نمی رسد، 



 

                                                                                   

                                                

 مثالی دیگر:

 «من یک چیز را می دانم و آن اینکه هیچ نمی دانم»گفت: سقراط 

 پارادوکس سخن سقراط کدام است؟

 نمونه سواالت از احکام قضایای حملی

 نمونه اول

 خواهند یکی از احکام قضایا را پیاده کنیم.دهند و از ما میاصل قضیه را می

 بسازید.تضاد، تداخل و عکس نقیض « هر گردویی گرد است»ی مثال: با قضیه

 نمونه دوم

گویند: یک قضیه را عکس کنید سپس نقیض آن را است یعنی ابتدا مثالً می« سپس»کلید آن کلمه ی 

نقیض:هیچ ←عکس مستوی:بعضی رسانا ها فلز هستند←بنویسید. مانند:هر فلزی رسانا است

 رسانایی فلز نیست

 نمونه سوم

 شود.از سایر احکام پرسش می شود وعکس، متضاد یا متناقض قضیه ای به ما داده می

مثال:عکس مستوی قضیه ای چنین است: بعضی مسلمانان اروپایی هستند)موجبه جزئیه(،متناقض و 

دهند، پس دهند بلکه عکس ، متناقض یا متضاد را میمتضاد آن چیست؟ در این نمونه قضیه را نمی

« عکس»اول باید اصل را پیدا کنیم و سپس قضایای خواسته شده را بسازیم. در قضیه باال چون 



موجبه جزئیه است، اصل ممکن است موجبه جزئیه یا موجبه کلیه باشد باید هر دو را ساخت و آنکه 

 صادق است اصل گرفت.

 مسلمان هستند +)صادق( بعضی اروپایی ها-2              -هر اروپایی مسلمان است -1

 هیچ اروپایی مسلمان نیست←متناقض

 نمونه چهارم

آید باید از می« کسره»متناقِض متضاِد عکس مستوی قضیه زیر را بنویسید. توجه: هرگاه موارد با 

عکس مستوی:هیچ بالداری انسان -1←مورد آخر شروع کنیم .مانند:هیچ انسانی بالدار نیست

 تناقض:بعضی بالدارها انسان نیستند-3←انسان است متضاد:هر بالداری-2←نیست

 نمونه پنجم

 نقیض عکس را بسازید.

 در این مورد باید عکس مستوی یا عکس نقیض را بسازید سپس تناقض یا نقیض کنید.

نقیض:هیچ سیاهی پرنده ←عکس مستوی:بعضی سیاه ها پرنده هستند←مانند:هر پرنده ای سیاه است

 نیست

 تمرین 

 زیر کدامیک از احکام قضایا برقرار شده است و از نظر صدق و کذب چگونه اند؟در قضایای 

 بعضی کتاب ها خواندی هستند  ←   هر کتابی خواندنی است-1

 بعضی گناه کارن پیامبرند  ←هیچ گناه کاری پیامبر نیست-2

 هیچ فلزی رسانا نیست ←هر فلزی رسانا است-3

 هر گوشتخواری پرنده است ←هیچ گوشتخواری پرنده نیست -4

 هیچ کافری مسلمان نیست←هیچ مسلمانی کافر نیست -5

 بعضی اروپایی ها فرانسوی هستند←هر فرانسوی اروپایی است-6

 بعضی انسان ها باسواد نیستند ←بعضی انسان ها باسواد هستند -7

 بعضی حیوانات حساس هستند←بعضی حیوانات حساس نیستند -8

 بعضی انسان ها مؤمن هستند←ستهر انسانی مؤمن ا -9



 بعضی غیبت ها حرام نیستند←هر غیبتی حرام است-10

 بعضی مهره دار ها حشره هستند←هیچ مهره داری حشره نیست-11

 هر انسانی هنرمند است←هیچ انسانی هنرمند نیست -12

 هر گیاهی نامی است ←هیچ گیاهی نامی نیست -13

 نی سیاه استهر حیوا ←بعضی حیوانات سیاه نیستند-14

 بعضی زمین ها برای کشت مناسب نیستند←هیچ زمینی برای کشت مناسب نیست -15

 بعضی موحد ها مشرک نیستند ←هیچ موحدی مشرک نیست -16

 بعضی لباس ها تیره هستند←بعضی لباس ها تیره نیستند -17

 هیچ چوبی رسانا نیست ←بعضی چوب ها رسانا نیستند-18

 بعضی غزل ها شعر هستند←ندبعضی شعر ها غزل هست -19

 بعضی ناطق ها انسان هستند←هر انسانی ناطق است -20

 

 سواالت تستی

تواند صادق یا کاذب باشدو کاذب باشد، کدام قضیه می«هر الف ب است»در صورتی که قضیه -1

 شود؟چه نامیده می

 عکس مستوی -برخی الف ب است -2متضاد                  -برخی الف ب نیست -1

 تناقض -برخی الف ب نیست-4متضاد                      -هیچ الف ب نیست-3

کدامیک از قضایای محصوره زیر دارای قضایای عکس مستوی، عکس نقیض، تناقض و تضاد -2

 است؟

 3و2گزینه  -4ی جزئیه     سالبه-3ی جزئیه      موجبه-2ی کلیه    سالبه -1

توان از آن استنباط کرد که به غلط باشد، کدام قضیه را می درست«هر الف ج است»ی اگر قضیه-3

 ها اطمینان داشت؟بودن آن

 بعضی الف ج است-بعضی ج الف است-2بعضی الف ج نیست              -هیچ الف ج نیست-1

 بعضی ج الف است -هیچ الف ج نیست-4بعضی ج الف است         -هیچ غیر ج الف نیست-3



 توان اطمینان داشت نتیجه حتماً کاذب استل چه موقع میی متداخدر دو قضیه-4

 هرگاه قضیه کلی کاذب باشد جزئی نیز کاذب خواهد بود-1

 ی جزئی کاذب باشد کلی نیز کاذب خواهد بودهر گاه قضیه-2

 ی جزئی صادق باشد کلی کاذب خواهد بودهر گاه قضیه-3

 ی کلی صادق باشد جزئی کاذب خواهد بودهر گاه قضیه-4

توان از آن استنباط کرد که درست باشد، کدام قضایا را می« هیچ الف ج نیست»یفرض کنید قضیه-5

 به درست بودن آن ها اطمینان داشت؟

 هر الف ج است -هیچ ج الف نیست-2هیچ ج الف نیست       -بعضی الف ج است-1

 ج نیست بعضی الف -هیچ ج الف نیست-4بعضی الف ج نیست         -هر الف ج است-3

اگر گفته شود در منطق، آن عکسی معتبر است که همیشه صادق باشد، با این معیار، عکس کدام -6

ی کلی به ترتیب کدام ی کلی و موجبهشودو عکس سالبهقضیه از مسّورات مردود اعالم می

 (89است؟)سراسری 

 ی کلیموجبه -ی کلیسالبه -ی جزییموجبه-2کلیه     موجبه -ی جزییسالبه -ی جزییموجبه-1

 ی جزییموجبه -ی کلیسالبه -ی جزییسالبه-4ی جزیی   موجبه-ی جزییسالبه -ی جزییسالبه-3

به ترتیب کدام است؟)سراسری « هر جسمی رنگ پذیر است»یتداخل، عکس نقیض و تضاد قضیه-7

90) 

 می رنگ پذیر نیستهیچ جس -هیچ غیر رنگ پذیری جسم نیست -بعضی جسم ها رنگ پذیر هستند-1

 هیچ جسمی رنگ پذیر نیست-هیچ غیر رنگ پذیری جسم نیست -بعضی جسم ها رنگ پذیر نیستند-2

بعضی جسم ها رنگ  -بعضی غیر رنگ پذیر ها جسم نیستند -بعضی جسم ها رنگ پذیر هستند-3

 پذیر نیستند

 ها رنگ پذیر نیستندبعضی جسم-ها رنگ پذیر نیستندبعضی جسم -ها رنگ پذیر نیستندبعضی جسم-4

شودکه -وقتی موضوع و محمول قضیه یکی و سور یا نسبت آنها متفاوت باشد.......حالت پیدا می-8

 در......حالت نسبت دو قضیه ودر .......حالت سور آنها تفاوت دارد.

 دو -سه -چهار-4دو       -دو -چهار-3یک       -سه -چهار-2یک        -یک -دو-1

صادق است، در موردصدق یا کذب «هر الف غیر ب است»ی یم قضیههر گاه بدان-9

، به «بعضی الف غیر ب است»و« هیچ غیر ب الف نیست»،«بعضی غیر ب الف است»قضایای

 (92توان گفت : )سراسری ترتیب می



 صادق است -قابل تشخیص نیست-قابل تشخیص نیست-1

 قابل تشخیص نیست -کاذب است -صادق است-2

 قابل تشخیص نیست -کاذب است -نیست قابل تشخیص-3

 صادق است -کاذب است -صادق است-4

 (93هرگاه دریکی ازمحصورات،عکس مستوی گاهی درست باشد و گاهی نادرست...)سراسری -10

 باید از موارد نادرست آن صرف نظر کرد  -1

 به این معنی است که آن محصوره عکس الزم الصدق ندارد-2

 همینطور خواهد بودعکس نقیض آن هم  -3

 شوددرستی عکس بر اساس محتوا در نظر گرفته می-4

توان نتیجه گرفت؟)سراسری صدق کدام مورد را نمی«هیچ الف ب نیست»ی از صدق قضیه-11

94) 

 هیچ ب الف نیست-2هر غیر ب الف است              -1

 بعضی الف غیر ب است-4بعضی غیر ب الف است          -3

را بدانیم، صدق کدام « هیچ ج الف نیست» و کذب« هر الف ب است»از صدق  هر گاه -12

 (95توانیم مشخص کنیم؟)سراسری قضیه را با استفاده از آنها می

 هر ج ب است-2بعضی ج ب نیست                  -1

 هیچ ج ب نیست-4بعضی ج ب است                   -3

 (95در قضایای زیر پیدا کرد؟)سراسری  توان میان دو قضیهکدام نسبت را می -13

 هر فلزی هادی است  -1

 هیچ عایقی فلز نیست -2

 برخی فلزات عایق هستند-3

 تداخل-4تضاد   -3تناقض    -2عکس نقیض   -1

 به ترتیب کدام است؟«هر جسمی رنگ پذیر است»تضاد تناقض و عکس مستوی -14

بعضی رنگ پذیر ها جسم  -یر نیستندبعضی جسم ها  رنگ پذ -هیچ جسمی رنگ پذیر نیست-1

 هستند



 هر رنگ پذیری جسم است -بعضی جسم ها رنگ پذیر نیستند -هیچ جسمی رنگ پذیر نیست-2

بعضی جسم ها رنگ پذیر  -هیچ جسمی رنگ پذیر نیست -بعضی جسم ها رنگ پذیر نیستند-3

 هستند

ی رنگ پذیر ها جسم بعض-بعضی جسم ها رنگ پذیر هستند -بعضی جسم ها رنگ پذیر هستند-4

 هستند

را عکس کرده و سپس نقیض  عکس آن را بسازیم کدام « هر الف ب است»هر گاه قضیه-15

 (96آید؟)سراسری قضیه به دست می

 بعضی غیر ب الف است-2بعضی غیر الف ب است              -1

 بعضی ب الف نیست-4هیچ ب الف نیست                      -3

بعضی ب غیر الف »کاذب است.قضایای « بعضی ب غیر الف است»قضیه ی می دانیم که -16

 (97از نظر صدق و کذب چگونه اند؟)کنکور سراسری «هر ب غیر الف است»و « نیست

 نا معلوم   -صادق -4نامعلوم       -نا معلوم -3کاذب        -صادق-2کاذب       -نامعلوم -1

 

 پاسخنامه سواالت جا خالی

 -کاذب-4تضاد  -تضاد-3تداخل تحت تضاد  -تداخل -تناقض -تضاد –تقابل -2عکس  -تقابل-1

کاذب  -درست -12کیف  -تداخل -11.... -10غلط -9تناقض -8......-7.....-6......-5صادق 

 -تداخل تحت تضاد -17تداخل تحت تضاد  -16درست  -15تداخل تحت تضاد  -14.... -13

-22عکس -21مانعةالجمع  -تضاد-20دانش آموز تمرین کالس/ به عهده-19.....-18تضاد 

کم  -28..... -27صدق  -26کیف  -صدق -25مستوی  -24نقیض  -مستوی -23اصل  -عکس

 -33کیف  -صدق -32نقیض  -موضوع -نقیض -31..... -30ی جزئیه سالبه -29یا سور 

-موجبه-جزئیهی موجبه-ی جزئیه سالبه -37تناقض  -تضاد -36  /2 -3 -4/ -35.... -34عکس

ی سالبه -ی جزئیه-موجبه-39تمرین کالس/ به عهده دانش آموز  -38ی جزئیه موجبه -ی جزئیه

عکس الزم  -42..... -41صادق ←تداخل -صادق←عکس-صادق←عکس مستوی-40کلیه 

 -47نقیض  -متناقض -46تضاد  -45نیست  8حافظ شاعر قرن -44گزینه چهار -43الصدق 

-51تداخل  -تناقض -تضاد -50تناقض -تضاد-49اجتماع محال ارتفاع جایز -48گزینه چهار 

تمرین کالس/ به عهده دانش -54ی جزئیه سالبه -ی کلیهموجبه -شخصیه -53.....  -52.....

 آموز 

 پاسخنامه تمرین

 -تضاد -4کاذب   -صادق -تضاد -3کاذب    -صادق -تناقض -2صادق     -کاذب –تداخل -1

 -7صادق    -صادق -عکس مستوی -6صادق    -صادق -عکس مستوی -5کاذب    -کاذب



 -کاذب -تداخل -9صادق   -کاذب -تداخل تحت تضاد -8صادق   -صادق -تداخل  تحت تضاد

کاذب   -کاذب -تضاد -12کاذب   -صادق -تناقض -11کاذب   -صادق -تناقض -10صادق  

تداخل  -16صادق   -کاذب -تداخل -15کاذب   -صادق -تناقض -14صادق   -کاذب -تضاد -13

عکس  -19صادق   -صادق -تداخل -18کاذب   -صادق -تداخل تحت تضاد -17صادق   -صادق

 صادق -صادق -عکس مستوی -20صادق  -صادق -مستوی

 پاسخنامه سواالت تستی 

گزینه چهار   -6گزینه چهار   -5گزینه دو   -4گزینه یک    -3گزینه یک    -2گزینه سه   -1

گزینه  -12گزینه یک    -11گزینه دو   -10گزینه چهار   -9گزینه چهار     -8گزینه یک   -7

 گزینه دو -16گزینه سه  -15گزینه یک  -14گزینه یک  -13سه )تابع اخس مقدمتین(  

 نمونه تست از کتاب های کار

ذب باشدو تواند صادق یا کاکاذب باشد، کدام قضیه می«هر الف ب است»در صورتی که قضیه -1

 شود؟چه نامیده می

 عکس مستوی -برخی الف ب است -2متضاد                  -برخی الف ب نیست -1

 تناقض -برخی الف ب نیست-4متضاد                      -هیچ الف ب نیست-3

محال در جمع دو »و دو قضیه « محال در جمع دو نسبت و ممکن در رفع آن دو» دو قضیه -2

 به ترتیب موصوف به ............و.........می باشند.« آن دو نسبت و رفع

 متناقض -متقابل -4متناقض        -متضاد -3متقابل           -متضاد -2متضاد            -متناقض -1

و هر گاه گفته « هر عالمی پرهیزکار است؛ بعضی عالمان پرهیز کار نیستند.» هر گاه گفته شود -3

» و هر گاه گفته شود« ی الکتریسسیته است، هیچ فلزی هادی الکتریسیته نیستهر فلزی هاد» شود

به ترتیب کدام یک از عناوین ذیل مطرح شده « بعضی ایرانیان مسلمانند؛ بعضی مسلمانان ایرانی

 است؟

 عکس مستوی -تضاد -تناقض -2تناقض            -تضاد -عکس مستوی -1

 تضاد -عکس مستوی -تناقض -4  عکس مستوی          -تناقض -تضاد -3

 توان اطمینان داشت نتیجه حتماً کاذب استی متداخل چه موقع میدر دو قضیه-4

 هرگاه قضیه کلی کاذب باشد جزئی نیز کاذب خواهد بود-1

 ی جزئی کاذب باشد کلی نیز کاذب خواهد بودهر گاه قضیه-2

 ی جزئی صادق باشد کلی کاذب خواهد بودهر گاه قضیه-3

 ی کلی صادق باشد جزئی کاذب خواهد بودهر گاه قضیه-4



توان از آن استنباط کرد که درست باشد، کدام قضایا را می« هیچ الف ج نیست»یفرض کنید قضیه-5

 به درست بودن آن ها اطمینان داشت؟

 هر الف ج است -هیچ ج الف نیست-2هیچ ج الف نیست       -بعضی الف ج است-1

 بعضی الف ج نیست -هیچ ج الف نیست-4بعضی الف ج نیست         -هر الف ج است-3

اگر گفته شود در منطق، آن عکسی معتبر است که همیشه صادق باشد، با این معیار، عکس کدام -6

ی کلی به ترتیب کدام ی کلی و موجبهشودو عکس سالبهقضیه از مسّورات مردود اعالم می

 (89است؟)سراسری 

 ی کلیموجبه -ی کلیسالبه -ی جزییموجبه-2کلیه     موجبه -ی جزییلبهسا -ی جزییموجبه-1

 ی جزییموجبه -ی کلیسالبه -ی جزییسالبه-4ی جزیی   موجبه-ی جزییسالبه -ی جزییسالبه-3

که یک قضیه سالبه ی جزئی است، صادق «بعضی حیوانات سیاه نیستند» عکس مستوی قضیه ی -7

هیچ » و عکس مستوی قضیه ی « هر ایرانی آسیایی است»مستوی قضیهاست یا کاذب و عکس 

 به ترتیب موصوف به چه وصفی است؟« مهره داری حشره نیست

 سالبه کلی -موجبه جزئی -صادق -2موجبه جزئی               -سالبه جزئی -صادق -1

 وجبه جزئیم -سالبه جزئی -کاذب -4سالبه کلی                   -موجبه جزئی -کاذب -3

شودکه -وقتی موضوع و محمول قضیه یکی و سور یا نسبت آنها متفاوت باشد.......حالت پیدا می-8

 در......حالت نسبت دو قضیه ودر .......حالت سور آنها تفاوت دارد.

 دو -سه -چهار-4دو       -دو -چهار-3یک       -سه -چهار-2یک        -یک -دو-1

کاذب باشد به ترتیب تناقض، تضاد، تداخل و تداخل تحت تضاد آن  در صورتی که قضیه جزئی-9

 چگونه است؟

 جزئی صادق -کلی کاذب -تضاد ندارد -کلی صادق -1

 جزئی صادق -کلی کاذب -کلی صادق -کلی کاذب -2

 جزئی کاذب -جزئی صادق -تضاد ندارد -کلی صادق -3

 جزئی کاذب -جزئی صادق -کلی صادق -کلی کاذب -4

 به ترتیب کدام است؟«هر جسمی رنگ پذیر است»د تناقض و عکس مستویتضا --10

بعضی رنگ پذیر ها جسم  -بعضی جسم ها  رنگ پذیر نیستند -هیچ جسمی رنگ پذیر نیست-1

 هستند

 هر رنگ پذیری جسم است -بعضی جسم ها رنگ پذیر نیستند -هیچ جسمی رنگ پذیر نیست-2



بعضی جسم ها رنگ پذیر  -می رنگ پذیر نیستهیچ جس -بعضی جسم ها رنگ پذیر نیستند-3

 هستند

بعضی رنگ پذیر ها جسم -بعضی جسم ها رنگ پذیر هستند -بعضی جسم ها رنگ پذیر هستند-4

 هستند

 

 پاسخنامه  

1-1   2- 3       3- 2       4- 2      5- 4    6-4       7-2       8- 4      9- 1     10-1 

 

 


