
 

 

 «    به نام خدا»                                     

 «بوسعید»کام قضایای حملی و سوال حمثال برای ا 7درس 

 ییر میکند:در قضایای حملی موضوع و محمول یکسان اما کم یا کیف یا هر دو تغ تقابل-1

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

 وضوع و محمول عوض می شود معکس: جای  -2

 عکس نقیض -2     عکس مستوی -1اقسام عکس

 مثال برای انواع تقابل

 سالبه↔می کند   موجبه کیف تغییرو  کم ثابتتضاد در قضایای کلی است که    تضاد

ضاد کاذب باشد تاگر قضیه اصل صادق باشد تضاد آن حتما کاذب است اما اگر اصل ←احکام صدق و کذب در تضاد

 1آن نامشخص است می تواند صادق یا کاذب باشد  

 «اجتماع محال و ارتفاع جایز»؟)نامشخص(     ← -2         -←+1

 –هیچ انسانی باسواد نیست ← -هرانسانی باسواد است -1

 –هیچ انسانی ناطق نیست ←+هر انسانی ناطق است -2

 ستئی اتضاد ندارد چون جز ←بعضی خانه ها چوبی است-3

 هر گیاهی نامی است + ←-هیچ گیاهی نامی نیست -4

 –هیچ نهنگی آبزی نیست ←+هر نهنگی آبزی است -5

 –هیچ مربعی شک نیست ←+هر مربعی شکل است -6

 چون جزئی است تضاد ندارد←بعضی نسان ها سیاه نیستند -7

 -ی مردم آزار استهر مؤمن←+هیچ مؤمنی مردم آزار نیست -8

 –نرمند است هر انسانی ه ← -هیچ انسانی هنرمند نیست -9

 –هر مثلثی قائم الزاویه است ← -ست هیچ مثلثی قائم الزاویه نی-10

 –عی ایرانی است هر غیر شجا ← -هیچ غیر شجاعی ایرانی نیست -11

 –هر گیاهی سمی است  ←-هیچ گیاهی سمی نیست -12

 –ه آب نیاز ندارد یاهی بگهیچ ←+هر گیاهی به آب نیاز دارد -13

 –هیچ کارگری تالشگر نیست ←-هر کارگری تالشگر است -14

 –هیچ ماهی در آب شناگر نیست ←همه ماهی ها در آب شناگرند + -15



 

 

 –هیچ فلزی رسانا نیست  ←+هر فلزی رسانا است -16

 –هیچ میوه ای خوردنی نیست ←-هر میوه ای خوردنی است  -17

 –هیچ گلی زیبا نیست ←+هر گلی زیباست -18

 –هیچ کتابی خواندنی نیست ←-هر کتابی خواندنی است -19

 –ست هر ذغالی سفید ا←هیچ ذغالی سفید نیست + -20

 هر گوشتخواری پرنده است ←-هیچ گوشتخواری پرنده نیست  -21

 تناقض

 تغییر میکند.کم و کیف در تناقض جای موضوع و محمول عوض نمی شود اما 

اع و کاذب باشد نقیض آن صادق است. اجتمدر دو قضیه متناقض اگر اصل صادق باشد نقیض آن کاذب و اگر اصل 

 « النقیضان ال یجتمعان و ال یرتفعان»ارتفاع محال است.

1+←-          2- ←     + 

 مثال برای تناقض:

 فلزی عایق نیست + هیچ←-بعضی فلز ها عایقند -1

 –ر نیست هیچ انسانی گنهکا←هستند+  بعضی انسان ها گنهکار-2

 بعضی ایرانی ها مسلمان نیستند + ← -هر ایرانی مسلمان است -3

 -بعضی حروف مبنی هستند←هیچ حرفی معرب نیست+-4

 ا قابل احتراق نیستندبعضی چوب ه←هر چوبی قابل احتراق است+ -5

 بعضی عالمها دنیا طلب هستند+←-هیچ عالمی دنیا طلب نیست -6

 -بعضی مسلمان ها مشرک هستند←هیچ مسلمانی مشرک نیست+ -7

 -بعضی فلز ها رسانا نیستند←هر فلزی رسانا است+-8

 -یاه استسهر حیوانی ←بعضی حیوانات سیاه نیستند+-9

 -ار ها حشره هستنددبعضی مهره ←هیچ مهره داری حشره نیست+-10

 بعضی کامل ها انسان هستند+←-هیچ کاملی انسان  نیست-11

 ها فارسی زبان نیستند+ بعضی ایرانی←-هر ایرانی فارسی زبان است-12

 -هر انسانی با سواد است←بعضی انسان ها باسواد نیستند+-13

 -بعضی گنهکاران پیامبر هستند←هیچ گنهکاری پیامبر نیست+-14



 

 

 بعضی حیوانات علفخوار نیستند+←-هر حیوانی علفخوار است-15

 -ضی موتور سوار ها نابینا هستندبع←ت+هیچ موتور سواری نابینا نیس-16

 -بعضی غیبت ها حرام نیستند←هر غیبتی حرام است+-17

 -ب استهر نمازی واج←بعضی نماز ها واجب نیست+-18

 -ا دیپلمه نیستندهبعضی دانشجو ←هر دانشجویی دیپلمه است+-19

 سفید نیستند+ها بعضی قو←-هر قویی سفید است -20

 تداخل

 .است کیف ثابتمی کند و  کم تغییردر تداخل موضوع و محمول دوقضیه یکسان است. 

ا ند( امدر تداخل از نظر صدق و کذب:  اگرکلی صادق باشد جزئی آن نیز صادق است)اثبات شی نفی ما عدا نمی ک

 اگر کلی کاذب باشد جزئی نامشخص است می تواند صادق یا کاذب باشد.

یا  لی آن هم کاذب است اما اگر جزئی صادق باشد کلی نامشخص است می تواند صادقو اگر جزئی کاذب باشد ک

 «نامشخص»جزئی؟ ← -کلی-2جزئی+    ←+کلی 1کاذب باشد.  

 «نامشخص»کلی؟←جزئی+4        -کلی←-جزئی3

 مثال ها:

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

 -نسانی بی هنر استا هر←بعضی انسان ها بی هنر هستند+-2

 بعضی عالم ها پرهیز کار هستند+←-هر عالمی پرهیزکار است-3

 بعضی شتر ها دو کوهانه نیستند+←-هیچ شتری دو کوهانه نیست-4

 -یچ فلزی رسانا نیست←-بعضی فلز ها رسانا نیستند -5

 +بعضی انسان ها ناطق هستند←هر انسانی ناطق است+ -6

 -لم نیستهیچ غذایی سا←بعضی غذا ها سالم نیستند+-7

 -هیچ انسانی با اخالق نیست←ند+بعضی انسان ها با اخالق نیست-8

 بعضی زمین ها برای کشت مناسب نیستند+←-ستهیچ زمینی برای کشت مناسب نی-9

 تند+بعضی سفید ها ذغال نیس←هیچ سفیدی ذغال نیست+-10

 بعضی شکل ها مقدار است+←هر شکلی مقدار است+-11

 بعضی انسان ها دیوار نیستند+←نی دیوار نیست+هیچ انسا-12



 

 

 -هیچ فیزیک دانی اقتصاد دان نیست←ن اقتصاد دان نیستند+بعضی فیزیک دانا-13

 -ر پرنده ای سخن گو استه←بعضی پرنده ها سخن گو هستند+-14

 بعضی فوتبالیست ها شناگر نیستند+←-هیچ فوتبالیستی شناگر نیست-15

 هستند+ گل ها قرمزبعضی ←-هر گلی قرمز است-16

 تند+بعضی کافر ها عاقل نیس←هیچ کافری عاقل نیست+-17

 ی انسان ها مؤمن هستند+بعض←-هر انسانی مؤمن است-18

 تند+بعضی موحد ها مشرک نیس←هیچ موحدی مشرک نیست+-19

 -است هر اسمی معرب←بعضی اسم ها معرب هستند+-20

 تداخل تحت تضاد

 اما موضوع و محمول ثابت باشد. کیف تغییر کندتداخل تحت تضاد آن است که در قضایای جزئی 

امشخص ندر تداخل تحت تضاد اگر قضیه اول غلط باشد تداخل تحت تضاد آن حتماً درست است اما اگر درست باشد 

م پی ا به صدق قضیه دواز کذب قضیه اول حتم« اجتماع ممکن ارتفاع محال»است ممکن است درست باشد یا غلط 

 می بریم.

 +←-2«      نامشخص»؟←+1

 مثال ها:

 معلوم ها بدیهی هستند+ بعضی←بعضی معلوم ها بدیهی نیستند+-1

 ها شاعر نیستند+ بعضی انسان←بعضی انسان ها شاعر هستند+-2

 داردنچون کلی است تداخل تحت تضاد ←هر جسمی سه بعدی است-3

 بعضی گیاهان نامی هستند+←-بعضی گیاهان نامی نیستند-4

 -سان ها ناطق نیستندبعضی ان←بعضی انسان ها ناطق هستند+ -5

 ا مفید هستند+هبعضی کتاب ←بعضی کتاب ها مفید نیستند+-6

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

 بعضی ایرانی ها آسیایی هستند+←-بعضی ایرانی ها آسیایی نیستند-8

 -ی پاداش می ماندبعضی اعمال ب←بعضی اعمال بی پاداش نمی ماند+-9

 بعضی حیوانات علفخوار نیستند+←بعضی حیوانات علفخوار هستند+-10

 چون کلی است تداخل تحت تضاد ندارد←هیچ آسیایی اروپایی نیست-11



 

 

 بعضی اروپایی ها مسلمان نیستند+←د+بعضی اروپایی ها مسلمان هستن-12

 بعضی روز ه ها مستحب هستند+←زه ها مستحب نیستند+بعضی رو -13

 بعضی گل ها گیاه هستند+←-بعضی گل ها گیاه نیستند -14

 بعضی غیر شیرین ها میوه نیستند+←د+بعضی غیر شیرین ها میوه هستن-15

 -عل ها مرفوع نیستندبعضی فا←بعضی فاعل ها مرفوع هستند+-16

 ها تیره هستند+ اسبعضی لب←بعضی لباس ها تیره نیستند+-17

 بعضی کشور ها اروپایی هستند+←بعضی کشور ها اروپایی نیستند+-18

 بعضی حیوانات حساس هستند+←-بعضی حیوانات حساس نیستند-19

 ا کاذب هستند+بعضی شغل ه←بعضی شغل ها کاذب نیستند+-20

 عکس مستوی -2

 است.در عکس مستوی جای موضوع و محمول عوض می شود و کیف و صدق ثابت 

 اگر اصل صادق باشد عکس حتماً صادق است  

 سالبه کلیه←البه کلیهس-2موجبه جزئیه        ←موجبه کلیه-1عکس مستوی قضایای محصوره 

 عکس مستوی الزم الصدق ندارد←البه جزئیهس -4موجبه جزئیه         ←موجبه جزئیه-3

 مثال ها:

 بعضی زیبا ها شعر هستند←بعضی شعر ها زیبا هستند-1

 تندبعضی آسیایی ها ایرانی هس←هر ایرانی آسیایی است-2

 هیچ کافری مسلمان نیست←هیچ مسلمانی کافر نیست-3

 زم الصدق نداردالعکس ←بعضی انسان ها باسواد نیستند-4

 عکس الزم الصدق ندارد←بعضی گیاهان گل نیستند-5

 لصدق نداردعکس الزم ا←بعضی پرندگان کبوتر نیستند-6

 بعضی مایع ها آب هستند←است هر آبی مایع-7

 انسوی هستندبعضی اروپایی ها فر←هر فرانسوی اروپایی است-8

 بعضی پرنده ها کبوتر هستند←هر کبوتری پرنده است-9

 هیچ کیفی مثلث نیست←هیچ مثلثی کیف نیست-10



 

 

 بعضی ریاضی دان ها انسان هستند←ندبعضی انسان ها ریاضی دان هست-11

 دعکس الزم الصدق ندار←یستندبعضی چوب ها رسانا ن-12

 هیچ حاللی مسکر نیست←هیچ مسکری حالل نیست-13

 نده ها اسب هستندبعضی شیهه کش←هر اسبی شیهه کشنده است -14

 نده نیستهیچ گیاهی پر←هیچ پرنده ای گیاه نیست -15

 ندس ها انسان هستندبعضی مه←بعضی انسان ها مهندس هستند-16

 اسمی فعل نیستهیچ ←هیچ فعلی اسم نیست -17

 تندبعضی غزل ها شعر هس←بعضی شعر ها غزل هستند-18

 دبعضی منصوب ها مفعول هستن←هر مفعولی منصوب است-19

 هیچ کاغذی آهن نیست←هیچ آهنی کاغذ نیست-20

 سواالت تست

 د؟شوتواند صادق یا کاذب باشدو چه نامیده میباشد، کدام قضیه می کاذب«هر الف ب است»در صورتی که قضیه -1

 عکس مستوی -رخی الف ب استب -2تضاد                 م -رخی الف ب نیستب -1

 تناقض -رخی الف ب نیستب-4تضاد                     م -یچ الف ب نیسته-3

 دامیک از قضایای محصوره زیر دارای قضایای عکس مستوی، عکس نقیض، تناقض و تضاد است؟ک-2

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

ها ط کرد که به غلط بودن آنتوان از آن استنبادرست باشد، کدام قضیه را می«هر الف ج است»ی اگر قضیه-3

 اطمینان داشت؟

 بعضی الف ج است-عضی ج الف استب-2عضی الف ج نیست              ب-یچ الف ج نیسته-1

 است بعضی ج الف -یچ الف ج نیسته-4لف است        ابعضی ج  -هیچ غیر ج الف نیست-3

 است توان اطمینان داشت نتیجه حتماً کاذبی متداخل چه موقع میدر دو قضیه-4

 رگاه قضیه کلی کاذب باشد جزئی نیز کاذب خواهد بوده-1

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

 صادق باشد کلی کاذب خواهد بودی جزئی هر گاه قضیه-3

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



 

 

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

 آن ها اطمینان داشت؟

 هر الف ج است -تهیچ ج الف نیس-2یچ ج الف نیست      ه -عضی الف ج استب-1

 بعضی الف ج نیست -یچ ج الف نیسته-4عضی الف ج نیست        ب -ر الف ج استه-3

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

 (89سراسری ی کلی به ترتیب کدام است؟)ی کلی و موجبهشودو عکس سالبهمسّورات مردود اعالم می

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

 ی جزییموجبه -ی کلیالبهس -ی جزییسالبه-4ی جزیی   بهموج-ی جزییسالبه -ی جزییسالبه-3

 (90ت؟)سراسری به ترتیب کدام اس« جسمی رنگ پذیر است هر»یتداخل، عکس نقیض و تضاد قضیه-7

 یچ جسمی رنگ پذیر نیسته -یچ غیر رنگ پذیری جسم نیسته -عضی جسم ها رنگ پذیر هستندب-1

 یچ جسمی رنگ پذیر نیسته-یچ غیر رنگ پذیری جسم نیسته -عضی جسم ها رنگ پذیر نیستندب-2

 ذیر نیستندعضی جسم ها رنگ پب -عضی غیر رنگ پذیر ها جسم نیستندب -عضی جسم ها رنگ پذیر هستندب-3

 ها رنگ پذیر نیستندجسم بعضی-ها رنگ پذیر نیستندجسم بعضی -ها رنگ پذیر نیستندبعضی جسم-4

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

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

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

بعضی غیر ب الف »ر موردصدق یا کذب قضایایدصادق است، «هر الف غیر ب است»ی هر گاه بدانیم قضیه-9

 (92توان گفت : )سراسری ، به ترتیب می«بعضی الف غیر ب است»و« هیچ غیر ب الف نیست»،«است

 صادق است -ابل تشخیص نیستق-تقابل تشخیص نیس-1

 یستنقابل تشخیص  -کاذب است -صادق است-2

 یستنقابل تشخیص  -کاذب است -تشخیص نیست قابل-3

 صادق است -اذب استک -صادق است-4

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

 د  ت آن صرف نظر کرباید از موارد نادرس-1

 ه این معنی است که آن محصوره عکس الزم الصدق نداردب-2

 ور خواهد بودعکس نقیض آن هم همینط -3

 شوددرستی عکس بر اساس محتوا در نظر گرفته می-4



 

 

 (94گرفت؟)سراسری  توان نتیجهصدق کدام مورد را نمی«هیچ الف ب نیست»ی از صدق قضیه-11

 چ ب الف نیستهی-2              هر غیر ب الف است-1

 عضی الف غیر ب استب-4عضی غیر ب الف است          ب-3

ده را بدانیم، صدق کدام قضیه را با استفا« هیچ ج الف نیست» و کذب« هر الف ب است»دق هر گاه از ص -12

 (95توانیم مشخص کنیم؟)سراسری از آنها می

 ستاهر ج ب -2عضی ج ب نیست                  ب-1

 یچ ج ب نیسته-4است                   بعضی ج ب -3

 (95ر پیدا کرد؟)سراسری توان میان دو قضیه در قضایای زیکدام نسبت را می -13

 هر فلزی هادی است  -1

 هیچ عایقی فلز نیست -2

 برخی فلزات عایق هستند-3

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

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

 عضی رنگ پذیر ها جسم هستندب -عضی جسم ها  رنگ پذیر نیستندب -یچ جسمی رنگ پذیر نیسته-1

 ر رنگ پذیری جسم استه -عضی جسم ها رنگ پذیر نیستندب -یچ جسمی رنگ پذیر نیسته-2

 رنگ پذیر هستندعضی جسم ها ب -یچ جسمی رنگ پذیر نیسته -عضی جسم ها رنگ پذیر نیستندب-3

 عضی رنگ پذیر ها جسم هستندب-عضی جسم ها رنگ پذیر هستندب -عضی جسم ها رنگ پذیر هستندب-4

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

 (96آید؟)سراسری می

 استعضی غیر ب الف ب-2عضی غیر الف ب است              ب-1

 عضی ب الف نیستب-4یچ ب الف نیست                      ه-3

 پاسخنامه سواالت تستی

زینه یک   گ-7گزینه چهار   -6 گزینه چهار  -5زینه دو  گ -4گزینه یک    -3زینه یک   گ -2گزینه سه   -1

 -13ع اخس مقدمتین(  گزینه یک )تاب -12گزینه یک    -11زینه دو  گ -10زینه چهار  گ -9زینه چهار    گ -8

 گزینه سه -15گزینه یک  -14گزینه یک 



 

 

 جدول احکام قضایای حملی

 محصورات

 ↓چهارگانه

عکس 
 مستوی

عکس 
 نقیض

تداخل  تداخل تضاد تناقض
تحت 
 تضاد

موجبه 
 کلیه

موجبه 
 جزئیه

سالبه 
 کلیه

سالبه 
 جزئیه

سالبه 
 کلیه

موجبه 
 جزئیه

 ندارد

موجبه 
 جزئیه

موجبه 
 جزئیه

سالبه  ندارد
 کلیه

موجبه  ندارد
 کلیه

سالبه 
 جزئیه

سالبه 
 کلیه

سالبه 
 کلیه

موجبه 
 جزئیه

موجبه 
 جزئیه

موجبه 
 کلیه

سالبه 
 جزئیه

 ندارد

سالبه 
 جزئیه

موجبه  ندارد
 جزئیه

موجبه 
 کلیه

سالبه  ندارد
 کلیه

موجبه 
 جزئیه

 نمونه سواالت از احکام قضایای حملی

 نمونه اول

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

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

 نمونه دوم

د:هر سید. ماننگویند: یک قضیه را عکس کنید سپس نقیض آن را بنویاست یعنی ابتدا مثالً می« سپس»کلید آن کلمه ی 

 نقیض:هیچ رسانایی فلز نیست←مستوی:بعضی رسانا ها فلز هستندعکس ←فلزی رسانا است

 نمونه سوم

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

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

نیم و ا پیدا کردهند، پس اول باید اصل دهند بلکه عکس ، متناقض یا متضاد را میه را نمیچیست؟ در این نمونه قضی

 موجبه جزئیه است، اصل ممکن است موجبه« عکس»سپس قضایای خواسته شده را بسازیم. در قضیه باال چون 

 جزئیه یا موجبه کلیه باشد باید هر دو را ساخت و آنکه صادق است اصل گرفت.



 

 

 دق(بعضی اروپایی ها مسلمان هستند +)صا-2              -یی مسلمان است هر اروپا-1

 هیچ اروپایی مسلمان نیست←متناقض

 نمونه چهارم

وع رد آخر شرآید باید از مومی« کسره»متناقِض متضاِد عکس مستوی قضیه زیر را بنویسید. توجه: هرگاه موارد با 

:هر بالداری انسان متضاد-2←مستوی:هیچ بالداری انسان نیستعکس -1←کنیم .مانند:هیچ انسانی بالدار نیست

 انسان نیستند تناقض:بعضی بالدارها-3←است

 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 نیست←ندعکس مستوی:بعضی سیاه ها پرنده هست←مانند:هر پرنده ای سیاه است

                                

 جدول زیر را کامل کنید:

 عکس مستوی تداخل تحت تضاد تداخل تناقض تضاد اصل قضیه

هر ایرانی آسیایی 
 است

     

هر دانشجویی    
 دیپلمه است

  

هر موتور  
سواری نابینا 

 است

    

بعضی فرش ها دست     
 بافت نیستند

 

هر کتابی   
 آموزنده است

   

هیچ انسانی تنها 
 نیست

     

بعضی مسلمان ها      
 اروپایی هستند



 

 

هر گلی زیبا 
 است

     

بعضی میوه ها    
 شیرین هستند

  

هیچ کافری عاقل 
 نیست

     

بعضی گل ها سمی     
 نیستند

 

هیچ مؤمنی مردم 
 آزار نیست

     

بعضی انسان   
ها سالمند 

 نیستند

   

هیچ انسانی مؤمن 
 نیست

     

 

 


