
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 
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  د.شودر اثر حرارت منبسط می        آهن ←نتيجه:     

  موضوع                محمول            

 در آن محمول نتيجهای که و هر مقدمهصغری  در آن باشد موضوع نتيجهای که هر مقدمه 
  ی دوم.ی اول باشد يا مقدمهنام دارد چه مقدمه کبری، باشد

  .نام دارد  »حد وسط«شودشود اما در نتيجه حذف میلفظی که در هر دو مقدمه ذکر می

  يدبه نتيجه رس تواندر قياس اقترانی بسيار مهم است زيرا با يافتن آن میحد وسط  نقش

  شود.قسيم میتحملی و شرطی  قياس اقترانی بر دو نوع

                  و قياس اقترانی شرطی يا                حملی یقياس اقترانی حملی دارای دو مقدمه

  است. شرطی یو يک مقدمه حملی یو يا يک مقدمه شرطی یدارای دو مقدمه

  اول              هوا جسم است (حملی)ی مقدمه» قياس اقترانی حملی«مثال:  

  ی دوم             جسم دارای وزن است(حملی)مقدمه                                   

  نتيجه             هوا دارای وزن است                    

  »قياس اقترانی شرطی« مثال اول: 

  شود(شرطی)اگر دانش آموزی درس بخواند قبول می←ی اولمقدمه

  شود(شرطی)اش خوشحال میانوادهاگر او قبول شود خ←ی دوممقدمه

  شود.اش خوشحال میاگر دانش آموزی درس بخواند خانواده←نتيجه

  اگر انسانی مسلمان باشد متعهد است(شرطی)←ی اولمثال دوم:مقدمه

  هر انسان متعهدی به قول خود پايبند است(حملی) ←ی دوممقدمه           

  اگر انسان مسلمان باشد به قول خود پايبند است. ←نتيجه           

گفته  شکل کند که به هر حالت يکچهار حالت پيدا می» حد وسط«قياس اقترانی از لحاظ جايگاه
  منحصر در همين چهار حالت است. عقلیرشود وقياس اقترانی به حصمی

ی سالبه -۴ه ی جزئيجبهمو - ٣ی کليه سالبه - ٢کليه  یموجبه -١گانه عبارتند ازمحصورات چهار
ر رای هبجزئيه که هر کدام از دو مقدمه قياس اقترانی ممکن است يکی از اين چهار قضيه باشد که 

  گونه است.شودکه بدينحالت  پيدامی ١۶شکل 
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  برای مطالعه

  شانزده حالت قياس اقترانی

  تسا-------------هر←ی کليهی موجبه/ کبر ستا-----------هر←ی کليهصغری موجبه-١

  نيست-----------هيچ←ليهکی / کبری سالبه است ---------- هر ←ی کليهصغری موجبه-٢

------------ بعضی ←زئيهجی / کبری موجبه است ---------- هر ←ی کليهصغری موجبه-٣
  است

  ←زئيهی جکبری سالبه /است----------- هر ←ی کليهصغری موجبه-۴

  نيست-------------بعضی

  ←ی کليهکبری موجبه /نيست-----------هيچ ←ی کليهصغری سالبه-۵

  است- -------------هر

  ←ی کليهکبری سالبه /نيست-------------هيچ←ی کليهصغری سالبه-۶

  نيست------------- هيچ

  ←جزئيه یکبری موجبه /نيست------------هيچ←ی کليهصغری سالبه-٧

  است-------------بعضی

  ←جزئيه یکبری سالبه /نيست------------ هيچ ←ی کليهصغری سالبه-٨

  نيست..................بعضی

  ←کليه یکبری موجبه /است-----------بعضی←ی جزئيهصغری موجبه-٩

  است------------ هر

  ←کليه یالبهسکبری  /است..............بعضی ←ی جزئيهصغری موجبه- ١٠

   نيست-----------هيچ 

  ←ی جزئيههکبری موجب /است..........بعضی ←جزئيهی صغری موجبه- ١١

   است------------- بعضی

  ←ی جزئيهالبهکبری س /است- ---------بعضی←ی جزئيهصغری موجبه- ١٢
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  نيست-------------بعضی

  ←ی کليهکبری موجبه /نيست-----------بعضی ←ی جزئيهصغری سالبه- ١٣

  است-------------هر

  ←ی کليهکبری سالبه /نيست---------- بعضی←ی جزئيهصغری سالبه-١۴

  نيست------------ -هيچ

  ←جزئيه یکبری موجبه /نيست---------- بعضی←صغری سالبه جزئيه- ١۵

  است------------- بعضی

  ←ی جزئيهست/کبری سالبهني--------- بعضی←ی جزئيهصغری سالبه- ١۶

  نيست---------------  بعضی

ً  ۴هر شانزده حالت قياس اقترانی برای    شود.حالت می۶۴شکل وجود دارد که مجموعا

- ه به آنشوند بلکه تعدادی نتيجه بخش بوده کحالت قياس اقترانی منجر به نتيجه نمی ۶۴تمام 
  شود.گفته می عقيمهانتيجه هستند که به آنو تعدادی بیمنتج ها

  اشکال قياس اقترانی

  باشد.موضوع  ودر کبری محمول در صغری »حد وسط«قياس اقترانی آن است که  شکل اول

  دارای وزن است (کبری)  جسمیاست(صغری)    هر  جسممثال: هوا 

  محمول                        موضوع                

  هوا دارای وزن است←نتيجه:                         

  است. محمول ودر کبری محمول در صغری »حد وسط«قياس اقترانی آن است که  شکل دوم

  نيست(کبری) قابل احتراقاست(صغری)   هيچ سنگی  قابل احتراقمثال:هر چوبی 

  محمول                                        محمول                   

  هيچ چوبی سنگ نيست ←نتيجه:                       

  موضوعو در کبری  موضوع در صغری »حد وسط«قياس اقترانی آن است که  شکل سوم

  جاندار است(کبری) حيوانیحساس است(صغری)    هر  حيوانیمثال: هر 
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  موضوع                                 موضوع            

  ها جاندار هستندبعضی حساس ←نتيجه:                      

  آيد.(بعضی)میجزئی  نتيجه شکل سوم و چهارم هميشه

  ٠استمحمول  ودر کبریموضوع  در صغری» حد وسط«انی آن است کهقياس اقتر شکل چهارم

  است انسان ایجسمانی است     هر نويسنده انسانیمثال:هر 

  موضوع                                   محمول           

  ها نويسنده هستندبعضی جسمانی←نتيجه:                   

  قياس اقترانی است:گانه شعر زير بيانگر اشکال چهار

  اوسط اگر حمل يافت در بر صغری و باز     وضع به کبری گرفت، شکل نخستين شمار

  حمل به هر دو دوم، وضع به هر دو سوم     رابع اشکال را عکس نخستين بيار

دو مقدمه است و خست و پستی به اخس(پست ترين) نتيجه هميشه تابع ؛تعيين نتيجه قياس
ا ببودن(نيست) است. پس: اگر در سور دو مقدمه بعضی باشد، نتيجه را  جزئيه(بعضی) و سالبه

عضی و بشود و اگر نويسيم اگر بعضی نباشد اما هر و هيچ باشد، نتيجه با هيچ نوشته میبعضی می
ول ار شکل دشود که اين اتفاق فقط هيچ در دو مقدمه نباشد  و فقط هر باشد، نتيجه با هر نوشته می

  شود.و در شکل سوم و چهارم نتيجه هميشه با بعضی نوشته می افتداتفاق می

يجه (نتيمعق دهند) ودر غير اين صورتچهار شکل قياس اقترانی با دارا بودن شرايطی منتج(نتيجه می
  دهد)است.نمی

ی شده های منطقی رمز گذاربرای سهولت در يادگيری شرايط انتاج اشکال قياس اقترانی، در کتاب
  کبری←صغری  ب←موجبه  غ ←نه:  ماست بدين گو

  يکی از ←اختالف دو مقدمه در سلب و ايجاب  ا ←کلی بودن  خ ←ک

  دو مقدمه←ينِ 

  بودن کبری است.(ُمغ کب) مانند: کلیبودن صغری و جبهمو شرايط انتاج شکل اول

  کبری←است انسانی فانی هر- ٢صغری   ← استسقراط انسان -١

  منتج ←نتيجه: سقراط فانی است

منتج و بقيه عقيم حالت ۴حالت ١۶توجه به شرايط انتاج شکل اول قياس اقترانی، در اين شکل از با 
  است.
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ی بودن کبر کلیدو مقدمه در سلب و ايجاب و  اختالفقياس اقترانی  شرايط انتاج شکل دوم
  است.(خيِن ُکب)مانند:

  یکبر ←نيستسنگی قابل احتراق يچ ه - ٢صغری  ←استهرچوبی قابل احتراق -١

  نتيجه:هيچ چوبی سنگ نيست( منتج)

قيه عقيم حالت منتج و ب۴حالت ١۶با توجه به شرايط انتاج شکل دوم قياس اقترانی، در اين شکل از 
  است.

ت.(ُمغ اسمقدمه  يکی از دو بودن کلی بودن صغری و موجبه قياس اقترانی شرايط انتاج شکل سوم
  کايِن) مانند:

  کبری ←ها شاعر هستندبعضی انسان - ٢صغری ←است انسانی ناطق هر-١

  ها شاعر هستند (منتج)نتيجه: بعضی ناطق

يه عقيم حالت منتج و بق۶حالت ١۶با توجه به شرايط انتاج شکل سوم قياس اقترانی، در اين شکل از
  است.

- ورز مشهقياس اقترانی، برای اين شکل شرايط مختلفی ذکر شده است که ا شرايط انتاج شکل چهارم
د، باشوجبه م و اگر دو مقدمه نباشد ی جزئيهسالبهها اين است که، هيچ يک از مقدمات آن ترين آن

  باشد.(ميِن کغ)  مانند:کلی صغری بايد 

  کبری←استای حيوان تحرک به ارادههرم- ٢صغری  ←استحيوانی حساس هر-١

  منتج←ها متحرک به اراده هستندنتيجه: بعضی حساس

  هميشه جزئی است.» سور«در توجه: نتيجه شکل سوم و چهارم 

  ضرب منتج است  ۵ضرب شکل چهارم،  ١۶از 

ضرب در شکل ۴ضرب در شکل دوم۴در شکل اول، با توجه به شرايط انتاج اشکال قياس اقترانی
  .منتج است ضرب ۵ودر شکل چهارم  ضرب ۶سوم

  (پاسخ به اين سواالت در کالس نمره تشويقی دارد)تکليف

ی قياس اقترانی در نتيجه، ............ضرب موجبهضرب منتج اشکال  ١۴از -١
ئيه البه جزسی جزئيه و.............ضرب ی کليه،............موجبهکليه،..............ضرب سالبه

  است.
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 هترين حالتی کليه باشد، بی کليه ونتيجه نيز موجبهی کليه و کبری موجبههر گاه صغری موجبه-٢
 ه بخش......شکل ...........است که منتج بودن آن بديهی است و نتيجاست که فقط در ضرب......

  شود.بودن ساير اشکال با آن اثبات می

  است.» سالبه«نتيجه............ضرب از ضروب منتج شکل اول، دوم و سوم،-٣

  است.» موجبه«نتيجه...............از ضروب منتج شکل اول، دوم و سوم، -۴

يجه و نت» کليه«نتيجه...............از ضروب منتج شکل اول، دوم و سوم قياس اقترانی -۵
  است .» جزئيه«................ضرب 

  در ضروب منتج شکل..................هر چهار نوع  قضايای محصوره وجود دارد.۶

  ارد.د....جزئيه وجود شکل دوم قياس اقترانی، دو............کليه و دو ........ در ضروب منتج-٧

  د.ی.... وجود دارشکل سوم قياس اقترانی، سه .............جزئيه و سه موجبه در ضروب منتج-٨

- بی کليه در ضرکليه در ضرب...........، سالبه یدر ضروب منتج اشکال قياس اقترانی، موجبه-٩
ئيه در ی جزبههای........................و سالی جزئيه در ضربهای......................، موجبه

  های........................است.ضرب

در شکل اول..............ضرب در شکل دوم..............ضرب در شکل ١٠
  سوم................ضرب عقيم است.

، ی کليه باشدی کليه و سالبهگاه در شکل سوم، صغری و کبری به ترتيب موجبههر- ١١
  است.ی کليه باشد نتيجه.............نتيجه..............است و هر گاه صغری و کبری موجبه

جه ر گاه قضايايی که در کم و کيف با يکديگر اختالف دارند، مقدمات قياس قرار گيرند، نتيه- ١٢
  بدست آمده...................است زيرا نتيجه تابع اخس دو مقدمه است.

- ليه و کبری هم موجبهکی ای باشد که صغری موجبهقياس اقترانی حملی به گونه هر گاه مقدمات- ١٣
کل نتاج شاالی.............است و اين يکی از ضروب بديهیی بدست آمده موجبهی کليه باشد، نتيجه
  ...............است.

ه بی کليه باشد نتيجه گاه دو مقدمه موجبهدر شکل اول و سوم هر-١۴
  ........و................است.ترتيب.....

ی کليه باشد، نتيجه به وکبری سالبه ی کليههر گاه در شکل دوم و سوم، صغری موجبه- ١۵
  ترتيب...............و.................است.

  



  

۶٢  

 

  ندن آچهار گام طاليی برای تعيين شکل قياس اقترانی و منتج و عقيم بو

  مشخص کردن موضوع و محمول در دو مقدمه-١

  مشخص کردن حد وسط-٢

  عيين شکل قياس با توجه به اينکه جايگاه حد وسط در دو مقدمه چيستت-٣

  کردن شرايط انتاج بر روی مقدمات پياده-۴

  

  تکليف 

  های زير شکل چندم است؟قياس

  ر مثلثی سه ضلعی استه -٢ها مثلث هستند    برخی شکل--١

  هر ج ب است-٢ت         هر ب الف اس-١

  يچ ج ب نيسته -٢ب است          هر الف-١

  يچ حيوانی جماد نيسته -٢ر انسانی حيوان است     ه-١

  گذار استای تخمرندههر پ-٢عضی حيوانات پرنده هستند      ب-١

  ر ضاحکی انسان استه -٢ر انسانی حيوان است     ه-١

  ماد نيستجهيچ حيوانی  - ٢هند    بعضی حيوانات سيا-١

  ر انسانی ناطق استه-٢است      هر انسانی جسم -١

  وه نيستهيچ عايقی جي- ٢اند     بعضی فلزات جيوه-١

  ای چکش خوار نيستيچ جيوهه - ٢اند      بعضی فلزات جيوه-١

  يچ عايقی فلز نيسته-٢ر مسی فلز است         ه-١

  ر ايرانی با غيرت استه - ٢ر ايرانی مسلمان است   ه-١

  »مغالطه عدم تکرار حد وسط«

است تا دو  حد وسط (به صورت لفظی و معنايی) يک قياس تکراراز  برای نتيجه گيری شرط اول
قضيه با يکديگر ارتباط پيدا کنند. در صورتی که از قياسی که حد وسط در آن تکرار نشده است  



  

۶٣  

 

شود.در مورد اول(اشتراک لفظ) گفته می» عدم تکرار حد وسط«نتيجه گيری شود، فرد دچارمغالطه
  حد وسط به عينه تکرار نشده است.و در مورد دوم  حد وسط به يک معنا نيستشود می

  تکليف

 علت عدم تکرار حد وسط در استدالل های زير را بيان کنيد.

 بهاست.بها است، پس دوست من سنگی گرانفيروزه دوست من است، فيروزه سنگی گران -1
به ی کعو زنده است، پس: خانه ای ُمدرکی کعبه دارای جامه است، هر دارای جامهخانه -2

 ُمدرک و زنده است.
 سعادت غايت زندگی است، غايت زندگی مرگ است، پس: سعادت مرگ است. -3
 ماست از شير است، شير در جنگل است، پس:ماست در جنگل است  -4
 نمک از کلروسديم است، کلرو سديم سمی است، پس نمک سمی است. -5
 هيدروژن گاز هستند، پس: آب گاز است.آب از اکسيژن و هيدروژن است، اکسيژن و  -6
 يخ از آب است، هر آبی مايع است، پس: يخ مايع است. -7
 در باز است، باز پرنده است، پس: در پرنده است. -8
 هر تعريفی فکر است، هر تصديقی فکر است، پس:هر تعريفی تصديق است. -9

  هر زغالی سياه است، هر سياهی رنگ است، پس: هر زغالی رنگ است.- ١٠

  دامنه مصاديق موضوع؛
  موضوع+←خصیش      - موضوع←موضوع+        سور جزئی←سورکلی

  دامنه مصاديق محمول؛
  محمول+←سبت سالبهن                 - محمول←نسبت موجبه

  توضيح دامنه مصاديق؛
اه انسانی گي +هيچ←شودتمام مصاديق محمول از تمام مصاديق موضوع سلب می سالبه کليهدر 

  -نيست
هر ←شود.بر تمام مصاديق موضوع حمل میبرخی از مصاديق محمول  موجبه کليهدر در 

  - ايرانی+ آسيايی است
برخی از مصاديق محمول بر برخی از مصاديق موضوع حمل شده است  موجبه جزئيهدر 
  - لباس ها تيره هستند -بعضی←
 -بعضی←ستتمام مصاديق محمول از بعضی مصاديق موضوع سلب شده ا سالبه جزئيهدر 

  انسان ها شاعر نيستند+
  تکليف

  دامنه مصاديق موضوع و محمول را در قضايای زير با عالمت مثبت و منفی نشان دهيد.
  يچ فلزی عايق نيسته - ٢ر گياهی نامی است                             ه-١
  عضی گل ها خوشبو نيستندب - ۴عضی حيوانات پرنده هستند                    ب -٣
  

  



  

۶۴  

 

  شرايط معتبر بودن قياس؛
   ٦که قياسی معتبر باشد، سه شرط زير در باره آن صادق استبرای آن

  البه نباشندسهر دو مقدمه - ١
  دو مقدمه منفی نباشد(حد اقل يکی از مقدمات موجبه باشد) حد وسط در هر- ٢
نيز  وضوع و محمول که در نتيجه عالمت مثبت داشتند، در مقدماتهر کدام از م- ٣

  عالمت مثبت داشته باشند.
  

  تکليف 

  اعتبار يا عدم اعتبار قياس های زير را مشخص کنيد.

  ستا -هر خفاشی+ مهره دار←است -دارمهره+ر پستانداری ه -٢است -پستاندار +هر خفاشی-١

  -ايره اندد - بعضی مربع ها←-انددايره - هاعضی شکلب - ٢ند      ا - مربع - هابعضی شکل-١

  است - هر جيوه ای+ آهن←است -فلز +نیهر آه- ٢است        -فلز +ایهر جيوه-١

  ستا-هر جيوه ای+ نقره ←است -فلز +ایرههر نق- ٢است        -فلز +ایهر جيوه-١

  غال اند+ز - حيوانات بعضی←است - سياه +زغالیر ه - ٢ند     ا- سياه - بعضی حيوانات-١

هر علفخواری+ حالل گوشت ←است -حالل گوشت +هر گاوی - ٢است     - علفخوار +هر گاوی-١
  است -

- لفخوارع -بعضی خفاش ها←ندا-علفخوار -دارانعضی پستانب -٢است    -دارپستان +هر خفاشی-١
  اند

  حبوب+ نيستندم -بعضی مردم←نيست +محبوب +يچ متکبریه - ٢ند    ا - متکبر –بعضی مردم -١

  تکليف

ست يا منفی را بگذاريد و سپس بگوئيد معتبر ادر قضايای زيرنتيجه را بنويسيد، عالمت مثبت و 
  نامعتبر

  يچ کودکی با تجربه نيسته -٢عضی کودکان باهوشند    ب-١

  ای کنجکاو نيستيوانههيچ د - ٢ر طالب علمی کنجکاو است   ه-١

  ر ژاپنی چشم بادامی استه- ٢ر ژاپنی آسيايی است           ه-١

                                                             
  توجه: برای بررسی اعتبار يک قياس نيازی به دانستن شکل آن قياس نيست اما برای بررسی شرايط انتاج شناخت شکل الزم است. ٦

 



  

۶۵  

 

  ريسيته استزی هادی الکتهر فل- ٢   چ کربنی فلز نيست        هي -١

  بعضی فلزات مايع هستند - ٢       هرجيوه ای فلز است      -١

  يچ پدری مجرد نيسته - ٢   يچ نوزادی پدر نيست       ه-١

  خوار استانههر کبوتری د -٢       هر کبوتری پرنده است  -١

  ل هستندبعضی زردها گ- ٢     بعضی فلزات زرد هستند -١

  ان بها استهر طاليی گر - ٢          تاس هر طاليی معدنی-١

  ی شکافته سم نيستهيچ گوشتخوار-٢ای شکافته سم است   هر نشخوار کننده-١

  يچ ثروتمندی مستحق صدقه نيسته -٢عضی گدايان ثروتمند هستند       ب-١

  اندها مقدسی امام زادهمهه- ٢اند             ها مقدسبرخی کتاب-١

  عصوم استهر پيامبری م-٢احب کتاب هستند   بعضی پيامبران ص-١

  يچ حرفی معرب نيسته - ٢ها معربند                  ی اسمهمه-١

  يچ مستحبی واجب نيسته -٢ها مستحب هستند     بعضی روزه-١

  عضی مارها سمی نيستندب- ٢ها سمی هستند         بعضی قارچ-١

  فيدی جسم استسهر  - ٢ی حيوانات سفيد هستند        بعض-١

  ر مودبی دانا استه- ٢رخی مردم مودب نيستند          ب-١

  ها جامد نيستندعضی سبزب- ٢ها سبزند              بعضی سنگ-١

  ها اروپايی هستندعضی موحدب- ٢ر مسلمانی موحد است            ه-١

  ی شاعر نيست هيچ غير ناطق-٢ها شاعر نيستند      بعضی انسان-١

  يچ ج الف نيسته-٢لف است                   هر ب ا-١

  ر ظالمی نامهربان است ه- ٢يچ مادری نامهربان نيست      ه-١

  اندان خوشبختی عاشقهمه- ٢اند     ی اميدواران خوشبختهمه-١

االضالع  ای متساویالزاويهمهيچ مثلث قائ- ٢الزوايا است  االضالعی متساوی هر مثلث متساوی-١
  نيست



۶۶

 نواز استر ايرانی مهمانه - ٢ايرانی آسيايی است      هر -١

 يچ قياسی تمثيل نيسته - ٢ر قياسی حجت است       ه-١

 ر آهويی علفخوار استه- ٢ر آهويی دونده است        ه-١

 پرست استنی يگانهامهر مسل-٢ر مسلمانی معتقد به قرآن است  ه-١

سواالت تستی

يک قترانی حملی باشد، اوالً: کداما،نتيجه يک قياس »نيست هيچ خفاشی خونسرد«ی هر گاه قضيه-١
نتاج رايط اشی قياس اقترانی حملی است؟ثانياً ضروب منتج آن چند تاست؟ ثالثاً از اشکال چهار گانه

  )٨٩آن کدام است؟(سراسری 

 به بودن صغرا و کلی بودن کبراموج -هار تاچ-کل اولش-١

  ا و کلی بودن کبراغرصموجبه بودن  -چهار تا -شکل دوم-٢

 ی بودن صغراکل -ختالف دو مقدمه در ايجاب و سلبا - شت تاه -کل اولش-٣

 ی بودن صغراکل -ختالف دو مقدمه در ايجاب و سلبا -شت تاه -کل دومش-۴

الف ب است، ب ج است، پس الف ج «نتيجه گيری قياس ما به اين گونه باشد که  اگر مقدمات و-٢
 به ترتيب کدام شکل از اشکال قياس اقترانی» ست، پس الف ج استب الف است، ب ج ا«و» است

  )٩٠ترسيم شده و شرايط انتاج هر کدام به ترتيب کدام است؟(سراسری 

غرا و کلی بودن يکی از دو صموجبه بودن  - غرا و کلی بودن کبراصموجبه بودن  - سوم - اول-١
  مقدمه

 بودن صغرا و کلی بودن يکی از دو مقدمه هموجب-بودن صغرا و کلی بودن کبرا موجبه - ولا - ومس-٢

غرا و کلی بودن صموجبه بودن  - غرا و کلی بودن يکی از دو مقدمهصموجبه بودن  -اول - سوم-٣
  کبرا

غری و کلی بودن موجبه بودن ص- غری و کلی بودن يکی از دو مقدمهموجبه بودن ص-سوم - اول-۴
  کبری

  )٩١؟(سراسری نيستام عبارت درمورد قياس اقترانی درست کد -٣

  کندر چند قياس چهار شکل دارد اما ذهن طبيعتاً از شکل چهارم استفاده نمیه-١

 شودرويم، اثبات نتيجه مشکل تر میدر قياس اقترانی هر چه از شکل اول به شکل چهارم پيش می-٢



  

۶٧  

 

  آن کشف نشده استگری برایچهارشکل شناخته شده داردو فعالً شکل ديقياس اقترانی-٣

چهار  طق دانان به سه شکل از اشکال قياس پرداخته اند، اما اين نوع قياس منحصراً بسياری از من-۴
  شکل دارد

  

نمی ات ضرورت شکل های مختلف قياس اقترانی از .....به عنوان مقدمه استفاده در اثب-۴
  )٩٢.(سراسری شود

  يجهی نتعکس مستو-۴کس مستوی کبرا  ع- ٣کس مستوی صغرا   ع-٢قيض نتيجه  ن-١

  

  )٩٢گفت: ( سراسری  تواننمیی قياس استثنايی در باره-۵

  ی اول آن حتماً شرطی استمقدمه-١

  شودی حملی تشکيل میبدون يک مقدمه-٢

  ی آن ممکن است متصله يا منفصله باشديک مقدمه-٣

  ی استدالل ضرورتاً در يکی از دو مقدمه آمده استنتيجه-۴

  

کن است اين ی جزئيه است، ممکه نتيجه اش موجبهيک قياس اقترانی داريم -۶
  )٩٣قياس...باشد.(سراسری 

  کل دوم يا شکل سومش-٢کل اول يا شکل دوم               ش-١

  غرا و کبرای کلی داشتهص-۴رکب از صغرا و کبرای جزئی   م-٣

  

(سراسری ی آن قياس درست است؟ باشد کدام مطلب در باره» است هر الف ب«اگر نتيجه قياسی -٧
٩۴(  

  تواند شکل اول يا سوم باشدمی-١

  ن استاثبات آن از دو راه ممک-٢

  شده  الف در صغری محمول واقع-٣

  ر کبری موضوع قرار گرفته استدحد وسط -۴

  



۶٨

 را بدانيم، صدق کدام قضيه را با» هيچ ج الف نيست«و کذب» هر الف ب است«هر گاه صدق -٨
  کنيم؟توانيم مشخص ها میاستفاده از آن

  هيچ ج ب نيست-۴عضی ج ب است    ب- ٣ر ج ب است    ه-٢عضی ج ب نيست     ب-١

بعضی ←شکل اول نتيجه←ب است فالاست   هر  الفبعضی ج ←تناقض ←)-هيچ ج الف نيست(
  ج ب است

  پاسخنامه سواالت تستی

- ٨چهارگزينه -٧گزينه چهار-۶گزينه چهار-۵گزينه چهار -۴گزينه سه-٣گزينه يک-٢يک گزينه-١
  گزينه سه

 »قضيای شرطی و قياس استثنايی« درس نهم  

 قضيه شرطی؛ قضيه ای که در آن به اتصال و انفصال ميان دو نسبت حکم شود.

  شویاگرتالش کنی آنگاه موفق می )-------نگاهآ---شرطی متصل(اگر←اتصال

 شویيا تالش ميکنی يا موفق نمی)-------اي-----شرطی منفصل(يا←انفصال

 .شوددر اين گونه قضايا به پيوستگی و اتصال و مالزمه دو نسبت حکم می←قضيه شرطی متصل

 اجزای قضيه شرطی متصل

  شویآنگاه موفق می←تالی                                   اگر تالش کنی←مقدم   

شرطی  ضايایقمقدم و تالی به لحاظ معنا مقدم و تالی هستند و مقدم لزوماً هميشه در ابتدای  توجه:
 آنگاه که باران بيايد شودهوا لطيف میآيد. مانند: نمی

 تالی                   مقدم 

  تکليف

  مقدم و تالی را در قضايای زير مشخص کنيد.

  آنگاه که ج د باشداست  الف ب -١

  ان تنصروا هللا ينصرکم -٢

  توانا بود هر که دانا بود -٣

 گر سه ضلع مثلث مساوی باشد سه زاويه آن هم مساوی خواهد بودا-۴

  ر آنها که دانستمی کردمی             نکو سيرت و پارسا بودمیگ-۵

  به سينما خواهم رفت اگر بليط نيمه بها باشد-۶


