
 
 

 

  «یای شرطی و قیاس استثناییاقض»درس نهم   درسنامه  @                  

 قضیه ای که در آن به اتصال و انفصال میان دو نسبت حکم شود. قضیه شرطی؛

 شوی( اگرتالش کنی آنگاه موفق می-------آنگاه---شرطی متصل)اگر←اتصال

  شوی(یا تالش میکنی یا موفق نمی-------یا-----شرطی منفصل)یا←لانفصا

                   شود.      در این گونه قضایا به پیوستگی و اتصال و مالزمه دو نسبت حکم می←قضیه شرطی متصل

 اجزای قضیه شرطی متصل

 شویآنگاه موفق می←اگر تالش کنی                          تالی←مقدم   

 قضایای شرطی منفصل؛

 دو یا چند نسبت حکم شده است.جدایی ها حکم به انفصال وقضایایی هستند که در آن

 اقسام قضایای شرطی منفصل؛

 نفصالاابر این آن(بن قضایایی هستند که هر دو بخش قضیه هم زمان صادق یا کاذب نیستند)یا این یامنفصل حقیقی:  -1

 فاع محال(تماع و ارت)اجفرداست یا  زوجنامند.مانند: عدد یا می« منفصل حقیقی» ها راحقیقی و تام است و لذا آن 

 : )مانعۀ الجمع(منفصل غیر قابل جمع در صدق-2

ن کاذب اند هم زماتومی تواند هم زمان درست باشد ولیقضایایی که قابل جمع در صدق نیستند یعنی هر دو طرف قضیه نمی

 د.)اجتماع محال ارتفاع جایز(باشد یا یکی درست و یکی غلط باش

 آسیاییاست یا  اروپاییمانند: این شخص یا  

 )مانعۀالرفع یا مانعۀ الخلو(منفصل غیر قابل جمع در کذب -3

 رست و یکیدا یکی یتواند هر دو طرف قضیه هم زمان درست باشد قضایایی هستند که قابل جمع در کذب نیستنداما می

 (غلط.)ارتفاع محال اجتماع جایز

 بیندنتیجه اعمالش را می آخرت یا در دنیامانند:انسان یا در 
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 :هستند زیر حالت سه دارای منفصله قضایای اساس نکته:براین

 حقیقی منفصل        ( کدام هیچ نه و دو هر نه) ب یا الف

 الجمع مانعۀ منفصل    ( کدام هیچ یدشا و دو هر نه) ب یا الف

 الرفع مانعۀ منفصل( دو هر شاید و کدام هیچ نه) ب یا الف

اگر  :شد. مانندده باقیاسی است که عین  نتیجه یا نقیض آن در یکی از دو مقدمات استدالل  ذکر ش قیاس استثنایی:-

 هوا ابری استبارد ،باران می

  باردپس: باران نمی             اما هوا ابری نیست                 

 حملی و دیگریشرطی این قیاس دارای دو مقدمه است یکی 

 ت؛ل تصور اسایی قابتواند یکی از چهار قضیه شرطی باشد، چهار حالت برای قیاس استثنجا که مقدمه شرطی میاز آن

 ( قیاس استثنایی منفصله حقیقی2اتصالی                 (قیاس استثنایی 1

 برای مطالعه ( قیاس استثنایی منفصله غیر قابل جمع در صدق)مانعۀالجمع(3

 برای مطالعه ( قیاس استثنایی منفصله غیر قابل جمع در کذب)مانعۀالخلو یا ماانعۀالرفع(4

 خوانند.یم الیاستثنایی اتصباشدآن را شرطی متصلهقیاس استثنایی مقدمه اگردر؛ اتصالی قیاس استثناییالف(

 ر صورت. چها که مقدمۀاولش قضیۀ شرطی متصل باشد،ومقدمۀ دومش قضیۀحملی است قیاسی است رت دیگربه عبا 

 متصوّر است که  دوحالتِ آن معتبر است ودوحالتِ آن 

 نامعتبر است.)وضع مقدم ورفع تالی دوحالت معتبر ورفع مقدم ووضع تالی دوحالت نامعتبر(

 ت قیاس استثنایی همواره ضروری است.وجود یک قضیه ی شرطی در مقدمانکته مهم: 

 مانند:اگر الف ب باشد آنگاه ج، د است

 لکن الف، ب است       پس: ج، د است
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 )وضع مقدم( الف ب است( عین مقدم متصله1

 ربرود،ید به دکتبات ،م مثال: اگر این شخص بیمار اسیعنی اثبات تالی از راه اثبات مقد*وضع مقدم)اثبات مقدم(:

 )معتبر(لیکن بیمار است. پس باید به دکتر برود. 

 )رفع مقدم(الف،ب نیست (نقیض مقدم متصله2

 اخل اتاقفتاب به دگاه آهر، که نتیجه اش نامعتبر است مثال:راه نفی مقدم یعنی نفی تالی از *رفع مقدم)نفی مقدم(:

 ه ،نمی توانین دومقدماشتن است زیرا صرفا باداخل اتاق نمی تابد،نتیجه نامعتبر بتابد ،اتاق گرم می شود،آفتاب به دا

 .)نامعتبر(حکم به عدم گرمی اتاق داد

 )وضع تالی( ج، د است(عین تالی متصله3

مپ اتاق الل:هرگاه  ت مثایعنی اثبا ت مقدم از راه اثبات تالی ، که نتیجه اش نامعتبر اس: *وضع تالی)اثبات تالی(

نید کحکم وانیدتعامی ت،نتیجه غیرمنتج است، زیرابه صرف این دومقدمه قطاق روشن اسروشن باشد،اتاق روشن است،ات

 )نامعتبر( که المپ روشن است؟

 )رفع تالی( ج، د نیست( نقیض تالی متصله4

 شد، ته بایعنی نفی مقدم از راه نفی تالی مثال:اگر او دیپلم  انسانی  داش *رفع تالی )نفی تالی(:

 معتبر()ارد. کتاب منطق را نخوانده است، بنابر این دیپلم انسانی ندکتاب منطق را خوانده است،امّا او

 الیتاست)وضع (معتبر)نااست )وضع مقدم و رفع تالی( و دو حالت  )معتبر(.از این چهار حالت دو حالتنتیجۀ بحث :

 و رفع مقدم(  

 است اگر این جسم فلز باشد، آنگاه هادی جریان الکتریسیته-←حالت اول وضع مقدم -1مثال:

 عتبرم←این جسم فلز است )وضع مقدم(            پس: این جسم هادی جریان الکتریسیته است-
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 اگر واجب الوجود متعدد باشد،  آنگاه مرکب است -←حالت چهارم رفع تالی -2

 عتبرم ←پس:واجب الوجود متعدد نیست         واجب الوجود مرکب نیست)رفع تالی( -

 *مغالطات وضع تالی ورفع مقدم

یک مقدمه شرطی متصله ویک حملی که عین ازقیاس استثنایی شرطی متصله هرگاه در؛مغالطه وضع تالی-1

دق است مواردی نتیجه آن صالزوماًصادق نیست بلکه درباشدزیرانمیعتبرم استفاده کنیمشرطی باشد همان تالی

ن است وبه کاربردن آ عتبرمنااین حالت ،اینرچه دارای مقدمات صادق باشدبنابرصادق نیست گ مواردیودر

ست سعدی ایرانی ا،آنگاه سعدی ایرانی استشود.مانند:اگرسعدی تبریزی باشد،میمغالطه وضع تالی بهمنجر

 مغالطه وضع تالی←سعدی تبریزی نیستپس:

ل قضیه شرطی متصله و حملی ای که نقیض مقدم باشد تشکیایی ازگاه قیاس استثنهرمغالطه رفع مقدم؛ -2

تیجه آن را ن نیست زیرا به عنوان قاعده کلی نمی توان از رفعِ مقدم یک شرطی، نفی تالی عتبرمباشد،لزوماً  شده

 یکل لوزاگر این شبه کار بردن آن منجر به مغالطه رفع مقدم.مانند:است و عتبرمنااین حالت ،گرفت بنابراین 

 .پس: دارای چهار زاویه نیست این شکل لوزی نیست،چهار زاویه است  دارایباشد ،

 هک ستا حملیۀدیگرآن قضیۀاولش قضیه شرطی منفصل ومقدم ۀقیاسی است که مقدم:قیاس استثنایی انفصالی-ب

 جمع  غیر قابل،قیقی)حمنفصل شرطیۀسه قضیتواندیکی ازقیاس استثنایی انفصالی می که مقدمه نخستجاازآنسه حالت دارد،

 :در صدق، غیر قابل جمع در کذب( باشد، این قیاس سه حالت دارد

 است.عتبرمحالت آن برای این قیاس چهارحالت میتوان متصورکرد.که هرچهار:قیاس استثنایی انفصالی حقیقی(1

 هار روش اس چقی یعنی قضیه حملی یکی از اجزای قضیه منفصل یا نقیض )رفع( آن است به عبارت دیگردر این نوع

 دم وض هریک مقا نقیتواند عین یدر این قیاس مقدمه دوم)قضیه حملیه( میبرای نتیجه گیری وجود داردبه بیان دیگر:

 است. عتبرمتالی باشد قضیه شرطی باشد چنین قیاسی در هر چهار شکل  

سیط   است،پس مرکب رکب،این جسم ب:این جسم یا بسیط است یا م1اثبات طرف اول برای نفی طرف دوم،مثال -حالت اول 

 عتبرم←زوج نیست 5فرد است )وضع مقدم( پس: 5فرد است یا زوج است 5یا :2مثال نیست.
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 است،پس ،این جسم مرکب:این جسم یابسیط است یامرکب1ای نفی طرف اول،مثالاثبات طرف دوم بر- حالت دوم

 خطوالی(پس:این دمتقاطع انداین دو خط متقاطع اند)وضع ت خطیااین دوواند خط موازییااین دو:2مثالنیست  بسیط 

  عتبرم←نیستند موازی 

 سیط نیست،ب: این جسم یا بسیط است یا مرکب،این جسم 1نفی طرف اول برای اثبات طرف دوم، مثال- حالت سوم

 دم(قمیک باری موجود نیست)رفع شر شریک باری موجود است و یا خداوند واحد است:2مثال پس مرکب است 

 سیط استب: این جسم یا 1نفی طرف دوم برای اثبات طرف اول،مثال- حالت چهارمعتبرم←پس:خداوند واحد است

 ا سرگردان رهایا پیامبر جانشین تعیین کرده است و یا امت ر:2مثال مرکب ،این جسم مرکب نیست،پس بسیط است 

 معتبر←ستاکرده  پیامبر جانشین خود را تعیینپیامبر امت را سرگردان رها نکرده است)رفع تالی(  پس: کرده است

 مانعۀالرفع)درکذب جمع قابل منفصلۀغیر استثنایی قیاس (3 صدق)مانعۀالجمع(غیرقابل جمع درۀقیاس استثنایی منفصل(2

 )برای مطالعه(                     (یامانعۀالخلو

 (یای شرطی و قیاس استثناییاقض) نهمنمونه سواالت درس @

 نید کدام عبارت صحیح و کدام غلط می باشد؟ *تعیین ک
 است. "–یا  –یا "ساختار قضیۀ شرطی متصل به صورت -1
 ی شرطی منفصل غیر قابل جمع در صدق است. قضیه، حملی است یا شرطی، یک قضیه -2
 است."-یا -یا"ساختار قضیۀ شرطی منفصل به صورت  -3

 عی وابستگی میان اجزاء آن برقرار است. وجه تسمیه ی قضایای شرطی متصل این است که نو-4
 در قضیۀ شرطی منفصل، گسستگی، انفصال وعنادِدو یا چند نسبت حکم شده است. -5
  مقدمه اول هر قیاس استثنایی، صرفا یا شرطی منفصل حقیقی است یا شرطی متصل. -6
  رد.حیحی به دست آواز دوحالت وضع مقدم ورفع تالی در قیاس استثنایی اتصالی نمی توان نتیجۀ ص-7
 . ست می آیددبه رثبات بخش دیگادرقیاس انفصالی حقیقی ازاثبات هر بخش ازقضیه،نفی بخش دیگرواز نفی هر بخش، -8
 در قضیۀ شرطی اتصالی، ادات شرطی همچون اگر یا آنگاه به کار برده می شود.  -9

 ل جمع در صدق است. قضیۀ الف یا ب)نه هر دوو نه هیچ کدام( قضیۀ منفصلۀ غیر قاب -10
 قضیه ای که اجزای نتیجه در مقدمات پخش است را قضیۀ شرطی می گویند. -11
 در قضیۀ شرطی حکم به اتصال یا انفصال میان دونسبت وجود دارد. -12
 قضیۀ یا باران می بارد ویا خشکسالی می شود. قضیۀ شرطی منفصل است.  -13
 غازجمله است. در قضیۀ شرطی مقدم حتما وهمیشه در آ -14

 غ -14ص  -13ص  -12غ  -11غ  -10ص  -9ص  -8غ  -7غ  -6ص  -5ص  -4ص -3غ  -2غ -1جواب:@
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      جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید: *

 ) متصل(است. " –آنگاه  –اگر "به صورت ساختار قضیۀ شرطی .......-15

  (صدق مع درجغیر قابل )می نامند. یستند، منفصل .....ع در صدق نای که در آن دوبخش قضیه قابل جمقضیه -16

   (ع در کذبابل جمغیر ق)... است. ..کذب نیستند.،شرطیِ منفصلِ ه درآن دوبخش قضیه  قابل  جمع درقضیه ای ک -17

 (در صدق غیر قابل جمع)یک قضیه ی شرطی منفصلِ.........است. "قاره،یا آسیا است یا آفریقا"قضیه  -18

 (در صدق ل جمعغیر قاب).قضیه ی شرطی منفصل ...........است"این بیماری یا سرماخوردگی است یا سل"ه قضی -19

 مّ(اتو.)حقیقی ..استقضیه ای که هر دو بخش قضیه ،هم زمان صادق وهم زمان کاذب نیستند انفصال ...... و..... -20

 (تالی –دم مق).دجزء دوم را .........می گوینقضیه شرطی متشکل از دو جزء است،که جزءاول را ......... و -21

 (مقدم –مقدم )مقدم به لحاظ معنی .......است وتالی به لحاظ معنی دنباله ..........است.  -22

 (هرگاه –اگر )مقدمه اول قیاس استثنایی با کلمات ..........و ........ شروع می شود.  -23

 ل(منفص –.)متصل شرطی ...و....می توان استفاده کرد در مقدمه اول قیاس استثنایی  از قیاس  -24

 .)اثبات تالی(در قیاس استثنایی وضع مقدم،.......... نتیجه گیری می شود -25

       (شرطی متصل)ی ...................... می باشند.مقدم و تالی اجزای قضیه -26

 (2-4) براند.ن معتآض است که تنها ......... حالت قیاس استثنایی اتصالی دارای............ حالت قابل فر --27

 ت تالی(اثبا –دم ی مق.)نفدوحالت ... و.... را در قیاس استثنایی اتصالی مغالطۀ رفع مقدم ووضع تالی می نامند -28

 (هار، معتبر)چد. با قضیۀ منفصل حقیقی می توان ، ...... قیاس استثنایی تشکیل داد که همگی ..........ان -29

ید. آه دست می بیگر داثبات بخش ........هربخش،نفی بخش دیگرواز .بخش از قضیه،درقیاس انفصالی حقیقی از.....هر-30

 نفی( –)اتبات 

 )یا،یا(در قضیۀ شرطی انفصالی از کلماتی مانند ........ استفاده می شود -31

 تصال(ا–) پیوستگی حکم می شود.در قضیۀ شرطی متصل به ......... و........... ومالزمۀ دونسبت  -32

 (تالی –مقدم )قضیۀ شرطی از دو جزء شرط ......... وجواب شرط ......... تشکیل شده است.  -33

 منفصل( –متصل قضیۀ شرطی به دو دستۀ ............ و............ تقسیم می شود. .) -34

 صحیح را انتخاب کنید:ۀ*گزین
 ؟نیست متصل درست   کدام گزینه در مورد قضیۀ شرطی-35
 (این گونه قضایا از دوجزء شرط وجواب شرط تشکیل شده اند.1
 (به بخش شرط قضیه موضوع وبه جواب شرط محمول گفته می شود.2
 (در این گونه قضایا به پیوستگی واتصال ومالزمۀ دو نسبت حکم می شود.3
 ی شرطی متصل است.یک قضیه "اگر نماز بخوانیم از بدی ها دور می مانیم ."( عبارت 4
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 نیست؟کدام عبارت درباره قیاس استثنایی درست  -36
 (عین نتیجه یا نقیض آن در یکی از مقدمات استدالل ذکر شده باشد. 1

                                                ( قیاس استثنایی از دومقدمه تشکیل می شودکه یکی شرطی ودیگری حملی است.                2 

 (چهار حالتِ آن دارای نتیجۀ قطعی است وبقیه معتبر نیست. 3

 ت. (از آنجا که مقدمۀ شرطی آن می تواند یکی از چهار قضیۀ شرطی باشد، چهارحالت قابل تصور اس4

 تفاوت اصلی قضایای شرطی باقضایای حملی ،کدام است؟ -37

 (ترکیب قضیه از دوجمله2   ( مشروط بودن حکم                             1

 ( مشروط بودن اجزای قضیه4(استفاده از ادات شرط                             3

 حذف شود...« یا»اگر « الف، ب یا ج است» ۀدر قضی -38

 ماندحملی باقی می ۀدو قضی-2     ماندباقی می« ب،ج»حملی با محمول  ۀیک قضی-1

 ماندای باقی نمیقضیه-4      ماندباقی می« الف»حملی با موضوع  ۀیک قضی-3

 (2)گزینه -38(3)گزینه -37( 3)گزینه -36(2)گزینه -35 جواب تست ها:@

م ههای ستون چپ مناسبت دارد، آنها را در کنار های ستون راست با یکی از گزینه*هر یک از گزینه

 بنویسید:
 .منفصل حقیقی1                                   (                   3میوه یا گالبی است یا هلو  )-39
 . منفصل غیر قابل جمع در کذب2    ( 1قضیۀ شرطی یا متصل است یا منفصل) -40
 نفصل غیر قابل جمع در صدقم. 3                              (        4اگر باران ببارد گیاهان شاداب می شوند. ) -41
 . شرطی متصل4    (1یچکدام( )الف یاب)نه هردوونه ه -42
 رفع تالی  .5    (2الف یا ب)نه هردو وشایدهیچ کدام( ) -43
 وضع مقدم . 6    (3الف یاب)نه هیچ کدام وشاید هر دو( ) -44

 . رفع مقدم7     

 *پاسخ کوتاه دهید:
  87اقسام قضیۀ شرطی را نام برده وبرای هریک مثالی طراحی کنید؟ص  -45
  85اری قضایایِ شرطی متصل ومنفصل را بنویسید؟ ص قالبِ ساخت -46
 86و 85قضیۀ شرطی متصل را تعریف کرده واجزای آن را در قالبِ مثالی نشان دهید؟ ص  -47
  90قیاس استثنایی را باذکر مثال تعریف کنید؟ ص   -48
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 راتعیین کنید: "مقدم وتالی "ی شرطی زیر در قضایا -94
 ست را سالم نگه داریم.باید محیط زی، اگر به فکر آبادانی ایران هستیم( 2           زغوره حلواسازی،گر صبر کنی(1

 تالی   مقدم       تالی   مقدم           
 مرقند وبخارارا.به خال هندویش بَخشم س         اگر آن تُرک شیرازی به دست آرد دل مارا(3

 تالی مقدم 
 اگر خوب مطالعه کنم.، در آزمون فردا موفق خواهم شد(4

 مقدم تالی 
 اگر معلم وکتاب درسی خوبی داشته باشیم.،به درس منطق عالقه مند خواهم بود(5

 مقدم تالی 
  87قضیۀ شرطی منفصل راباذکر مثالی تعریف کنید؟ ص  -50
 87قط نام ببرید؟ ص اقسام قضایای شرطی منفصل را ف -51
 87قضیۀ شرطی منفصل حقیقی را با ذکر مثالی تعریف کنید؟ ص  -52
 87را با ذکر مثالی تعریف کنید؟ ص  )مانعه الجمع(قضیۀ شرطی منفصل غیر قابل جمع در صدق -53
  87را با ذکر مثالی تعریف کنید؟ ص  )مانعه الرفع(کذبقضیۀ شرطی منفصل غیر قابل جمع در -54
 91و90 صاالت معتبر)منتج( ونامعتبر)عقیم( قیاس استثنایی اتصالی را باذکر مثالی نام ببرید؟ ح - 55

 برای هر یک از موارد زیر مثالی طراحی کنید:  -56
                  87مع در کذب صب( قضیۀ منفصلِ غیر قابلِ ج                  87الف( قضیۀ منفصلِ غیر قابلِ جمع در صدق ص

 85ی شرطی متصل صذ( قضیه                                               87ی منفصل حقیقی صد( شرط
 90اتصالی ص ر(قیاس استثنایی                                              87و86ر(قضیۀ شرطی منفصل ص

 92لی حقیقی صی( قیاس انفصا                                             92و(قیاس استثنایی انفصالی ص
   91منظور از مغالطۀ رفع مقدم ووضع تالی چیست؟ برای هریک مثالی طراحی کنید. ص -57

 در استدالل های زیر: -58

 نوع استدالل های زیر از کدام قسم از قیاس استثنایی است؟ اوال

 اعتبار یا عدم اعتبار آنها را باذکر علت بنویسید؟ ثانیا

 ت.ببارد ،جاده ها لغزنده می شودوچون باران باریده ،پس جاده ها لغزنده شده اس الف(اگر باران
 .جود نداردوقیّت ب(اگر او به تبریز بیاد، احتمال موفّفیّت وجوددارد.،او به تبریز نمی آید، پس احتمال موفّ

 دارد. و دیپلم انسانی ننابراین ابست، اخوانده ج(اگر اودیپلم انسانی داشته باشد ، کتاب منطق را خوانده است،امّا اوکتاب منطق را ن
 ت.د(اگر دانش آموزی درس بخواند ،قبول می شود. این دانش آموز قبول شده است،پس درس خوانده اس

 مقدم( غالطۀ رفعامعتبر)مرفع مقدم  ن -قیاس استثنایی متصل ب(  وضع مقدم معتبر -قیاس استثنایی متصل الف( جواب ها:@
 مغالطۀ وضع تالی(نامعتبر) ع تالیوض -قیاس استثنایی متصل د(                        رفع تالی معتبر -یی متصلقیاس استثنا ج(
 قیاس استثنایی انفصالی حقیقی بنویسید که درآن اثبات یک طرف ، نفی طرف دیگر باشد؟ -59

 فرد نیست. این عدد طبیعی یا زوج است یافرد،این عدد طبیعی زوج است ،پس این عدد طبیعی

 قیاس استثنایی حقیقی بنویسید که نفی یک طرف ، اثبات طرف دیگر باشد؟ -60
 ج نیست،پس این عدد طبیعی فرداست.این عدد طبیعی یا زوج است یافرد،این عدد طبیعی زو
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 فصالی را باذکر مثالی برای هریک نام ببرید؟ اقسام قیاس استثنایی ان -61
 .زوج نیست 5فرد است پس: 5فرد است یا زوج است، 5مثال ،یا انفصالی حقیقی: ( قیاس استثنایی1
پس شنبه است،فردا ل جمع درصدق)مانعۀالجمع(:مثال،فردایاشنبه است یایکشنبه،لیکنقاب(قیاس استثنایی منفصلۀغیر2

 یکشنبه نیستفردا
رسد ه عملش نمیا به نتیجن دردنیرسدیادرآخرت،انسانتیجه عملش می انسان در دنیا بهالرفع یا مانعۀالخلو(: مثال،یاانعۀ)م (3

 رسد.در آخرت حتماً به نتیجه عملش میپس:
 نوع قضایای شرطی منفصل را مشخص کنید: -26

                  جرّد است یا مادی (موجود یا م3شرور یا به خود بد می کند یا به دیگراند(مر2 دایره  مثلث است یا (شکل یا1
      راز می رود یا به تبریز  ( احمد فردا یا به شی6( جاده یا یک طرفه است یا دو طرفه5فلزی است یا چوبی(این جسم یا4
              است  نفصل یا متصلمقضیه شرطی (9 ی حملی یا موجبه است یا سالبه(هر قضیه8 ( نوزاد یا سالم است یا غیرسالم 7

      اشرطی(هر قضیه ای حملی است ی12   احمد یا متولد آبان است یا آذر(11  شیرین استغذاشور یا(10
 درخت یاکاج است یاچنار(15   پول را(دزدیا اثاث خانه رامی برد یا14ی است یاغیربدیهی بدیه(معلومات انسان یا13    

                   ا هندوانهی(میوه یا سیب است 18یاکلی است یاجزئیمحصوره ۀ(قضی17  غیر مفید(هرعملی یامفیداست یا16    
    فرد               وج است یا(عد طبیعی یاز21   سیاهغیر(جسم یاغیرسفید است یا20(این میوه یازردآلواست یاسیب    19    
            رشتۀ تجربی تخاب میکندیا(علی یارشتۀریاضی راان24(این کتاب درسی یامنطق است یافلسفه23جزئیتصوریاکلی است یا(22    
                       کاذب ق است یا(هرقضیه یاصاد27هلو است(میوه یاگالبی یا26ن یابرای جسم مفیداست یابرای روح(روزگرفت25    
                 یا اروپایی آفریقایی هستند نسان هایا(ا30سالبهۀمحصوره یاموجبه است یا(قضی29چک پول(پول نقدیابه شکل سکّه است یا28    
              ر من یا سبز است یا آبی( خودکا33خشکی(آن جانوریادرآب زندگی می کند یادر32جسم یاخودکاراست یادفتریاداشت(این 31   
       .شود (هوشنگ یا در دریا ست یا غرق نمی35( یک لباس یا کامالً سفید است یا کامالً سیاه 34   
 حقیقی -8 یقیحق -7 مانعۀالجمع -6 حقیقی -5مانعۀالجمع -4 حقیقی -3 مانعۀالرفع -2مانعۀالجمع -1جواب ها:@

 حقیقی-17 قیقیح-16انعۀالجمع م-15 مانعۀالرفع -14 حقیقی-13 حقیقی-12مانعۀالجمع -11مانعۀالجمع-10حقیقی -9
 مانعۀالرفع -25 عۀالجمعمان-24مانعۀالجمع  -23 حقیقی -22 حقیقی -21 مانعۀالرفع -20مانعۀالجمع  -19 مانعۀالجمع -18
 مانعۀالجمع -33 عۀالرفعمان -32 مانعۀالجمع -31 مانعۀالجمع -30 حقیقی-29 مانعۀالرفع -28حقیقی  -27 مانعۀالجمع -26
 مانعۀالرفع -35 مانعۀالجمع -34

 *پاسخ کامل دهید:

  85ده واقسام آن را باذکر مثال نام ببرید؟ ص قضیۀ شرطی را باذکر مثال تعریف کر -63
 87رابررسی کرده ومثال بزنید؟ ص  "الف یا ب "قالب الگویسه حالت قضایای منفصلۀرادر-64
 89ص کنید؟ بررسیبگیریم،این مسئله را درنظرشخیص اقسام قضایای شرطی منفصل ازیکدیگر،بایددوسوال رابرای ت-65
 91و90اس استثنای اتصالی را با ذکر مثال بررسی کنید؟ ص حالت های معتبر ونامعتبر قی -66
 قیاس انفصالی حقیقی   92قیاس انفصالی حقیقی راباذکر مثالی توضیح دهید؟ ص  -67

 دی آن را بنویسیواستدالل های زیر را مشخص کرده و در صورت منتج بودن، نتیجه نوع قیاس ها-86
 تبر(مع -یقیفرد نیست،.پس این عدد زوج است ) قیاس انفصالی حقاین عدد یا زوج است یا فرد، این عدد  (1 
 -ی متصلاستثنای قیاسد.)ن تباه نشده است پس درجهان دوخداوجودندارشد،جها(اگردرجهان دوخداوجودداشت جهان تباه می 2 

 رفع تالی معتبر(
ع رف-ی متصلثناییست)قیاس استص مومن نپرهیزکار است لیکن پرهیزکار نیست، پس این شخ(اگر این شخص مؤمن باشد،3

 تالی معتبر(
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ثنایی س استتحصیل کرده است لیکن تحصیل کرده نیست پس این شخص پزشک نیست )قیا(اگر این شخص پزشک باشد،4
 رفع تالی معتبر( -متصل

 عتبر(فع تالی مر-تصلص معلم نیست)قیاس استثنایی ملیکن باسواد نیست پس این شخ است(اگراین شخص معلم باشدباسواد5
 امعتبر(ضع تالی نو -تصلاگر بهار بیاید، هوا لطیف می شود هوا لطیف شده است پس بهار آمده است. )قیاس استثنایی م(6
 بر( وضع مقدم معت-پس باقی است)قیاس استثنایی متصلروح مجرد است -(اگرروح مجرد باشد، باقی است7 
)قیاس خویش است عمل است.پس مسئولۀ آزادانسان دارای اراد(اگرانسان دارای اراده آزاده باشدمسئول عمل خویش است،8

 وضع مقدم معتبر( -استثنایی متصل
 معتبر(–(این عدد یازوج است یا فرد،لیکن زوج است،پس فرد نیست. ) قیاس انفصالی حقیقی 9

 معتبر( -یافرد،لیکن فرد نیست،پس زوج است) قیاس انفصالی حقیقی (این عددیازوج است10

بسیار باال رفت.درآمدارزی این کشورخواهدخارج شود،درآمد ارزی آن باالاقتصادحالت تک محصولی بودن اگرکشوری از-3
 )وضع تالی( حصولی بودن اقتصاد خارج شده است.حالت تک ماست.پس این کشوراز

 دم()رفع مقاند، موفق می شود،انسان درس  نمی خواند،پس انسان موفق نمی شود.انسان درس بخو اگر-4

 ( یای شرطی و قیاس استثناییاقض) :نهممرینات درس جواب ت@

 .برویم مهمانی به امشب توانیم نمی: تالی باشیم؛ داشته امتحان فردا: مقدم       86*تمرین ص

 .کرد واهمخ خداحافظی والیبال با: تالی نشوم؛ برنده فردا بازی در: مقدم                             

 .نویسم می امشب را ها تمرین: تالی کنم؛ پیدا وقت: مقدم                             

 89 ص تمرین

 :کنید مشخص را زیر منفصل قضایای اقسام

 از کدام هیچتواند می باشد؛ولی خونی هردوگروه دارای شودهمزمان زیرانمی)مانعه الجمع(درصدق جمع غیرقابل*

 باشد+Aوی خونی گروه مثال و باشد نداشته را خونی گروه دو این+ B. باشد

 (.بماند مسکوت تواند نمی طرح که است شده فرض) )تام( حقیقی*

 در دو هر است نممک اما باشند؛ نشکسته را گلدان کدام هیچ شود نمی زیرا )مانعه الرفع(کذب؛ در جمع غیرقابل*

 .باشند بوده دخیل آن شکستن

 است؛ نگرفته متخد پایان وکارت است نرفته ازیدارد،سرب دائم معافیت کارت که کسی که است شده فرض)تام(حقیقی*

 دو هر که شود نمی چون.ودش ارائه دوکارت ازاین یکی باید استخدام برای حال.ندارد را هردوکارت همزمان کس هیچ بنابراین

 .است حقیقی رابطه پس نشوند، ارائه دو هر که شود نمی و شود ارائه
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   نوع مغالطات زیر را دراستدالل های زیر مشخص کنید: -68

 (     تالی اگر سعدی تبریزی باشدآنگاه سعدی ایرانی است،سعدی ایرانی است پس سعدی تبریزی است.)وضع  -1
 قدم(ت. )رفع ملوزی نیس( است، این شکل لوزی نیست.پس این شکل )     لوزی باشد دارای چهار زاویهاگراین شکل)     (-2

 . ی(    پس باران باریده است.)وضع تالباران ببارد،زمین ها خیس می شوند.زمین هاخیس شده اند.اگر -5
 پس زمین خیس نشده است.)رفع مقدم(ین خیس می شود.باران نیامده است.باران ببارد، زماگر -6



 
 

 

 کدام هیچ تواند یم ولی چهارشنبه؛ هم و باشد شنبه سه هم شود نمی زیرافردا ؛)مانعه الجمع(صدق در جمع غیرقابل*

 .باشد جمعه مثال نباشدو

 96*فعالیت تکمیلی ص

 (.کسبرع و است نشده نروش دور ازراه باکلیدکنترل شود،دیگر روشن اصلی کلید با اگر) حقیقی(ب متصل شرطی( الف1 سؤال

نعه )مادرکذب عجم غیرقابل()مانعه الجمع( ودرصدق جمع غیرقابل(ه حقیقی( )مانعه الجمع(ددرصدق جمع غیرقابل(ج

 تصلم شرطی( ز  (.شودن استفاده کدام شودازهیچ نمی شود؛ولی استفاده ازهردوشیره شیرینی یک درپخت است ممکن)الرفع(

 نامعتبر مقدم؛ رفع اتصالی؛ ییاستثنا قیاس (الف    2 سؤال

 بکشم سیگار اگر

 شد خواهد کوتاه عمرم بکشم                          قلیان اگر

 کنم احتیاطی بی اگر

 نامعتبر تالی؛ وضع اتصالی؛ استثنایی قیاس (ب

 باشد مخفی پلیس اگر

 دارد حهاسل او                                                            

 باشد                                            دزد اگر  

 معتبر تالی؛ رفع اتصالی؛ استثنایی قیاس (ج

 نامعتبر مقدم؛ رفع اتصالی؛ استثنایی قیاس (د

 نامعتبر تالی؛ وضع اتصالی؛ استثنایی قیاس( ه

  است بسته جاده اگر

 آیند نمی مسافران                                                                    

 نباشد جاده در مسافری ولی باشد باز جاده اگر

 3 سؤال      

 .نیست سالبه: نتیجه معتبر؛ حقیقی؛ انفصالی استثنایی قیاس( الف

 .باشند نمی تعطیل هوا آلودگی علت به مدارس امروز :؛نتیجه)رفع تالی( اتصالی؛معتبر استثنایی قیاس(ب

اده د تحویل یقتحقمستمرۀرنم گرفتن برایکذب،معتبر)مانعه الرفع(،نتیجه:پس زهردر جمع غیرقابل،انفصالی استثنایی یاسق(ج

 .است

   .نیست ناریک اتاق در شهرام: نتیجه معتبر؛ ؛)مانعه الجمع(صدق در جمع غیرقابل انفصالی استثنایی قیاس( د
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