
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



  

۶٩  

 

  ؛قضايای شرطی منفصل

  ه است.ها حکم به انفصال و عناد (ناسازگاری) دو يا چند نسبت حکم شدقضايايی هستند که در آن

  اقسام قضايای شرطی منفصل؛

ا ا کاذب نيستند(يا اين ييهر دو بخش قضيه هم زمان صادق  هستند که قضايايیمنفصل حقيقی:  -١
 زوجعدد يا  نامند.مانند:می» حقيقیمنفصل «ها را آن)بنابر اين انفصال حقيقی و تام است و لذا آن

  (اجتماع و ارتفاع محال)فرداست يا 

  : (مانعة الجمع)منفصل غير قابل جمع در صدق - ٢

د ولی زمان درست باش تواند همقضايايی که قابل جمع در صدق نيستند يعنی هر دو طرف قضيه نمی
  (اجتماع محال ارتفاع جايز)باشد. تواند هم زمان کاذب باشد يا يکی درست و يکی غلطمی

  آسيايیاست يا  اروپايیمانند: اين شخص يا  

  (مانعةالرفع يا مانعة الخلو) منفصل غير قابل جمع در کذب-٣

 اشد يابتواند هر دو طرف قضيه هم زمان درست که قابل جمع در کذب نيستنداما می هستند قضايايی
  .(ارتفاع محال اجتماع جايز)يکی درست و يکی غلط

  بيندنتيجه اعمالش را می آخرت يا در دنيامانند:انسان يا در 

  تکليف

 نوع قضايای شرطی منفصل را مشخص کنيد.        

  است خوردگی است يا سلاين بيماری يا سرما-١

  ل سکه است يا چک پولپول يا به شک-٢

  وره يا موجبه است يا سالبهقضيه محص-٣

  کند يا تجربیشته رياضی را انتخاب میعلی  يا ر -۴

  يا کاذب هر قضيه يا صادق است-۵

  ۴است يا  ٣عدد يا -۶

  يقعلم يا تصور است يا تصد -٧

  یبرهان يا لّمی است يا انّ -٨



  

٧٠  

 

  ک لباس يا کامالً سفيد است يا کامالً سياهي-٩

  برد يا وسايل رادزد يا پول را می-١٠

  طرفه است يا دو طرفه جاده يا يک- ١١

  يا غير سالمنوزاد يا سالم است - ١٢

  وزه گرفتن برای انسان يا اثر جسمی دارد يا روحیر-١٣

  لد آبان است يا آذراحمد يا متو - ١۴

  علومات انسان يا بديهی است يا غير بديهیم-١۵

  نغذا يا شور است يا شيري - ١۶

  ی شرطی يا منفصل است يا متصلقضيه-١٧

  هشکل يا مثلث است يا داير- ١٨

  ادیموجود يا مجرد است يا م-١٩

  ست يا چوبیاين جسم يا فلزی ا-٢٠

  شودريا است يا غرق نمیعلی يا در د - ٢١

  bاست ياaگروه خونی او يا-٢٢

  معالم يا حادث است يا قدي- ٢٣

  ص يا آسيايی است يا آفريقايیاين شخ-٢۴

  د يا نابيناستحميد يا چشم دار- ٢۵

  ارد يا ناشنواستدفرهاد يا گوش -٢۶

  فلز يا آهن است يا سرب - ٢٧

  حظه تحويل سال يا در شيراز خواهم بود يا در اصفهان ل-٢٨

  سم يا غير سفيد است يا غير سياههر ج- ٢٩

  صداا بیيدار است حروف انگليسی يا صدا - ٣٠

  رساندانسان شرور يا به خود يا ديگران ضرر می - ٣١



  

٧١  

 

  ا موجبهقضيه يا سالبه است ي-٣٢

  هکاغذ يا سفيد است يا سيا-٣٣

  عالم يا با تقواست يا دانشمند  فالن-٣۴

  لفظ يا مفرد است يا کلمه-٣۵

  ؤنثمانسان يا مذکر است يا -٣۶

  تضمناست يا مطابقه داللت يا -٣٧

  یتصور يا جزئی است يا کل - ٣٨

  يا منفرجه زاويه يا حاده است-٣٩

  امل تصادف يا اين اتومبيل بوده يا آن اتومبيلع- ۴٠

  فانیانسان يا باقی است يا -۴١

  ست يا استداللتفکر يا تعريف ا- ۴٢

  ترانی است يا استثنايیقياس يا اق-۴٣

  ر قياس اقترانی قضايا يا هر دو شرطی است يا هردو حملید-۴۴

  ثلث يا مختلف االضالع است يا متساوی االضالعم - ۴۵

  ت يا دنيویپاداش يا اخروی اس- ۴۶

  نحنیخط يا مستقيم است يا م- ۴٧

  ا بسيطجسم يا مرکب است ي- ۴٨

  النی يا اسماعيلی مذهب است يا زيدی مذهبف-۴٩

  فلز يا آهن است يا سرب-۵٠

  شودنمی کند يا موفق می ی کافی تالشانسان يا به اندازه - ۵١

  کنند يا در خشکیب زندگی میدوزيستان يا در آ - ۵٢

  شودلی يا در کنکور آزاد يا سراسری قبول میع - ۵٣

  



  

٧٢  

 

  متصل و منفصلسواالت جا خالی قضايای شرطی 

 شود.ی شرطی به دو قسم.................و..................تقسيم میقضيه-١

  است.»يا«...ی شرطی............و نشانه قضيه» اگر«..............ی قضايای شرطی نشانه-٢

ديگر.  ر قضيه شرطی ............ حکم شده به بودن يا نبودن نسبتی به شرط بودن يا نبودن نسبتد-٣
  يعنی اگر مقدم باشد تالی هم خواهد بود و اگر مقدم نباشد تالی هم نخواهد بود.

  مقدم مستلزم ..............و تالی تابع ..............است.» متصل«ر قضايای شرطی د-۴

  ». سه زاويه آن هم مساوی است سه ضلع مثلث مساوی باشد راگ«مانند: 

  تالی                        مقدم                            

س پای که و جمله........... شود،شروع می» اگر«ای که با معنای در قضيه شرطی متصل جمله-۵
ن تصل هميی شرطی مشود و ماهيت قضيهآيد و تابع آن است.............. ناميده میاز آن می

  رابطه است.

گفته ............شود شرطی....د نسبت حکم داده میای که در آن به جدايی و انفصال دو يا چنقضيه-۶
  ».فرد يازوج است  يا عدد«شود. مانند:می

که اگر  ایاندازد به گونهاست که ميان دو طرف قضيه فاصله می»يا«ی شرطی منفصل نشانه-٧
  ماند.ی..............باقی میحذف شود دو قضيه» يا«

  ضيهق«است مانند: ........ه اند، چون حکم که منفصل را نيز شرطی ناميددليل آن-٨

  اگر شرطی باشد حملی نيست و اگر حملی باشد شرطی نيست.» يا شرطی است يا حملی

- ٣غير قابل جمع در صدق)الجمع(مانعة-٢  یحقيق- ١ی شرطی ...............به سه قسمقضيه-٩
  شود.(غير قابل جمع در کذب) تقسيم میالرفعمانعة

ی شرطی ضيههم درست بودن دو طرف قضيه محال است و هم غلط بودن آن، ق قضيه ای که - ١٠
  .نامند.....میشود.بنابر اين انفصال ميان دو طرف را انفصال.......منفصل................ناميده می

  گونه است:اين .............قضايای حاصل از منفصل -١١

  وج است  پس: عدد فرد نيست    عدد ز-١   

    +         ←   -  

  س: عدد فرد استعدد زوج نيست  پ-٢

      -          ←        +  



  

٧٣  

 

  عدد فرد است→زوج نيست  :پس-٣

        - →       +  

  عدد فرد نيست→زوج است :پس-۴

             +→         -  

لط باشد غتواند هر دو طرف است هر دو طرف آن درست باشد ، اما می محالای که  قضيه-١٢
  است.«................»ی شرطی منفصليا يک طرف درست و يک طرف غلط باشد، قضيه

  گونه است:اين ..............قضايای حاصل از -١٣

  »امروز يا شنبه است يا يکشنبه«

  ت پس: يکشنبه نيستامروز شنبه اس-١

               +←            -  

  باشد يا نباشدمروز شنبه نيست پس: ممکن است يکشنبه ا -٢

  ؟              ←          -             

  امروز يکشنبه است →شنبه نيست -٣

        -       →       +  

  امروز يکشنبه نيست  →شنبه است-۴

             +→            -  

ای که محال است هر دو طرف آن غلط باشد اما ممکن يک طرف درست و يک قضيه-١۴
هر دو طرف درست باشد. اين قضيه منفصل .............  طرف غلط باشد يا

  شود.يا...................ناميده می

  گونه است:اين ..................قضايای حاصل از-١۵

  ».رسدنتيجه هر عمل يا در دنيا يا در آخرت به انسان می«

  يا نرسدرسد پس: در آخرت ممکن است برسد مل در دنيا به انسان مینتيجه هر ع-١

  ؟           ←+                                 

  رسدرسد پس: در آخرت حتماً مینيا به انسان نمیدنتيجه عمل در -٢



  

٧۴  

 

               -                ←        +  

  رسدنتيحه عمل در آخرت به انسان می  →ت برسد يا نرسددر دنيا ممکن اس-٣

  +               →؟                                          

  رسدخرت به انسان نمیآنتيجه عمل در   →رسد   در دنيا حتماً می-۴

                            +→                   -  

بودن)هم ط ی شرطی منفصل..............اجتماع(درست بودن )  محال ارتفاع (غلدر قضيه  - ١۶
  يز است.اع جامحال، در...........اجتماع محال ارتفاع جايز و در.............ارتفاع محال واجتم

  

  قياس استثنايی؛

اشد. شده ب آن در يکی از مقدمات استدالل ذکر نقيضنتيجه يا  عين قياس استثنايی قياسی است که
  هوا ابری استبارد ،باران میمانند:اگر 

  بارداما هوا ابری نيست               پس: باران نمی               

  حملی و ديگریشرطی اين قياس دارای دو مقدمه است يکی 

اس تواند يکی از چهار قضيه شرطی باشد، چهار حالت برای قيجا که مقدمه شرطی میاز آن
  استثنايی قابل تصور است؛

  )قياس استثنايی متصله١

  يی منفصله حقيقی) قياس استثنا٢

  (مانعةالجمع)) قياس استثنايی منفصله غير قابل جمع در صدق٣

  (مانعةالخلو يا ماانعةالرفع)) قياس استثنايی منفصله غير قابل جمع در کذب۴

  شرايط قياس استثنايی

 ت به نحوو اگر منفصله اس لزوميهمقدمه شرطی به نحو اتفاقی نباشد بلکه اگر متصله است -١
  باشد و نه انفصال اتفاقی عنادی

  ٧مقدمه شرطی به نحو کلی و فراگير باشد نه جزئی و شخصی-٢

                                                             
 ٢٢صفحه  -٢منطق  -فرامرز قراملکی ٧
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  قياس استثنايی متصله؛

  خوانند.می استثنايی اتصالیباشدآن را  شرطی متصلهاگر در قياس استثنايی مقدمه 

  مانند:اگر الف ب باشد آنگاه ج، د است

  لکن الف، ب است       پس: ج، د است

شود.در اين استثنايی متصله از يک قضيه شرطی متصله و يک قضيه حملی تشکيل میقياس 
  قياس قضيه دوم يا حمليه چهار حالت دارد؛

  است الف ب ) عين مقدم متصله(وضع مقدم)١

  )نقيض مقدم متصله (رفع مقدم)الف،ب نيست٢

  )عين تالی متصله(وضع تالی) ج، د است٣

  د نيست) نقيض تالی متصله(رفع تالی) ج، ۴

از اين چهار حالت دو حالت منتج است (وضع مقدم و رفع تالی) و دو حالت عقيم است(وضع 
  ٨تالی  و رفع مقدم)

  يته استاگر اين جسم فلز باشد، آنگاه هادی جريان الکتريس-←حالت اول وضع مقدم - ١مثال:

  منتج←ن الکتريسيته استپس: اين جسم هادی جريا            (وضع مقدم)اين جسم فلز است -

  آنگاه مرکب است ، د باشددجود متعاگر واجب الو -←رفع تالی چهارمحالت  -٢

  منتج←پس:واجب الوجود متعدد نيست          (رفع تالی)واجب الوجود مرکب نيست-

  

  ط اختصاصی قياس استثنايی متصله؛ايشر

 ی متصله شرطمقدمه حملی بايدعيِن مقدِم شرطی متصله (مقدمه نخست) باشدو يا بايد نقيض تالیِ 
  باشد. 

ک از يک مقدمه شرطی متصله ويگاه در قياس استثنايی شرطی متصله  هرمغالطه وضع تالی ؛ 
ً  باشدمنتج نمیهمان شرطی باشد استفاده کنيم  عين تالیحمليه که  در  لکهبست صادق ني زيرا لزوما

ين او در مواردی صادق نيست گرچه دارای مقدمات صادق باشدبنابر  است مواردی نتيجه آن صادق
  شود.می مغالطه وضع تالیاين حالت عقيم است و به کار بردن آن منجر به 

  اگر سعدی تبريزی باشد، آنگاه سعدی ايرانی است-مانند:
                                                             

  ٢٣صفحه -٢منطق  -فرامرز قراملکی ٨
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 وضع تالیمغالطه ←سعدی ايرانی است    پس: سعدی تبريزی نيست -

م ض مقدهر گاه قياس استثنايی از قضيه شرطی متصله و حمليه ای که نقيمغالطه رفع مقدم؛
ً منتج نيستباشد تشکيل شده باشد ک يمقدم  زيرا به عنوان قاعده کلی نمی توان از رفعِ  ،لزوما

ه بنجر نفی تالی آن را نتيجه گرفت بنابراين اين حالت عقيم است و به کار بردن آن م ،شرطی
  مغالطه رفع مقدم.

  گر اين شکل لوزی باشد ، دارای چهار زاويه است ا-  مانند:

 اين شکل لوزی نيست     پس: دارای چهار زاويه نيست -

  قياس استثنايی انفصالی

  ترکيب شده است ی حملیی شرطی منفصله و يک قضيهاين قياس از يک قضيه

ی شرطی تواند يکی از سه قضيهاز آن جا که مقدمه نخست قياس استثنايی انفصالی می
 منفصل(حقيقی، غير قابل جمع در صدق، غير قابل جمع در کذب) باشد، اين قياس سه حالت

  دارد.

  انفصالی حقيقی؛ استثنايی ) قياس١

قضيه  تواند عين يا نقيض هر يک مقدم و تالی باشددر اين قياس مقدمه دوم(قضيه حمليه) می
  است. هار شکل منتجهر چچنين قياسی در  باشدشرطی 

  فرد است يا زوج است ۵يا  –مثال: حالت اول) 

  منتج←وج نيستز ۵فرد است (وضع مقدم)         پس: ۵-

  ا اين دو خط موازياند و يا اين دو خط متقاطع اندي- حالت دوم) 

  منتج←اطع اند (وضع تالی)       پس:اين دو خط موازی نيستنداين دو خط متق-

  

  ستاباری موجود است و يا خداوند واحد شريک -حالت سوم)

  منتج←مقدم)    پس:خداوند واحد است شريک باری موجود نيست(رفع-

  يا پيامبر جانشين تعيين کرده است و يا امت را سرگردان رها کرده است–حالت چهارم) 

  ده است(رفع تالی)  پيامبر امت را سرگردان رها نکر-

  منتج←است پس:پيامبر جانشين خود را تعيين کرده

  



  

٧٧  

 

  ی غير قابل جمع در صدق(مانعةالجمع)قياس استثنايی منفصلهس

مقدم  يکی از صدقی مانعةالجمع است، تنها از منفصلهدر اين قياس که يکی از مقدمه های آن 
ری يعنی از کذب يکی صدق ديگ. شود(منتج) و نه برعکسنتيجه گرفته می یديگر کذبتالی يا

جه ی) نتيشود.بنابراين از چهار حالت دو حالت ( وضع مقدم و وضع تاللزوماً نتيجه گرفته نمی
  قطعی دارد و منتج و (رفع مقدم وتالی) عقيم است.

  يا اين ديوار سفيد است يا اين ديوار سبز است–مثال:حالت اول) 

 منتج←اين ديوار سفيد است(وضع مقدم)      پس اين ديوار سبز نيست -

  است يا فرزند شما پسر است يا فرزند شما دختر-حالت دوم)

  منتج←ع تالی)   پس: فرزند شما دختر نيستفرزند شما پسر است(وض-
  
  

  ی غير قابل جمع در کذب(مانعةالرفع يا مانعةالخلو)قياس استثنايی منفصله
دم از مق يکی کذبی مانعةالخلو است، تنها از در اين قياس که يکی از مقدمه های آن منفصله

تج و اين قياس دو حالت من لذاشود و نه بر عکس.ديگر نتيجه گرفته میطرف  صدقو تالی 
  نتيجه قطعی دارد(رفع مقدم و رفع تالی)و وضع مقدم و تالی عقيم است.

  رسد يا در آخرتا انسان در دنيا به نتيجه عملش میي- مثال: حالت اول)
  دم)رسد(رفع مقانسان در دنيا به نتيجه عملش نمی-

  منتج←رسدحتماً به نتيجه عملش می آخرتپس: در 
  انسان پرهيز کار يا زن است يا انسان پرهيزکار مرد است–حالت دوم) 

  انسان پرهيز کار مرد نيست(رفع تالی)-
   منتج←پس: انسان پرهيزکار زن است

 سواالت تستی

انم س بخوخوب در«،»توانا بود هر که دانا بود«،»گر گفته شود: آن گاه ج د است که الف ب باشدا-١
  )٩٠به ترتيب کدام مورد ترسيم شده است؟(سراسری » تا در امتحان نگرانی نداشته باشم

  الی، مقدمت -مقدم، تالی - قدم، تالیم-٢قدم، تالی      م-قدم، تالیم -الی مقدمت-١

  الی، مقدمت -تالی، مقدم - قدم، تالیم-۴قدم، تالی    م -الی، مقدمت -الی، مقدمت-٣

  )٩٢حذف شود...(سراسری » يا«اگر » لف، ب يا ج استا«ی در قضيه -٢

  ماندباقی می» ب،ج«ی حملی با محمول يک قضيه-١

  ماندی حملی باقی میدو قضيه-٢

  ماندباقی می» الف«ی حملی با موضوع يک قضيه-٣



  

٧٨  

 

  ماندای باقی نمیقضيه-۴

  )٩٣دام عبارت در مورد قضايا درست نيست؟(سراسری ک-٣

  شرطی همواره سه جزيی نيستندقضايای  -١

  قدم همواره به لحاظ معنی پيش از تالی استم-٢

  ی موضوع نيستاهی محمول در بارهدر قضيه حملی گ-٣

  شودر قضيه حملی گاهی موضوع بعد از محمول ذکر مید-۴

  ٩۴ر کدام مورد هر دو قضيه حملی است؟(سراسری )د-۴

  ی تو نيستدل بستهر کسی مبند که دل د- دانش دل پير برنا بودز-١

  ريق درويشان ذکر است و شکرط -نی آدم سرشت از خاک دارندب-٢

  ادان را از دانا وحشت استن -گر دنيا نباشد دردمنديما-٣

  ستیهچگونه آدمی  - ناليددوش مرغی به صبح می-۴

  )٩۵فاوت اصلی قضايای شرطی با قضايای حملی چيست؟(سراسری ت-۵

  ترکيب قضيه از دو جمله-٢    مشروط بودن حکم          -١

  شروط بودن اجزای قضيهم-۴ستفاده از ادات شرط           ا-٣

و » ماده قضيه يا تجربی است يا تاريخی«و » فکر يا تعريف است يا استدالل«ضايای ق-۶
ه ام منفصلبه ترتيب کداميک از اقس»شودکند يا موفق میی کافی تالش نمیانسان يا به اندازه«

 )٩١ری است؟(سراس

  انعة الرفعم -مانعة الجمع - قيقیح-٢قيقی           ح -انعةالرفعم -قيقیح-١

  انعةالجمعم -مانعةالجمع - انعةالجمعم-۴انعةالجمع      م -انعةالرفعم -قيقیح-٣

  )٩۴سری ی منفصل حقيقی ساخت؟سراتوان يک قضيهبا کدام دو مفهوم می-٧

  ل                                    ذاتی و فص-٢                             کلی و ذاتی  -١

  رض عام و عرض خاصع-۴ذاتی و عرض عام                غير- ٣    

 ع دو امر محال ولی ارتفاع آن جايز است؟در کدام قضيه، اجتما-٨

  متناهی است يا نا متناهیالم يا ع- ٢الم يا حادث است يا قديم          ع-١



٧٩

  ر زاويه ای يا حاده است يا قائمهه-۴ر عددی يا زوج است يا فرد     ه-٣

  ساخت؟» حقيقی«توان يک منفصلبا کدام دو مفهوم می-٩

  عرضی و ذاتی- ۴فيد و سياه   س-٣يوان و انسان    ح-٢اتی و فصل  ذ-١

  باشد.» تباين«بايد نسبت بين دو مفهوم » حقيقی«توجه:در يک قضيه شرطی منفصل 

  باشد؟» عة الجمعمان«ی منفصل تواند يک قضيهکداميک از قضايای زير می-١٠

  لف ب است يا ب الف استا-٢لف ب است يا ج د است               ا-١

  لف ب است يا الف ج استا-۴لف ب است يا ب ج است              ا-٣

 ن موجود گربه باشد آنگاه پرنده استيست که اگر اينچنين -اس زير چه نام دارد؛ يق-١١

 ولکن اين موجود گربه است-

  ياس استثنايی رفع تالیق - ٢ياس اقترانی سالبه                    ق-١

 ياس استثنايی وضع مقدمق-۴ياس استثنايی سالبه                  ق -٣

  قياس زير چه نام دارد؟-١٢

  تشش زوج اس-ش يا زوج است يا فرد       ش-     

 چکامهي-۴ستثنايی منفصله مانعةالخلو   ا-٣ج     اقترانی منت -٢صله حقيقی     استثنايی منف-١

  ر قياس استثنايی مانعةالجمع چه حالتی منتج است؟د-١٣

  شودز صدق يک مؤلفه صدق مؤلفه ديگر نتيجه گرفته میا-١

  شودگرفته می مؤلفه ديگر نتيجه از کذب يک مؤلفه کذب-٢

  ودش-ز صدق يک مؤلفه کذب مؤلفه ديگر نتيجه گرفته میا-٣

  شودز کذب يک مؤلفه صدق مؤلفه ديگر نتيجه گرفته میا-۴

  ر قياس استثنايی مانعة الخلو چه حالتی منتج است؟د-١۴

 شودنتيجه گرفته می از صدق يک مؤلفه صدق مؤلفه ديگر--١

  شودیکذب مؤلفه ديگر نتيجه گرفته م از کذب يک مؤلفه-٢

  شود-از صدق يک مؤلفه کذب مؤلفه ديگر نتيجه گرفته می-٣



٨٠

 شودز کذب يک مؤلفه صدق مؤلفه ديگر نتيجه گرفته میا-۴

 کن فعل نيستل-ين کلمه يا اسم است يا فعل است يا حرف  ا-تيجه قياس زير چيست؟ن- ١۵

 ا حرفييا اسم است  - ۴ت نه حرف    نه اسم اس  -٣    حرف است -٢سم است    ا-١

ليف(نوع شرطی منفصل را مشخص کنيدپاسخنامه تک

- ٨قيقی ح -٧مانعةالجمع  - ۶قيقی ح -۵انةالجمع م -۴قی حقي -٣مانعةالجمع -٢انعةالجمع م -١
- ١۵مانعةالجمع -١۴مانعةالرفع  -١٣حقيقی -١٢حقيقی-١١مانعةالرفع  - ١٠ جمعمانعةال - ٩حقيقی 
مانعةالرفع  - ٢١مانعةالجمع  - ٢٠حقيقی  -١٩مانعةالجمع  - ١٨حقيقی  - ١٧مانعةالجمع -١۶حقيقی 

انعةالجمع م -٢٧مانعةالرفع  - ٢۶مانعةالرفع  - ٢۵مانعةالجمع  - ٢۴حقيقی  - ٢٣مانعةالجمع  - ٢٢
- ٣۴مانعةالجمع -٣٣حقيقی -٣٢مانعةالجمع  -٣١حقيقی  - ٣٠يقی قح - ٢٩مانعةالجمع  - ٢٨

 -۴٠مانعةالجمع  -٣٩حقيقی  - ٣٨مانعةالجمع  -٣٧حقيقی  - ٣۶مانعةالرفع  - ٣۵مانعةالرفع 
 - ۴٧مانعةالرفع  - ۴۶حقيقی  -۴۵مانعةالجمع  - ۴۴حقيقی - ۴٣حقيقی  - ۴٢حقيقی  - ۴١مانعةالرفع 

 - ۵٣انعةالرفع م -۵٢انعةالرفع م-۵١نعةالجمع ما -۵٠مانعةالجمع  - ۴٩قی حقي -۴٨حقيقی 
  مانعةالرفع

 پاسخنامه سواالت جا خالی

- ٨حملی-٧منفصل-۶تالی -مقدم-۵مقدم -تالی - ۴متصل-٣منفصل -متصل-٢منفصل -متصل-١
شرطی منفصل -١٣در صدق غير قابل جمع-١٢حقيقی يا تام-١١حقيقی-١٠منفصل - ٩مشروط 

در  غير قابل جمع- ١۵مانعةالخلو -مانعةالرفع-در کذب معغير قابل ج-١۴غير قابل جمع در صدق
  ير قابل جمع در کذبغ -ير قابل جمع در صدقغ -قيقیح-١۶کذب

 پاسخنامه سواالت تست

گزينه -٨زينه چهارگ-٧زينه دوگ-۶گزينه يک-۵گزينه دو -۴زينه سهگ - ٣زينه دوگ -٢زينه سهگ-١
گزينه -١۴گزينه سه-١٣چهار گزينه-١٢گزينه چهار-١١زينه چهارگ-١٠زينه چهارگ-٩چهار
  گزينه چهار-١۵چهار

 »سنجشگری در تفکر«درس دهم 

 ادانهتفکر نقّ 

فکر دن در باره نحوه صحيح ترتفکر نقادانه يا سنجشگرانه، فراگيری مهارت تفکر و تفکر ک
  است.يعنی همان قواعد درست انديشيدن که در منطق آموخته ايم.

 است.تمرين و تکرار  استدالل ها نيازمند به پرورش مهارت های تفکر صحيح و ارزيابی


