ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
اﻫﺪاف ﺟﺰﺋﯽ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

دوم
ﯽ
درسﺷﺮﻃ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻀﯿﻪ و اﻧﻮاع آن ،ﺣﻤﻠﯽ و
آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺷﺨﺼﯿﻪ و ﻣﺤﺼﻮره
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﻀﯿﻪ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻮر ﻗﻀﯿﻪ و داﻣﻨﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﻮﺿﻮ ٔع

درس ششم

معناحملی
لفظ وقضیۀ

درس هفتم  /احکام قضایا

ﻗﻀﯿﻪ ﭼﯿﺴﺖ
ﯽ
ﺗﻔﺎوت ﻗﻀﯿﻪ ﺣﻤﻠﯽ و ﺷﺮﻃ ٔ
اﺟﺰاي ﻗﻀﯿﻪ ﺣﻤﻠﯽ
راﺑﻄﻪ در ﻗﻀﺎﯾﺎي ﻣﻨﻄﻘﯽ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ
در ﻗﻀﺎﯾﺎي ﺑﺎ اﻓﻌﺎل ﻏﯿﺮ رﺑﻄﯽ ،ﻣﺤﻤﻮل ﻗﻀﯿﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﻔﺎوت ﻗﻀﯿﻪ ﺷﺨﺼﯿﻪ و ﻣﺤﺼﻮره ٔ

ﻃﺮاح :ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي
دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ1399 - 1400 :
 -1ﺟﻤﻼت اﻧﺸﺎﯾﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻤﻼﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﯿﺪ

قضیه

 -2ﺟﻤﻼت ﺧﺒﺮي ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻤﻼﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﯿﺪ



جمالت زیر را بخوانید و سپس عبارات داده شده را تکمیل کنید.
 1آب از ترکیب هیدروژن و اکسیژن با یکدیگر پدید میآید .ﻣﺜﺎل
 2امروز بعد از ظهر به من زنگ بزن.
 3اجسام فلزی گرما را منتقل نمیکنند.
 4آیا تاکنون از موزه دیدن کرده اید؟
ﻣﺜﺎل
) 1برخی جمالت ،انشایی هستند؛ یعنی خبری از عالم خارج نمیدهند؛ بلکه تمایالت،
1
احساسات ،خواستهها و اموری از این دست را مطرح میکنند .مانند :ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي  2و 4
...................
(
2
3...............
دهند؛ مانند :ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي  1و
) 2برخی جمالت خبریاند؛ یعنی
درباره عالم خارج خبر می (
ٔ
برخی از جمالت خبری صادقاند؛ یعنی با واقعیت مطابقت دارند؛ مانند :ﺟﻤﻠﻪ 1
.............
برخی از جمالت خبری کاذباند؛ یعنی با واقعیت مطابقت ندارند؛ مانند :ﺟﻤﻠﻪ 3
............
از بررسی این فعالیت درمی یابیم که تنها جمالت خبری اند که قابلیت صادق یا کاذب بودن
3
وظیفه منطق جلوگیری از خطای اندیشه است و جمالت انشایی (مانند:
را دارند).از آنجا که
ٔ
جمالت امری ،پرسشی و )...را نمی توان صادق یا کاذب دانست ،این دسته از جمالت در
منطق بررسی نمی شوند3 .
(
درباره چیزی خبر می دهند و میتوانیم
درباره صدق (درستی) یا
) 4به جمالت با معنایی که
ٔ
ٔ
کذب (نادرستی) آنها سخن بگوییم «قضیه» می گویند4 (.




 -3ﭼﺮا ﺟﻤﻼت اﻧﺸﺎﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟
 -4ﻗﻀﯿﻪ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟
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ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺮي اﺳﺖ



1ــ کدامیک از جمالت زیر در منطق «قضیه» نامیده میشوند؟
ﻗﻀﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ
که گفتت برو دست رستم ببند؟ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ
(…………)
دال معاش چنان کن که گر بلغزد پای فرشتهات به دو دست دعا نگه دارد ﻗﻀﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ
(…………)
ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺖ
(…………)
اگر ماشین را بیمه کنی ،هنگام تصادف خیالت آسوده است.
ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺖ
(…………)
هرچیز بهجای خویش نیکوست.


2ــ در زبان فارسی چه کلمات دیگری را معادل صادق و کاذب به کار میبریم؟
ﺻﺤﯿﺢ
صادق :درﺳﺖ
(…………)
(…………)
کاذب :ﻧﺎدرﺳﺖ
ﻏﻠﻂ
(…………)
(…………)
اقسام قضیه

 -1ﻗﻀﯿﻪ ﺣﻤﻠﯽ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟

به قضایای زیر توجه کنید:
 1هر مثلثی سه زاویه دارد.
 2اگر شکلی مثلث باشد ،آنگاه سه زاویه خواهد داشت.
قضیه دوم این
قضیه نخست سه زاویه داشتن به مثلث نسبت داده شده است و در
در
ٔ
ٔ
مطلب به صورت مشروط بیان شده است.
1ــ قضیۀ 1
حملی):به قضیهای که در آن به ثبوت یا نفی چیزی برای چیزی حکم
«قضیه حملی» میگویند .مانند «هر تالشگری موفق می شود»1 (.
می شود،
ٔ
2
شرطی):به قضیهای که در آن به اتصال یا انفصال میان دو نسبت حکم
2ــ قضیۀ
«قضیه شرطی» میگویند .مانند« :اگر تالش کنی موفق می شوی»2 1(.
شود،
ٔ

 -2ﻗﻀﯿﻪ ﺷﺮﻃﯽ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟









قضیۀ حملی

 -3اﺟﺰاي ﻗﻀﯿﻪ در ﻣﻨﻄﻖ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟
3

				

قضایای حملی همان جمالت خبری در ادبیات اند).در منطق به نهاد جمله« ،موضوع»،
به مسند آن «محمول» و به فعل ربطی (اسنادی) «رابطه» می گویند.
ایران پهناور است
ﻣﺜﺎل
(اجزای قضیه در ادبیات)

نهاد

مسند

فعل ربطی

(اجزای قضیه در منطق)

موضوع

محمول

رابطه (نسبت) 3
(

1ــ در بخش ششم کتاب (درس نهم) با این نوع قضیه بیشتر آشنا خواهید شد.
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 -1در ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﯾﮏ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﻮﺟﺒﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﻟﺒﻪ اﺳﺖ؟ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟
درس ششم  /قضیۀ حملی

1

رابطه قضیه ایجابی باشد (مانند :است) ،قضیه را «موجبه» و
همچنین)در صورتی که
ٔ
رابطه قضیه سلبی باشد (مانند :نیست) ،قضیه را «سالبه» مینامند .بدین ترتیب
درصورتی که ٔ
(رابطه
(رابطه ایجابی) یا «الف ب نیست»
قضیه حملی به صورت «الف ب است»
قالب کلی
ٔ
ٔ
ٔ
سلبی) نمایش داده میشود .رابطه ایجابی و سلبی را «کیفیت قضیه» می نامند1 .
(
ٔ
روزمره
قضایای حملی در مکالمات
ّ

با قالب کلی قضایای حملی (الف ب است) آشنا شدید .اکنون سعی کنید محمول و
رابطه را در قضایای زیر مشخص کنید:
هر ایرانی کارت ملی دارد.
هر ایرانی دارای کارت ملی است.
در منطق تنها افعال ربطی (است ،بود ،شد ،گشت و گردید) به عنوان رابطه در نظر
گرفته می شوند .بنابراین ،نخست قضایایی را که با سایر افعال به کار می بریم ،به یکی از
این افعال تبدیل می کنیم و سپس محمول آنها را مشخص می کنیم .مثال:
حسن کتاب دارد  .حسن دارای کتاب است.
 ماه تابنده است.
ماه می تابد.
اکنون محمول و رابطه در قضایای باال را مشخص کنید.



رابطه قضایای زیر را مشخص کنید:
1ــ موضوع ،محمول و ٔ
او تکالیفش را تحویل داد.ﻓﻌﻞ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد
خانه دل را ببرد.
ﻓﻌﻞ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد سیل غمت ٔ
او ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﺶ را ﺗﺤﻮﯾﻞ داده اﺳﺖ
ﺳﯿﻞ ﻏﻤﺖ ﺑﺮﻧﺪه ﺧﺎﻧﻪ دل اﺳﺖ
...............................
...........................
ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺤﻤﻮل
راﺑﻄﻪ
ﻣﺤﻤﻮل
راﺑﻄﻪ
ﻣﻮﺿﻮع
کتابها ارزشمند هستند.
دانش آموزان مریض شدند.
راﺑﻄﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻤﻮل
ﻣﺤﻤﻮل راﺑﻄﻪ
ﻣﻮﺿﻮع
...............................
...........................
2ــ قضایای سالبه و موجبه را مشخص کنید.
دشمن نادان است .ﻣﻮﺟﺒﻪ
( ).....نادان ناتوان است .ﻣﻮﺟﺒﻪ
( ).....نادان دانا نیست .ﺳﺎﻟﺒﻪ
().....
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 -1ﻗﻀﯿﻪ ﺷﺨﺼﯿﻪ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟
 -2ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮره را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟
بخش  / 5قضیۀ حملی و قیاس اقترانی

اقسام قضایای حملی



در درس سوم با مفاهیم جزئی و کلی آشنا شدیم .اکنون تعیین کنید که موضوع قضایای
زیر مفاهیمی جزئی هستند یا کلی؟
ﺟﺰﺋﯽ
(…………)
 1سهیل درس خوان است.
ﮐﻠﯽ
(…………)
 2هر دانش آموزی درس خوان است.
ﺟﺰﺋﯽ
(…………)
 3این میز تمیز نیست.
ﮐﻠﯽ
(…………)
 4بعضی میزها تمیز هستند.
1
ﺳﻬﯿﻞ درس ﺧﻮان اﺳﺖ
1ــ قضی ٔه شخصیه ):اگر موضوع قضیه ،مفهومی جزئی باشد ،مانند.......... :
اﯾﻦ ﻣﯿﺰ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ
1
نامند.
می
شخصیه»
«قضیه
را
آن
و...........
(
ٔ
ﻫﺮ داﻧﺶ اﻣﻮزي درس ﺧﻮان اﺳﺖ
2
و،...........ﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯿﺰﻫﺎ ﺗﻤ
2ــقضی ٔهمحصوره):اگرموضوعقضیه،کلیباشد،مانند..........:
2
3
دامنهمصادیقموضوع
آنرا
«قضیهمحصوره»مینامند(.دراینحالت)قیدیکهبرسرقضیهمیآیدو ٔ
ٔ
را تعیین میکند« ،سور» نامیده میشود 1.این قید به دو صورت کلی (هر یا هیچ) و جزئی (بعضی)
ذکر میشود و به ترتیب «سور کلی» و «سور جزئی» نامیده میشود و بیانگر «کمیت قضیه» است3 .
(

 -3ﺳﻮر ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻮر ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي در ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺖ؟

اجزای قضیۀ محصوره

هر /هیچ/بعضی
سور
هر
مثال:

الف
موضوع
گلی

است /نیست
رابطه ،نسبت
است

ب
محمول
زیبا

دامنۀ مصادیق موضوع



قضیه محصوره موضوع قضیه ،مفهومی کلی است .سور قضیه
چنان که گفته شد ،در
ٔ
دامنه مصادیق موضوع را مشخص می کند .یعنی تعیین میکند که همه یا بعضی از
نیز ٔ
مصادیق موضوع ،موردنظر گوینده هستند.
موضوع قضیه

جزئی باشد :قضیه شخصیه است.

کلی باشد :قضیه محصوره است.


قضیه محصوره
سور
ٔ

بعضی باشد :قضیه جزئیه است.
هر یا هیچ باشد :قضیه کلیه است.
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1ــ « سور» در لغت به معنای دیواری است که در گذشته بر گرد شهرها می ساخته اند .از آنجا که قیدهای « هر» و «هیچ» و
دامنه مصادیق موضوع را مشخص می کنند ،آنها را سور نامیده اند.
« بعضی»ٔ ،

 -1ﺟﺰﺋﯽ و ﮐﻠﯽ ﺑﻮدن ﺳﻮر ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯽ و ﮐﻠﯽ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻀﯿﻪ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ دارد؟
 -2ﭼﺮا ﺳﻮر را ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﻤﯿﺖ ﻗﻀﯿﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ؟

درس ششم  /قضیۀ حملی

) 1بنابراین جزئی و کلی بودن «سور قضیه» که مربوط به مصادیق موضوع است ،با جزئی و
کلی بودن «موضوع قضیه» که مربوط به مفهوم موضوع است ،متفاوت است و تنها در لفظ
اشتراک دارند1 .
(
2
دامنه مصادیق موضوع است ،میتوان گفت:
وظیفه سور در قضیه ،تعیین ٔ
)از آنجا که ٔ
همه
همه
ٔ
ٔ
از مصادیق
در قضایای کلی بعضی از مصادیق موضوع و در قضایای جزئی بعضی
موضوع ،مورد نظر گوینده هستند .بر این اساس ،سور را بیانگر «کمیت قضیه» دانستهاند2 .
(
ّ
دسته
اکنون اگر قضایای سالبه و موجبه را نیز در نظر بگیریم ،قضایای محصوره به چهار ٔ
کلی زیر تقسیم می شوند:
موجبه

سالبه

دارای سور کلی

هر الف ب است.

هیچ الف ب نیست.

دارای سور جزئی

بعضی الف ب است.

بعضی الف ب نیست.

قضیه «هر الف ب است» هم موجبه و هم دارای سور کلی
بر اساس جدول باال ،از آنجا که ٔ
«موجبه کلیه» می نامند .بر اساس این شیوه از نام گذاری ،اسامی سایر قضایای
است ،آن را
ٔ
محصوره را بنویسید:
هر الف ب است.1

ﻣﻮﺟﺒﻪ ﮐﻠﯿﻪ :ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﯿﻮان ﻧﺎﻃﻖ اﺳﺖ

ﻣﺤﺼﻮرات
ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪ

ﻣﻮﺟﺒﻪ ﺟﺰﺋﯿﻪ :ﺑﻌﻀﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ،ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺳﺎﻟﺒﻪ ﮐﻠﯿﻪ :ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،درﺧﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﺎﻟﺒﻪ ﺟﺰﺋﯿﻪ :ﺑﻌﻀﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ،ﻣﻌﻠﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ

(موجبه کلیه)
ٔ

ﻣﻮﺟﺒﻪ ﺟﺰﺋﯿﻪ
()........

بعضی الف ب است.

ﺳﺎﻟﺒﻪ ﮐﻠﯿﻪ
()........

هیچ الف ب نیست.

ﺳﺎﻟﺒﻪ ﺟﺰﺋﯿﻪ
()........

بعضی الف ب نیست.

روزمره
٭ اهمال سور در مکالمات
ّ



در زبان طبیعی گاهی قوانین و مطالب علمی را بدون سور بیان میکنند .مانند:
آهن در اثر گرما منبسط میشود.
کسانی که بدون مجوز وارد محدود ٔه طرح ترافیک شوند ،جریمه میشوند.
به نظر شام قضایای فوق کلی هستند یا جزئی؟
از آنجا که قوانین همواره کلی هستند ،اینگونه قضایا را به قضی ٔه کلیه تبدیل میکنیم:








قضیه «هر الف ب نیست»
رابطه «نیست» به کار می رود .بنابراین ٔ
رابطه «است» و سور «هیچ» با ٔ
1ــ در این کتاب ،سور «هر» تنها با ٔ
رابطه «نیست» به کار رفته است ،مورد بررسی قرار نمی گیرد.
که در آن سور «هر» با ٔ
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بخش  / 5قضیۀ حملی و قیاس اقترانی





بر مسلامن مکلّف مناز واجب است  .بر هر مسلامن مکلّفی مناز واجب است.
زمین شورهزار برای کشاورزی مناسب نیست  .هیچ زمین شورهزاری برای کشاورزی مناسب نیست.
اما اگر با عبارتی مواجه شویم که قانون نیست و سور آن بیان نشده است ،و قراین و
شواهدی نیز برای تشخیص کلی یا جزئی بودن سور آن وجود نداشته باشد ،باید به حداقل
اطالعات بسنده کنیم و از میان کلیه یا جزئیه بودن ،آن قضیه را الاقل جزئیه بدانیم .مانند:
دانشجویان وارد کالس شدند  .بعضی از دانشجویان وارد کالس شدند.
اموامل را دزدیدند  .بعضی از اموامل را دزدیدند.

اقسام قضایای حملی زیر را تعیین کنید:
ﻟﻔﻆ داﺧﻞ ﮔﯿﻮﻣﻪ ﺟﺰﯾﯽ اﺳﺖ



ﺳﺎﻟﺒﻪ ﺟﺰﺋﯿﻪ
()................
«سیمرغ» شش حرف ندارد .ﺷﺨﺼﯿﻪ
ﻣﺤﺼﻮره
ﻪ
ﯿ
ﻠ
ﮐ
ﻪ
ﺒ
ﺟ
ﻮ
ﻣ
()................
هر کشوری به نیروهای دفاعی نیاز دارد.
ﻪ
ﯿ
ﻠ
ﮐ
ﻪ
ﺒ
ﻟ
ﺎ
ﺳ
()................
هیچ چیز بیتغییر نیست .ﻣﺤﺼﻮره
ه
ر
ﻮ
ﺼ
ﺤ
ﻣ
ﺳﺎﻟﺒﻪ ﺟﺰﺋﯿﻪ
()................
بعضی از مردمان بزرگ خالق نبودهاند.
ﻪ
ﯿ
ﺋ
ﺰ
ﺟ
ﻪ
ﺒ
ﺟ
ﻮ
ﻣ
سقراط در دادگاه محکوم شد .ﺷﺨﺼﯿﻪ
()................
ﻪ
ﯿ
ﺋ
ﺰ
ﺟ
ﻪ
ﺒ
ﺟ
ﻮ
ﻣ
بعضی معلمان شاعرند .ﻣﺤﺼﻮره
()................


٭ سورهای غیراستاندارد
سورهای قضی ٔه محصوره به صورت «هر»« ،هیچ» و «بعضی» هستند؛ بدین جهت الزم
است سورهای نامتعارف در زبان روزم ّره را به یکی از دو سور کلی یا جزئی تبدیل کنیم.
اغلب منایندگان با الیح ٔه مطرح شده موافق نبودند  .بعضی از منایندگان با الیح ٔه
مطرح شده موافق نبودند.
حتی یک نفر هم نیامد  .هیچ کس نیامد.


اکرث میوهها در اثر رسما خراب شدند  .بعضی از میوهها در اثر رسما خراب شدند.


60

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي ،دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه

درس ششم  /قضیۀ حملی

شخصیه
قضیه حملی
ٔ

موجبه
سالبه
موجبه

محصوره
سالبه

(موجبه کلیه)
کلیه
ٔ

(موجبه جزئیه)
جزئیه
ٔ
(سالبه کلیه)
کلیه
ٔ
(سالبه جزئیه)
جزئیه
ٔ

1ــ کدام یک از جمالت زیر در منطق «قضیه» نامیده می شوند؟
الف) تو را دانش و دین رهاند درست .ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺖ،ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺒﺮي اﺳﺖ
ب) برو کار می کن مگو چیست کار .ﻗﻀﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ،ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺸﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ج) دانش اندر دل چراغ روشن است .ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺖ،ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺒﺮي اﺳﺖ
قصه موش و گربه بر خوانا ﻗﻀﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ،ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺸﺎﯾﯽ اﺳﺖ
د) ای خردمند عاقل و دانا
ٔ
2ــ از میان موارد زیر ،قضایای حملی و شرطی را مشخص کنید:
الف) هر جسمی دارای مکان است .ﻗﻀﯿﻪ ﺣﻤﻠﯽ
ب) اگر چک را امضا نکند اعتبار نخواهد داشت .ﻗﻀﯿﻪ ﺷﺮﻃﯽ
رابطه آنها را تعیین کنید:
3ــ اقسام قضایای حملی زیر و موضوع و محمول و ٔ
الف) بعضی درخت ها همیشه سبز هستند .ب) بینالود بزرگ ترین کوه خراسان است.
همه دشمنان نابود شدند.
ج) «سیمرغ» بی معنا نیست.
د) ٔ
و) هیچ کس به کالس نیامد .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ آﻣﺪه ﺑﻪ ﮐﻼس ﻧﯿﺴﺖ
هـ) بعضی فرش ها دستبافت نیستند.
4ــ با مراجعه به درس سوم مشخص کنید برای هریک از نسبت های چهارگانه ،چه
قضایای
محصوره صادقی می توان نوشت .ﺗﺳﺎوی :ھر اﻟف ب اﺳت؛ ﺑﻌﺿﯽ اﻟف ب اﺳت ھر ب اﻟف اﺳت؛ ﺑﻌﺿﯽ
ٔ

ب اﻟف اﺳت
ﭘﺎﺳﺦ ﺳوال 3
ﺗﺑﺎﯾن :ھﯾﭻ اﻟف ب ﻧﯾﺳت؛ ﺑﻌﺿﯽ اﻟف ب ﻧﯾﺳت ھﯾﭻ ب اﻟف ﻧﯾﺳت؛
ﺑﻌﺿﯽ ب اﻟف ﻧﯾﺳت
اﻟف( ﻣوﺟﺑﮫ ﺟزﺋﯾﮫ؛ ﻣوﺿوع :درﺧﺗﮭﺎ؛ ﻣﺣﻣول :ھﻣﯾﺷﮫ ﺳﺑز؛ راﺑطﮫ :ھﺳﺗﻧد
ب( ﺷﺧﺻﯾﮫ ﻣوﺟﺑﮫ؛ ﻣوﺿوع :ﺑﯾﻧﺎﻟود؛ ﻣﺣﻣول :ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮐوه ﺧراﺳﺎن؛ راﺑطﮫ :اﺳت ٔ ﻋﻣوم و ﺧﺻوص ﻣطﻠق
در ﺣﺎﻟﺗﯽ ﮐﮫ اﻟف > ب( :ھر اﻟف ب اﺳت؛ ﺑﻌﺿﯽ اﻟف ب اﺳت؛(
ج( ﺷﺧﺻﯾﮫ ﺳﺎﻟﺑﮫ؛ ﻣوﺿوع :ﻟﻔظ ﺳﯾﻣرغ؛ ﻣﺣﻣول :ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ؛ راﺑطﮫ :ﻧﯾﺳت ٔ
ﺑﻌﺿﯽ ب اﻟف اﺳت؛ ﺑﻌﺿﯽ ب اﻟف ﻧﯾﺳت
د( ﻣوﺟﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ؛ ﻣوﺿوع :دﺷﻣﻧﺎن؛ ﻣﺣﻣول :ﻧﺎﺑود؛ راﺑطﮫ :ﺷدﻧد ٔ
در ﺣﺎﻟﺗﯽ ﮐﮫ اﻟف < ب( :ﺑﻌﺿﯽ اﻟف ب اﺳت؛ ﺑﻌﺿﯽ اﻟف ب ﻧﯾﺳت؛(
ھـ( ﺳﺎﻟﺑﮫ ﺟزﺋﯾﮫ؛ ﻣوﺿوع :ﻓرﺷﮭﺎ؛ ﻣﺣﻣول :دﺳﺗﺑﺎف؛ راﺑطﮫ :ﻧﯾﺳﺗﻧد ٔ
ھر ب اﻟف اﺳت؛ ﺑﻌﺿﯽ ب اﻟف اﺳت
و( ﺳﺎﻟﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ؛ ﻣوﺿوع :ﮐﺳﯽ)ﻓرد،اﻧﺳﺎن(؛ ﻣﺣﻣول:آﻣده ﺑﮫ ﮐﻼس؛ ﻣﺣﻣول:ﻧﯾﺳت ٔ
61ﯽ اﻟف ب ﻧﯾﺳت
ﻋﻣوم و ﺧﺻوص ﻣن وﺟﮫ :ﺑﻌﺿﯽ اﻟف ب اﺳت؛ ﺑﻌﺿ
ﺑﻌﺿﯽ ب اﻟف اﺳت؛ ﺑﻌﺿﯽ ب اﻟف ﻧﯾﺳت

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي ،دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه

