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 أمثلة
  

  

 القياس 
ثالث

 قضايا
ثالثة

 حدود
 التبرير

  كل إنسان فان

 سقراط إنسان

 سقراط فان

× × 

  مقدمة كبرى ـ مقدمة صغرى ـ نتيجة: القضايا

دمة الكبرى ـ حد أصغر في المق) فان(حد أكبر : الحدود 

في المقدمة الصغرى ـ حد أوسط في المقدمتين ) سقراط(

أصغر : ويختفي في النتيجة ألن دوره انتهى ـ حدان

 . وأكبر في النتيجة

  كل تلميذ متعلم

 كل متعلم إنسان

 تلميذ نساناإل بعض

× × 

واألوسط ) إنسان(صغرى بها الحد األصغر :القضايا

  األكبر ـ كبرى بها الحد) متعلم(

ـ نتيجة بها الحدين األصغر ) متعلم(واألوسط  )تلميذ(

 .واألكبر ويختفي فيها الحد األوسط دائما

  أستاذ كل مجاز

 بعض المجازين موظفين 

 أساتذة الموظفينبعض 

× × 

كبرى بها حدان أكبر وأوسط ـ : القضايا والحدود

صغرى بها حدان أصغر وأوسط ـ نتيجة بها حدان أكبر 

ختفى منها األوسط، ألن دوره هو التوسط بين وأوسط وا

.الصغرى والكبرى للوصول إلى النتيجة، فقد انتهى دوره

  موظف كل أجير

 موظف نزيه  كل ليس

 أجير ليس كل نزيه

× × 

) أجير وموظف(كبرى بها أكبر وأوسط : القضايا والحدود

ـ نتيجة ) نزيه وموظف(ـ صغرى بها أصغر وأوسط 

 أصغر و أكبربها 

  تجار موزعينالل ك

 بعض الموزعين كبار

 تجار كبارال بعض

× × 

ـ ) التجار(كبرى ألنها تشتمل على الحد األكبر : القضايا

  ) الموزعون(وصغرى ألنها تشتمل على الحد األصغر 

ـ ونتيجة ألنها تشتمل على الحدين األكبر واألصغر 

 )الموزعون(الحد األوسط  اويختفي فيه

  

  

  

  

  



 

 

 :المالحظات
  

  من  حيث القضايا: والأ

  .ـ يتكون القياس من ثالثة قضايا 1

  .       ـ قضيتان هما المقدمتان نبرهن بهما على صحة قضية ثالثة هي النتيجة   

  .عنهما ـ أو بعبارة أخرى نبرهن على قضية هي النتيجة بردها إلى قضيتين تلزم   

  .الكبرىالمقدمة : ـ تسمى القضية التي تشتمل على الحد األكبر 4

  .     المقدمة الصغرى: ـ تسمى القضية التي تشتمل على الحد األصغر  5

                                            .النتيجة: ـ تسمى القضية الثالثة التي تنتج عن المقدمتين  6

  :يتكون القياس من ثالثة حدود فقط:   من حيث الحدود: ثانيا 

ويكون  Premisse majeureوهو الذي يرد في المقدمة الكبرى   Majeur termeـ الحد األكبر 1

  .محموال في النتيجة

 Premisse mineure  وهو الذي يوجد في المقدمة الصغرى Mineur termeـ الحد األصغر   2

  Conclusion .ويكون موضوعا في النتيجة

  .في النتيجة و هو الذي يظهر في المقدمتين ويختفي  Moyen termeـ الحد األوسط  3

األكثر شموال من حيث  ـ سميت الحدود بهذه األسماء بسبب اتساع ما صدقاتها، فالحد األكبر هو 4

هو أقلها من حيث عدد الماصقات، والحد األوسط هو أو عناصر ماصدقاته، والحد األصغر عدد أفراد 

عدد أفراد أو عناصر الوسط بين الحدين اآلخرين، أي أنه أصغر من األكبر وأكبر من األصغر في 

  .ماصدقاته

، و يرمز للحد األوسط )ص(، ويرمز للحد األصغر بالرمز)ك(يرمز للحد األكبر بالرمز ـ 5

  ).و(بالرمز

المقدمة الصغرى على  ، وتحتوي)و(واألوسط ) ك(ـ تحتوي المقدمة الكبرى على الحدين األكبر 6

، وعادة )ك(واألكبر) ص(الحدين األصغر، وتحتوي   النتيجة على )و(واألوسط ) ص(الحدين األصغر

  .ما يكون األصغر هو موضوع النتيجة واألكبر هو محمولها

ـ كما يالحظ أن الحد األوسط يظهر في كل من المقدمتين ويختفي في النتيجة ألنه مستخدم للربط  7

بينه وبين بين حدي النتيجة األصغر واألكبر، فيقع الربط بينه وبين األكبر في المقدمة الكبرى، و

فلو أخذنا . األصغر في المقدمة  الصغرى، فتكون  مهمته في الربط قد انتهت ولذلك يختفي في النتيجة

  :قياسا من األمثلة السابقة لوجدناه موضحا لما نحن بصدده

  



 

 

  
  

  هو أكبر ألن عدد أفراد ماصدقاته ) إنسان( نالحظ بوضوح في هذا القياس أن الحد األكبر  

أكبر من عدد ما صدقات الحدين اآلخرين كال على حدة، وأن عدد ماصدقات ) البشر  مجموع أفراد( 

  ،)تلميذ ( أكبر من عدد ماصدقات الحد األصغر ) متعلم ( الحد األوسط 

  ويمكن جعل األمر أكثر وضوحا  

  برسم يجعل الحدود داخل دوائر

  :   متداخلة كاآلتي 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  :استنتاج

ـ كما يتكون القياس .   نتيجة* مقدمة صغرى * مقدمة كبرى :* الث قضاياـ يتكون القياس من ث

  :أكبر ـ أصغر ـ أوسط : من ثالثة حدود فقط

  الحد األصغر يوجد في المقدمة* الحد األكبر يوجد في المقدمة الكبرى *   

  .الحد األوسط يوجد في المقدمتين الكبرى والصغرى فقط* الصغرى   

  .األصغر واألكبر: في النتيجة التي يوجد بها حدانـ يختفي الحد األوسط 

  

 إنسان

 متعلم

 تلميذ



 

 

 :تطبيقات

  

كما تعودت في الدروس الماضية، تعطى لك أيها الدارس جداول بها محتويات الخانات األولى،        

ويطلب منك اإلتيان بمحتويات الخانات الباقية من كل جدول بهدف التمرين والتقدم في اتجاه اكتساب 

بة في موضوع القياس الذي نحن بصدده، ومن المفيد أن  نلح عليك ونؤكد لك بأن الكفاءات المطلو

السبيل إلى التمكن من الدروس هو الممارسة التي تتوفر لديك فرصتها كاملة هنا، إذا ما حرصت على 

تطبيق هذه التطبيقات، وتجدر اإلشارة إلى أن بعض األقيسة قد تكون فاسدة أو خاطئة، فعليك أن تتأكد 

    . ن كل حالة على حدة، وتبين في خانة التبرير أسباب الصواب والخطأ في كل قياسم

  1تطبيق 

 التبرير ثالثة حدود  ثالث قضايا القياس الرقم

1 

  ليست كل العجائن غذائية

 كل خبز عجين

 ليس كل خبز غذائي

   

2 

  ليست كل الحبوب قمحا

 كل قمح مغذ

 ليست كل الحبوب مغذية

   

3 

  ضركل عشب أخ

 ليس كل أخضر زرعا

 ليس كل عشب زرعا

   

4 

  كل جهد متعب

 ليس كل جهد موفق

 ليس كل موفق متعب

   

5 

  ليست كل ساعة دقيقة

 كل دقيق متقن الصنع

 ليست كل متقن الصنع ساعة

   

  

  

  

  

  



 

 

 2 تطبيق 

 التبرير حدود  ثالثة قضاياثالث القياس الرقم

1 

  كل المواشي مفيدة 

 ليس كل مفيد منزليا

 المنزلي مواشيليست كل 

   

2 

  كل األمراء أثرياء

 ليس كل ثري وطنيا

 الوطنيين أمراءليس كل 

   

3 

  بعض الملوك وطنيين

 كل وطني مخلص

  المخلصين ملوكبعض 

   

4 

  كل العمال ليسوا أثرياء

 ليس كل األثرياء أخيارا

 األخيار عمالليس كل 

   

5 

  ليست كل سياحة جذابة

 كل مريح جذاب

 مريحة سياحةت كل ليس

   

  يبين الرسم حجم ما صدقات الحدود 

  في قياس وارد في الجدول أعاله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الناس

 جامعيون

 مهندسون



 

 

  3تطبيق 

 التبرير حدود 3 قضايا 3 القياس الرقم

1 
 

  بعض المالبس فاخرة

 كل فاخر ليس زهيدا

 الزهيد ليس مالبسبعض 

   

2 

  ليس كل حذاء جلدي

 كل حذاء ملبوس

 ليس كل ملبوس جلدي

   

3 

  بعض المالبس قطنية

 كل المالبس ليست نباتية

 بعض النبات ليس قطنا

   

4 

  ليست كل األجهزة إلكترونية

 كل تلفزة إلكترونية

 ليست كل األجهزة تلفزة 

   

5 

  كل مذياع مسموع

 بعض المسموع نافع

 بعض النافع مذياع

   

  

  

  

  

  

  


