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 متصل و منفصلسواالت جا خالی قضایای شرطی 

 شود. ی شرطی بھ دو قسم.................و..................تقسیم میقضیھ-۱

 است. «یا»ی شرطی...............و نشانھ قضیھ «اگر»  ی قضایای شرطی ..............نشانھ -۲

نسبت دیگر.  در قضیھ شرطی ............ حکم شده بھ بودن یا نبودن نسبتی بھ شرط بودن یا نبودن  -۳
 یعنی اگر مقدم باشد تالی ھم خواھد بود و اگر مقدم نباشد تالی ھم نخواھد بود. 

 در قضایای شرطی «متصل» مقدم مستلزم ..............و تالی تابع ..............است. -۴

 ».  سھ زاویھ آن ھم مساوی است  سھ ضلع مثلث مساوی باشد  ر اگمانند: «

 تالی                               مقدم                        

ای کھ پس  شود، ...........و جملھای کھ با معنای «اگر» شروع میدر قضیھ شرطی متصل جملھ-۵
ی شرطی متصل ھمین  شود و ماھیت قضیھآید و تابع آن است.............. نامیده میاز آن می

 رابطھ است. 

شود شرطی................گفتھ  یا چند نسبت حکم داده میای کھ در آن بھ جدایی و انفصال دو قضیھ-۶
 فرد».  یازوج است   یا شود. مانند:«عدد می

ای کھ اگر  اندازد بھ گونھی شرطی منفصل «یا»است کھ میان دو طرف قضیھ فاصلھ مینشانھ -۷
 ماند. ی..............باقی می«یا» حذف شود دو قضیھ 

 نامیده اند، چون حکم ........ است مانند:«قضیھ کھ منفصل را نیز شرطی دلیل آن-۸

 یا شرطی است یا حملی» اگر شرطی باشد حملی نیست و اگر حملی باشد شرطی نیست. 

-۳غیر قابل جمع در صدق) الجمع(مانعة-۲   حقیقی -۱ی شرطی ...............بھ سھ قسمقضیھ-۹
 شود. (غیر قابل جمع در کذب) تقسیم میالرفعمانعة

ی شرطی  ای کھ ھم درست بودن دو طرف قضیھ محال است و ھم غلط بودن آن، قضیھقضیھ  -۱۰
 نامند. شود.بنابر این انفصال میان دو طرف را انفصال............می منفصل................نامیده می

 گونھ است:قضایای حاصل از منفصل ............. این-۱۱

 عدد زوج است  پس: عدد فرد نیست     -۱   

              +←  - 

 عدد زوج نیست  پس: عدد فرد است -۲

      -           ←         + 
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 عدد فرد است → زوج نیست  :پس-۳

        -  →        + 

 عدد فرد نیست → زوج است :پس-۴

              +→         - 

تواند ھر دو طرف غلط باشد  است ھر دو طرف آن درست باشد ، اما می  محال ای کھ  قضیھ-۱۲
 ی شرطی منفصل«................»است. یا یک طرف درست و یک طرف غلط باشد، قضیھ 

 گونھ است: قضایای حاصل از .............. این-۱۳

 «امروز یا شنبھ است یا یکشنبھ» 

 امروز شنبھ است پس: یکشنبھ نیست -۱

          +       ←           - 

 امروز شنبھ نیست پس: ممکن است یکشنبھ باشد یا نباشد  -۲

 ؟                ←          -             

 امروز یکشنبھ است  → شنبھ نیست -۳

       -        →        + 

 امروز یکشنبھ نیست   →شنبھ است -۴

              +→           - 

و طرف آن غلط باشد اما ممکن یک طرف درست و یک  ای کھ محال است ھر د قضیھ-۱۴
طرف غلط باشد یا ھر دو طرف درست باشد. این قضیھ منفصل .............  

 شود. یا...................نامیده می 

 گونھ است: قضایای حاصل از.................. این-۱۵

 رسد».«نتیجھ ھر عمل یا در دنیا یا در آخرت بھ انسان می

 رسد پس: در آخرت ممکن است برسد یا نرسد ھ ھر عمل در دنیا بھ انسان مینتیج-۱

 ؟            ←+                                  

 رسد رسد پس: در آخرت حتماً مینتیجھ عمل در دنیا بھ انسان نمی-۲
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               -                ←        + 

 رسد نتیحھ عمل در آخرت بھ انسان می  → در دنیا ممکن است برسد یا نرسد -۳

 +                → ؟                                          

 رسد نتیجھ عمل در آخرت بھ انسان نمی   →رسد    در دنیا حتماً می-۴

                             +→                  - 

منفصل..............اجتماع(درست بودن )  محال ارتفاع (غلط بودن)ھم  ی شرطی در قضیھ  -۱۶
 محال، در...........اجتماع محال ارتفاع جایز و در.............ارتفاع محال واجتماع جایز است. 
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 پاسخنامھ 

-۸حملی -۷منفصل-۶تالی -مقدم-۵مقدم  -تالی -۴متصل -۳منفصل -متصل -۲منفصل  -متصل -۱
شرطی منفصل  -۱۳غیر قابل جمع در صدق -۱۲حقیقی یا تام -۱۱حقیقی-۱۰منفصل -۹مشروط  

غیر قابل جمع در  -۱۵مانعةالخلو -مانعةالرفع-غیر قابل جمع در کذب -۱۴غیر قابل جمع در صدق 
 غیر قابل جمع در کذب   -غیر قابل جمع در صدق  -حقیقی-۱۶کذب 
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