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نوع قضایای شرطی منفصل را مشخص کنید.

وردگی است یا سل است خا  ین بیماری یا سرم  ا-   ۱

۲-پول یا بھ شکل سکھ است یا چک پول

ضیھ محصوره یا موجبھ است یا سالبھ ق-   ۳

انتخاب میکند یا تجربی علی  یا رشتھ ریاضی را   -۴

۵-ھر قضیھ یا صادق است یا کاذب

۴ است یا   ۳ ۶-عدد یا 

علم یا تصور است یا تصدیق  -۷

ّنی ۸-برھان یا ل ّمی است یا ا 

سیاه سفید است یا کامالً  ۹-یک لباس یا کامالً 

۱۰-دزد یا پول را میبرد یا وسایل را

طرفھ است یا دو طرفھ اده یا یک  ج-   ۱۱

سالم است یا غیر سالم وزاد یا  ن-   ۱۲

وزه گرفتن برای انسان یا اثر جسمی دارد یا روحی ر-   ۱۳

احمد یا متولد آبان است یا آذر  -۱۴

۱۵-معلومات انسان یا بدیھی است یا غیر بدیھی

غذا یا شور است یا شیرین  -۱۶

ضیھی شرطی یا منفصل است یا متصل ق-   ۱۷

کل یا مثلث است یا دایره ش-   ۱۸

است یا مادی وجود یا مجرد  م-   ۱۹

ین جسم یا فلزی است یا چوبی ا-   ۲۰

علی یا در دریا است یا غرق نمیشود  -۲۱
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 bاست یا aگروه خونی او یا-۲۲

 عالم یا حادث است یا قدیم -۲۳

 این شخص یا آسیایی است یا آفریقایی -۲۴

 حمید یا چشم دارد یا نابیناست -۲۵

 فرھاد یا گوش دارد یا ناشنواست -۲۶

 است یا سرب فلز یا آھن  -۲۷

 لحظھ تحویل سال یا در شیراز خواھم بود یا در اصفھان  -۲۸

 ھر جسم یا غیر سفید است یا غیر سیاه -۲۹

 صدا دار است یا بیحروف انگلیسی یا صدا -۳۰

 رساند انسان شرور یا بھ خود یا دیگران ضرر می -۳۱

 قضیھ یا سالبھ است یا موجبھ -۳۲

 کاغذ یا سفید است یا سیاه -۳۳

 ن عالم یا با تقواست یا دانشمند  فال -۳۴

 لفظ یا مفرد است یا کلمھ-۳۵

 انسان یا مذکر است یا مؤنث -۳۶

 داللت یا مطابقھ است یا تضمن -۳۷

 تصور یا جزئی است یا کلی   -۳۸

 زاویھ یا حاده است یا منفرجھ -۳۹

 عامل تصادف یا این اتومبیل بوده یا آن اتومبیل -۴۰

 انسان یا باقی است یا فانی -۴۱

 تفکر یا تعریف است یا استدالل -۴۲

 قیاس یا اقترانی است یا استثنایی -۴۳

 در قیاس اقترانی قضایا یا ھر دو شرطی است یا ھردو حملی -۴۴
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 مثلث یا مختلف االضالع است یا متساوی االضالع -۴۵

 پاداش یا اخروی است یا دنیوی -۴۶

 خط یا مستقیم است یا منحنی -۴۷

 ط جسم یا مرکب است یا بسی-۴۸

 فالنی یا اسماعیلی مذھب است یا زیدی مذھب -۴۹

 فلز یا آھن است یا سرب -۵۰

 شود ی کافی تالش نمی کند یا موفق میانسان یا بھ اندازه -۵۱

 کنند یا در خشکی دوزیستان یا در آب زندگی می -۵۲

 شود علی یا در کنکور آزاد یا سراسری قبول می  -۵۳
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 پاسخنامھ تکلیف(نوع شرطی منفصل را مشخص کنید 

-۸حقیقی   -۷مانعةالجمع   -۶حقیقی   -۵مانةالجمع   -۴حقیقی   -۳مانعةالجمع  -۲مع مانعةالج -۱
-۱۵مانعةالجمع  -۱۴مانعةالرفع  -۱۳حقیقی  -۱۲حقیقی-۱۱مانعةالرفع   -۱۰مانعةالجمع  -۹حقیقی  
مانعةالرفع   -۲۱مانعةالجمع   -۲۰حقیقی   -۱۹مانعةالجمع   -۱۸حقیقی   -۱۷مانعةالجمع -۱۶حقیقی  

مانعةالجمع   -۲۷مانعةالرفع   -۲۶مانعةالرفع  -۲۵مانعةالجمع   -۲۴حقیقی   -۲۳مانعةالجمع   -۲۲
-۳۴مانعةالجمع  -۳۳حقیقی  -۳۲مانعةالجمع   -۳۱حقیقی   -۳۰حقیقی   -۲۹مانعةالجمع   -۲۸

  -۴۰مانعةالجمع   -۳۹حقیقی   -۳۸مانعةالجمع   -۳۷حقیقی   -۳۶مانعةالرفع   -۳۵مانعةالرفع 
  -۴۷مانعةالرفع  -۴۶حقیقی  -۴۵مانعةالجمع   -۴۴حقیقی -۴۳  حقیقی  -۴۲حقیقی   -۴۱مانعةالرفع 

  -۵۳مانعةالرفع  -۵۲مانعةالرفع  -۵۱مانعةالجمع   -۵۰مانعةالجمع   -۴۹حقیقی   -۴۸حقیقی  
 مانعةالرفع 
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