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   قضیه شرطی

 و 

 یقیاس استثنائ

 قضیه شرطی

 تعریف قضایایی که در آن به  اتصال یا انفصال میان دو نسبت حکم می شود

 اقسام

 دارای دو جزء متصل ) اگر .......... آنگاه ........(
 (مقدمشرط )

 (تالیجواب شرط )

 قیقیح

 الجمع نعۀما

 الرفع نعۀما

 غیر قابل جمع در صدق و کذب

 ........( یا..........  یاصل ) نفم

 یا این عدد طبیعی زوج است یا فرد

 الف رأی بدهی یا به بیا می توانی به  غیر قابل جمع در صدق

 منفصل حقیقی الف یا ب )نه هر دو و نه هیچکدام( نانوا برای خود نان می پزد یا دیگران غیر قابل جمع در کذب

 عالجم نعۀمنفصل ما الف یا ب )نه هر دو و شاید هیچکدام(

 عالرف نعۀمنفصل ما نه هیچکدام و شاید هر دو(الف یا ب )

 

 قیاس استثنایی

 تعریف عین نتیجه یا نقیض آن در یکی از مقدمات استدالل آمده است

 اجزاء ی و دیگری حملی استکه یکی شرط ز دو مقدمه تشکیل می شودا

 اقسام

 اتصالی

 انفصالی
 حقیقی

 الرفع نعۀما الجمع نعۀما

 قیاسی است که مقدمه اول آن شرطی متصل باشد

 حالتهای معتبر
 وضع تالی وضع مقدم 

 رفع مقدم  رفع تالی

 رمعتبناحالتهای 
 مقدموضع   تالیوضع 

 تالیرفع   مقدمرفع 

 اشدصل بنفقیاسی است که مقدمه اول آن شرطی م

 همگی معتبرند داد که لیچهار قیاس استثنایی تشکمی توان  ا قضیه منفصل حقیقیب

  دیگر طرف اثباتطرفین  یکی از نفی  رطرفین نفی طرف دیگ اثبات یکی از

 یدنمی توان به نتیجه مشخصی رسطرفین  یکی از نفی  رطرفین نفی طرف دیگ اثبات یکی از
  دیگر طرف اثباتطرفین  یکی از نفی

 یدنمی توان به نتیجه مشخصی رسطرفین  یکی از اثبات

 این عدد یا زوج است یا فرد

 فرد نیست زوج است 

 فرد است زوج نیست 

 زوج نیست فرد است 

 زوج است فرد نیست 

 اگر علی دانشجو باشد، او دیپلم دارد

 او دیپلم دارد علی دانشجو است 

 

 ؟ علی دانشجو نیست 

 

 ؟  او دیپلم دارد

 او دیپلم ندارد 

 علی دانشجو نیست او دیپلم ندارد 

 


