
 

  القضية الشرطية   
PROPOSITION HYPOTHETIQUE  

 
  :أمثلة 

  
 التبرير

صلة
منف

 

صلة
مت

 

 القضية الشرطية

 .إما أن يكون النهار أو الليل  × .ال يتصالن منفصلين وجود احتمالين

 .إذا طلعت الشمس بان النهار ×  .الحالة األولى شرط للثانية ـ يوجدان معا ضرورة

 .إما أن يكون الشخص رجال أو امرأة  ×  . يتصالن أبدااحتماالن منفصالن ال

 .إما أن يكون القادم غريبا أو قريبا  × .وجود احتمالين منفصلين ال يتصالن

 . إذا كان االجتهاد كان النجاح ×  .الحالة األولى شرط للثانية ـ يوجدان معا ضرورة

رض خصبة كثر إذا كانت األ ×  .األولى شرط للثانية ـ يوجدان معا حتما
 .المحصول

      
  :مالحظات  
  .متصلة ومنفصلة: ـ من دراسة الجدول يتضح لنا أن القضية الشرطية نوعان 1
أي أن وجود الطرف ) األمثلة(ـ القضية الشرطية المتصلة تقوم على طرفين أولهما شرط للثاني  2

، ولهذا تسمى القضية هذه الثاني متوقف على وجود األول، أي أنهما متصالن أو مجتمعان ضرورة
  .شرطية متصلة بناء على عالقة االتصال الضرورية بين طرفيها، الشرط والمشروط

وهي تقوم على احتمالين منفصلين ال يصدقان معا ) راجع األمثلة ( ـ القضية الشرطية المنفصلة  3
بكذب اآلخر وال يجتمعان أبدا، إذا صدق أحدهما كذب اآلخر حتما،أي إن صدق أحدهما مشروط 

  .والعكس صحيح
  اإلنسان :  هناك نوع ثالث من القضايا يسمى بالقضايا العطفية، مثال -4

غير أن هذا النوع من القضايا لم يعترف به كل المناطقة بحجة أن الحكمين ال . و الحصان متحركان
  .يتصل أحدهما باآلخر



 
اعلم ، أيها الدارس، أن مثل هذه األنواع من القضايا قد نجده في الرياضيات خصوصا، و : مالحظة 

  .كذلك في المنطق الرياضي
  

  :استنتاج
  

أما . متصلة ومنفصلة، المتصلة تقوم على طرفين أولهما شرط للثاني: القضية الشرطية نوعان    
يسمى الطرف األول .خر ضرورةالمنفصلة فتقوم على طرفين محتملين إذا وجد أحدهما غاب اآل

  .بالشرط و الطرف الثاني بالمشروط
  

                              تطبيقات
  1تطبيق 

 الرقم القضية الشرطية متصلة منفصلة التبرير
 1 إذا اجتهد الطالب نجح   

 2 إما أن يكون الكتاب واضحا أو غامضا   

 3 إما أن يكون الكتاب جيد الطبع أو رديئه   

 4 إما أن يكون الكتاب موجودا أو نادرا   

 5 إذا دخل األستاذ بدأ الدرس   

  
                     2تطبيق 

 الرقم القضية الشرطية متصلة منفصلة التبرير
 1 إذا قويت التقوى زادت الثقة   

 2 إذا انتشرت الثقة سهلت المعامالت   

 3 حطاطإما العزة والكرامة وإما الهوان واالن   

 4 إما أن يكون المجتمع مع سادة العالم أو مع بؤسائه   

 5 إذا انتشر التضامن اشتدت الفعالية   

  
  
  



 
                      3تطبيق

 الرقم القضية الشرطية متصلة منفصلة التبرير
 1 إما أن ينجز التعليم الرقي أو ال فائدة منه   

 2 إذا كان االستعمار تفشى المرض   

 3 إما أن تنتشر الكفاءات في المجتمع أو يبقى خاضعا   

 4 إذا انتشر التعليم اندحر الجهل   

 5 إما أن تستغل الكفاءات العالية أو تهاجر   

 


