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 * قیاس استثنایی    اتصالی

حقیقی  

مانعه الجمع     انفصالی  

مانعه الرفع  

 الف( قیاس استثنایی متصل با نتیجه معتبر)دو حالت(

وضع مقدم -1 

   است شده گرم اتاق آنگاه باشد کرده استفاده برقی بخاری از اگر مثال :

است کرده استفاده برقی بخاری از  

است شده گرم اتاقپس   

رفع تالی -2 

   است شده گرم اتاق آنگاه باشد کرده استفاده برقی بخاری از گرا مثال:

   .است نشده گرم اتاق 

است نکرده استفاده برقی بخاری ازپس   

 ب(قیاس استثنایی منفصل حقیقی با تمام نتایج معتبر)چهار حالت(

این مفهوم کلی است             پس جزیی نیست-مثال :این مفهوم کلی است یا جزیی                   

این مفهوم جزیی است          پس کلی نیست -  

این مفهوم کلی نیست           پس جزیی است -  

این مفهوم جزیی نیست         پس کلی است -  

تفکر در سنجشگریدرس دهم :   
نامعتبر های استدالل بردن کار به از ناشی خطاهایخطاهای ذهنی      *صوری       -1  

غلط مقدمات بردن کار به از ناشی خطاهای*غیر صوری           

 روانی عوامل از ناشی خطاهای  

و نحوه صحیح اندیشیدن تفکر مهارت فراگیری سنجشگرانه، یا نقادانه تفکر-2  

. جاست وبه درست سؤاالت پرسیدن و آن به آگاهانه وتوجه تفکر فرایند گرفتن غیرنقّاد،جدی و نقّاد متفکر میان مهم تفاوت*

.کند می بررسی مختلفی وجوه از را آن،  آن درباره گیری تصمیم یا مطلب یک شنیدن هنگام متفکری چنین  

کاربرد استدالل بر اساس اهدافی است که دنبال می شود-3  

دینی معارف و علوم و ریاضیات فلسفه، مانند علومی در )برهان(          حقیقت به دستیابی*  

در یک سخنرانی تبلیغاتی                  )خطابه(دیگران اقناع*  

در یک مناظره تلویزیونی                )جدل(دیگران بر غلبه*
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بار ارزشی کلمات -4  

که وقتی در جمالت مختلف قرار می  هستند متفاوتی ارزشی بارهای دارای بریم، می کار به زندگی در که الفاظی و کلمات*

بار ارزشی مثبت.................بار ارزشی منفی...................بار ارزشی خنثی         وتی پیدا می کنند.گیرند بار ارزشی متفا  

 را آن که باشد اندیشه خطای تواند منشأ می هستند، متفاوتی ارزشی بار دارای که کلماتی عمدی یا اشتباهی کاربردن *به

بار ارزشی کلمات می نامند مغالطه  

را دارند. انسان بر غلط تأثیرگذاری قصد روانی نظر از که هایی شیوه -5  

چاه کردن مسموم مغالطۀ الف(          

 کسی تا دهدی م نسبت آن پیروان یا نظریه یک به را نامناسبی و ناشایست ایی هویژگ تنها دلیل، ذکر بدون ره گمغالط*

بپذیرد را آن یا کند توجه نظر آن به نکند جرئت  

گذاری تله مغالطۀ ب(  

 آن به معتقدان یا باطل ای نظریه به را ای شایسته و خوب های ویژگی چاه کردن مسموم مغالطه برخالف روش این در*

هندوانه  روش این به عامیانه اصطالح درپیدا کنند  گرایش آن پذیرش سمت به تا ذارندی گم تله افراد برای و دهند می نسبت

 زیر بغل گذاشتن می گویند.

 من طرح که کند می تأیید باشد، داشته عمیقی درک هرکس: گوید می خود طرح بودن کارآمد دالیل ذکر بدون شخصی مثال:

است کارآمد بسیار

احساسات به توسل مغالطۀ ج(  

 *استفاده از شیوه های مختلف جهت تاثیرگذاری بر مخاطب        مظلوم نمایی/تحریک عواطف/تطمیع/تهدید.................

احساسات افراد سوء استفاده شود آن را مغالطه توسل به احساسات می نامند*در صورتی که بدون ذکر دالیل معتبر از   

نمایی کوچک و نمایی بزرگ مغالطۀ د(           

 دلیل، ذکر بدون و نمایی کوچک با یا باشیم داشته نظری تأیید در سعی دلیل، ذکر بدون و نمایی بزرگ با که صورتی در* 

نمایی و کوچک نمایی شده ایم. بزرگداشته باشیم دچار مغالطه  حقیقتی کردن مخفی در سعی  

 تمرین
در این عبارات کدام نوع مغالطه بکار رفته است  -1  

دهد می سوق نظر مورد احزاب سیاسی نظریات پذیرش به را آنها ، ترس حس ایجاد راه از غرب، در هراسی اسالم طرح  

لفظ اشتراک د(    نمایی کوچک و نمایی بزرگ ب(توسل به معنای ظاهری       ج(      احساسات به توسل الف(  

است ضروری نیازی رُمان مداوم خواندن فکری رشد برای که دهد می تشخیص ذوق بی و خشن افراد جز به انسانی هر-2  

انعکاس ایهام د(             احساسات به توسل الف(مسموم کردن چاه            ب(تله گذاری               ج(

 نوشته ای صفحه 511 رُمان کتاب پنجم دوست که حالی در! نیست هم ای صفحه 311 کتاب یک اندازه به شمقاالت همه -3

زده شتاب تعمیم د(     نمایی بزرگ و نمایی کوچک( ج       ظاهری معنای به توسل(ب      احساسات به توسل( الف الف(
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استداللی که در آن هدف شکست طرف مقابل باشد..............نام دارد-4  

 الف(برهان                     ب(جدل                 د(خطابه               د(مغالطه

در استدالل بیان شده کدام حالت معتبر قیاس استثنایی متصل بکار رفته-5  

دیپلم دارد    او دانشجو است     پس.................  اگر او داشجو باشد  

دیپلم دارد(           ب(وضع تالی )پس دیپلم دارد( الف(وضع مقدم)پس   

 ج(رفع مقدم)پس دیپلم دارد(               د(رفع تالی )پس دیپلم دارد(

.............................نامیده می شودشده ذکر استدالل مقدمات از یکی در آن نقیض یا نتیجه عین -5  

 الف(قیاس اقترانی                       ب(استقراء                  چ(قیاس استثنایی                 د(تمثیل

نوع قضایای بیان شده           او به مشهد می رود یا تهران-6  

ج(منفصل مانعه الجمع           د(منفصل مانعه الرفع        الف(متصل                ب(منفصل حقیقی            

صندلی یا فلزی است یا چوبی                                    -7  

 الف(متصل                ب(منفصل حقیقی                  ج(منفصل مانعه الجمع           د(منفصل مانعه الرفع

قضیه یا سالبه است یا موجبه                                  -8  

 الف(متصل                ب(منفصل حقیقی                  ج(منفصل مانعه الجمع           د(منفصل مانعه الرفع

برویم مهمانی به امشب توانیم نمی باشیم، داشته امتحان فردا اگر                                      -9  

الرفع مانعه منفصل(د           الجمع مانعه منفصل(ج                  حقیقی منفصل(ب                متصل(الف  

استدالل بیان شده شکل چندم است و آیا معتبر است؟-11  

 بعضی الف ب است                هر ب ج است               پس بعضی الف ج است

معتبر –معتبر       د(شکل اول  –معتبر             ج(شکل سوم  –نامعتبر                     ب(شکل دوم  –الف( شکل اول   

دارد حرف پنج سعدی پس دارد؛ حرف پنج انسان. است انسان سعدیاشکال این استدالل در چیست؟-11  

ت    د(مفهوم مقدمات کامل اشکال داردالف(اشکالی ندارد  ب(حدوسط کامل بیان نشده      ج(حدوسط به یک مفهوم نیس  

هستند حیوان داران مهره بعضی      است جاندار حیوانی هر قیاس ذکر شده ، شکل چندم است.       -12  

 الف(دوم                    ب(سوم                      ج( چهارم                   د(اول

استدالل...................گویندبه جزء مشترک میان دو قضیه در یک -13  

 الف(نتیجه                   ب(حدوسط                  ج(مقدمه                   د(شکل

...........................تبعیت می کند. قانون از مصادیق  دامنه نظر از شخصیه قضایای محمول-14  

شرطی       قضایای  قدممالف(محمول قضایای محصوره                    ب(  

 ج(موضوع قضایای شخصیه                         د(تالی قضایای شرطی
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حیطه مغالطه ش نام مغالطه مثال

  الفاظ در

  و

تعریف

است بو بد او پس است؛ بو بد سیر. است سیر او لفظ اشتراک   1

............. رضا امام حرم در قاجار شاه حکایت محمد ظاهری معنای به توسل   2

است خوبی دانشجوی احمدی علی نظر به کلمات نگارشی   3

کرد حرکت و کشید برسرش دستی نشست، اسب بر رستم ضمیر مرجع در ابهام .  4

است، زمان اندازه گیری ابزار همان که ساعت با که امری: زمان دوری تعریف   5

قامت راست حیوان: انسان غلط تعریف   6 

  قضایا در

  و

 استدالل

می توانم هم کامیون با پس کنم، می رانندگی راحت سواری با چون ناروا تمثیل   7

برنده است ما حزب زیاد احتمال پس رأی می دهند ما کاندید به طبق نظر سنجی اکثراً زده شتاب تعمیم   8

دوری استدالل چرا دنبال پول هستی؟چون زندگی کنم چرا زندگی می کنی؟ برای اینکه به پول برسم  9

استثناست کرد؟او اعتراض مشتریان از یکی چرا پس اند راضی ما غذای کیفیت از همه پوشی چشم قابل استثنای   11

انعکاس ایهام  گیاهان بوته اند همه            اند گیاه ها بوته همه  11

)حدوسط کامل تکرار نشده(است مایع یخ: پس است؛ مایع آب است؛ آب از یخ وسط حد تکرار عدم .  12

هیج ب ج نیست  پس هیچ الف ج نیست –هیچ الف ب نیست  نامعتبر استدالل   13

مقدم رفع اگر علی دانشجو باشد دیپلم دارد علی دانشجو نیست پس دیپلم هم ندارد  14

علی دیپلم دارد پس دانشجو است دارد دیپلم باشد شجوندا علی اگر تالی وضع   15

  اثر در

روانی عوامل  

افتاده یکی جز به هایش دندان همه هدید خواب درکه  پادشاهیبیر خواب متفاوت عت کلمات ارزشی بار   16

اشدب معتقد نظر این به تواند می ترسو یک تنهاگفته که   ،استدالل معتبر بدون شخصی چاه کردن مسموم   17

استکارآمد شطرح که کند می باشد،تأیید داشته عمیقی درک هرکسبی دلیل گفته  او گذاری تله   18

کنید کمک من به لطفاً دارم؛ بخت دم دختر ام؛ ه نخورد چیزی است روز چند احساسات به توسل   19

نمایی وکوچک گنمایی بزر حراج از: 5% تا 05 % تخفیف  21

@sahele_aramesh3 


