
 
 

 

 «تفکر در سنجشگری» دهم درسدرسنامۀ                          

 نقّادانه تفکر@

 درست قواعد نهما نییع.است تفکر صحیح نحوه باره در کردن تفکر و تفکر مهارت فراگیری یاسنجشگرانه، نقادانه تفکر

 .ایم آموخته منطق در که اندیشیدن

 .است تکرار و تمرین به نیازمند ها، استدالل ارزیابی و صحیح تفکر های مهارت پرورش

 و جا هب و  درست سیدن سواالتپر و آن به آگاهانه توجه و تفکر فرآیند گرفتن نقّاد،جدی غیر و نقّاد متفکر میان مهم تفاوت

 .است تلفمخ وجوه از آن بررسی

 می باشد.   مطالعه برای عیطبی زبان های استدالل بازسازیوفردمنطقی  ویژگیهایو نقّادانه درتفکر اصلی سواالت ویژگیهای@

 .باشد صحیح باید نیز مقدمات بلکه نیست صادق نتیجه به فقط استدالل یک اعتبار نکته مهم:

 درست← است کننده پرواز مرغابی هر:مانند

  است گذار تخم مرغابی هر: نتیجه     نادرست←است گذار تخم ای کننده پرواز هر

 .است نشده تکرار عیناً وسط حد زیرا است نامعتبر استدالل

 درست←نیست گوسفند ای گربه هیچ        درست←نیست گربه اسبی هیچ

 .اشدب تدرس( نیست  گوسفند اسبی هیچ)نتیجه چه اگر است سالبه مقدمه دو هر زیرا  نامعتبر استدالل

  که منطقی های تداللاس روشنی به ظاهری شکل لحاظ از کنیم می بیان و شنویم می زندگی در که هایی استدالل معموالً

 .شوند سازی باز باید بنابراین نیستند ایم ه خواند

 :استدالل های برد کار@

 :از عبارتند اهداف این از برخی که برد کار به مختلفی اهداف برای توان می را ها استدالل

 فلسفه، مانند علومی رد ما.گویند می «برهان» روند می کار به علوم این در که هایی استدالل بهحقیقت؛ به دستیابی -1

 هب حقیقی سعادت راه نداد ونشان ها انسان هدایت دین هدفمثال:.هستیم حقایق فهم درپی دینی معارف و وعلوم ریاضیات 

 .آنهاست 
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 نعقا دنبال به خنرانس که تبلیغاتی سخنرانی مانند. هستیم دیگران کردن قانع پی در درزندگی گاهی دیگران؛ اقناع -2

  دنکرد می بررسی«طابهخ»رادرفن هایی استدالل چنین درگذشته. است مطلبی یاپذیرش عملی دادن انجام برای افراد کردن 

 دکنن قانع را شما که است آن فروشندگان هدف مثال:.شود می اقناعی های روش تمامی شامل خطابه، بر عالوه امروزه اما

 .روند می کار به نیز تبلیغات در ازآنها برخی .کنید خرید آنها از که 

 پس است مقابل رفط دادن شکست هدف و هستیم ها آن بر غلبه درپی تنها دیگران با بحث در گاهیدیگران؛ بر غلبه-3

 ستشک به اعتراف یا یا تایجن پذیرش به مجبور باشدو نداشته گفتن برای حرفی مقابل طرف که رود می کار به هایی الل استد 

 که است هایی استدالل بیان آنها هدف جهت بدین .کردند می بررسی «جدل»فن رادر  ها استدالل گونه این گذشته در.شود 

 نبدی. شود شکست به عترافا یا و آنها نتایج پذیرش به مجبور و باشد نداشته گفتن برای حرفی مقابل طرف ،آنها مقابل در 

 بررسی دلج فن رادر تداللهااس گونه این درگذشته.کنند پیدامی گرایش پیروز فرد هستند،به مناظره شاهداین که کسانی ترتیب

 .کردند می 

 جدل: برای فنونی@

 ؛وبزند حدس زودتر را ما ظرن مورد ۀنتیج نتواند مقابل طرف که کنیم مطرح را خود مقدمات ای گونه به جدل در است بهتر -1

 .کنیم غافلگیر را وی موردنظرمان ۀنتیج طرح با ناگهان 

 .تغییردهد را ودخ سخنان نتواند تا بگیریم اعتراف سخنانمان پذیرش به نسبت وی از مرحله به مرحله است بهتر -2

 برای مطالعه است ( خمس )صناعات گانه پنج های صنعت و قیاس موادپنجگانه  و صناعات @

 کلمات ارزشی بار

 .کنند می پیدا متفاوتی ارزشی بار روند، می کار به ها آن در که مختلفی جمالت در کلمات 

 دنش واصل درک به یا نمرد -پیوستن اعلی ملکوت به: مانند.باشند یامنفی مثبت،خنثی ارزشی بار دارای تونند می کلمات

 کلمات ارزشی بار مغالطه

 وانت یزیرام باشد؛ اندیشه یخطا منشأ تواند می هستند، متفاوتی ارزشی بار دارای که کلماتی عمدی یا اشتباهی بردن کار به
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 یک بیان در که نگامیه.کرد عوض مختلف های تعبیر با موضوع آن بیان وسیله به ع،موضو یک باره در را دیگران قضاوت 

 یا رت راپسندیده موضوع نآ بخواهیم وسیله بدین باشدو یامنفی مثبت ارزشی بار دارای که کنیم استفاده کلماتی از موضوع 

 .ایم شده ای مغالطه چنین بکنیم،مرتک ابیانر جمله آن کلمات ارزشی بار که آن بدون دهیم نشان آن عادی ترازحالت ناپسند 

 شود می دیده اشتباهاتی او کلمات در جای به است، مزخرف و مهمل و چرند او کلمات-1:مانند

 اودر و ورزید می تعصب و لجاجت خود های فرض پیش به نسبت شما و هستم استوار و قدم ثابت خود اعتقادات در من-2

 .ایم مانده خود باورهای بر واو من،تو ما، جای به است، شق لهک و دنده یک خود های گیری موضع

 و تیرگی موجب را سیک اراجیف یا افزاست روح و بخش آرامش که را ایشان متین فرمایشات کنیم باور را کسی چه حرف -3

 .است روح آشفتگی

 روانی؛ عوامل اثر در مغالطه

 تتح گیرندتا می قرار نآ مانند و تطمیع ترس، تملق، همچون روانی عوامل گرفتن قرار تأثیر تحت دلیل به ذهن خطای گاهی

 .داشت دقت استدالل فرآیند در مهم این به باید که استدالل، تأثیر 

 نتیجه به وصول واز شده دراندیشه شرایط،دچارخطای دراین متفکر که است روانی خاص مغالطه،شرایط روانی عوامل»

 که است هایی دام یا شودو می مبتال ها آن به شناخت طریقِ رهرو که است هایی فتآ با شرایط ماند؛این می باز درست 

  و کرده توجه دوم تحال به تنها دانان منطق. گردد می گسترده شناخت طریقِ رهرو انحراف برای کننده مغالطه توسط 

 .  «اند نموده بحث مغالطه خارجی اسباب و بیرونی تبکیت عنوان تحت را ها آن

 داندیشمن انسان. داشت وجهت آید وجود به آن اثر بر است ممکن که خطاهایی و موارد این به است الزم بنابراین مهم:نکنه  

 .کند قضاوت آن ی هبار در احساسات از دور به و بکشد بیرون فرعی امور الی به ال از را اصلی مطلب بتواند باید 

 هستند؟ مغالطه دلیل چه به کنید مشخص توانید می آیا: نمونه چند

 مسرف بار یک ذروف: بود شده نوشته مغازه تابلوی روی بر-2             بخور پلو نو آستین -1

 دارم خارجی گردوی: میزد فریاد فروش گردو-3

 داشت شآغو در خردسالی کودک چون کرد کمک توجهی قابل مبلغ کرد می کمک درخواست که خانمی به رهگذر-4
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 شود بیان خواهد نمی هکنند مغالطه که سخنی بیان از از ممانعت برای←بگوید سخنی چنین تواند می فکر کوته یک تنها-5

 .خواهد می گر لطهمغا که امری انجام برای←دهد انجام را کاری چنین تواند می عاقل  متواضعِ خردمند یک تنها -6

 : روانی عوامل اثر در مغالطه از نمونه چند

 (چشمه سر کردن مسموم) چاه کردن مسموم مغالطه -1

 دهد نسبت مدعا آن فانمخال به را مذمومی صفت دیگران، اعتراض از جلوگیری برای و کند ادعایی کسی که است ای مغالطه

 تحقیق در کار این. است دانسته مذموم صفت آن مصادیق از مصداقی را خود گویا کند، اعتراض بخواهد اگرکسی که طوری به 

 .است حرف اثبات برای دلیل ارائه جای به مخالفان تحقیر و استدالل راه بستن 

 ندکیا شمار البته. دارند ارقر خود پادشاه سر پشت جان و دل با ها این داشت؛ خواهند گسترده حضوری پرسی درهمه مردم:مثال

  . جنجالند و جار دنبال به که اند مرتجع افراد گروهی تنها ها این کرد؛ خواهند مخالفت پرسی همه این با که هستند هم

 گذاری، تله مغالطه-2

      نسبت آن به تقدانمع با باطل ای نظریه به را ای شایسته و خوب های ویژگی چاه، کردن مسموم خالف بر روش این در

 .کند پیدا گرایش  آن ذیرشپ سمت به تا گذارند می تله افراد برای و دهند می

 .برگردانیم را ها¬آن کن کمک اینجا آوردم اشتباه رو اثاثیه این پهلوونیت مرام و کاری ورزش هیکل قربون: مثال

 احساسات؛ به توسل مغالطه-3

 .استدالل ممقا از او کردن منحرف برای احساساتش از استفاده سو و برمخاطب روانی تأثیر برای مغالطه این

 .نامند می«  احساسات هب توسل مغالطه» را آن شود، استفاده سوء افراد احساسات از معتبر دالیل ذکر بدون که رتیصو در

 هدرمانگا شما محله اآی: گوید¬می شما وبه شود¬می  خیریه ای مؤسسه داشتن مدعی مجوز، داشتن بدون کالهبرداری:مثال

 می اآی. رفت بین از نداشت وجود درمانگاه ما محله در چون و شد قلبی هحمل دچار ما همسایه پیش روز دارد؟چند روزی شبانه

 کنید؟ مالی کمک ما مؤسسه به خواهید

 نمایی؛ کوچک و نمایی بزرگ مغالطه-4

 بدون و نمایی کوچک یا و باشیم داشته نظری تأیید در سعی دلیل، ذکر بدون و نمایی بزرگ با که است هنگامی مغالطه این

 .باشیم داشته حقیقتی کردن مخفی در سعی دلیل، ذکر
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 « کتاب صد از شبی با ای نویسنده و محقق»: شود گفته انتخابات کاندید باره در تبلیغ برای: نمایی بزرگ←مثال

 نممک. جنگ های جبهه در وا حضور ویا. باشد کتاب مورد سه فقط تعداد این از است ممکن زیرا است آمیز مغالطه عبارت این

 .است بوده جنگ های جبهه در روز چند فقط است

 در کنید؟¬می زرگب را مسأله اینقدر چرا است ساعت 9 فقط من موجه غیر و موجه های غیبت تمام:  نمایی کوچک←مثال

 .است گذشته مجاز حد از لحا هر به و داشته مجاز غیر غیبت ساعت 7 فوق فرد مثال این

 درس دهم )سنجشگری درتفکر(نمونه سواالت 

 تعیین کنید کدام عبارت صحیح وکدام عبارت غلط می باشد؟*

 صتفکراست. صحیح نحوۀ دربارۀ کردن وتفکر تفکر مهارت فراگیری یاسنجشگرانه، نقادانه تفکر-1

 اید.صتفکر نقادانه همان اصول وقواعدی که در درس منطق آموخته  -2

 ند.صکی می متفکّرنقّاد هنگام شنیدن یک مطلب با تصمیم گیری دربارۀ آن ،آن را از وجوه مختلفی بررس -3

ند تا ری.. قرار می گمتاسفانه بسیاری از انسان ها بیشتر تحت تاثیر عوامل روانی همچون تملّق، ترس ،تطمیع و. -4

 تاثیرتعریف.غ

 له گذاری است.غداستان معروف لباس پادشاه مغالطۀ ت -5

توسل به  غالطۀمدر مورد  "کالهبرداران گاه از راه ایجاد طمع در افراد آها را فریب می دهند."این عبارت  -6

 احساسات است.ص

 غیست.مغالطه ن "هرکس درک عمیقی داشته باشد،تاییدمی کند که طرح من بسیار کارآمد است"این عبارت-7

بت ظریه ، نسبه ن ر هیچ دلیلی ارائه نمی کند بلکه ویژگی های ناشایست رامغالطه مسموم کردن چاه ،مغالطه گ -8

 می دهد تا کسی جرات نکند به آن نظر توجه کند یا آن را بپذیرد.ص

ند روشم بایدمراقب باشیم که هنگام بررسی یک نظر،احساسی عمل نکنیم وتا آنجا که می توانیم ذهنی و-9

 بیندییم.غ

 ص.هستیم حقایق فهم درپی دینی معارف و علوم و ریاضیات فلسفه، مانند علومی در-10

 سخنان تواندن تا بگیریم اعتراف سخنانمان پذیرش به وی نسبت از مرحله به مرحله است در فن خطابه بهتر-11

 غ.تغییردهد را خود

 غ.هستند یکسانی ارزشی بارهای دارای بریم، می کار به زندگی در که الفاظی و کلمات-12

 ص.کنند می پیدا متفاوتی ارزشی بار روند، می کار به آنها در که مختلفی جمالت در تکلما -13

زان مۀعزیتعبیر خواب پادشاهی که خواب دید همۀ دندان هایش جز یکی می افتد به داغداری برای مرگ ه-14

 وطول عمر پادشاه نمونۀمشترک لفظی است. غ
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 *جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید:

 ان(.)برهمی گویند "........."دینی به کار می روند معارف و علوم و ریاضیات در فلسفه، که هایی استدالل به -15

 بزند؛ حدس زودتر را ام نظر وردم نتیجۀ نتواند مقابل طرف که کنیم مطرح را مقدمات خود های گون به در........ است بهتر -16

 )جدل(.کنیم غافلگیر را وی موردنظرمان نتیجۀ طرح ناگهان با و

 را آن هک باشد اندیشه طایخ تواند منشأ می هستند، متفاوتی ارزشی بار دارای که کلماتی عمدی یا اشتباهی کاربردن به -17

 .)بار ارزشی کلمات(مغالطۀ........ ........ می نامند

 ن وتکرار(یرتمو.....است.)های تفکرصحیح وارزیابی استداللهاهمچون اکثر فعالیتهای انسانی نیازمند.....پرورش مهارت-18

دتفکر/توجه )فرآینست.به جاوتفاوت مهم میان تفکّرنقّادوغیرنقّاد،جدی گرفتن......و.....به آن وپرسیدن سواالت درست -19

 آگاهانه(

 ط(غلاردی برای مطالب ....... دلیل تراشی می کنیم.)تاثیر امور روانی به حدّی است که در مو-20

بت ه یاپیروان آن نسه یک نظریرا ب در مغالطۀ ........  فرد مغالطه گر بدون ذکر دلیل ، تنها ویژگی های ناشایست ونامناسبی-21

 مسموم کردن چاه(می دهند تا کسی جرئت نکند به آن نظر توجه کند یا آن را بپذیرد.)

ک مغالطۀ ی"د باشد!معتق ون آنکه استدالل معتبری ارائه کند،می گوید: تنهایک ترسو می تواند به این نظرشخصی بد "-22

 (چاه کردن مسموم.) توسل به احساسات است.

آن نسبت می  عتقدان بهیا م درمغالطۀ ......برخالف مغالطۀ........، ویژگی های خوب وشایسته ای را به نظریه ای باطل-23

 گذاری/مسموم کردن چاه(.)تله دهند

 ذاری(له گ.)تدراصطالح عامیانه به مغالطۀ ................. هندوانه زیر بغل کسی گذاشتن می گویند-24

 ذهنی( لط/خطاهای)غند.احساسات ما می تواننددرتصمیم گیری های .......و........ ......ما نیز تاثیر داشته باش-25

 نجشگر(س -نقّادانه) .ستا تفکر صحیح نحوه باره در کردن تفکر و تفکر مهارت راگیریف............یا..........تفکر-26

 (عَرَضی) .است مغالطه بیرونی اجزای یا........... مغالطات از روانی عوامل اثر در مغالطه-27

 چاه( ردنک مسموم ).است..........مغالطه مخاطب ازسوی نظریه یک نپذیرفتن برای ونامناسب ناشایست ی ویژگیها بیان-28

 گذاری( )تله .دارد..............مغالطه به اشاره «گذاشتن کسی بغل زیر هندوانه» عامیانه اصطالح-29

 چاه( کردن موم) مس.است................مغالطه «باشد معتقد نظر این به تواند می ترسو یک تنها»جمله در-30
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 گذاری( له)ت.است....لطهازمغا ای نمونه«است بسیارکارآمد من طرح باشد،تأییدمیکندکه داشته عمیقی درک هرکس»درجمله-31

 ات(احساس به )توسل.است.........باشد،مغالطه داشته تأثیر ذهن وخطاهای غلط های گیری مادرتصمیم عواطف گاه هر-32

 پیموده را................مغالطه رمسی واقع در ندارم، دارو پول و بیمارم: بگویند دست در پزشک نسخه با شیادی افراد گاه هر-33

 احساسات( به )توسل.است

 شکل.................غالطهم باشد، مخاطب ذهن در تأثیر ایجاد در سعی دلیل بدون نمایی کوچک و نمایی بزرگ با گاه هر-34

 نمایی( کوچک و نمایی )بزرگ.است گرفته

 نمایی( وچکک و نمایی )بزرگ.است شده توجه..............ۀمغالط به «وقت پرستارتمام کمک»  درتابلوی -35

 هان() بر.است..............نوع از است رفته کار به انسانی و تجربی علوم در که هایی استدالل-36

 )خطابه( .ستا اقناع فن لذا و است دیگران کردن قانع.............هدف-37

 دل()ج.شود سکوت اربهباشدوواد نداشته گفتن برای حرفی که نحوی به است مقابل طرف وشکست بردیگران غلبه.....هدف-38

 * گزینه صحیح را انتخاب کنید:

 باشد؟ می مغالطه کدام به بوط مر ذیل عبارت -39

 "هیبد نظر واقتصادی سیاسی وامور مملکت مسائل در توانی نمی ، هستی دهستانی ساده آدم یک که تو"

 کلمات نگارش(4                لفظ اشتراک(3       ظاهری معنای به توسل(2           کلمات ارزشی بار(1

 کدام مغالطه، با مغالطه دراثر عوامل روانی  ارتباط نزدیکی دارد؟-40

        سط                           توجه به شرایط حدو (عدم4(توسل به معنای ظاهری     3(ابهام درعبارت   2(بارارزشی کلمات  1

 از کدام مغالطه در کاریکاتور نیز استفاده می شود؟ -41

 ( بزرگ نمایی وکوچک نمایی4( مسموم کردن چاه  3( توسل به احساسات 2( تله گذاری 1

 نتخابا نهایت ودر هستید اقلیع آدم شما روید،ن انسانی علوم رشته یا و کنید انتخاب را رشته کدام گوییم نمی شما به من»-42

 «کرد خواهید را درست

 عبارات در ابهام -4    احساسات به توسل -3    گذاری تله-2    چاه کردن مسموم -1
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 شود؟ نمی محسوب نقّاد غیر و نقّاد فرد میان تفاوت مالک گزینه کدام -43

 تفکر ی باره در درست سواالت پرسیدن-2             تفکر فرآیند به آگاهانه توجه-1

 تفکر فرآیند گرفتن جدی -4       آن قواعد و منطق علم از آگاهی -3

 شود؟ مغالطه کدام موجب تواند می «بودن جماعت رنگ هم»هدف به موضع یک اتخاذ -44

 عواطف و احساسات به توسل -2                  نمایی چککو یا نمایی بزرگ -1

 گذاری تله -4                                چاه کردن مسموم -3

 تتاحاف برای که شویم سوسهو ها آن مانند و «مانده باقی روز چهار فقط »،«طالیی فرصت» مانند عباراتی شنیدن با وقتی-45

 ایم؟ شده ای مغالطه چه دچار کنیم، اقدام بانکی حساب

 عواطف و احساسات به توسل -2           نمایی کوچک یا نمایی بزرگ -1

 گذاری تله -4                         چاه کردن مسموم -3

 (2)گزینه-45(3)گزینه-44(3)گزینه-43(2)گزینه-42(4)گزینه-41(1)گزینه -40(1)گزینه-39جواب تست ها:@

دارد،آنهارادر کنار هم  مناسبت چپ ازگزینه های ستون  بایکی استر ستون ازگزینه های *هریک

 (است اضافی چپ سمت در مورد یک)بنویسید.

 جدل -الفروند.                     استدالل های که درفلسفه ومعارف دینی به کار می-46

 ستداللا-ب                              تفاوت مهم میان متفکر نقّاد وغیرنقّاد              -47

 خطابه -ج                                مناظره های تلویزیونی                              -48

 جدی گرفتن فرآیند تفکر -د                              اقناع دیگران                                            -49

 برهان-ر                                                                                               

 )ج(-49)الف(-48)د(-47)ر(-46جواب ها: @

 *پاسخ کوتاه دهید:

 106مغالطۀ بارارزشی کلمات راتوضیح داده ومثالی طراحی کنید؟ص  -50
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 پاراگراف اول99منظور از تفکر نقادانه یا سنجشگرانه چیست؟ص -51

 107مثالی طراحی کنید که در آن مغالطه در اثر عوامل روانی به کار رفته باشد؟ص -52

 107یم؟ صجه کنچرا الزم است به تاثیر عوامل روانی برذهن انسان وخطاهایی که ممکن است پدید بیایند،تو -53

 نید؟کلی طراحی ک مثانظر روانی قصد تاثیر گذاری غلط بر انسان را دارند،نام برده وبرای هری شیوه هایی که از-54

 111و110و109و108ص 

 .ببرید امکنیم؟ن می ،استفاده استدالل مختلف نوع چند داریم،از زندگی در که متفاوتی اهداف براساس -55

 ردیگران )جدل(غلبه ب -3اقناع دیگران)خطابه(-2دستیابی به حقیقت)برهان(-1

 * پاسخ کامل دهید:
 106کنید؟ص طراحی ومثالی داده راتوضیح کلمات بارارزشی مغالطۀ -56
 

 1شماره103ص .دهید چیست؟توضیح برهان از منظور -57
 

 2شماره103ص .بنویسید آنرا کاربرد چیست؟موارد خطابه از منظور -58
 

 2شماره103دهید ص توضیحاست؟ صورتی چه به وامروزه گذشته در دیگران اقناع -59
 

 3شماره103ص .بنویسید کاربردآنرا چیست؟موارد جدل از منظور -60
 

 3شماره103ص .دهید توضیح مثالی چیست؟باذکر جدل در  بردیگران غلبه از هدف -61
 

 99تفاوت مهم میان متفکر نقّاد وغیر نقّاد راتوضیح دهید؟ ص -62

 107مثالی توضیح دهید؟ص مغالطه در اثر عوامل روانی را با ذکر -63

 108مغالطۀ مسموم کردن چاه را باذکر مثالی تعریف کنید؟ ص-64

 109مغالطۀ تله گذاری را باذکر مثالی تعریف کنید؟ ص -65

 109توسل به احساسات را باذکر مثالی تعریف کنید؟ ص  مغالطۀ -66

  111مغالطۀ بزرگ نمایی وکوچک نمایی را باذکر مثالی تعریف کنید؟ص-67
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   نوع مغالطات زیر را دراستدالل های زیر مشخص کنید:-68

من  ند که طرحمی ک شخصی بدون ذکر دالیل کارآمد بودن طرح خود می گوید: هرکسی درک عمیقی داشته باشد، تایید -1

 بسیا ر کار آمد است.

 ،هیه کنیم تیمتی شم وهم چشمی های غلط در جامعه می گوید : باید هر جور شده هدیۀ گران قشخصی تحت تاثیر چ -2

 وگرنه آبرویمان می رود!

  مایت کنیمنها ححس خود خواهی باعث می شودکه گاهی اشتباهات خود وبستگان خود را نبینیم یا به ناحق از آ -3

 ه که افراد نادانبافته شد ز نخیپادشا ادعا کرده بود که پارچۀ لباس ا داستان معروف لباس پادشاه واین که خیاط فریب کار -4

 داشتند که بگویندنی جرئت ننادا نمی توانند آن را ببینند،در حالی که لباسی ندوخته بود. بدین جهت مردم از ترس متهم شدن به

 پادشاده اصال لباسی برتن ندارد! 

 ی کنند.اده م،ازکودکان خیابانی برای پرکردن جیبهای خوداستفبااستفاده ازحس ترحم درمردم،عده ای سودجو-5

 کالهبرداران گاه از راه ایجاد طمع در افراد آنها را فریب می دهند. -6

 اتاقم را تمیز کنم!تمام عمرچند بار اتاقم را تمیز کنم ؟!نمی توانم که  -7

 سوقدنظرب مورپذیرش نظریات سیاسی احزا هبطرح اسالم هراسی درغرب ،ازراه  ایجاد حس ترس درمردم، آنهارا-8

 دهد. می 

 فی نزدناصب مختلمی به خودخواهی وخود دوستی باعث شده است در طول تاریخ ، افراد ناالیق از طریق تملّق وچاپلوس -9

 پادشاهان ظالم دست یابند.

 ندفته شده ار پذیروپیام نودانش آموزان سال آخراین آموزشگاه در سال گذشته در دانشگاه های دولتی ،آزاد 10-97%

 هنری های فعالیت به کمی بسیار بودجه ما کشور در که دارد قبول رشدفرهنگی ومخالفان هنر بی افراد جز به هرکسی-11

 ..یابد می اختصاص

 درموضع او.دورزی می وتعصب خودلجاجت های فرض پیش به شمانسبت.واستوارهستم قدم خودثابت دراعتقادات من-12

 .است شق کلّه و دنده یک خود های گیری
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 یک وشعر یقی،موس انسان  وذهنی فکری رشد برای دهدکه تشخیص تواند می فردی هر ذوق وبی افرادخشن جز به-13

 .هستند ضروری احتیاج 

  شما خود ودرایت لراعق کار این رودوجوب انتظارمی. دهید تغییر را خود رشتۀتحصیلی که است واجب گویم نمی من-14

 .دهد شخیصت

 ماهشیاریم وشماحیله گرید.-15

 ین گونهامروزه ا فت کهدرموسسه شما تمام کارها ناسنجیده وعجوالنه انجام می گیرداگر کمی فکر کنید درخواهید یا-16

 اقدامات ناشیانه وبه دور از عقل ومنطق راه به جایی نخواهند برد.

 اییتوان فلسفی، های ندیشها که بزنند را حرف این توانند می ارند،ند درستی درک و دارند معیوبی مغز که افرادی فقط»-17

 «ندارد را شناختی وجود موضوعات تحلیل

 .یابد دست سازمان یک رد باالیی ی مرتبه و جایگاه به است توانسته دستی باال مدیران تملق و چاپلوسی با که کسی -18

توسل به -6توسل به احساسات-5موم کردن چاهمس-4اسات توسل به احس-3مسموم کردن چاه-2تله گذاری-1 جواب ها:@

مسموم -11بزرگ نمایی وکوچک نمایی-10توسل به احساسات-9توسل به احساسات -8بزرگ نمایی وکوچک نمایی -7احساسات

مسموم  -17 بارارزشی کلمات -16بارارزشی کلمات-15مسموم کردن چاه-14وم کردن چاهمسم-13بارارزشی کلمات-12کردن چاه

 توسل به احساسات -18 دن چاهکر

 تفکر در سنجشگری: دهم  درسجواب تمرینات وفعالیت های @

 100 ص تمرین

 و هی تجز و نقد قدرت میزان تا است آموزان دانش نظر تبادل و بحث سؤال دو این ازطراحی هدف. 2 و1

 .نیست نظر مورد آنها برای نهایی صد در صد پاسخ و کنند بررسی را خود تحلیل

 111 ص ینتمر

 .هستند ها انسان خودخواهی از ناشی و احساسات به توسل مورد سه هر
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 اما ند؛کن می توجیه خودرا ایخطاه و کنند قبول را خود اشتباهات مسئولیت خواهند نمی خودخواهی دلیل به افراد اول مورد در

 .پذیرند می باشد، نفعشان به را آنچه

 یحترج حقیقت از رجانبداریب ا ر خود شخصی و خانوادگی روابط افراد گاه که شود می باعث ها انسان هیخودخوا دوم، مورد در

 .دهند

 .بدانند یگراند بدی و خوبی مالک را خودشان احساسات ها انسان که شود می باعث افراد خودخواهی سوم، مورد در

 114ص  تکمیلی های فعالیت پاسخ

 1 سؤال

 (تطمیع) احساسات به توسل( الف

 چاه کردن مسموم( ب

 گذاری تله( ج

 نمایی کوچک و نمایی بزرگ( د

 نمایی کوچک و نمایی بزرگ( ه

 2 سؤال

 .است نمایی کوچک دوم تیتر و نمایی بزرگ اول تیتر

 3 سؤال

 .شود یم دهازآنهااستفا غاتتبلی دراینگونه که است مغالطاتی به وتوجه آموزان دانش توسط مطلب نقدوبررسی سؤال ازاین هدف

 :کنید توجه زیر موارد به نمونه عنوان به 

 نهاآزمو باردراین یک ندبستا دردوم کسی اگر اند؟آیا کرده شرکت مؤسسۀشما درآزمونهای زمانی ازدر کنکور اول نفر صد-

 است؟ بوده شما های نتیجۀآزمون است، شده کنکور اول نفر بعد، سال ده و است کرده شرکت 

 !د؟ان بوده راضی نیز آن سؤاالت از اند، کرده شرکت شما های آزمون در که کنکور اول نفر صد آیا-

 !ن؟مدارسشا اجبار به یا اند کرده شرکت شما های آزمون در خود اختیار به کنکور اول نفر صد آیا-
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 !دارد؟ وجود کنکور در شدن برتر نفر و شما های آزمون در شرکت انمی معلولی و علت رابطۀ آیا-

 !آوردند؟ دست به کنکور در بدی نتایج که کردند شرکت شما های آزمون در نفر چند -

 4 سؤال

 اشاره زیر عوامل به نتوا می زمینه این در. است آموزان دانش توسط مطلب تحلیل و بررسی و نقد نیز سؤال این از هدف

 ... و حیحص های ارزش شناخت معد بنفس؛ اعتماد عدم مدگرایی؛ ؛ اطرافیان طرف از تحسین به نیاز اجتماع؛ از اثیرپذیریت:کرد

 5 سؤال

 شتم(.)درس دوم وه .دانست لفظی اشتراک ۀمغالط از ناشی توان می را است وسط تکرارحد عدم نوعی که مغالطه این -1

 )درس نهم(.مقدم رفع ۀمغالط-2

 )درس دوم وهشتم(است. لفظ اشتراک ۀمغالط دلیل به وسط حد تکرار عدم ۀمغالط-3

 )درس هفتم(انعکاس ایهام ۀمغالط-4

 .دگرد بازمی سعادت از آنها مختلف های تعریف به سعادت ۀدربار ها انسان نظر اختالف تعریف؛ (چهارم درس به مربوط)-5

 ...و داند می بودن خدا راه در را آن داندودیگری می لدارشدنراپو سعادت یکی داند؛ می مدرک راداشتن سعادت یکی مثالً

 .دهد می نشان آموزان دانش به را تعریف اهمیت سؤال این لذا
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