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 شودز کذب يک مؤلفه صدق مؤلفه ديگر نتيجه گرفته میا-۴

 کن فعل نيستل-ين کلمه يا اسم است يا فعل است يا حرف  ا-تيجه قياس زير چيست؟ن- ١۵

 ا حرفييا اسم است  - ۴ت نه حرف    نه اسم اس  -٣    حرف است -٢سم است    ا-١

ليف(نوع شرطی منفصل را مشخص کنيدپاسخنامه تک

- ٨قيقی ح -٧مانعةالجمع  - ۶قيقی ح -۵انةالجمع م -۴قی حقي -٣مانعةالجمع -٢انعةالجمع م -١
- ١۵مانعةالجمع -١۴مانعةالرفع  -١٣حقيقی -١٢حقيقی-١١مانعةالرفع  - ١٠ جمعمانعةال - ٩حقيقی 
مانعةالرفع  - ٢١مانعةالجمع  - ٢٠حقيقی  -١٩مانعةالجمع  - ١٨حقيقی  - ١٧مانعةالجمع -١۶حقيقی 

انعةالجمع م -٢٧مانعةالرفع  - ٢۶مانعةالرفع  - ٢۵مانعةالجمع  - ٢۴حقيقی  - ٢٣مانعةالجمع  - ٢٢
- ٣۴مانعةالجمع -٣٣حقيقی -٣٢مانعةالجمع  -٣١حقيقی  - ٣٠يقی قح - ٢٩مانعةالجمع  - ٢٨

 -۴٠مانعةالجمع  -٣٩حقيقی  - ٣٨مانعةالجمع  -٣٧حقيقی  - ٣۶مانعةالرفع  - ٣۵مانعةالرفع 
 - ۴٧مانعةالرفع  - ۴۶حقيقی  -۴۵مانعةالجمع  - ۴۴حقيقی - ۴٣حقيقی  - ۴٢حقيقی  - ۴١مانعةالرفع 

 - ۵٣انعةالرفع م -۵٢انعةالرفع م-۵١نعةالجمع ما -۵٠مانعةالجمع  - ۴٩قی حقي -۴٨حقيقی 
  مانعةالرفع

 پاسخنامه سواالت جا خالی

- ٨حملی-٧منفصل-۶تالی -مقدم-۵مقدم -تالی - ۴متصل-٣منفصل -متصل-٢منفصل -متصل-١
شرطی منفصل -١٣در صدق غير قابل جمع-١٢حقيقی يا تام-١١حقيقی-١٠منفصل - ٩مشروط 

در  غير قابل جمع- ١۵مانعةالخلو -مانعةالرفع-در کذب معغير قابل ج-١۴غير قابل جمع در صدق
  ير قابل جمع در کذبغ -ير قابل جمع در صدقغ -قيقیح-١۶کذب

 پاسخنامه سواالت تست

گزينه -٨زينه چهارگ-٧زينه دوگ-۶گزينه يک-۵گزينه دو -۴زينه سهگ - ٣زينه دوگ -٢زينه سهگ-١
گزينه -١۴گزينه سه-١٣چهار گزينه-١٢گزينه چهار-١١زينه چهارگ-١٠زينه چهارگ-٩چهار
  گزينه چهار-١۵چهار

 »سنجشگری در تفکر«درس دهم 

 ادانهتفکر نقّ 

فکر دن در باره نحوه صحيح ترتفکر نقادانه يا سنجشگرانه، فراگيری مهارت تفکر و تفکر ک
  است.يعنی همان قواعد درست انديشيدن که در منطق آموخته ايم.

 است.تمرين و تکرار  استدالل ها نيازمند به پرورش مهارت های تفکر صحيح و ارزيابی
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و  ه به آنگاهانتفاوت مهم ميان متفکر نقّاد و غير نقّاد، جدی گرفتن فرآيند تفکر و توجه آ
  پرسيدن سواالت درست  و به جاست.

  .مطرح شودبايد با در نظر گرفتن ويژگی های خاص آن سواالت اصلی در تفکر نقّادانه 

  در تفکر نقّادانه؛ ويژگی های سواالت اصلی

نای آيا اشتراک لفظ، ابهام در عبارات و توسل به مع←مثال ) وضوح مفاهيم و جمالت: ١
  ظاهری وجود ندارد؟

  نتيجه اصلی مورد نظر گوينده چيست؟←: مثالتشخيص مقدمات و نتيجه-٢

  يرش نتيجه اين بحث چيست؟لوازم منطقی پذ←:مثالتشخيص پيش فرض ها و لوازم-٣

 ۴- ؟آيا استدالل ذکر شده از نظر قواعد منطقی معتبر است←:منابع و استداللصحت  

 

 ٩در يک تفکر نقادانه ذهن فرد با اينگونه سواالت درگير است.

 تر فکر کنيم، حرف بزنيم و بنويسيم؟تر و عميقچگونه مستدل 

 ارزيابی کنيم؟های مختلف را ببينيم و ها و تحليلها و حرفين ايدهب ها و تفاوتچگونه شباهت 

 های مختلف را ارزيابی کنيم؟چگونه ميزان محکم بودن و نيز خطاهای احتمالی استدالل 

 مند و سيستماتيک تعريف و تحليل کنيم؟چگونه مسائل و مشکالت را به شکل نظام 

 منافع و بقای خود را در اولويت  –تقريباً بدون استثناء  – هايی که امروزهدر ميان انبوه رسانه
 ارزشمند و با حداقل سوگيری به دست بياوريم؟ توانيم اطالعاتی مفيد،دهند، چگونه میار میقر

 مان از جهان را پااليش کنيم و از تعصب و تنگ نظری و ها و باورها و شناختچگونه دانسته
 داوری فاصله بگيريم؟پيش

 تر و ای شفافشيوه هايمان را بهها و استداللها و نظررفحتر فکر کنيم و چگونه شفاف
 تر به ديگران منتقل کنيم؟متقاعدکننده

 ق، ن طريچگونه از نگاه فردی ديگر و با چارچوب نگرشی متفاوت، به مسائل نگاه کنيم تا از اي
 تر باشد؟تر و سازندهگفتگو و تعامل ما با ديگران ساده

 تر ببينند و بهتر و شفاف شان راچگونه به ديگران کمک کنيم تا مسائل و مشکالت خود و سازمان
 ؟درک کنند

                                                             
 سايت متمم ٩
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 ويژگی های فرد منطقی: 

 تواضع عقالنی و صداقت 

 اسنقالل عقلی 

 شهامت عقلی 

 دقت منطقی 

 پرهيز از پيش داوری 

 عدالت و انصاف  

  .اعتبار يک استدالل فقط به نتيجه صادق نيست بلکه مقدمات نيز بايد صحيح باشد :تذکر

  درست←هر مرغابی پرواز کننده است :مانند

  نادرست     نتيجه: هر مرغابی تخم گذار است ←واز کننده ای تخم گذار استهر پر

  استدالل نامعتبر است زيرا حد وسط عيناً تکرار نشده است.

  درست←درست        هيچ گربه ای گوسفند نيست←هيچ اسبی گربه نيست

ت ت) درساسبی گوسفند  نيساستدالل نامعتبر  زيرا هر دو مقدمه سالبه است اگر چه نتيجه(هيچ 
  باشد.

  باز سازی استدالل های زبان طبيعی

روشنی  کنيم از لحاظ شکل ظاهری بهشنويم و بيان میموالً استدالل هايی که در زندگی میمع
  بنابراين بايد باز سازی شوند.ند ايم نيست استدالل های منطقی که خواند ه

  نکته بايد مورد توجه قرار گيرد.برای باز سازی استدالل های زبان طبيعی شش 

  گشت...) -شد - بود-است(←به فعل اسنادی تبديل فعل قضايا-١

  ...)هيچ -ره - بعضی(←وردن سور يا تبديل سور غير استاندار به سور قضايای محصورهآ-٢

  آنگاه ج د است که الف ب باشد←قدم و تالی در قضيهمتوجه به جای -٣

دانش آموزان همه ←همه در امتحان قبول شدند←منطقی ر استدالل هایدذکر موضوع قضيه -۴
  در امتحان قبول شدند
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ل استدال شود که درگاهی در زبان طبيعی به دليل اطالع مخاطب، مقدمات يا نتيجه بيان نمی-۵
  سعيد دانشجو است؛ پس ديپلم خود را گرفته است←های منطقی اين نکته بايد رعايت شود.

  استثنايی: اگر سعيد دانشجو باشد ديپلم خود را گرفته استشکل کامل به صورت قياس 

  سعيد دانشجو است     پس: سعيد ديپلم خود را گرفته است

سرانجام تيم ما صدر نشين شد، چون در بازی امروز ←يب ذکر مقدمات و نتيجه رعايت ترت -۶
ن د صدر نشياگر تيم ما در بازی امروز پيروز شو ←گونه ذکر شودکه بايد اين ؛پيروز شد

  خواهد شد             تيم ما در بازی امروز پيروز شد    پس: تيم ما سرنشين شد

  مغالطه در اثر عوامل روانی؛

 مانند همچون تملق، ترس، تطميع و عوامل روانیگاهی خطای ذهن به دليل تحت تأثير قرار گرفتن 
  شت.ر فرآيند استدالل دقت داتا تحت تأثير استدالل که بايد به اين مهم دگيرندآن قرار می

عوامل روانی مغالطه، شرايط خاص روانی است که متفکر در اين شرايط، دچار خطای در انديشه «
اين شرايط با آفت هايی است که رهرو طريِق شناخت ؛ماندشده و از وصول به نتيجه درست باز می

 برای انحراف رهرو طريِق شناخت دام هايی است که توسط مغالطه کنندهشودو يا ها مبتال میبه آن
ها را تحت عنوان تبکيت بيرونی و گردد. منطق دانان تنها به حالت دوم توجه کرده و آنگسترده می

  ١٠».اسباب خارجی مغالطه بحث نموده اند

  توانيد مشخص کنيد به چه دليل مغالطه هستند؟نمونه: آيا میچند 

  آستين نو پلو بخور              -

  ر روی تابلوی مغازه نوشته شده بود: ذروف يک بار مسرفب- ٢ 

  ردو فروش فرياد ميزد: گردوی خارجی دارمگ-٣

کرد مبلغ قابل توجهی کمک کرد چون کودک ه به خانمی که درخواست کمک میرهگذر ب-۴
  خردسالی در آغوش داشت

ان سخنی که مغالطه کننده برای ممانعت از از بي←اند چنين سخنی بگويدتو-نها يک کوته فکر میت-۵
  خواهد بيان شودنمی

برای انجام امری که ←واند چنين کاری را انجام دهدت- تواضعِ  عاقل میتنها يک خردمند م -۶
  هدخوامغالطه گر می

  

                                                             
 ١٧١- ١٧٠صفحه ٢منطق  -احد فرامرز قراملکی ١٠
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  مغالطه های روانی

  غالطه مسموم کردن چاه (مسموم کردن سر چشمه)م -١

اعتراض ديگران، صفت مذمومی را به  مغالطه ای است که کسی ادعايی کند برای جلوگيری از
ی از به طوری که اگر کسی بخواهد اعتراض کند، گويا خود را مصداق مخالفان آن مدعا نسبت دهد

ای جن به مصاديق آن صفت مذموم دانسته است. اين کار در حقيقت بستن راه استدالل و تحقير مخالفا
  ارائه دليل برای اثبات حرف است.

رسی حضوری گسترده خواهند داشت؛ اين ها با دل و جان پشت سر پادشاه خود مثال:مردم در همه پ
ها تنها گروهی قرار دارند. البته شمار اندکی هم هستند که با اين همه پرسی مخالفت خواهند کرد؛ اين

  ١١که به دنبال جار و جنجالند. افراد مرتجع اند

  تکليف

  برخورد داشته ايد اشاره کنيد.به نمونه هايی از اين نوع مغلطه که با آن 

  ،مغالطه تله گذاری-٢

با  ويژگی های خوب و شايسته ای را به نظريه ای باطل مسموم کردن چاه، فاين روش بر خالدر 
  .پيدا کند گذارند تا به سمت پذيرش آن  گرايشدهند و برای افراد تله میمی معتقدان به آن نسبت

ا را هن آنکمک ک مرام پهلوونيت اين اثاثيه رو اشتباه آوردم اينجامثال: قربون هيکل ورزش کاری و 
  برگردانيم

  مغالطه توسل به احساسات؛-٣

م ز مقاامخاطب و سو استفاده از احساساتش برای منحرف کردن او اين مغالطه برای تأثير روانی بر
  استدالل.

د: آيا گويشود وبه شما میمیکالهبرداری بدون داشتن مجوز، مدعی داشتن مؤسسه ای خيريه  :مثال
ه ر محلدمحله شما درمانگاه شبانه روزی دارد؟چند روز پيش همسايه ما دچار حمله قلبی شد و چون 

  خواهيد به مؤسسه ما کمک مالی کنيد؟ما درمانگاه وجود نداشت از بين رفت. آيا می

  

  تکليف

  .سه مثال برای مغالطه توسل به احساسات بيان کنيد 

  بزرگ نمايی و کوچک نمايی؛مغالطه -۴

                                                             
 مغالطات -سيد علی اصغر خندان  -منبع اينترنت ١١
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يا  واشيم ب، سعی در تأييد نظری داشته اين مغالطه هنگامی است که با بزرگ نمايی و بدون ذکر دليل
  حقيقتی داشته باشيم.کوچک نمايی و بدون ذکر دليل، سعی در مخفی کردن 

ش از با بي محقق و نويسنده ای«برای تبليغ در باره کانديد انتخابات گفته شود:  :بزرگ نمايی←مثال
  »صد کتاب 

و ضور احاين عبارت مغالطه آميز است زيرا ممکن است از اين تعداد فقط سه مورد کتاب باشد. ويا 
  در جبهه های جنگ. ممکن است فقط چند روز در جبهه های جنگ بوده است.

له ساعت است چرا اينقدر مسأ ٩مام غيبت های موجه و غير موجه من فقط کوچک نمايی : ت←مثال
د مجاز ساعت غيبت غير مجاز داشته و به هر حال از ح ٧کنيد؟ در اين مثال فرد فوق را بزرگ می
  گذشته است.

  تکليف

  برای مغالطه بزرگ نمايی و کوچک نمايی مثال بزنيد.

  سواالت جا خالی

  ست.فکر افراگيری مهارت تفکر و تفکر کردن در باره نحوه صحيح تتفکر..........يا............-١

  غالطه در اثر عوامل روانی از مغالطات ...........يا اجزای بيرونی مغالطه است.م-٢

بيان ويژگی ها ی نا شايست و نامناسب برای نپذيرفتن يک نظريه از سوی مخاطب -٣
  ....است.مغالطه............

  اشاره به مغالطه..............دارد.» هندوانه زير بغل کسی گذاشتن«نه اصطالح عاميا-۴

  مغالطه................است.» به اين نظر معتقد باشد تواندتنها يک ترسو می«در جمله-۵

 نمونه» کند که طرح من بسيار کارآمد استهر کس درک عميقی داشته باشد، تأييد می«ر جملهد-۶
  ای از مغالطه..............است.

ما در تصميم گيری های غلط و خطاهای ذهن تأثير داشته باشد،  هر گاه عواطف-٧
  مغالطه............است.

ير بيمارم و پول دارو ندارم، در واقع مس :ر گاه افراد شيادی با نسخه پزشک در دست بگوينده-٨
  مغالطه................را پيموده است.

ذهن مخاطب باشد،  ايجاد تأثير درسعی در  بدون دليلاه با بزرگ نمايی و کوچک نمايی هر گ-٩
  مغالطه.................شکل گرفته است.

  به مغالطه ی ..............توجه شده است.» تمام وقترپرستا کمک« درتابلوی  - ١٠
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  سواالت جا خالی پاسخنامه

- ٧تله گذاری- ۶اهمسموم کردن چ-۵تله گذاری- ۴هچامسموم کردن -٣َعَرضی- ٢جشگرسن - نقّادانه-١
زرگ نمايی و کوچک ب- ١٠زرگ نمايی و کوچک نمايیب-٩ساتتوسل به احسا- ٨توسل به احساسات

  نمايی

  »توست يق حقتو سخت کوشيدی تا بدانی پس پيروزی و توف«                                         

  

  

 

 
 
 

 

 


