
 «قدسبوسعید مشهد م -سنجشگری در تفکر»درس دهم 

 تفکر نّقادانه

فکر تفکر نقادانه یا سنجشگرانه، فراگیری مهارت تفکر و تفکر کردن در باره نحوه صحیح ت

 است.یعنی همان قواعد درست اندیشیدن که در منطق آموخته ایم.

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

و  ه به آنگاهانتفاوت مهم میان متفکر نّقاد و غیر نّقاد، جدی گرفتن فرآیند تفکر و توجه آ

 پرسیدن سواالت درست  و به جاست.

 د.باید با در نظر گرفتن ویژگی های خاص آن مطرح شوسواالت اصلی در تفکر نّقادانه 

 ویژگی های سواالت اصلی در تفکر نّقادانه؛

نای آیا اشتراک لفظ، ابهام در عبارات و توسل به مع←مثال وضوح مفاهیم و جمالت: ( 1

 ظاهری وجود ندارد؟

 نتیجه اصلی مورد نظر گوینده چیست؟←ل: مثاتشخیص مقدمات و نتیجه-2

 لوازم منطقی پذیرش نتیجه این بحث چیست؟←:مثاللوازم تشخیص پیش فرض ها و-3

 4-استدالل ذکر شده از نظر قواعد منطقی معتبر است؟آیا ←:صحت منابع و استدالل  

 

 1در یک تفکر نقادانه ذهن فرد با اینگونه سواالت درگیر است.

 تر فکر کنیم، حرف بزنیم و بنویسیم؟تر و عمیقچگونه مستدل 

 های مختلف را ببینیم و ارزیابی کنیم؟ها و تحلیلها و حرفبین ایده ها و تفاوتچگونه شباهت 

 های مختلف را ارزیابی کنیم؟یزان محکم بودن و نیز خطاهای احتمالی استداللچگونه م 

 مند و سیستماتیک تعریف و تحلیل کنیم؟چگونه مسائل و مشکالت را به شکل نظام 

 منافع و بقای خود را در اولویت  –تقریباً بدون استثناء  – هایی که امروزهدر میان انبوه رسانه

 یم؟ارزشمند و با حداقل سوگیری به دست بیاور توانیم اطالعاتی مفید،دهند، چگونه میقرار می
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 مان از جهان را پاالیش کنیم و از تعصب و تنگ نظری و ها و باورها و شناختچگونه دانسته

 داوری فاصله بگیریم؟پیش

 تر و ای شفافهایمان را به شیوهها و استداللها و نظرتر فکر کنیم و حرفچگونه شفاف

 تر به دیگران منتقل کنیم؟متقاعدکننده

  ،چگونه از نگاه فردی دیگر و با چارچوب نگرشی متفاوت، به مسائل نگاه کنیم تا از این طریق

 تر باشد؟تر و سازندهگفتگو و تعامل ما با دیگران ساده

 نند و تر ببیشان را بهتر و شفافچگونه به دیگران کمک کنیم تا مسائل و مشکالت خود و سازمان

 درک کنند؟

 :ویژگی های فرد منطقی 

 تواضع عقالنی و صداقت 

 استقالل عقلی 

 شهامت عقلی 

 دقت منطقی 

 پرهیز از پیش داوری 

 عدالت و انصاف 

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

 درست←:هر مرغابی پرواز کننده است مانند

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

 استدالل نامعتبر است زیرا حد وسط عیناً تکرار نشده است.

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

ت استدالل نامعتبر  زیرا هر دو مقدمه سالبه است اگر چه نتیجه)هیچ اسبی گوسفند  نیست( درس

 باشد.

 بازسازی استدالل های زبان طبیعی

کنیم از لحاظ شکل ظاهری به روشنی شنویم و بیان میمعموالً استدالل هایی که در زندگی می

 استدالل های منطقی که خواند ه ایم نیستند بنابراین باید باز سازی شوند.



 گیرد. برای باز سازی استدالل های زبان طبیعی شش نکته باید مورد توجه قرار

 گشت...( -شد -بود-است)←به فعل اسنادی تبدیل فعل قضایا-1

 ...(هیچ -ره -بعضی)←وردن سور یا تبدیل سور غیر استاندار به سور قضایای محصورهآ-2

 آنگاه ج د است که الف ب باشد←قدم و تالی در قضیهمتوجه به جای -3

دانش آموزان همه ←ل شدندهمه در امتحان قبو←وضوع قضیه در استدالل های منطقیمذکر -4

 در امتحان قبول شدند

الل شود که در استداهی در زبان طبیعی به دلیل اطالع مخاطب، مقدمات یا نتیجه بیان نمیگ-5

 سعید دانشجو است؛ پس دیپلم خود را گرفته است←های منطقی این نکته باید رعایت شود.

 شد دیپلم خود را گرفته استشکل کامل به صورت قیاس استثنایی: اگر سعید دانشجو با

 سعید دانشجو است     پس: سعید دیپلم خود را گرفته است

سرانجام تیم ما صدر نشین شد، چون در بازی امروز ←یب ذکر مقدمات و نتیجه رعایت ترت -6

ین اگر تیم ما در بازی امروز پیروز شود صدر نش ←گونه ذکر شودپیروز شد؛ که باید این

 تیم ما در بازی امروز پیروز شد    پس: تیم ما سرنشین شد    خواهد شد         

 مغالطه در اثر عوامل روانی؛

 مانند همچون تملق، ترس، تطمیع و عوامل روانیگاهی خطای ذهن به دلیل تحت تأثیر قرار گرفتن 

 اشت.گیرندتا تحت تأثیر استدالل، که باید به این مهم در فرآیند استدالل دقت دآن قرار می

عوامل روانی مغالطه، شرایط خاص روانی است که متفکر در این شرایط، دچار خطای در اندیشه »

ماند؛این شرایط با آفت هایی است که رهرو طریِق شناخت شده و از وصول به نتیجه درست باز می

 ختدام هایی است که توسط مغالطه کننده برای انحراف رهرو طریِق شناشودو یا ها مبتال میبه آن

ها را تحت عنوان تبکیت بیرونی و گردد. منطق دانان تنها به حالت دوم توجه کرده و آنگسترده می

 2«.اسباب خارجی مغالطه بحث نموده اند

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

 آستین نو پلو بخور              -

 ود: ذروف یک بار مسرفی مغازه نوشته شده ببر روی تابلو-2 

 ردو فروش فریاد میزد: گردوی خارجی دارمگ-3
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کرد مبلغ قابل توجهی کمک کرد چون کودک خردسالی می که درخواست کمک میرهگذر به خان-4

 در آغوش داشت

برای ممانعت از از بیان سخنی که مغالطه کننده ←اند چنین سخنی بگویدتو-نها یک کوته فکر میت-5

 ن شودخواهد بیانمی

برای انجام امری که ←واند چنین کاری را انجام دهدت-نها یک خردمند متواضِع  عاقل میت -6

 خواهدمغالطه گر می

 

 مغالطه های روانی

 غالطه مسموم کردن چاه )مسموم کردن سر چشمه(م -1

مغالطه ای است که کسی ادعایی کند برای جلوگیری از اعتراض دیگران، صفت مذمومی را به 

ی از مخالفان آن مدعا نسبت دهد به طوری که اگر کسی بخواهد اعتراض کند، گویا خود را مصداق

ای جن به مصادیق آن صفت مذموم دانسته است. این کار در حقیقت بستن راه استدالل و تحقیر مخالفا

 ارائه دلیل برای اثبات حرف است.

ها با دل و جان پشت سر پادشاه خود  مثال:مردم در همه پرسی حضوری گسترده خواهند داشت؛ این

ها تنها گروهی قرار دارند. البته شمار اندکی هم هستند که با این همه پرسی مخالفت خواهند کرد؛ این

 3که به دنبال جار و جنجالند.افراد مرتجع اند 

 تکلیف

 به نمونه هایی از این نوع مغلطه که با آن برخورد داشته اید اشاره کنید.

 تله گذاری،مغالطه -2

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

 .پیدا کند گذارند تا به سمت پذیرش آن  گرایشدهند و برای افراد تله میمی معتقدان به آن نسبت

ا را هن آناینجا کمک کمثال: قربون هیکل ورزش کاری و مرام پهلوونیت این اثاثیه رو اشتباه آوردم 

 برگردانیم

 مغالطه توسل به احساسات؛-3

م ز مقاااین مغالطه برای تأثیر روانی برمخاطب و سو استفاده از احساساتش برای منحرف کردن او 

 استدالل.
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گوید: آیا شود وبه شما میمثال:کالهبرداری بدون داشتن مجوز، مدعی داشتن مؤسسه ای خیریه  می

نگاه شبانه روزی دارد؟چند روز پیش همسایه ما دچار حمله قلبی شد و چون در محله محله شما درما

 خواهید به مؤسسه ما کمک مالی کنید؟ما درمانگاه وجود نداشت از بین رفت. آیا می

 

 تکلیف

 سه مثال برای مغالطه توسل به احساسات بیان کنید. 

 مغالطه بزرگ نمایی و کوچک نمایی؛-4

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

 کوچک نمایی و بدون ذکر دلیل، سعی در مخفی کردن حقیقتی داشته باشیم.

محقق و نویسنده ای با بیش از »بزرگ نمایی: برای تبلیغ در باره کاندید انتخابات گفته شود: ←مثال

 «صد کتاب 

ه آمیز است زیرا ممکن است از این تعداد فقط سه مورد کتاب باشد. ویا حضور او این عبارت مغالط

 در جبهه های جنگ. ممکن است فقط چند روز در جبهه های جنگ بوده است.

ساعت است چرا اینقدر مسأله  9کوچک نمایی : تمام غیبت های موجه و غیر موجه من فقط ←مثال

ساعت غیبت غیر مجاز داشته و به هر حال از حد مجاز  7 کنید؟ در این مثال فرد فوقرا بزرگ می

 گذشته است.

 تکلیف

 برای مغالطه بزرگ نمایی و کوچک نمایی مثال بزنید.

 سواالت جا خالی

 تفکر..........یا............فراگیری مهارت تفکر و تفکر کردن در باره نحوه صحیح تفکر است.-1

 مغالطات ...........یا اجزای بیرونی مغالطه است.مغالطه در اثر عوامل روانی از -2

بیان ویژگی ها ی نا شایست و نامناسب برای نپذیرفتن یک نظریه از سوی مخاطب -3

 مغالطه................است.

 اشاره به مغالطه..............دارد.« هندوانه زیر بغل کسی گذاشتن»اصطالح عامیانه -4

 مغالطه................است.« اند به این نظر معتقد باشدتوتنها یک ترسو می»در جمله-5



نمونه « کند که طرح من بسیار کارآمد استهر کس درک عمیقی داشته باشد، تأیید می»در جمله-6

 ای از مغالطه..............است.

هر گاه عواطف ما در تصمیم گیری های غلط و خطاهای ذهن تأثیر داشته باشد، -7

 ...است.مغالطه.........

هر گاه افراد شیادی با نسخه پزشک در دست بگویند: بیمارم و پول دارو ندارم، در واقع مسیر -8

 مغالطه................را پیموده است.

سعی در ایجاد تأثیر در ذهن مخاطب باشد،  بدون دلیلهر گاه با بزرگ نمایی و کوچک نمایی -9

 مغالطه.................شکل گرفته است.

 به مغالطه ی ..............توجه شده است.« تمام وقترپرستا کمک» درتابلوی  -10

 پاسخنامه سواالت جا خالی

-7تله گذاری-6مسموم کردن چاه-5تله گذاری-4مسموم کردن چاه-3َعَرضی-2سنجشگر -نّقادانه-1

 بزرگ نمایی و کوچک-10بزرگ نمایی و کوچک نمایی-9توسل به احساسات-8توسل به احساسات

 نمایی

 «تو سخت کوشیدی تا بدانی پس پیروزی و توفیق حق توست»                                         

 سواالت تست 

 کتاب مشاوران

از هفت نفر اول قهرمان دو و میدانی در مسابقات المپیک، چهار نفر کفش پوما »در عبارت -1

 چه مغالطه ای می تواند باشد؟«داشتند

 تله گذاری -4تعمیم شتابزده     -3توسل به احساسات    -2   بزرگ نمایی  -1

در صورتی که که یک فرد هفت ساعت غیبت غیر مجاز داشته باشد و به این صورت دفاع کند  -2

که تمام غیبت های مجاز و غیر مجاز من فقط نه ساعت است و تنها یک ساعت از حد مجاز بیشتر 

 کنید؟از چه مغالطه ای استفاده کرده است؟ است، چرا این قدر مسئله را بزرگ می

 توسل به احساسات -4کوچک نمایی        -3تله گذاری      -2بزرگ نمایی       -1

 کدام مغالطه در متن زیر می تواند به وجود آید؟-3

 «آشنایی سطحی ما با علوم انسانی از راه ایدئولوژی سیاسی رفته رفته عمیق تر می شود»

 نگارشی کلمات -4توسل به معنای ظاهری    -3بار ارزشی کلمات       -2   تله گذاری   -1



آقای رئیس ! هیچ می دانید با این شبه آیین نامه ای که تنظیم کرده اید چه اشتباه »در عبارت -4

بزرگی مرتکب شده اید، آیا به عواقب وحشتناک این دستور العمل های افراطی در بین کارمندان 

 چه نوع مغالطه ای به کار رفته است؟«اید؟شرکت فکر کرده 

 توسل به معنای ظاهری -4تله گذاری     -3مسموم کردن چاه    -2بار ارزشی کلمات     -1

 کدام نوع از مغالطه در متن زیر می تواند وجود داشته باشد؟ -5

بزنند که اندیشه فقط افرادی که مغز معیوبی دارند و درک درستی ندارند، می توانند این حرف را »

 «های فلسفی، توانایی تحلیل موضوعات وجود شناختی را ندارد

 توسل به معنای ظاهری -4تله گذاری     -3مسموم کردن چاه    -2بار ارزشی کلمات     -1

 عبارت زیر را بخوانید و نوع مغالطه احتمالی به کار رفته در آن را تشخیص دهید. -6

کنید. هواپیما های این شرکت مسافر بری در هر دویست ثانیه یک با شرکت هواپیمایی ما سفر »

پرواز ، در هر ساعت هیجده پرواز و روزانه چهار صد و سی و دو پرواز به تمام نقاط جهان در 

 «دویست و هیجده فرودگاه در نود و چهار کشور و پنج قاره ی جهان دارند

 بزرگ نمایی -4چاه     مسموم کردن -3تمثیل اشتباه     -2تله گذاری    -1

 متن زیر می تواند اشاره به کدام مغالطه داشته باشد؟ -7

برگ و در  76چاپگر های وایت هر برگ را در کمتر از یک ثانیه چاپ می کنند. در هر دقیقه »

برگ چاپ می کنند و کارائی نهایی قطعات اولیه آن بالغ بر  5000شرایط متعادل در هر ساعت 

 «میلیون برگ می باشد 15ساعت یعنی  3000

 ابهام در عبارات -4توسل به معنای ظاهری     -3مسموم کردن چاه    -2بزرگ نمایی     -1

وقتی یک نفر جمله ی زیر را به شما وقتی که رشته انسانی را انتخاب کردید می گفت، به نظرتان -8

 ؟می خواست از چه مغالطه ای استفاده کند بی آنکه دلیلی درست بیاورد

من به شما نمی گوییم کدام رشته را انتخاب کنید و یا رشته علوم انسانی نروید، شما آدم عاقلی هستید »

 «ودر نهایت انتخاب درست را خواهید کرد

 ابهام در عبارات -4توسل به احساسات     -3تله گذاری    -2مسموم کردن چاه     -1

را بشنوید و شما «اجتماعی نقشی ایفا بکنند دختران نمی توانند در حرکت های »وقتی عبارت  -9

ایشان »و او در ادامه بگویید: « حضرت زینب)س( پس از عاشورا پرچم دار حق شد» بگوییدکه

 چه مغالطه ای در کار است؟« استثنا است

 توسل به احساسات -4استثنای قابل چشم پوشی   استدالل نامعتبر   -2تعمیم شتاب زده    -1



ر را در روزنامه ها اعالم کردند که در دادگاه ایکس محاکمه شده است، او متهم به دیروز م. » -10

این عبارت چه « قتل است؛ چون می گویند هر کسی در این دادگاه محاکمه شود، متهم به قتل است

 نوع مغالطه ای دارد؟

 استدالل دوری -4ایهام انعکاس      -3رفع مقدم     -2وضع تالی     -1

در کشوری از حالت تک محصولی بودن اقتصاد خارج شود، در آمد ارزی آن باال اگر » -11

خواهد. اقتصاد کشور عربستان نیز از حالت تک محصولی خارج شده است زیرا در آمد ارزی این 

 چه مغالطه ای در این متن وجود دارد؟«کشور بسیار باال است.

 رفع مقدم -4تالی     وضع  -3عدم تکرار حد وسط     -2ایهام انعکاس    -1

او شخصیت مرموز و پیچیده ای دارد زیرا می داند که فعالیت های سیاسی گسترده ای » عبارت -12

چه مغالطه ای «است و طبعاً مرموز و پیچیده بودن هم صفت اجتناب ناپذیر فعالیت های سیاسی است.

 در این متن وجود دارد؟

 عدم تکرار حد وسط -4ایهام انعکاس     -3رفع مقدم      -2استدالل نا معتبر     -1

 کتاب خیلی سبز

 ؟نمی شودکدام گزینه مالک تفاوت میان فرد نّقاد و غیر نقّاد محسوب  -13

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

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

 ؟نمی شودکدام دسته از صفات ویژگی های فرد منطقی محسوب  -14

 دقت منطقی   -عدالت و انصاف -صداقت -1

 تواضع عقالنی  -دقت منطقی -شهامت عقلی -2   

 شناخت درست –اتقالل عقلی  -اجتناب از تعصب -3

 صداقت –اجتناب از تعصب  -شهامت عقالنی -4  

 از............هر استدالللوازم منطقی عبارت است  -15

 نتایج ضمنی -4نتیجه ی مستقیم     -3مقدمات       -2پیش فرض ها     -1

 به چه استداللی استاندارد گفته می شود؟ -16

 از دو مقدمه و یک نتیجه تشکیل شده باشد -2دارای مقدمات درست باشد                -1



 نتیجه اش حتما از مقدماتش بیرون آمده باشد -4   دارای نتیجه یقینی باشد                 -3

 وقتی یکی از مقدمات قیاس حذف شده قیاس را ............می نامند.-17

 محذوف -4نامعتبر           -3استاندارد           -2مضمر         -1

 کدام یک از پرسش های زیر در حوزه ی تفکر نقّادانه قرار می گیرد؟ -18

 حد وسط این قیاس کدام است؟ -2شکل چندم است؟             این قیاس  -1

 آیا این قیاس شرطی اقترانی است؟ -4آیا مقدمه اول قیاس صادق است؟       -3

 نمی شود؟کدام یک از حوزه های زیر، از حیطه های پرسش های نقّادانه محسوب  -19

 ف های منطقیتشخیص انواع تعری -2تشخیص پیش فرض ها و لوازم منطقی     -1

 وضع مفاهیم و جمالت -4تشخیص مقدمات و نتیجه استدالل            -3

 اگر نتیجه یک استدالل صادق باشد، ممکن است ...........باشد.-20

 مقدمات مبهم -4نتیجه نا معتبر       -3مقدمات کاذب       -2خود استدالل کاذب      -1

 نشان دهنده کدام یک از مغالطات است؟« ی گذاشتنهندوانه زیر بغل کس» اصطالح عامیانه-21

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

 تله گذاری -4مسموم کردن چاه                              -3

 می تواند موجب کدام مغالطه شود؟« هم رنگ جماعت بودن»اتخاذ یک موضع به هدف -22

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

 تله گذاری -4مسموم کردن چاه                                 -3

کسی که با چاپلوسی و تملق مدیران باال دستی توانسته است به جایگاه و مرتبه ی باالیی در یک  -23

 ه کرده است؟سازمان دست یابد، از چه مغالطه ای استفاد

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

 تله گذاری -4مسموم کردن چاه                                -3

و مانند آن ها « فقط چهار روز باقی مانده» ،«فرصت طالیی»وقتی با شنیدن عباراتی مانند -24

 ساب بانکی اقدام کنیم، دچار چه مغالطه ای شده ایم؟وسوسه شویم که برای افتتاح ح

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



 تله گذاری -4مسموم کردن چاه                          -3

وقتی تحت تأثیر افکار عمومی و نگاه بد بینانه ی جامعه نسبت به خصوصی سازی دانشگاه ها،  -25

 چنین تصمیم گیری از سوی دولت را محکوم می کنیم، دچار چه نوع مغالطه ای شده ایم؟

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

 تله گذاری   -4مسموم کردن چاه                                  -3

 مشخص شده است؟ نادرستدر کدام گزینه نوع مغالطه  -26

 باید خیلی بد سلیقه باشی که بخواهی چنین فیلمی را تماشا کنی )مسموم کردن چاه( -1

 کامالً بدیهی است که وضع مقدم مغالطه است)مسموم کردن چاه( -2

 اگر فیلم شناس باشی، محال است که این فیلم را از دست بدهی)تله گذاری( -3

 گذاری(این کتاب محبوب اهل هنر است)تله  -4

 کتاب منطق سیاه و سفید

 4شما رئیس جمهور محبوبی نیستید چون در هر صندق رأی تنها »نوع مغالطه را تعیین کنید. -27

 «رأی بیش تر از دیگران کسب کرده اید.

 بزرگ نمایی -5کوچک نمایی     -3تله گذاری     -2مسموم کردن چاه     -1

 اشتن بر افراد از عوامل پیدایش مغالطه.........است.ایجاد حس ترحم و حس ترس برای اثر گذ -28

 توسل به معنای ظاهری -4استدالل نامعتبر      -3توسل به احساسات    -2مسموم کردن چاه    -1

 معتبر است؟« مغالطه مسموم کردن چاه»کدام گزینه در باره  -29

 سوء استفاده از احساسات افراد همچون حس ترس پدید می آید-1

 بت دادن صفات نامناسب به افراد برای بر انگیختن اعتراض دیگراننس -2

 تحت تأثیر قرار دادن افراد از طریق چاپلوسی برای پذیرش نظرات -3

 نسبت دادن ویژگی های نا پسند به افراد برای جلو گیری از اعتراض دیگران -4

 مغالطه.............نقطه مقابل مسموم کردن چاه است. -30

 تطمیع -4کوچک نمایی      -3توسل به احساسات     -2اری     تله گذ -1

 کدام روش مغالطی در کاریکاتور ها استفاده میشود؟ -31



 بزرگ نمایی و کوچک نمایی -4توسل به احساسات    -3بزرگ نمایی     -2مسموم کردن چاه     -1

 در چه صورتی بزرگ نمایی و کوچک نمایی مغالطه به شمار می آید؟-32

 در صورتی که بدون ذکر دلیل، سعی در تأیید و یا مخفی کردن یک مطلب باشیم-1

 در صورتی که بدون ذکر دلیِل معتبر از احساسات افراد سوء استفاده شود -2

 اگر با ذکر دالیل معتبر سعی در تأیید یک مطلب داشته باشیم -3

خوب افراد را به پذیرش یک مطلب اگر به همراه استدالل معتبر و یا برجسته کردن ویژگی های  -4

 متمایل سازیم

 سخن برادران یوسف در عبارت زیر حاکی از کدام مغالطه است؟-33

برادران گفتند: یوسف و برادرش بنیامین نزد پدر محبوب ترند، در حالی که ما نیرومندتریم.مسلما »

 «ستی بیفکنید...پدِر ما در گمراهی آشکاری است! یوسف را بکشید یا او را به جای دور د

 کوچک نمایی -4توسل به احساسات    -3بزرگ نمایی     -2مغالطه مسموم کردن چاه    -1

 در باره استدالل "کره از دوغ است. دوغ از شیر است. پس کره از شیر است"میتوان گفت: -34

 نتیجه سخن، صادق است، پس قیاس معتبر است-1

 مقدمات آن صادقند و نتیجه معتبر است -2

 مقدمات آن صادقند ولی نتیجه نامعتبر است -3

 مغالطه عدم تکرار حد وسط است و نامعتبر است -4 

 کدام یک مغالطه توسل به احساسات نیست؟ -35

 اگر برای ما تبلیغ کنی، شیرینی خوبی به تو خواهیم داد -1

 دست از باورت بردار وگرنه تو را خواهیم کشت -2

 در فصل سرد با پای برهنه تکدی گری کودکان خیابانی -3

 تنها کسی که از دماغ فیل افتاده، با ما همکاری نمی کند -4

 کدام یک مغالطه کوچک نمایی است؟ -36

 تنها انسان های جزم اندیش با افکار مدرن مخالفند -1

 حتی یک بچه مدرسه ای می داند که این نظر خوبی است -2



 ش را در این کالس های کنکور ثبت نام کندیک انسان دلسوز می داند که باید فرزند -3

 امروزه اخذ مدرک دانشگاهی، بسیار عادی و آسان است -4

 پاسخنامه تست ها

 گزینه دو-5گزینه یک     -4با گذاشتن ویرگول    -گزینه چهار -3گزینه سه   -2گزینه یک      -1

گزینه سه     -11زینه  سه   گ -10گزینه دو    -9گزینه دو    -8گزینه یک    -7     4گزینه -6

او  –فعالیت سیاسی مرموز و پیچیده است  –او دارای فعالیت های سیاسی است  -4گزینه  -12

مغالطه کار هم می تواند شناخت »گزینه  سه  -14گزینه  سه     -13مرموز و پیچیده است     

گزینه دو    -16آن است    نتیجه استدالل در بر دارنده  –گزینه چهار  -15«   درست داشته باشد

 -21گزینه دو    -20در حیطه خود منطق است     -گزینه دو -19گزینه سه    -18گزینه یک    -17

 گزینه  دو  -26گزینه سه     -25گزینه دو      -24گزینه دو    -23گزینه سه     -22گزینه چهار  

 -32گزینه  چهار    -31گزینه  یک    -30گزینه  چهار     -29گزینه دو     -28گزینه سه     -27

 گزینه  چهار   -36گزینه   چهار     -35گزینه  چهار     -34گزینه یک     -33گزینه یک    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


