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*مانع بودن : تعریف باید تنها بر مصادیق آن مفهوم تعریف شده صدق کند و شامل مصادیق غیر خود نشود)مانع اغیار(

ی کند()بر لوزی هم صدق ممستطیل :شکلی با چهار ضلع که دو به دو موازی هستند          

 - جمع این دو شرط این است که تعریف جامع و مانع باشد. یعنی تعریف با مصادیق آن رابطه تساوی داشته باشد

: این است که تعریف با استفاده از خودش نباشد)تعریف شیء به خود(* دوری نبودن  

حرکت مکانی: انتقال شیء از مکانی به مکان دیگر  

استقرایی استدالل اقسام: پنجمدرس   
دارد نیاز کافی خواب به بنابراین باشد؛ شده تمام آن شارژ که است ریبات مانند باشد، نخوابیده شب که کسی -1

دارم نیاز کافی خواب به بنابراین ام؛ بوده خسته روز طول در ام، نخوابیده کافی میزان به ها شب که بار هر -2

دارم نیاز کافی خواب به بنابراین دارد؛ نیاز کافی خواب به انسانی هر و هستم انسان من -3

استدالل نخست از یک تشبیه استفاده کرده است که ممکن است مورد مناقشه قرارگیرد

 استدالل دوم از چند تجربه به این نتیجه دست یافته است و در مورد سوم از قانونی کلی درباره نیاز بدن به این نتیجه رسیده 

)نتیجه قطعی(دارند پی در را نتیجه ،ضرورتاً مقدمات آن در*استدالل قیاسی :         

)نتیجه قطعی نیست(کنند می نسبی حمایت نتیجه از مقدمات، آن در اقسام استدالل           *استدالل استقرایی : -4  

می دهیم   سرایت دیگر مورد به ظاهری مشابهت دلیل به را نمونه یک حکمالف(استقرای تمثیلی:     

  صنایع هوایی.............. –روان شناسی –کاربرد          در ادبیات 

 مشابهت صرف به که چرا. است احتمالی آن نتایج و است ضعیف استداللی تمثیلی استقرای کنید می مالحظه که چنان

 باشد، بیشتر امر دو میان مشابهت وجوه هرچه. داد تسرّی دیگری بر را یکی احکام توان نمی جزئی امر دو میان اهریظ

اما نتیجه قطعی نیست . است تر قوی تمثیلی استقرای  

استدالل تمثیلی می تواند منجر به مغالطه شود که آن را مغالطه تمثیل ناروا گویند .       1-توجه به وجوه اختالف

مخالف تمثیلی استدالل یافتن -2       کرد استفاده روش دو از توان می ناروا، تمثیل مغالطه با مقابله برای*   

ب(استقرای تعمیمی: با بررسی چند نمونه حکم خود را تعمیم می دهیم         

 کار بازار جغرافیا رشته پس اند؛ نکرده پیدا شغل امّا هستند؛ جغرافیا رشته التحصیل فارغ من دوستاناز ا ت دو     مثال      

مرتبطی پیدا کرده باشند. های شغل جغرافیا رشته در دیگر بسیاری است ممکن زیرانیست  قوی چندان استدالل این ندارد  

*در علوم تجربی از استدالل استقرایی تعمیمی قوی استفاده می شود  

قوی تعمیمی استقرای شرایط*   

باشند تصادفی و متفاوت باید هانمونه  -1  

دارند وجود ما آماری جامعه در که باشند مختلفی های طیف هم بیانگر باید ها نمونه -2  

  باشند داشته مناسبی نسبت آماری جامعه کل به نسبتنه ها نمو تعداد -3

  *هنگامی شرایط استفاده از استقراء به خوبی رعایت نشود دچار مغالطه تعمیم شتابزده می شویم.
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: برای رسیدن به یک نتیجه احتماالت گوناگون را بررسی کرده و با حذف احتمال غلط به بهترین تبیین بهترین استنتاج ج(

 احتمال دست یافت.

ه فرضی بررسی جهت استنتاج نوع این از نیز علمی مسائل در. دارد کاربرد بسیار روزمرّه زندگی در تبیین بهترین استنتاج*

تمرین                           شودهای علمی استفاده می   
است قدیمی مسی ظرف نوعینوع تعریف را مشخص نمایید؟ طاس         -1  

مصداقیالف( لغوی                 ب(لفظی                ج(مفهومی                  د(  

در منطق کدام نوع تعریف کاربرد دارد؟-2  

ج(مفهومی                  د(مصداقی             الف( لغوی                 ب(لفظی     

در تعریف لغوی کدام گزینه مورد نظر نیست؟-3  

 الف(شکل گیری کلمه    ب(مترادف کلمه       ج(معنای کلمه             د(بیان تفاوت کلمه

شود می گفته مرغان آبله آنفلوآنزا، سرماخوردگی، همچون هایی بیماری به: ویروسی های بیماری نوع تعریف       -4  

مصداقی(د                  مفهومی(ج                لفظی(ب                 لغوی( الف  

دهد می عبور خود از را نور که است شفافی  اسطقس: هوا کدام یک از شرایط تعریف رعایت نشده است؟ -5  

ن              د(دوری نبودنالف(جامع بودن            ب(مانع بودن          چ(واضح بود  

است جامد معمولی دمای در و است الکتریسیته هادی که عنصریفلز : است؟ نشده رعایت تعریف شرایط از یک کدام -6  

نبودن دوری(د              بودن واضح(چ          بودن مانع(ب            بودن جامع(الف  

مثنوی چه نوع استداللی است؟نتیجه گیری طوطی در حکایت بیان شده در -7  

 الف(قیاسی                   ب(استقرای استنتاج بهترین تبیین               ج(استقرای تمثیلی       د( الف وب درست است 

کدام گزینه استقرای تمثیلی است؟-8  

لرزدی م خود به بار یک وقت هرچند لذا است؛ بیمار یک مانند تهران الف(  

آید می زلزله بازهم تهران در لذا دارد؛ وجود تهران در متعددی های گسل چون ب(  

د(الف و ج درست است                   است شور نمک مانند گچ پس سفیدند؛ دو هر گچ و نمک (ج  

، دچار چه مغالطه ای می شویم؟ کنیم نمی رعایت درستی به را استقرا از استفاده شرایط که هنگامی-9  

شتابزده                    ب(تمثیل ناروا                      ج(توسل به معنای ظاهری            د(نگارشی کلماتالف(تعمیم   

مبنای استقرای تعمیمی........................ است. -11  

در حوادث جنایی برای کشف جرم از روش استقرای..........................استفاده می شود.—11  

ت نمونه خروار است بیانگر استدالل......................است.مش-12  

شاید ، ممکن است ،اختمال نشانه های استدالل.......................است. -13  

آثار ادبی آکنده از.................................است.-14  


