
٢٧

 عِرف نبايد  اخص از معَرف باشدم-٢عِرف نبايد اعم از معَرف باشد             م-١

  عِرف بايد اخص از معَرف باشدم - ۴عِرف بايد اعم از معَرف باشد             م-٣

  پاسخنامه

 گزينه دو -٧زينه يکگ -۶گزينه دو - ۵گزينه چهار-۴گزينه يک-٣ينه سهگز- ٢دو گزينه-١

 »اقسام استدالل و کاربرد های آن«درس پنجم  

- را نمی بال آنکه ق نتيجه ای مطلوببرای رسيدن به  قضايای معلومگفته شد استدالل يعنی استفاده از 
را  ت استداللاساساً ماهي» مطلوبای برای رسيدن به نتيجه  قضايای معلوم ترکيب قانونمند«دانستيم

  سازند.همين قضايای معلوم می

 ستدالل قياسیا - ٣ستدالل استقرايی    ا - ٢يلی    استدالل تمث -١:استدالل بر سه نوع است

س ين اساآورند و بر ا: امروزه استدالل تمثيلی را نيز نوعی استدالل استقرايی به شمار مینکته
الل استد وشود) استدالل به دو دسته کلی استدالل قياسی(مقدمات ضرورتاً باعث پديد آمدن نتيجه می

  شود.استقرايی(مقدمات ضرورتاً نتيجه قطعی را به دنبال ندارند) تقسيم می

 یهت ظاهردليل مشاب؛ از جزئی به جزئی رسيدن. هر گاه از مقدمه ای جزئی به استدالل تمثيلی -١
  اهوش است ب چپ دستکه  هم کالسی من، به نتيجه جزئی ديگری دست يابيم. مانند:يگربا امری د

 باهتش           جزئی   

 باهوشیهم که چپ دستی  تواست پس 

 جزئی                حکم يا نتيجه 

لوم عيل در : تمثيل يکی از روش ها در توضيح و فهم مطالب است به همين دلتمثيلیکاربرد استدالل 
مانند: کنند .مختلف از مشابهت ميان پديده های مختلف برای توضيح بهتر مطالب استفاده می

 صنايع هوايی - روان شناسی -ادبيات

و اگر گفته  بلکه احتمالی است قطعی نيستاستدالل تمثيلی استداللی ضعيف است و نتايج آن توجه:
تمثيل نا  مغالطه تواند استدالل تمثيلی باعث ايجادشود در تمثيل نتيجه هميشه قطعی است، می

شود. ماندد: چون اين دارو برروی موش ها اثر نيکو داشته پس بر روی انسان هم حتما  روا
 ثيلی قوی تر است.اثر نيکو دارد. هر چه مشابهت بين دو امر بيشتر باشد استدالل تم
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  شيوه های نقد استدالل تمثيلی؛

  افتن استدالل تمثيلی مخالف ي  - ٢توجه به وجوه اختالف بين دو مورد         -١

  تکليف

  در حکايت زير شيوه های نقد را در استدالل تمثيلی به کار ببريد.

ب آداد:  ی؟ سياح پاسخکننزد بايزيد آمد. بايزيد از وی پرسيد: چرا اين قدر سفر میروزی سياحی «
  »گندد. اگر يک جا بماند، می

  ؛استدالل استقرايی-٢

  نوع استدالل استقرايی است. هر گاه از مقدمات جزئی به نتيجه کلی برسيم

  از جزئی به کلی رسيدن يا استنتاج کلی از جزئی←استقرا

  است کلیتوجه: نتيجه استقرا هميشه يک قضيه 

کنيم و حکمی همه اعضاء و مقدمات جزئی را بررسی می←امتاستقرا -١استقرا بر دو قسم است؛ 
  دهيم ( نتيجه غير قابل ترديد و يقينی است)کلی می

  اه تعميمراز  ←دهيم.کنيم و حکمی کلی میبرخی افراد و مقدمات را بررسی می←صاستقرا ناق-٢

  (قابل ترديد و غير يقينی است)

  .متفاوتندنکته: استدالل های استقرايی از نظر قوت و ضعف 

ا از بنا رمکنند اين استقرا ناقص است که دانشمندان تالش می بر اساس تجربی ممبنای اعتماد بر علو
  استدالل های استقرايی قوی بدست آورند.

   شرايط استقرای قوی:

  که بررسی خواهند شد های مختلفی طيفمه باشد و بيانگر ه تصادفیو  متفاوتنمونه ها بايد -١

  داشته باشند. نسبت مناسبیعداد نمونه ها نسبت به کل جامعه آماری ت-٢

  »استنتاج بهترين تبيين«استدالل استقرايی 

ر ن سايبررسی احتماالت مختلف و حذف تبيين های اشتباه برای رسيدن به بهترين تبيين و کنار زد
  احتماالت 

ن است زيرا ممک پس نتيجه آن قطعی نيستاست،  استقراتوجه: چون استنتاج بهترين تبيين نوعی 
  احتماالت ديگر نيز وجود داشته باشد.
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  تکليف

  بهترين تبيين را نتيجه گيری کنيد.

سرد  بسيار بخاری را روشن نمودم اما اکنون که باز گشته ام اتاق خارج شدم  من هنگامی که از اتاق
  است.

  تدالل قياسی؛اس

ه دنتيجکه اگر مقدمات آن صادق باش است استداللی است از کلی به جزئی يا استنتاج جزئی از کلی
ا الل رحتماً صادق است. در صورتی که از مقدمه کلی به نحو ضروری به نتيجه جزئی رسيديم، استد

  د قلب داردناميم.مانند: احمد انسان است     هر انسانی قلب دارد    پس:احمقياسی می

  استثنايی -٢قترانی            ا - ١: اقسام قياس

  اجزای نتيجه ميان مقدمات پخش است←اقترانی -١

  است رسانا جيوهاست    پس:  رسانافلز است           هر فلزی  جيوهمانند:  

  

  ده است.شاز مقدمات استدالل ذکر  يکیدر  نقيض نتيجهيا  عين نتيجه←قياس استثنايی -٢

  حرارت به صد درجه رسيده است        جوشدآب میمانند:اگر حرارت به صد درجه برسد 

  جوشدآب میپس:

  تکليف

  .نوع استدالل ها را مشخص کنيد

 جزئی به جزئیزا-٢        از جزئی به کلی                  -١

را علمی پس از پرسش از نيمی از دانش آموزان کالس، نتيجه گرفت کل کالس درس م-٣
  اند.فراگرفته

  آيد.عاون ادراه مانند چرخ يدکی اتومبيل است که در مواقع اضطراری به کار میم-۴

کرد با رفتار سرد همسايگان اروپايی خود مواجه شد، سپس یمشخصی که در اروپا زندگی -۵
  عاطفه هستند.ها بیی اروپايینتيجه گرفت که همه

  خونگرم است  ن: کبوتر خونگرم است.ای هر پرنده٢ست      کبوتر پرنده ا-۶

  حمد با هوش است  برادرش هم با هوش است پس: خانواده احمد باهوش استا -٧

  خوانند    دانش آموزان دهمی درس خوانند   سدانش آموزان نهمی در -٨
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  دانش آموزان درس خوانند :پس

آن مدار ها بيضی س از بررسی مدار حرکت تمام سيارات منظومه شمسی حکم کنيم که همه پ-٩
  شکل هستند

ر آزمون دشواری قابل تحليل است  پس: آزمون امروز قابل ه  آزمون امروز دشوار بود  - ١٠
  تحليل است

  ر کالغی سياه است زيرا تا به حال کالغی به رنگ ديگر نديده ايمه- ١١

ی صادف امروز ناشی از خواب آلودگی است زيرا اکثر تصادفات ناشی از خواب آلودگت- ١٢
  هستند

  ندکانسان مانند يک ديگ بخار است که بايد فشار های درونی خود را به نحوی آزاد -١٣

  قمان را گفتند عالم به عمل به چه ماند؟ گفت: به زنبور بی عسلل-١۴

  نگ آب انار مانند رنگ آب زرشک است پس: مانند  مانند آن ترش استر - ١۵

  

  اهدافبر اساس ←صناعات پنجگانه

  ود.ش-متفاوتی که در زنگی داريم به پنج دسته تقسيم می اهدافاستدالل بر اساس 

  خطابه -۵شعر  -۴جدل   - ٣طابه    خ-٢رهان  ب-١

وم فته در عل. استدالل های به کار راستفهم حقيقت يا ايصال به حقيقت ؛هدف برهان برهان-١
  متواترات  -مجربات -محسوسات -ماده :يقينيات و بديهيات←است. » برهان «تجربی و انسانی 

 شود.درگفته می فن اقناع؛هدف خطابه قانع کردن ديگران است به همين دليل به آن خطابه- ٢
ود شه میغالب سخنرانی های مذهبی يا در ميان تجمع اعتراضی يا در تبليغات از اين فن استفاد

  قبوالتم - ضنوناتم - مشهورات ماده←داشتن از عملیبرای ترغيب به انجام کاری يا باز 

سکوت شود و  به نحوی که وادار به غلبه بر ديگران و شکست طرف مقابل؛ هدف جدل جدل -٣
 ورشيدخناچار به پذيرش يا اعتراف به شکست شود.مانند استدالل های حضرت ابراهيم با ماه و 

  مسلمات-ماده:مشهورات ←ان پرست

 حت تأثيرتخواهد گونه که خود میعالم خيال مخاطب را آن ت که فرد،آن اس؛ هدف شعرشعر-۴
  ماده:مخيالت←قراردهد

 گمراهی و بد فهمی مخاطب؛ در واقع شبه استدالل است و هدف مغالطه -۵
  وهميات -ماده:مشبهات←است.
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اشته باشيد که تقسيمات پنجگانه ماده  توجه د-٢صورت    -١توجه: قياس دارای دو جنبه است 
  اوتنديز متفيا محتوای قياس بر اين اساس که از چه نوع قضايايی فراهم آمده اند ن مادهر اساس ب

  سواالت جا خالی

  استدالل بر سه قسم است استدالل.............و..............و............-١

  ستدالل...........از جزئی به جزئی رسيدن از طريق مشابهت است.ا -٢

  است. ..........از جزئی به کلی رسيدن از طريق تعميماستدالل  -٣

  ستدالل..........استنتاج کلی از جزئی است.ا -۴

  ستدالل.........از کلی به جزئی رسيدن است.ا -۵

  ستدالل........استنتاج جزئی از کلی است.ا -۶

 لب استفادهميان پديده ها ی مختلف برای توضيح بهتر مطا باهتشهر گاه در علوم مختلف از -٧
  شود، از استدالل.............استفاده شده است.

  ل تمثيلی ضعيف  و احتمالی است بنابراين..........و..........نيست.نتيجه استدال-٨

  ....است.اختالف و يافتن استدالل تمثيلی مخالف از شيوه های نقد استدالل....... توجه به وجوه-٩

  شود.استفاده می» قوی و ضعيف«الحهای...........از اصطدر باره استدالل -١٠

  بنای علوم تجربی استفاده از استدالل های ..............قوی است.م-١١

ه ها تقرای.........آن است که نمونه ها متفاوت و تصادفی باشد و تعداد نموناز شرايط اس - ١٢
  نسبت به کل جامعه آماری، نسبت مناسبی باشد.

 ذف تبيين های اشتباه برای..............بررسی احتماالت مختلف يک پديده و حروش....-١٣
   رسيدن به بهترين..........است.

  نتيجه استقرا هميشه يک قضيه.............است.- ١۴

  شود.ستدالل قياسی به دو دسته .............و............تقسيم میا - ١۵

  ش شود، استدالل قياسی...........است.اه اجزای نتيجه ميان مقدمات پخگهر  - ١۶

تيجه يا نقيض نتيجه در يکی از مقدمات استدالل ذکر شود استدالل هرگاه عين ن - ١٧
  قياسی............است.

  هدف ...........فهم حقايق علمی و رسيدن به حقيقت است. - ١٨
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  .نوع..............استستدالل هايی که در علوم تجربی و انسانی به کار رفته است از ا-١٩

  است. عدف.............قانع کردن ديگران است و لذا فن اقناه- ٢٠

ر ديگران و شکست طرف مقابل است به نحوی که حرفی برای ب.......غلبه هدف........ - ٢١
  گفتن نداشته باشد و وادار به سکوت شود.

 سواالت تستی

ی شمسی مدار حرکت تمام سيارات منظومی شکل بودن در حکمی که دانشمندان مبنی بر بيض-١
ی آنها ارائه کرده اند، چه استداللی صورت گرفته است و چه حکمی پس از بررسی همه

  )٨٩دارد؟(سراسری 

  خش استبهمواره يقين  -ستقرای تاما-٢اهی يقين بخش است     گ -ستقرای تاما -١

  قين بخش استگاهی ي - مثيلت-۴اهی يقين بخش نيست             گ - مثيلت-٣

نشمند زوماً کلی.....در رياضيات، از آن استفاده......و در علوم تجربی.....دالنيجه استقرا -٢
  )٩٢است.(سراسری 

  دمبنای اعتما -شودمی -نيست-٢ی        ورد استفادهم -شودنمی -است-١

  یهمورد استفاد -شودنمی -نيست- ۴د            مبنای اعتما - شودمی -است-٣

  )٩٣ی مقدمات استدالل گفت:  (سراسری توان در بارهنمی -٣

  اهی مبتنی بر حواس هستندگ-٢ند    شودر خود استدالل اثبات می-١

  زء پيش دانسته های انسان هستندج-۴ند      آياز منابع مختلفی بدست می-٣

  )٩۴ستدالل، تابع کدام است؟(سراسری ه اپذيرش نتيج-۴

  تپذيرش مقدما -٢  درستی ماده            -١

  عتبار صورت استداللا - ۴قينی بودن مقدمات                 ي-٣

  )٩۵ست؟(سراسری ی استدالل درست اکدام عبارت در باره-۵

  مات گذشته تشکيل شودبايد از معلو-١

  توان دادیمپاسخ هر سوالی را با آن -٢

  ابع قوانين خاصی است که در منطق وضع شده استت-٣
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  قدمات آن با استدالل های قبلی ثابت شده استهميشه م -۴

  )٨٢ياس چه نوع استنتاجی است؟(سراسری ق -۶

  کلی از کلی - ۴زئی از جزئی     ج -٣زئی از کلی     ج-٢لی از جزئی      ک-١

لی از تک تک افراد مورد بررسی با استفاده از چيست و چه نام کصدور يک حکم -٧
  )٨۵دارد؟(سراسری 

  استقرا ناقص     -صديقاتت -٢ستقرا تام                       ا -صوراتت-١

  استقرا ناقص -صوراتت- ۴ستقرا تام                     ا - صديقاتت - ٣ 

صيت توسط محقق به افراد خارج از محدوده تحقيق، شکل تعميم يک خصو-٨
  )٨۴دنده.........است.(سراسری 

  ارققياس مع الف - ۴تمثيل          - ٣       تقرا ناقص اس -٢استقرا تام          -١

توجه شد که تخمير مشروبات الکلی به سبب موجودات ريز جاندار است، مپاستور چون  -٩
 ممکن است علت بيماری های عفونی نيز ذرات ريز جانداری باشد. اين فرض بر اساس کدام

  )٧۵استدالل منطقی است؟(سراسری 

  قياس  - ۴مثيل       ت - ٣      استقرا ناقص -٢ استقرا تام       -١

  کدام عبارت در باره قياس صحيح است؟-١٠

  گر مقدمات قياس صحيح نباشند، نتيجه ضرورتاً صادق نيستا-١

  گر کسی مقدمات قياس را بپذيرد، راهی برای انکار نتيجه آن نداردا-٢

  يل ديگری صحيح نباشدا وجود صحت مقدمات و صورت قياس، ممکن است نتيجه به دالب -٣

  ددهه در ضمن مقدمات وجود دارد و بنابر اين ذهن مطلب تازه ای به دست نمیدر قياس نتيج-۴

  پاسخنامه سواالت جا خالی

- ٨تمثيلی-٧قياسی-۶قياسی-۵يی استقرا - ۴يی ستقراا -ی٣تمثيل-٢قياسی -استقرايی -تمثيلی-١
- ١۴تبيين-ين تبييناستنتاج بهتر-١٣قوی-١٢استقرايی-١١استقرايی-١٠تمثيلی- ٩قطعی - يقينی
  دلج- ٢١خطابه-٢٠برهان -١٩برهان-١٨ستثنايیا - ١٧قترانیا-١۶ستثنايیا-قترانیا-١۵کلی

  پاسخ سواالت تست

گزينه -٨گزينه سه-٧نه دوگزي - ۶گزينه يک-۵گزينه دو- ۴گزينه يک-٣گزينه سه - ٢گزينه دو -١
  گزينه دو-١٠گزينه سه-٩دو


