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مثبت داشته باشند عالمت نیز مقدمات در داشتند، مثبت عالمت نتیجه در که محمول یا موضوع از هرکدام*  

در صورتی که قیاسی یکی از شرط های فوق را نداشته باشد، نامعتبر خواهد بود و در صورتی که هر سه شرط را برآورده 

 کند، آن را معتبر می نامند

 مثال برای هر یک از شرایط

است )نامعتبر(هیچ الف ب نیست             هیچ ب ج نیست            هر دو مقدمه سالبه الف(   

ج نیست        حد وسط در دو مقدمه منفی است)نامعتبر(   -است              بعضی ب -هر الف بب(   

ج+ نیست -است       پس بعضی الف -الف+ نیست          هر ب+ ج -بعضی بج(   

با مقدمات یکی نیست)نامعتبر(ل نتیجه عالمت موضوع و محمو           

است        هیچ ب+ ج+ نیست           هیچ الف+ ج + نیست )تمام شرایط رعایت شده پس معتبر است( -* هر الف+ ب  

استثنایی قیاس و شرطی قضیۀ درس نهم :
.گویند می شرطی قضیه شود، حکم نسبت دو میان انفصال یا اتصال به آن در که قضایایی به-1  

شودی م حکم نسبت دو مالزمه و اتصال و پیوستگی به قضایا گونه این درآنگاه........   -متصل)اگر -  

 *قضیه شرطی                          اگر باران به کوهستان نبارد          به سالی دجله گردد خشک رودی

مقدم                                     تالی  

 تمرینها را امشب می نویسم  اگر وقت پیدا کنم

تالی                       مقدم  

انفصال گسستگی، به آنها در و اند مرتبط یکدیگر به قضیه بخش دو قضایا، این در یا............-منفصل)یا -  

است شده حکم نسبت چند یا دو (ناسازگاری یعنی) عِناد و 

شود می سالی خشک یا بارد می باران یا      

نیستند کاذب زمانمه و صادق زمان هم عدد طبیعی یا زوج است یا فرد  

(کدام هیچ نه و دو هر نه) ب یا الف

حقیقی

شرطی 

در صدق نیستنداما قابل جمع در کذب هستند قابل جمع این شیء یا فلزی است یا چوبیصلنفم  

(کدام هیچ شاید و دو هر نه) ب یا الف

 مانعه الجمع

باشند صدق در جمع قابلاما  نیستند کذب در جمع قابل نتیجه عمل یا دردنیا داده می شودیا در آخرت  

(دو هر شاید و کدام هیچ نه)ب یا الف

مانعه الرفع

باشد شده ذکر استدالل مقدمات از یکی در آن نقیض یا نتیجه عین که است قیاسی استثنایی قیاس -2  

بارد نمی بارانپس              نیست ابری هوا            است ابری هوا بارد، می باران اگرمثال                      

 از یکی تواند می آن شرطی مقدمه که آنجا از. است حملی دیگری و شرطی یکی که شود می تشکیل مقدمه دو از قیاس این*

ت.اس تصور قابل استثنایی قیاس برای حالت چهار باشد، شرطی قضیه چهار  
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 * قیاس استثنایی    اتصالی

حقیقی  

مانعه الجمع     انفصالی  

مانعه الرفع  

 الف( قیاس استثنایی متصل با نتیجه معتبر)دو حالت(

وضع مقدم -1 

   است شده گرم اتاق آنگاه باشد کرده استفاده برقی بخاری از اگر مثال :

است کرده استفاده برقی بخاری از  

است شده گرم اتاقپس   

رفع تالی -2 

   است شده گرم اتاق آنگاه باشد کرده استفاده برقی بخاری از گرا مثال:

   .است نشده گرم اتاق 

است نکرده استفاده برقی بخاری ازپس   

 ب(قیاس استثنایی منفصل حقیقی با تمام نتایج معتبر)چهار حالت(

این مفهوم کلی است             پس جزیی نیست-مثال :این مفهوم کلی است یا جزیی                   

این مفهوم جزیی است          پس کلی نیست -  

این مفهوم کلی نیست           پس جزیی است -  

این مفهوم جزیی نیست         پس کلی است -  

تفکر در سنجشگریدرس دهم :   
نامعتبر های استدالل بردن کار به از ناشی خطاهایخطاهای ذهنی      *صوری       -1  

غلط مقدمات بردن کار به از ناشی خطاهای*غیر صوری           

 روانی عوامل از ناشی خطاهای  

و نحوه صحیح اندیشیدن تفکر مهارت فراگیری سنجشگرانه، یا نقادانه تفکر-2  

. جاست وبه درست سؤاالت پرسیدن و آن به آگاهانه وتوجه تفکر فرایند گرفتن غیرنقّاد،جدی و نقّاد متفکر میان مهم تفاوت*

.کند می بررسی مختلفی وجوه از را آن،  آن درباره گیری تصمیم یا مطلب یک شنیدن هنگام متفکری چنین  

کاربرد استدالل بر اساس اهدافی است که دنبال می شود-3  

دینی معارف و علوم و ریاضیات فلسفه، مانند علومی در )برهان(          حقیقت به دستیابی*  

در یک سخنرانی تبلیغاتی                  )خطابه(دیگران اقناع*  

در یک مناظره تلویزیونی                )جدل(دیگران بر غلبه*


