
یناسنا مهد قطنم ماگ هب ماگ

لوا سرد خساپ

:٨ هحفص نيرمت خساپ

: دينك صخشم ار قيدصت و روصت ريز دراوم نايم زا

گرگ يا، هناسفا غرميس غرم، : روصت

دوش. گرگ هداز گرگ تبقاع ، تسا يا هناسفا غرميس :. قيدصت

ی10 هحفص نیرمت خساپ



الل دتسا کی مادک و فیرعت ریز دراوم زا کی مادک هک دینک صخشم

: دنتسه

ات نزب مه نآ اراب اذغ دنک، یمن لقنتم ار امرگ یبوچ قشاق نوچ -1

الل) دتسا )<<. دزوسن تتسد

( فیرعت )<< دنک یم یریگولج نهذ یاطخ زا هک تسا یملع قطنم -2

الل) دتسا )<<. تسین شا هناخ رد سپ ؛ تسا ردکالس ام ملعم -3

<<. رگید یاج هب ییاج زا رفاسم کاالای لقن و لمح ینعی یربارت -4

( فیرعت )

10 هحفص یلیمکت تیلا عف خساپ

زاغآ ارچ» اب« هک مجالیت و دنریذپ یم نایاپ « تسیچ اب« هک مجالیت (1

؟ دنراد طابترا قطنم یلصا ثحبم ود زا کی مادک اب دنوش یم

فیرعت << تسیچ



الل دتسا << ارچ

: دینک صخشم اهار قیدصت و اهروصت ریز دراوم نایم 2)زا

قیدصت << تسا رکفت رایعم قطنم

روصت << قطنم

قیدصت << تسا ملع زا یشخب قیدصت

روصت << دنهس هوک

روصت << دنهس هوک تاعافترا

قیدصت << تسا عفترم دنهس هوک

هچ ، دشیدنا یم یدعاوق ساسا رب یعیبط روص هب ناسنا نهذ رگا (3

زا قطنم یاهباتک ندناوخ فرص هب ارچ و میراد قطنم ندناوخ هب یزاین

maahkhanoommm@gmail.com



؟ مینام یمن نوصم نهذ یاطخ

ناناد قطنم . دشیدنا یم یدعاوق ساسا رب یعیبط تروص هب ناسنا نهذ

داد رارق ام رایتخا رد قطنم ملع تروص وهب دنا ه درک فشک ار دعاوق نیا

نودب و دنک یم راتفر یقطنم یعیبط روط هب ناسنا نهذ هچرگ . دنا ه

نهذ درب؛اما یم راک هب دوخ یگدنز رد ار اهنآ ، دعاوق نیا یاهمان نتسناد

ای هدیچیپ یاهل ال دتسا الًرد ومعم و دراد رارق شزغل ضرعم رد هراومه

هب اب لیلد نیمه .هب دوش یم هابتشا راچد ، صاخ تاح ال طصا قیقد فیرعت

، دزادرپ یم نهذ دعاوق حیضوت و یدنب هتسد هب هک قطنم ملع یریگراک

داد. صیخشت ار نهذ یاطخ و شزغل لماوع ناوت یم رت قیقد رتو عیرس

مود سرد

ص14 نیرمت

: دینک نایب ار اهنآ فلتخم یناعم و دیشکب طخ کرتشم ظافلا ریز -1

دماین نوتسیب زا هشیت یادص بشما

دشاب هتفر داهرف نیریش باوخ هب دیاش

: خساپ



دنيب يم نيريش هك يباوخ - شوخ باوخ : نيريش باوخ

هزمشوخ ار اذغ یلع سپ ؛ دنک یم هزمشوخار اذغ یراک . تسا یراک یلع

دنک. یم

: خساپ

هيودا يعون - اشوك و لا :عف يراك

مود سرد

ص14 نیرمت خساپ

: دینک صخشم ار ریز یاهه اوژ یانعم -2

....: یناوت یمن . دیوشب یوژه یاه تبقارم شخب دراو دیناوت یمن امش (1

. یروایب گنیکراپ لخاد ار نیشام یناوت یمن ، یتسین دلب یگدننار نوچ (2



....: یناوت یمن

...: یناوت یمن . ینک دنلب ار گنس نیا یناوت یمن رگید و یا هدش ریپ (3

: خساپ

ميريگ يم ار امش يولج ،ام ديرادن هزاجا : ديناوت يمن (1

. ديتسين راك نيا حيحص ماجنا هب رداق ، يتسين دلب : يناوت يمن (2

. يرادن ار المز يورين : يناوت يمن (3

16 هحفص نیرمت خساپ

: دینک نییعت ریز تارابع رد ار انعم رب ظفل دالتل عون

! یدرک هراپ ار مباتک نزن، قرو دنت

( نمضت (دالتل مباتك تاحفص : مباتك



. تسا ریش فالین

( يمازتلا (دالتل عاجش ريش:

. مدرک مگ ار مباتک

( يقباطم (دالتل تسا هدرك مگ ار باتك لك : مباتك

دش. بارخ منیشام

(دال تسا هدش بارخ نآ) ةندب اي نآ روتوم (ثمال نيشام زا يشخب : منيشام

( نمضت تل

18 هحفص نیرمت خساپ

: دینک صخشم ار ریز مجالت فلتخم یناعم ، یدنواجس عالمئ رییغت اب

. تسا یبوخ یوجشناد یدمحا یلع رظن هب

. تسا يبوخ يوجشناد يدمحا يلع، رظن هب

. تسا يبوخ يوجشناد يدمحا يلع ، رظن هب



یم رازگرب رهشوب رهش رد تفن یاه هاچ یرافح دروم رد یملع سنارفنک کی

دوش.

يم رازگرب رهشوب رهش ،رد تفن ياه هاچ يرافح درومرد يملع سنارفنك كي

دوش.

يم رازگرب ، رهشوب رهش رد تفن ياه هاچ يرافح درومرد يملع سنارفنك كي

دوش.

: دیسیونب ار ریز تاملک یانعم

........: ضرا ........: ضرع زرا:.........

........: کلِم ........: کلَم ........: کلُم

،اهب يجراخ لوپ زرا:

نامز تدم انهپ، : ضرع

نيمزرس ، نيمز : ضرا

يهاشداپ ، روشك : كلُم



( كَلَم ) هتشرف مه )و كِلَم ) دوش يم هاشداپ مه : كلَم

. دشاب صخش فرصت رد هچنآ ، يياراد : كلِم

20 هحفص نیرمت خساپ

: دیهد حیضوت ار ریز یاهترابع ندوب ولهپ ود

رد درک طرش وابوا درک ریگتسد ار نازرابم زا یکی یملا ظ یاورنامرف

درک. دهاوخ دازآ ار دهد،وا مانشد ماع ردمأل تیصخش هبفالن هک یتروص

هکفالن تسا هتساوخ نم زا اورنامرف ! مدرم :یا تفگ مدرم ربارب رد زرابم

داب! وا رب ادخ تنعل سپ منک، تنعل ار تیصخش

: خساپ

عالةق دروم تيصخش رب ادخ تنعل داب؛٢. ظملا ياورناورف رب ادخ تنعل .١

داب. مدرم

. مرادن لیم ؟هن دیروخب اذغ ابام دیراد لیم



: خساپ

. مرادن ندروخ اذغ هب ليم ؛٢. مروخب اذغ امش اب مرادن ليم .١

21 هحفص یلیمکت تیلا عف خساپ

؟ دراد دوجو یتوافتم یاهت شادرب هچ ندمآ دیدپ ناکما ریز تارابع 1-رد

. دیهد حیضوت

دمآ. نارامیب تدایع هب زورید یکشزپ مناخ ( فلا

؛هب تسین ام تکرش یارب یمهم بیقر بسالن تکرش دننام دنهس تکرش ب)

. مینک یزیر همانرب دوخ یلصا یابقر اب تباقر یارب دیاب ام بیترت نیا

. تسا نم باتک نیا هک تفگ ج)وا

تلود ینارمع ٔهجدوب شیازفا » تفگ یم هک ینارنخس خساپ رد ناعمتسم د)

.« تسا حیحص ، تسا حیحص »، دنتفگ :« تسین حیحص



. تشگ وت زا زیچ همه یتشگ وزا نوچ ه)

. تسا ینیدتم درف دنک.وا یم میرکت ار شا هیاسمه دیعس و)

. دینک شمادعا تسین المز وفع ز)

: خساپ

( فلا

دوب...؛ « يكشزپ » وا ليماف هك يمناخ

...؛ كشزپ كي نز

دوب...؛ وا لغش يكشزپ هك يمناخ

تروص هب ار هلمج ، مناخ زا سپ لوگريو نتشاذگ اب ناوت يم نينچمه

. دناوخ مناخ كي هب باطخ

ب)

و دنتسين ام تكرش يارب يمهم بيقر ود بسالنره تكرش و دنهس تكرش

؛ مينك هجوت اهنآ هب دوخ يزير همانرب رد ديابن



بيقر بسالن تكرش يلو ، تسين ام تكرش يارب يمهم بيقر دنهس تكرش

هجوت بسالن تكرش هب دوخ يزير همانرب رد دياب و تسه ام يارب يمهم

. مينك

ج)

؛ تسا شدوخ ملا باتك نيا هك تفگ وا

. تسا هدنيوگ ِنم ملا باتك نيا هك تفگ وا

د)

؛ تسا حيحص وت نخس هك دنا هتفگ نيمعتسم

. تسا حيحص تلود ينارمع ةجدوب شيازفا هك دنا هتفگ نيمعتسم

ه)

ندرك تشپ وا وهب نتشگرب وا ؛٢)زا ندش وا نآ :١)زا نتشگ وا زا

و)

؛ تسا یرادنید درف ديعس

. تسا یرادنید درف ديعس ةياسمه



ز)

؛ دينك شمادعا ، تسين المز وفع

. دينك شمادعا تسين وفع،المز

21 هحفص یلیمکت تیلا عف

ماسقا زا کی مادک (1) یسراف باتک مهدفه سرد هب هعجارم )اب فلا -2

دوش. ظفل کارتشا ٔهطلا غم ثعاب دناوت یم ، سانج

هدش کالم ییابیز ثعاب هک دینک رکذ تایبدا رد ظفل کارتشا زا ثملا کی ب)

. دشاب

ایدال دوش یم هدافتسا هقباطم زادالتل تایبدا رد هراعتسا و هیانک ج)رد

؟ یمازتلا تل

: خساپ

مات سانج ( فلا

؛ تسا شیوخ دنب رد هک ردارب : دننام . تسا لوبق لباق يبسانم ثملا ب)ره



. تسا شیوخ هن ردارب هن

يمازتلا ج)دالتل

صخشم ، مازتلا و نّمضت ، هقباطم نایم ارزا ریز ظافلا دالتل عون -3

: دینک

دنک. یم یشخب متاح )وا فلا

درب. ار منیشام دزد ب)

مدز. سکاو ار مشفک ج)

. یدرک مبارخ هناخ د)

: خساپ

یمازتلا )دالتل فلا



هقباطم ب)دالتل

( مینز یم سکاو ار شفک یور طقف اریز ) نمضت ج)دالتل

یمازتلا د)دالتل

21 هحفص یلیمکت تیلا عف

: دینک نییعت ار ریز تاطلا غم عون -4

؟ یناوخی م ناتساد باتک یاه تسشن و ینکی من لح ار اهن یرمت ارچ ( فلا

! دینک لح نیرمت دیورب تفگن ؛ دینک هعلا طم دیورب تفگ نامریبد نوچ

یو تسوپ غیت ناهگان هک درکی الحم صا ار یدرف رس رود غیت اب یناملس ب)

هک هدیرب رس : تفگ یناملس . یدیرب ار مرس هک درک ضارتعا درف . دیرب ار

دنز! یمن فرح

: خساپ



يرهاظ يانعم هب لسوت ةطلا )غم فلا

. تسا هدوب يرهاظ يانعم هب لسوت يناملس خساپ ب)

یشزرا راب هک دینک صخشم ار دروم هس ریز تارابع و تاملک نایم 5-زا

ار اهنآ راک نیا یارب . دنشاب یثنخ و یفنم ، تبثم بیترت هب اهنآ

. دیربب راک هب مجالیت رد

غرم هگیم ، ونشن فرح ، ریذپان لزلزت ، هدند کی ، بصعتم ، مّمصم ، جوجل

. دنبیاپ ، راوتسا ، دّیقم مدق، تباث قش، هّلک ، هشدوخ فرح فرح ، دراد اپ کی

: خساپ

: يفنم يشزراراب

نآ) يفنم يانعم (هب بصعتم ؛ جوجل

قش هلك ؛ هشدوخ فرح فرح ؛ دراد اپ كي غرم هگيم ؛ ونشن فرح ؛ هدند كي ؛

هدند كي ؛

دنبياپ ؛ راوتسا ؛ ديقم مدق؛ تباث ، ريذپان لزلزت ؛ ممصم : تبثم يشزراراب



يفنم يانعم ، نازومآ شناد حيضوت هب هتسب دناوت یم « بصعتم »: رکذت

يثنخ اه)واي شزرا رب بصعت ) تبثم يانعم )اي دومج روك؛ بصعت )

دنرب يم راكب هك مجاليت و نازومآ شناد حيضوت ؛اذل دشاب هتشاد ( بصعت )

. دراد تيمها نيرمت نيا يسررب رد

یم رییغت اهنآ یانعم ریز تاملک تاکرح رییغت اب هنوگچ دیهد ناشن -6

: دننک

. هتسشن ، رحس مس، رکش، ، تشک

: خساپ

؛ تشُك ، تشِك

رَكِش؛ ركُش،

مُس؛ مَس،

؛ رحِس ، رَحَس

. هتسُشَن ، هتسَشِن

موس سرد خساپ



23 هحفص نیرمت خساپ

: دینک صخشم ار یلک و یئزج میهافم

یلک << دنوادخ

یئزج هللا>>

یئزج (ع)>> یلع ترضح

یلک << هبعک دولوم

یلک << تخرد

یلک << ورس تخرد

یلک << باتک



یئزج << باتک نیا

یلک << رسپ

یئزج << رسپ نآ

( دنتسه یئزج همویگ لخاد تاملک ) یئزج <<« رسپ »

یئزج << خیرم

یلک <<( تداهش لحم یانعم (هب دهشم

یئزج <<( یوضر ناسارخ ناتسا رد یرهش (مان دهشم

26 هحفص نیرمت خساپ

: دینک صخشم ار ریز میهافم نایم ِتبسن لکش مسر اب



ییایسآ – ییاقیرفآ

. تسا رارقرب « نیابت » تبسن : خساپ

ییایسآ – ناملسم

. تسا رارقرب « هجو نم صوصخ و مومع » تبسن : خساپ

ییایسآ – یدنه

. تسا رارقرب « قلطم صوصخ و مومع » تبسن : خساپ

یعلض هس لکش - ثلثم

. تسا رارقرب « یواست » تبسن : خساپ

28 هحفص یلیمکت تیلا عف خساپ

: دینک صخشم ار ریز تاملک ندوب یلک ای یئزج .1



انیس، نبا ، سراف جلیخ ، نیورپ ی هشوخ ، نابایخ ، لیئربج ، یدازآ نادیم ددع،

( صاخ مسا یانعم (هب سگرن لگ)، یعون یانعم (هب سگرن کالس، نیا

: خساپ

نیا انیس، نبا ، سراف جلیخ ، نیورپ ی هشوخ ، لیئربج ، یدازآ نادیم : یئزج

( صاخ مسا یانعم (هب سگرن کالس،

لگ) یعون یانعم (هب سگرن ، نابایخ ددع، : یلک

28 هحفص یلیمکت تیلا عف خساپ

: دینک نیعم ار هدش صخشم تاملک ندوب یلک ای یئزج ریز مجالت 2)رد

دوب. نآرق ظفاح ، ظفاح ( فلا

: خساپ

. تسا یلک مود ِظفاح و یئزج ، تسخن ِظفاح ( فلا



. تسا دایز نمهب ،رد نمهب طوقس ِرطخ ب)

: خساپ

. تسا یلک ، ودره رد نمهب ب)

. دنتسه الیم سا یاه هاگترایز ناگداز ماما دقرم و فرشا فجن ج)

: خساپ

. تسا یلک ناگدازماما دقرم و یئزج ، فرشا فجن ج)

28 هحفص یلیمکت تیلا عف خساپ

نایم زا یتبسن هچ ریز یلک موهفم ود نایم دینک صخشم ، لکش مسر 3)اب

؟ تسا رارقرب هناگراهچ یاهتبسن

هجو نم صوصخ و مومع : خساپ << زومآ شناد - رعاش



نیابت : خساپ << هریاد - ثلثم

قلطم صوصخ و مومع : خساپ << لکش - ثلثم

یواست : خساپ << هویج - عیام زلف

قلطم صوصخ و مومع : خساپ االضالع>> یواستم ثلثم - ثلثم

هجو نم صوصخ و مومع : خساپ << هایس – هدنرپ

قلطم صوصخ و مومع : خساپ << لزغ رعش-

نیابت : خساپ << عطاقتم - یزاوم

28 هحفص یلیمکت تیلا عف خساپ

یدنب هقبط ار اهنآ ریز، میهافم نایم هناگ راهچ یاهتبسن نتفرگ رظن رد 4.اب



: دینک

، نزریپ ، هچبرسپ ، ناویح ، درمریپ درم،نز، ، هایگ ، بسا ، ناسنا ( فلا

هدنز تادوجوم

: خساپ

ناویح و هایگ : هدنز تادوجوم

بسا و ناسنا : ناویح

: ناسنا

و... نزریپ لماش نز: و...و هچبرسپ و درمریپ لماش : درم

، یقارع ، ییاقیرفآ ، یزاوها الیی، برک ، ینارهت ، ناسنا ، ییایسآ ، یناسارخ ب)

یناتسزوخ ، یناریا ، یدهشم

: خساپ



ییایسآ و ییاقیرفآ : ناسنا

الیئ برک لماش : یقارع

یناتسزوخ و یناسارخ و ینارهت : یناریا

و... یدهشم لماش : یناسارخ

و... یزاوها لماش : یناتسزوخ

مراهچ سرد خساپ

36 هحفص نیرمت خساپ

: دینک صخشم ار ریز یاه فیرعت عون

یوغل فیرعت ی«أبن»>> هشیر روآ،زا مایپ یانعم هب یبرع ظفل : یبن



ترضح (ع)،و یسیع (ع)، میهاربا ترضح نوچمه ییاه ناسنا یبن:

ثملا فیرعت (ص).>> دمحم

ار اهناسنا و دنک یم هئارا هزجعم دهد، یم ربخ بیغ زاعملا هک یسک یبن:

یلیلحت فیرعت <<. دناوخ یم ارف دنوادخ تعاطا یوس هب

هلبآ ، ازناولفنآ ، یگدروخ امرس نوچمه ییاهیرامیب :هب یسوریو یاهیرامیب

ثملا فیرعت دوش.>> یم هتفگ نویرُا و ناغرم

یوغل فیرعت <<. هنارای : دیسبوس

اجنآ هب زامن ندناوخ و تدابع و اعد یارب ناناملسم هک ینامتخاس : دجسم

یلیلحت فیرعت <<. دنور یم

ثملا هب فیرعت هناخ:>>

یلیلحت فیرعت <<. تسا یربخ مات بکرم ظفل : هیضق

یلیلحت فیرعت <<. قطان ناویح : ناسنا
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: دینک نایب ار ریز یاه فیرعت لا کشا

تماق تسار ناویح : ناسنا

دوش. یم مه لیروگ لماش تماق تسار ناویح اریز تسین رایغا عنام <<

دوش. یم هدیجنس ( نامز یریگ هزادنا رازبا ) تعاس اب هک یرما : نامز

. تسا یرود فیرعت <<

یواسم علض هس اب یلکش : ثلثم

لماش اهنت و تسین ثلثم عاونا یمامت لماش اریز . تسین دارفا عماج <<

دوش. یم االضالع یواستم ثلثم

نامسآ طالیی هکس : دیشروخ



. تسا هدش هدافتسا هراعتسا وزا تسین حضاو فیرعت <<

مقامق می:

. تسا هدش هدافتسا سونامان و راوشد ظفل وزا تسین حضاو فیرعت <<

40 هحفص یلیمکت تیلا عف خساپ

تاملک یاهلداعم یارب یسراف بدا و نابز ناتسگنهرف طسوت هک یتایلک (1

؟ دنیآ یم رامش هب یفیرعت عون هچ دنا، هدش عضو یجراخ

یوغل فیرعت : خساپ

: دیسیونب ار تاملک نیا یوغل فیرعت (2

« باتک یللملا نیب درادناتسا هرامش » ترابع لوا فورح ففخم : کباش



الیم سا یروهمج شترا ییایرد یورین » ترابع لوا فورح ففخم : اجادن

« ناریا

رود". هار زا ریذپ تیاده هدنرپ " ففخم : داپهپ

« ناریا الیم سا یروهمج یلم ییامیپاوه » ففخم امه:

: دینک فیرعت ریز دارفا یارب ار یزید (3

. تسا هدروخ تشوگبآ هک یسک یارب ( فلا

و... صوصخم یفرظ رد تشوگبآ یعون <<

و هدیدن تشوگبآ نونکات دوخ یگدنز رد رگید روشک زا هک یدرف یارب ب)

. تسا هدروخن

و... دوخن و ینیمز بیس ، تشوگ بآ، لماش اذغ یعون <<

میهافم ندرک فیرعت ی یوحن ی هرابرد ار یا هتکن هچ نیرمت نیا ج)زا

؟ میریگ یم هجیتن



و مینک یم هدافتسا بطاخم دزن رد مولعم و انشآ میهافم زا فیرعت >>رد

. مینک یمن زاغآ هیلوا میهافم نیرت ماع ای نیرت یهیدب زا هراومه

: دینک نییعت ار ریز یاهفیرعت عون (4

. لیجنا و نآرق نوچمه ییاهباتک : سدقم باتک ( فلا

ثملا هب فیرعت : خساپ <<

لحاوس یاوه و بآ رتشیب یاوه و بآ ، لدتعم یاوه و بآ زا روظنم ب)

. تسا مارآ سونایقا

(ثملا) هیبشت هب فیرعت : خساپ <<

رد مه رانک رد هک کیدزن و رود دید یارب ییاه کنیع : ینوناکود کنیع ج)

کیدزن و رود ی هلصاف ود ره هک دنزاس یم رداق ار درف و دنراد رارق زنل کی

. دنیبب کنیع کی ی هلیسو هب ار

یم ار کنیع درف اریز تسین رود فیرعت (نیا یلیلحت فیرعت : خساپ <<

(. دسانشب »ار ینوناکود » دهاوخ یم و هتخانش

الهی فدص دوش. یم دیلوت تاناویح طسوت هک یرهاوج اهنت : دیراورم د)

دنک یم حشرت تسا هدش نآ دراو هک دراد یا یجراخ ءیش رود هب ار ییاه



دیآ. یم دیدپ دیراورم بیترت نیدب و

یلیلحت فیرعت : خساپ <<

. تسا هجرد 180 نآ یلخاد عومجم هک هتسب طوطخ اب یلکش : ثلثم هـ)

یلیلحت فیرعت : خساپ <<
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عون مهد هیاپ یسانش هعماج (1)و رامآ و یضایر یاهباتک هب هعجارم 5)اب

. دینک صخشم »ار شنک »و« رامآ ی« هرابرد هدش رکذ یاهفیرعت

هوحن ی هعلا طم هب تسا هدمآ رامآ باتک ص99 (رد یلیلحت فیرعت : رامآ

و تاع ال طا جارختسا یارب اه هداد ریسفت و لیلحت ، یهدنامزاس ، یروآدرگ ی

دوش. یم هتفگ رامآ ، یریگ میمصت

: تسا هدمآ (1) یسانش هعماج باتک لوا سرد (رد یلیلحت فیرعت : شنک

یدارا ، هناهاگآ ، شنک . دنیوگ یم « شنک » دهد یم ماجنا ناسنا هک یتیلا عف هب

. تسا رادفده و



: دینک صخشم ار ریز یاهفیرعت لا کشا (6

: دنتفگ . ییوج ماک کرت : تفگ ؟ تسیچ یدرمناوج : دندیسرپ ار یفراع ( فلا

یدرمناوج ِکرت : تفگ ؟ تسا مادک ییوج ماک

. تسا یرود فیرعت : خساپ

. دنیوگ ار ماسجا رد روطقم دعُب : دادتما ب)

. تسا هدش هدافتسا راوشد ظافلا وزا تسین حضاو فیرعت : خساپ

وم ملق اب هچراپ رب هدش هدیشک یریوصت : یشاقن ج)

دوش. یمن لماش ار فیرعت عاونا همه و تسین دارفا عماج فیرعت : خساپ

هب ار یبلطم نهذ ینآ، هلیسو هب هک تسا یناسفن یدادعتسا : تقد د)

دنک. یم یسررب تقد

. تسا یرود فیرعت : خساپ

مجنپ سرد خساپ
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ناتسود اب ریز یلیثمت الل دتسا ود درومرد هدش حرطم وساالت ی هرابرد

دینک ثحب دوخ

ناکدرگ نوچ ار لهاان تیبرت تسا دب شداینب هکره دریگن ناکین وترپ

تسا دبنگرب

ریذپ ناکما الن هاان یارب تیبرت هک دیوگ  یم ، تسخن یلیثمت الل دتسا <<

تیبرت ، دتسیا  یمن دبنگ )ربباالی ناکدرگ ) ودرگ هک روط نامه اریز . تسین

دنک. یمن النرثا هاان رد زین

دنک دیلپ ار وت یکاپ هچرگ دب تبحص هک نیشن مک نادب اب

دنک دیدپان ربا یا هراپ ار/ وا تسا نشور هچرا باتفآ

نامه اریز . دراد ریثات تیبرت هک دنک یم نایب مود یلیثمت الل دتسا <<

زین نانیشنمه ِدب تارثا دوش،  یم دیدپان ربا هکل کی اب باتفآ هک یروط

. دراد ناسنا رب یدب یتیبرت تاریثات و درب یم نایم ارزا ناسنا یاه یبوخ

یوحن هب ای دنتسه مه فلا خم دارفا شقن هرابرد الل دتسا ود نیا ایآ

؟ درک عمج مه اراب اهنآ ناوت  یم



یلیثمت الل دتسا ود یهاگ چیه هک تفایرد ناوت  یم لیثمت ود نیا >>اب

مه اب ناوت  یم یوحن هب اللار دتسا .اذل دنراد دوجو رگیدکی اب راگزاسان

و تسا الن هاان دروم رد لوا الل دتسا هک بیترت نیدب درک. عمج

طوبرم مود الل دتسا .اما درادن ریثات اهناسنا همه رب تیبرت هک دیوگ  یمن

دنک. یم یروآدای ار دب نیشنمه شقن و تساهناسنا همه هب

دنا؟ یوق نازیم هچ اللاهات دتسا نیا

رامش هب فیعض یاه الل دتسا و دنتسه یلیثمت اللاه دتسا نیا <<

. دنیآ  یم
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دینک صخشم ار ریز ییارقتسا یاه الل دتسا فعض و توق

زین ادرف نیاربانب ؛ تسا هدرک عولط اه حبص دیشروخ هک تسا سلا نارازه

درک. دهاوخ عولط



. تسا هدرک هدافتسا هنومن یدایز دادعت زا اریز ، یوق ییارقتسا الل دتسا <<

نیاربانب منک؛ یم دروخرب متسود هب ناتسریبد هار رد تسا زور دنچ

دید. مهاوخ ار وا مه زورما

خر یقافتا و ردان تروص هب قافتا نیا اریز ، فیعض ییارقتسا الل دتسا <<

. تسا هداد

ِنابآ رد نیاربانب میا؛ هتشاد یگدنراب هام نابآ رد هراومه هتشذگ سلا دصرد

. تشاد میهاوخ یگدنراب زین لا سما

دناوت  یم سلا دص اهو هنومن رارکت اریز ، یوق ییارقتسا الل دتسا <<

. دشاب هقطنم نآ رد صاخ ییاوه و بآ ی هناشن

نیا یاه هویم لک نیاربانب ، دنبوغرم و تشرد هبعج نیا یور یاه هویم

. دنبوغرم و تشرد هبعج

وجدوس ِدارفا ال ومعم هک تسا الیل دتسا نیا ، فیعض ییارقتسا الل دتسا <<

. دنشورف  یم دارفا هب ار دوخ یاه هویم و دننک  یم هدافتسا ءوس زا
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ناوت  یم یا هجیتن هچ نییبت نیرتهب جاتنتسا کمک هب ریز دراوم رد

؟ تفرگ

نیمز یور مکحم ار شیاپ و دنک یم هیرگ تکرام رپوس رد یکدوک

. دبوک  یم

ا متحا نانچمه (اما دنرخ  یمن شیارب و دهاوخ  یم یکاروخ اال متحا <<

هک دنربب ییاج هب ار وا دهاوخ  یم ؛ثمال دنراد دوجو زین یرگید الت

.( درادن تسود

ات دینیشنب هک دهاوخ  یم امش زا تحاران ی هفایق اب نایانشآ زا یکی

تکاس سپس ! ناتگرزب ردپ : دیوگ  یم سپس . دیوگب امش هب ار یربخ

دوش.  یم

توف ای فداصت ثمال تسوا ی هرابرد یا هدننک تحاران ربخ اال متحا <<

نکمم ثمال دنراد دوجو زین یرگید االت متحا نانچمه و...(اما دنا هدرک

.( دینک ضرق لوپ یو یارب ناتگرزبردپ زا امش دهاوخب تسا

هتشگرب وحاالهک دیدوب هدرک کراپ عونمم فقوت یولبات ریز ار ناتنیشام

. تسین شدوخ یاج رد نیشام دیا،



االت متحا نانچمه (اما تسا هدرب لیقثرج اراب نآ سیلپ دایز لا متحا >>هب

.( دشاب هدرب ار نآ دزد تسا نکمم ؛ثمال دنراد دوجو زین یرگید
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وحن هب ریز دراوم رد نارهت هزرل نیمز ی هرابرد رظنراهظا دینک صخشم

؟ ییارقتسا وای یلیثمت ای تسا هدش حرطم یسایق الل دتسا

هلزلز مه زاب نارهت رد ،اذل دنراد دوجو نارهت رد یددعتم یاه لسگ نوچ

دیآ. یم

. تسا هدش هدافتسا یسانش نیمز یلک نیناوق ؛زا یسایق الل دتسا <<

. دزرل  یم دوخ هب رابکی تقو دنچره ؛اذل تسا رامیب کی دننام نارهت

. تسا هدش هدافتسا یرامیب کی هب هیبشت ؛زا یلیثمت الل دتسا <<

هلزلز مه زاب نارهت رد ؛اذل تسا هدمآ هلزلز نارهت رد رابکی ره175سلا

دیآ. یم

هدش هدافتسا یلبق یاه هنومن و یرامآ هعماج ؛زا ییارقتسا الل دتسا <<



. تسا
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هیاپ (1) یسراف باتک مهدراهچ سرد رد لا وقب یطوط رعش هب هجوت 1)اب

: متفه

ییارقتسا ای یلیثمت ، یطوط یریگ هجیتن ، قطنم تاح ال طصا اب قباطم ( فلا

؟ تسا یسایق ای

. تسا یلیثمت الل دتسا یطوط یریگ هجیتن <<

الح طصا نیاربانب تسا هدش هدیمان سایق یطوط راک رعش، نیا ب)رد

؟ تسا یقطنم یاه الل دتسا زا کی مادک لداعم تایبدا رد سایق

. تسا قطنم رد یلیثمت الل دتسا قباطم تایبدا رد یسایق الل دتسا <<

: دینک نایب ار ریز یاه الل دتسا لا کشا (2



. تسا روش کمن دننام چگ سپ ؛ دندیفس ود ره چگ و کمن ( فلا

و تسا ندوب دیفس رد اهنت تهابش هجو . تسا یلیثمت الل دتسا <<

. دیسر ندوب روش هب بلطم نیا زا ناوت  یمن

تسازلف هک زین هویج سپ . تسا دماج یعیبط یامد ورد تسا زلف نهآ ب)

. تسا دماج یعیبط یامد رد نهآ دننام ،

. تسا یلیثمت الل دتسا <<

و یدرگناهج ج)

ود ره هک درک هعجارم هزاغم رد هب دیرخ یارب دشو یبرغ رهش درا

رهش نآ ِناراد هزاغم ی همه هک تفرگ هجیتن یو . دندوب شورفنارگ

. دنتسه شورفنارگ

. تسا هدش ماجنا هدزباتش میمعت و تسا فیعض ارقتسا <<

لباق و نابرهم یدرف هک تسادیپ شرهاظ مدش.زا انشآ یو اب زورید د)

منک. یراذگ هیامرس یو ِتکرش رد ما هتفرگ میمصت نیاربانب ؛ تسا دامتعا

. تسا هدوب دامتعا لباق و نابرهم دارفا هیبش درف . تسا یلیثمت الل دتسا <<

. دشاب دامتعا لباق اهنآ دننام درادن لیلد اما

؛ تسا رتم یتناس 160 ناریا مدرم زا رفن رازه هدزناپ دق طسوتم هـ)



. تسا رتم یتناس 160 ناریا مدرم لک دق طسوتم نیاربانب

هنومن اریز . تسا هدش ماجنا هدزباتش میمعت و تسا فیعض ءارقتسا <<

. تسین یفاک رفن نویلیم 75 هب میمعت یارب رفن رازه زا15 یریگ

و دینک نییعت سایق و ءارقتسا ، لیثمت نایم ارزا ریز یاه الل دتسا عون (3

: دینک صخشم ار اهنآ فعض و توق

دلوتم هک تسا یناسنا دننام ندمت : دسیون  یم نودلخ نبا ( فلا

یدنمورب ِناوج هب لیدبت یتدم زا سپ و دنک یم دشر و دوش  یم

نارود یتدم زا سپ .اما دسر  یم دوخ ییافوکش جوا وهب دوش  یم

یندمت ره نیاربانب درپ؛ یم جیردت وهب دسر  یم ارف نآ تلوهک و یریپ

دور.  یم نایم زا

ندمت دایز یاه هنومن رگا .اما تسا فیعض الل دتسا ! یلیثمت الل دتسا <<

الل دتسا ار نآ ناوت  یم ءارقتسا زا مینک یسررب ار یخیرات یاه

. تسناد یوق همین ییارقتسا

ًانئمطم سپ . تسا هدرکن سراپ دنفسوگ ندش هدیدزد ماگنه هلگ ِگس ب)

. تسین هبیرغ ِدزد

اریز ، تسین یعطق هجیتن یلو ( یوق الل دتسا ) نییبت نیرتهب جاتنتسا <<

تسا هدرک مه سراپ گس ای دشاب هدرک شوهیب اتقوم ار گس تسا نکمم

اال متحا و تسا هدینشن ار یو یادص یسک ، رگید ییادص ورس لیلد هب یلو



. دراد دوجو نانچمه هک یرگید ت

تولخ نابایخ نیا تفه تعاس رد هتشذگ لا سکی تدم رد هک اجنآ ج)زا

. تسا تولخ زین زورما ، تسا هدوب

یوق الل دتسا دناوت  یم و تسا لا سکی تدم رد یریگ هنومن ءارقتسا <<

. دشاب

هب مدرم زا یرایسب و تسا لیطعت رهش زور دنچ نیا هک اج نآ د)زا

. تسا تولخ نابایخ نیا تفه تعاس رد زورما دنا، هتفر ترفاسم

هک تسا هدرک هدافتسا یلبق یاه هبرجت زا تسا نییبت نیرتهب جاتنسا <<

و دنور  یم ترفاسم هب مدرم ال ومعم تسا لیطعت رهش زور دنچ یتقو

ار نآ ناوت  یم . تسا یوق ییارقتسا الل دتسا دوش.اذل  یم تولخ رهش

رد یلک  یمکح زا مییوگب هک بیترت نیدب تسناد ربتعم سایق یعون یتح

اریز . تسا هتفرگ هجیتن و تسا هدرک هدافتسا مدرم ترفاسم دروم

. دنا هتفر ترفاسم هب مدرم هک دناد  یم

ریغ تعرس زا یشان یا هداج تافداصت رثکا هک دهد  یم ناشن رامآ هـ)

. دنزاجم

یوق رارقتسا <<



نیا ، نیاربانب . دنتسه گنردرز نوناق قباطم ام، رهش یاه یسکات مامت و)

. تسین یسکات دیفس نیشام

هجیتن یلک مکح زا سپ ،« نوناق قباطم » هتفگ نوچ . ربتعم سایق <<

ام رهش یاه یسکات یمامت » تفگ  یم رگا ؛اما تسا سایق و تسا هتفرگ

زا روظنم دوب. ییارقتسا یو الل دتسا .« دنتسه گنر درز هبرجت یور زا

یسکات هیداحتا وضع هکلب ، تسین سنا وآژ شکرفاسم ثملا نیا رد یسکات

. تسا

56 هحفص یلیمکت یاهتیلا عف خساپ

و یضایر باتک مراهچ لصف زا لوا سرد رد رامآ ثحب هب هجوت 4)اب

: دیهد خساپ ریز وساالت هب مهد ی هیاپ (1) رامآ

ینیمخت ای تسا هدش هبساحم ینیقی وحن هب هچضوح یاه یهام نزو ( فلا

؟

ینیمخت <<

اب یطابترا هچ و تسیچ یرامآ هعماج دییوگب رامآ باتک زا هدافتسا ب)اب



؟ دراد ارقتسا ثحبم

عمج ار دوخ یرامآ یاه هداد نآ رد هک تسا یا هطیح یرامآ هعماج <<

ای دارفا هعومجم ینعی یرامآ یاهدحاو لک هعومجم ) مینک  یم یروآ

یروآدرگ یرامآ یسررب کی رد اهنآ هب طوبرم یاه هداد هک ییاهزیچ

یا هطیح نامه یرامآ هعماج .( دنیوگ  یم یرامآ هعماج ار دنوش  یم

. میزادرپ  یم ارقتسا کی هب نآ رد هک تسا

؟ تسا راورخ هنومن هراومه تشُم ج)ایآ

دشاب تخاونکی راورخ رگا یلو تسین راورخ هنومن تشم هراومه ریخ، <<

. تسا راورخ ی هنومن تشُم

ناوت  یم یا هجیتن هچ نییبت نیرتهب جاتنتسا کمک هب ریز دراوم رد (5

: دییامن یسررب و هدرک رکذ ار فلتخم االت متحا  یمامت ؟ تفرگ

ار امش یولج ژی ولویدار سکع اب ناتسرامیب یولج رد یدرف ( فلا

. دهاوخ  یم میلا کمک امش وزا دریگ  یم

هجوت .اب دشاب دایش تسا نکمم . دشاب دنمزاین و رامیب اعقاو تسا نکمم <<

مکح تعرس ، تسا ،المز نادایش طسوت تساوخرد هنومن نیا یندش دایز هب

ای هخسن خیرات تسا رتهب نینچمه . مینکن یو ندوب دنمزاین و رامیب هب

! مینیبب ار یو ژی ولویدار سکع



دنا. هداتسیا فص هب اذغ فرظ اب یا هناخرد یولج مدرم ب)

. دشاب مرحم مایا رد رگا اصوصخم . دنهد  یم یرذن دایز لا متحا >>هب

. تسا هدش غولش ، تسا هدوب تولخ ال ومعم هک ینابایخ مرحم مایا ج)رد

عیزوت تبرش ای دنک یم روبع اجنآ زا یرادازع یا هتسد اال متحا <<

. تسا فیعض لا متحا اما دراد دوجو فداصت لا متحا هچرگا ؛ دننک  یم

مشش سرد

60 هحفص نیرمت خساپ

؟ دنوش  یم هدیمان « هیضق » قطنم رد ریز مجالت زا کی مادک (1

؟ دنبب متسر تسد ورب تفگ هک

. تسین هیضق سپ ییاشنا و تسا یشسرپ هلمج : خساپ <<

. دراد هگن اعد تسد ود هب تا هتشرف یاپ دزغلب رگ هک نک نانچ شاعم دال



. تسین هیضق سپ تسا ییاشنا و یرما هلمج : خساپ <<

. تسا هدوسآ تلا یخ فداصت ماگنه ینک، همیب ار نیشام رگا

یطرش یا هیضق . تسا هیضق : خساپ <<

. تسوکین شیوخ یاج هب هچره

یلمح هیضق . تسا هیضق : خساپ <<

؟ میرب  یم راک هب بذاک و قداص ِلداعم ار یتاملک هچ یسراف نابز 2)رد

تحص ، حیحص ، تسرد : قداص <<

مقُس ، هابتشا ، طلغ ، تسردان : بذاک <<

61 هحفص نیرمت خساپ



: دینک صخشم ار ریز یایاضق ی هطبار و لومحم ، عوضوم (1

. درُبب ار لد ی هناخ تمغ لیس

تسا : هطبار لد ی هناخ ی هدنرب : لومحم تمغ ِلیس : عوضوم : خساپ <<

درک) لیدبت تسا هب دیاب ار هلمج لعف )

داد. لیوحت ار شفیلا کت وا

ار هلمج لعف ) تسا : هطبار ار شفیلا :کت لومحم :وا عوضوم : خساپ <<

درک) لیدبت تسا هب دیاب

. دندش ضیرم نازومآ شناد

دندش : هطبار ضیرم : لومحم نازومآ شناد : عوضوم : خساپ <<

. دنتسه دنمشزرا اه باتک

دنتسه : هطبار دنمشزرا : لومحم اه باتک : عوضوم : خساپ <<



. دینک صخشم ار هبجوم و سهبلا یایاضق .2

هبجوم <<. تسا نادان نمشد

. مینک  یم هجوت لعف هب طقف هبجوم ای سهبلا صیخشت یارب

.>>سهبلا تسین اناد نادان

هبجوم <<. تسا ناوتان نادان

62 هحفص نیرمت خساپ

؟ یلک ای دنتسه یئزج ریز یایاضق عوضوم دینک نییعت

یئزج << تسا ناوخ سرد لیهس (1



یلک <<.. تسا ناوخ سرد یزومآ شناد 2)ره

یئزج <<. تسا زیمت زیم نیا (3

یلک << دنتسه زیمت اهزیم یضعب (4

: دننام تسا هیصخش هیضق دشاب یئزج  یموهفم ، هیضق عوضوم رگا

. تسین زیمت زیم نیا . تسا ناوخ سرد لیهس

. دنتسه یئزج ثملا ود نیا رد زیم نیا و لیهس ☆

یزومآ شناد :ره دننام . تسا هروصحم هیضق دشاب یلک هیضق عوضوم رگا

. دنتسه زیمت اهزیم یضعب . تسا ناوخ سرد

. دنتسه یلک ثملا ود نیا رد زیم و زومآ شناد ☆

:64 هحفص نیرمت خساپ

: دینک نییعت ار ریز یلمح یایاضق ماسقا



سهبلا هیصخش << درادن فرح شش « غرمیس »

( هیلک (سهبلا هروصحم <<. تسین رییغت یب زیچ چیه

( هیلک هبجوم ) هروصحم <<. دراد زاین یعافد یاهورین هب یروشک ره

( هیئزج (سهبلا هروصحم دنا.>> دوبن خالق گرزب نامدرم زا یضعب

هبجوم هیصخش دش>> موکحم هاگداد رد طارقس

هیئزج هبجوم هروصحم << دنرعاش ناملعم یضعب

65 هحفص یلیمکت یاه تیلا عف خساپ

؟ دنوش  یم هدیمان « هیضق » قطنم رد ریز مجالت زا کی مادک (1

. تسا هیضق <<: تسا یربخ هلمج . تسرد دناهر نید و شناد ار )وت فلا



. تسین هیضق <<: تسا ییاشنا هلمج راک. تسیچ وگم نک یم راک ورب ب)

. تسا هیضق <<: تسا یربخ هلمج . تسا نشور غارچ لد ردنا شناد ج)

ییاشنا هلمج <<. اناوخ رب هبرگ و شوم هصق . اناد و لقاع دنمدرخ د)یا

. تسین هیضق . تسا

: دینک صخشم ار یطرش و یلمح یایاضق ریز، دراوم نایم 2)زا

یلمح هیضق <<. تسا ناکم یاراد  یمسجره ( فلا

یطرش هیضق <<. تشاد دهاوخن رابتعا ، دنکن اضما ار کچ رگا ب)

نییعت ار اهنآ ی هطبار و لومحم و عوضوم و ریز یلمح یایاضق ماسقا (3

: دینک

. دنتسه زبس هشیمه اه تخرد یضعب ( فلا



: هطبار زبس هشیمه : لومحم اه تخرد : عوضوم هیئزج هبجوم <<

دنتسه

. تسا ناسارخ هوک نیرت گرزب دولا ب)نیب

ناسارخ هوک نیرتگرزب : لومحم دولا :نیب عوضوم هبجوم هیصخش <<

تسا : هطبار

. تسین انعم »یب غرمیس ج)«

تسین : طبار انعم :یب لومحم غرمیس : عوضوم سهبلا هیصخش <<

. دندش دوبان نانمشد همه >>د)

دندش : هطبار دوبان : لومحم نانمشد : عوضوم هیلک هبجوم <<

. دنتسین فابتسد اه شرف یضعب هـ)



دنتسین : هطبار فاب تسد : لومحم اه شرف : عوضوم هیئزج >>سهبلا

. دیاین هبکالس سک چیه و)

: هطبار هبکالس هدمآ : لومحم ( ناسنا (درف، سَک : عوضوم هیلک >>سهبلا

دیاین

هناگراهچ یاهتبسن زا کیره یارب دینک صخشم موس سرد هب هعجارم 4)اب

؟ تشون ناوت  یم یقداص هروصحم یایاضق هچ

: یواست

. تسا ب اه فلا یضعب ؛ تسا ب فلا >>ره

. تسا فلا ب یضعب ؛ تسا فلا ب >>ره

. تسین ب فلا یضعب ؛ تسین ب فلا چیه : نیابت

. تسین فلا ب یضعب ؛ تسین فلا ب چیه <<



: قلطم صوصخ و مومع

ب یضعب ؛ تسا ب فلا یضعب ؛ تسا ب فلا >ب):ره فلا هک یتلا ح رد

. تسین فلا ب یضعب ؛ تسا فلا

ب ؛ره تسین ب فلا یضعب ؛ تسا ب فلا یضعب ب): < فلا هک یتلا ح رد

. تسا فلا ب یضعب ؛ تسا فلا

: هجو نم صوصخ و مومع

یضعب ؛ تسا فلا ب یضعب ؛ تسین ب فلا یضعب ؛ تسا وب فلا یضعب <<

. تسین فلا ب





١٤٠ 

 

 هاي كالسي ــــــــــــــــــــــــــــــ اسخ فعاليتپ  

  :٦٧تمرين ص

  :صدق و كذب روابط زير را مشخص كنيد

  )صادق(  )كاذب(  )كاذب(  )صادق(  هر الف ب است

         

  )كاذب(  )صادق(  )صادق(  )كاذب(  بعضي الف ب نيست

  

  )صادق(  )كاذب(  )كاذب(  )صادق(  نيستالف ب  هيچ

         

  )كاذب(  )صادق(  )صادق(  )كاذب(  استبعضي الف ب 

  :٦٨تمرين ص

  :صدق و كذب روابط زير را مشخص كنيد

  هيچ الف ب نيست    هر الف ب است

  )كاذب(    )صادق(

  )مشخص نيست(    )كاذب(

  )صادق(    )كاذب(

  )كاذب(    )مشخص نيست(

كه ممكن است در مثالي صادق باشد و به اين معنا است » مشخص نيست«گوييم صدق و كذب  هنگامي كه مي(

  ).آن حكمي كلي صادر كرد دربارةتوان  در مثالي كاذب و نمي

  :٧٠تمرين ص

  :صدق و كذب روابط زير را مشخص كنيد

  )كاذب(  )مشخص نيست(  )كاذب(  )صادق(  هر الف ب است

      

  )كاذب(  )صادق(  )مشخص نيست(  )صادق(  ستابعضي الف ب 

  

  )كاذب(  )مشخص نيست(  )كاذب(  )صادق(  نيستالف ب  هيچ

      

  )كاذب(  )صادق(  )مشخص نيست(  )صادق(  نيستبعضي الف ب 

به اين معنا است كه ممكن است در مثالي صادق باشد و » مشخص نيست«گوييم صدق و كذب  هنگامي كه مي(

  ).آن حكمي كلي صادر كرد دربارةتوان  در مثالي كاذب و نمي

  :٧١تمرين ص



١٤١ 

 

  :كذب روابط زير را مشخص كنيدصدق و 

  الف ب نيست بعضي    الف ب است بعضي

  )مشخص نيست(    )صادق(

  )صادق(    )كاذب(

  )صادق(    )مشخص نيست(

  )كاذب(    )صادق(

به اين معنا است كه ممكن است در مثالي صادق باشد و » مشخص نيست«گوييم صدق و كذب  هنگامي كه مي(

  ).آن حكمي كلي صادر كرد دربارةتوان  در مثالي كاذب و نمي

  :٧٣تمرين ص

  :عكس مستوي قضاياي زير را بنويسيد

  .هيچ كافري مسلمان نيست

  .بعضي از وطن دوستان ايراني هستند

  .نداردسالبة جزئيه عكس الزم الصدق 

  .ها سنگ هستند بعضي آهكي

 هاي تكميلي ــــــــــــــــــــــــــــــ پاسخ فعاليت  

  .١سؤال 

  .كند مربع تقابل، جاي موضوع و محمول ثابت است، اما در عكس مستوي جاي آنها تغيير ميدر 

 . ٢سؤال 

  )تناقض(كاذب ) الف

  )تناقض(كاذب ) ب

  )تضاد(كاذب ) ج

  )تداخل(صادق ) د

  )عكس مستوي( صادق) هـ

  )تداخل تحت تضاد(مشخص نيست ) و* 

  

  

  

  .٣سؤال 

  :در فرض صادق بودن ستون اول) الف



١٤٢ 

 

  بعضي الف ب نيست  هيچ الف ب نيست  بعضي الف ب است  الف ب استهر   

  كاذب/ تناقض   كاذب/ تضاد   صادق/ تداخل    هر الف ب است

  نامعلوم/ داخل تحت تضاد *  كاذب/ تناقض     نامعلوم/ تداخل   بعضي الف ب است

  صادق/ تداخل     كاذب/ تناقض   كاذب/ تضاد   هيچ الف ب نيست

    نامعلوم/ تداخل   نامعلوم/ داخل تحت تضاد *  كاذب/  تناقض  بعضي الف ب نيست
  

  :در فرض كاذب بودن ستون اول) ب

  بعضي الف ب نيست  هيچ الف ب نيست  بعضي الف ب است  هر الف ب است  

  صادق/ تناقض   نامعلوم/ تضاد   نامعلوم/ تداخل    هر الف ب است

  صادق/ داخل تحت تضاد *  صادق/ تناقض     كاذب/ تداخل   بعضي الف ب است

  نامعلوم/ تداخل     صادق/ تناقض   نامعلوم/ تضاد   هيچ الف ب نيست

    كاذب/ تداخل   صادق/ داخل تحت تضاد *  صادق/ تناقض   بعضي الف ب نيست

  .٤سؤال 

  كيفيت  كميت  

  كند تغيير مي  كند تغيير مي  تناقض

  كند تغيير مي  ماند ثابت مي  تضاد

  ماند ثابت مي  كند تغيير مي  تداخل

  كند تغيير مي  ماند ثابت مي  داخل تحت تضاد*

  ماند ثابت مي  كند در مواردي ثابت و در مواردي تغيير مي  عكس مستوي

  .٥سؤال 

  . اي دو طرفه است رابطة تناقض از نظر صدق و كذب رابطه

  )را ببينيد ٦٧اي ص هاي دايره فلش( كذب    صدق        تناقض

يعني مثال در رابطة تضاد، صدق يك طرف، كذب طـرف ديگـر   . اند از نظر صدق و كذب يك طرفهساير روابط 

هـاي دايـره    اين مطلب در فلـش  .دهد را نتيجه نمينخست دهد؛ اما كذب طرف ديگر، صدق طرف  را نتيجه مي

  .صدق و كذب اين روابط در كتاب رسم شده است نيز قابل فهم است دربارةشكلي كه 

  )را ببينيد ٦٨اي ص هاي دايره فلش( كذب          صدق      :تضاد

  )را ببينيد ٧٠اي ص هاي دايره فلش( صدق      كذب        داخل تحت تضاد*  

  )٦٩اي ص هاي دايره فلش( صدق قضية جزئي      صدق قضية كلي        :تداخل  

  )٧٠اي ص هاي دايره فلش( كذب قضية كلي    كذب قضية جزئي           

  صدق      صدق         مستويعكس   

  .٦سؤال 



١٤٣ 

 

  بعضي الف ب نيست  هيچ الف ب نيست  بعضي الف ب است  هر الف ب است  

  هر الف ب است  بعضي الف ب است  هيچ الف ب نيست  بعضي الف ب نيست  متناقض

    الف ب است هر    هيچ الف ب نيست  متضاد

  الف ب نيستهيچ   بعضي الف ب نيست  هر ب الف است  بعضي الف ب است  متداخل

  بعضي الف ب است    بعضي الف ب نيست    متداخل تحت تضاد*

    هيچ ب الف نيست  بعضي ب الف است  بعضي ب الف است  عكس مستوي

  .٧سؤال 

  .صادق؛ كاذب) الف

  .صادق؛ كاذب) ب

  .كاذب؛ صادق) ج*

 هاي اضافي پيشنهادي ــــــــــــــــــــــــــــــ تمرين و تحقيق  

ان دهيد چرا عكـس مسـتوي   هاي چهارگانه در قضية موجبة كلي، نش هاي ممكن از ميان نسب  نسبتبا رسم . ١

  .، موجبة جزئي استموجبه كلي

  هر ب الف است               :پاسخ

    بعضي ب الف است    الف  = ب   ب  =  الف

    بعضي ب الف است                هر الف ب است         

    بعضي ب الف است    الف   >ب    ب <الف 

   بعضي ب الف نيست         

چرا در مورد زير . باشد مي» بعضي ب الف است«، »هر الف ب است«بر اساس قاعدة عكس مستوي، عكس . ٢

  !اند جوانها، پير بوده عضيب       نتيجه صحيح نيست؟  هر پيري جوان بوده است  

  :پاسخ

از كساني بعضي «لذا عكس مستوي اين قضيه . باشد مي» ودهجوان ب«، »هر پيري جوان بوده است«محمول قضية 

  .»اند ها پير بوده بعضي جوان«باشد و نه قضية  مي» پير هستند اند جوان بودهكه 

نشان دهيد كه نحوة روايت زير از پارادوكس دروغگو، در واقع به پـارادوكس منتهـي   تناقض  اعدةبه كمك ق. ٣

  .»دروغگو هستند ١همة اهالي كرت: يكي از اهالي كرت گفت«: شود نمي

  :پاسخ

صادق باشد، گوينده نيز دروغگـو اسـت، پـس سـخن او دروغ اسـت و       »همة اهالي كرت دروغگو هستند«اگر 

  :او راست است نقيض سخن

                                                 
 .كرت نام يكي از جزاير يونان است.  ١





١٦١ 

 

 ـــــــــــــــــــ                                   

  الف مساوي ج است          ∴                       

تر،  تر، كوچك توان روابطي نظير بزرگ مي» مساوي«جاي كلمة ه البته ب .اندين قياس را قياس مساوات ناميدها

را نيز ... برخي از روابط مانند پدر، دوست و . گذاشت و به نتيجة صحيحي دست يافت... برادر، خواهر و 

و ب پدر ج باشد، الف پدر ج نخواهد  به عنوان مثال اگر الف پدر ب باشد. توان در اين قياس قراردادنمي

توان نتيجه گرفت  بلكه پدربزرگ وي خواهد بود يا اگر حسن و حسين هر دو دوست رضا باشند، نمي ؛بود

دانان در آثار خويش به بررسي شرايط و نكات خاص اين نوع  منطق. ندا كه آنها لزوما با يكديگر نيز دوست

  .اندقياس پرداخته

شود، اين قياس يكي از مواردي است كه پيوند منطق و رياضيات را به خوبي نشان  كه مالحظه مي چنان

  .دهد مي

هاي مختلفي  هاي منطق قديم، بحث اين امر در كتاب. در اين قياس حد وسط به ظاهر عينا تكرار نشده است

  .اند اي محذوف حل كرده ايجاد كرده است و در نهايت اين مشكل را با افزودن مقدمه

  را ذكـر كـرده انـد كـه     » مقـدمات منفـي  «برخي از كتاب هايي كه به بحث مغالطات پرداخته اند، مغالطة

  :مانند). هر دو مقدمه ساليه نباشند(رعايت نكردن قاعدة نخست اعتبار قياس است 

: كند؛ پـس  اهميت فدا نمي هيچ قمار بازي عاقل نيست؛ هيچ عاقلي اموالش را براي امور ناچيز و بي -

 .كند اهميت فدا نمي قماربازي اموالش را براي امور ناچيز و بي هيچ

بعضي از كتـاب  : ها ثروتمند نيستند؛ بعضي از ثروتمندان باسواد نيستند؛ پس بعضي از كتاب فروش -

 .ها باسواد نيستند فروش

  شود مي» اخذ ما ليس بعلة علة«يا » سوء تاليف«عدم رعايت شرايط اعتبار قياس، منجر به مغالطة.  

 هاي كالسي ــــــــــــــــــــــــــــــ پاسخ فعاليت  

  :٧٧تمرين ص

  شكل سوم؛ شكل دوم؛ شكل چهارم؛ شكل اول

 شـده قيـاس سـؤال    لشـك دربـارة  در اينجا تنها . ها نامعتبر باشند در اين تمرين ممكن است برخي از قياس

  .نه اعتبار قياس ،است

  :٧٨تمرين ص

  .است» برگة كاغذ«و در مقدمة دوم به معناي » برگ درخت«اي برگ در مقدمة اول به معن

بـه  (اسـت  » لفـظ انسـان  «و در مقدمة دوم به معناي » مصداق خارجي انسان«انسان در مقدمة اول به معناي 

  ).تفاوت ميان مصداق خارجي و لفظ در بخش دوم كتاب اشاره شد

  :٨١تمرين ص



١٦٢ 

 

  .نيست +خوار گوشت +اي هيچ نشخوار كننده

  .است -در اثر زمين لرزه آسيب ديده +بمارگ 

  اند - سمي -بعضي گياهان

  .نيستند +دو كوهانه -بعضي شترها

  .است -نيازمند شرايط خاصي +هر گياهي

  .نيست +بزرگ +سد لتيان

  :٨٤تمرين ص

كنيد، براي تعيين اعتبار يا عدم  كه مالحظه مي چنان اند؛ شدهدر اين تمرين تمامي حاالت شكل دوم بررسي 

  . اعتبار اين استدالل ها، نيازي به تعيين شكل قياس نيست

  

  است -بهر الف 

  است -بج هر 

  ــــــــــــــــ

  هر الف ج است

  نامعتبر  معتبر 

حــد (شــرط دوم را نــدارد  

وسط در هر دو مقدمه منفـي  

  .)است

  است -بهر الف 

  است -بج بعضي 

  ــــــــــــــــــ

  بعضي الف ج است

  نامعتبر  معتبر 

حد وسـط  (شرط دوم را ندارد 

  ).در هر دو مقدمه منفي است

  است -ب +هر الف

  نيست+ ب +جهيچ 

  ــــــــــــــــ

  نيست +ج +هيچ الف

  

 نامعتبر  معتبر 

  

  است -ب +هر الف

  نيست +ب -جبعضي 

  ـــــــــــــــــــ

  نيست +ج -بعضي الف

  نامعتبر  معتبر 

ج در (شرط سوم را نـدارد  

ــه  ــدمات + نتيج  –و در مق

  ).است

  است -بالف  بعضي

  است -بج هر 

  ــــــــــــــــ

  بعضي الف ج است

  نامعتبر  معتبر 

حــد (شــرط دوم را نــدارد  

وسط در هر دو مقدمه منفـي  

  ).است

  است -بالف  بعضي

  است -بج بعضي 

  ــــــــــــــــــ

  .بعضي الف ج است

  نامعتبر  معتبر 

حد وسـط  (شرط دوم را ندارد 

  ).در هر دو مقدمه منفي است

  است -ب -الف بعضي

  نيست +ب +جهيچ 

  ــــــــــــــــ

  نيست +ج -بعضي الف

  

 نامعتبر  معتبر 

  

  است -ب -الف بعضي

  نيست +ب -جبعضي 

  ـــــــــــــــــــ

  نيست +ج -بعضي الف

  نامعتبر  معتبر 

ج در (شرط سوم را نـدارد  

ــه  ــدمات + نتيج  –و در مق

  ).است

  ستني +ب +الف هيچ

  است -ب +جهر 

  ــــــــــــــــ

  نيست +ج +هيچ الف

  

 نامعتبر  معتبر 

  

  ستني +ب +الف هيچ

  است -ب -جبعضي 

  ــــــــــــــــــ

  نيست +ج -بعضي الف

  نامعتبر  معتبر 

ــدارد    ــوم را ن ــرط س ج در (ش

ــدمات + نتيجــــه   –و در مقــ

  نيستالف ب  هيچ

  نيستب ج هيچ 

  ــــــــــــــــ

  هيچ الف ج نيست

 نامعتبر  معتبر 
ــدارد   ــرط اول را ن ــر دو (ش ه

  ).مقدمه سالبه هستند

  نيستالف ب  هيچ

  نيستب ج بعضي 

  ـــــــــــــــــــ

  .بعضي الف ج نيست

 نامعتبر  معتبر 
هـر دو  (شرط اول را ندارد 

  ).مقدمه سالبه هستند



١٦٣ 

 

  ).است

  ستني +ب -الف بعضي

  است -ب +جهر 

  ــــــــــــــــــــ

  نيست +ج -بعضي الف

  

 نامعتبر  معتبر 

  

  ستني +ب -الف بعضي

  است -ب -ج بعضي

  ــــــــــــــــــــــ

  نيست +ج -بعضي الف

  نامعتبر  معتبر 

ــدارد    ــوم را ن ــرط س ج در (ش

ــدمات + نتيجــــه   –و در مقــ

  ).است

  نيستالف ب  بعضي

  نيستب ج هيچ 

  ــــــــــــــــــــ

  .بعضي الف ج نيست

 نامعتبر  معتبر 
ــدارد   ــرط اول را ن ــر دو (ش ه

  ).مقدمه سالبه هستند

  نيستالف ب  بعضي

  نيستب ج بعضي 

  ـــــــــــــــــــ

  .بعضي الف ج نيست

  نامعتبر  معتبر 

هـر دو  (ندارد شرط اول را 

  ).مقدمه سالبه هستند

  

 هاي تكميلي ــــــــــــــــــــــــــــــ پاسخ فعاليت  

 .١سؤال

است و موضوع در » از خاك«اول  ةدر مقدممحمول . تكرار نشده استعينا حد وسط در دو مقدمه ) الف

  .است» خاك«مقدمة دوم 

 .باشد، قياس نامعتبر است سالبههر دو مقدمة قياس  هنگامي كه شرط اول اعتبار قياس،بر اساس ) ب

به معناي و در مقدمة دوم است » شجاع«شير به معناي اول  ةدر مقدم. حد وسط عينا تكرار نشده است) ج

 .است» يكي از حيوانات وحشي«

 .در هر دو مقدمه منفي است) سفيد(حد وسط . شرط دوم اعتبار قياس را ندارد) د

 .باشد، قياس نامعتبر است سالبههر دو مقدمة قياس  هنگامي كه ل اعتبار قياس،بر اساس شرط او) هـ

  .٢سؤال

رود و آنچه در نتيجه محمول است، در  كار ميه موضوع است، در مقدمة اول ب ةآنچه در نتيج؛ زيرا خير

جا كردن مقدمات قياس شكل اول و ثابت نگه داشتن نتيجه، ه ب با جا ؛ بنابراينرود كار ميه مقدمة دوم ب

شكل اول به چهارم، عالوه بر جا به جا كردن شدن براي تبديل . همچنان شكل اول را خواهيم داشت

  .مقدمات، بايد جاي موضوع و محمول را در نتيجه عوض كرد

  . ٣سؤال

  ستا -الف -ب بعضي

  ستني +ب +ج هيچ

  ــــــــــــــــــــ

  نيست +ج -الف بعضي

  

 نامعتبر  معتبر 

  ستا -ب -الف بعضي

  است -ج -ب بعضي

  ــــــــــــــــــــــ

  ستا -ج -بعضي الف

  نامعتبر  معتبر 

حد وسـط  (را ندارد  دومشرط 

  ).در هر دو مقدمه منفي است

  نيست +لفا +ب هيچ

  ستا -ج +ب ره

  ــــــــــــــــــــ

  .نيست +ج +الف هيچ

 نامعتبر  معتبر 
ــرط  ــومش ــدارد  س ج در (را ن

ــدمات    ــت و در مق ــه مثب نتيج

  ستا -الف +ب هر

  نيست +ج -ببعضي 

  ـــــــــــــــــــ

  .نيست +ج -بعضي الف

  

 نامعتبر  معتبر 



١٦٤ 

 

    ).منفي است  

  

  ستني +الف -ب بعضي

  است -ب +جهر 

  ــــــــــــــــــــ

  نيست +ج -بعضي الف

  نامعتبر  معتبر 

حــد (را نــدارد  دومشــرط 

وسط در هر دو مقدمه منفـي  

  ).است

  نيست +ب -بعضي الف

  است -ج+ هر ب

  ــــــــــــــــــــــ

  نيست +ج -بعضي الف

  نامعتبر  معتبر 

ــدارد    ــوم را ن ــرط س ج در (ش

ــدمات + نتيجــــه   –و در مقــ

  ).است

  است -الف -ببعضي 

  نيست +ج +بهيچ 

  ــــــــــــــــــــ

  .نيست +ج -بعضي الف

  

 نامعتبر  معتبر 

  

  ستا -الف -ببعضي 

  ستا -ب -بعضي ج

  ـــــــــــــــــــ

  .ستا -ج -بعضي الف

  نامعتبر  معتبر 

ــدارد  دومشــرط  ــد (را ن ح

وسط در هر دو مقدمه منفي 

  ).است

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ اضافي پيشنهادي هاي تمرين و تحقيق  

به بحث تاريخچة (دانان مسلمان ذكر شده است  شكل اول توسط منطق بارةكه دربا توجه به شرايطي . ١

حالت شكل اول و منتج بودن و نبودن  ١٦تمامي ) مراجعه كنيد ٨٥نحوة تعيين نتايج معتبر قياس در صفحة 

  .هر يك از آنها را با روش ذكر شده در كتاب مقايسه كنيد

  :پاسخ

  .نتايج دو روش يكسان خواهند بود

  :با يافتن يك مثال نقض نشان دهيد استدالل زير معتبر نيست. ٢

  .برخي الف ج نيست: هر الف ب است؛ برخي ب ج نيست؛ پس

  :پاسخ

توان با ذكر يك نمونه مثال نقض، عدم اعتبار استدالل را  جز روش بررسي عدم اعتبار يك قياس، ميه ب

مثال زير نيز  دربارةبود، بايد  ستدالل فوق معتبر ميتوان گفت اگر ا به عنوان مثال در اين مورد مي. نشان داد

  :نيست چنينرسيديم؛ در صورتي كه  به نتيجة صحيحي مي

   .ها سه ضلعي نيستند برخي مثلث: ها سه ضلعي نيستند؛ پس شكلبرخي ؛ است مثلثي شكلهر 

  :تحقيق كنيد. ٣

  قياس به چه معنايي هستند؟ ضعيفو  قوي) ضروب(حاالت ) الف

 )ضرب(حالت هر يك از اشكال قياس اقتراني، چند  ضعيفو  قوي )ضروب(حاالت حاصل جمع ) ب

  است؟

  :پاسخ





١٧٩ 

 

به همين ترتيب رابطه تا . كنيم ثابت مي ٥دهيم و رابطه را براي عدد  قرار مي nجاي ه را ب ٤حال مجددا عدد 

  . نهايت قابل تعميم استيب

است و از طريـق تعـداد   ) قياس مقسم(استقراي رياضي از نظر منطقي استقرا نيست و نوعي قياس استثنايي 

  .شود شماري وضع مقدم اثبات مي بي

  

 هاي كالسي ــــــــــــــــــــــــــــــ پاسخ فعاليت 

  :٩٠تمرين ص

  :مقدم و تالي قضاياي زير را مشخص كنيد

  .توانيم امشب به مهماني برويم نمي: فردا امتحان داشته باشيم؛ تالي: مقدم

  .با واليبال خداحافظي خواهم كرد: در بازي فردا برنده نشوم؛ تالي: مقدم

  .نويسم ها را امشب مي تمرين: وقت پيدا كنم؛ تالي: مقدم

  :٩٣تمرين ص

  :اقسام قضاياي منفصل زير را مشخص كنيد

از كـدام    توانـد هـيچ   ولي مي ؛هر دو گروه خوني باشدداراي شود همزمان  زيرا نمي. دقغيرقابل جمع در ص

  .باشد +Bاين دو گروه خوني را نداشته باشد و مثال گروه خوني وي 

  ).تواند مسكوت بماند فرض شده است كه طرح نمي( حقيقيه

اما ممكن است هر دو در شكستن گلدان را نشكسته باشند؛ كدام  شود هيچ زيرا نمي ؛غيرقابل جمع در كذب

  .آن دخيل بوده باشند

فرض شده است كه كسي كه كارت معافيت دائم دارد، سربازي نرفته است و كارت پايـان خـدمت   (ه يحقيق

حال بـراي اسـتخدام بايـد يكـي از ايـن دو      . هيچ كس همزمان هر دو كارت را ندارد ؛ بنابرايننگرفته است

شود كه هر دو ارائه نشوند، پـس رابطـه حقيقيـه     كه هر دو ارائه شود و نميشود  چون نمي. كارت ارائه شود

  .)است

تواند هيچ كدام نباشد  ولي مي ؛شود هم سه شنبه باشد و هم چهارشنبه زيرا فردا نمي ؛غيرقابل جمع در صدق

  .و مثال جمعه باشد

 هاي تكميلي ــــــــــــــــــــــــــــــ پاسخ فعاليت 

  .١سؤال 

  شرطي متصل) الف

   ).اگر با كليد اصلي روشن شود، ديگر با كليد كنترل از راه دور روشن نشده است و برعكس(حقيقيه ) ب
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  غيرقابل جمع در صدق) ج

  هيحقيق) د

  غيرقابل جمع در صدق) هـ

شود از  ولي نمي ؛ممكن است در پخت يك شيريني از هر دو شيره استفاده شود( قابل جمع در كذبغير) و

  ).كدام استفاده نشود هيچ

  شرطي متصل) ز

  .٢سؤال 

  قياس استثنايي اتصالي؛ رفع مقدم؛ نامعتبر) الف

  اگر سيگار بكشم

  عمرم كوتاه خواهد شد    اگر قليان بكشم

  اگر بي احتياطي كنم

  قياس استثنايي اتصالي؛ وضع تالي؛ نامعتبر) ب

  اگر پليس مخفي باشد

  او اسلحه دارد

  اگر دزد باشد

  قياس استثنايي اتصالي؛ رفع تالي؛ معتبر) ج

  قياس استثنايي اتصالي؛ رفع مقدم؛ نامعتبر) د

  قياس استثنايي اتصالي؛ وضع تالي؛ نامعتبر) هـ

  اگر جاده بسته است
  مسافران نمي آيند

  اگر جاده باز باشد ولي مسافري در جاده نباشد

  .٣سؤال 

  .سالبه نيست :معتبر؛ نتيجهقياس استثنايي انفصالي حقيقي؛ ) الف

تـوان ايـن اسـتدالل را     مـي  .پيامك من به دست او نرسـيده اسـت  : قياس استثنايي اتصالي؛ معتبر؛ نتيجه) ب

ممكـن  . نامعتبر هم دانست و گفت كه دليل ندارد با رسيدن پيامك به دست او حتما در جلسه شـركت كنـد  

  .است مريض شود و نتواند بيايد

  .چراغ هشدار روشن نيست: نفصالي حقيقي؛ معتبر؛ نتيجهقياس استثنايي ا) ج

در  .اين بسته از طريـق دريـا بـه كـيش ارسـال شـده اسـت       : ؛ معتبر؛ نتيجهحقيقهقياس استثنايي انفصالي ) د

كرد، نوع قياس، استثنايي انفصـالي غيرقابـل    صحبت مي» مواد غذايي« بارةدر» اين بسته«جاي ه صورتي كه ب

شود از هـر   ولي نمي ؛زيرا ممكن است از هر دو روش مواد غذايي ارسال شوند ؛ودجمع در كذب خواهد ب
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  .دو روش ارسال نشوند

  .شهرام در اتاق كناري نيست: قياس استثنايي انفصالي غيرقابل جمع در صدق؛ معتبر؛ نتيجه) هـ

 هاي اضافي پيشنهادي ــــــــــــــــــــــــــــــ تمرين و تحقيق 

  .شود كنيد كه در منطق جديد قضية منفصلة غيرقابل جمع در كذب چگونه نوشته ميتحقيق . ١

  :پاسخ

» ∨«صورت ه غيرقابل جمع در كذب است و ب ةدر قضاياي شرطي، بيانگر منفصل» يا«در منطق جديد، نماد 

  .شود نمايش داده مي

  :زير را تعيين كنيد منفصلةنوع قضاياي . ٢

  .آن متضاد با يكديگر باشند ياي كه اجزا قضية منفصله) الف

  .آن متناقض با يكديگر باشند اي كه اجزاي قضية منفصله )ب

  .داخل تحت تضاد با يكديگر باشندمتآن  اي كه اجزاي قضية منفصله )ج

  .گردد يا خورشيد براي ايجاد روز و شب يا زمين مي) د

  .خون است يا نيست ةيا اين لك )هـ

  :پاسخ

  در صدقمنفصل غيرقابل جمع ) الف

  منفصل حقيقي) ب

  منفصل غيرقابل جمع در كذب) ج

  منفصل غيرقابل جمع در كذب ) د

  منفصل حقيقي) هـ

  :هاي زير را مشخص كنيد نوع و نتيجة استدالل. ٣

  :پس ؛امروز تعطيل نيست .تعطيل است ،اگر امروز جمعه باشد) الف

  :پس ؛امروز جمعه نيست .تعطيل است ،اگر امروز جمعه باشد) ب

  :پس ؛امروز تعطيل است .تعطيل است ،اگر امروز جمعه باشد) ج

  :پس ؛امروز جمعه است .تعطيل است ،اگر امروز جمعه باشد) د

  جمعه

  تعطيل شدن      تعطيالت رسمي

  تعطيلي به دليل برف

  تعطيلي به دليل آلودگي هوا

  :پاسخ
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 بررسي كنيد كه روش پيشنهادي اوليه شما بهتر بود، يا كاري كه اين دختر انجام داد؟  

  :پاسخ

در كيسـه قـرار داده اسـت، حـداكثر      گفت كه پيرمرد متقلب است و دو سنگريزه سـياه  اگر دختر از ابتدا مي

اما همچنان شانس دختر يك دوم  ؛داد ها را تغيير مي گفت كه اشتباه كرده است و يكي از سنگريزه پيرمرد مي

اما سكوت دختر و فكر وي كاري كرد كـه صـد    ؛)پنجاه درصد احتمال داشت كه به ضررش تمام شود(بود 

  .در صد به نفع او تمام شد

  

 هاي كالسي ــــــــــــــــــــــــــــــ يتپاسخ فعال 

  :١٠٤ص تمرين

ال بحث و تبادل نظر دانش آموزان است تا ميزان قـدرت نقـد و تجزيـه و    ؤهدف از طراحي اين دو س. ٢و١

  .ند و پاسخ صد در صد نهايي براي آنها مورد نظر نيستكنتحليل خود را بررسي 

  :١١١تمرين ص

 . ها هستند و ناشي از خودخواهي انسانهر سه مورد توسل به احساسات 

خطاهاي خـود  و خود را قبول كنند  اتخواهند مسئوليت اشتباه نميخودخواهي در مورد اول افراد به دليل 

  .پذيرند مي ،به نفعشان باشدرا آنچه اما  ؛كنند را توجيه مي

ا بـر  و شخصـي خـود ر   شود كه گـاه افـراد روابـط خـانوادگي     ها باعث مي در مورد دوم، خودخواهي انسان

  .دهندجانبداري از حقيقت ترجيح 

هـا احساسـات خودشـان را مـالك خـوبي و بـدي        شود كه انسان در مورد سوم، خودخواهي افراد باعث مي

  .ديگران بدانند

 هاي تكميلي ــــــــــــــــــــــــــــــ پاسخ فعاليت 

  .١سؤال

  )تطميع(توسل به احساسات ) الف

  چاهمسموم كردن ) ب

  گذاري تله) ج

  نمايي و كوچك نمايي بزرگ) د

  نمايي و كوچك نمايي بزرگ) هـ

  . ٢سؤال

  .نمايي و تيتر دوم كوچك نمايي است تيتر اول بزرگ
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  . ٣سؤال

گونـه   دانش آموزان و توجه به مغالطاتي اسـت كـه در ايـن   مطلب توسط ال نقد و بررسي ؤهدف از اين س

  :به عنوان نمونه به موارد زير توجه كنيد .دشو مياستفاده  از آنهاتبليغات 

اند؟ آيا اگـر كسـي در دوم    هاي مؤسسة شما شركت كرده صد نفر اول كنكور از در زماني در آزمون -

ها شركت كرده است و ده سال بعد، نفر اول كنكور شده است، نتيجة  دبستان يك بار در اين آزمون

 هاي شما بوده است؟ آزمون

 !اند؟ اند، از سؤاالت آن نيز راضي بوده هاي شما شركت كرده كنكور كه در آزمونآيا صد نفر اول  -

 !اند يا به اجبار مدارسشان؟ هاي شما شركت كرده آيا صد نفر اول كنكور به اختيار خود در آزمون -

 !هاي شما و نفر برتر شدن در كنكور وجود دارد؟ آيا رابطة علت و معلولي ميان شركت در آزمون -

  !هاي شما شركت كردند كه نتايج بدي در كنكور به دست آوردند؟ در آزمون چند نفر -

  .٤سؤال

بـه  تـوان   در اين زمينـه مـي  . دانش آموزان استمطلب توسط ال نيز نقد و بررسي و تحليل ؤهدف از اين س

  :زير اشاره كرد عوامل

اعتمـاد بـنفس؛ عـدم شـناخت     ؛ مـدگرايي؛ عـدم   نياز به تحسـين از طـرف اطرافيـان    ؛پذيري از اجتماعتاثير

  ...هاي صحيح و  ارزش

  . ٥سؤال

  .پاسخ به اين موارد در راهنماي درس نخست آمده است

 هاي اضافي پيشنهادي ــــــــــــــــــــــــــــــ تمرين و تحقيق 

  اطمينان پيدا كنيم؟ ،خوانيم مطالبي كه در فضاي مجازي ميتوان از صحت  هايي مي از چه روش. ١

  :خپاس

  .توان استفاده كرد اي نيز مي براي پاسخ به اين سؤال از كتاب تفكر و سواد رسانه

  :هاي زير تحقيق كنيد مغالطه بارةدر. ٢

؛ توسل )اسناد به بي خبري(؛ توسل به جهل تركيب مفصل؛ تفصيل مركب؛ ترور شخصيت؛ انگيزه و انگيخته

  ؛ تحريفبه مرجع كاذب پهلوان پنبه؛ تحريف؛ نقل قول ناقص؛ توسل؛ به اكثريت

  :پاسخ

  .از منابع معرفي شده در انتهاي كتاب استفاده كنيد

  »كاهش مصرف سوخت= رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي «: قد و بررسي كنيدناين سخن را . ٣

  :پاسخ


