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 نوع االستدالل   الصیاغة المنطقیة السلیمة  االستدالالت المتضمنة في النص  
إن فھمنا للسبل التي تتفاعل بھا  

الشمس قد یكون  الغیوم مع ضوء 
غیر صحیح. إن القیاسات الحدیثة  

تشیر إلى أن الغیوم تمتص من  
الطاقة أربعة أضعاف الكمیة التي  

 كنا نفقدھا من قبل 

تشیر القیاسات الحدیثة إلى أن 
الغیوم تمتص من الطاقة أربعة  
أضعاف الكمیة التي كنّا نفقدھا  

للسبل  من قبل. ومن ثم فإن فھمنا  
غیوم مع ضوء  التي تتفاعل بھا ال

 الشمس قد یكون غیر صحیح

 استدالل استقرائي 

لما كانت النماذج القائمة التي  
وظائف المناخ تعتمد على تفسر 

القیاس األصلي؛ فإن ثبات صحة  
القیاس الجدید یعني وجوب فحص  

عمل المناخ فحصاً دقیقاً  نماذج 
وكامالً. وإننا نستعمل نماذج  
المناخ في محاوالتنا لقیاس  
فإذا  ارتفاع حرارة مناخ األرض.  

ثبت أن ھذه النماذج المناخیة غیر  
اجع فھمنا  صحیحة فعلینا أن نر

الرتفاع حرارة األرض مراجعة  
 دقیقة  

إن النماذج القائمة التي تفسر  
قیاس  المناخ تعتمد على الوظائف 

األصلي ونحن نستعمل نماذج  
المناخ في محاوالتنا لقیاس  

 مناخ األرض ارتفاع حرارة  
ثبت أن ھذه النماذج المناخیّة  فإذا 

غیر صحیحة علینا أن نراجع  
فھمنا الرتفاع حرارة األرض  

 مراجعة دقیقة 

 استدالل استنباطي 

 

https://hulul.online/


 فكرة أخرى   نتیجة  استدالل 
 مقدماتنتیجة معینة من عدة 

 نتائج االستدالل  استدالل 
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 الصوري االستدالل 
 االستقراء 

 الكذب بالصدق
 قضایا

 مقدمة 
 مقدماتھ 

 كاذبة 

 كاذبة 

 كل المواطنین الرومان كانوا طالب
 بعض العرب القدماء كانوا مواطنین رومان   

 كانوا طالببعض العرب القدماء 

 إذا كان شخص فیلسوفاً؛ فھو حكیم  
 ً  عبد الحمید لیس فیلسوفا

ً  عبد الحمید   لیس حكیما

ً  عبد الحمید   لیس حكیما

أن نرفض مساندة األكادیمیّین للتوسع  إذن ینبغي 
 في التعلیم الجامعي 

 إذا كان شخصاً فیلسوفاً؛ إذن فھو حكیم 
 عبد الحكیم حكیم 

 یساند األكادیمیون التوسع في التعلیم الجامعي  1م
 ھم سیستفیدون من ھذا التوسع  2م
 مساندتھ لھذا الشيء كلما استفاد أحدھم من شيء؛ فال بد أن ترفض  3م
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 ً  إذا كان أحمد طبیباً فإن سعیداً ال یكون طبیبا

 فإنھا تكون وفیة إذا لم یتم إیذاء الكالب 

 إذا لم أدرس لن أنجح 
 إذا كنت لبقاً في االختبار الشخصي سیتم قبولك

 إذا لم تكن لبقاً في االختبار الشخصي لن یتم قبولك
 

 إذا فقط درست ستنجح 
 إذا درست فقط ستنجح 

 سیفوز البطل إذا فقط لعب بعنف 
إذا لم تسقط الكرة في الماء إما أن یحضرھا  

 كلبك أو كلبي 

 إذا غرد بلبلك یغرد بلبلي 
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 أحمد حصل على درجات عالیة في الشھادة الثانویة  

 أحصل على درجات متدنیة 

 ال یمكن الوصول إلى نتیجة 
 

 ال یمكن الوصول إلى نتیجة 
 

 ال یمكن الوصول إلى نتیجة 

المقدمات ال توصل إلى نتیجة ألن  
النتیجة غیر متضمنة في  

 المقدمات 

 شقیقك موظفاً في إحدى الجامعات السعودیة 

یمكن أن تكون ھناك مواد أخرى  
غیر الفلزات موصلة للحرارة وقد  

 یكون الماء منھا

لیس السعودیون فقط ھم  
وقد یكون محمد من -الكرماء

 جنسیة أخرى تتصف بالكرم 
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تنتشر فروع شركة "أبل" في أنحاء العالم؛ 
العالم لذلك یوجد لھا فروع في  السعودیة جزء من 

 المملكة العربیة السعودیة 

إن نجاح الحكومات في تطویر األوضاع االقتصادیة یؤدي إلى زیادة  
 الدخل السنوي للفرد  

 نجحت الحكومة السعودیة في تطویر األوضاع االقتصادیة  
 إن نجاح الحكومة السعودیة أدى إلى زیادة متوسط الدخل السنوي للفرد 

أدى التعاون بین شركات الطیران الخلیجیة إلى تحقیق وفر كبیر في  
  األموال لدولة الكویت، ودولة البحرین، والمملكة العربیة السعودیة،

   ...إلخ
الخلیجیة یحقق وفراً كبیراً في  إن التعاون بین شركات الطیران 

 األموال لكل من دول الخلیج 
آالت ضخ  مجموعة اآلالت التي تستخدمھا شركة أرامكو في تطویر  

 البترول وتكریره متنوعة  
مجموعة اآلالت التي تستخدمھا شركة أرامكو تعتمد على المعرفة العلمیة  

 واالبتكار في تطویر ضخ البترول وتكریره  
تعتبر شركة أرامكو األولى على مستوى العالم في تطویر آالت ضخ  

 ریره البترول وتك
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