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استعداد تحصیلی
ویژه آزمون دکتری

بخش دوم:
منطقی

هادی مسیح خواه

بخش دوم :منطقی
ماهيت سواالت منطقي
انواع استدالل

متن

اجزاي استدالل

ژولیوس سزار ،سردار بزرگ رومي ،منفور همه ساكنین روم بود .مورخان اين
دشمني را به وسیله مدارك متعددی مربوط به شرايط خاص مرگ سزار
نشان دادهاند .اين مدارك حاكي از آن است كه در پايان ،حتي بهترين
دوست او ،بروتوس ،خواهان به قتل رساندن او بود .سیاستمداران و
سناتورهای رومي نیز برای قتل او دست به توطئهچیني زدند.

تضعيف
تقويت

پرسش

نتيجه گيري
رد گزينه

گزينه
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خطای موجود در استدالل فوق ،آن است كه نويسنده . .............

 )1به نظرِ مراجعي فاقد صالحيت متوسل ميشود.
 )2گمان بر آن دارد كه هر چيز كه در مورد گروهي صدق كند ،درباره بخشي از آن
گروه نيز صادق است.
 )3از يك ناكامي براي اثبات يك ادعا به عنوان مدركي جهت انكار آن ادعا استفاده
ميكند.
 )4از تجزيه و تحليل يك گروه كوچك كه نمايانگر جامعه كل مورد نظر نيست،
دست به نتيجهگيري ميزند.

علوم انساني93 ،

11/28/2015

بخش دوم :منطقی
انواع استدالل
 )1قياسي (از كل به جزء)
 )2استقرايي (از جزء به كل)

 )3تشبيهي (از جزء به جزء)
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بخش دوم :منطقی
انواع استدالل
 )1قياسي (از كل به جزء)
 )2استقرايي (از جزء به كل)

مقدمه

نتيجه

شركت سینمايي «الف» ،میلیونها حلقه فیلم ويديويي را به قیمت هر كدام  2500تومان،
مستقیماً به مشتريان خود ميفروشد و برای هر حلقه فیلم  1000تومان سود ميبرد .با اين وجود،
اين شركت ضرر ميدهد؛ چونكه مردم نسخههای كپيشدة غیرقانوني از فیلمهای  2500توماني
را با قیمتي بسیار كمتر ميخرند .تا به حال ،حدود يك میلیون حلقه فیلم با كپي غیرقانوني به
قیمت  500تومان برای هر حلقه ،فروخته شده است .بنابراين ،كپي غیرقانوني برای شركت
مذكور ،حداقل يك میلیارد تومان هزينه از سود بالقوه اين شركت به همراه داشته است.
كداميك از موارد زير ،فرضیهای است كه در صورت درستي ،كمك ميكند كه نتیجهگیری فوق،
قابل توجیه باشد؟

 )3تشبيهي (از جزء به جزء)
www.masihkhah.com

2

 )1قيمت ويديوهاي غيرقانوني ،هرگز كمتر از  500تومان براي هر حلقه نخواهد بود.
 )2شركت «الف» ،هرگز فيلمهايي كه توليدشان قطع شده است را با قيمت زيرِ  2500تومان نميفروشد.
 )3فيلمهاي غيرقانوني كپي شده ،چنان كيفيت بااليي دارند كه تشخيص آنها از فيلمهاي اصلي ،كاري
تقريباً غيرممكن است.
 )4اگر فيلمهاي ويديويي غيرقانوني فروخته نشده بود ،حداقل يك ميليون نسخه از فيلمهاي شركت «الف»،
با قيمت  2500تومان براي هر فيلم فروخته ميشد.

علوم انساني92 ،
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بخش دوم :منطقی
انواع استدالل
 )1قياسي (از كل به جزء)
 )2استقرايي (از جزء به كل)
مستقيم
روابط همبستگي

معكوس

مقدمه

نتيجه

مشاهده

نتيجه

با مطالعه بر روی افراد  65ساله ،محققین به اين نتیجه رسیدند كه سالمت رواني در بزرگسالي،
همبستگي بااليي با روابط صمیمانه با خواهر و برادرها در آغاز بزرگسالي دارد .آن دسته از
آزمودنيهای تحقیق كه هرگز رابطه صمیمانهای با خواهر و برادرهای خود نداشتند يا در سن
دانشجويي با خواهر و برادرهای خود رابطه صمیمانه نداشتند ،نسبت به آناني كه روابط صمیمانه
با حداقل يك خواهر يا برادر خود داشتند ،از سالمت رواني كمتری برخوردار بودند.
اگر يافتههای محققین فوق صحیح فرض شوند ،كدام يك از موارد زير را ميتوان نتیجه گرفت؟

 )3تشبيهي (از جزء به جزء)

 )1داشتن رابطه صميمانه با خواهر و برادرها در سن دانشجويي ،مهمتر از داشتن چنين رابطهاي در 65
سالگي است.
 )2برخي از كساني كه در جواني به دانشگاه ميروند ،احتماالً در  65سالگي از سالمت رواني خوبي بهره
خواهند برد.
 )3روابط صميمانه با خواهر و برادرها به سالمت روحي در  65سالگي مربوطتر است تا صِرف داشتن خواهر
و برادر.
 )4افرادي كه در سن دانشجويي از سالمت رواني خوبي برخوردارند ،احتماالً در  65سالگي نيز از سالمت
رواني خوبي برخوردار خواهند بود.

دكتري90 ،
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بخش دوم :منطقی
انواع استدالل
 )1قياسي (از كل به جزء)
 )2استقرايي (از جزء به كل)
مستقيم
روابط همبستگي

نمونه آماري

معكوس
تعميم به كل

 )3تشبيهي (از جزء به جزء)
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مقدمه

نتيجه

مشاهده

نتيجه

ژولیوس سزار ،سردار بزرگ رومي ،منفور همه ساكنین روم بود .مورخان اين دشمني را به
وسیله مدارك متعددی مربوط به شرايط خاص مرگ سزار نشان دادهاند .اين مدارك حاكي از
آن است كه در پايان ،حتي بهترين دوست او ،بروتوس ،خواهان به قتل رساندن او بود.
سیاستمداران و سناتورهای رومي نیز برای قتل او دست به توطئهچیني زدند.
خطای موجود در استدالل فوق ،آن است كه نويسنده . .............
 )1به نظرِ مراجعي فاقد صالحيت متوسل ميشود.
 )2گمان بر آن دارد كه هر چيز كه در مورد گروهي صدق كند ،درباره بخشي از آن گروه نيز صادق است.
 )3از يك ناكامي براي اثبات يك ادعا به عنوان مدركي جهت انكار آن ادعا استفاده ميكند.
 )4از تجزيه و تحليل يك گروه كوچك كه نمايانگر جامعه كل مورد نظر نيست ،دست به نتيجهگيري
ميزند

علوم انساني91 ،
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بخش دوم :منطقی
انواع استدالل
 )1قياسي (از كل به جزء)
 )2استقرايي (از جزء به كل)

مقدمهبیش از معمول عمر ميكنند عموما افرادینتيجه
هستند كه در جواني الغر بوده و در طي
افرادی كه
جواني هر سال حدود  2كیلوگرم به وزنشان اضافه ميشده است .بنابراين جوانان الغر با
افزايش  2كیلوگرم در سال ميتوانند طول عمر خود را زياد كنند.
مشاهدهكه در استدالل وجود دارد ،آن است كه :نتيجه
يك نقصي

مستقيم
روابط همبستگي

معكوس
تعميم به كل

نمونه آماري

جهت عليت

روابط همبستگي

 )3تشبيهي (از جزء به جزء)

 )1داليلي براي درستي نتيجهگيري خود ارائه ميدهد كه پيش فرضش ،درستي آن نتيجهگيري ميباشد.
 )2اين مسأله را ناديده ميگيرد كه يك ويژگي كه غالبا در بخشي از يك جمعيت يافت ميشود ،ضرورتا
ويژگي غالب كل جمعيت نيست.
 )3بدون ارائه مستندات مفروض ميدارد كه دو پديدهاي كه با هم روي ميدهند در علت حدوث خود
مشتركند.
 )4نتيجهگيري ميكند كه يك پديده علت وقوع پديده ديگري است در حالي كه حداكثر ميتوان اظهار
داشت كه وجود رابطهاي به اثبات رسيده است.

علوم پايه90 ،
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بخش دوم :منطقی
انواع استدالل
 )1قياسي (از كل به جزء)
 )2استقرايي (از جزء به كل)

بر اساس مقالهای منتشر شده در يك مجله تغذيه ،مصرف چغندر به مقدار قابل مالحظهای
نتيجه
مقدمه
خطر ابتال به سرطان را كاهش ميدهد .اين مقاله ،اشاره به نتايج تحقیقي دارد كه نشان مي
دهد افرادی كه در طي روز ،يك يا چند چغندر مصرف ميكنند ،نصف آنهايي كه چغندر
مصرف نميكنند ،در معرض خطر ابتال به سرطان هستند.

مشاهده

نتيجه

كداميك از موارد زير ،در صورتي كه صحیح فرض شود ،استدالل نشريه فوق را تضعیف مينمايد؟

مستقيم
روابط همبستگي

نمونه آماري
روابط همبستگي

معكوس
تعميم به كل
جهت عليت

 )3تشبيهي (از جزء به جزء)
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 )1در پژوهشي ديگر ،بيماران مبتال به سرطان كه روزانه يك يا چند چغندر مصرف ميكردند ،نسبت به
كساني كه چغندري مصرف نكردند ،شانس بيشتري براي بهبود نداشتند.
 )2شركتكنندگان در تحقيق فوق ،اعالم نمودهاند كه هيچ نوع سبزي بجز چغندر مصرف نميكنند.
 )3در پژوهشي ديگر ،دانشمندان دريافتند كه افرادي كه روزانه يك قاشق غذاخوري روغن آفتابگردان
مصرف ميكنند ،يك چهارم كساني كه از اين روغن مصرف نميكنند ،در معرض خطر ابتال به سرطان
هستند.
 )4شركتكنندگان در تحقيق فوق كه چغندر مصرف كردند ،در مقايسه با آنهايي كه چغندر مصرف
نكردند ،احتماالً بيشتر ورزش منظم انجام ميدادند.

كشاورزي93 ،
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بخش دوم :منطقی
حل از طريق زيرمجموعه ها
در سال  30 ،2004میلیون فرانسوی به طور میانگین  40ساعت در هفته كار ميكردند و حدوداً 25
میلیون فرانسوی بر اين باور بودند كه شغلشان بسیار ماللآور است .اين ارقام نشان ميدهند كه
جمعیت نسبتاً كمي از افرادی كه با میانگین بیش از  40ساعت در هفته كار ميكردند ،شغلشان را
ماللآور نميدانستند.
كدام مورد ،بیانگر وجود نقصي منطقي برای اين استدالل است؟

 )1اين احتمال را كه ممكن است تقريباً هيچ شباهتي ميان گروهها وجود نداشته باشد ،ناديده ميگيرد.
 )2دو نتيجهگيري درباره گروههايي با عاليق دوگانه را در كنار هم قرار ميدهد.
 )3براساس شواهدي نتيجهگيري ميكند كه ميتوانند مبناي چندين نتيجهگيري ديگر نيز باشند.
 )4نتيجهگيري آن ،براساس فرضياتي است كه يكديگر را نقض ميكنند.
دكتري90 ،
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بخش دوم :منطقی
گزاره هاي منطقي
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بخش دوم :منطقی
گزاره هاي منطقي
وقتي مادر آشپزی ميكند ،همگي شام خوشمزهای ميخوريم.
اما امروز مادر آشپزی نكرد ،پس ما شام خوشمزه نميخوريم.
كدام مورد ،بیشترين شباهت منطقي را با گزاره فوق دارد؟
 )1اگر سگ ،شپش داشته باشد ،هميشه خود را ميخاراند.
اما سگ ،شپش ندارد ،پس خود را نخواهد خاراند.
 )2اگر سر ميز غذاخوري از نقرهآالت استفاده شود ،اغلب مهمان داريم.
امروز مهمان داريم .پس از نقرهآالت استفاده خواهيم كرد.
 )3وقتي غذا پخته ميشود ،هميشه ميسوزد.
اما غذاي ما سوخته نيست .پس بنابراين غذايي پخته نشده است.
 )4اگر كسي خوشبخت باشد ،او آدم خوششانسي است.
پس يك فرد خوشبخت ،هميشه خوششانس خواهد بود.
www.masihkhah.com

دامپزشكي91 ،

بخش دوم :منطقی
گزاره هاي منطقي
میانگین دو عدد ،يك عدد صحیح فرد و مثبت ميباشد.
كدام يك از موارد زير ،لزوما درباره آن دو عدد ،صحیح ميباشد؟

 )1هر دو زوج هستند.
 )2هر دو فرد هستند.
 )3اگر يكي مثبت باشد ،ديگري منفي است.
 )4اگر يكي منفي باشد ،ديگري مثبت است
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علوم انساني90 ،
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بخش دوم :منطقی
حل خالقانه
فقط رانندگان كامیون ،رانندگان خوبي در بزرگراه هستند.
برخي رانندگان ،رانندگان كامیون هستند.
بنابراين بعضي از رانندگان ،رانندگان خوبي در بزرگراه هستند.
كداميك از موارد زير ،از نظر نحوه استدالل ،شبیه استدالل فوق است؟

 )1فقط اردكها ميتوانند پرواز كنند.
بعضي حيوانات پردار نميتوانند پرواز كنند.
بنابراين ،بعضي اردكها حيوانات پرداري هستند.
 )2فقط خانهها از آجر ساخته شدهاند.
بعضي از ساختمانهاي اداري با آجر ساخته ميشوند.
بنابراين بعضي از ساختمانهاي اداري ،خانه هستند.
 )3فقط جادههايي كه با بتن ساخته شدهاند ،امن هستند.
فقط بزرگراهها امن هستند.
بنابراين بعضي از بزرگراههاي ساخته شده از بتن ،امن هستند.
 )4فقط مادرها ميتوانند رئيسجمهورهاي آينده را به دنيا بياورند.
بعضي از كانگروها مادر هستند.
بنابراين بعضي از كانگروها ميتوانند رئيسجمهورهاي آينده را به
دنيا بياورند.
www.masihkhah.com
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با تشكر
هادي مسيح خواه
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