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  به ويژه استادان بزرگ زندگي بر استاداني كه ذره ذره وجودشان را براي آموختن فدا كردنددرود 
  .اند ترين لحظاتي است كه آموزگاران براي ما ساخته كننده لذت بخش نوشته تداعي ن دستاي

  .هايشان براي امروز ما ساخته شده است يادشان، وجودشان و نفس
آنـان   هـاي ذهنـي   شود تـا برخـي توانمنـدي    هايي انجام مي تر مراكز علمي معتبر دنيا براي ورود دانشجويان به مقطع دكتري، ارزيابي در بيش

همـراه    هاي رياضياتي پايه و كالمـي بـه   است كه در پي سنجش توانمندي GREالمللي  بين  ها، آزمون ترين آن شده سنجيده شوند كه شناخته
ــه     ــديان، تجرب ــدس احم ــاي مهن ــاب آق ــه جن ــل از دانشــگاه    2نگــارش اســت (ك ــا بورســيه كام ــذيرش ب ــت پ ــار شــركت در آن و درياف   ب

 New Mexico State Universityنيز سازمان سنجش آمـوزش   1390رو، از سال   آمريكا در رشته بازاريابي را در پيشينه خود دارند). از اين
اسـتعداد  «) است را با نـام  MBAكه ويژه متقاضيان رشته  GMATالمللي  بين  كشور نيز مطالبي همانند آنچه در چنان آزموني (و نيز آزمون

خواهـان ارزيـابي    بـراي آن، حقيقتـاً   »درس«جـاي نـام     نظرگرفـت. البتـه كـه بـه     ها در همه رشته صورت درسي عمومي براي و به »تحصيلي
هاي آن وجـود داشـت؛ از    است. اگرچه در سه سال نخست، تغييراتي در شمار پرسش »هاي آن در چندين حوزه ورزيدگي ذهني و توانمندي«

  است: بخش زير رسيده 4پرسش در  30به حالت پايدار  93سال 
 پرسش) 8يابي/ درك مطلب ( نشاني -
 پرسش) 7استدالل منطقي ( -
 پرسش) 8الگويابي/ تحليلي (  -
 پرسش) 7كميتي (  -

هـاي مشـترك آن بـا     بر سرفصل هاي كنكور دكتري از آغاز تاكنون، افزون هاي همه رشته اي از بررسي پرسش كتابي كه پيش ِرو داريد، چكيده
تـرين گنجينـه از سـطح آسـان تـا ميـاني        وكـار اسـت تـا غنـي و متنـوع      سي ارشد مديريت كسـب درسي به همين نام براي داوطلبان كارشنا

است) در دسـترس   هاي كنكور سراسري براي فهم بهتر و عميق بهره گرفته شده هاي كنكور (حتي در جاي نياز، از پرسش پرتكرارترين پرسش
هـا نيسـت) قـرار بگيـرد. مطالـب       بـراي آن  »تجسمي«ربردارنده بخش جز فني و مهندسي كه اين كتاب د همگي داوطلبان كنكور دكتري (به

  اي كـه در پايـان هـر گفتـار     گونـه  انـد بـه   ها تاليف و تدريس كامال تشريح شـده  ترين زبان بر پايه تجربه سال طور مفصل و به ساده ها، به بخش
  است. هاي داوطلبان گنجانده شده (= فصل)، چندين آزمون براي ارزيابي آموخته

در كنكور دكتري وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري     93-90هاي  هاي علوم پزشكي فقط در سال كه سنجش اين درس براي رشته جايي ز آنا
نخـوردگي و امكـان    كـار شـد؛ بـراي حفـظ دسـت      ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خود براي آن دست به97شد و از سال  انجام مي

هاي اين درس با پاسخ كامال تشـريحي در   هاي پرسش هاي علوم پزشكي در روزهاي پاياني پيش از كنكور، دفترچه خودارزيابي داوطلبان رشته
 آورده هـاي پرتكـرار   هاي دشـوار بخـش   است. همچنين، پرسش تر در دسترس آنان قرار گرفته  استعداد تحصيلي براي تسلط بيش IQBكتاب 

اسـتعداد تحصـيلي بـراي     IQBگـام در كتـاب    بـه  و حتي پيشرفته، با تدريس و حل تشريحي گامتكرار  هاي كم شده در اين كتاب و نيز بخش 
  اند. هاي برتر آورده شده داوطلبان كوشا و خواهان دستيابي به رتبه

آرده مـدير   خليلي مدير ارجمند و دلسوز مجموعه، جناب آقاي شرقي مدير گرانمايه انتشارات، سركار خانم اميرحسين در پايان از جناب آقاي
 شكيبا و پشتيبان فني و هنري و همكاران ديگري كه در پديدآيي و بهبود كيفي مطالب با پيشنهادهاي خود، كمك شاياني به ما اين اثر ما را

  كنبم. ياري كردند صميمانه سپاسگزاري مي
  اين كتاب پيشكشي است به نخستين آموزگاران زندگي، پدران و مادران.

اي برتـر در سـرآمدترين    كننده و رتبـه  اي، توانستند با كسب درصدهاي خيره ويان پيشين ما حتي در نبود چنين گنجينهگونه كه دانشج همان
شوند؛ قطعا شما داوطلبان گرامي نيز با خوانش دقيق و باپشتكار همگي مطالب، در تكـرار و حتـي كسـب نتـايجي      هاي كشور پذيرفته دانشگاه

  .بهتر از آنان توانا خواهيد بود
 – 02166568621توانيد با شماره تلفـن (  هاي استادان يا ارتباط مستقيم با نويسندگان هستيد مي مندي از كالس كه خواهان بهره در صورتي

  با ما در ارتباط باشيد. drkhaliliEstedad_va_Zaban@گروه آموزشي تاليفي دكتر خليلي) تماس حاصل كنيد يا از نشاني 
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ها و چيرگي آنـان بـر    هدف اين بخش، سنجش توانايي داوطلبان در درك و فهم مطالب يك بند (پاراگراف)، واكاوي استدالل
  سازِكارهاي پيچيده زباني و منطقي است.

رسند و ممكن است موجب سردرگمي و خشمگيني شوند! اما بـا   هاي اين بخش در ظاهر سخت و پيچيده به نظر مي پرسش
هـاي دشـوار را بـه     دهيم، در تالشيم كه حتي پرسش را توضيح ميها  آن دقيق و تكرار زياد نكات و مواردي كه در ادامه رعايت

هاي استدالل منطقـي را   شكلي بسيار ساده تبديل كنيم تا با خيالي آسوده به سراغ بقيه موارد برويد. در ادامه گوناگوني پرسش
  كنيم: بررسي مي

  ي استدالل منطقيها گوناگوني پرسش -1
  بندي كرد:  توان بر پايه زير دسته اند را مي ها آمده هايي كه از اين بخش در طي ساليان، در آزمون پرسش

انـد، بلكـه در    هاي بخش استدالل منطقي را در برگرفته تنها در طي ساليان اخير همگي پرسش توان گفت كه نه به جرأت مي
   اند. شكل كلي پرسش واكاوي متن به صورت زير است: ساليان دورتر نيز سهم فراواني داشته

  

»

.«

  متن استدالل

  

پرسش؟
  

  گفتار نخست

 استدالل منطقي

 ها و چهارچوب پاسخگويي شناخت گوناگوني پرسش



  
 

 8 گفتار نخست

1 (  

2 (  

3 (  

4 (  

  ها گزينه

  

شد، معمـوالً داراي عبـارات و جمـالت    اي كوتاه با متن استدالل كه ممكن است بخشي از سخنراني، مقاله يا گفتگوي عاميانه
عاميانه و بدون توالي منطقي است كه گاهي به جاي آن كه به زبان منطق نزديك باشد، به عمد درهم ريخته، پيچيـده و داراي  

  است. كننده اضافات گمراه
  هاي زير بوده است: يكي از گونه  ها، محدود و در بردارنده هنگام تر بيشهاي اين قسمت در  پرسش

  پنداره (مفروض) پنهان  )1
  ) سست كردن (تضعيف) متن2
  ) پشتيباني از (تقويت) متن3
  گيري از متن ) نتيجه4
  ) بهترين جمله براي ادامه متن5
  ) يافتن تضاد، تناقض يا ايراد درون متن6
  ) يافتن گزينه همخوان با يا نزديك به متن7
   است براي آن كه پـي ببـريم در    »متن پرسش«كاوي متن، خواندن گويي به پرسش وا ين گام براي پاسختر مهمنخستين و

  خواهد.  هنگام خواندن متن بايد به دنبال چه مواردي بگرديم و نويسنده يا متن چه چيزي را از ما مي
الف ها نيز ممكن است به لحاظ منطقي دو به دو يا يك به سه در مقابل يكديگر قرار بگيرند (براي نمونه دو موضوع مخ گزينه

هاي متن يا حتي سخني نامربوط بـا مـتن اسـتدالل باشـند و گـاه خيلـي        سخني فراتر از گفتهها  آن داشته باشند.) يا برخي از
 اين موارد كمكي براي يافتن پاسخ درست هستند كه در جاي خود بـه تفصـيل دربـاره     متعصبانه يا گاه خيلي كلي باشند. همه

  گوييم. سخن ميها  آن
  :تـرين گـام، زدودن    اي و به ويژه بخـش واكـاوي مـتن، پايـه     هاي استدالل منطقي اسخگويي درست به پرسشبراي پ توجه

آيد بسنده كنيم و به هيچ وجه   چه در متن مي هاي ذهني است. زيرا، فقط بايد به آن فرض هاي پيشين و پيش همگي دانسته
  خني مستند و بدون شبه و ايراد بدانيم.به واكاوي فراتر از متن نيازي نيست و آن چه در متن آمده را س

  هاي واكاوي متن چهارچوب پاسخگويي به پرسش -2
اسـت و   طور كه گفته شد، نخستين گام، خواندن پرسش متن است تا بدانيم كه چه چيزي از مـا خواسـته شـده    همان) 1

گيـري و ....) را   پشتيباني، نتيجهپرسش (پنداره پنهان، سست كردن،   اي از خواسته براي اين كه فراموش نكنيم، گزيده
  در كنار متن بنويسيم.

رويم. (حواسـمان   ها مي خوانيم و سپس به سراغ گزينه ي پرسش، متن را به دقت و سريع مي ) با در نظر داشتن خواسته2
كـز  باشد كه غرق خواندن متن و لذت بردن از آن نشويم و همچنين جمالت و توضيحات انحرافي و در هم ريخته، تمر

  .)ذهني را به هم نزنند
  كشيم تا حواسمان را پرت نكنند. كامل خط مي طور بهآيند،  هايي كه در ابتدا نامربوط به ديده مي ) روي گزينه3
  گزينيم. م تا بتوانيم گزينه درست را برميروي مانده، دوباره به سراغ متن مي هاي باقي ) از ميان گزينه4
  توانيم كمك بگيريم: هاي زير مي خ برسيم، از گام) اگر همچنان نتوانستيم به پاس5



  
 

 استدالل منطقي  9

پاسخ درسـت باشـد   ديده شايد ها، از بين دو گزينه به  ها، يكي از گزينه اگر در هنگام نخستين بار خواندن متن و گزينه الف)
خـود اعتمـاد   (به قول خودماني چشممان را گرفت!) اما بار دوم خوندن متن دچار دودلي شديم، بهتر است به گمانه نخسـتين  

  دهد! انگيزي انجام مي  ها، ذهن ما كارهاي شگفت هنگام تر بيشكنيم. زيرا، در 
را در دستگاهي  Aكنند (براي نمونه: هنگامي كه ويژگي  بيرون از موضوع اصلي متن را بيان ميهايي  هايي كه گفته گزينه ب)

  نادرست هستند. حتماًگويد)  مي آن دستگاه سخن Bاي در مورد ويژگي  نخستين بيان كند؛ اما گزينه
. محتمل است كـه نادرسـت باشـد    تر بيشي در مورد موضوعي بدهد؛ تر كمتر و حكم مستح اي سخني قطعي هرچه گزينه پ)
  ، .... قطعيت مثبت يا منفي زيادي در خود دارند).هرگز، هيچ، همه، هميشه، هموارهها و قيودي مانند:  (واژه

اي در  همخواني داشته باشد، حتمـا نادرسـت اسـت و وارون آن (اگـر گزينـه       شده هاي زدوده گزينه ها با اگر يكي از گزينه ت)
  هاي زدوده باشد، حتما درست است). گزينهسخن تضاد با 

توانيم محتاط و دست به عصا حرف بزنيم كه در اين صورت گفتارمان  گيري بايد تا مي پنهان يا نتيجهي  براي بيان پنداره ث)
  .محتمل است كه درست باشد تر بيشتر باشد؛  كارانه تر و محافظه اي طوالني شود. پس، هرچه گزينه ميطوالني 

ور بـوم افتـاده) يـا بـيش از حـد جزيـي        اي كه بيش از حد كلي (افراطي و از اين گيري، گزينه هاي نتيجه در مورد پرسش ج)
  ري خوبي براي متن باشد.گي تواند نتيجه ور بوم افتاده) باشد، نمي (تفريطي يا از آن

 تـر  بيشهاي درون متن را در خود داشته باشد،  شمار زيادي از واژهاي  اي كه به گونه گيري، گزينه هاي نتيجه براي پرسش چ)
هـا   هـاي آن واژه  مطالب را بگويد آن را با همسنگ (= متـرادف)  همان؛ زيرا نويسنده اگر بخواهد محتمل است كه نادرست باشد

  ها! واژه همانند نه خود ك بيان مي
هاي واكاري مـتن را مطـابق چهـارچوب و نمـودار زيـر       الزم براي پاسخگويي به پرسشهاي  بندي از گام اكنون گزيده و جمع

  توان در نظر داشت: مي
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  اجزاي استدالل -3
  گويند. هاي (فرضيات) مطرح شده را استدالل مي گيري بر پايه پنداره نتيجه

  هار بخش وجود دارد:در هر استدالل چ
  هاي آشكار استدالل ) پنداره1
 هاي پنهان استدالل ) پنداره2
 ) ساختار استدالل3
 ) نتيجه استدالل4

برخـي از  ، »هاي پنهـان  پنداره«آيند. اما  آشكار در متن استدالل مي طور بههايي هستندكه  پنداره همان »هاي آشكار پنداره«
گـوييم:   هايي كه در گفتـار روزمـره بـه فالنـي مـي      هماندر گفتار روزانه زياد است (ها  آن ردهايي هستند كه به ويژه كارب پنداره

كـرده، بيـابيم    زنـي  را گمانهها  آن شوند بلكه بايد بتوانيم ) و در متن استدالل ديده نمي»دونم با خودت چه فكري كردي!؟ نمي«
احتمـاالً  «گوينـد   اي ساده وقتي به مـا مـي   ل هستند. در نمونهاند و حلقه گمشده استدال زيرا، در اصل درون ذهن نويسنده بوده

 در ذهن گوينده ابري بودن آسمان پنداره پنهان است. »قرار است باران بيايد
بندي  رساند و همچون استخوان گيري مي ها (آشكار و يا پنهان) به نتيجه فرآيندي است كه ما را از پنداره »ساختار استدالل«

  توان دريافت: كند. در نگاهي كلي مي سست كردن آن، كليت استدالل را سست مياستدالل است كه 

 
  

  دهد؛ به همين دليل ثروتمند شده است. فالني ماليات نمي نمونه:
  پنداره آشكار: ماليات ندادن فالني

  شود. پنداره پنهان: هر كسي كه ماليات ندهد ثروتمند مي
  ستدالل: ثروتمند شدن فالنيگيري ا نتيجه
توان هر يك از اجزاي آن را سسـت يـا از    شود براي سست كردن يا پشتيباني از استدالل، مي طوركه در ادامه گفته مي همان

  آن پشتيباني كرد.

  پنداره (مفروض) پنهان -4
اي از  د ندارد؛ بلكه همچون فرماندهين اجزاي استدالل است. زيرا، مستقيماً در متن استدالل وجوتر مهمتوان گفت يكي از  مي

جاست كه بايد آن (او) را شناسايي كـرد و   برد. سختي كار آن خواهد مي مي استدالل را به هر سويي كه لشكردرون پايگاه خود، 
آيـد كـه    كند. گاهي نيز پـيش مـي   كاربرد آن هنگامي است كه حتي نقش مهمي در تقويت استدالل (روحيه لشگريان) ايفا مي

ي طـراح،   هاي واكاوي متن هرگـاه خواسـته   ها (پنهان) نياز شديدي داريم. در پرسش گيري از متن نيز به اين پنداره اي نتيجهبر
  هايي مانند زير آن را خواهيم ديد: يافتن پنداره پنهان باشد، در قالب پرسش

    مفروضه در نظرگرفته شده است؟ عنوان بهاز موارد زير  يك كدامدر بحث فوق  
 فرض در نظر گرفته است؟ عنوان بهاز جمالت زير را  يك كدامي متن فوق  يسندهنو  
 هاي مبتني است؟ از مفروضه يك كدامگيري متن فوق بر نتيجه  
 يك مفروضه يا شرطي متكي است؟ عنوان بهاز جمالت زير  يك كدامفوق به  گيري درستي نتيجه  

 نتيجه استدالل ساختار استدالل هاي استدالل پنداره

 پنداره پنهان پنداره آشكار



  
 

 استدالل منطقي  11

را پـاك  هـا   آنبدون استفاده از خميردنـدان، جـرم دنـد   پرسش: يك شركت توليدي ژاپني، مسواك جديدي ساخته كه 
هاي خورشيدي، پرتوهاي  حساب انگيز به چند سلول خورشيدي مجهز است كه مانند ماشين كند. اين مسواك شگفت مي

كنند. اين جريان الكتريكي، از طريق يك سيم سربي به سر مسواك منتقل  خورشيدي را به جريان الكتريكي تبديل مي
هاي  دهد كه جرم كند، با اسيد موجود در محيط واكنشي شيميايي انجام مي وقتي با دندان شما تماس پيدا مي شود و مي

برد. اين شركت اميدوار است كـه بـا عرضـه ايـن      از بين مي هاي مخرب دندان را شكند و باكتري نشسته بر دندان را مي
  ند بازاري بزرگ در ژاپن براي خود ايجاد كند.هاي سنتي بربايد و بتوا محصول جديد گوي سبقت را از مسواك

  ؟شود نميكدام مورد، فرض الزم براي موفقيت برنامه اين شركت محسوب 
  )98 كسب و كار(كارشناسي ارشد مديريت 

برداري از اين نوآوري جهت ايجاد تنوع در بازارهاي داخلي خود و افزايش سودآوريشـان   ) كشورهاي ديگر، اقدام به كپي1
  د كرد.نخواهن

آورند از روش سنتي مسواك زدن دهان و دندان، چيزي  ها به وجود مي ) ميزان بهداشت دهان و دنداني كه اين مسواك2
  كم ندارد.

  هاي سنتي خواهد بود. هاي خورشيدي منطقي و قابل رقابت با مسواك ) قيمت مسواك3
  واهد داشت.) استفاده درازمدت از مسواك جديد عوارض جانبي خاصي به دنبال نخ4

  پاسخ:
بـراي   نادرسـت آن، يافتن پنداره   خواهند. خواسته خوانيم تا ببينيم چه چيزي را از ما مي پرسش متن را مي -گام نخست

  استدالل متن است.
از جريـان   گيـري  سـپاريم (مسـواك جديـد بـا بهـره      اي از آن را به ذهن مـي  خوانيم و گزيده دقت مي متن را به -گام دوم

سـنتي،  هـاي   رود با كنار زدن گونه مي كند و انتظار مي را پاكيزهها  آنليدشده از پرتوهاي خورشيدي، دندالكتريكي تو
  جاي خود را در بازار باز كند).

  رويم: ها مي به سراغ گزينه -گام سوم
  اگر چنين نباشد كه پس به گونه تازه چه نيازي خواهد بود؟!  ) 2
  ذهن مشتري براي برگزيدن است!  ) مسلما يكي از عوامل تاثيرگذار در3
  از اين باشد وگرنه موج شديدي از مخالفت عليه آن به راه خواهد افتاد! غير) قطعا نبايد 4

 »كشورهاي ديگر«هشداري براي سست كردن برنامه بنگاه خواهد بود؛ زيرا در صورت كاميابي آن، چرا  1اما سخن گزينه 
  ؟!»كنند الگوبرداريها  آن از نوآوري«نخواهند 

 طـور  بهعام و فضاهاي معماري و شهري،  طور بهاخير وارد مقوله فضا، هاي  پرسش: مطالعات مربوط به جنسيت، در دهه
 ميـان زن و مـرد  هـاي   كلي، شناسايي تفاوت طور بهخاص شده و مبحث ديگري از دانش اجتماعي فضا را گشوده است. 

توان در زمينـه مسـائل مختلـف مـورد      مي راها  ين ايفا كند. اين تفاوتتواند نقش تاثيرگذاري بر رفتار هريك از طرف مي
اجتماعي امـري ضـروري    براي سازگاري، نشاط، سالمت و آرامش زندگي شخصي وها  بررسي قرار داد. آشنايي با تفاوت

موازنه در اين  توان ابعاد ديگر آشنايي را در محيط اجتماعي و طراحي فضاها مشاهده نمود و يك نوع مي چنين است. هم
  زمينه را با درنظر گرفتن روان هر دو جنس، مدنظر قرار داد.

  

  )98(دكتري هنر   ش استدالل فوق، كدام است؟پذير فرض الزم براي
  ) ادراك مقوله فضا در نزد دو جنس، متفاوت است.1
  ) غايت زيبايي در معماري، هماهنگي با دانش اجتماعي فضا است.2
  وه ايجاد فضاهاي معماري و شهري موثر است.) جنسيت معمار، در نح3
  ) معنا و طريق رسيدن به سازگاري، نشاط، سالمت و آرامش زندگي شخصي و اجتماعي در نزد دو جنس متفاوت است.4
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  پاسخ:
آن، يافتن پنداره پنهان اسـتدالل    خواهند. خواسته خوانيم تا ببينيم چه چيزي را از ما مي پرسش متن را مي -گام نخست

  تن است.م
تواند  مي ميان زن و مردهاي  سپاريم (شناسايي تفاوت اي از آن را به ذهن مي خوانيم و گزيده دقت مي متن را به -گام دوم

نقش تاثيرگذاري بر رفتار هريك از طرفين ايفا كند و يك نوع موازنه در اين زمينه را بـا درنظـر گـرفتن روان هـر دو     
  جنس، مدنظر قرار داد).

  رويم: ها مي به سراغ گزينه -گام سوم
  در متن سخني گفته نشده است.  »غايت زيبايي در معماري«) درباره 2
جنسيتي بر رفتـار هريـك از طـرفين در    هاي  نقش تاثيرگذار تفاوت«) سخني كامال نامرتبط به متن است! (متن درباره 3

  است)  »مقوله فضاهاي معماري و شهري
  معماري فضا هستند نه اين كه هدفي وابسته به جنسيت باشند! ) عواملي كلي و ضروري براي 4

كـه بـه سـبب گونـاگوني     اي  ش استدالل متن است بـه گونـه  پذير براياي  پنداره كننده به درستي بيان 1اما سخن گزينه 
  از فضا نيز گوناگون خواهد بود.ها  برداشت  جنسيتي،

تـر   پـايين ها  ر، سطح كارايي آب مصرفي از سطح كارايي كل نهادهپرسش: به دليل نبود انگيزه در واحدهاي توليد نيشك
مختلف در ترويج استفاده بهينه از آب، هنوز انگيزه موثري براي هاي  است. با وجود كمبود آب در كشور و اجراي سياست

ترغيب كنـد. بـه   ها  دهاز نهاده آب نسبت به ديگر نهاتر  را در استفاده بهينهها  آن نشده كه فراهمواحدهاي توليد نيشكر 
توليدكننده نسبت به افزايش كارايي آب در زمينه كشت نيشـكر،  سازي  كاهش مصرف آب و حساسهاي  واقع، سياست

تنظيم شود كه اي  براي آب آبياري به گونه گذاري شود كه نظام قيمت مي خيلي موثر نبوده است. بنابراين، تاكيد بر اين
  كند.ها  از افزايش كارايي ديگر نهاده تر بيشفزايش كارايي آب، توليدكننده نيشكر را تشويق به ا

  )98(دكتري كشاورزي و منابع طبيعي   متن، بر كدام فرض استوار است؟ گيري نتيجه
  منابع آبي تامين كرد. تر كمتوان با مصرف  مي داند كه همين سطح كنوني توليد را نمي ) توليدكننده نيشكر، در حال حاضر1
كه توليدكننده نيشكر در جهت افزايش كارايي استفاده از آب قدمي برندارد، خود از بازنـدگان اصـلي ايـن     صورتي ) در2

  ضعف مديريت منابع آب خواهد بود.
 متعادل نشود، آسيب آن تنها متوجه توليدكننـدگان خاصـي  ها  ) اگر سطح كارايي آب مصرفي با سطح كارايي كل نهاده3

  ضرر خواهد ساخت.شود، بلكه كل كشور را مت نمي
هـا   آنسازي  حساسهاي  كه در برنامههايي  به انگيزهها  آن مالي، با واكنشهاي  ) واكنش توليدكنندگان نيشكر به انگيزه4

  نسبت به افزايش كارايي آب اعمال شد، متفاوت خواهد بود.
  پاسخ:

بـراي  اي  آن، يـافتن پنـداره    خواسـته خواهنـد.   خوانيم تا ببينيم چه چيـزي را از مـا مـي    پرسش متن را مي -گام نخست
  استدالل متن است. گيري نتيجه
سپاريم (سطح كارايي آب مصرفي از سطح كارايي كل  اي از آن را به ذهن مي خوانيم و گزيده دقت مي متن را به -گام دوم
  شود). مي است كه از اين رو، به تشويق توليدكننده نيشكر به افزايش كارايي آب تاكيدتر  پايينها  نهاده
  رويم: ها مي به سراغ گزينه -گام سوم

  استدالل است!!  آغازينهاي  ) پنداره پنهاني براي گفته1
  ) سخني فراتر از متن است! 2
  ) سخني بسيار فراتر از متن است! 3

  متن است. گيري به خوبي، پايه و بنياني براي پيشنهاد گفته شده در نتيجه 4اما سخن گزينه 
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رسـد، امـا خطاسـت اگـر      نمي است است كه ترقي بشر در جهان اخالق، به پاي ترقي او در جهان صنعتپرسش: اين ر
پيشرفت تمدن و اخالق را داراي تناسب معكوس بدانيم و معتقد شويم كه ترقي اولي، موجب تنزل دومي بـوده اسـت.   

جاي بحث نيست، در دو سـه قـرن    جا نايحقيقت اين است كه اين هر دو در تكامل بوده و هست اما بر اثر عواملي كه 
  از اخالق بوده است.تر  اخير، ترقي صنعت و دانش، بسيار سريع

  )98ي انسان(دكتري علوم   كدام مورد، فرض مستتر در استدالل نويسنده متن است؟
  ) به واقع، امكان ارزيابي و سنجش پيشرفت اخالقي وجود دارد.1
  از سطح اخالقي مردم در حالِ حاضر بوده است. تر ) اخالق مردم در سه دهه پيش، پايين2
  در طول تاريخ نبود، امروز شاهد چنين پيشرفت عظيمي در تمدن بشري نبوديم. انسان) اگر به خاطر رشد اخالقي 3
  آورند. مي فراهم) افرادي كه به پيشرفت اخالقي بشر اعتقاد ندارند، راه را براي سوءاستفاده از دستاوردهاي صنعتي 4

  :پاسخ
خواهند. خواسته آن، يافتن پنداره پنهان نويسـنده   خوانيم تا ببينيم چه چيزي را از ما مي پرسش متن را مي -گام نخست

  متن است.
سـپاريم (اگرچـه رونـد پيشـرفت اخـالق بـه انـدازه         اي از آن را به ذهن مـي  خوانيم و گزيده متن را به دقت مي -گام دوم

  ندارد).اي  پيشرفت تمدن پيوند وارونه پيشرفت صنعت و دانش نبوده است؛ با
  كنيم: ها را بررسي مي گزينه -گام سوم

  اخالقي سخن گفته شده است؛ پنداره آشكار متن است!  »پيشرفت«و  »ترقي«كه در متن درباره  جايي آن) از 2
  فراتر از آن است. اي  ) صرفا برهاني براي درستي سخنان آغازين متن و به گونه3
  مرتبط به استدالل متن است! ) سخني نا4

موردنظر  جا اينكه در  »پيشرفت«گويد كه هنگامي كه از هرگونه دگرگوني (چه  مياي  زيركانه طور به، 1اما در گزينه 
پيشـين  آن نسبت بـه حالـت    »امكان ارزيابي و سنجش«شود، حتما  مي ) سخن گفته»رفتپس«بوده است يا چه 
  شدني بوده است.
 گـراد  سـانتي درجـه   4، متوسط دماي زمين تـا  2100ارشي كه به تازگي منتشر شده است، تا سال پرسش: بر طبق گز

انجامد. در حال حاضر  مي فراوانهاي  محيطي، از جمله مهاجرت ين پديده به تغييرات گسترده زيستخواهدشد. ا تر بيش
جا  بهوند را با حفظ امنيت و بدون مشكل جاش مي راه حلّي وجود ندارد كه بتوان افراد زيادي كه به اين علت دچار مشكل

كرد. بدين منظور، تحوالت در حوزه اقتصاد و فناوري ضروري است، كه هنوز شكل نگرفته است. اين گـزارش، يكـي از   
داند، كـه بـه    مي خودروسازيهاي  شده دما را نحوه عملكرد توليدات بنزين سوز شركت بيني پيشعوامل اصلي افزايش 

ميليارد تن خواهد رسيد. از نتايج گرمايش  8ع ميزان گاز دي اكسيد كربن منتشرشده در جو زمين به خاطر آن، مجمو
يخ در قطـب جنـوب، افـزايش سـطح آب و غـرق شـدن شـهرها و        هاي  توان به آب شدن كوه مي زمين،اي  چهار درجه

  در جهان اشاره كرد. انسانها  يليونكشاورزي، بحران غذا و آوارگي و مرگ مهاي  روستاهاي محلي بسيار، نابودي زمين
  )98(دكتري علوم پايه   استدالل فوق بر كدام مورد زير بنا شده است؟

  دهد. مي را به منافع بلندمدت ترجيح مدت كوتاهكه اغلب منافع  انسان بيني كوته) تاكيد بر 1
  سازد. مي فراهمرا  انسان) اشاره به اين طنز تلخ كه تالش براي بقا، موجبات نابودي 2
  ) خاطرنشان كردن معضالتي كه همين حاال نيز گريبان بشر را گرفته است.3
  ) روند تحوالت آينده، ادامه روند كنوني خواهد بود.4
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  پاسخ:
خواهند. خواسته آن، يافتن پنداره پنهان اسـتدالل   خوانيم تا ببينيم چه چيزي را از ما مي پرسش متن را مي -گام نخست

  متن است.
سپاريم (با وجود افزايش متوسـط دمـاي زمـين كـه      اي از آن را به ذهن مي خوانيم و گزيده متن را به دقت مي -گام دوم

  شود، اكنون راه حلي براي پيامدهاي آن نيست). مي محيطي زيستگسترده هاي  سبب دگرگوني
  كنيم: ها را بررسي مي گزينه -گام سوم

  ) سخني گفته نشده است! »مدت وتاهك«يا  »بلندمدت«(چه  »منافع«) در متن درباره 1
  سخني گفته نشده است!  »تالش براي زنده ماندن«) در متن درباره 2
  اند!  گير بشر شده گريبان »همين حاال«هايي كه  ) متن درباره معضالت آينده است نه آن3

درجـه و   4يش متوسط دمـا زمـين تـا    افزا« ≈( »روند تحوالت آينده«كند كه  مي را بياناي  ، پنداره نهفته4 اما در گزينه
  ) خواهد بود.»چگونگي كاركرد خودروهاي بنزين سوز« ≈( »ادامه روند كنوني«) »پيامدهاي برخاسته از آن

 عجيب و غريب است. بارها پيش آمده كه سر يك دوراهي يا چندهاي  هم، از آن ويژگي انسان يابي پرسش: حس جهت
 گويند اين ميل ناآگاهانه، ريشه در دوران كودكي دارد. مي ها بهتر است. دانشمندانكه يكي از مسيرايد  راهي، حس كرده

كنند. دليل اين  نمي مسيرهاي رو به شمال را انتخاب ها، آنبا آزمايش تعداد زيادي از داوطلبان دريافتند كه اغلب ها  آن
 باالتر قرار داشته باشد، دسترسي بـه آن  يابند كه هر چيزي مي سنين كودكي در هماناز ها  انسانموضوع اين است كه 

شوند، مسيرهاي رو به شمال كـه معمـوال بـه     مي شود و وقتي بزرگ مي تقويتها  شود. اين قانون طي سال تر مي سخت
  هستند.تر  و زمان طوالني تر بيششوند، متناظر با دشواري  مي مناطق باالتر نيز ختم

  )98(دكتري علوم پايه   يسنده متن است؟ش ادعاي نوپذير كدام مورد، فرض الزم براي
  ) ميل به انتخاب مسيرهاي غيرشمال، ميلي غريزي است.1
  ) دل كندن از عادات كودكي، دشوار است و نياز به تمرين زياد دارد.2
  هستند.تر  به انجام كارهايي تمايل دارد كه سهل الوصول تر بيش، انسان) 3
  تحت تاثير عادات سنين كودكي خود نبودند. ) داوطلباني كه در آزمايش شركت كردند،4

  پاسخ:
خواهنـد. خواسـته آن، يـافتن پنـداره موردنيـاز و       خوانيم تا ببينيم چه چيزي را از ما مي پرسش متن را مي -گام نخست

  پنهاني براي استدالل نويسنده متن است.
بر پايه  ها، م (هنگام قرار گرفتن در سر چندراههسپاري اي از آن را به ذهن مي خوانيم و گزيده متن را به دقت مي -گام دوم

  شود). نمي پنداري جهت شمال برگزيدههاي  موارد به سبب دشواري تر بيشدوران كودكي، در هاي  دريافت
  كنيم: ها را بررسي مي گزينه -گام سوم

   ريد!)بنگ »ريشه در دوران كودكي دارند«هاي  اكتسابي است. (به واژه »گرايش ناآگاهانه«) اين 1
  در متن سخني گفته نشده است!  »عادات كودكي«) درباره 2
  براي سست كردن استدالل است! اي  ) سخن ارزنده4

تر  به انجام دادن كارهاي آسان انسان«است (كه از اين رو  »تر و زمان طوالني تر بيشدشواري «بر پايه برهان  3اما گزينه 
  آورده شده است.ها  راهه رگزيده شدن سوي شمال هنگام رويارويي با چندب تر كم) كه براي » گرايش دارد تر بيش
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 ،دهـد و صـدمه زدن بـه حيوانـات، نـوعي خشـونت       مـي  پرسش: دانشجو بايد بداند كه مسئول كارهايي است كه انجام
به و هـم  جنسيتي و نژادي، مشـا هاي  متداول در جامعه، مانند تبعيضهاي  كشي و استثمار است و با ساير خشونت بهره

بين دانشجو و حيوان، براي دو طرف مخرّب است. ساليانه در سطح جهـان، صـدها    آميز باشد. ارتباط خشونت مي جنس
به معناي حقيقي ها  آن شوند. بسياري از مي ميليون حيوان، در اثر عمليات آزمايشي، بريدن و قطع اعضاي بدنشان قرباني

كننـد كـه    مـي  ين فشـارها و دردهـا را تحمـل   تـر  بيشدر شرايطي، ها  آن شوند. مي كلمه، تا سر حد مرگ شكنجه داده
سان مثال سنگ در برابر پتك نيست  در مقابل حيوان، به انسان. مثال ين توان دفاع از خود در برابر ما را ندارندتر كوچك

  كه اجازه هر كاري را به ما بدهد. بس است، ديگر بايد اخالقي رفتار كنيم.
  )98(دكتري دامپزشكي    مستتر در استدالل فوق است؟كدام مورد، فرض 

  زند. مي ي دامنانسانشود و به معضالت جامعه  مي ) آسيب به حيوانات، باعث تخريب اخالقي خود ما نيز1
  دارند. دست از آزار و اذيت حيوانات برمي) اگر دانشجويان اخالقي عمل كنند، 2
  آزمايشگاهي استفاده كنيم.ي ها جايگزين، براي فعاليتهاي  ) بايد از روش3
  كنند. مي سان ما درد را حس زنيم، آنان به مي ) وقتي به جانوران آسيب4

  پاسخ:
آن، يـافتن پنـداره پنهـان بـراي       خواهند. خواسته خوانيم تا ببينيم چه چيزي را از ما مي پرسش متن را مي -گام نخست

  استدالل متن است.
ين فشـارها و دردهـا   تر بيشسپاريم (جانوران در شرايطي،  اي از آن را به ذهن مي و گزيدهخوانيم  دقت مي متن را به - گام دوم

  ين توان دفاع از خود در برابر ما را ندارند و بس است، ديگر بايد اخالقي رفتار كنيم).تر كوچككنند كه  مي را تحمل
  رويم: ها مي به سراغ گزينه -گام سوم

  ! ) سخني فراتر از متن استدالل است1
  كنند كه به جانوران آسيب برسد؟!  مي ) مگر آنان با قصد و غرض كاري2
  در متن بنگريد!)  »آزمايشيعمليات «آزمايشگاهي در متن سخني گفته نشده است! (به واژه هاي  ) درباره فعاليت3

  ه درستي براي استدالل است.شود، پندار مي متن ديدههاي  به سبب روح نوع دوستي و ترحمي كه در ميانه 4اما سخن گزينه 
پرسش: گروهي از كارشناسان تغذيه در برزيل براي حلّ معضل كمبود خوراكي، از يك نوع سوسك آفريقايي آرد درست 

دچار كمبـود پـروتئين   ها  دهند كه با رشد جمعيت جهان، خيلي مي چند سالي است برخي كارشناسان هشدار اند. كرده
ملل متحد هم توصيه كرده كه مردم، حشرات را به رژيم غذايي روزانـه شـان اضـافه    حيواني خواهندشد. حتي سازمان 
كرده است كه در  بيني پيشو در طبيعت فراوان. يك شركت آمريكايي تحقيقات بازار اند  كنند. حشرات سرشار از پروتئين

هـاي   بـراي سـال   انسـان پروتئيني  ميليون دالر بگذرد و نياز 700از دار  حشرههاي  پنج سال آينده، ارزش بازار خوردني
  خودتان را براي نان سوسك آماده كنيد. كم كممتمادي آينده برطرف و تامين خواهد شد. بد نيست 

  )98(دكتري علوم پايه    ؟نيستمورد، فرض الزم براي قبول استدالل فوق  كدام
  ) مردم از غذاهاي تهيه شده از حشرات، امتناع نخواهند كرد.1
  ، در بلندمدت، با واكنش تدافعي بدن مواجه نخواهد شد.انسانئين حشرات بر روي بدن ) تاثير پروت2
  اند. ) در برخي كشورهاي مختلف، به ويژه در آسياي جنوب شرقي، غذاهاي تهيه شده از حشرات، جزو رژيم غذايي مردم3
  بود. موجود خواهد نياز، ) حشرات الزم براي تامين نياز غذايي بشر، همواره، حداقل به ميزان مورد4

  پاسخ:
خواهند. خواسته آن، يافتن پنداره نادرسـت بـراي    خوانيم تا ببينيم چه چيزي را از ما مي پرسش متن را مي -گام نخست

  استدالل متن است.
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سپاريم (به سبب كمبود پروتئين حيـواني، پيشـنهاد    اي از آن را به ذهن مي خوانيم و گزيده متن را به دقت مي -گام دوم
فراتـر   كننـده  بـازار نيـز پشـتيباني   هاي  تغذيه كنند و پژوهشها  آن ده است كه با توجه به فراواني حشرات، مردم ازش

  از ميزان كنوني است).ها  آن رفتن خريد مواد خوراكي داراي
  كنيم: ها را بررسي مي گزينه -گام سوم

شود كـه در پـنج    مي ر چنين نباشد كه پس چطوربازار شركت گفته شده همخوان است. (اگهاي  پژوهشهاي  ) با يافته1
  برود؟!)  فراترسال آينده از عدد گفته شده 

  بازار شركت گفته شده غيرمنطقي هستند! هاي  پژوهشهاي  اين صورت، پيشنهاد سازمان ملل و نيز يافتهغير ) در 2
  است.  »در طبيعتها  آن فراوان بودن«پنداره آشكار متن درباره  كننده ) بازگويي4

گويد؛ در حالي كه نگراني و رويكرد متن، درباره آينده است (بـا دانسـتن    مي ، درباره وضعيت كنوني سخن3اما در گزينه 
  اين مطلب، از كجا معلوم كه مردم نقاط ديگر جهان اين شيوه تامين پروتئين را بپذيرند؟!).

الگوي مطالعاتي  عنوان بهگر فرماليست معاصر، ) از سوي والديمير پراپ، پژوهشMorphology( شناسي پرسش: ريخت
عاميانه انتخاب شد. اگرچه الگوي مذكور براساس قصه پريان روسي شكل گرفت، اما قابل تعميم بـه سـاير   هاي  داستان

هـاي   ژانرهاي داستاني ملل ديگر، از جمله ادبيات فارسي ايران است. پراپ كه در پي كشف ساختار واحد روايي در قصه
 و تحليـل  بنـدي  داستاني، طبقههاي  شود كه مراحل حضور قهرمان را در طول روايت مي بود، به ارائه الگويي نايل پريان
قرار گرفت، در ادبيات داسـتاني و شـبه   هايي  ، مورد نقد و تعديلنظران صاحبكند. اين الگو كه بعدها از سوي ديگر  مي

دني است كه از آن جمله است تقليل مراحل اين الگو به پنج مرحلـه  داستاني ايران (حكايت، تمثيل و ...) نيز تعميم دا
را در نظريه پيشين اي  كلي از سوي پاول وهويلين، پژوهشگر ساختارگراي روسي، كه توان انطباق با آثار داستاني گسترده

ي از ادبيات تعليمي اين رو، اين پژوهش براساس نظريه پراپ و مدل وهويلين، در پي آن است كه بخش كند. از مي ايجاد
يك اثر تعليمي، انتخاب،  عنوان بهفارسي را بررسي كند و سهم قهرمان محوري را در اين ژانر بسنجد. لذا، گلستان سعدي 

  بررسي و تحليل شد.
از موارد زير، يكي از فرضيات الزم در استدالل فوق است كه الزمه درستي نتايج تحقيقي اسـت كـه نويسـنده     يك كدام

  )98(دكتري زبان    اده است؟انجام د
  ملل ديگر، نتايج قابل قبولي به دنبال داشته است.هاي  ) استفاده از مدل والديمير پراپ براي تحليل داستان1
  والديمير پراپ اعمال كرد، همگي درست و به جا بودند. شناسي ) تغييراتي كه پاول وهويلين در ريخت2
  لمي به علم ديگر، شايع و گريزناپذير است.تحقيق و بررسي، از عهاي  ) انتقال مدل3
  رود. مي ) گلستان سعدي، بهترين اثر تعليمي در ادب فارسي به شمار4

  پاسخ:
براي درستي اي  آن، يافتن پنداره  خواهند. خواسته خوانيم تا ببينيم چه چيزي را از ما مي پرسش متن را مي -گام نخست

  پژوهش گفته شده در متن است.هاي  يافته
سپاريم (اين پژوهش در پي آن است كه بخشي از ادبيـات   اي از آن را به ذهن مي خوانيم و گزيده دقت مي متن را به - ام دومگ

  را دارد).اي  تعليمي فارسي را با كمك الگوي تقليل يافته پراپ بررسي كند كه توان همپوشاني با آثار داستاني گسترده
  رويم: ها مي به سراغ گزينه -گام سوم

  ) سخني آشكارا خالف متن و كُنشي است كه پاول وهويلين روي الگوي پراپ انجام داد! 1
  ايم!  هستيم و به سراغ علم ديگري نرفته) همچنان در حوزه ادبيات 3
  پژوهش گفته شده در متن خواهد داشت؟! هاي  ) حتي با اين پنداشت، چه تضميني براي درستي يافته4

توان انطباق با آثار داستاني «از الگوي پاول وهويلين است كه  گيري براي درستي بهرهاي  پنداره گواه و 2اما سخن گزينه 
  .»كند مي را در نظريه پيشين ايجاداي  گسترده
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  هاي استدالل گونه -5
  استدالل تشبيهي (تمثيلي) -1 -5

هـا نيـز    كنيم كه در ساير ويژگـي  تدالل ميپنداريم و اس گونه استدالل دو موضوع يا پديده را در موضوعي، همسان مي در اين
  مانند هم هستند. (جمله هر كسي كه سبيل داشته باشد پدرم است، نمونه آشكار گفتاري روزمره اين گونه استدالل است.)

  شنويم: مانند جمالت آشنايي كه زياد در اطراف خود مي
  شهر ما، خانه ماست. در نظافت آن كوشا باشيم.

تـرين گونـه اسـتدالل اسـت كـه بـه        در شعر و ادبيات استفاده دارد تا در مباحث علمي، سست تر بيشه اين گونه استدالل ك
  شود). هاي پسين توضيح داده مي  هاي آن، در بخش سست كردني است (روش سادگي

  استدالل استقرايي -2 -5
آن ويژگي را بـه كـل مجموعـه تعمـيم      ها، آنگونه استدالل، پس از بررسي چند نمونه و مشاهده ويژگي مشتركي در  در اين

هاي مشت نمونه خروار است و يـا سـالي كـه نكوسـت از       شود استدالل از جز به كل است. (جمله مي  دهيم و اصطالحاً گفته مي
و هـا   گونه استدالل در بيان نتيجه نظرسنجي بهارش پيداست، نمونه آشكار گفتار روزمره بر پايه اين گونه استدالل است.) از اين

  رود.  ها بسيار به كار مي آمارگيري
  هاي زير دقت كنيد:  به نمونه

  اند. اصوالً كارمندها از شرايط كاري رضايت چنداني ندارند. هر كدام از دوستان من كه كارمند هستند، از شرايط كاري خود ناراضي
  رضايت دارند.ها  Ĥندهد كه مردم از وضعيت رسيدگي در بيمارست هاي به عمل آمده نشان مي نظرسنجي

اي را بررسي و در پايان حكمي را صادر كنيم، آن حكم قطعيت  گونه استدالل اگر همه اعضاي مجموعه البته در حالتي از اين
  از استدالل استنتاجي (كه در ادامه درباره آن سخن خواهيم گفت) دانست.اي  توان آن را گونه دارد كه مي

  شود. هاي پسين توضيح داده مي  هاي آن در بخش ت كه راهاين گونه استدالل نيز سست كردني اس
  پيوند علّي (علت و معلولي) -3 -5

  دو پديده نسبت به هم است كه مثبت، منفي يا صفر (ناهمبسته) خواهد بود.هاي  سوي دگرگوني كننده بيان همبستگي:
) 1ي ( نمونـه، پديـده   شود كه بـراي  مي پديدار مياي تعميم يافته از استدالل استقرايي است و هنگا پيوند علت و معلولي گونه

)، 1اي كه در صورت روي دادن پديـده (  گويند.) به گونه مي »معلول«) را 2) باشد. (پديده (2ي ( علت روي دادن (تحقق) پديده
  ) نيز روي ندهد.2)، پديده (1) نيز روي دهد و در غياب پديده (2پديده (
رود. احتماالً زياد تلويزيون تماشا كـردن دليـل (علـت) خـواب      كنم، پاهايم خواب مي ا ميهر وقت زياد تلويزيون تماش نمونه:

  رفتن پاهاي من است.
آيد و بر پايه آن، ضريبي به نـام   دست مي هاي آماري به هاي ميداني و روش ست كه همبستگي از بررسيجا ايناي  ي پايه نكته

باشد، امكان بودن پيوند علّـي   تر بيش. هر اندازه كه ضريب همبستگي است -1+ تا 1شود كه بين  ضريب همبستگي تعريف مي
  تر است. قوي

شود، اما وارون آن درست است. يعني از  اما بايد بدانيم كه بودن پيوند همبستگي بين دو پديده به بودن پيوند علّي منجر نمي
  ود دارد.توان گفت كه همبستگي بين آن دو پديده وج روي پيوند علّت و معلولي مي

  
  همبستگي بين آن دو پديده                              ي علت و معلولي بين دو پديده رابطه

  
  همبستگي بين آن دو پديده                               ي علت و معلولي بين دو پديده رابطه

  
  

 همواره درست نيست!
  (ممكن است درست يا نادرست باشد)

 درست همواره
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هاي پسـين توضـيح     هاي آن در بخش ه روشند مادر خود (استدالل استقرايي) سست كردني است كهمانپيوند علّي نيز 
  شوند. داده مي

  استدالل استنتاجي (قياسي) -4 -5
و به ايـن صـورت اسـت كـه بـر پايـه        جز بهگيري و استدالل از كل  در اين استدالل برخالف استدالل استقرايي، جهت نتيجه

(مفروضات) و ساختار استدالل درست باشـد، ايـن    ايم. اگر مقدمات فتهپذير حقايق و مقدماتي به نتيجه برسيم كه درستي آن را
  تواند ما را به يقين برساند. ترين نوع استدالل (كه كاربرد بسيار زيادي در مباحث علمي دارد) است كه مي استدالل قوي

  داند. آموز كالس نخست دبستان جدول ضرب را نمي هيچ دانش نمونه:
آموز كـالس نخسـت دبسـتان حتـي هنـوز جمـع و        ات پنهان) كه چون دانش(مفروضها  در اين نمونه به دليل درستي پنداره

گيـري   توان به درستي نتيجـه  داند و نيز دانستن جمع، مقدمه مورد نياز براي دانستن جدول ضرب است، پس مي تفريق را نمي
گرچـه ممكـن اسـت    داننـد. (ا  آموزان اين مقطع جـدول ضـرب را نمـي    دانيم) دانش كرد كه (هرچند به صورت يك واقعيت مي

  .)خته باشد كه جز موارد استثنا استآموزي با هوش زيادي باشد كه زودتر آن را آمو دانش
  

  
  

  هاي استدالل، نمودار زير را داريم: بندي گونه براي جمع جا ايندر 
  سست كردن (تضعيف) استدالل -6

هاي آزمون بوده است و معموالً با يكي  رسشهاي واكاوي متن است كه همواره در ميان پ هاي پرسش اين بخش يكي از بخش
  ت كه سبب سستي استدالل متن بشود.اي اس هاي زير از ما خواهان انتخاب گزينه از پرسش
 كند؟ گيري باال را تضعيف مي هاي زير در صورت صحت، نتيجه از گزينه يك كدام  
 كند؟ يف ميتضع تر كمگيري باال را  هاي زير در صورت صحت، نتيجه از گزينه يك كدام  
 كند؟ تضعيف مي تر بيشگيري باال را  هاي زير در صورت صحت، نتيجه از گزينه يك كدام  
 هاي زير در صورت صحت، گوياي نقص در استدالل فوق است؟ كدام گزينه  
 م است شده را بيان كنيم، گفتن اين نكته بسيار مه  هاي گفته هاي استدالل هاي تضعيف هر كدام از گونه كه روش پيش از آن

آن نيز كـاربرد دارد و صـادق   هاي  ترين) راه براي سستي استدالل كه براي همه گونه ترين (مطمئن ترين و نيرومند كه آسان
  باشد، آوردن مثال نقض است.
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  هاي سست كردن استدالل تشبيهي روش -1 -6
  سست كردن همساني -1 -1 -6

  رويم. مي غ جنبه مشترك بين دو موضوع به ظاهر يكسانبراي سست كردن اين گونه از استدالل، به سرا جا ايندر 
هـا از بـين ببرنـد.     اند با يك هفته نوردرماني، رسوبات مغزي عامل بروز آلزايمر را در مـوش  پرسش: دانشمندان توانسته

ه نوسان هاي مغز را ب هرتزي قرار دادند تا از اين طريق، سلول 40هاي مورد آزمايش را در معرض تابش نور  محققان موش
واداشته تا امواج گاما توليد كنند. اين فرايندي است كه در ذهن افرادي كه آلزايمر دارند به شدت ضعيف شده است. پس 

ي تـر  كمهاي آميلوئيدي  ها، دانشمندان متوجه شدند كه مغز اين جوندگان، داراي پالك از يك هفته تابش نور به موش
هاي بيماري آلزايمر است و به  هاي آميلوئيدي، يكي از نشانه است. وجود پالك ها نسبت به مرحله پيش از انجام آزمايش

كند. بـه   هاي فاقد آميلوئيد را بهبود بخشيده و فرايند توليد آميلوئيد را متوقف مي رسد تابش نور، فعاليت سلول نظر مي
رند اين كار را بـه سـرعت وارد مرحلـه    در نظر داها  آن اين روش درماني از چنان امنيتي برخوردار است كه ها، آنگفته 

  ي كنند.انسانآزمايش 
  برد؟ آلزايمر را زير سؤال مي صحيح فرض شود، كارآيي طرح دانشمندان براي درمان كه  صورتيكدام مورد در 

  )96(دكتري دامپزشكي 
  است. انسانهاي بيماري آلزايمر در  هاي آميلوئيدي، تنها يكي از نشانه ) وجود پالك1
  هنوز كامالً شناخته شده نيست.  و جانداران ديگر، انسانل شروع بيماري و پيشرفت بيماري آلزايمر نزد ) دلي2
  ها، آزمايش نشده است. هاي جانوري ديگر، نظير ميمون درماني براي معالجه آلزايمر مفيد است با نه، هنوز در گونهنور كه اين) 3
  داشته باشند. انسانتأثير را روي  هماناند  ها عمل كنند، نتوانسته اند روي موش هايي كه تا به حال توانسته ) بسياري از روش4

  پاسخ:
ي آن، سسـت كـردن اسـتدالل     خوانيم تا بفهميم به دنبال چه چيزي بايد باشيم. خواسته پرسش متن را مي -گام نخست

  متن است.
سبب از بين رفـتن  ها  پاريم (پرتودهي به مغز موشس اي از آن را به ذهن مي  خوانيم و گزيده متن را به دقت مي -گام دوم

  شود). مي نيز پيشنهاد انسانرسوبات مغزي پديدآورنده بيماري آلزايمر شده است و براي آزمايش روي 
  رويم: ها مي به سراغ گزينه -گام سوم

  بازگويي بخشي از سخن متن است!   )1
  ويد!! گ نمي بيماري سخن »پيشرفت«و  »آغاز«ي  ) متن درباره2
  گويد كه به متن نامرتبط است.  مي سخن »جانوري ديگرهاي  گونه«ي  ) درباره3

بـراي  هـا   بـا مـوش   انسـان  همسـان پنداشـتن  پيشـين،  هاي  ناكاميپايه كند كه كه  مي بياناي  به گونه 4ي  اما در گزينه
  است. نشدنيند، همانهاي  دستيابي به يافته

تواند مكانيزمي كه مغز را از مسير عادي خارج  ابزارها در مطالعه مغز است، زيرا ميترين  پرسش: هذيان يكي از كاربردي
كند، به دانشمندان نشان دهد. با اين همه، استفاده از داروهاي روانگردان به نام علم، در زمينه اين تحقيقات كارآمد  مي

ا تغيير داده و جداسازي تأثيرات بصري اين حالت توانند تركيبات شيميايي مغز داوطلبان ر نخواهد بود، زيرا اين مواد مي
مغزي را دشوار سازند. از اين رو، براي ايجاد حاالت توهم در مغز، دانشمندان از سيستم خواب عميق گوگل كه در آن از 

شود، بهره بردند. اين سيستم، تأكيـدي   هاي تصويري استفاده مي شبكه عصبي براي بررسي و شناسايي الگوها و ويژگي
كنـد، تـا حـدي كـه      مضاعف بر الگوي شناخت مغزي است. به بياني ديگر، مغز، جهان را به شكل اغراق شده تفسير مي

  كند كه در جهان واقعي وجود ندارند. سيستم، آغاز به ديدن موضوعاتي مي
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 عه مغز راكدام مورد، در صورتي كه صحيح فرض شود، به بهترين شكل، كارآمدي سيستم خواب عميق گوگل براي مطال
  )97(دكتري علوم پايه    كند؟ تضعيف مي

  كند. آميز در مغز از طريق شبكه عصبي، تركيبات شيميايي مغز را نيز دستخوش تغييراتي مي ) در بخشي از فرآيند ايجاد اغراق1
معمـا  جعبه سياهي است كه تشخيص نحوه كـاركرد آن، هميشـه يـك    سان  به) برخي دانشمندان بر اين باورند كه مغز 2

  خواهد ماند.
گيرند، بسته به ميـزان عمـق خـواب، توهمـات متفـاوتي را       ) افرادي كه تحت تاثير سيستم خواب عميق گوگل قرار مي3

  كنند. تجربه مي
بيننـد، تـا حـد     آميزي كه افراد در حالـت هـذيان مـي    شناسان بر اين باورند كه نوع الگوها و تصاوير توهم ) برخي عصب4

  ربيات زندگي روزمره آنهاست.زيادي متأثر از تج
  پاسخ:

آن، سسـت كـردن كارآمـدي    ي  خواهند. خواسـته  خوانيم تا ببينيم چه چيزي را از ما مي پرسش متن را مي -گام نخست
  گفته شده است. سامانه
ان بـراي  سپاريم (تركيبات شيميايي داروهاي روانگرد اي از آن را به ذهن مي خوانيم و گزيده متن را به دقت مي -گام دوم

كنـد و روش نـو، بـر پايـه اغـراق و       مـي  بررسي سازِكار بيرون رفتن مغز از حالت عادي، جداسازي تـاثيرات را دشـوار  
  واقعيات است).غير

  كنيم: ها را بررسي مي گزينه -گام سوم
 خـواب ژرف ي  حالي كه فقط خواهان سسـت كـردن كارآمـدي سـامانه     كند؛ در مي ) حتي روش دارودهي را نيز سست2

  گوگل هستيم! 
گونـاگون روي  هـاي   كند زيـرا سـبب پـژوهش از جنبـه     مي خواب ژرف گوگل پشتيبانيي  ) تا حدي از كارآمدي سامانه3

   شود! مي الگوي مغز
شناساني باشد كـه روش   عصبي  كند؛ بلكه شايد خالف پنداره مي حالت هذيان بياني  ي دربارهتر بيش) نه تنها توضيح 4

  خواب ژرف گوگل! ي  نه تضعيف كارآمدي سامانه اند، دهنوين را پديد آور
  كند كه كاستي روش دارو درماني نيز براي اين روش پاپرجاست. مي بيان 1ي  اما در گزينه

كيلـومتر   400فضانورد كه معموالً به مـداري در   6پرسش: آژانس فضايي اروپا قصد دارد در جديدترين مأموريت خود، 
ايتاليـا   »سـنكي سـاردينياي  «متـر زيـر زمـين     800شدند را براي يك دوره آموزشي،  ستاده ميباالتر از سطح زمين فر

كند. قرار است اين دوره، بـه   سازي مي هاي يك سفر فضايي را شبيه بفرستد. اين دوره غارنوردي، تا حدودي تمام جنبه
  روپا تبديل شود.هاي اصلي آموزش فضانوردان براي ارسال به فضا در آژانس فضايي ا يكي از بخش

  برد؟ زير سوال مي تر بيشكه صحيح فرض شود، كارآيي دوره آموزشي مذكور در متن را   كدام مورد، در صورتي
  )96(دكتري علوم پايه 

  ) افراد اعزامي به زير زمين، نيازي به استفاده از كپسول اكسيژن ندارند.1
  زمين است.) مشكل عمده فضانوردان در سفرهاي فضايي، فقدان جاذبه 2
  ) خراب شدن تجهيزات همراه، براي فضانوردان تحت آموزش، خطر جاني به همراه ندارد.3
هاي كه در آن، فضانوردان بايد روي سطح ماه يـا اجـرام آسـماني ديگـر راه برونـد، تـدبيري        ) اين دوره، براي مأموريت4

  نينديشيده است.
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