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 استقرائی استدالل اقسام -  پنجمدرس 
 نیازدارد. کافی الواب به ابراینبنباشد؛  شده تمام آن شارژ که است ادباترد  مانند باشد نخوابیده شب که کسی -1

 دارم. نیاز الواب کافی به بنابراین ام؛ بوده السته روز طول در ام، نخوابیده کافی میزان به که شبها بار هر  -2

 م.نیاز دار کافی الواب به بنابراین دارد؛ نیاز کافی الواب به انسانی هر و هستم انسان من -3

 یرارگیرد. منایشه مورد است مملن که است کرده استفاده تشبیه یک از نخست استدالل

  است یافته دست نتیجه این به تجربه چند از دوم استدالل

 است. رسیده نتیجه این به بدن نیاز درباره کلی یانونی از سوم استدالل

 کنید:  توجه زیر های استدالل به 

  است. دانشجو حمید و بگیریم دیپلم باید دانشگاه به رفتن براد که دانیم می -1

 دارد. دیپلم او که گیریم می بنابراین نتیجه

 کنترل را دالودرود الو الطرناک شرایط در است توانسته بارها که بگیرید نظر در را راننده ماهرد -2

 کرد. نخواهد تصادف کسی با گاه هیچ او که گیریم می نتیجه کند.بنابراین

 ت.نیس نتیجه یطعی این دوم مورد در اما است؛ هحی  ضرورتاً آمده دست به نتیجه  نخست، مورد در

 کنند: می تقسیم زیر دسته دو به را ها استدالل اساس براین 

 دارند. پی در را نتیجه ،ضرورتاً مقدمات آن در که ییاسی استدالل (1

 کنند. می نسبی حمایت نتیجه از مقدمات، آن در که استقرایی استدالل ( 2

 کنید:  توجه زیر استقرائیهای  استدالل اکنون به

 و اید املاناتب بنابراین دارد؛ من گوشی شبیه ظاهرد است، آمده بازار به که جدیدد تلفن گوشی-1

 باشد. یلسان من گوشی با نیز آن هاد برنامه 

  من  الیاطی خچر نمی کند؛ بنابراین کار درست من الیاطی چرخ می کنم، استفاده پارچه نوع این از که هربار -2

 کند. کار پارچه نوع این با تواند نمی

 است؛ روشن آیند یممقاب   طرف از کوهستانی  جاده این در که الودروهایی چراغ روز، از مویع این در -3

 دارد. وجود تون  ما جلود در احتماالً بنابراین

 .است هشد متفاوت استفاده استقراد نوع سه از آنها در اما نیست، یطعی ها استدالل این تمامی نتیجه

 ایم. داده سرایت دیگر مورد به ظاهرد مشابهت دلی  به را نمونه یک حلم نخست مورد در

 ایم. داده تعمیم پارچه نوعی به را الود حلم پارچه، نمونه چند بررسی با دوم مورد در

 از تبیین بهترین ،ختلفم احتماالت بررسیبا  جاده، بودن کوهستانی و روز در الودروها چراغ بودن روشن دیدن با سوم مورد در

 .است شده بیان پدیده این
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 اقسام استقرا :

 ستنتاج بهترین تبیینا -3عمیمی   ت استقرای -2تمثیلی    استقرای -1

 

 :تمثیلی استقرای -1
  است. مطالب فهم و توضی  در شهارو از یلی تمثی 

  می کنند استفاده مطالب بهتر توضی  براد مختلف میان پدیده هاد مشابهت از مختلف علوم در. 

 الطیر منطو ونامه  مرزبان ودمنه، کلیله همچون ادبی آثار است. تشبیه همان ادبیات در تمثیل ادبیات: در 

 هستند. تمثیلی داستانهاد از آکنده 

 را کننده دیگرد جعهمرا داستان نظرالود، کردن بیان بهتر براد روانشناسان و مشاوران از بسیارد شناسی: روان در 

 است تهتوانس مشاور آن ح  راه بستن کار به با است.و داشته مشابهی مشل  که می کنند نق  برایتان

 کند. ح  را الود مشل  

 دهند می انجام پرواز، ساز شبیه هاد دستگاه در را الود تمرینات از مراحلی اللبانها :هوایی هنایع در. 

 .کند می استفاده تمثیل از نتیجه به رسیدن برای که است استداللی تمثیلی استقرای

 

 :کنید مشخص را ضعف آنها و قوت میزان و بخوانید اند، کرده استفاده تمثیل از که را زیر های استدالل اکنون

 کنم یراحتی رانندگ به هم کامیون با توانم می پس کنم، می رانندگی راحتی به شخصی الودرود با چون. 

 کنم مصرف ار او هم داروهاد من است بهتر بنابراین است؛ پسرعمویم بیمارد عالئم شبیه الیلی امروزم درد دل. 

 .ستا احتمالی آن نتایج و است ضعیف استداللی تمثیلی استداللدر این دو مثال بخوبی مشخص می شود که 

 وجوه چهره .داد تس رد بردیگرد را یلی احلام توان نمی جزئی امر دو میان ظاهرد مشابهت هرف به که چرا

 .نیست یطعی آن  اما نتیجه ؛است تر قوی تمثیلی استقرای باشد، بیشتر امر دو میان مشابهت

 امند.نمی «  مغالطه تمثیل ناروا» را  آن که شود مغالطه به منجر تواند می تمثیلی استقراد 

 که کنند گمان ادافر تا کنند می انتخاب معتبر شرکتی مشابه اد نشانه یا نام ها شرکت از برالی مثال عنوان هب

 محلی سوغات یا روشیف شیرینی نام که هنگامی معموالً .است معتبر شرکت آن مشابه کیفیت نظر از نیز آنها تولیدات

 .کنند می درست نهاآ مشابه نامی یا کنند می استفاده آنها نام از ها شرکت سایر شود، می معروف ازشهرها یلی در

ا به نام آن سوپر ویتی معروف شد الیلی ه 90مث  برنامه    ببرید؟ نام را موارد این از تعدادد توانید می آیا

 مارکت و.... بازگشایی کردند.

 BMVبا شرکت  BMWیا شرکت 
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 : کرد استفاده روش دو از توان می ،مغالطه تمثی  ناروا مقابله با  براد

 که هستند الوراکی کاالد  مانند یدیمی کتابهاد: بگوید کسی اگر مثال عنوان به ؛اختالف وجوه به توجه-1

  هحبت کتاب  ربارهد داریم ما :بگوییم توانیممی  «نیستند استفاده یاب  بنابراین است؛ گذشته آنها مصرف تاریخ

 امر دو یانم االتالف هاد جنبه از برالی به سپس .الوراکی مواد درباره نه است بشر تفلر محصول که کنیم می

 .هستند حی ه هنوز آنها مطالب و بشرند فلرد میراث جزو یدیمی کتابهاد از برالی: بگوییم و کنیم اشاره

 آن با مخالف یلیتمث یافتن غلط، تمثیلی استدالل با مقابله دیگر راه ؛مخالف تمثیلی استدالل یافتن -2

 که هستند زشمنددار یدیمی اشیاد مانند یدیمی هاد کتاب الیر، :گفت توان یم  فوق استدالل رد در مثالً است؛

 .کرد نگهدارد آنها از دیت به باید

 تمرین 
 کنید: بحث الود دوستان با زیر تمثیلی استدالل دو مورد در شده مطرح سؤاالت درباره 

 است گنبد بر گردکان چون را نااه  تربیت است     بد بنیادش هرکه نگیرد نیلان پرتو

 دکن پلید را تو پاکی گرچه               بد هحبت که نشین کم بدان با                     

   کند ناپدید ابر اد پاره                  را او است روشن ارچه آفتاب                    

 یلدیگر با را ود  آنهانح به توان می یا یلدیگرند مخالف افراد، در تربیت نقش درباره استدالل دو این آیا-1

ه گرفته ت را نادید، تمثی  متفاوت بلار برده شده است. دربیت اول نقش تربیتربیتدرباره نقش آرد   کرد؟ جمع

 رد.) تربیت مهم و تاثیرپذیر نیست( اما در دو بیت دیگر بر نقش تربیت تاکید دا  شده است   

 اول استدالل که بترتی بدین کرد. جمع هم با توان نحود می به را استدالل دو این اما از سود دیگر ، نتایج

 همه به مربوط ومد استدالل اما ندارد؛ تاثیر ها همه انسان بر تربیت که گوید نمی و است نااهالن درباره

 کند. می یادآورد را بد همنشین نقش و هاست انسان

 آیند. می شمار هب ضعیف هایی استدالل و اند تمثیلی دو هر   اند؟ یود میزان چه تا ها استدالل این -2. 
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 :تعمیمی  یاستقرا   -2

 اند؟ صحیح شده گرفته نتایج آیا بگویید و کنید بررسی را زیر استداللهای

 بازارکار غرافیاج رشته پس پیدا نلرده مرتبطی شغ  اما هستند جغرافیا رشته التحصی  فارغ من ازدوستان دوتن 

 ندارد.

 شما رادب جانبی عوارض دارو ، اینپس نشده؛ داروگزارش این از جانبی هنوزعوارض ماه یک گذشت از پس 

 ندارد.

 ها داللاین است اما است آمده دست به کلی حکمی،جزئی مورد چند مشاهده با فوق هاد استدالل در

 باشند کرده یداپ هاد مرتبطی شغ  جغرافیا رشته در دیگر بسیارد است مملن زیرا نیستند؛ یود چندان

 شود. مشخص دارو جانبی عوارض سال، چند گذشت از پس یا

 کنید: ارزیابی را آنها قوّت میزان و کنید بررسی را زیر استداللهای اکنون

 شد. الواهد برنده ما حزب زیاد احتمال بنابراین به داد؛ الواهند رأد ما حزب کاندیداد به مردم بیشتر که می دهند نشان ها نظرسنجی 

 ود .ش سفیدد پیدا کالغ هیچگاه نیست مملن پس اند؛ بوده سیاه ایم دیده که هایی همه کالغ تاکنون 

  آورند؟ یقین آیا اما هستند؛ یویتر نخست موارد از استدالل دو این

 تصادفی های نمونه از و کنیم بررسی نمی را آماری جامعه  تک تک ،ی تعمیمیاستقرا در 

 کنیم، می  استفاده 

 گرفت. آن از یقینی نتیجه توان نمی و شده است بنا تخمین اساس بر ی تعمیمیاستقرا مبناد 

  می شود استفاده ضعیفو  قویاهطالح  از استقرایی استداللهاد درباره . 

 دارند. یرار مختلفی سطوح در ضعف قوت و نظر از استقرایی استداللهاد 

 

 تجربی علوم و استقرا

 آورند فراهم جربیت علوم یود،مبنایی براد استقرایی هاد استدالل از استفاده می کنند با تالش تجربی علوم دانشمندان 

  شوند. می یدتأی علمی کلی هاد متعدد درآزمایشگاه،یوانین آزمایش انجام با وشیمی درفیزیک مثال عنوان به 

 است: استقرایی استدالل یک از مثالی زیر نمونه 

 شود. می منبسط حرارت اثر در آهن

 شود. می منبسط حرارت اثر در رود

 شود. می منبسط حرارت اثر در مس

 شوند. می منبسط حرارت اثر در فلزات پس:
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 قویتعمیمی  استقرایشرایط 

 . باشند تصادفیو متفاوت باید ها نمونه -1

 همه به را آن یجنتا بخواهیم و کنیم نظرسنجی الوانیم، می درس آن در که دبیرستانی از فقط که درهورتی مثالً

 چند سراغ به تنها نظرسنجی یک در اگر یا بود نخواهد درست ما گیرد نتیجه دهیم، تسرد کشور هاد دبیرستان

 ..بود نخواهد کشور اهناف تمامی نظر گویاد آمده دست به نتیجه برویم، الاص شغ 

 که در جامعه آماری ما وجود دارند. باشند مختلفی طیف های همه نمونه ها باید  بیانگر -2

 چند و...( ولتیغیرد دولتی، پسرانه، )دالترانه، ها دبیرستان انواع تمامی از باید ها دبیرستان بررسی در مثال عنوان به

 .دهیم یرار بررسی مورد را نمونه

  . باشند داشته مناسبی نسبت آماری جامعه کل به نسبت هانمونه  تعداد -3

 ک  بیانگر تواند نمی ،آید می دست به دبیرستان 200 مجموع از دبیرستان 10 از که آمارد از حاه  نتایج مثال، عنوان به

  .بود الواهد دبیرستان 200 به تعمیم یاب  زیادد حد تا است، آمده دست به دبیرستان 170 از که آمارد اما .باشد نهادبیرستا

 می شویم. «تعمیم شتاب زده مغالطه » دچار ،کنیم نمی رعایت درستی به را استقرا از استفاده شرایط که هنگامی

 :کنید مشخص را زیر استقرایی استداللهاد ضعف و یوت:       تمرین

 .کرد الواهد طلوع نیز فردا بنابراین است؛ کرده طلوع حهاهب الورشید که است سال هزاران-1

 .دید الواهم را او امروزهم بنابراین کنم؛ی م برالورد دوستم به دبیرستان راه در است روز چند-2

 .داشت الواهیم ارندگینیزب امسال آبان در بنابراین ایم؛ داشته بارندگی ماه آبان در همواره گذشته سال هد در -3

 جواب: .ندا ومرغوب درشت جعبه این هاد میوه ک  بنابراین اند؛ مرغوب و درشت جعبه این رود هاد میوه -4

 .است دهکر استفاده نمونه زیادد تعداد از زیرا یود؛تعمیمی  استقرایی استدالل-1

 .است داده رخ فاییات و نادر هورت به اتفاق این زیرا ضعیف؛تعمیمی  استقرایی استدالل -2

 منطقه آن در الاص هواد و آب نشانه دتوان می سال هد در ها نمونه تلرار یود؛تعمیمی   استقرایی استدالل -3

 .بود الواهد یود استدالل استقرایی نظر از و باشد

 و کنند می استفاده سوء آن از جو سود دافرا معموال که است استداللی این ضعیف؛ تعمیمی  استقرایی استدالل -4

 فروشند می افراد به را الود هاد میوه

  کارآگاه :  مانند عم  یک تبیین بهترین استنتاج -3

 دارد کاربرد بسیار روزمر ه زندگی در تبیین بهترین استنتاج. 

 شود می علمی استفاده هاد فرضیه بررسی جهت استنتاج نوع این از نیز علمی مسائ  در.  
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 تمرین

 گرفت؟ توان می اد نتیجه چه تبیین بهترین استنتاج کمک به زیر موارد در -1

 کوبد. می زمین رود محلم را پایش و می کند گریه سوپرمارکت در کودکی 

 جواب: احتماال چیزد از سوپرمارکت می الواهد بخرد که الانواده اش براد او نمی الرند.

 می گوید: سبگوید.سپ شما به را البرد تا بنشینید که می الواهد شما از ناراحت ییافه با آشنایان از یلی 

 شود. می ساکت سپس و پدربزرگتان.

 اند و.. ده و رفتههر کرجواب: مملن است پدر بزرگتان به رحمت الدا رفتند یا در بیمارستان بسترد شدند و یا از الانه ی

 نیست. الود در جاد ماشین برگشته اید، که حاال و بودید کرده پارک ممنوع تویف تابلود زیر را ماشینتان 

 مملن است به دستور پلیس با چرثقی  حم  و به پارگینگ منتق  شده است.جواب: 

 یا است شده  مطرح ییاسی استدالل نحو به زیر موارد در لرزه تهران زمین درباره نظر اظهار کنید مشخص -2 

 ؟استقراد تعمیمی یا و تمثیلیاستقراد 

   .می آید. زلزله بازهم تهران در لذا دارد؛ وجود تهران در متعددد هاد گس  چون -1

 .است شده استفاده شناسی زمین کلی یوانین از ییاسی؛ استدالل

  .لرزد می الود به بار یک ویت هرچند لذا است؛ بیمار یک مانند تهران -2

 .است شده استفاده بیمارد یک به تشبیه از ؛ یلیتمث داستقرا

 دمی آی زلزله بازهم تهران در لذا است؛ آمده زلزله تهران در یلبار سال 175 هر -3

 .است شده استفاده یبلی هاد نمونه و آمارد جامعة از ؛ی میتعم استقرایی  

 فعالیت تکمیلی

 :دهم پایه (1 ) فارسی کتاب مچهارده درس در بق ال و طوطی شعر به توجه با -1

 استقرایی     است؟ ییاسی یا استقرایی طوطی، گیرد نتیجه منطو، اهطالحات با مطابو (الف

 از یک کدام معادل ادبیاتدر ییاس اهطالح بنابراین.است شده نامیده ییاس طوطی شعر،کار این در (ب

 تمثیلیاستقرایی     است؟ منطقی هاد استدالل 

 :کنید بیان را زیر لهاداستدال اشلال -2

  .است شور نمک مانند گچ سفیدند؛پس دو هر وگچ نمک (الف

 است( یتمثیلاستقراد تمثیلی ) مانند ، مث  ، هم، همچنین،نیز نشانه استقراد  

 .است جامد یطبیع دماد در آهن مانند است، فلز که نیز جیوه است؛پس جامد طبیعی دردماد و است فلز آهن (ب

 یلیتمث داستقرا
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 نتیجه ود .دندبو گرانفروش دو هر که کرد مراجعه مغازه دو به الرید براد و شد غریبی شهر وارد جهانگردد (ج

 استقراد تعمیمی   .هستند گرانفروش شهر آن داران مغازه  همه که گرفت

 در ام گرفته صمیمت است؛بنابراین اعتمادد یاب  و مهربان فردد که پیداست ظاهرش از .شدم آشنا ود با دیروز (د

 یلیتمث داستقرا   .کنم گذارد سرمایه ود شرکت

  ایران مک  مرد ید متوسط بنابراین است؛ متر سانتی 160 ایران مردم از نفر هزار پانزده ید متوسط (ه

 ی میتعم داستقرا   .است متر سانتی 160 

 :کنید مشخص ار آنها ضعف و یوت و کنید تعیین ییاس و استقرا ایسام  میان از را زیر هاد استدالل نوع -3

 به تبدی  مدتی زا پس و کندی م رشد و شود می متولد که است انسانی مانند تمدن :نویسد می اللدون ابن (الف

   فرا آن تکهول و پیرد دوران مدتی از پس اما .رسد می الود شلوفایی اوج به و شودمی   برومندد جوان

  رود می میان از تمدنی هر بنابراین میرد؛ می تدریج به و رسدمی   

 راه از بررسی کنیم، را تاریخی های تمدن زیاد های نمونه اگر اما است؛ ضعیف استداللی :  تمثیلی استقرای.

 دانست قوی نیمه تعمیمی استقرایی استداللی را آن توان می استقرا

 .نیست غریبه دزد مطمئناً پس .است نلرده پارس گوسفند شدن دزدیده هنگام گله سگ (ب

 تبیین. استدالل قوی است اما نتیجه قطعی و یقینی نیست .ی. استنتاج بهترین تعمیم استقرای   

  .است اللوت نیز است،امروز بوده اللوت الیابان این هفت ساعت در گذشته سال یک مدت در که آنجا از (ج

 .  قوی است یمیتعم یاستقرا     

  هفت اعتس در اند،امروز رفته مسافرت به مردم از بسیارد و است تعطی  شهر روز چند این که آنجا از (د

 استنتاج بهترین تبیین. استدالل قوی است .است اللوت الیابان این

 . استدالل قوی استیمیتعم یاستقرا   .مجازاند غیر سرعت از ناشی اد جاده تصادفات اکثر که دهند می نشان آمارها (ه

 .قیاسی. معتبر یستن تاکسی سفید ماشین این بنابراین، .هستند رنگ زرد یانون مطابو ما، شهر هاد تاکسی تمامی (و

 :دهید پاسخ یرز سؤاالت به دهم پایه(1) آمار و ریاضی کتاب چهارم فص  از اول درس در آمار بحث به توجه با  -4

 تخمینی    تخمینی؟ یا است شده محاسبه یقینی نحو به حوضچه هاد ماهی وزن (الف

 دارد؟ استقرا مبحث با ارتباطی چه و چیست آمارد جامعه بگویید آمار کتاب از استفاده با (ب

  .دهید توضی  است؟ الروار نمونه همواره مشت آیا (ج

 است الروار نمونه مشت باشد، یلنواالت الروار اگر ولی نیست؛ الروار نمونه مشت همواره الیر

 :نمایید بررسی و کرده کرذ را مختلف احتماالت تمامی گرفت؟ توان می اد نتیجه چه تبیین بهترین استنتاج کمک به زیر موارد در  -5

  بیمار یا شیاد  .الواهد می مالی کمک شما از و گیرد می را شما جلود رادیولوژد علس با بیمارستان جلود در فردد (الف

 .احتماال نذرد است   .اند ایستاده هف به غذا ظرف با اد الانه در جلود مردم (ب

 ه هاد عزادارد از آنبه دلی  توزیع چاد و شربت یا عبور دست .است شده شلوغ است، بوده اللوت معموالً که الیابانی محر م ایام در (ج
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 سواالت تشریحی

  را تعریف کنید. « یتمثیلاستقرا  » استقرامیان ایسام از -1 

 مشابهت دلی  به ار نمونه . یککند می استفاده تمثی  از نتیجه به رسیدن براد که است استداللی تمثیلی استقراد

 ایم. داده سرایت دیگر مورد به ظاهرد

 دست آید . به کلی میجزئی،حل مورد چند مشاهده با را تعریف کنید.  « استقراد تعمیمی  »ازمیان ایسام استدالل  -2

 د؟ کرد ، آن دو روش کدامن استفاده روش دو از توان می ، مقابله با مغالطه تمثی  ناروا براد  -3

 مخالف تمثیلی استدالل یافتن،االتالف وجوه به توجه

 یود را بنویسید.تعمیمی  شرایط استقراد -4

که در جامعه که  باشند تلفیمخ طیف هاد همه بیانگر نمونه ها باید -2  .     باشند باید متفاوت وتصادفی ها نمونه -1

 .  اشندب داشته مناسبی نسبت آمارد جامعه ک  به نسبت نمونه ها تعداد -3        آمارد ما وجود دارند.

 چیست؟« مغالطه  تعمیم شتاب زده»منظور از  -5

 می شویم.« دهمغالطه  تعمیم شتاب ز» دچار ،کنیم نمی رعایت درستی به را استقرا از استفاده شرایط که هنگامی 

 یلیتمثاستقراد       از کدام یک از ایسام استقرا ناشی می شود ؟«  مغالطه تمثیل ناروا»  -6

 احتمالی است؟ آن نتایج و است ضعیف استداللی تمثیلی چرا استدالل -7

 داد . تس رد بردیگرد را یلی احلام توان نمی جزئی امر دو میان ظاهرد مشابهت هرف به زیرا 

 جه آن یطعی است ؟است و آیا نتی تر یود تمثیلی . چه زمانی استقراد -8

 تنیس یطعی آن اما نتیجه  است؛ تر یود تمثیلی استقراد باشد، بیشتر امر دو میان مشابهت وجوه هرچه

 بناد استقراد تعمیمی چیست؟ و آیا نتیجه آن یطعی است ؟ م -9

 گرفت. آن از یقینی نتیجه توان نمی و شده است بنا تخمین اساس د تعمیمی بر استقرا مبناد

  ؟تصویر روبرو ناظر به کدام یک از ایسام استقراء است  -10

 استقراد تمثیلی

 ت زیر چه نوع استداللی است؟اعبار -11

نسان ند زیرا اکدق می  وانسان نیاز دارد احساسات و فشارهاد درونی الود را به نحود آزاد کند و گرنه تحملش تمام می شود الف( 

 تمثیلی استقراد دشالواهد فشار آید سرانجام منفجر مانند یک دیگ بخار می ماند که اگر همه منافذ آن بسته شود وبیش از حد به آن

نش آموزان ما رتبه از دا نفر 20 زیرا است الوب بسیار ما هاد کالس.کنید نام ثبت آموزشگاه زبان انگلیسی ما ( درب

 تعمیمی استقرایی              برتر کنلور شده اند. 
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 کامل کنید از کلمات مناسب جاهای خالی را با استفاده 

 تمثی . است تشبیه همان ادبیات در.......... -1

 احتمالی –ضعیف است .  آن........ نتایج و است استداللی........ تمثیلی استدالل -2

 تمثیلی. نیست یطعی اهگ هیچ نتیجه آن اما است؛ یویتر.... استدالل باشد، بیشتر امر دو میان مشابهت وجوه چه هر -3

 تصادفی تعمیمی نیم،ک می استفاده ... . هاد نمونه از و کنیم بررسی نمی را آمارد جامعه  تک کد...تاستقرا در -4

 یقینی -تخمین       گرفت. آن از.......... نتیجه توان نمی و شده است بنا........... اساس بر د تعمیمیاستقرا مبناد -5

 تعمیم شتاب زدهیم.   ......می شومغالطه دچار کنیم، نمی رعایت درستی به را استقرا از استفاده شرایط که هنگامی -6

 ضعف یوت ودارند.  یرار ختلفیم سطوح ........... در ...........و نظر از استقرایی استداللهاد -7

 یود استقراییهم آورند . فرا تجربی علوم ..،مبنایی براد..هاد استدالل از استفاده می کنند با تالش تجربی علوم دانشمندان -8

  تبیین :   بهترین استنتاجکارآگاه است .  ..........مانند عم  یک -9

 تبیین بهترین استنتاج. شود می علمی استفاده هاد فرضیه بررسی جهت از .................. علمی مسائ  در -10

 اشد.تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام غلط می ب                                                

 درستکند.  می استفاده تمثی  از نتیجه به رسیدن براد -1

 درستاست. مطالب فهم و توضی  در روشها از یلی تمثی  -2

 نادرست. است تشبیه همان ادبیات در استقراد تعمیمی  -3

 را کننکده دیگکرد مراجعکه داستان الود،نظر کردن بیان بهتر براد روانشناسان و مشاوران از بسیاردد تعمیمی  از استقرا استفادهبا   -4

 نادرست کند. ح  ار الود مشل  است توانسته مشاور آن ح  راه بستن کار به با است.و داشته مشابهی مشل  که می کنند نق  برایتان

شکبیه سکاز  هکاد سکتگاهد در را الود تمرینات از مراحلی اللبانها کاربرد دارد و هوایی هنایع در یتمثیلاستقراد  -5

 درست دهند. می انجام پرواز،

 امر دو یانم ظاهرد مشابهت هرف به که چرا احتمالی است. آن نتایج و است ضعیف استداللی تعمیمی استدالل-6
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 نادرستاست. یطعی همواره آن نتیجهو است یویتر تمثیلی استقراد باشد، بیشتر امر دو میان مشابهت وجوه هرچه -8

 درست کنیم.  یماستفاده  تصادفی هاد نمونه از و کنیم مینبررسی  را آمارد جامعه تک تکدراستقراد تعمیمی -9

 درست رفت.گ آن از یقینی نتیجه توان نمی و شده است بنا تخمین اساس بر د تعمیمیاستقرا مبناد -10

 درستمی شویم.« زده تعمیم شتاب»  مغالطه دچار نلنیم رعایت درستیب را استقرا از استفاده شرایط که هنگامی -11

 درست. ورندآمی فراهم  تجربی علوم یود،مبنایی براد استقرایی هاد استدالل از استفاده با تجربی علوم دانشمندان-12
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