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 سال دهممنطق جزوه 

 دقیق دروس خالصه 

 حل تمرینات و فعالیت های تکمیلی

 به همراه

 سؤاالت نمونه 
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 سخنی با دبیران ارجمند / دانش آموزان گرامی:

 .تکامک  الالهکه بنکدد شکده اسکبتدا مطالب هر درس به شکل  دییکو واوه،در این جز       

  شده است . ذکرهمچنبن پس از الالهه هر درس،پاسخ تمرینات کتاب 

 -ط غل،سکواالت هکحی  -سواالت تشریحی   شام  متنمجموعه سواالت عالوه بر آن       

 . طراحی شده استو.... سواالت نقطه چین یا پرکردنی 

 اده ام.در  برالی  از مطالب، جهت درک بهتر مطلب ، بنده راهلارهایی ساده و نو ارائه د

شکمندم س، الواهدر اینجا از کلیه الوانندگان این مجموعه به ویژه دبیران ارجمند این در       

بهههیمیل بههه مب ههه  مسکککازنده الکککود ، انتقکککادات هکککا و ایکککده ، نظکککرات  ارسکککال بکککا

headerjalaly@yahoo.comاین مجموعه را پربارتر نمایند.م مم 

 نع است.بالما استفاده و تلثیر جزوه با ذکر منبع و بدون تغییر نام بندهشایان ذکر است 
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 یاب  چشم با نور» که چون  کند گمان« است زمین و ها آسمان نور الداوند» آیه   الواندن با فردد کنید تصور (1

                             است؟ شده اشتباهی چه دچار شما ود نظر به دید چشم با توان می نیز را الداوند« است مشاهده

  (می باشد  8و  2مبحث مربوط درس   )

 دانست مغالطه عدم تلرار حد وسطاما در وایع می توان آن را » مغالطه اشتراک لفظی جواب: 

به  ا حد وسطیست لذدر جمله دوم یلسان ن (نور محسوس )در جمله اول با معنی نور (نور حقیقی ) معنی نور زیرا 

   یک معنا در ییاس بلار برده نشده است

 اشلال« شد  نخواهم کنم، مریض نمی پرالورد من چون و شوم؛ می مریض کنم پرالورد اگر »گفت: می فردد (2

الواهیم دید که یضیه شرطی داراد دو جزء است. جزء اول مقدم و  9درس در جواب:  چیست؟ در ود استدالل

مقدم باید همواره وضع شود و تالی نیز همیشه رفع . در هورتی که مقدم ، رفع و یا تالی ، جزء دوم تالی است. 

 وضع شود مغالطه هورت می گیرد مانند مثال این سوال که مقدم ، رفع شده و لذا جواب مغالطه رفع مقدم است.

  
 به یک« کند می پرواز                  » و « است  من                پروانه» عبارت  دو در« پروانه » کلمه   آیا (3

  است؟ شده الطایی دچارچه« کند می پرواز من دالتر» که  بگیرد نتیجه جمله دو این از کسی اگر ؟   معناست

 می باشد مغالطه اشتراک لفظ پروانه ...... (1)این سوال  مانند سوال جواب
 

 شد؛ محاکمه دگاهدا در این دیروز که الف.م آیاد» است؟  هحی  مقاب  عبارت در شده انجام نتیجه گیرد آیا (4

 «اند ردهک محاکمه دادگاه این را در االتالس به متهم افراد  همه زیرا است؛ االتالس به متهم حتماً

 موجبه به را کلی  موجبه اگر مثال عنوان با بحث مغالطه ایهام انعلاس روبرو می شویم . به 7  در درس جواب: 

در این مثال  ایم. شده مغالطه این دچار بگیریم، درنظر الصدق الزم علس جزئی سالبه  براد یا کنیم کلی علس

ت و علس موجبه کلی موجبه کلی اس« اند کرده محاکمه دادگاه این را در االتالس به متهم افراد همه » عبارت 

ر دو لذا  هستند . یعنی بعضی افرادد که در این دادگاه محاکمه می شوند متهم به االتالس، موجبه جزئیه است 

 نباشد.چه بسا آیاد م . الف  متهم به االتالس اینجا 

 گیرند؟ می پیش دررا هاد متفاوتی راه اند سعادت دنبال به ها انسان همگی آنله وجود با چیست؟چرا سعادت (5

ت یلسان .برداشت انسان ها از مفهوم سعادیعنی بحث تعریف است (4 )جواب این سوال مربوط به بحث درس

 نیست و مملن است تعاریف متعدد  و مختلفی از تعریف هورت گیرد.

 براد جلب فروشنده بگویید مقاب  تصویر به توجه با .تومان باشد 800 کیلویی هندوانه ییمت کنید فرض (6

  الود زندگی در اند که اندیشه الطاد از هایی مثال شده ذکر است؟ موارد کرده استفاده اد نلته چه از مشتریان

 نمایی( ککوچ  مغالطه بزرگ نمایی) 10در درس جواب:  .    شویم مواجه می آنها از نمونه هدهااز
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 اندیشه ترازوی منطق،درس اول ـ 
  : است، اندیشه الطاد از جلوگیرد درپی که علمی تعریف منطو  

   دانان منطوکوشش : 

  الطاهاد انواع رسیبر با:  از طریو دسته بندد انواع الطاهاد ذهن روش جلوگیرد از الطا و مغالطهبیان 

 دهند. نشان را آنها از جلوگیرد هاد راه آنها، دسته بندد و ذهن

  : مغالطه  اهطالحاً  یا دفلر الطاد دچار تا کنیم رعایت باید که را یواعددبیان یوانین و یواعد حاکم بر ذهن

 اند. کرده مشخص نشویم، ( سفسطه )

 دان منطو براد آنها نرو دانست بود. از این برحذر آنها به شدن دچار از باید که هستند هایی بیمارد همچون مغالطات 

 کند. مبارزه آنها با بتواند تا است الزم

  در علم کنند، می بیان را آنها درمان و پیشگیرد هاد روش و ها بیمارد انواع پزشلی علم که در گونه همان 

 دکنن میبیان  را مغالطات از جلوگیرد هاد روش ،ذهن بر حاکم یوانین بیان همراه به نیز منطو

  باشیم.ذهن بیشمار الطاهاد به تشخیص یادر طریو این از تا است اندیشیدن شیوه درست آموزشبر منطو تأکید 

 اندیشد. می یواعدد اساس بر طبیعی هورت به انسان ذهن 

 ه اند داد یرار ما االتیار در منطو علم هورت به و ه اند کرد را کشف یواعد این دانان منطو. 

  کار  به الود زندگی رد را آنها یواعد، این نامهاد دانستن بدون و کند می رفتار منطقی طور طبیعی به انسان ذهن

 دییو اهطالحات یا تعریف پیچیده استداللهاد در معموالً و دارد یرار لغزش معرض در همواره ذهن اما می برد؛

        ذهن یواعد توضی  و بندد دسته به که علم منطو کارگیرد به با دلی  همین به .شود می اشتباه دچار الاص،

 .داد تشخیص را ذهن الطاد و عوام  لغزش توان می تر دییو و تر سریع پردازد، می

 آموالتن مانند منطو آموالتن .دارد نیاز و ممارست تمرین به آن در تبح ر که است کاربردد علمی منطو          

 به تبدی  را فرد نظرد، هاد دستورالعم  الواندن و شود فراگرفته عملی هورت به باید که است سوارد دوچراله

 .کند نمی ماهر سوارد دوچراله

 هاست دانش و علوم سایر الدمت در ابزارد منطو، دانش. 

  نشان ما به را موتور گرماد و حرکت سرعت بنزین، میزان که است الودرو یک کنترلیسیستم هاد  همچون منطو 

 شوند. نمی الودرو حرکت باعث دهند؛ اما می هشدار ما به مشلالت مقاب  در و دهند می

  فلرد بناد آمدن پدید باعث آن کارگیرد که به ه اند کرد تشبیه بنا یی شایول را به منطو  

 .ردک تهیه دیگر علوم از باید را بنا این براد ساالتن الزم مواد و آجرها اما شود؛ می مستحلمی
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 الود زندگی راسرس در ما از یک هر بلله رود؛ نمی کار فلسفی به هاد اندیشه ارزیابی براد تنها منطو دانستن 

 کنیم. گیرد تصمیم درست و کنیم درست فلر الواهیم می زیرا نیازمندیم؛ بدان

 که هستیم علمی ندنیازم پیشز ا بیش غلط، و اطالعات هحی  انبوه و همچنین حجم ها رسانه شدن فراگیر با امروزه 

  دهد. آموزش ما را به اندیشه الطاد از جلوگیرد هاد شیوه

 ًمطرح نظرشان وردم عقاید نفع به هایی را استدالل الود، مطالب و عناوین از بسیارد در مختلف نشریات معموال    

که  برسانند جهنتی این به را مخاطب الواهند می هستند که استدالل نوعی نیز تجارد هاد آگهی اغلب .کنند می

 بنابراین .یازمندیمن منطو به آنها نادرستی و درستی بررسی براد هستند که هایی نمونه بخرید اینها را کاال فالن

  .باشیم داشته رکا و سر آنها با تحصیلی، محیط در تنها که نیستند امورد هحی ، تعریف کردن و آورد استدالل

 کنیم تقسیم کلی  حیطه دو به را بشری دانش: 

 یا نداشتن یا داشتن یتوایع به حالت این در .آن مانند و الزاویه یائم مثلث درالت، سیمرغ، از ما درک مانند: تصور 

 .آوریم می ذهن به را تصور همان تنها و نداریم کارد امور، سایر با تصور این ارتباط

 ندارد مساود  یهزاو سه الزاویه یائم مثلث «و »کنند  می تولید اکسیژن روزدر درالتان   «جمالتی مانند: تصدیق «  

 .کنیم می سلب آن از یا نسبت چیزد به را اوهافی آنها در و دارد وجود یضاوت و حلم ،تصدیقات در

  اه با فع      جمله کام  همر نشانه تشخیص تصدیق :یک کلمه یا مجموع کلمات        :تصورنشانه تشخیص   

 کنید مشخص را تصدیق و تصور زیر موارد میان از: 

   .توانا بود هرکه دانا بود                دانا    است.   افسانه اد سیمرغ اد       افسانه سیمرغ مرغ               

 صدیوت                تصور                 تصور          تصور                       تصدیو             جواب:

 منطق اصلی حیطۀ دو  : 

 کنیم پرهیز هاشتبا از تعریف تا کند می کمک ما به و شود می بیان کردن تعریف هحی  روش آن : در تعریف. 

  کنیم پرهیز اهاشتب استداللاز  تا کند می کمک ما وبه شود می بیان کردن استدالل هحی  روش آن در :استدالل.      

 به معلوم یقهادتصد از کمک استدالل به و مجهول تصورهاد شناالت به معلوم تصورهاد از تعریف، کمک به بنابراین

 .یابیم می دست مجهول تصدیقهاد کشف

 ( یعنی)شانه ن ابتداو یا در  (؟ چیست )ر آن نشانه معموال جنبه توهیفی دارد و در آال : نحوه تشخیص تعریف

 (را چ –گاه هراگر ، -چون ، زیرا  -پس ، بنابراین): معموال در آن نشانه هاد  نحوه تشخیص استدالل
 .یا استدالل متشل  از حدای  دو جمله یا بیشتر استوجود دارد 
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 تمرین 

 :هستند استدالل کدامیک و تعریف زیر موارد از کدامیک که کنید مشخص

 (استدالل )نسوزد.      دستت تا بزن هم آن با را غذا کند، نمی منتق  را گرما چوبی یاشو چون

 (تعریف   )کند.    می جلوگیرد ذهن الطاد از که است علمی منطو

 (استدالل )  0نیست اش الانه در پس است؛ کالس در ما معلم

 (تعریف  )دیگر.   جاد به جایی از مسافر یا کاال نق  و حم  یعنی ترابرد

  فعالیت تکمیلی 

 اهلی مبحث دو زا کدام یک با شوند می آغاز« چرا» با  که جمالتی و پذیرند می پایان« چیست»با  که جمالتی (1

 به ترتیب تعریف و استدالل     دارند؟ ارتباط منطو

 :کنید مشخص را تصدیقها و تصورها زیر موارد میان از  (2

 .است مرتفع سهند کوه سهند، کوه سهند،ارتفاعات کوه است، علم از بخشی تصدیو منطو، است، تفلر معیار منطو

                 صدیوت               تصور         تصور                تصدیو         تصور            تصدیو     

 هرف به چرا و داریم منطو الواندن به نیازد چه اندیشد، می یواعدد اساس بر طبیعی طور به انسان ذهن اگر 3

 مانیم؟ نمی مصون ذهن الطاد از منطو کتابهاد الواندن

 دچار الاص، هطالحاتدییو ا یا تعریف پیچیده استداللهاد در معموالً و دارد یرار لغزش معرض در همواره زیرا ذهن

 تر سریع پردازد، می ذهن یواعد توضی  و بندد دسته به که علم منطو کارگیرد به با دلی  همین به .شود می اشتباه

 .داد تشخیص را ذهن الطاد و عوام  لغزش توان می تر دییو و

 آموالتن      مانند منطو آموالتن .دارد نیاز و ممارست تمرین به آن در تبح ر که است کاربردد علمی منطو 

 به تبدی  ار فرد نظرد، هاد دستورالعم  الواندن و شود فراگرفته هورت عملی به باید که است سوارد دوچراله

 .کند نمی سوارد ماهر دوچراله
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 سواالت تشریحی

 است. اندیشه خطای از جلوگیری درپی که علمی «.منطوعلم »را تعریف کنید.  روبرو مفهوم -1

     ند؟ابراد اینله انسان در زمان اندیشیدن دچار مغالطه نشود، چه کوششی نموده منطو دانان ، -2

 .دهند نشان را آنها از جلوگیری های راه آنها، دسته بندی و ذهن خطاهای انواع بررسی با   

 اند. کرده مشخص مغالطه نشویم، اصطالحاً یا فکری خطای دچار تا کنیم رعایت باید که را قواعدی

 چرا منطو را به شایول بنایی تشبیه کرده اند ؟ -3
برای  الزم مواد و آجرها اما شود؛ می مستحکمی فکری بنای آمدن پدید باعث آن کارگیری زیرا  به

 .کرد تهیه دیگر علوم از باید را بنا این ساختن
 فلسفی  است ؟ چرا ؟  هاد اندیشه ارزیابی براد تنها منطو آیا دانستن -4

 و کنیم درست فکر خواهیم می زیرا نیازمندیم؛ به منطق خود زندگی سراسر در ما از یک هر خیر،

 غلط و اطالعات صحیح انبوه حجم ونیز ها رسانه فراگیرشدن با کنیم.امروزه گیری تصمیم درست

 دهد. آموزش ما را به اندیشه خطای از جلوگیری های که شیوه هستیم علمی نیازمند از پیش بیش

 یقتصور و تصد.  کرده اند ، آن دو حیطه را نام ببرید تقسیم کلی حیطه  دو به را بشرد دانش -5

 کنید :    مشخص را تصدیو ها و تصورها روبرو موارد میان از  

                سلن گران شدم -دالر –بیلارد  – سله –وزستان دین الود را به اسالم ادا کرد ال -الوزستان
 تصدیق -تصور  -تصور -تصور                      –تصدیق                -جواب: تصور

 تعریف و استدالل    منطو کدامند؟ آنها را نام ببرید. اهلی هحیط دو -6

 : هستند استدالل کدامیک و تعریف زیر موارد از کدامیک که کنید مشخص-7

 استدالل                الف( اگر از کاالد ایرانی حمایت کنی باعث پیشرفت کشور می شود.

 تعریف.  بومکاالد ایرانی یعنی حمایت از همت،پشتلار وآینده جوانان این مرز وحمایت از ب(
 استدالل     ج( اگر کارون الشک شود ، کشاورزد ایران نیز با مشل  مواجه می شود.

  استدالل (تعریف         ب (را تعریف کنید :   الفمفاهیم زیر  -8

 .کنیم پرهیز اشتباه از تعریف تا کند می کمک ما به و شود می بیان کردن تعریف صحیح روش آن در الف:    

      .یمکن پرهیز اشتباه از استدالل تا کند می کمک ما وبه شود می بیان کردن استدالل صحیح روش آن : درب 

 كامل كنيد از کلمات مناسب جاهاي خايل را با استفاده 
 منطق    ...........نام دارد است، اندیشه الطاد از جلوگیرد درپی که علمی -1

 مشخص نشویم، .... طالحاً اه یا فلرد الطاد دچار تا کنیم رعایت باید که را اند یواعدد کوشیده دانان منطو -2 

 مغالطه     .اند کرده
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 دان منطو براد آنها انستندبود. از اینرو  برحذر آنها به شدن دچار از باید که هستند هایی بیمارد همچون.......... -3

 مغالطات     .کند مبارزه آنها با بتواند تا است الزم

     .باشیم ندبیشمار ذهن که الطاهاد به تشخیص یادر طریو از این تا است .....شیوه  برآموزش منطو تأکید -4
 اندیشیدندرست 

 کاربردی .   دارد نیاز و ممارست تمرین به آن در تبح ر که است ........ علمی منطو -5

 منطق. هاست و دانش علوم سایر الدمت در ابزارد ،.......... دانش  -6

 تصدیق وتصور      .بارتند از .... و ...می کنیم  که ع تقسیم کلی حیطه  دو به را بشرد دانش - 7

 تصدیقات .کنیم می بسل آن از یا  نسبت  چیزد به را اوهافی آنها در و دارد وجود یضاوت و حلم....... در -8

 کشف به معلوم یقهادتصد از...........کمک  به و مجهول تصورهاد شناالت به معلوم تصورهاد از ،......... کمک به -9

 استدالل  -تعریف     .یابیم می دست مجهول تصدیقهاد

  .عبارت صحیح  و کدام غلط می باشدتعیین کنید کدام 

 نادرست.    فلسفه نام دارد است، اندیشه الطاد از جلوگیرد درپی که علمی -1

 مشخص طه نشویم،مغال اهطالحاً  یا فلرد الطاد دچار تا کنیم رعایت باید که را ند یواعددکوشید دانان منطو -2

 درست   . اند کرده
 منطو براد آنها انستنبود. از اینرو د برحذر آنها به شدن دچار از باید که هستند هایی بیمارد مغالطات همچون -3

 درست  . کند مبارزه آنها با بتواند تا است الزم دان

 نادرست.    دارد نیاز و ممارست تمرین به آن در تبح ر که است نظرد علمی منطو -4

 نادرست. منطو است دانش الدمت در ابزارد علوم سایر -5

 زندگی سراسر در ما از یک هر وبنابراین رود؛ می کار فلسفی به هاد اندیشه ارزیابی براد تنها منطو دانستن -6

 نادرست.    کنیم گیرد تصمیم  درست و کنیم درست فلر الواهیم می زیرا نیازمندیم؛ بدان الود

 به و نداکرده  را کشف یواعد این دانان منطو .اندیشد می یواعدد اساس بر طبیعی هورت به انسان ذهن -7

 درست.  ه اند داد یرار ما االتیار در منطو علم هورت

 شود؛ می ستحلمیم فلرد بناد آمدن پدید باعث آن کارگیرد که به ه اند کرد تشبیه بنا یی شایول به را منطو -8

 نادرست. کرد تهیه از آن باید را بنا این براد ساالتن الزم مواد و آجرها اما

 درست     کنیم  که عبارتند از تصور و تصدیو می تقسیم کلی حیطه  دو به را بشرد دانش -9

. کنیم می سلب آن از یا دهیم نسبت می چیزد به را اوهافی ودرآنها دارد وجود یضاوت و تصدیقات حلم در -10
 درست


