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منطق دهم و کتاب کار خالصه  

 تدوین: محمد اکبری

اندیشه ترازوی منطق: درس اول  
علمی که در پی جلوگیری از خطای اندیشه است، منطق نام دارد.-1  

مشخص کرده اندرا  نشویمخطای فکری یا اصطالحاً مغالطه)سفسطه( تا دچار شود که باید رعایت منطق دانان قواعدی -2  

همراه بیان قوانین حاکم بر ذهن روشهای جلوگیری از مغالطات را بیان می کند.علم منطق به  -3  

مغالطه                بیماری ذهن و اندیشه -4  

آموزش شیوه درست اندیشیدن             تاکید منطق    -5  

ده و به صورت علم منطق بر اساس قواعدی می اندیشد . منطق دانان این قواعد را کشف کرطور طبیعی ذهن انسان به  -6

 در اختیار ما قرار داده اند.

اما ذهن همواره در معرض لغزش قرار دارد و معموال در استداللهای  گرچه ذهن به طور طبیعی منطقی رفتار می کند-7

امل لغزش پیچیده یا تعریف دقیق دچار اشتباه می شود به همین دلیل با بکارگیری علم منطق سریع تر و دقیق تر می توان عو

 و خطای ذهن را تشخیص داد.)ضرورت علم منطق(

ر در آن به تمرین وممارست نیاز دارد.علم منطق علمی کاربردی است که تبحّ-8  

بنای فکری مستحکم می شود که مصالح  ایی تشبیه کرده اند که بکارگیری آن موجب پدید آمدنعلم منطق را به شاقول بنّ-9

ت.آن را باید از علوم دیگر گرف  

علم منطق برای همه و در تمام زمینه ها کاربرد دارد-11  

امور روزمره....................-انتخابهای پیش رو –سنجش اطالعات  –داد و ستد                          

بخشی از *استدالل آوری و تعریف اموری نیستند که تنها در محیط تحصیلی با آنها سرو کار داشته باشیم بلکه این امور 

 سخنان روزمره ما را تشکیل می دهند.

مورنداریماصور: در این حالت کاری به واقعیت داشتن یا نداشتن یا ارتباط با سایر ت                                 

مدرسه ابتدایی................... -کتاب -انسان -حیطه دانش بشری                        گل -11  

. یزی نسبت می دهیمچتصدیق: در این حالت حکم و قضاوت وجود دارد و در آنها اوصافی را به                                  

    خدا ناتوان نیست –گل زیبا است                                          

 *تعریف : استفاده از تصورات معلوم برای شناخت و کشف تصورات مجهول

 *استدالل : ستفاده از تصدیقات معلوم برای کشف تصدیقات مجهول 

چون وظیفه منطق جلوگیری از خطای اندیشه است علم منطق هم به دوبخش تقسیم شده)تعریف/ استدالل(-  

بیان و توصیف..................... –یعنی چه  –*عالئم تعریف                چیست   

زیرا.................... –برای چه  –*عالئم استدالل                چرا   


