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  بسمه هللا الرحمن الرحيم

 

  منطق دهم شامل:

  *درسنامه 

  *سواالت جا خالی

  و تکليف دانش آموز تشريحی *نمونه سوال

 کانون زرد و -گاج -(بر گرفته از کتاب های تست مشاوران*سواالت تست 
  نون و گزينه دو)ومبتکران و آزمون های کاخيلی سبز  - آبی

  دبيرستان آرمينه مصلی نژاد– ٧ناحيه  -طاهره بوسعيد

  

  

  

  »به نام خدا«

  »منطق ترازوی انديشه« درس اول

  آشنايی با چند مفهوم در کتاب های فلسفی و منطقی 
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  قواعد و ضوابط حاکم بر دنيای تفکر :منطق-٢     نطق: تفکر         -١

  ندی قواعد تفکرمنطق: تشريح عملکرد ذهن در فرآيند طبيعی تفکر با کشف و دسته بعلم  -٣

های موزش شيوه درست انديشيدن است تا از اين طريق قادر به تشخيص خطاآتذکر:تأکيد منطق بر 
  فکر باشيم.

 در فرآين، اما دانديشد انسان است و ما چه بخواهيم چه نخواهيم ذهن می طبيعی ذهنپس تفکر کار 
 ،که ممکن است عمدی يا غير عمدی باشدبه خطای فکردهد گاه خطا رخ می ،طبيعی انديشه

  شود.سفسطه گفته می«يا » مغالطه«

  نام دارد.» علم منطق«علمی که در پی جلو گيری از خطای انديشه است

  در جلوگيری از خطای ذهن: منطق نقش

ر تپردازد، سريع تر و دقيق قواعد ذهن میا بکار گيری علم منطق که به دسته بندی و توضيح ب-١
  توان عوامل لغزش و خطای ذهن را تشخيص داد.می

به مهارت بيشتر در توان ن میاست بنابر اين با ممارست و تمرين در آ »کاربردی«منطق علم -٢
  بکار گيری از قواعد آن برای جلو گيری از خطای فکر رسيد.

نترل ميزان سوخت، سرعت، کعلوم است مانند سيستم در خدمت ساير » ابزاری«دانش منطق -٣
  حرکت و گرمای يک خود رو يا شاقول بنايی در استحکام ساختمان

  :حيطه کاربرد منطق

  و ارزيابی انديشه های فلسفی فهم فلسفهبرای  -١

  برای درست فکر کردن و درست تصميم گرفتن  سراسر زندگیدر -٢

  مانند:روانشناسی،فقه،حقوق، علوم اجتماعی و... ساير علوم و دانش هادر -٣

  تصديق -٢صور             ت - ١دو حيطه اصلی دانش بشری: 

ها حکم و  يک قضيه يا جمله کامل نيستند ودر آن روی هم رفته :مفهوم يا مفاهيمی کهتصور -١
 داريمری نودات کا، به واقعيت داشتن يا عدم واقعيت آن و ارتباط آن با ساير موجقضاوت وجود ندارد

  انش آموزان کالس يازدهمد - مانند:درخت   .شوداز آنها سوال می» چيست«وبا

 دهندشکيل میجمله کامل و با معنا را ت قضيه يا مجموع مفاهيمی که روی هم رفته يکتصديق: -٢
- می والاز آنها س»چرا«باشند و با قابل تصديق و تکذيب می وکه در آن حکم و قضاوت وجود دارد 

  شود.

  درجه است ١٨٠مانند:انسان فانی است                 مجموع زوايای مثلث 
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  استدالل -٢عريف          ت - ١دو حيطه اصلی منطق: 

يا شود. یر به شناخت تصورهای مجهول م:به مجموعه تصورات و مفاهيم معلوم که منجتعريف -١
گيرد. در تعريف روش کاری که برای رسيدن به چيستی يک مفهوم صورت می ديگر به عبارتی

در »قطعه زمينی که اطراف آن را آب فرا گرفته است«مانند:  شود .صحيح تعريف کردن بيان می
  » جزيره«تعريف 

 کاری گردي شود يا به عبارتیتصديقات معلوم که منجر به شناخت تصديقات مجهول می :استدالل-٢
گيرد.در استدالل روش صحيح استدالل ی رسيدن به يک حکم و قضاوت جديد صورت میکه برا

ا سقراط چر«در پاسخ به اين سوال که »سقراط انسان است پس فانی است «مانند: شود.کردن بيان می
  »فانی است؟

  سواالت جا خالی

  لمی که در پی جلوگيری از خطای انديشه است..........نام دارد.ع-١

  نامند.فکر را اصطالحاً............يا ...........میخطای -٢

  أکيد منطق برآموزش شيوه درست............است.ت-٣

  انديشد.هن انسان به صورت...........بر اساس قواعدی میذ-۴

  ..........و............نياز داردنطق علمی............است که تبحر در آن به م-۵

  مت ساير علوم است.در خد دانش منطق..............-۶

  يطه کاربرد منطق فقط برای فهم فلسفه............ح-٧

روزه به گرد آوری شد که ام ميالدوانين منطق نخستين بار توسط.........در سده چهارم ..........ق-٨
  منطق.............مشهور است.

  است.نطق از ابتدا همواره يکی از ابزار های ويژه ...........بوده م -٩

  مروزه پس از..............منطق و رياضيات بيش از پيش به يکديگر نزديک شده اند.ا-١٠

  شود.لم يا دانش بشری به دو حيطه کلی.............و............تقسيم میع  - ١١

  و حيطه اصلی منطق............و...............است.د-١٢

  تن يا ارتباط آن با ساير امور کاری نداريم.ر .............به واقعيت داشتن يا نداشد-١٣

- یدهيم يا سلب مر..........حکم و قضاوت وجود دارد و در آن اوصافی را به چيزی نسبت مید-١۴
  کنيم.
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 ر های معلوم به شناخت تصور های مجهول و به کمک ..........از......از تصوبه کمک..... - ١۵
  يابيم.ل دست میتصديق های معلوم به کشف تصديق های مجهو

  سواالت تستی

.واگر سيله ای است برای رسيدن به شناخت که اگر در حيطه ی ..........باشد.......تفکر انسان و-١
  )٨٩شود.(سراسری در حيطه ی ............باشد.............ناميده می

  استدالل -جزئيات -تعريف - کليات-٢ستدالل     ا -صوراتت - عريفت - صديقاتت-١

  استدالل -لياتک -تعريف -زئياتج-۴ستدالل     ا - صديقاتت -عريفت -صوراتت-٣

 يت يا عدم واقعيت يک مفهوم با استفاده از.........است و.........چيزی استسخن از واقع -٢
  )٩١(سراسری کند.که.............مفهوم را روشن می

  هستی -تصديق - تصور - ٢ستی              ه - ستداللا - صديقت-١

  چيستی -تعريف -تصديق - ۴يستی              چ -عريفت -صورت -٣

...(سراسری آيد که.......م پای يک..........به ميان میکنيوقتی با واقعيت مفهوم سر و کار پيدا می-٣
٩٣(  

  ضاوت وجود داردقدر آن نوعی  -تصديق -١

  از سه تصور تشکيل شده است  -جمله-٢

  در دستور زبان است» جمله«ه معنای ب -تصديق -٣

  ی آن سوال شده استدر باره هست -تصور -۴

  دام گزينه به ترتيب در بر گيرنده تصور و تصديق است؟ک-۴

  انش آموزان کالس دهم    د -انه ی اجاره ایخ-١

  اشکی قيمت انفاس بدانندی خلقک -تاب منطق سال دهمک-٢ 

  يمار بودبمادر حسن که -نسيم سحر-٣

  فان برجسته يونانی بودندآن ها فيلسو -ارسطو سقراط و افالطون و-۴

  زينه های زير تصور است؟کداميک از گ-۵

  ارد امشب که بر آيد آفتابیسر آن ند -١

  يال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابیچه خ -٢

  آن يار کزو گشت سر دار بلند-٣



۵

 و يگانهتتا کی به تمنای وصال -۴

ام را داشته باشيم، کد» ه مجموعه اعداد طبيعی استعدد سه يک عدد فرد و متعلق ب«گر عبارت ا -۶
  )٩۶مورد در باره آن درست است؟(کنکور سراسری 

 و محمول ديگر کلی استها جزئی ک تصديق با موضوع جزئی و دو محمول است که يکی از آني-١

 ها جزئی و ديگری کلی استک تصديق با يک موضوع کلی و دو محمول است که يکی از آني-٢

 است ل دو تصديق با موضوع يکسان است که يکی از محمول ها کلی و ديگری جزئیشام-٣

  ی دو تصديق کلی هستندامل دو تصديق با موضوع يکسان است و همه اجزاش-۴

 پاسخنامه سواالت چا خالی

- ٨نيست-٧ابزاری -۶ممارست - تمرين-کاربردی-۵طبيعی-۴نديشيدنا-٣فسطهس - غالطهم-٢نطقم-١
- ١۴تصور- ١٣استدالل -تعريف - ١٢تصديق -تصور- ١١فرگه-١٠فلسفه-٩ارسطويی - پيش-ارسطو
  ستداللا -تعريف-١۵تصديق

  سواالت تستی

 ۴گزينه  -۶گزينه سه -۵گزينه چهار - ۴زينه يکگ- ٣زينه سهگ -٢زينه سهگ-١

 »روابط ميان ذهن، زبان و خارج«درس دوم

 ن لفظآ مفهوم يا معنایبه هر لفظ و به طور کلی به هر عالمتی دو چيز ديگر مربوط است که يا 
 وعينی آن است که امری است  مصداق يا مدلول عينیو ديگر  ذهنی و عقلیاست که امری است 

   وجود خارجی -٣جود ذهنی  و -٢جود لفظی  و -١اين سه چيز به ترتيب:  خارجی

 شوند.خوانده می 

مفهوم جزئی سقراط ←لفظ سقراط       وجود ذهنی←مثال در مورد سقراط: وجود لفظی

 ت.زيسته اسيعنی فردی که استاد افالطون است و در سده چهارم پيش از ميالد می←وجود خارجی

بريم معموالً منظور در باره مصاديق ووجود خارجی نکته:هنگامی که ما لفظ يا عبارتی را به کار می
   ١توان سخن گفتدر باره مفهوم يا خود لفظ نيز می است اما

وارد ی ذهن، زبان و خارج ارتباط وجود دارد و خطا در يکی باعث خطا در ساير مميان سه حيطه
هان جلوگيری از خطای ذهن است و چون ذهن با دو حيطه زبان و الفاظ و ج منطقشود. وظيفه می

  ته شودبين لفظ و معنا و رابطه مفهوم و مصداق شناخبنابر اين بايد رابطه  ،خارج ارتباط دارد

٣٢-٣١ص  -مبانی منطق–دکتر محمد علی اژهای  ١


