
 

 

 دلیل احتیاج انسان به علم منطق چیست؟ .1

 راز احتیاج به منطق یافتن روشی برای جلوگیری از خطا در اندیشه است.

 (دارد  یباز م  شهیو خطای در اند  راههی منطق ، ذهن را از افتادن در ب)

 

 چند نمونه از خطای فکر، غیر از مثال های ذکر شده در درس را بنویسید. .2

 نخواهم شد. «  ضیمر  کنم، ینم یو چون من پرخور  .شوم   یم ضی کنم مر ی»اگر پرخور

 می کند.«  دختر من پرواز. کند  یپروانه پرواز م . »پروانه دختر من است 

همه    را ی حتماً متهم به اختالس است؛ زاو  دادگاه محاکمه شد؛    نیا   در  روزیم.الف که د  ی»آقا

 دادگاه محاکمه کرده اند .«  نیا   در را   اختالس  به متهم افراد

 

 علم منطق را تعریف کنید. .3

، در بر دارنده مجموعه قواعد کلی که به کار بردن درست و دقیق آنها   منطق علمی آلی است

 دارد.ذهن را از خطای در اندیشه بازمی  

 

 نکات برجسته در تعریف علم منطق کدام است؟ .4

 آلی است.    یعلممنطق   •

 قواعد آن کلی است.   •

در تمحام زمینحه هحای تفکحر  صححی   منطق اصل تفکر را نمی آموزد بلکه روش های   •

 .را آموزش می دهدخطای اندیشه    جلوگیری کردن از و خردورزی  

 دعحبکار بردن دقیحق قوا د و  صرف یادگیری منطق باعث مصون ماندن از خطا نمی شو •

 موجب رفع خطا می گردد.

   

 



 مراد از علوم آلی و َاصالی چیست؟ .5

 در اصل برای کاربرد در علوم دیگری تدوین شده اند علوم آلی  

، به خود آنها تعلق گرفته است و جنبه مقدِّمیِّت بحرای   ، غرض مدوِِّنِ علم  علوم َاصالیدر    لیو

در دانش های دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرند؛ امحا چنحین علم دیگر ندارند و ممکن است  

 .نیست که در اصل پیدایش، فرعِ وجودِ علمِ دیگری باشند

 

 شوند؟  ، مرتکب خطا می خود در جریان تفکر  دانان  چرا گاهی منطق .6

، بلکه به کار بستن آن نیز الزم   ، صرف دانستنِ منطق کافی نیست  زیرا برای منطقی اندیشیدنْ

 است.

 

   موضوع علم منطق چیست؟ چرا؟ .7

چون تفکر انسان برای رسیدن به   موضوع منطق عبارت است از: روش تعریف و روش استدالل.

یکی از این دو مورد انجام می شود و لغزش تفکر هم در همین دو محورد اسحت و منطحق بحا 

 آموزش آنها ، در رفع خطا مؤثر خواهد بود.

 

 ، که  . منطق علمی است1

 آموزد.   الف( شیوه صحی  سخن گفتن را به ما می

 آموزد.  ب( شیوه صحی  اندیشیدن را به ما می

 ج( بدون آن نمیتوان فکر کرد.  

 د( هر کس بخواند درست فکر میکند.
 

 ......................... ،  . قواعد و قوانین منطق2

 ب( اعتباری اند.      الف( قراردادی اند.  

 د( غیرقابل استثنااند.     ج( قابل استثنااند.  

 

 . برای مصون ماندن اندیشه از خطا باید،3

 ب( قواعد منطقی را در نظر داشت.   الف( قواعد منطقی را آموخت. 

 د( دقت در تفکر داشت. .  ج( بر قواعد منطق معرفت و مهارت یافت



 … …  …  …. منطق از جمله علوِم4

 ب( َاصالی است.       .  الف( آلی است

 د( عالی است.     ج( استقاللی است.  

 

 . درباره علم منطق کدام گزینه غلط است؟5

 الف( منطق بیانگر قوانین کلِّی است.

 ب( منطق از علوم ابزاری است.

   ج( دانستن قواعد منطقی سبب مصونیِّت فکر از خطاست.

 ل است.د( موضوع منطق روش تعریف و روش استدال
 

 . علم جبر و علم حساب به ترتیب کدامند؟6

 آلی.   -ب( آلی      اصالی.    -الف( اصالی  

 اصالی. -د( آلی       آلی.   -ج( اصالی  

 

 . بهترین گزینه درباره موضوع منطق کدام است؟7

   الف( موضوع منطق روش تعریف و استدالل است.

 ب( تعریف و استدالل است.

 ج( دانش های پیشین بشری است.  

 د( معلومات مفید بشری است.

 

 . معلومات ما از آن جهت که منجر به کشف چیستی مجهولی میشود چه نام دارد؟8

 ب( حجت.      .  الف( معرِّف

 د( اعتقاد.     ج( استدالل.  

 

 چه نام دارد؟ ،  شود  . معلومات ما از آن جهت که منجر به ایجاد اعتقاد از طریق استدالل می9

 ب( معرِّف.         الف( حجِّت.

 د( ابزار.      ج( تعریف.  

 

 



 .............  ،  . علوم َاصالی 10

 الف( در اصل پیدایش، فرع وجود علم دیگری هستند.

 شود. ب( در علوم دیگر از آنها استفاده نمی

 ج( برای کاربرد در دانش دیگر تدوین شده اند.

 فرع وجود علم دیگری نیستند.،   د( در اصل پیدایش

 

 . موضوع مورد بحث منطق عبارت است از: 11

   ب( جریان اندیشه.    الف( صحبت کردن.  

 د( علوم مختلف.     ج( گفتگو کردن.  

 

 . وجه مهم تمایز منطق با علوم دیگر عبارت است از: 12

   الف( ابزار خطاسنجی در تفکر است.

 ردازد.ب( منطق به شناخت اجمالی ذهن میپ 

 کند.  ج( منطق کشف واقعیت می

 د( منطق اندیشه شناسی است.

 

 است. … …  …است که بیانگر قوانین   … … …. منطق علمی   13

 تعریف.    -الف( آلی 

 تعریف و استدالل. -ب( آلی  

 استدالل.   -ج( ابزاری  

 تعریف و استدالل. -د( َاصالی  

 

 … … …  …. برای منطقی اندیشیدن 14

 الف( دانستن قواعد علم منطق کافی است.  

 ب( به کار بستن قواعد منطق کافی است.

 ج( دانستن قواعد منطق و مهارت در آنها کافی است.  

 د( دانستن قواعد منطق، به کاربستن ومهارت درآنها الزم است.

 

 



 نطق باقی میماند؟. اگر علوم استداللی مانند فلسفه، ریاضی و هندسه نبود، آیا نیازی به دانش م 15

 الف( خیر.  

 ب( بلی.

   ج( نیاز به روش درست تعریف باقی میماند.

 د( نیاز به روش درست استداللی باقی میماند.

 

 . درباره علوم آلی کدام گزینه غلط است؟ 16

 الف( در اصل برای کاربرد در علوم دیگر تدوین شده اند.

 تعلِّق گرفته است.، به خود آنها   ب( غرض متون این علوم 

 ج( نسبت به علوم دیگر، جنبه مقدِّمیِّت دارند.

 د( در اصلِ پیدایش، فرعِ وجود علم دیگری هستند.

 

 …  … …  …. تالش ذهنی انسان 17

 رسد.    الف( همواره به نتیجه می

 رسد. ب( هیچ گاه به نتیجه نمی

  رسد.  ج( گاه به نتیجه می

 رسد.  د( همواره به نتیجه غلط می

 

 است. …  … …. معلومات بشر جملگی   18

 الف( حجِّت. 

 ب( معرِّف.

 ج( معرِّف یا حجِّت. 

 د( اگر بتواند مجهولی را به معلوم تبدیل کند معرِّف یا حجِّت.

 

 . در کدام بحث از مباحث دانش منطق روش درست تعریف تبیین میشود؟ 19

 ب( استدالل.        الف( حجِّت. 

 کلِّی.  د( مباحث      .  معرِّفج( 

 

 . در کدام بحث از مباحث منطق روش درست استدالل تبیین میشود؟ 20



 ب( معرِّف.       الف( تعریف. 

 د( مباحث کلِّی.      . ج( حجِّت

 

 

 تفکر چیست؟ ساختمان و نحوه عملکرد آن چگونه است؟ .1

. بعبارت دیگر حرکت ذهن مجهولامور  کشف    یعبارت است از مرتب ساختن امور معلوم برا تفکر  

 در معلومات خود برای دستیابی به کشف مجهول و مطلوب را تفکر کردن می گویند.

 (1پاورقی    14و المقرر فی شرح منطق المظفر ص   32المقرر فی شرح منطق المظفر ص  )

  مرحله است : 5عملکرد عقل در 

 مواجهه با مشکل-1

 شناخت نوع مشکل   -2

  حرکت عقل از مشکل به سوی معلومات خود-3

 جمع آوری اطالعات مناسب برای حل مشکل  -4

تفکر کحردن محی   5تا    3به مرحله    حرکت ذهن از معلومات جمع آوری شده بسوی مطلوب-5

 گویند.

 (33المقرر فی شرح منطق المظفر ص  )

 

 آیا تفکر از ویژگیها و امتیازات انسان است؟   .2

 2خط   14بله.  المقرر فی شرح منطق المظفر ص  

 

 درباره موضوع علم منطق وجود دارد؟  -غیر از آنچه در درس ذکر شد   -آیا نظر دیگری  .3

قول اول : معقوالت ثانی موضوع منطق هستند. زیرا بواسطه ی آنها از معلومات به مطلوب محی 

 رسیم.

، از آن جنبه کحه محا را بحه سحمت   است  یقیو تصد  یمنطق، معلومات تصور  موضوعقول دوم :  

 منکشف سازد؛    مانیرا برا  ین مطلوبو ا   ییراهنما  یقیو تصد یتصور  مطلوب

 قول سوم : موضوع علم منطق الفاظ هستند از جهتی که داللت بر معانی دارند.

 3پاورقی    60ص  1شرح المنظومة ج 

 



 ؟آیا هر معلومی صالحیت عنوان معرِّف و یا حجِّت را دارد .4

ی یحا تصحور  لی موجب تحل   ایمجهول ،  و تصدیق  که موجب کشف تصور    یجموعه تصورات معلومم

 ، این صالحیت را دارند. گردد  یمعلوم م تصدیقی

 19و   18حاشیه مال عبداهلل ص  

 

 

 منطق عبارت است از:  یری. ضرورت فراگ1

 سخن گفتن   ی صح  وهی ش  یری ( فراگ الف

 روش درست فکر کردن  یری( فراگب

 ی هست قی به حقا یابی( دست ج

 ی واقع  ریاز غ  یامور واقع   زیی ( تمد

 

 . تفکر عبارت است از:2

 حل مجهول یی( تواناالف

 درست  جی به نتا یابی( دست ب

 مجهول به معلوم لیتبد ی( تالش ذهن برا ج

 دیجد  یبه معلوم  دنی ( رسد

 

 

 .... دیاز خطا با شهیمصون ماندن اند ی.برا 1

 را آموخت ی( قواعد منطق الف

 را در نظر داشت  ی( قواعد منطقب

 افتی( بر قواعد منطق معرفت، دقت و مهارت ج

 ( دقت در تفکر داشتد

 



 ......... دنی ش یاند  یمنطق ی. برا 2

 است   ی( دانستن قواعد علم منطق کافالف

 است   ی( به کار بستن قواعد منطق کافب

 است  ی( دانستن قواعد منطق و مهارت در آنها کاف ج

 و ماهرانه آنها الزم است. ق ی ( دانستن قواعد منطق، بکار بستن دقد

 

 است..........  یانسان امر  ی. تفکر برا 3

 .ابدی  یتحقق م یرداختن به علوم استدالل که تنها هنگام پ  ی( اکتسابالف

 شود  ی( که با دانش منطق حاصل م ب

 ی ( اکتساب ج

 ی ( ذاتد

 

 

 . موضوع منطق عبارت است از: 1

 فی( روش درست تعر الف

 ( روش درست استدالل ب

 ( روش درست مفاهمه ج

 و استدالل  فی ( روش درست تعر د

 

 پردازد.  یاست که به............. م  ی. منطق عمل2

 و استدالل  فی( ارائه تعرالف

 ف ی( ارائه تعرب

 ( ارائه استدالل ج

 و استدالل  فی( ارائه روش درست تعرد

 

 

 

 



 پاسخ داده شد. )این قسمت کامالً تکراری است( چاپ قدیم ،همه این موارد در قسمت پرسش 
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