
 

 . دی کن  فیرا تعر ی ن یو تکو  ینی . منطق تدو1

 انسان که در تمام انسانها وجود دارد.  یو خداداد  یع ی طب شهی: اند ینی منطق تکو

 آن از خطا.  یری فکر و جلوگ حی تصح یمنسجم برا   نِی قوان مِی و تنظ  ن ی : تدو ینیتدو  منطق

 

 .د ی سیمنطق و مؤلِّف آن را بنو نیتدو خی. تار2

، سال ها پس از خلقت انسان،    منطق به عنوان دانشى مستقل و مجموعه اى از قواعد مدوّن اندیشه

است  ولى شواهدى در دست  ولی    ستی منطق مشخص نتدوین    قِی دق  خیتاراگرچه    تألیف و تدوین شد.

که نشان مى دهد آثارى از تفکر منظم انسان در مراکز تمدن قدیم ، مانند ایران، چین و هندوستان  

علم منطق را حکیم یونانى ارسطاطالیس  اصلی  ، مدوّن    مشهورِ صاحب نظران اما    وجود داشته است.

 مى دانند. 

 

 علم منطق داشته اند؟  نیدر تدو ی چه نقش  ستهای . سوف3

معلمانى حرف و وکایشان  دادند  تعلیم مى  را  مناظره  و  بودند که فن خطابه  اى  براى    مدافعیل  ه 

هر ادعاى حق یا باطلى را اثبات و در مقابل ، هر ادعاى مخالفى    د تا بتواننددادگاه ها مى پروراندن

آموزش هاى نادرست ، کم کم این فکر را در ایشان و عده اى دیگر به وجود  این    نتیجه  د.ن را رد کن

اندیشه انسان به عنوان واقعیتى ثابت در چنین فضاى    ، وجود ندارد.  آورد که اساساً حقیقتى وراى 

اندیشه اى و آشوب فکرى، دانشمندان در صدد برآمدند در مقابل سوفیست ها روشى را براى جریان  

 اندیشه صحیح تدوین کنند تا با آن ، بتوان درستى و یا نادرستى استدالل را تشخیص داد. 

 

 . سهم دانشمندان مسلمان در دانش منطق چقدر است؟ 4

 ق،ی و افزودن بحث های دق  لی شرح و تفص  زی مباحث و ن  حی دانشمندان مسلمان با دسته بندی ها، تنق

 . گماشتند  منطق همّت شبردی به پ



 

 :  دیرا نام ببر ری دانشمندان ز ی. آثار منطق5

 اوسط كبير و مجموعه ی منطقيات فارابى  ی فاراب
 منطق شفا، نجات، دانشنامه عالئى و منطق اشارات  نا ی س  یابوعل

الضرورى فى المنطق، شرح كتاب مقياس، شرح كتاب برهان، تلخيص برهان   ابن رشد 
 و تلخيص سفسطه 

 البصائر النصيريه ، تبصره ، رساله سنجريه ، رساله تحقيق نقيض الوجود ساوی 
 تلويحات و حكمةاالشراق )بخش اّول( مطارحات و مشارعات ،  اشراق   خی ش

شرح بر اشارات ابن سينا ، اساس االقتباس به زبان فارسى ، التجريد فى علم   ی خواجه طوس 
 المنطق 

 الجوهر النضيد فى شرح كتاب التجريد ، بخشى از كتاب األسرار الخفيّة  ی عّلامه حلّ 
، شرح مطا رازی   نیالد قطب ُارموى( و شرح رساله شمسيه )كاتبى قزوينى(  االنوار)نوشته  لع 

 نيز شرح اشارات خواجه نصير 
 دّرة التاج )بخش اّول و دوم( ، شرح حكمة االشراق )بخش اّول(  رازی یش  نیقطب الد
اللمعات   مالصدرا    ، حكمةاالشراق  منطق  بر  حواشى   ، التصديق  و  التصور  فى  رسالة 

 المشرقيه فى الفنون المنطقيه 
 الآللي المنتظمة بصورت منظومه  سبزواری   یو حاج

 
 

 . دی س یرا به اختصار بنو (و بعد از آن  یدر قرون وسط (نی منطق در مغرب زم  تی . وضع 6

 

منطق در اروپا

تا قرون وسطی
منطق ارسطو در قرون وسطى و نزد متکلمان مسیحى رونق

. زیادی داشت

دوران تجدد و رنسانس

(نوزایى)

طرد منطق ارسطویى توسط صاحب نظران مانند 

فرانسیس بیکن انگلیسى و رنه دکارت فرانسوى

بعد از رنسانس

وتلوب برگشت به منطق ارسطویی و تدوین جدید منطق توسط گ

Gottlob)فرگه آلمانى  Frege)

جلد  اصول ریاضیات در منطق ریاضی 3تدوین 

توسط برتراند راسل و وایت هِد انگلیسى

امروز
نطق ، منطق دیالکتیك ، م( منطق ریاضى)عالوه بر منطق جدید 

. پراگماتیسم و منطق فازى مطرح شده است



 

 . دی ذکر کن زی را ن  گرینام چند منطق د  ،ییاز منطق ارسطو  ری . غ7

 ، منطق دیالکتیك ، منطق پراگماتیسم و منطق فازى  منطق جدید یا منطق ریاضى 

 

 ست؟ ی ک دیمنطق جد انگذاری . بن8

 گوتلوب فرگه آلمانى

 
 

 . است  … … …  ین یتولد منطق تکو خی. تار1

 . الدی ب( قرن ششم قبل از م  .  الدی ( قرن چهارم قبل از م الف

 و هند.  نی چ ران، ید( مقارن تمدن ا    ( مقارن با تولد انسان.ج

 

 . است بوده …  … …منطق   نی تدو  یخ یاز عوامل مهم فکری و تار  یکی. 2

   . ستی به نام سوف  ی( وجود متفکرانالف

 ب( کنجکاوی بشر درباره نحوه کارکرد ذهن.

 برای تفکر انسان.   زهیانگ جادی( ا ج

 در بشر.  شهیاند  جادید( ا 

 

 نهاده شد؟   انیبن  یکجا و در چه زمان   در «الحکمه   تی ب. »3

 . ی اوّل عباس  فهی بغداد و در زمان خل( در الف

 . یاوّل عباس  فهی و در زمان خل  ونانیب( در 

   .ی( در بغداد و در زمان مأمون عباس ج

 د( در بغداد و در قرن اوّل هجری. 

 

ارسطو که  .مقدمه4 منطق  نام  بر  قرار    فیرد  در «  یغوج  سا یا »   به  ارسطو  گانه  رساله های هشت 

 نگاشت؟ معروف  می گرفت را کدام حک

 . ی ب( ابونصر فاراب  .  وسی( فرفورالف

 د( ابن رشد.    .  نای س  ی( ابوعلج



 

 شود؟ ی شناخته م  یو پدر علم منطق اسالم  ی . کدام دانشمند به عنوان معلم ثان5

 ب( ابن رشد.   .  نایس  ی( ابوعلالف

 . ری خواجه نص د(     . ی( ابونصر فارابج

 

 است؟  یطوس  نیرالد ی خواجه نص ریاز کتاب های ز  كی. مؤلّف کدام  6

 . هی ب( اللمعات المشرق    ( اساس االقتباس. الف

 . هی ری ( البصائر الّنص د   ( شرح مطالع.  ج

 

 است؟  ریاز فالسفه ز كیواضع و مؤلّف منطق نظری کدام    نی . نخست 7

 . نای س  ید( ابوعل   ارسطو. ج(    ب( سقراط.    ( افالطون. الف

ارسطو بوده اند ولی کتاب ارغنون ارسطو اولین تألیف منطقی است و  ، قبل از    افالطونسقراط و   

   ارسطو بی تردید از مطالب آنها بهره برده است.

 

 است؟   حی صح نهی . درباره کتاب منطق و مؤلف آن کدام گز8

 مالهادی سبزواری.  - هی( اللمعات المشرقالف

 . نای س  یابوعل -  هی ب( شرح شمس 

 .  یکاتب -  هی ( شرح شمس ج

 . رازییش نیقطب الد -د( درة التاج 

 

 عبارتند از:  بی به ترت یۀری و البصائر الّنص  حاتیتلو د،ی . مؤلّف کتاب های الجوهر النض9

 .  نای س  یابوعل ،ی طوس   نیرالدی اشراق، خواجه نص خی ( ش الف

 اشراق. خی رازی، ش  نیقطب الدب( ابن رشد، 

 .  ی( ساوی، ارسطو، عالمه حلّ ج

 اشراق، ساوی.   خی ش  ،ید( عالمه حلّ 

 

 ست؟ ی ک «دی منطق جد» ی. بان 10

 د( کانت.  .  تهدی ج( وا   ب( راسل.     ( فرگه.الف

 



 :شوندی م  یابی منطق ارز ریی فراگ  یاست که در سطح عال  یاز کتب ری . کتاب های ز 11

   اشارات و شرح مطالع.( شرح  الف

 . هّیب( درّة التاج و شرح شمس

 .  هیحاشال( شرح اشارات و  ج

 د( شرح مطالع و نجات.

 

 :شوندی م  یابیعلم منطق ارز  ریی است که در سطح متوسط فراگ   یاز کتب ری . کتاب های ز 12

 . هّیو شرح شمس نی( منطق نوالف

 .حاتیب( منطق شفا و تلو

 االشراق.   ۀ( شرح حکمج

 المنطق. ید( الکبری ف 

 

 :شودیم یاب یمنطق ارز رییفراگ ییِاست که در سطح ابتدا   یاز جمله کتب  ری. کتاب های ز  13

  و المنطق. هیحاشال( الف

 ب( اساس االقتباس و درة التاج. 

 .  یو دانشنامه عالئ  هیّ ری ( بصائر نصج

 و کشف االسرار.  حاتید( تلو

 

وسط   14 قرون  در  ارسطو  ی.  منطق  م  ییرونق  ب  انی در  دانشمندان  از  گروه  سا  شیکدام    ر ی از 

 گروهها بود؟ 

 ب( فالسفه.   .  ی( دانشمندان علوم تجربالف

 دانان.  یاض ید( ر     ( متکلمان. ج

مسیحى   متکلمان  نزد  و  وسطى  قرون  در  ویژه  به  مسیحیت  علمى  هاى  حوزه  در  ارسطو  منطق 

 . رونقى عجیب داشت

 

 پنداشتند؟  یم  یافتن ی را دست ن  قتی حق ی. چه کسان 15

 . انییب( ارسطو     . ان یی ( سوفسطا الف

 . انیثاغوری د( ف      . انی ( سقراط ج

 



  ی، کار چه کسان  آموزش فن جدل و خطابه به جوانان در مقابل گرفتن اجرت  م،یقد  ونانی. در    16

 بود؟

 . توسی هراکلد(   .  انیی ج( سوفسطا  . انیثاغور ی ب( ف .  انیی ( ارسطوالف

 

 ست؟ ی . منطق منظومه اثر ک 17

 . نا ی س  یب( ابوعل      . ی( فاراب الف

 د( حاج مالهادی سبزواری.      ( مالصدرا.  ج

 

 وارد حوزه مسلمانان شد؟  یبا ترجمه به زبان عرب یارسطو از چه قرن  ی. آثار منطق 18

 ب( قرن دوم هجری.      ( قرن اوّل هجری. الف

 د( قرن چهارم هجری.      ج( قرن سوم هجری.

 

 ارسطو بعدها چه نام گرفت؟  ی. مجموعه آثار منطق 19

   ب( اساس االقتباس.        ( ارغنون. الف

 . یساغوج ید( ا     ج( رساله جمهوری.  

 

 چه نام دارد؟  نی صدرالمتألّه ی. اثر منطق 20

 . هی ب( شرح شمس       ( منطق شفا. الف

 اسفار اربعه. د(      . هی ( اللمعات المشرق ج

 

 

 

 

 ارسطو مبدِع علم منطق است؟ چرا؟  ای. آ1

صورت  برا    یو قواعد  نی قوان  خداوندزیرا    ست؛ی خلق و ابداع آن ن  یعلم لزوماً به معنا  كی  فی تأل

را کشف و    نیقوان   نیاست که ا  یکس  ن ی نخست   ارسطو  انسان نهاده است و  شهیدر دستگاه اند  ی ن یتکو

 کرده است.  فیو تأل  یمدوّن گردآور  یا   مجموعه تفکر را به عنوان یقواعد منطق

 



 د؟ ی دان یچه م انیی ، محل تولد و آموزه های سوفسطا تولد خی. از تار2

  قتی ظهور کردند که منکر حق  ان«یی به نام »سوفسطا  یگروه در یونان    ،  الدی از م   شیاز قرن پنجم پ

»سوفسطا کلمه  کلمه    «یی بودند،  معنا  ی ونانیاز  به  معموالً  و    یکس   ی »سوفوس«  دانش  که  است 

 است.   گرفته شده پردازدیم می را شغل و حرفه خود ساخته است و به کار تعل یخردمند

با گذشت زمان،    ی داشت، ول  یخوب  اری مثبت و بس  ی« در ابتدا معنایی »سوفسطا  ای  ست« ی کلمه »سوف 

و مغالطه از آنچه    یزبانکه با چرب  شد یگفته م   یخود را از دست داد و به کس   یاصل  ی کلمه معنا  نیا 

  ن ی ، اول   موج  ن یا .  گرفتیم  جهی و نت   آوردیم   لی دل   گرانی د   فتنیقصد فر  نادرست است، به  دانستیم

 .گرددیفلسفه محسوب م  خیدر تار  ییگرا یو نسب   ییگرا حرکت شك

قبآن  ماتی تعل  از  مختلف  موضوعات  با  اساط  ری تفس  ن،ید  ل ی ها  فلسفه  و  زبان  دستور  در    ریاشعار، 

تنگاتنگ  م  انیی قرار داشت. سوفسطا   یارتباط  فن بالغت و   نمودندیادعا  ادوار مهارت در  که در آن 

 است.  ریناپذو اجتناب  یضرور یاس ی س  اتی حفظ ح  یبرا  یسخنور

.  دندیورزیمبادرت م  زین  یوراصول سخن  نیی به تب   شیخو  ماتی ها و تعلآنان در خالل آموزش  لذا 

بود که   یثروت و مقام بود، کاف ،یاجتماع   یهاتی و موفق  ازاتی کسب امت  یدر پ ی در آن زمان اگر کس

 گردد.  لینا شیدر دادگاه به مقصود خو  یاقامه دعو قیاز طر 

 

 همه دانشمندان به دانش منطق روی کردی مثبت داشته اند؟ چرا؟  ای. آ3

 ی از انسان ها بدون دانستن قانون ها  یاری اند. بس  دهی به شدت با منطق مخالفت ورز  یعده ا خیر  

در تخصص خود باعث بسط علوم شده اند.    كیکنند و هر    یدرست  یتوانسته اند استدالل ها،  منطق  

 بپندارند.   هودهی ب یآموزش منطق را کار یمسائل سبب شده عده ا   لی قب نیا 

  جادیرا ا   یدی جد  جهی به معلوم نکرده و نت   دنی در رس   یکمک   یمنطق  یها  اسی دسته معتقدند ق  نیا 

بلکه    ینم ،  کند  نتیجه  به  رسیدن  اصلی  را  سبب  منطق  اصول  همه  شخص  اگر  است.  مقدمات  وجود 

ول و    یبداند  الزم  صح  ایمقدمات  اخت   حیمقدمات  در  مجهو  اری را  حل  در  همچنان  باشد   التنداشته 

   ناتوان است.

 

را به اختصار    سمی و منطق پراگمات  كی الکتیمنطق کاربردی، منطق د  د،یمنطق جد  دی توان  یم   ای. آ4

 د؟ ی ده حی توض

است که بهه ارتبهاط  اتی اضیاز ر یا ( شاخهlogic Mathematical) دیمنطق جد ای یاضیمنطق ر

 یاضهیرو نشهانه ههای  استفاده  عالئم  مهمترین شاخصه منطق ریاضی ،    .پردازدیو منطق م  یاضیر



 مختلهف  یهاشهاخه  و  یانیهدر حلّ مسهائل بن این منطق  بجای الفاظ و عبارات زبان معمولی است.  

 .کاربرد داردهم  یهندسه و توپولوژ  وتر،ی جبر، علوم کامپ   ری نظ  اتّیاضیر

 

 دارد :تصور عمده  دو   منطق کاربردی

منطهق قابهل   می در تعل   یخاص  یبودن منطق را از راه روش ها و ابزارها  ی، کاربرد  تصور نخست

ههر   نیتمر  و  ،با قوانین منطق    ییآشنامنطق کاربردی در این تصور به معنی    یعنی  داند.  یحصول م

 . قوانین می باشدو عملی کردن آن  مهارت استفاده  در کسب   شتر،ی چه ب

. در شودیم  انی فکر« ب  ی»مهندس  یِمسامح  ری بودن منطق آن است که با تعب   یتصور دوم از کاربرد

از   شی به  ییمحتاج ابزارههابرای نیل به آن  و    استاثربخش    شهیدتأکید عمده بر روی انتصور،    نیا 

 شیتفکر اثهربخش را افهزا  ییکه توانا یو ممارست آنهاست؛ ممارست   نیتمر  ،  یآموزش قواعد منطق

 فراتر از علم منطق است.  ییهاو محتاج دانش  دهدیم

 

، جدل  از راه منطق و استدالل به صورت پرسش و پاسخ دیعقا یبررس یدر لغت ، به معن  كی الکت ید

 .اندترجمه کرده "  یمنطق جدل  "آن را    ی، و برخ  به کار رفته است  ی، احتجاج ، بحث منطق

منطق بر اساس سه مفههوم   نیکرد که مدار ا   یمبتن    كی الکت یمنطق د  یهگل فلسفه خود را بر مبنا

عبارت است از  كی الکت ی( و وضع مجامع ) سنتز ( بود. از نظر او، د  تز  ی، وضع متقابل )آنت   وضع ) تز (

 دانسهتیم عتی را شرط تکامل فکر و طب  ضوجود تضاد و تناقهگل   سه مرحله.  نیدر ا   شهیحرکت اند

  :عبارت اند از  كی الکت یگانه داصول سهپس    .شودیم  دی تول  یگریاز ضد د  یضد  وستهی و معتقد بود که پ

 .عتی طب  یقانون تکاپو ای ینف یِاصل نف، اصل جهش و   یاصل تضاد داخل 

 

 ،   دارد  یو نظهر جها  شهیاند  مکتب اصالت عمل که مقابل مکتب  ای  سمی پراگمات:    سمی منطق پراگمات

 دیو عقا  هادهیا   یعمل   جینتا  و،    ورزدیم  دی ، تاک  دارد  ییاست که همواره بر عمل و آنچه کارا   ینگرش

 نیعقل در ا   فعالیتطبق این باور    نیبنابرا   .بردیکار مها بهارزش و صدق آن  نیی تع  اری عنوان معرا به

کهار علهم همچنین  مختلف ما مدد رساند.    التیتما  یو به ارضا  شتی مع  لی و تسه  اتی است که به امر ح

را به دسهت   اشیاء و تصرف در    ری وسائل تأث  علم بایدبلکه    .را به ما بشناساند  اء ی اش  تی که ماه  ستی ن  نیا 

تصور   ینحو  هفلسفه ب  نیدر ا ،    قتی حق  ،  قرار  نیبدهد و آنها را با حوائج ما سازگار و موافق سازد. بد

   .دندی شیاند  یاست با آنچه فالسفه متعارف درباره آن م  ریشده که مغا

 

 



مههری و   یسه قرن مورد ب  -در اروپا دو    ییبا ظهور دوران تجدد و نوزا   یی. چرا منطق ارسطو5

 قرار گرفت؟  یانتقاد دانشمندان غرب

ولع  با  آغاز رنسانس  با  قدم    یبه سو  ریناپذ  یریس  یدر آن زمان غرب  اطراف خود  کشف جهان 

م   داشتیبرم انبوه   خواستیو  ب  یپاسخ  سرعت  به  را  خود  سئواالت  ن   ابدی از  لذا  وس   از ی و  و    لهی به 

  ی . آنها ابتدا رو به سوردی خود را بگ  ی هاآن به سراغ کشف مجهوالت رود و جوابداشت تا با    یابزار

رس  در  را  آن  اما  آوردند  ارسطو  ناتوان    دنی منطق  خود  خواسته  ادعا   افتندیبه  به  منطق    یو  خود 

مشت صرفا  را  انتزاع   یذهن  یهاحرف  یارسطو  مباحث  ه  یو  واقع  درک  در  که    ی ری تاث  چی دانستند 

 نداشت. 

 

 

 

 

 

 

 

 .................... است.  ین یتولد منطق تکو خیتار .1

   الدی ( قرن چهارم قبل از م الف

 الد ی قبل از م  ششم( قرن ب

  ج( مقارن با تولد انسان

 د( مقارن با تمدن ایران ، چین و هند

 

 .................. است. منطق  ن یتدو یخیو تار  یاز عوامل مهم فکر  یکی.2

   ستی به نام سوف  یالف( وجود متفکران

 بشر درباره نحوه کارکرد ذهن  یب( کنجکاو

 تفکر انسان    یبرا  رهیانگ جادیج( ا 

 در بشر شهیاند  جادی( ا د

 



 نهاده شد؟  ان ی بن  یالحکمه در کجا و در چه زمان تی . ب3

   یاول عباس  فهی بغداد و در زمان خلالف( در 

 ی اول عباس  فهی و در زمان خل  ونانیب( در 

 ی و در زمان مامون عباس  بغدادج( در 

 ی ( در بغداد و در قرون اول هجرد
 

»ا 4 نام  به  که  را  ارسطو  منطق  بر  معروف  مقدمه  رد  «ی ساغوجی.  ها  فیدر  گانه    یرساله  هشت 

 نگاشت؟  می ، کدام حک ارسطو قرار گرفت

   ی( ابونصر فارابب     وس ی( فرفورالف

 د( ابن رشد      نا ی س  یج( ابوعل

 

 شود؟   یشناخته م  یو پدر علم مطلق اسالم  ی کدام دانشمند به عنوان معلم ثان. 5

 ( ابو على سیبا الف

 ب( ابن رشد 

 ی بج( ابونصر فارا 

 ر ی ( خواجه نص د

 

 است؟  یطوس  نیرالد ی خواجه نص ریز  یاز کتاب ها كیکدام   مولف. 6

 اس االقتباس سالف( ا

 اللمعات المشرقیه   ب(

 ج( شرح مطالع 

 د( البصائر النصریۀ 

 

 است؟   حی صح نهی کتاب معلق و مؤلف آن کدام گز درباره. 7

  یوار بزس  ی( اللمعات المشرقیه ه مالهادالف

   ای س  یابوعل -ب( شرح شمسیه  

 ی تب کا هی شمس ج( شرح 

 قطب الدين شيرازی  -درة التاج ( د
 



 عبارت اند از:  بی الجوهر التفید، تلویحات و البصائر النصیریۀ به ترت یمؤلف کتاب ها. 8

 نا ی س   یابوعل  ،یطوس  نیرالدی ح اشراق، خواجه نص رالف( ش

 اشراق  خی ش  ،یراز  نی( ابن رشد، قطب الدب

 ی ارسطو، عالمه حل  ،یج( ساو

 ی اشراق، ساو  خی ش  ،ید( عالمه حل

 

 ست؟ ی ک د«ی»منطق جد یبان. 9

 ب( راسل      ( فرگه الف

 ( کانتد      هد یت ج( وا 

 

گروه ها    ری از سا  شیکدام گروه از دانشمندان ب  انی در م  یی در قرون وسطا رونق منطق ارسطو.  10

 بود؟ 

 یالف( دانشمندان علوم تجرب

 ( فالسفه ب

 ( متکلمان ج

 دانان  یاض ی( رد

 

 پنداشتند؟  یم  یافتن ی را دست ن   قتی حق یچه کسان. 11

 ان یی ( سوفسطا الف

 ان یی( ارسطوب

 ان ی ( سقراط ج

 ان یثاغوری ( فد

 

  ی آموزش فن جدل و خطابه به جوانان در مقابل گرفتن اجرت، کار چه کسان  م،یقد  ونانیدر  .  12

 بود؟

 ان یثاغور ی ( فب     ان یی ( ارسطوالف

 توس ی ( هراکلد     ان یی سوفسطا( ج

 

 



 ست؟ ی منطلق منظومه اثر ک.13

 ی ( فاراب الف

 نا ی س  ی( ابوعلب

 ( مالصدراج

 ی سبزوار  ی( حاج مالهادد

 

 وارد حوزه مسلمانان شد؟   یبا ترجمه به زبان عرب یارسطو از چه قرن  ی.آثار منطق14

 ی ( قرن اول هجرالف

 ی ( قرن دوم هجرب

 ی ( قرن سوم هجرج

 ی ( قرن چهارم هجرد

 

 ارسطو بعدها چه نام گرفت؟   ی. مجموعه آثار منطق15

 ب( اساس االقتباس        الف( ارغنون

 ی ساغوج ی( ا د    ی ( رساله جمهورج

 

 چه نام دارد؟  نی صدرالمتاله ی. اثر منطق16

 ( منطق شفا  الف

   هی ب( شرح شمس 

   ج( رسالۀ فی التصور والتصدیق

 د( اسفار اربعه 

 

 شوند.  یم  یابیمنطق ارز  یری فراگ یر در سطح عال یز  یها کتاب. 1

 ( شرح اشارات و شرح مطالع الف

 ( درة التاج و شرح شمسه ب

 ه یج( شرح اشارات و حاش

 ( شرح مطالع و نجاتد

 



 

 شوند.  یم  یابیعلم منطق ارز  ی ری در سطح متوسط فراگ  ریز  یکتاب ها. 2

 ه و شرح شمسی  نی( منطق نوالف

  حاتیا و تلوفمنطق شب( 

 االشراقج( شرح حکمۀ  

 ( الکبرى فی المنطق د

 

 شوند.  یم  یابیمنطق ارز  یر ی فراگ  ییدر سطح ابتدا ر،یز  یکتاب ها.3

 ( حاشیه و المنطق الف

 ب( اساس االقتباس و درة التاج 
   یو دانشنامه عالئ  هی ری صن( بصائر ج

 و کشف االسرار  حاتی( تلود

 

 ست؟ی ک  یواضع و مؤلف منطق نظر نیس.نخت 4

 سقراط ( ب     ( افالطون الف

 نا ی س  ی( ابوعلد      ( ارسطو ج

 

 

 د ی کن  فیرا تعر ی ن یو تکو  ینی . منطق تدو1

 .د ی سیمنطق و مؤلف آن را بنو نیتدو خی. تار2

 علم منطق داشته اند؟  نی در تدو یها چه نقش  ستی . سوف3

 دانشمندان مسلمان در دانش منطق چه قدر است؟   . سهم4

اشراق،    خیش   ،یابن رشد، ساو  نا،یس  یابوعل   ،ی: فارابد یرا نام ببر  ریدانشمندان ز   ی. آثار منطق5

 سبزواری   یمالصدرا و حاج ،یراز ی ش   نیقطب الد ،یراز  نیقطب الد  ،یعالمه حل   ،یخواجه طوس 

 .  دی س ی)در قرون وسطا و بعد از آن( به اختصار بنو نی منطق را در مغرب زم  تی . وضع 6

 . دی ذکر کن زی را ن  گرینام چند منطق د  ،ییاز منطق ارسطو  ری . غ7

   ست؟ی ک دیمنطق جد انگذاری . بن8

 چاپ قدیم ذکر شد.   پرسش  در قسمت تِ این ارزیابیسؤاال پاسخ



 

 

 ▶️https://Eitaa.com/Tadris_H 
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