
 

 

 

 تعریف               چیستی                   تصور -1                 : علم و ادراک انسان به دو دسته 

 استدالل               چرایی                     تصدیق -2                                                       

 

 استدالل -2تعریف    -1منطق : 

 

 

 

 هرچیزی که در ذهن ما نقش ببندد )چه واقعی و چه خیالی( را تصور می گویند. ◆

 معادل یک دیگرند. تصور و مفهوم: چیزی که در ذهن قابل فهم باشد پس قابل تصور است پس  ◆

 در تصور کاری به واقعی یا خیالی بودن نداریم. ◆

 تعریف نیاز ندارند همچون خدا.برای روشن شدن تصور باید آن را تعریف کرد اما بعضی تصورها بدیهی هستند و به  ◆

 در تصور حکم و قضاوت وجود ندارد. ◆

 تصدیق تبدیل میشود.د به وکامل ش ، اگرتا وقتی جمله ناقص است تصوره  ◆

 برخی معتقدند تصور هم نیستند. تصورند و نه تصدیق.جمالت امری، نهی، دعایی، التماسی، پرسشی،  :  دارد وجود نظرهایی اختالف دانان منطق بین ◆

 تصور از چیستی می پرسد و چرایی برای تصور معنا ندارد.◆

 

 

 

 داریم چون نسبت یا سلب داریم. حکم و قضاوتیا از مفهوم مورد نظر سلب می کنیم. پس در تصدیق چیزی را به مفهوم مورد نظر نسبت می دهیم  ◆

 به واقعیت یا عدم واقعیت توجه داریم. ◆

 تصور نیاز داریم. 3شده و در ساخت تصدیق حداقل تشکیل تصدیق از تصورهای بهم پیوسته  ◆

 

 

 

 

 

 

 سلسله مراتب ◆

 

 پای چرایی در میان است اما اگر تصدیق معلوم باشد چرایی وجود ندارد.تا وقتی تصدیق مجهول است 

 جمله خبری است و باید معنا دار باشد.

 

 تمرین :  کدام تصدیق و کدام تصور است.

نتیجه مسابقه  کاش معلم منطق ما امروز نیاید/درجه می جوشد/  100رگ بیشتر درختان سبز است/ زمین به دور خورشید می چرخد/ آب در ب

سیمرغ پرنده افسانه ای است / / سیمرغ /  / امام حسین نوشته است رضاعربی ای که ب ه مکن بهر کسی / الهی بمیری / کتاچه شد؟؟؟؟ / چا

 دانا / توانا بود هر که دانا بود.

 

 1 * استاد پریا                 وم                                                                                                                           س* جلسه 

)قسمت دوم( منطق ترازوی اندیشه  

 تصور :

 تصدیق :

 ممکن است تصورات درونش معلوم باشد. تصدیق مجهول باشد

معلوم است. %100آن تصور  تصدیق معلوم باشد   

 ( تصور نباشد؛ تعریف نیست1

 ( تصور نباشد؛ تصدیق نیست2

 ( تصدیق نباشد؛ استدالل نیست3

www.farasoo.online آموزشینوین هایمبتکرطرحفراسو  ۰۹۱۲-۱۰۶۸۵۹۳  



 تعریف : از تصور مجهول و به سوی تصور معلوم

 به سوی تصدیق معلوم استدالل : از تصدیق مجهول

 لفظ بدانی چون قرار است راجع به یک لفظ تعریف کنی.قبل از تعریف کردن باید  ◆

 تصدیق بلد باشی باید  کردن  قبل از استدالل ◆

 قسام علم است. منشا اقسام تفکر ، ا ◆

 

 

 کدام گزینه درباره منطق و مغالطه نادرست است؟   -1
 منطق نداند چیست.کسی که در یک استدالل پیچیده دچار اشتباه نمیشود اصال ( شاید 1  

 ( وقتی کسی سفسط می کند پس منطق بلد نیست.2  

 ( در زندگی روزانه مغالطات زیادی اتفاق می افتد که لزوما عمدی نیست.3  

 ( در منطق با قواعدی آشنا میشویم که ذهن بطور طبیعی آنها  را به کار میبرد.4  

 کدامیک همگی تصور است؟ -2
 عاقبت گرگ زاده گرگ شود -آسمان صاف و آبی -گرگ ( 2                              خر پرنده         -الحمدهللا  -( سیمرغ 1  

 برگ درختان سبز است -( تصور بخشی از علم است 4         امروز به من زنگ بزن      -( غذایی که دیروز خوردم 3  

 وجود دارد؟ و هم تصدیقدر کدام گزینه هم تصور  -3
 تصدیق چیست -( امروز بیرون نرو 2ایه جاویدان                                             سرم -( درس اول 1  

 سیمرغ پرنده افسانه ای است. -( خدا هست 4جمهوری اسالمی ایران                                        -( هللا اکبر 3  

 کدام گزینه تصدیق است؟ -4
 ( هر شاخ بنفشه کز زمین می روید.2            ترهگذار دوس ( زان خاک نیکبخت که شد1  

 ( هر صبح که روی الله شبنم گیرد.4( یک ذره خاک با زمین یکتا شد                        3  

 کدام گزینه تصدیق است؟ -5
 ران( بنشین و دمی به شادمانی گذ2( برخیز و مخور غم جهان گذران                          1 

 ( برآمد و باز بر سر سبزه بگریست4که نیستی چو هستی خوش باش                    ( انگار 3 

 وقتی با واقعیت مفهوم سرکار پیدا می کنیم، پای یک ........... به میان می آید که ................ -6
 در آن نوعی قضاوت وجود دارد. -( تصدیق 1   

 ه است.به معنای جمل -( تصدیق 2   

 به معنای جمله است. -( جمله 3   

 درباره هستی است. -( تصور 4   

 91سخن از واقعیت یا عدم واقعیت یک مفهوم با استفاده از ..... است و ..... چیزی است که ..... مفهوم را روشن می کند.    سراسری خارج -7

 هستی -تصدیق  -تصور  (2هستی                       -استدالل  -(  تصدیق 1

 چیستی -تعریف  -( تصدیق 4چیستی                         -تعریف  -( تصور 3

 

 2 * استاد پریا                 وم                                                                                                                           س* جلسه 

: کنکور تست  


