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و رشد  براي آرامش دانيد ماحالا مي ت.دانيد كه متن كتاب منطق شما سنگين است و از كلمات مشكل زياد استفاده شده اسهاي عزيز ميبچه
  ايم؟كار انجام دادههعلمي شما عزيزان و منتظران چ

بتوانيد  دقيق را راحت راحت بفهميد و دقيقساده ساده بيان كرديم. طوري كه بدون استثناء همگي شما مطلب ايم هر مبحث را ما آمده
كنيم تا بيان مي زبان كتاب هم شود همان مطلب را بهد از اينكه مطلب به زبان ما ساده ميناگفته نماند بع هاي آن را با اولين نگاه بزنيد.تست

  مفاهيم براي شما آسان شده است. و ببينيد كه چقدر شما بعد از درك مفاهيم متوجه كلمات كتاب درسي هم بشويد
  ها را درست و دقيق بزنيد.توانيد كل تستبا توجه به جملات كتاب مي

  تيد برويم سراغ مطلب درسي شما عزيزان؟موافق هس

  ي معلمسخن ساده
  چرا انسان برترين مخلوق است؟

  دانيد كه:شما عزيزان حتماً مي
  دانيد چرا ما برترين مخلوق خداوند هستيم؟ما انسان هستيم و گل سر سبد آفرينش و برترين مخلوق خداوند. حالا مي

هاي منطقي و فلسفي به عنوان و اين را هم بدانيد كه از قدرت تفكر و انديشه معمولاً در كتابمعلوم است ديگر بخاطر قدرت تفكر ما  جواب:
  شود.نطق ياد مي

  ها بياييد از همين جا راحت درس دادن را شروع كنيم تا شما ببينيد كه منطق چقدر آسان و شيرين و جذاب است.و اما بچه
نطق گرفته شده است.البته ما دو نوع نطق داريم: يكي سخن گفتن و يكي هم فكر كردن. حالا هم از  است بگوييم كه منطق همين جا بهتر حالا

  به نظر شما منظور از منطق كدام يك از اين دو مورد است؟ سخن گفتن يا فكر كردن؟
  شويد.هاي زير توجه كنيد كامل كامل متوجه ميو جواب سؤالاگر به  جواب:
  حرف نزند؟ سخن نگويد؟تواند ها به نظر شما آدم ميبچه

  نگويد.(منظور همان نطق ظاهر سخن گفتن). تواند حرف نزند و سخنبله آدم مي جواب:
  تواند فكر نكند؟ولي انصافاً آدم مي

  فكر كردن)، (منظور همان نطق باطن تواند.نه نمي جواب:
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  چرا؟
  ه در بيداري انسان هميشه در حال فكر كردن است.چه در خواب باشيم و چ شود.ي فكر هيچ وقت تعطيل نميچون كارخانه جواب:

  شود؟يك از اين دو نطق گرفته ميكدام شما منطق از سؤال: حالا با توجه به مطالب بالا به نظر
  حرف زدن يا فكر كردن؟ بگوييد ديگر، از

  معلوم است از فكر كردن  جواب:
  چه كسي كشف كرد؟ دانيد منطق راشما مي حالا اصلاً

  طوارس جواب:
  خواهيد بدانيد منطق را به چه صورت كشف كرد؟ها ميبچه

  ها چه طور كاشف بودند.جواب؟ بهتراست ما اول به شما تشابه پزشك قلب و ارسطو را بگوييم تا بدانيد هر دوي آن
در مورد قلب خلق كرده است پزشك يا نه، آنچه را خداوند  آورد؟وجود ميهكند و بآيا او قلب را خلق مي دانيد كار پزشك قلب چيست؟شما مي

  كند؟قلب كشف مي
  بگوييد ديگر، چرا معطل هستيد؟

  كند.معلوم است پزشك قلب در مورد قلب همه چيز را كشف مي جواب:
: ي . همهشود؟ و ..كند و بيمار ميچه وقت درست كار نمي ماند؟كند؟ چند دريچه دارد؟ چگونه سالم ميكه قلب به چه صورت كار مياين مثلاً
  كند.ها را پزشك قلب كشف مياين

  گفتيد به چه صورت؟ اگر ي ذهن انجام داده است.حالا عزيزان بهتر است بدانيد همين كار را ارسطو در زمينه
 من روش كاركرد ذهن را آن طور كه خدا خلق كرده كشف كردم و دريافتم كه جواب: يعني ارسطو هم طرز كار ذهن را كشف كرد و گفت كه:

كند و نتيجه درست كند و چه موقع ذهن درست كشف ميكندو چه مراحلي را طي ميذهن براي كشف مجهولات خود چگونه حركت مي
  پس خالق قلب و ذهن چه كسي است؟ يابد.شود و به نتايج غلط دست ميگيرد و چه موقع از مسير اصلي خارج ميمي

  خداوند جواب:
  ارِ قلب و روشِ كارِ ذهن چه كساني هستند؟حالا عزيزان بگوييد كاشفِ روشِ ك

 جواب: كاشفِ روشِ كار قلب پزشك است و كاشف روش كار ذهن هم ارسطو است.

  با گفتارهاي كتاب
  همانطور كه گفتيم: هابچه
  انسان هستيم  - 1             

 گل سر سبد آفرينش  -2       ما    
  برترين مخلوق خداي مهربان  - 3             

 چرا انسان برترين مخلوق است؟ 
  عمل و رفتار انسان ملاك برتري انسان است. -1                                                               

  قدرت تفكر انسان موجب امتياز و برتري انسان است.  -2    هاي گوناگوني به اين سؤال داده شده است:پاسخ
 عوامل ديگر  -3                                                               

 عنوان ملاك برتري انسان قدرت تفكر و انديشه است. هملاك مهمي كه همواره در طول تاريخ تكرار شده و عموميت يافته است ب
 شود. هاي منطقي و فلسفي به عنوان نطق ياد مياز قدرت تفكر و انديشه معمولاً در كتاب

  مقصود تفكر و تعقل است.  -1                                               
 مقصود از نطق عبارت است از:

  دهد.  كند و خود را نشان مياين نطق (تفكر و تعقل) در سخن گفتن تجلي مي -2                                               

  . پس: منظور از نطق در اينجا سخن گفتن نيست
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  است. » حيوان ناطق«انسان  -1                             
  از نظر ارسطوئيان

 اند جايگاه رفيع انديشه را در ساختار وجود انسان نشان دهند.  و به اين ترتيب ارسطوئيان خواسته -2                             

  ح رو -1                                                
  اي است از:وجود انسان آميخته

 جسم -2                                                

  كنند. قوانيني خاص فعاليت مي -1                                                           
 هر كدام از اين دو (روح و جسم ) بر اساس

  روح و جسم) هدفدار و قانونمند است. فعاليت هر دو ( -2                                                           

  است.  تفكر* مهمترين فعاليت روح انسان 
 است.  منطق* قواعد حاكم بر دنياي تفكر 

 قواعد حاكم بر دنياي تفكر است. -1                        

 ست. كار ما تنها كشف اين قوانين ا -2        منطق      
  تر     سريع - 1                                                         

  بهتر     -2  كيد بر اين قوانين   أبا ت -3                     
   انديشيم.تر ميدقيق - 3                                                         

 موجودي متفكر هستيم.                           - 1                                                          
  كنيم. فكر مي - 2                                                           
 دهيم. با فكر كردن كارهاي خود را انجام مي -3                                                           

  برداري بهتر از اين فرايند طبيعي است. : بهره* نقش دانش منطق

 .بيندتوانيد كه چيزي را نبينيد چشم به طور طبيعي ميكنيد نميهايتان را باز ميوقتي چشم - 1                                          
 كند. كار مي گيري شماقلب بدون تصميم -2                                     

 طورساير اعضاي بدن هم همين -3                                     
 ها بتپد. اينگونه نيست كه ما اراده كنيم و پس از آن ببينيم يا قلب -4                                     
 د. جسم ما كاركرد طبيعي خود را دار -5                                     

 نقش علم و دانش در شناخت بدن و كاركرد آن چيست؟  - 1                                          
 شود. ها مياينگونه فعاليت آن ها باعثآيا آگاهي ما به بعضي از اعضاي بدن خود و طرز كاركرد آن -2                                    
  دهد.  اگر ما آگاهي از طرز كاركرد بدن را نداشته باشيم بدنمان كاركردش را از دست مي -3                                     

 

 تواند به استفاده بهتر از اين اعضاء منجر گردد. دانش و آگاهي ما تنها مي -1                               
 هايي كه كسب كرده است بهتر از اعضاي بدن خود استفاده كند. محدوده آگاهييك پزشك قادر است در  -2                               

 و يك پزشك قادر است بدن را سالم نگه دارد.  - 3                           

  

ها چه بخواهيم و چه نخواهيمما انسان

خـــوب دقـــت كنيـــد 
 اعضاي بدنتان مانند:

در پاسخ بايد 
گفت مسلماً اين 

 چنين نيست:

در اينجا بـا سـؤالاتي 
 رو مي شويم كـهروبه

      عبارتند از:
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 طور مثال  ه ب
  :وقتي طرز كار قلب را بدانيم

 كند. ميايجاد مشكل توانيم بفهميم چه عواملي در كار آن مي -1                              
 چه غذاها و موادي براي آن مفيد هستند.  -  2                              
 شود. چرا به مشكلات قلبي دچار مي -3                              

 ها برخورد كنيم. اگر به مشكلات قلبي دچار شديم چگونه با آن -4                              
  شود.  مي ي بهتر از قلبدر بهبود كار قلب يا اختلال در آن تنها باعث استفاده شناخت عوامل مؤثر - 2شناخت قلب و طرز كار آن  -1 * پس

  ذهن انسان 
  :كند كهذهن انسان هم در چهار چوب قوانيني فعاليت مي

 با انديشه كردن زنده است.  ذهن -1                                                                   
 كاري جز تفكر ندارد.  - 2                                                                   
  كند. مياين تفكر ضوابطي دارد كه ذهن به طور طبيعي آن را رعايت  - 3                                                                   

 
 كشف ضوابط و قواعد حاكم بر دنياي تفكر.   -1                                                                

  نشان دادن كاربرد ضوابط و قواعد در تفكر.  -2                                                                
 شود.فهميدن اينكه چه عواملي باعث تسريع و بهبود تفكر مي -3                                                                

 شود.فهميدن اينكه چه عواملي و چه چيزهايي باعث كندي و نارسايي تفكر مي -4                                                                
  بدين ترتيب منطق:

  را بسازد.آن -1   ند: اي نيست كه يك دانشمبرنامه
  گونه فكر كنيد.به ديگران بگويد اين -2                                            
  .بينديشيد روش اين با -3                                                  

  كند.ما را با طرز كار ذهن آشنا مي -1                     
 كند.آشنايي ما با منطق ما را در درست انديشيدن ياري مي -2    بلكه منطق:   

  گردد. مي» تفكر«مانع بروز برخي اشتباهات هنگام  -3                     
  : دانشي است كه:علم منطق

 كند. طرز كار ذهن را در عمل تفكر تشريح مي -1                                         
  نمايد. انسان با آگاهي از طرز كار ذهن بهتر از آن استفاده مي -2                                         
  توان گفت: از اين رو مي

  گيرد. منطق از ذات انسان سرچشمه مي -1
  باشد.ي طرز كار قلب نميطور كه هيچ انساني عامل و ابداع كنندهي آن نيست. همانهيچ كس ابداع كننده -2

  ي منطق نيست. ابداع كننده -1                
  ارسطو اين فيلسوف بزرگ طرز كار خدادادي ذهن را كشف كرد.  -2                

  ارسطو بعد از كشف طرز كار ذهن آنرا مدّون نمود. -3       1ارسطو
 كند.ارسطو به ديگران نشان داد كه ذهن چگونه فعاليت مي -4                

                                                           
  فيلسوف بزرگ يوناني است. -1.  1

  زيسته.ي چهارم قبل از ميلاد ميدر سده -2     
  نامند.ارسطو را معلم اول مي -3     
  گويند.مي» ارسطوئيان«اند در تاريخ فلسفه ي ارسطو را پذيرفتهبه كساني كه مباني اصلي فلسفه -4     
  افتد. نشان داد كه ذهن چگونه به اشتباه مياو  -5     
 توان برخي از اين اشتباهات را جبران كرد.و اينكه چگونه مي -6     

 

:آنچه به علم منطق مربوط است اين است كه

چه ندانيم:چه بخواهيم يا نخواهيم و چه بدانيم و
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  راين ارسطو بناب نتيجه:
  كاشف قواعد منطق است نه طرّاح آن.

  ي آن.طور كه نيوتن كاشف جاذبه است نه سازندههمان
   :نتيجه

  امّا علم منطق توسط ارسطو تدوين شده است.  گيردمنطق ذاتي است يعني از ذات انسان سرچشمه مي -1
 موخت.توان به ديگران آتوان كشف كرد امّا علم منطق را ميمنطق را مي -2

  در اين درس خوانديم:
  فكر كردن ذاتي انسان است. -1
 شود. فكر كردن از انسان جدا نمي -2
 گونه نيست كه اراده كنيم سپس بينديشيم يا نينديشيم. اين -3
 ها انديشه نمائيم.ي آنتوانيم موضوعات مورد تفكر خود را انتخاب كنيم و دربارهامّا مي -4
  تفكر خود را آن چنان سامان دهيم كه كمتر دچار اشتباه شويم. چنين توانيم همو مي -5
 

  منطق هاي درس اولتمرين
  ملاك برتري انسان بر ساير موجودات چيست؟ -1
  توضيح دهيد كه مقصود از نطق چيست؟ -2
  استفاده از علم منطق چه نتايجي به دنبال دارد؟ -3
  سمت چپ ارتباط دارد؟يك از مطالب ستون مطالب ستون سمت راست با كدام -4

  تفكر - الف    كنند.ميهر دو بر اساس قوانين خاصي فعاليت  الف)
  انسان -ب    شود.ميب) نقش اصلي دانش منطق محسوب 

  برداري بهتر از فرايند تفكربهره -ج      ترين فعاليت روح انسان است.ج) مهم
  جسم و روح -د      شود.ميتفكر او با خلقتش آغاز  د)
  .تكميل كنيد -5

  بر دنياي تفكر انسان است. الف) منطق .....................
  تفكر ضوابطي دارد كشف اين ضوابط به ..................... مربوط است. ب)

  شود قدرت .................... است.ج) آنچه سبب تمايز انسان از ساير مخلوقات پيرامون او مي
  




