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فهرست 

 ١ درس اّول: انسان و تفکر 
٥ درس  دوم: چگونه تعريف می کنيم؟ 
١٣ درس سوم: تعريف و دنيای مفاهيم 

 ٢٠ درس چهارم: اقسام ذاتی و عرضی (کليات پنجگانه) 
٢٦ درس پنجم: اقسام تعريف 
 ٣٠ درس ششم: جايگاه قضيه در استدالل 
 ٣٦ درس هفتم: اقسام قضايای حملی و شرطی 
٤٥ درس هشتم: احکام قضايای حملی 

 
٥٥ درس نهم: استدالل (ترکيب قانون مند قضايا) 
 ٦١ درس دهم: اقسام قياس 
٧٣ درس يازدهم: ارزش قياس 
 ٧٨ درس دوازدهم: محتوای استدالل (ماده) 
 ٨٧ درس سيزدهم: مغالطه 
٩٠ کتاب شناسی 



دانش آموزان عزيز
سالم بر شما 

توانايی ما بر فکرکردن، شايد بزرگ ترين نعمتی است که خداوند وجود ما را با آن سرشته است، توانايی بی پايانی که نهايتی 
برای آن نيست. هر انسانی خواه ناخواه می انديشد و انديشه هايش را به عمل در می آورد، اّما تالش برای شکوفا کردن اين توانايی 
و رسيدن به انسانی «متفکر» و «انديشمند» بهترين تالش و ارزشمند ترين کار است. از اين روست که زيباترين نوع بندگی خداوند 

«تفکر» شمرده شده وفرموده اند:
«هيچ بندگی ای مانند تفکر نيست»١

انسان متفکر، انسانی در مسير سعادت و جامعه ی متفکر، جامعه ای در مسير پيروزی و سربلندی است. 
و  فکر   خطاهای  کاهش  مسئله ها،  با  روبروشدن  هنگام  در  کردن  فکر  به  عادت  تفکر،  مهارت  تمرين  برای  منطق،  درس 
رسيدن تصميم گيری های درست تر در طول زندگی است. به همين جهت از شما می خواهيم در طول سال تحصيلی به نکات زير 

توجه کنيد:
١ــ هدف اصلی خود در اين درس را رسيدن به سطح باالتری از مهارت تفکر قرار دهيد.

رسيدن به  بهترين روش برای  منطقی،  تمرين قواعد  نماييد.  تنظيم  راستای اين هدف  برنامه ريزی درسی خود را در  ٢ــ 
مهارت های برتر تفکر است. به جای حفظ کردن مطالب، وقت خود را صرف تمرين کنيد و از همکاری دوستان خود در اين زمينه 

بهره بگيريد.
٣ــ آموزش درس بايد در فضايی فعال، پويا و با مشارکت و همکاری شما اتفاق بيفتد. فعاليت و مشارکت شما در هنگام 
تدريس سبب تقويت مهارت فکرکردن می شود. به همين جهت در متن هر درس تعدادی فعاليت پيش بينی شده که به صورت گروهی 
فعاليت ها  اين  انجام  به  مستمر  نمره ی  از  بخشی  می گردد.  ارائه  دبير  به  آن  نتايج  و  می شود  انجام  تدريس  هنگام  در  انفرادی،  يا 

اختصاص دارد.
٤ــ تمرين های پايان درس را با دقت کافی و با بهره مندی از توانايی خود انجام دهيد. هم چنين از دوستان خود برای 

طراحی تمرين های ديگر کمک بگيريد تا با انجام پيوسته ی تمرين ها به توانايی الزم در اين درس برسيد.
٥ــ فعاليت هايی که در داخل هر درس با عنوان هايی مانند «بررسی»، «تأمل» و «نمونه يابی» آمده، بايد در هنگام تدريس 
فعاليت ها  بدون اين  درس،  محسوب می شوند و  درس  قسمتی از  فعاليت ها  زيرا اين  انجام شود.  دانش آموزان  شما  دبير، توسط 

کامل نيست. 
ـ آن دسته از فعاليت های داخل متن درس که با عالمت ستاره مشخص شده اند، فقط برای فعاليت کالسی در هنگام  ٦ ـ
تدريس است و نبايد در ارزشيابی پايانی و آزمون های ورودی دانشگاه ها مورد سؤال قرار گيرند. البته در ارزشيابی مستمر تأثير 

دارند. 
ـ ارزشيابی شما دارای دو بخش «مستمر» و «پايانی» است. ارزشيابی مستمر از اهميت خاصی برخوردار است و شامل  ٧ ـ

موارد زير می شود: 
الف ــ توانايی پاسخ به سؤال های دبير از درس.
ب ــ توانايی در انجام فعاليت های داخل درس.
ج ــ توانايی در انجام تمرين های پايان هر درس.

ـ مشارکت در کار گروهی و فعاليت های داخل کالس.  د ـ
ـ انجام کارهای فوق العاده مانند تحقيق، انجام تمرين های منطقی خارج از کتاب، ارائه ی مقاله و کنفرانس. هـ ـ

خداوند يار و نگهدارتان باد

١ــ امام علی (ع)، غررالحکم و دررالکلم، ج ٦ ص ٣٤٨


