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 سطحي هاي سه  مجموعه كتاب  دهممنطق ـ انسان و تقكر 1درس 

  

ر دشوانسبتاً  هاي سؤال
 

 

  .سوال پاسخ دهند 3سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  .دهندسوال پاسخ ) 5يا (4سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  .سوال پاسخ دهند 6سوال به بيش از 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

 

  .گيرد انسان سرچشمه مي …قواعد حاكم بر دنياي تفكر است و از  …انسان است و  …ترين فعاليت  تفكر مهم - 1

 
  

  روح ـ فلسفه ـ ذات ) 2    ذهن ـ منطق ـ روح ) 1

 ذهن ـ فلسفه ـ عقل ) 4    روح ـ منطق ـ ذات) 3

  با توجه به تعريف ارسطوئيان از انسان كدام گزينه درست است؟ - 2

 
  .مالك برتري انسان بر ساير موجودات عمل و رفتار او است) 1

 . گويد انسان، ناطق است، يعني موجودي است كه سخن مي) 2

  .بيانگر اهميت و جايگاه تفكر در ساختار وجودي انسان است) 3

  .در ساختار وجودي انسان سخن گفتن جايگاه رفيع اوست) 4

 صحيح يا غلط است؟ ترتيب بههاي زير  يك از جمله كدام - 3

برداري بهتر از فرآيند ارادي انديشيدن  نقش دانش منطق بهره«، ».منطق طراح ندارد ولي ارسطو كاشف منطق است«

  ».سازد منطق دانشي است كه طرز كار ذهن را در عمل تفكر مي«و » .است

  
 

 غلط ـ غلط ـ صحيح) 2    صحيح ـ غلط ـ صحيح) 1

  غلط ـ غلط  صحيح ـ) 4    صحيح ـ صحيح ـ غلط  ) 3

 مورد علم منطق مناسب است؟عبارت در   كدام - 4

  
 

 .ي علم منطق است ي جاذبه است، ارسطو نيز سازنده طور كه نيوتن سازنده همان) 1

  دار ـ غيرقابل كشف ـ غيرطبيعي مند ـ هدف قانون: اند از هاي مشترك روح و  جسم عبارت ويژگي) 2

  .فرايند غيرطبيعي ذهن است برداري بهتر از نقش دانش منطق بهره) 3

  .كند طور طبيعي آن را رعايت مي تفكر ضوابطي دارد كه ذهن، به )4
 
  

   

14183    7/94    %63    %92    

15373    8/94    %49    %88    

14956    8/93    %51    %79    

16706    11/92    %57    %73    
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 ـ انسان و تفكر 1درس  سطحيسههايمجموعه كتاب  دهممنطق  5470: كد كتاب

 

دشوار هاي سؤال
  

  
  .سوال پاسخ دهند 3سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند) 5يا (4به سوال  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  .سوال پاسخ دهند 6سوال به بيش از 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  

  .است …است كه كامالً  …برداري بهتر از  نقش دانش منطق بهره - 5

 
  زندگي ـ اراديفرايند طبيعي ) 2  اختياري  تفكر ـفرايند غيرطبيعي ) 1

 فرايند طبيعي تفكر ـ غيرارادي) 4  اراده ـ اجباريفرايند غيرطبيعي ) 3

  …سرچشمه گرفتن منطق از ذات انسان به اين معنا نيست كه  - 6

 
 .ارسطو كاشف قواعد آن است) 2  .ي آن نيست كس ابداع كننده هيچ) 1

 .ارسطو مبدع و طراح منطق است) 4  .ارسطو مدوِن علم منطق است) 3

  ؟نيستكدام عبارت در مورد پيدايش علم منطق درست  - 7

 
  .ي علم منطق دانست توان ارسطو را ابداع كننده نمي) 1

  .با دقت نظر معلم اول، علم منطق تدوين شده است) 2

  .كاشف قواعد منطق در عمل تفكر، ارسطو است) 3

  .ي منطق و قواعد مربوط به آن است ارسطو، طراحي كننده) 4

  
   

14183    7/94    %48    %72    

14746    11/94    %37    %72    

16629    9/94    %43    %71    
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 سطحي هاي سه  مجموعه كتاب دهممنطق ـ انسان و تفكر 1درس 

 

رتر دشوا هاي سؤال
 

 

  .سوال پاسخ دهند 3سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  .سوال پاسخ دهند) 5يا (4سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند 6سوال به بيش از 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  دانشانتظار داريم 
  

 است؟ نادرستدرست يا  ترتيب بههاي زير  يك از جمله كدام - 8

منطق، دانشي «و » .شود ي اشتباهات در هنگام تفكر مي منطق، مانع بروز همه«، »ارسطو، كاشف قواعد منطق است«

  ».شود و ابداع مي توسط دانشمندان ساختهاست كه 

 
 غلط ـ غلط ـ صحيح) 2    صحيح ـ غلط ـ صحيح) 1

  غلط ـ غلط  صحيح ـ) 4    صحيح ـ صحيح ـ غلط  ) 3

  …اي از روح و جسم است و جسم ما كاركرد طبيعي خود را دارد؛ پس تفكر  جا كه وجود ما آميخته از آن - 9

 
 .كند ي روحاني دارد از همان قوانين طبيعي تبعيت مي كه جنبه) 1

 .كند ي روحاني دارد بر اساس قوانين خاص فعاليت مي كه جنبه) 2

  .ترين فعاليت روح است، امري ارادي است كه مهم) 3

 .توان در آن تصرف نمود ترين فعاليت روح است، ضوابطي دارد كه مي كه مهم) 4

  منطق تطابق دارد؟ كدام عبارت با علم - 10

 
 فرآيند طبيعي و هدفدار ذهن) 2  طور طبيعي رعايت قوانين خاص به) 1

 تشريح چگونگي عملكرد ذهن) 4    قواعد حاكم بر دنياي تفكر) 3

15373    8/94    %23    %70    

14746    11/94    %14    %64    

14701    1/94    %12    %63    




