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فهرست مطالب



کتاب منطق در جهت اهداف برنامة درسی مّلی و همسو سازی کتاب های درسی 
متوسطه با این برنامه تألیف شده است و هدف آن آموزش شیوه های صحیح اندیشیدن 
و تقویت مهارت تفکر و شیوه های مقابله با خطاهای فکری است. شایسته است هنگام 

مطالعة این کتاب به نکات زیر توجه داشته باشید:
1 منطق درسی است که در تمامی بخش های زندگی کاربرد دارد، بنابراین آموختن 

آن نه تنها در رشته های دانشگاهی و تخصصی مفید است؛ بلکه در تصمیم گیری های 
مهم زندگیمان نیز تأثیرگذار است.

2 منطق ساختاری قانونمند دارد و درسی است که بیش از آنکه نیازمند حفظ کردن 

باشد، نیازمند فهمیدن است.
3 این درس نیازمند تمرین و کسب مهارت است؛ بنابراین الزم است تمرین های 

کتاب با دقت کافی و با بهره مندی از توانایی های فردی انجام شوند.
4 تأکید این کتاب بر نگرش کاربردی به منطق است و کوشیده است عماًل نشان 

دهد که چگونه می توان منطق را در علوم دیگر به کار گرفت. بدین جهت سعی شده 
است با طرح مطالب متنوع، حیطة کاربرد گستردۀ منطق را به مخاطبان آموزش دهد.

5 این کتاب به شیوۀ فعالیت محور نگاشته شده است. بدین جهت در مواردی تعریف 

برخی از اصطالحات ذکر نشده یا در پاورقی ذکر شده است تا از حفظ کردن اصطالحات 

پیشــگفتار



بدون فهم مطالب جلوگیری شود. در این موارد تأکید کتاب بر توانایی دانش آموزان در 
حل تمرین های داده شده است و نه ارائة تعریفی از اصطالحات ذکر شده در کتاب. از 
دبیران محترم نیز درخواست می شود، بیشتر تأکید خود را در آزمون ها بر حل مسئله و 
سؤاالت کاربردی متمرکز کنند و از سؤاالتی که بر مبنای حفظ کردن تعریف اصطالحات 

کتاب هستند، کمتر استفاده نمایند.
6 هر درس معموالً با چند پرسش از مخاطب آغاز شده است تا ذهن او را درگیر 

کند؛ سپس در طول تدریس از کمک فکری و مشارکت خوانندگان استفاده شده است 
تا در آن مبحث، راه حل منطق دانان برای پرهیز از خطای اندیشه آموزش داده شود. 
در نهایت در هر قسمت با طرح تمرین های کالسی، فهم افراد از مطالب خوانده شده 

ارزیابی می شود.
7 برخی از مباحث مطرح در کتاب، قابلیت طرح بحث های دامنه داری را دارند که 

از سطح مورد نظر کتاب برای دانش آموزان پایة دهم فراتر هستند. برای پرهیز از این 
مشکل، در کتاب راهنمای معّلم، حیطة مورد نظر از طرح هر مبحث ذکر شده است که 

الزم است دبیران محترم در آزمون های خود به این مطلب توجه داشته باشند.
8  از آنجا که در برنامة جدید درسی، کتاب منطق از پایة یازدهم به پایة دهم منتقل 

شده است و در کنار کتاب فلسفه تدریس نمی شود، به ناچار برخی از مباحث منطقی 



که نیازمند پیش زمینه های فلسفی هستند، از متن کتاب حذف شده اند یا در کادرهای 
آبی رنگ مطرح شده اند تا در صورت لزوم در سال های آینده در کتاب فلسفه مطرح 

و تدریس شوند.
9  از موارد زیر نباید در آزمون ها و ارزشیابی های مستمر و پایانی و نیز کنکور 

سراسری، سؤالی طراحی شود. این موارد با هدف افزایش اطالعات دانش آموزان نوشته 
شده اند و صرفاً چشم انداز بهتری از منطق و کاربردهای آن را به خواننده نشان می دهند. 

بدین جهت توصیه می شود بی توجه از کنار آنها عبور نکنید:
پیرابندهای آبِی ستاره دار؛ حکایت ها؛ پاورقی ها؛ صفحات »آنچه در این بخش 

می خوانیم«؛ صفحات عناوین بخش ها؛ فرهنگ اصطالحات.
10  ارزشیابی مستمر شامل موارد زیر است: پاسخ به سؤال های دبیر از درس؛ 

مشارکت در فعالیت های کالسی و فعالیت های فوق برنامه )مانند یافتن مصداق هایی 
از خطاهایی که در اطرافمان اتفاق می افتند و طرح آنها در کالس(؛ انجام فعالیت های 

تکمیلی.
11 تالش شده است با ارائة تصویر، جدول، مثال، تمرین و مطالبی جهت مطالعة 

بیشتر، تنوع بیشتری به درس داده شود و با نشان دادن ارتباط برخی از مباحث با سایر 
کتاب های درسی متوسطه، کاربرد منطق در رشته های دیگر نشان داده شود. این کار بر 
حجم کتاب افزوده است؛ بدین جهت الزم است در کالس، بسته به فرصت و توانایی 
و انگیزۀ دانش آموزان، از این گونه مطالب کمک آموزشی استفاده شود و تأکید اصلی 

بر محتوای درس قرار گیرد.



12  این کتاب نباید در کالس، به روش روخوانی کامل تدریس شود. گرچه دبیران 

محترم می توانند به صالحدید خود بخش هایی از کتاب، به  ویژه سؤاالت ابتدای هر 
مبحث را در کالس بخوانند؛ اما بهتر است مطالب را به صورت مستقل روی تابلوی 
کالس تدریس نمایند. مرحلة نهایی تکمیل فرایند آموزش، حل تمرین های کالسی 

زیر نظر دبیران محترم است.
13 توصیه می شود در صورتی که دبیر منطق و فلسفه در دبیرستانی حضور ندارد، 

تدریس این درس به دبیران ریاضی محول شود؛ چرا که منطق بیش از هر چیز ساختاری 
ریاضی وار و محاسباتی دارد. 

14  پیشنهاد می شود این درس در دو روز مجزا در هفته تدریس شود تا امکان 

حل کردن بخشی از تمرین ها در منزل و رفع اشکال آنها در کالس بهتر فراهم شود.
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