انواع سواالت درس اول منطق
سواالت تشریحی :
 -1علم منطق را تعریف کرده و بنویسید هدف از آموختن علم منطق چیست؟
 -2علم را تعریف کنید و اقسام آن را نام ببرید؟
 -3تصور و تصدیق را با ذکر مثال برای هر کدام تعریف کنید؟
 -4توضیح دهید جهل تصوری و جهل تصدیقی در چه صورتی اتفاق می افتد؟ برای هر کدام مثالی بزنید؟
 -5تعریف و استدالل را با ذکر مثال مناسب تعریف کنید؟
 -6بخش های اصلی علم منطق را نام ببرید و برای هر کدام مثالی طراحی نمایید؟
سواالت تستی
 -1منطق علمی است که .....
الف -آموختن قواعد آن ذهن را از خطای فکر محفوظ می کند.
ب -قواعد آن توسط دانشمندان ابداع می شود.
ج -برای آشنایی باخطاهای ذهنی است.
د -با رعایت قواعد آن ذهن از خطا محفوظ می ماند.
 -2بخش های اصلی منطق عبارتند از ....
الف -علم و جهل
ب -تصور و تصدیق
ج -تعریف و استدالل
د -تعریف و علم
 -3کدام گزینه زیر تصدیق است؟
الف -انسان های پاک کره زمین هستند که پاکی ها را می گسترانند.
ب -فقط انسان های آزاده
ج -چرا به اینده امید نداری؟
د -تا توانی دست ناتوانی را بگیر
 -4کدام گزینه زیر تصور محسوب می شود؟
الف -هر انسانی باید در زندگی هدفمند باشد.
ب -دانش آموزان کالس دهم انسانی تالشگرند.
ج -توانا بود هر که دانا بود

د -شما هستید که آینده را می سازید.
 -5از موارد زیر کدام یک تعریف است؟
الف -علم فلسفه از وجود اشیا بحث می کند.
ب -ازآن جایی که خسته هستم نمی توانم به جلسه بیایم.
ج -پدرم شخص با فرهنگی است زیرا در خانه فریاد نمی زند.
د -اگر تالش کنم حتما موفق می شوم.
 -6تعریف عبارت است از .....
الف -پاسخ به چرایی های یک علم.
ب -مرتب کردن تصورهای معلوم برای کشف تصور مجهول
ج -آماده کردن تصورهای معلوم برای معلوم کردن یک تصدیقی که مجهول است.
د -مرتب کردن تصدیق های معلوم برای معلوم نمودن تصدیق مجهول
سواالت جای خالی
 -1علمی که در پی جلوگیری از خطای اندیشه است را  ............می نامند.
 -2بخش های اصلی منطق عبارتند از ................و...................
 -3تعریف عبارت است از..................................................
 -4اقسام علم عبارت است از .....................و..................
 -5پاسخ به سوال ی که با چیستی تمام می شود ..................و پاسخ به سوالی که به چرایی آغاز می شود را ...............می
نامند.
 -6مرتب کردن تصورهای معلوم برای کشف تصور مجهول را  ....................می گویند.

