نام درس :منطق 2

باسمه تعالی

نام کتاب :دانش منطق

کد کتاب1/1621/3 :

تعداد ساعت مصوب سیکل و دیپلم ( 85ساعت) ساعت مورد نیاز (  78ساعت)
محدوده سیکل و دیپلم
عنوان

جلسه

1

چگونگی و چرایی تدوین کتاب ،روش فرا گیری دروس ،پاسخ به پرسشها و تمرینها و نیز نکات

2

درس اول؛ از ابتدا تا موضوع منطق

3

درس اول؛ از موضوع منطق تا پایان درس

4

درس دوم؛ از ابتدا تا شبهه سوم

5

درس دوم؛ از شبهه سوم تا پایان درس

6

درس سوم؛ از ابتدا تا منطق صوری و مادی

7

درس سوم؛ از منطق صوری و مادی تا پایان درس

8

درس چهارم؛ گزارشی از مؤلف منطق و طبقه بندی آموزشی کتابهای منطقی (نه تدریس)

9

درس ششم؛ از ابتدا تا تصور و تصدیق

11

درس ششم؛ از تصور و تصدیق تا اقسام تصور و تصدیق

11

درس ششم؛ از اقسام تصور و تصدیق تا پایان درس

12

درس هفتم؛ از ابتدا تا تجرید و تعمیم

13

درس هفتم؛ از تجرید و تعمیم تا عالم زبان

14

درس هفتم؛ از عالم زبان تا پایان درس

15

درس هشتم؛ از ابتدا تا داللت وضعی

16

درس هشتم؛ از داللت وضعی تا «با توجه به آنچه ذکر شد ،نکات ذیل شایان اهمیت است» ص 83

17

درس هشتم؛ از «با توجه به آنچه ذکر شد ،نکات ذیل شایان اهمیت است» ص  83تا پایان درس

18

درس نهم؛ از ابتدای درس تا اقسام لفظ مرکب

19

درس نهم؛ از اقسام لفظ مرکب تا تقسیم لفظ به مترادف و متباین

21

درس نهم؛ از تقسیم لفظ به مترادف و متباین تا  .3تقابل متقابالن ص 89

برگزیده مربوط به دانش پژوهان که در مقدمه کتاب آمده است

1

21

درس نهم؛ از  .3تقابل متقابالن ص  89تا پایان درس

22

درس دهم؛ از ابتدا تا « .2در مشترک لفظی باید دانست» ص 92

23

درس دهم؛ از « .2در مشترک لفظی باید دانست» تا «در منقول باید دانست»

24

درس دهم؛ از «در منقول باید دانست» تا انتهای درس

25

درس یازدهم؛ از ابتدا تا مفهوم کلی و مفهوم جزئی

26

درس یازدهم؛ از مفهوم کلی و مفهوم جزئی تا اول تحقیقی درباره مفهوم کلی

27

درس دوازدهم؛ از ابتدای درس تا داللت لفظ بر مفهوم و مصداق

28

درس دوازدهم؛ از داللت لفظ بر مفهوم و مصداق تا پایان درس

29

درس سیزدهم؛ از ابتدای درس تا نسبت میان نقیض دو کلی

31

درس سیزدهم؛ از نسبت میان نقیض دو کلی تا نقیض اعم و اخص مطلق

31

درس سیزدهم؛از نقیض اعم و اخص مطلق تا نقیض اعم و اخص من وجه

32

درس سیزدهم؛از نقیض اعم و اخص من وجه تا پایان درس

33

درس چهاردهم؛ از ابتدای درس تا رسالت منطقی در بحث تعریف

34

درس چهاردهم؛ از رسالت منطقی در بحث تعریف تا «شایان توجه است که انسان در مواجهه با یک
لفظ دو حالت دارد (انتهای ص )121

35

درس چهاردهم؛ از «شایان توجه است که انسان در مواجهه با یک لفظ دو حالت دارد تا پایان درس
بدون بیان پاورقی ص 121

37

درس پانزدهم؛ از ابتدای درس تا « .2تعریف باید از جهت مفهوم نزد مخاطب روشنتر از َّ
معرف باشد
درس پانزدهم؛ از « .2تعریف باید از جهت مفهوم نزد مخاطب روشنتر از َّ
معرف باشد تا قلمرو تعریف

38

درس پانزدهم؛ از قلمرو تعریف ص  131تا انتهای درس

39

درس شانزدهم؛ از ابتدای درس تا کلی ذاتی و کلی عرضی

41

درس شانزدهم؛ از کلی ذاتی و عرضی تا اقسام کلی ذاتی و عرضی

41

درس شانزدهم؛ از اقسام کلی ذاتی و عرضی تا پایان درس

42

درس هفدهم؛ از ابتدای درس تا سلسله مراتب انواع

43

درس هفدهم؛ از سلسله مراتب انواع تا پایان درس

44

درس هجدهام؛ از ابتدای درس تا اقسام عرضی الزم

36

2

45

درس هجدهام؛ از اقسام عرضی الزم تا پایان درس

46

درس نوزدهام؛ از ابتدا تا ملحقات رسم ناقص

47

درس نوزدهام؛ از ملحقات رسم ناقص تا انتهای درس

48

درس بیستم؛ از ابتدا تا اقسام تقسیم منطقی

49

درس بیستم؛ از اقسام تقسیم منطقی تا پایان درس

51

درس بیست و یکم؛ از ابتدای درس تا صورت قضیه و ماده قضیه

51

درس بیست و یکم؛ از صورت قضیه و ماده قضیه تا قضیه شرطیه

52

درس بیست و یکم؛ از قضیه شرطیه تا پایان درس

53

درس بیست و دوم؛ از ابتدای درس تا معدوله و محصله

54

درس بیست و دوم؛ از معدوله و محصله تا موجهه و مطلقه

55

درس بیست و دوم؛ از موجهه و مطلقه تا پایان درس

56

درس بیست و سوم؛ از ابتدا تا دائمه مطلقه

57

درس بیست و سوم؛ از دائمه مطلقه تا قضیه موجهه مرکب

58

درس بیست و سوم؛ از قضیه موجهه مرکب تا وجودیه الضروریة

59

درس بیست و سوم؛ از وجودیه الضروریة تا ممکنه خاصه

61

درس بیست و سوم؛ از ممکنه خاصه تا پایان درس

61

درس بیست و چهارم؛ از ابتدای درس تا حمل اولی ذاتی و شایع صناعی

62

درس بیست و چهارم؛ از حمل اولی ذاتی و شایع صناعی تا انتهای درس (بدون بیان تحقیق درباره

63

درس بیست و پنجم؛ از ابتدای درس تا قضیه شرطیه موجبه و سالبه

64

درس بیست و پنجم؛ از قضیه شرطیه موجبه و سالبه تا گونههایی از قضیه شرطیه به اعتبار اطراف آن

65

از گونههایی از قضیه شرطیه به اعتبار اطراف آن تا قضیه شرطیه اتصالی لزومی و اتفاقی

66

درس بیست و پنجم؛ از قضیه شرطیه اتصالی لزومی و اتفاقی تا قضیه شرطی انفصالی حقیقی ،مانعة

67

درس بیست و پنجم؛ از قضیه شرطی انفصالی حقیقی ،مانعة الجمع و مانعة الخلو تا پایان درس

68

درس بیست و ششم؛ از ابتدای درس تا صورت های صدق قضیه شرطیه انفصالی

حمل اولی و شایع)

الجمع و مانعة الخلو
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69

درس بیست و ششم؛ از صورت های صدق قضیه شرطیه انفصالی تا تبدیل قضیه حملیه و شرطیه به
یکدیگر

71

درس بیست و ششم؛ از تبدیل قضیه حملیه و شرطیه به یکدیگر تا قضایای محرف

71

درس بیست و ششم؛ از قضایای محرف تا  .5موصولها

72

درس بیست و ششم؛ از  .5موصولها تا انتهای درس

73

درس بیست و هفتم؛ از ابتدای درس تا اقسام استدالل مباشر

74

درس بیست و هفتم؛ از اقسام استدالل مباشر تا پایان درس

75

درس بیست و هشتم؛ از ابتدای درس تا اختالف های معتبر در تناقض

76

درس بیست و هشتم؛ از اختالف های معتبر در تناقض تا پایان درس

77

مرور و رفع اشکال منطق 2

78

مرور و رفع اشکال منطق 2

تذکر:
 .1مجموع ساعت مورد نیاز برای سیکل و دیپلم  78ساعت است که در برنامه آموزشی  85ساعت در نظر گرفته شده که 7
ساعت آن متناسب با شرایط کالس و نیاز طالب ،توسط اساتید محترم مدیریت میشود.
 .2شایان توجه است که این بودجهبندی پیشنهادی است و استادان محترم میتوانند با توجه به شرایط یادگیرندگان و تعداد
جلسات اختصاص داده شده بنا به صالحدید خود تغییرات الزم را اعمال نمایند.
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