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   :هاي زير را به دست آورند آموزان بتوانند توانايي رود در پايان درس دانش انتظار مي  
 است؟  يمنطق چگونه علم  

 ديسيمغالطه را بنو فيتعر.  

 است؟ يضرور يچرا شناخت مغالطات امر  

 كند؟ يبه انسان كمك مو چگونه  ستيمنطق چ فهيوظ  

 ديآن مثال بزن يرا برا يمنطق را نوشته و موارد يريكارگ به يها طهيح.  

 ديده حيعلوم را توض ريرابطه منطق با سا.  

 ديرا نام ببر يدانش بشر طهيدو ح.  

 است؟ يدار چه امر در منطق عهده فيبخش تعر    

 پردازد؟ يم يچه امور انيمنطق در بخش استدالل به ب 

 
 علم منطق اهميت :  

منطق، علمي است كه در پي جلوگيري از خطايعلم . شود هايي از خطاي انديشه مواجه مي با نمونه يانسان در زندگي به داليل متعدد

هاي جلوگيري از خطاي تفكر را بندي آنها، راه اند با بررسي انواع خطاهاي ذهني و تقسيم دانان تالش كرده از اين رو منطق. انديشه است

  .نشود) سفسطه(در فكر يا اصطالحاً مغالطه  نكاتي را رعايت كند تا دچار خطا شان دهند و مشخص كنند يك متفكر بايد چهن

 تعريف مغالطه :  

  .كه ممكن است عمدي يا غيرعمدي باشد شود ناميده مي »مغالطه«هر گونه خطاي انديشه به طور عام 

  

 اهداف كلي درس

  شهياند يترازو ،منطق درس 1

 ـ استدالل ـ قيتصدـتصور ـ كاربرد منطقـمنطقطهيحـمنطقةفيوظـمغالطهـعلم منطق
 شهياند يترازو

 نامه درس
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 ضرورت دانستن مغالطات:   

.مبارزه كرد هاتوان با آن مي) خطاهاي فكر(با دانستن مغالطات پس  ؛ي هستند كه نبايد به آنها گرفتار شدهاي يمارچون بي مغالطات هم

  .كند منطق علمي است كه ما را با اين خطاها آشنا مي

 وظيفه منطق :   

ري و مواجهه با مغالطات راهاي جلوگي وظيفه منطق آموزش شيوه درست انديشيدن است تا با شناخت قوانين حاكم بر ذهن، روش

  .بشناسيم و خطاهاي ذهني را تشخيص داده و با آنان مبارزه كنيم

 كارگيري منطق نحوه به:   

برد اما از آنجا كه همواره در معرض لغزش است به كند و قواعد انديشيدن را به كار مي ذهن انسان به طور طبيعي منطقي رفتار مي - 1

دانان قواعد حاكم بر دنياي ذهن انسان را كشف كرده و به صورت علم منطق در اختيار هاي پيچيده، منطق ويژه در برخورد با استدالل

  .تر، عامل لغزش و خطاي انديشه را تشخيص دهيم تر و دقيق اند تا با يادگيري آن بتوانيم سريع ما قرار داده

پس خواندن صرف اين علم و نداشتن مهارت در كاربرد ست؛ن آن نيازمند تمرين و ممارست امنطق علمي كاربردي است و آموخت - 2

  .دارد آن ما را از خطاي انديشه مصون نمي

كارگيري آن بناي فكري را منطق مانند سيستم كنترل و شاقولي است كه به. علم منطق ابزاري در اختيار ساير علوم است - 3

  .شود علوم ديگر تهيه مي اما مواد الزم براي ساختن اين بنا از طريق ،سازد مستحكم مي

  كدام يك از عبارات زير درست است؟ 

  .دارد در انديشه باز مي هاي منطقي ما را از خطا خواندن دستورالعمل - 1

  .دارد در انديشه باز مي و استفاده از آنها ما را از خطا تمرين قواعد منطقي - 2

  .درست است »2«گزينه : پاسخ

 حيطه كاربرد منطق :   

  ي براي فهم فلسفهابزار - 1

  :ابزاري براي درست انديشيدن و درست تصميم گرفتن - 2

ما در سراسر زندگي براي متقاعد كردن ديگران، تعليم و تعلّم درست، موفقيت در دادوستد سالم، تحت تأثير هجوم اطالعات از طريق

در واقع. وگيري از خطاي انديشه را به ما آموزش دهدهاي جل نيازمند علمي هستيم كه شيوه... مجازي قرار گرفتن و  ها و فضاي رسانه

 . آموزد ميدرست تعريف كردن و درست استدالل كردن را به ما  منطق است كه اين علم

 تعريف و استدالل :دو حيطه اصلي منطق   

  تصديق -  2تصور،  – 1 :شود دانش بشري به دو حيطه كلي تقسيم مي

مانند تصور ؛در آنها به واقعيت داشتن يا نداشتن يا ارتباط آنها با ساير امور كاري نداريم هاي ذهني ساده است كه صورت :تصور - ۱

  ...سيمرغ، انسان، درخت و 
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؛كنيم دهيم يا از آن سلب مي وجود دارد و در آنها اوصافي را به چيزي نسبت مي قضاوتو  حكمجمالتي كه در آنها  :تصدیق - ۲

  ...اي است و  غي افسانهسيمرغ، مر. مانندانسان متفكر است

داند ققنوس چيست؟ و حال سؤال اين است كه براي شناختن تصورات و تصديقات مجهول چه بايد بكنيم؟ به طور مثال كسي كه نمي

  .زيست را حفظ كنيم؟ چگونه به او پاسخ دهيم يا اينكه چرا بايد محيط

  .آيد ميپاسخ سؤال اول با تعريف و پاسخ سؤال دوم با استدالل به دست 

  .شناسانيم با استفاده از تصورات معلوم، تصور مجهول را معرفي كرده و مي :تعریف - ۱

  .كنيم با استفاده از قضاياي معلوم، يك تصديق يا قضيه مجهول را نشان داده و ثابت مي :استدالل - ۲

كند، تعريف و يا در حوزه استدالل خطا مي از آنجا كه وظيفه علم منطق جلوگيري از خطاي انديشه است و انديشه انسان يا در حوزه

  .شود منطق به دو بخش اصلي تقسيم مي

  : تعریف منطق - ۱
  

  .تا از تعريف اشتباه پرهيز كنيم شود بخشي كه در آن روش صحيح تعريف كردن بيان مي: منطق تعريف - 1
  هاي منطق بخش

 .تا از استدالل اشتباه پرهيز كنيم شود يبخشي كه در آن روش صحيح استدالل كردن بيان م: منطق استدالل - 2
  

   شوند، به كدام بخش از منطق ارتباط دارند؟ جمالتي كه با چيست و چرا ساخته مي ترتيب به 
  تعريف –استدالل  - 2استدالل           –تعريف  - 1

  .درست است» 1«گزينه : پاسخ
  

فراتر از كتاب  

  
  
  
  
  

  
  

  

  
  
  
  

      

  
 
 

ر منطق صنعتي است كه قدرت تفكر را د
ديد و سير به سوي صواب در قبال خطا تش

 )فارابي(.كندتقويت مي
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  التسؤا  رديف
  صحيح و كدام يك غلط است؟تعيين كنيد كدام عبارت   )الف

 )كتاب درسي 5 ي متن صفحه(   .گرفتن معناي دو كلمه با يكديگر، يكي از انواع مغالطه است اشتباه .1

  )كتاب درسي 4 ي متن صفحه(  .غلط از يك استدالل از مصاديق مغالطه نيست گيري نتيجه .2

 )كتاب درسي 4 ي صفحهمتن (  .امي نيستدانان الز براي منطق مغالطات دانستن .3

  )كتاب درسي 5 ي صفحهمتن (  .گيري درست نيازمند منطق است در تفكر درست و تصميم انسان .4

  . گزينه صحيح را انتخاب كنيد  )ب

 )كتاب درسي 10ي  متن  صفحه(   ؟شود هاي منطق محسوب مي جزء كدام يك از حيطه» متفكر است موجودي انسان« .5

  استدالل) 4   تصور    ) 3    تصديق   ) 2   تعريف    ) 1

 )كتاب درسي 4 ي صفحهمتن (  بندي قواعد ذهن توسط علم منطق باشد؟ دليل دسته تواند نمي گزينه كدام .6

  .كند به طور طبيعي قواعد منطق را رعايت مي انسانذهن ) 1

  .شود هاي پيچيده دچار اشتباه مي انسان در مواجهه با استدالل ذهن) 2

  .تواند عامل لغزش و خطاي ذهني را دريابد تر مي تر و دقيق سريعذهن ) 3

   .برد هاي قواعد مختلف آنها را در زندگي خود به كار مي انسان با دانستن نام) 4

 .)يك مورد در سمت چپ اضافي است(ها در سمت چپ مرتبط است؟  هر يك از موارد سمت راست با كدام يك از گزينه .7  )پ

  )تاب درسيك 10 ي صفحه متن(  

 .آب مايعي بي رنگ و بي بو و سيال است)الف

    »عدالت«) ب

  تصور)1

  استدالل) 2

 تصديق) 3

  
  .كلمات مناسب تكميل كنيدجاهاي خالي زير را با   )ت

  )كتاب درسي 4 ي صفحهمتن (   .است … منطق ابزاري در خدمت دانش .8

  )كتاب درسي 7 ي صفحهمتن (  .آن كاري نداريم … كردن يك مفهوم به تصور براي .9

 )كتاب درسي 9ي  متن صفحه(  .است …وظيفه منطق  .10

  )كتاب درسي 7 ي صفحهمتن (  .كنيم را به چيزي نسبت داده يا از آن سلب مي … ديقدر تص .11

 شهيانديترازو ،منطق 1 درس
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  التسؤا  رديف
 .ت زير پاسخ كوتاه دهيدبه سؤاال )ث

 يم؟چگونه درستي اين جمله را براي وي ثابت كن» خواندن كتاب چه مزايايي دارد«نداند  كسياگر  .12

)كتاب درسي 9 ي صفحهمتن (

 )كتاب درسي 7 ي صفحهمتن (   گيرد؟ در كدام حيطه منطق قرار مي »مربع با هم مساوي است هاي ضلع« جمله .13

 )كتاب درسي 3 ي صفحه متن(  مغالطه به چه معنا به كار رفته است؟ كتابدر اين  .14

 )كتاب درسي 9 ي صفحهمتن (  نيم؟توانيم تصورات مجهول را به تصورات معلوم تبديل ك طريقي مي چهاز  .15

  )كتاب درسي 9ي  متن صفحه(   را به وي معرفي كنيم؟ توانيم آن نداشته باشد چگونه مي» اسب آبي«از  تصوري كسياگر  .16

  )كتاب درسي 10 ي صفحه متن(   .با توجه به موارد زير جدول را كامل كنيد .17  )ج

  »كوه دماوند، انسان، نماز ستون دين است، مستطيل شكلي است كه اضالعش دو به دو برابرند«

 تصديق تصور

    

  
    .هر يك از اصطالحات زير را تعريف كنيد .18  )چ

  )كتاب درسي 9 ي صفحهمتن (    :استدالل) الف

  )كتاب درسي 7 ي صفحهمتن (      : تصور) ب

  . به سؤاالت زير پاسخ كامل دهيد  )ح

 )كتاب درسي 5 ي صفحهمتن (  تحصيلي و درس فلسفه نيست؟ هاي دهيد چرا منطق مختص محيط توضيح .19

  )كتاب درسي 4 ي صفحهمتن (   كند؟ چگونه انسان را قادر به تشخيص خطاهاي ذهني مي منطق .20
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 )كتاب درسي 4و  3ي  صفحهمتن (  ؟نيستكدام گزينه درباره منطق  .21

   .ري از خطاي انديشه استعلمي است كه در پي جلوگي 

 .دهد هاي جلوگيري از خطاي تفكر را نشان مي منطق راه 

  .پي آن است كه با بهره جويي از عقل به راز و رمز امور دست يابددر منطق علمي كه  

  .منطق علمي كه سعي در آموزش شيوه درست انديشيدن دارد تا از اين طريق خطاهاي ذهني را بشناسيم 

 )كتاب درسي 7 ي صفحهمتن (  .مشخص كنيد ترتيب بهيق بودن عبارات زير را تصور و تصد .22

   »زمين كروي استـ  شايد اين جمعه بيايد ـ مثلث«

  تصديق ـتصديق ـ تصور      تصديق ـ تصور ـ تصور  

 تصور ـتصور ـ تصديق      تصورـ تصديق ـ تصديق  

هاي جلوگيري و مواجهه بـا مغالطـات را بيـان     روش …منطق با  …تا  دان الزم است شناخت مغالطات براي منطق …مغالطه يعني  .23

 )كتاب درسي 4و  3 ي صفحهمتن (  .كند مي

  بيان قوانين حاكم بر ذهنـ شيوه درست انديشيدن را بياموزد ـ خطاي ذهني ناشي از تأثيرات احساسي  

   ارتقاء سطح تفكر و آموزشـ ه بپردازد بتواند به پيشگيري از خطاي انديشـ هر گونه خطاي انديشه به طور عام  

  ارتقاء سطح تفكر و آموزش ـبه آموزش شيوه هاي استدالل و فلسفه بپردازد ـ خطاي ذهني ناشي از نتيجه گيري غلط  

  بيان قوانين حاكم بر ذهنـ بتواند با آنها مبارزه كند ـ هر گونه خطاي انديشه به طور عام  

در  …دانان آنها را كشف كرده و به صورت  كند كه منطق پيروي مي …هن انسان به طور طبيعي از و ذ …فايده منطق اين است كه  .24

 )كتاب درسي 5و  4 ي صفحهمتن (  .اند اختيار ما قرار داده

  علم استداللـ قوانين ـ جلوگيري از خطاي انديشه  

   علم منطقـ قواعد ـ درست فكر كنيم و درست تصميم بگيريم  

  علم منطق و فلسفهـ قواعد ـ نيم و درست تصميم بگيريم درست فكر ك 

  دانش منطقـ قوانين  ـ جلوگيري از خطاي در استدالل  

 )كتاب درسي 5و  4 ي صفحهمتن (  ؟باشد نميكدام گزينه درباره منطق صحيح  .25

 هاي كنترل يك خودرو منطق دانشي ابزاري است كه در خدمت ساير علوم است؛ مانند سيستم 

  .شود كارگيري آن باعث به وجود آمدن بناي فكري مستحكمي مي مانند شاقول بنايي است كه به منطق 

  .منطق علمي كاربردي است كه نيازمند تمرين و ممارست است و آموختن منطق بايد به صورت عملي فرا گرفته شود 

  .شناسد ها فرد سريع و دقيق عوامل مغالطه را مي ستورالعملهاي نظري است كه با دانستن اين د منطق علمي كاربردي به همراه دستورالعمل 

 شهيانديترازو ،منطق 1 درس
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وجود دارد كه اوصافي را به چيـزي نسـبت    …و به واقعيت داشتن يا نداشتن آن كاري نداريم و در تصديق حكم و  …در تصور به  .26

 )كتاب درسي 7 ي صفحه متن(   . باشد تصديق مي … »سيمرغ افسانه است«و  »اي سيمرغ افسانه«كنيم و از بين  دهيم يا سلب مي مي

  سيمرغ افسانه استـ قضاوت ـ ارتباط اين تصور با ساير امور  

  اي سيمرغ افسانهـ ارتباط تصور با ساير امور ـ توصيف  

  اي سيمرغ افسانهـ قضاوت ـ بيان اوصاف  

  سيمرغ افسانه استـ استدالل و تعريف ـ حكم و نسبت  

 …نام دارد و توصيف شيء جديد به كمك تصـورات معلـوم    …هول به كمك قضاياي ديگر معلوم ساختن يك تصديق يا قضيه مج .27

 )كتاب درسي 9 ي صفحهمتن (  .باشد مي …شود و برشمردن مزاياي خريد اجناس توليد داخلي نوعي  ناميده مي

   تعريفـ استدالل ـ تعريف    استداللـ استدالل ـ تعريف   

  تعريفـ تعريف ـ ستدالل ا     استداللـ تعريف ـ استدالل  

در «و  »فالت دشتي است كه ارتفاعش از دويست تا پنج هزار متر است«و يا بگوييم  »زمرد سنگي قيمتي به رنگ سبز«اگر بگوييم  .28

   ايم؟ هاي منطق پرداخته ترتيب به كدام يك از حيطه به »درمان دردهاي عضالني از مزايا و معايب ورزش صحبت به ميان آوريم

 )كتاب درسي 9 ي صفحه متن(    

  استداللـ تعريف ـ تعريف      تعريفـ تعريف ـ استدالل  

  استداللـ تعريف ـ استدالل    استداللـ استدالل ـ استدالل  

 )كتاب درسي 9 ي صفحه متن(   كدام يك تصور و يا تصديق است؟ ترتيب بهدر بين موارد زير  .29

     )بليط الكترونيكي به صرفه است ـهاي معلوم  ديقتص ـحرف غيرمنطقي  ـكوه سبالن آتشفشاني است (

  تصورـ تصور ـ تصديق ـ تصور    تصديقـ تصور ـ تصديق ـ تصديق  

  تصورـ تصديق ـ تصور ـ تصديق    تصديقـ تصور ـ تصور ـ تصديق  

 )تاب درسيك 9 ي صفحهمتن (  باشند؟   مربوط به كدام يك از دو كاركرد منطق مي ترتيب بههر يك از موارد زير  .30

  .جويي در زمان براي رسيدن به مركز شهر از مترو استفاده كنيد براي صرفه. 1

  .منطق علمي ابزاري است كه در خدمت ساير علوم است و نخستين بار توسط ارسطو گردآوري شده است. 2

  .جامعه را ارتقاء ببخشيد براي داشتن تفكري صحيح و جلوگيري و مواجهه با مغالطات بايد منطق بياموزيد تا سطح تفكر. 3

 .نددهند و بانكي بدون بهره هست كند كه بانكداري اسالمي را گسترش مي ها به اين نكته اشاره مي در تبليغ بانك. 4

   استداللـ تعريف ـ استدالل ـ  استدالل   استداللـ استدالل ـ تعريف  ـاستدالل  

   تعريفـ استدالل ـ ريف تعـ تعريف    استداللـ تعريف ـ استدالل ـ تعريف  



  
  

  

ميزان تسلط خود را :گام اول
 .با رنگ مشخص كنيد

  مسلطم :آبي
  نسبتاً مسلطم :سبز
  .مسلط نيستم :زرد
اولتان  گاماگر  :هاي بعدي گام

ه هاي بعدي مطالع زرد بود، در نوبت
و تمرين، در صورتي كه پيشرفت 

هاي سبز يا  توانيد خانه كرديد مي
  .آبي را رنگ كنيد

  لفظ و معنا

هاي  ضرورت بحث از حيطه
  گانه ذهن، زبان و خارج سه

 پرسش شناسنامه دار5

  اشتراك لفظ
 پرسش شناسنامه دار 5

  بار ارزشي كلمات در جمالت
 پرسش شناسنامه دار1

 مغالطه توسل به معناي ظاهري
 پرسش شناسنامه دار 1

  مغالطه نگارشي كلمات
 شناسنامه دارپرسش5

 نحوه داللت لفظ بر معنا در جمالت
  پرسش شناسنامه دار 10

  داللت مطابقي

  داللت ا لتزامي

  داللت تضمني

  مغالطه ابهام در عبارات
  پرسش شناسنامه دار 2

  مغالطه اشتراك لفظ
 پرسش شناسنامه دار 5

  مغالطه بار ارزشي كلمات
 پرسش شناسنامه دار3

 آبي                 سبز               زرد 

 آبي                 سبز               زرد 

 آبي                 سبز               زرد 

 آبي                 سبز               زرد 

 آبي                 سبز               زرد 

 آبي                 سبز               زرد 

 آبي                 سبز               زرد 

 زرد         آبي                 سبز      

 آبي                 سبز               زرد 

اول
 

 لفظ و معنا 2

  53: مجموع تعداد سؤاالت

  

 37: ها پرسشموع مج  
 11 اي چهارگزينه پرسش :  

 و مكمل و مرتبط با متنهاي طراحي شده  پرسش شامل
 26 تشريحي پرسش :  

  ي مدارس شده و ويژه طراحي هاي پرسششامل 
 10 مفهوم كليدي 

 9 موضوع  



  

هم
ق د

منط
مع 

ب جا
كتا

 

17  

  

    
    

  
 

  .گرامي خواهند توانست به سؤاالت زير پاسخ دهند آموزان درس دانشاين در پايان   
 چرا بحث از الفاظ و معنا در منطق ضروري است؟ 
 اشتراك لفظ را تعريف كرده و مثال بزنيد.  
 مغالطه اشتراك لفظ را با مثال توضيح دهيد.  
  است؟ مثال بزنيدآيا بار ارزشي كلمات يكسان.  
 مغالطه بار ارزشي كلمات را با مثال توضيح دهيد.  
 اقسام داللت لفظ بر معنا را نام ببريد.  
 مغالطه توسل به معناي ظاهري چيست؟ يك نمونه مثال بزنيد.  
 مغالطه نگارش كلمات را توضيح داده و براي هر مورد يك مثال طراحي كنيد.  
 بزنيد مغالطه ابهام در عبارات چيست؟ مثال. 

 

 
 ذهن، زبان، خارج(گانه  هاي سه ضرورت بحث از حيطه(  

  

  .آرزو چهار حرف دارد: الفاظ - 1
  .نيافتني است گاه خيالي دست، آرزو: ذهن - 2           :كنيم مربوط به سه حيطه است مطالبي كه بيان مي

  .آرزو دختردايي من است: خارج - 3
  

خطا درمثالً  ؛هاي ديگر تأثيرگذار باشد د در حوزهتوان ها مي جود دارد، خطا در هر يك از اين حوزهاز آنجا كه ميان اين سه حيطه ارتباط و
  .شود... الفاظ ممكن است سبب خطا در ذهن يا خطا در خارج و 

  

  
 

  

 اهداف كلي درس

2 

ه اشتراك لفظ ـ مغالطه با ارزش كلمات ـ مغالطحيطه هاي سه گانه ـ  اشتراك لفظ ـ
داللت مطابقي ـ داللت تضميني ـ داللت التزامي ـ مغالطه توسل به معناي ظاهري ـ مغالطه 

 شيوه نگارش كلمات ـ مغالطه ابهام در عبارات

 درس لفظ و معنا

 نامه سدر
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»لفظ و معنا«بحث از لذا  و جهان خارج ارتباط دارد؛) ظالفا(وظيفه منطق جلوگيري از خطاي انديشه و ذهن است و ذهن با دو حيطه زبان
  .يابد ضرورت مي) درس سوم( »مفهوم و مصداق«و بحث از رابطه 

  گانه است؟ هاي سه هاي زير ناظر بر كدام يك از حيطه كلمات مشخص شده در جمله
    » .بودن آرزوي من است انسان«، ».پنج حرف دارد انسان«
  ذهن –زبان  - 2ذهن           –خارج  - 1

  .ست استدر» 2«گزينه : پاسخ

 اشتراك لفظ  
پس بحث الفاظ ،شود در فكر مي در الفاظ و معاني آنها موجب خطا از آنجا كه خطاي. كنيم براي بيان و انتقال افكار از الفاظ استفاده مي

انديشه كند كه به ما در جلوگيري از خطاي بيان مي) الفاظ(در واقع علم منطق اصول كلي را در ساحت زبان . مورد توجه منطق است
  .نمايد كمك مي

  .مانند لفظ شير كه در زبان فارسي سه معنا دارد ؛است ييك لفظ داراي معاني مختلف ):مشترك لفظي(اشتراك لفظ 

 او :مانند ؛شود مي »اشتراك لفظ«طه لاشتباه گرفتن كلماتي كه ظاهري مشترك دارند، باعث بروز مغا :مغالطه اشتراك لفظ

  !پس او بدبو است ؛ سير بدبو است؛سير است

 بار ارزشي كلمات  
شق و پايبند، ناپذير، استوار، كله الً كلمات لجوج، مصمم، تزلزلمث ؛روند، بار ارزشي متفاوتي دارند كلمات در جمالت مختلفي كه به كار مي
وانند بار ارزشي مثبت، منفي يات كلمات مياين . كنند روند پيام يكساني را به شنونده منتقل نمي وقتي در جمالت متفاوتي به كار مي

  .خنثي داشته باشند

 اما بار ارزشي متفاوت دارند، ،به كار بردن اشتباهي يا عمدي كلماتي كه معناي يكسان دارند :مغالطه بار ارزشي كلمات

،)بار ارزشي منفي(شد  نيست سر بههمسايه ما : مانند ؛گويند مي »كلمات مغالطه بار ارزشي«منشأ خطاي انديشه باشد كه به آن  تواند مي
  ).بار ارزشي مثبت( به رحمت خدا رفت، همسايه ما )بار ارزشي خنثي( فوت شدهمسايه ما 

  چيست؟ »پس انگور همسر خسرو است انگور شيرين است؛ شيرين همسر خسرو است؛«نوع مغالطه  
  مغالطه بار ارزشي كلمات - 2مغالطه اشتراك لفظ           - 1

  .درست است »1«گزينه : پاسخ

 نحوه داللت لفظ بر معنا در جمالت :  
، مطابق با معناي اصلي لفظلفظي كه هدف از كاربرد آن در جمله، معناي اصلي و نخست آن است و لذا داللت لفظ: داللت مطابقي - 1

  .كتابم را گم كردم: مانند است؛
تضمن بخشي از معنايعناي اصلي آن است و لذا داللت لفظ بر معنا ملفظي كه هدف از كاربرد آن در جمله، بخشي از م: داللت تضمني - 2

  .ماشينم خراب شد: مانند اصلي لفظ است؛
لفظي كه هدف از كاربرد آن در جمله، امري بيرون از معناي آن است و لذا داللت لفظ بر معنا، بر الزمه يك شيء داللت: داللت التزامي - 3
  .پدرم شير است: مانند ؛كند مي

  » .كند بخشي مي حاتماو «. لفظ خط كشيده شده را مشخص كنيد وع داللتن 
  داللت تضمني - 2داللت التزامي           - 1

  .درست است» 1«گزينه : پاسخ
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مغالطه توسل به معناي ظاهري:  

»يتوسل به معناي ظاهر« ه آن مغالطهشود كه ب به كار بردن معاني مطابقي، تضمني و التزامي كلمات به جاي يكديگر به خطاي انديشه منتهي مي

  .قسم ياد كرد كه هرگز خون وزيرش را نريزد، لذا دستور داد تا او را خفه كنند) ع(محمدشاه قاجار در حرم امام رضا  :مانند ؛گويند مي

 مغالطه نگارشي كلمات:  

  .هيروش كتبي و روش شفا: توان از دو روش استفاده كرد در انتقال معاني به ديگران مي

مغالطه دواين . گويند مي »نگارش كلمات«تواند موجب خطاي انديشه شود كه به آن مغالطه  اشتباه در كتابت و نگارش كلمات هم مي

  :حالت دارد

به نظر علي، احمدي دانشجوي خوبي است يا به نظر، علي احمدي دانشجوي: عدم رعايت دقيق عاليم سجاوندي و حركات مانند جمله - 1

  .خوبي است

   .شود شود يا فردا صفر تمام مي فردا سفر تمام مي: ديكته غلط كمات مانند - 2
  

 مغالطه ابهام در عبارات  

رستم بر اسب :مانند ؛گويند مي »ابهام در عبارات«الطه تواند به خطاي انديشه منجر شود كه به آن مغ استفاده از عبارات دوپهلو نيز مي

   .ردنشست، دستي بر سرش كشيد و حركت ك

  .نوع مغالطات زير را مشخص كنيد 

  » چو از او گشتي همه چيز از تو گشت«و  ».پلنگ به دنبال آهو بود كه شكارچي به او شليك كرد«

  مغالطه اشتراك لفظـ مغالطه ابهام در عبارات  - 2مغالطه نگارشي كلمات          ـ مغالطه ابهام در عبارت  - 1

  .درست است» 2«گزينه : پاسخ

  
  

راتر از كتابف  

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 
    

  

  

      

ارسطو مغالطه را نوعي خلط بين اصل و 
شبيه به اصل، در حيطه سخن و استدالل 

 .داند  مي
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   سؤاالت  رديف

   تعيين كنيد كدام عبارت صحيح و كدام يك غلط است؟  )الف

)كتاب درسي 13 ي صفحهمتن (  .كند از الفاظ استفاده مي به ديگران انسان براي بيان و انتقال افكار خود .31

  )كتاب درسي 14 ي صفحهمتن (  .ي ذهني استهاترين انواع خطا  مغالطه اشتراك لفظ از شايع .32

 )كتاب درسي 16 ي صفحهمتن (  .داللت التزام دربردارنده بخشي از معناي اصلي لفظ است .33

  )كتاب درسي 15 ي صفحهمتن (  .كند در هر زبان، شناسايي الفاظي كه چند معنا دارند كمكي به خطاي انديشه نمي .34

  . گزينه صحيح را انتخاب كنيد  )ب

لفظ مشترك و معاني » آن خانم ستاره شده است؛ ستاره مهربان است، آن خانم مهربان شده است« در عبارت .35

)كتاب درسي 13 ي صفحهمتن (  مختلف آن در كدام گزينه آمده است؟

    شخص نام  ـپيدا  كم ـآن خانم ) 2   شيء نوراني          ـمشهور شدن  ـستاره ) 1

  نورانيشيء  ـپيدا  كم ـآن خانم  ) 4          نام شخص      ـمشهور شدن  ـستاره ) 3

)كتاب درسي 13 ي صفحهمتن (   …گويند؛ مانند  مي …به لفظي كه داراي معاني متعددي است  .36

  امالء و ديكته ـالفاظ مترادف ) 2  معلم و مدرس                     ـاشتراك لفظ ) 1

    تير و تير ـاشتراك لفظ ) 4    شير و سير                         ـالفاظ مترادف ) 3

  .) يك مورد در سمت چپ اضافي است(هر يك از موارد سمت راست با كدام يك از گزينه ها در سمت چپ مرتبط است؟  .37  )پ
  

  )كتاب درسي 21 ي متن صفحه(بار ارزشي مثبت                   )الف

  )كتاب درسي 21 ي صفحه متن(                            داللت مطابقي ) ب

  .كيفم را دزد برد) 1

  تيرباران شدن) 2

 در قيد حيات نبودن) 3
 

  . جاهاي خالي زير را با كلمات مناسب تكميل كنيد  )ت

 .ايم شده … كه نامش مشابه نام آموزشگاه موردنظر ما بوده دچار خطاي نام كنيد اگر در آموزشگاه رانندگي ثبت  .38

  )كتاب درسي 12 ي صفحهمتن (  

  )كتاب درسي 12 ي صفحهمتن (  .است … گيري از خطاي انديشه و ذهن وظيفهجلو .39

 … از مغالطه »وكار خود تالش و پشتكار دارد و سعيد در حرفه خود حرص و طمع دارد محسن در كسب«در عبارت  .40

)كتاب درسي 15 ي صفحهتن م(  .استفاده شده است

   .استفاده شده است … از داللت »دوستم بيمار شده و در بيمارستان بستري است«در عبارت  .41

  )كتاب درسي 16ي  صفحه(      

 لفظ و معنا 2 درس
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   سؤاالت  رديف

  . پاسخ صحيح را انتخاب كنيد )ث
   ؟اي وجود دارد چه نوع مغالطه» او سفير روسيه است و او صفير روسيه است«در عبارت  .42

 )كتاب درسي 18 ي صفحهمتن (  

  نگارشي كلمات) ب  بار ارزشي كلمات          ) الف
   شود؟ اي مي ي كه ظاهري مشترك دارند، باعث بروز چه مغالطهاشتباه گرفتن كلمات .43

 )كتاب درسي 13 ي صفحهمتن (  

   توسل به معناي ظاهري) ب               اشتراك لفظ    ) الف
 . به سؤاالت زير پاسخ كوتاه دهيد )ج

را » حكمي را داردعلي نيز چنين «، »شير براي بدن مفيد است«، »علي شير خداست«مغالطه موجود در استدالل  .44
 )كتاب درسي 13ي  متن صفحه(  .مشخص كنيد

اي  از چه نوع مغالطه »اند اند به خوشبختي رسيده گذاري كرده تمام كساني كه در اين بانك سرمايه«در استدالل  .45
 )كتاب درسي 18 ي صفحه متن(  استفاده شده است؟ 

 )كتاب درسي 12 ي حهصفمتن (   ؟كند هايي ارتباط برقرار مي ذهن انسان با چه حيطه .46

 )كتاب درسي 13 ي صفحهمتن (  ؟ گيرد  چرا مبحث الفاظ در منطق مورد توجه قرار مي .47

 )كتاب درسي 14و  13 يها صفحه(   .در عبارات زير الفاظ مشترك را مشخص كرده و معاني مختلف آن را بنويسيد .48

 ».علي شير است؛ شير سلطان جنگل است؛ پس علي سلطان جنگل است«

 )كتاب درسي 16 ي صفحه متن(  به چه معناست و داللت يك لفظ بر معناي آن چيست؟داللت  .49

    .نوع داللت لفظ بر معنا را مشخص كنيد »برم ميزم شكسته است آن ر ا براي تعمير به نجاري مي«در عبارت  .50
 )كتاب درسي 16 ي صفحه متن(  

 )كتاب درسي 18 ي صفحهمتن (  ؟مغالطه نگارشي كلمات، ناشي از عدم رعايت دقيق چه مواردي است .51

   ؟چه نوع داللت بر لفظ بر معنا به كار رفته است» بشقاب از دستم افتاد و شكست«در عبارت  .52

  )كتاب درسي 16 ي صفحهمتن (    
  )كتاب درسي 15 ي صفحه متن(   .با توجه به موارد زير جدول را كامل كنيد .53 )چ

   »پيشه قناعت ـچكد  دستش نمياز آب  ـنگر  آينده ـحسابگر  ـ گرد خسيس ـ دندان«
  بار ارزشي خنثي بار ارزشي منفي بار ارزشي مثبت

     
 

    . هر يك از اصطالحات زير را تعريف كنيد .54 )ح

  )كتاب درسي 16 ي صفحهمتن (    :داللت مطابقي) الف

  )كتاب درسي 17 ي صفحهمتن (        :مغالطه توسل به معناي ظاهري) ب

  . مل دهيدبه سؤاالت زير پاسخ كا )خ

 )كتاب درسي 19 ي صفحه متن(     .را توضيح دهيد »دوپهلو بودن عبارت روباه به دنبال خرگوش بود كه مار او را گزيد .55

  )كتاب درسي 15 ي صفحهمتن (   ؟شنويم باشيم چرا بايد متوجه بار ارزشي كلماتي كه مي .56
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و  »است، پس دختر رئيس خيالي دسـت نيـافتني اسـت   آرزو دختر رئيس است، آرزو خيالي دست نيافتني «در عبارات  .57

به كـار   ترتيب به) مغالطه(چه نوع خطاي انديشه  »رستم بر اسب نشست و دستي به سرش كشيد و حركت كرد«عبارت 

 )كتاب درسي 19و  13ي  متن صفحه(  رفته است؟

  راتابهام در عباـ مغالطه خطاي ذهني    اشتراك لفظ ـ مغالطه خطاي ذهني الطه مغ 
 ـ مغالطه شيوه نگارش كلمات  مغالطه خطاي ذهني   اشتراك لفظ ـ ابهام در عبارات مغالطه  

 )كتاب درسي 13 ي صفحهمتن (  ؟نيستندهاي زير صحيح  كدام يك از گزينه .58

  .شود علم منطق وابسته به زبان خاصي نيست و به همين خاطر وارد قواعد صرف و نحو نمي 
  .پردازد ند به خطاي در انديشه منجر شود و علم منطق با توجه به قواعد صرف و نحو زباني خاص به بحث الفاظ ميتوا خطاي در الفاظ مي 
  .رساند پردازد كه اطالع و آگاهي از آنها به ما در جهت جلوگيري از خطاي انديشه ياري مي علم منطق به بررسي اصول كلي مي 
  .تواند باعث خطا در انديشه شود كنيم و خطاي در الفاظ مي ن از الفاظ استفاده ميبراي بيان و انتقال افكار خود به ديگرا 

 »دهنده مأمورين اثرگـذار بـود   انهشدارهاي تك«و  »من از راهنمايي شما پشيمانم«و  »عفو الزم نيست اعدامش كنيد«در عبارت  .59

 )كتاب درسي 19و  18 ي هصفحمتن (  ؟اي ممكن است در آنها وجود داشته باشد چه نوع مغالطه ترتيب به

  مغالطه ابهام در عبارات، مغالطه نگارشي كلمات، مغالطه بار ارزشي كلمات 
  مغالطه نگارشي كلمات، مغالطه ابهام در عبارات، مغالطه بار ارزشي كلمات 
  مغالطه توسل به معناي ظاهري، مغالطه بار ارزشي كلمات، مغالطه ابهام در عبارات 
  كلمات، مغالطه ابهام در عبارات، مغالطه ابهام در عباراتمغالطه نگارشي  

تـوان بـه صـورت     معاني را مي. شود …تواند باعث خطاي  استفاده از عبارات دوپهلو مي. است …ترين انواع خطاهاي ذهني  شايع .60

   .  گردد … تواند منجر به به ديگران منتقل كرد و عدم رعايت عاليم سجاوندي مي …كتبي و 

 )كتاب درسي 19و  18، 14 يها صفحهمتن (

  مغالطه توسل به معناي ظاهريـ شفاهي ـ مغالطه بار ارزشي كلمات ـ مغالطه اشتراك لفظ  

  مغالطه نگارشي كلماتـ شفاهي ـ مغالطه ابهام در عبارات ـ مغالطه اشتراك لفظ  
  در عباراتمغالطه ابهام ـ مطابقي ـ مغالطه ابهام در عبارات ـ مغالطه نگارشي كلمات  

  مغالطه ابهام در عباراتـ نگارشي ـ مغالطه نگارشي كلمات ـ مغالطه توسل به معناي ظاهري  

 )كتاب درسي 15 ي صفحهمتن (  ؟نيستصحيح  »مغالطه بار ارزشي كلمات«كدام عبارت درباره  .61

  .بريم داراي بارهاي ارزشي متفاوتي هستند كلمات و الفاظي كه در زندگي به كار مي 

  .تواند سبب مغالطه شود ه كار بردن اشتباهي يا عمدي كلماتي كه داراي بار ارزشي متفاوتي هستند؛ ميب 
  .تواند منجر به اين مغالطه شود ترين انواع خطاهاي ذهني است كه عدم رعايت ديكته كلمات مي از شايع 

  .توان مغالطه كرد يرعمد از آن ميبه عمد يا غ كنند كه يا كلمات پيام ضمني را به شنونده كلمات منتقل مي 

داللتـي   …و داللـت   …نامند ماننـد   مي …كند كه آن را داللت  داللت لفظ بر معنا گاهي بر آنچه الزمه يك شيء است داللت مي .62

 )كتاب درسي 16 ي صفحهمتن (  …است كه منظور از لفظ بخشي از معناي اصلي آن است، مانند 

  داللت التزام، ميز شكست، تضمن، از مدرسه بپرس   برد، التزام، ميز شكستداللت مطابقه، خانه ام را دزد  
  داللت تضمن، ميز شكست، داللت مطابقه، كتابم را گم كردم   داللت التزام، از مدرسه بپرس، تضمن، ميز شكست 

 لفظ و معنا 2 درس
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تي با مشخص نبودن مرجع ضمير و اگر منشأ خطاي انديشه عبارا …اگر با تغيير عاليم سجاوندي معاني جمالت تغيير كند، مغالطه  .63

   .وجود دارد …مغالطه نوع  »اگر تهران بيايي تو را سردار كنم«است و در عبارت  …باشد مغالطه 

 )كتاب درسي 19و  18 ي صفحهمتن (

 اشتراك لفظ ـ مغالطه ابهام در عبارات نگارشي كلمات ـ 

  ابهام در عبارات ـ مغالطه نگارشي كلماتـ  اشتراك لفظ 

  نگارشي كلماتـ  مغالطه ابهام در عبارات ـ ارشي كلماتنگ 

   ابهام در عبارات ـ مغالطه ابهام در عبارات ـ نگارشي كلمات 

 )كتاب درسي 13  ي صفحهمتن (  كدام گزينه درباره مغالطه اشتراك لفظ صحيح است؟ .64

 .كنند مغالطه اشتراك لفظ هستند كلماتي كه داراي بار ارزشي هستند و پيام ضمني را به شنونده كلمات منتقل مي 

  .توانند مغالطه اشتراك لفظ ايجاد كنند كلماتي كه ظاهري مشترك دارند اما مرجع ضمير آنها مشخص نيست، مي 

  .ترين نوع خطاي ذهني نيز هست كند كه مي تواند منجر به خطاي انديشه شود كه شايع گاه يك لفظ واحد معناي متعددي را بيان مي 

  .گويند ترين خطاي ذهني كه ناشي از چند لفظ كه داراي معاني متعددي هستند را مغالطه اشتراك لفظ مي شايع 

 )كتاب درسي 16 ي صفحهمتن (  كند؟ را بيان مي يي، اين لفظ چه نوع داللت بر معنا»او چشم و چراغ اين قبيله است«اگر بگوييم  .65

  داللت مطابقه     داللت تضمن 

  اللت عقليد     داللت التزام 

بـه ترتيـب كـدام گزينـه      »خراب شدم در زلزله اخير خانه«و  »خواب زن چپ است«و  »مدرسه سازنده فرهنگ است«در عبارات  .66

 )كتاب درسي 18و  16 ي صفحهمتن (  صحيح است؟

  داللت تضمن، مغالطه ابهام در عبارات، داللت تضمن   داللت التزام، مغالطه نگارشي كلمات، داللت التزام 

  داللت تضمن، مغالطه نگارشي كلمات، داللت التزام   داللت التزام، مغالطه توسل به معناي ظاهري، داللت تضمن 

 هايي وجود دارد؟ چه نوع داللت ترتيب به »هاي خود را بشوييد پيش از غذا دست«و  »كشي كردم خانه«در عبارت  .67

 )كتاب درسي 16 ي صفحهمتن (    

  لتزامتضمن، ا     التزام، تضمن 

   مطابقه، التزام     تضمن، مطابقه 



 

 

ميزان تسلط خود را با  :ام اولگ
 .رنگ مشخص كنيد

  مسلطم :آبي
  نسبتاً مسلطم :سبز
  .مسلط نيستم :زرد
اگر گام اولتان  :هاي بعدي گام

هاي بعدي مطالعه  زرد بود، در نوبت
و تمرين، در صورتي كه پيشرفت 

هاي سبز يا  توانيد خانه كرديد مي
  .آبي را رنگ كنيد

 

  مفهوم ومصداق 3

  53: مجموع تعداد سؤاالت

  

 38: ها پرسشموع مج  
 15 اي چهارگزينه پرسش :  

 طراحي شده و مكمل و مرتبط با متنهاي  پرسششامل 
 23 تشريحي پرسش :  

  ي مدارس شده و ويژه طراحي هاي پرسششامل 
 17 مفهوم كليدي 

 6 موضوع  

  معناي مفهوم و مصداق
  پرسش شناسنامه دار 6

 آبي                 سبز               زرد 

  مفهوم و مصداق

  طه مفهوم و صمداقراب
  پرسش شناسنامه دار 4

 سبز               زرد     آبي           

  مفهوم جزيي و مفهوم كلي
  پرسش شناسنامه دار 8

 سبز               زرد              آبي  

  موضوع

رابطه ميان مصاديق دو مفهوم   تعريف
  اي چهارگانهه كلي نسبت

 پرسش شناسنامه دار4

 آبي                 سبز               زرد 

  مسايل

  قلمرو

هاي چهارگانه استفاده از نسبت
  بندي مفاهيم در طبقه

 پرسش شناسنامه دار10

 سبز               زرد           آبي     

  ذاتي

  عرضي

)گانه كليات پنج(مفاهيم كلي
  پرسش شناسنامه دار 6

 آبي                 سبز               زرد 
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  .گرامي خواهند توانست به سؤاالت زير پاسخ دهند آموزان درس دانشاين در پايان   

 مفهوم و مصداق را با مثال توضيح دهيد. 

 رابطه مفهوم و مصداق را بنويسيد.  
 را تعريف كرده و مثال بزنيد و كلي مفهوم جزيي.  
 ند حالت دارد؟ نام آن چيست؟رابطه مصاديق دو مفهوم با يكديگر چ  
 بندي مفاهيم دارند؟ هاي چهارگانه چه كاربردي در طبقه نسبت  
 ذاتي و عرضي را تعريف كرده و مثال بزنيد.  
 را نام برده و در يك خط تعريف كنيد و عرضي گانه ذاتي كليات پنج. 

 

 معناي مفهوم و مصداق:    

  .كنيم فهميم و درك مي آنچه از معناي كلمات مي :مفهوم

، حضرت)ع(مانند كلمه پيامبر كه مفهومي دارد و پيامبراني چون حضرت ابراهيم  ؛اشياي خارجي كه مفاهيم به آنها اشاره دارند :مصداق

  .هاي مفهوم پيامبرند مصداق... و ) ع(، حضرت عيسي )ع(موسي 

  

  

 اهداف كلي درس

3 

ـ   خصوص من عموم و جزئيـ  كليـ  تساويـ   تباينـ  عموم و خصوص مطلقـ  ـ مفهومـ  مصداق وجه 
ـ كليات پنج گانهنسبت   عرض عام   ـ عرض خاص ـ نوعـ  فصل ـ  جنسـ عرضيـذاتيــهاي چهارگانه 

 درس مفهوم و مصداق

 نامهدرس
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 رابطه مفهوم و مصداق:  

مانند مفهوم ؛باشد، تعداد مصاديق آن كمتر است تر است و هر چه مفهوم خاصتر باشد، تعداد مصاديق آن بيشتر  هر چه مفهوم عام

تري است و اما مفهوم انسان سفيدپوست، مفهوم خاص ،ها در جهان خارج، مصاديق آن هستند انسان كه مفهوم عامي است و همه انسان

   .گيرد را در بر نمي پوست پوست و رنگين هاي سياه زيرا انسان ،لذا افراد و مصاديق آن كمتر هستند

   .هاي كمتري دارد تري است كه مصداق چنين انسان سفيدپوست مرد باز مفهوم خاص هم

  

  

  

  

  

  

  

  مصاديق بيشتري دارند؟ چرا؟» شكل«و  »دايره«كدام يك از مفاهيم  

  .تري است شكل زيرا مفهوم عام - 2.          تري است دايره زيرا مفهوم عام - 1

  .رست استد »2«گزينه : پاسخ

 مفهوم جزيي و مفهوم كلي:  

   :مفهوم جزیی

  .مفهومي كه مصداق آن كامالً مشخص است و قابليت انطباق بر بيش از يك مورد را ندارد

  ...رس و ا اسم خاص مانند احمد، رخش، رود - 1

  اقسام مفهوم جزيي

  ...ميز و  مانند اين كتاب، آن باشد؛ »اين و آن«ه با ضماير اشاره مفاهيمي كه همرا - 2

انسان 

انسان سفيدپوست

انسان سفيدپوست مرد
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   :مفهوم کلی

  ...مانند ميز، صندلي، كوه طال و  مفهومي كه قابليت انطباق بر بيش از يك مورد را دارد، خواه اين موارد، موارد واقعي خارجي باشند

  

  ...مانند كتاب، درخت، حيوان و  مصاديق خارجي متعدد دارد؛ - 1

  ...مانند تنها پسر مجيد، مولود كعبه و  ق خارجي دارد؛تنها يك مصدا - 2       مفهوم كلي از نظر مصداق     

مانند ققنوس، شريك خداوند، مصاديق آن فرضي و ذهني است؛ اصالً مصداق خارجي ندارد و همه - 3

  ...ديو و 
  

  كلمات خط كشيده شده، كلي هستند يا جزيي؟ ترتيب بهدر جمله زير  

  ».قرار دارد مشهددر شهر مقدس  )ع(امام رضا مرقد «

  كلي –جزيي  - 2جزيي           –جزيي  - 1

  .درست است »1«گزينه : پاسخ

 نسبت اربع(هاي چهارگانه  نسبت: رابطه ميان مصاديق دو مفهوم كلي(  

  :اي نشان داده شود، چهار حالت قابل تصور است اگر رابطه مصاديق دو مفهوم، هر يك با دايره

  :رابطه تساوی - ۱

مانند مثلث و افراد و مصاديق مفهوم دوم هستند؛ يعني افراد و مصاديق مفهوم اول دقيقاً همان ،نطبق هستنددو دايره كامالً بر هم م

   .ضلعي مثلث است ؛ هر سهضلعي است كه هر مثلثي سه ،ضلعي سه

  

  

  :رابطه تباین - ۲

و هيچ سنگي نگ كه هيچ انساني سنگ نيستمانند انسان و س. دو دايره اصالً مصداق مشتركي ندارند و مباين و ناسازگار با هم هستند

  .انسان نيست

  

  

مرمر،
 انسان سنگگرانيت، خارا

 

زهرا، احمد،
 علي

مثلث سه
 ضلعي 



  

 

داق
 مص

م و
فهو

م
  

28  

5170 

  

  :رابطه عموم و خصوص مطلق - ۳

تر و مصاديق يعني مصاديق يك مفهوم عام ؛تر قرار دارد تر در داخل دايره بزرگ تر از دايره ديگري است و دايره كوچك يك دايره بزرگ

  .ها ايراني نيستند اما برخي از آسيايي. سيايي استسيايي و ايراني كه هر ايراني آآمانند . است ؛تر ديگري خاص

  

  

  

  :رابطه عموم و خصوص من وجه - ۴

يعني دو مفهوم داراي مصاديق مشترك هستند اما هر يك از آنها مصاديقي دارد كه در ديگري وجود و دايره كه با يكديگر تالقي دارند،د

مانند سنگ و سفيد كه ؛تر از آن است است و از جهتي خاص تر از ديگري مدر اين رابطه مصاديق هر يك از مفاهيم از جهتي عا. ندارد

  .ها سفيد نيستند ها سفيد هستند و بعضي سنگ بعضي سنگ

  

  

  

  

  هاي چهارگانه برقرار است؟ كدام يك از نسبت »شاعر و معلم«و  »وجود و عدم«به ترتيب ميان مفاهيم 

  خصوص من وجه عموم و ـ تباين - 2تباين           ـ تباين - 1

  .درست است» 2«گزينه : پاسخ

 بندي مفاهيم هاي چهارگانه در طبقه استفاده از نسبت:   

پس ؛كنيم مفاهيم غيرمشابه را مشخص ميبندي مفاهيم، وجوه اشتراك آن مفاهيم با مفاهيم مشابه و وجوه اختالف آن مفاهيم با  با طبقه

  .رسيم كنيم و به مفهوم خاص مي ام آغاز ميها از مفهوم ع بندي ها و دسته بندي در تقسيم

آسيايي
 

 ايراني

 پنبه

سفيد

 خارا
سنگ

سنگ
سفيد
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  :تهنک

 الزم است تا هر طبقه از مفاهيم نسبت به مفاهيم طبقه ،بندي درست هاي چهارگانه ميان مفاهيم، در يك دسته با توجه به نسبت

  .تباين داشته باشند چنين اقسام مختلف يك مفهوم نسبت به يكديگر رابطه بعدي، رابطه عموم و خصوص مطلق داشته باشند و هم

  

  

  انسان

   آسيايي  

  ايراني

 تهراني 

 خراساني 

 اصفهاني 

 خوزستاني 

  عراقي
 كرباليي 

 نجفي 

 آفريقايي

  

   ترتيب چيست؟ به »جزيي و كلي«و  »مفهوم و كلي«در تقسيم مفهوم به جزيي و كلي، رابطه بين 

  تباين، عموم و خصوص مطلق - 2          عموم و خصوص مطلق، تباين - 1

  .درست است» 1« گزينه: پاسخ

  :مفاهيم كلي ذاتي و عرضي

  .مانند چرب بودن براي روغن ؛هاي اصلي يك شيء كه بيانگر هويت اصلي آن شيء است، ذاتي نام دارد ويژگي ):درونی(مفهوم ذاتی 

  .مانند رنگ براي ديوار ؛ردهاي غيراصلي شيء عرضي نام دا ويژگي ):بیرونی(مفهوم عرضی 

  .هاي مختلف علمي است مند اطالعات كافي در حيطهززيرا نيا ،دان نيست تشخيص ذاتي يا عرضي بودن يك خصوصيت بر عهده منطق




