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 مفهوم و مصداق –درس سوم 
     ماهوارهمانند  معنی موبای  ، تبلت ، : معناد کلمات  مفهوم 

 مانند اشاره به موبای  یا تبلت یا ماهواره در الارج   : افراد یا اشیاد الارجیمصداق 

 تعریف مفهوم جزئی و کلی

 : جزئی 

 ( یک فرد در الارج  دارد.)   است. انطباق یاب  الارجی (فرد)مصداق یک بر تنها 

 است مشخص آن کامالً مصداق که است مفهومی 

 ندارد را مورد یک از بیش بر انطباق یابلیت. 

  روش تشخیص مفهوم جزئی                                                 

  گوشی ، آن لپ تاباسم هایی که با یید این یا آن مشخص شوند.این 

 ها،  دریاچه اسم،واییانوس ها اسم اللیج ها دریاها، اسم کشورها،اسم شهرها، اسم رودها، اسمیا علم: اسم الاص

 کره ها ،اسم انسان اسم  ها و یله ها، کوهاسم 

   اسم داال»     « 

 : کلی 

 است . انطباق یاب  الارج در متعددد مصادیو بر 

 باشد ارجیال وایعی موارد از مورد، این الواه دارد؛ را مورد از یک بیش بر انطباق یابلیت که است مفهومی  .

 (تخیلی و وهمی  ) فرضی موارد از یا

 : تمرین

 :کنید مشخص را کلی و جزئی مفاهیم

  پسر -کتاب  ینا -کتاب -سرو  رالتد -درالت  -کعبه مولود -  (ع)علی حضرت -  الل ه  -الداوند

 زئی      کلیج   کلی          کلی      کلی               کلی       جزئی     جزئی                 کلی

 (رضود الراسان استان در شهرد نام) مشهد -(شهادت مح  معناد به) شهدم -مریخ -« پسر» لفظ -پسر آن

 جزئی       جزئی          جزئی   کلی                                  جزئی

 مفکاهیم اند، تمکامی شده مشخص« آن » و « این »   اشاره هفات با که مفاهیمی و الاص اسامی نلته : جز

 کلی        .     هستند ......



 

 حیدر جاللی( ارسال نمایید.   headerjalaly@yahoo.comگونه سوال ، انتقاد یا پیشنهاد خود را می توانید به ایمیل بنده )هر   19صفحه

   
 19 

 « (ربعهانسب )نسبت هاد چهارگانه معروف به » کلی مفهوم دو مصادیو میان رابطه     

 کلی از جهت هدق بر افرادشان باهم مقایسه شوند، چهار حالت دارد : (تصور)اگر دو مفهوم        

 

 ن وجهم                         مطلو              تساود                         تباین                               

 انسان و ناطودو مفهوم از نظر محدوده مصادیو بر هم منطبقند. مانند  تساوی :

 

 

  

 وسنگ انسان مصادیو باشند.مانند یلدیگر با (ناسازگار):هیچ مصدایی مشترک ندارند ومباین تباین

م

 

تمامی  و باشد تر بزرگ دیگرد از است مملن دایره دو این از یلی مطلق:عموم و خصوص 

 است؛ آسیایی ایرانی هر زیرا است؛ ایرانی از تر عام که آسیایی مانند .شود شام  دیگرد را مصادیو

 دیگرد ومصادیواست  تر عام مفهوم یک مصادیو حالت این در.نیستند ایرانی ها آسیایی امابرالی

 .است تر الاص

 

دو مفهوم هر کدام در برالی مصادیو مشترک باشند و در بعضی هیچ  من وجه :عموم و خصوص 

 دیگرد از تر الاص جهتی، ترو از عام جهتی از مفاهیم از کدام هر یا مصادیو .اشتراکی با هم ندارند

مصادیو  داراد مفهوم دو حالت این در .کنند یطع را یلدیگر است مملن دایره دواست. بعبارتی 

 سنگ؛ و سفید مصادیو مانند .ندارد وجود دیگرد در که دارد مصادیقی آنها از یک هر اما مشترک؛

 سنگ سفید، اشیاد از برالی همچنین .نیستند سفید ها سنگ برالی و سفیدند ها سنگ برالی زیرا

 نیستند سنگ سفید، اشیاد از برالی و هستند
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 نحوه تشخیص نسبتهای چهارگانه
 هر                            است

 هر                            است

 هر دو درست : تساود

 یلی درست : مطلکککو

 است                      هردو نادرست:   بعضی        

 مترین 
 :کنید مشخص را زیر مفاهیم میان نسبت شل  رسم با

 :ضلعی سه شل   ثلثم :        آسیایی  هندد:        آسیایی  مسلمان :             آسیایی  آفریقایی

 

 

 مفاهیم بندد طبقه در چهارگانه هاد نسبت از استفاده
 وجوه و همشاب مفاهیم با آنها اشتراک وجوه ،کنیم می بندد طبقه را مفاهیمی که هنگامی 

 .کنیم می مشخص را غیرمشابه مفاهیم با آنها افتراق

 رسیم می خاص مفهومی به و کنیم می آغاز عام مفهومی از ها بندد دسته هر در. 

 اهمیت زا مفاهیم میان  چهارگانه هاد نسبت داشتن نظر در مختلف، امور بندد طبقه براد 

 .است برالوردار زیادد

 رابطه دیگر طبقه مفاهیم به نسبت مفاهیم از طبقه هر است الزم ،درست بندی دسته یک در  

 . مانند باشند داشته مطلق خصوص و عموم

 .پرندگان > داران مهره > جانوران > جانداران > مادد موجودات > موجودات

 مانند باشند داشته تباین  رابطه یلدیگر به نسبت باید مفهوم یک مختلف اقسام: 

 ها ماهی ها، همهر وبی داران مهره وگیاهان، جانوران جان، بی و جاندار غیرمادد،و مادد موجودات

 .پرندگان و الزندگان و پستانداران و دوزیستان و

مدرستم:مممنمومجی

 نادرستم:متبالن
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 :کنید مشخص را زیر کلمات بودن کلی یا جزئی -1:       فعالیت تکمیلی

 کالس، این سینا،ن اب فارس، اللیج پروین،  الوشه الیابان، جبرئی ، آزادد، میدان عدد،

 کلی      جزئی         جزئی     کلی       جزئی             جزئی         جزئی    جزئی

 الاص اسم معناد به(نرگس گ  نوعی معناد به)نرگس 

 کلی                                   جزئی    

 :کنید معین را شده مشخص کلمات بودن کلی یا جزئی زیر جمالت در -2

 اولی جزئی   دومی کلی    .بود یرآن حافظ ،حافظ الف

 اولی کلی   دومی کلی    .است زیاد بهمن در ،بهمن سقوط الطر ب

 ومی کلید اولی جزئی        .هستند اسالمی هاد زیارتگاه از امامزادگان مرید و اشرف نجف ج

 است؟ بریرار گانهچهار هاد نسبت میان از نسبتی چه زیر کلی مفهوم دو میان کنید مشخص شل ، رسم با  -3

 ،وجز -،    عدد یاب  تقسیم بردوشل  -مثلث      دایره، - مثلث     آموز دانش - شاعر

 اودمطلو               تس    تباین                من وجه                      

 متقاطع – موازد      غزل، -شعر      سیاه، -  پرنده      االضالع، متساود مثلث - مثلث

 باینت            و    مطلو                                                 من وجه            مطل

 :کنید بندد طبقه را آنها زیر، مفاهیم میان چهارگانه هادتنسب گرفتن درنظر با  -4

 زنده موجودات زن، پیر بچه، پسر حیوان، پیرمرد، زن، مرد، گیاه، اسب، انسان، الف

                                       زستانیالو مشهدد،ایرانی، عرایی، آفریقایی، اهوازد، کربالیی، تهرانی، انسان، آسیایی، الراسانی، ب

 اسب                        پیرمرد                                          

 الف                     حیوان                        مرد         

  موجودات زنده                       انسان                      پسر بچه     

 ن  ز   زن        پیرزن                          گیاه                             

 عرایی     کربالیی                               

 آسیایی                     الوزستانی : اهوازد                 

 ب انسان                   ایرانی         الراسانی : مشهدد         

 آفریقایی                   تهرانی                  
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 سواالت تشریحی
  .مفهوم جزیی را تعریف کرده و یک مثال بیاورید  -1

آن  داقمصک ککه است است.)یک فرد در الارج  دارد.( مفهومی انطباق یاب  الارجی مصداق)فرد( یک بر تنها

   این تبلت مانند . .ندارد را مورد یک از بیش بر انطباق است یابلیت مشخص کامالً

 جزئی ؟ ندارد   را مورد یک از بیش بر انطباق قابلیتمفهومی که  -2

       ورید .مفهوم کلی را تعریف کرده و یک مثال بیا -3
 را وردمک از یکک بیش بر انطباق یابلیت که است است . مفهومی انطباق یاب  الارج در متعددد مصادیو بر

 فرضی ) تخیلی و وهمی ( موارد از یا باشد الارجی وایعی موارد از مورد، این الواه دارد؛

 مشخص کنید ، مفاهیم زیر کلی است یا جزئی ؟ -4

 شهد م -حیوان ناطو –سه ضلعی  شل  -گربه-  اللیج فارسانسان ک عدالت ک مسلمان ک وحی ک   

 جزئی         لی    ک          کلی         کلی     جزئی            کلی        کلی      کلی     کلی       

        تصور کلی پیدا کنید:  زیر یک تصور جزئی و یک های متنهریک از * در
          ارسته   ن ، نماد ، وجزئی: بهشتی      کلی:  شهید ، انسا       شهید بهشتی نماد انسان وارسته وساده زیست بود.الف(  

ت سفر کیلومتری شهر ایذه اس 37به دشت سوسن که سرشار از زیبایی های طبیعی و در امسال در تعطیالت نوروز ب( 

 یباییجزئی:ایذه ، دشت سوسن        کلی: شهر، سفر، امسال ، تعطیالت ، ز                   .کردیم

 اهطهر،بارگمکلی :  جزئی: امام رضا )ع(   محفل انس با شهدای حرم در بارگاه مطهر امام رضا )ع(  برگزار گردید.ج( 

     ردند.نامگذاری ک« حمایت از کاالی ایرانی» را سال   97رهبر انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل خامنه ای سال د( 

 جزئی:   آیت اهلل الامنه اد     کلی : رهبر، انقالب ، کاال و...

 به وجود می آید ؟فقط نام ببرید.   بر افرادشان با هم مقایسه کنیم چند حالت اگر دو مفهوم کلی را از جهت صدق-5

 من وجه -مطلو -تباین -تساود –حالت  4       

   نسبت تساوی را با ذکر مثال تعریف کنید. -6
 دو مفهوم از نظر محدوده مصادیو بر هم منطبقند. مانند انسان و ناطو

 د انسان و اسب مفهومی که هیچ مصداق مشترکی نداشته باشند مانندو .تباین را با ذکر مثال تعریف کنیدنسبت  -7 

 تر زرگب دیگرد از است مملن دایره دو این از یلی .نسبت عموم و خصوص مطلق را با ذکر مثال تعریف کنید -8

 آسکیایی یرانکیا هر زیرا است؛ ایرانی از تر عام که آسیایی مانند شود. شام  دیگرد را تمامی مصادیو و باشد

 است. رت الاص دیگرد ومصادیو تر عام مفهوم یک مصادیو حالت این نیستند.در ایرانی ها آسیایی امابرالی است؛
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  . نسبت عموم و خصوص من وجه را با ذکر مثال تعریف کنید -9

 ا مصکادیویکدو مفهوم هر کدام در برالی مصادیو مشترک باشند و در بعضی هیچ اشتراکی با هم ندارند. 

 اسکت ملکنم دایره است. بعبارتی دو دیگرد از تر الاص جهتی، ترو از عام جهتی از مفاهیم از کدام هر

 مانند ایرانی و دانش آموز کنند یطع را یلدیگر

رگاه دو مفهوم کلی به گونه ای باشند که هیچ مصداق مشترکی نداشته باشند بین آن دو مفهوم کدام یک از ه -10

 والیبالتیم و تیم فوتبال  –تباین             مثال بزنید.نسبتهای چهارگانه برقرار است؟ 

 تعیین کنید بین هر یک از دو تصور کلی ذیل کدام یک از نسبتهای چهارگانه برقرار است؟  -11

 جاللی -فامیل بانک ملی       د(   –دالر             ج( بانک  – یوروب(           گران      –کاال  (الف 

 ( مطلود                            ج( مطلو   تباین            ب(         الف( من وجه    : جواب

            (مـن وجـه ،مطلـق ،تبـاینتساوی، )نسبتهای چهارگانه یک از کلی ذیل کدامتصور دوبین هریک از تعیین کنید *

         ماهی -( گلد   حیوان    -آهو (ج      چوبی  -میز (ب     شاعر   -معلم (الف    برقرار است؟

 د( تباین    مطلو (من وجه   ج (من وجه    ب (الف : جواب

   * تعیین کنید بین هر یک از دو تصور کلی ذیل کدام یک از نسبتهای چهارگانه برقرار است؟

 من وجه                       جواب:                             ،  وسیله فلزی -خط کش  

  رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است؟ وه از مفاهیم در گزینه های زیر*بین کدام گر

         جواب : مسیحی و ایرانیپرنده و عقاب          (مسیحی و ایرانی                     ب (الف

 (ن وجهم -مطلق -نیتبا-یتساو )بتهای چهارگانه برقرار است؟نستصور کلی زیرکدام یک از بین هریک ازدو*

 مطلو(تباین            ب(جواب: الف                   مادر و زن (اسب و آهو                    ب (الف

   می باشد. (من وجه،مطلق،تباینتساوی،)نهمصداق کدامیک ازنسبتهای چهارگا زیر، مواردیک ازهر تعیین کنید*  

 تباین (مطلو  ب(جواب: الف          دشمن –دوست  (سرماخوردگی   ب -بیماری (الف  

             (من وجه-طلقم-تباین- تساوی)باشد می  هزیر،مصداق کدامیک ازنسبتهای چهارگان مواردیک ازکنید هرتعیین *  

 تباین (ب     من وجه(جواب: الف           کفش –کیف  (ب    سفید –کاغذ  (الف

      برقـرار اسـت؟  (ن وجـهمـ-مطلق-باینت-تساوی)کدامیک ازنسبتهای چهارگانه  *  بین هر کدام از موارد زیر 

  خواهر و برادر  (ج           دیواری و آجری (ب     انسان و پزشک (الف

 تباین (ج                      من وجه (ب      مطلو   (جواب: الف

  برقرار است؟ (من وجه-طلقم-تباین-ساوی) تنسبتهای چهارگانه  یان مفاهیم زیرکدامیک ازم *تعیین کنید

 تساود (من وجه         ب(جواب: الفاطو           ن -انسان(ب   ترش              -میوه  (الف

 است؟  من وجه( برقرار-طلقم-باینت-میان مفاهیم زیرکدامیک از نسبتهای چهارگانه ) تساوی *تعیین کنید

 جواب: الف( مطلو     ب( تباین  باران  –خاص من وجه      ب( برف  عام و-نسبتهای چهارگانهالف( 
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برقرار (من وجه -قمطل -باینت -تساوی)قابل کدام یک از نسبتهای چهارگانه تعیین کنید در میان اجزاء شکل م -12

  است؟

 B                                                                                                                  Dو   A (الف

 Cو   A (ب

 Dو   B (ج

 D                                                                                                           C      B        Aو   C (د

 من وجه (مطلو           د (تباین           ج (من وجه             ب (الف  

 جواب:  مطلو                                     از نسبتهای چهارگانه است؟ * این تصویر بیانگر کدام یک

 93الرداد  کدام شکل مطابقت دارد؟* با توجه به نسبتهای چهارگانه، هر یک از موارد الف و ب با 

 

           3                               2                              1                             مثلث و مربع  (ب   چوبی و میز(الف

 1ب و            2جواب:    الف و          

   کدام شکل نمایش داده می شود ؟با « میوه و نارنجی» * رابطه میان دو تصور کلی 
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