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 تعریف شرایط و اقسامدرس چهارم : 

 

 ،دارد مختلف علوم در وسیعی کاربرد تعریف. 

  وند؛ش می تعریف علم آن در که شود می استفاده الاهی تخصصی اهطالحات از علوم تمامی در 

 جغرافیا رد جُلگه شناسی، زیست در منطو،فتوسنتز در یضیهفیزیک، در گشتاور :همچون اهطالحاتی

 دارد اهمیت مطلب یک از مشترک تعریفی داشتن نیز نفر دو میان وگود گفت و بحث در. 

  آنها از یودی تعریفی نداشتن و مفاهیم نبودن مشخص از ناشی االتالفات اهلی  ریشه اویات گاهی 

 .است

 رالوردارب زیادد اهمیت از انسان زندگی در تعریف، انواع و مفاهیم هحی  تعریف نحوه آموالتن 

 .دارد می باز ذهن الطاهاد از بسیارد به شدن دچار از را ما و است

 

 

 تعریف لغود ) تعریف لفظی (                    

 تعریف به مفاهیم عام و الاص                                          

 ایسام تعریف    تعریف تحلیلی 

 ( رکبهمالاهه ه بعریف ت) تعریف به سلسله اوهاف و ویژگی ها                                           

 تعریف به تشبیه ( –تعریف به مثال ) تعریف مصدایی                    

 

 می شود. آن بیان لغود گیرد شل  نحوه یا مفهوم یک لغود معناد  :( تعریف لفظی )  تعریف لغود 

 از یلی نام است؛ نیک اندیشه معناد به ،(اندیشه و نفْس) من  +( نیک و الوب) به از مرکب: بهمن 

   الورشیدد سال از یازدهم ماه نام و باستان ایران دین در آسمانی فرشتگان

 بهشت بستان، باغ، معناد به ،پردیس فارسی کلمه معر ب :  فردوس. 

 :ایران اسالمی جمهورد انتظامی نیرود»عبارت  کلمات نخستین حروف مخفف ناجا «  

 . شود می استفاده شنونده براد آشنا و مترادف اهطالحات و لغات از شیوه، این در
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  مصادیو از طریو ذکرتعریف    

 انند :آن م به شبیه موارد یا نظر مورد واژه مصادیو از تصاویرد یا نمونه ها ذکر

 : اند شده نصب الودروها براد راهنمایی شهر سط  در تابلو هایی که عالیم راهنمایی. 

 کنند، می دآن رش با ترکیب نوعی و نارنج درالت یلمه از همگی که لیمو پرتقال،نارنگی، به :مرکبات 

 کارون ، دز ، کراله و.....رودالانه هستند. ،ارس  :رودالانه 

  مفهومیتعریف :  
 .است مایع طبیعی دماد در که است فلزد :جیوه -1 

 است طبیعی دماد در بودن مایع فلزات، سایر با آن وجه افتراق و است آن مشابه عناهر سایر با جیوه مشترک ویژگی بودن فلز

 .  است تعق  یدرت داراد که است حیوانی :انسان -2

 با سایر ود قافترا وجه تعق ، یدرت داشتن و است متحرک زنده موجودات سایر و انسان ویژگی مشترک بودن حیوان

 .آید می شمار به حیوانات

 .است ضلع سه داراد که است شللی :مثلث -3

 (الاص مفهوم(     )عام مفهوم)             

 .است اشلال سایر با آن افتراق وجه بودن، ضلع سه داراد و است ...دایره و و مربع با مثلث اشتراک وجه بودن شل 

 مشابه هیممفا سایر با مشترک ویژگی به مفهوم یک هاد ویژگی بندد دسته با روش این در بنابراین 

  .مپردازی می شیء تعریف به (فرد منحصربه ویژگی الاص، امرشی) آن الاص ویژگی و (عام امر)

 کنیمی م بیان را هترالا مفهوم سپس و کنیممی   آغاز عام مفهوم با را تعریف. 

  ند.می نام می پردازیم آن را تعریف مفهومیتحلی  مفهوم مورد نظر از آنجا که در این تعریف به 

 یکدیگر با تعریف انواع ترکیب
 شنونده است، براد مجهول تصورهاد و مفاهیم شناساندن کردن، تعریف از هدف  

  مثال به .ندک می کمک مفهوم بهتر آن معرفی به تعریف، براد مختلف روش چند از اد مجموعه ارائه 

 :کنید توجه زیر

 :دمانن .دارد برعهده را کتاب تولید فرایند که است سازمانی ،نشر و انتشار جمع : انتشارات

 مفهومی تعریف لغود                                   تعریف   

 تعریف از طریو ذکر مصادیو         انتشارات سمت ، انتشارات مدرسه و....



 

 حیدر جاللی( ارسال نمایید.   headerjalaly@yahoo.comگونه سوال ، انتقاد یا پیشنهاد خود را می توانید به ایمیل بنده )هر   28صفحه

   
 28 

 تمرین  

 :کنید مشخص را زیر هاد تعریف نوع -1 
 تعریف  لغود         «نبأ» ریشه   از آور، پیام معناد به عربی لفظی نبی:

 ر مصادیواز طریو ذکتعریف     )ص. محمد وحضرت موسی و عیسی ابراهیم، حضرت همچون انسانهایی نبی: 

.  الواند فرامی دالداون اطاعت سود به را ها و انسان می کند ارائه معجزه دهد؛ می البر غیب عالم از که کسی :نبی

 مفهومیتعریف 

  .شود می گفته اُریون و مرغان آبله سرماالوردگی، آنفلوآنزا، همچون هایی بیمارد به ویروسی: هاد بیمارد

 تعریف از طریو ذکر مصادیو 

 تعریف لفظی یا لغود            یارانه سوبسید:

 مفهومیتعریف روند. می آنجا به الواندن نماز و عبادتو دعا براد مسلمانان که ساالتمانی مسجد:

 تعریف از طریو ذکر مصادیو                            الانه

 مفهومیتعریف    . پستاندارد که پرواز می کندو در شب شلار می کند :الفاش

 مفهومیتعریف              ناطو. حیوان انسان:
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 صحیح تعریف شرایط
 کنند؟ می معرفی را نظر مورد مفهوم الوبی به آیا بگویید و بخوانید را زیر هاد تعریف

 تعریف واض  نیست.الیر       دهد. می عبور الود از را نور که است شفافی اسطقس هوا: -1

 جامع نیست.کند می علمی اعطا مدرک فناورد و تحقیقات علوم وزارت نظر زیر که علمی مرکزد دانشگاه: -2

 .تعریف مانع نیست        ضلع. چهار به محدود شل  مربع: -3

 دورد تعریف   .باشد داشته علت که است چیزد معلول و باشد داشته معلول که است چیزد علت: -4

 کنیم: جهتو نلات زیر به است الزم مفهوم یک تعریف هنگام نیستند. الوبی هاد تعریف باال هاد تعریف

 هحی  تعریف شرایط

 بودن؛ واض  -1

 نماییم استفاده هایی واژه زا نباید و باشد فهم یاب  و واض  تا کنیم استفاده شنونده براد آشنا هاد واژه از باید تعریف در 

  .اندازندی م اشتباه به را ود یا و دشوارترند شنونده براد آنها درک که

 کنیم استفاده تره شد شناالته و روشن تر مفاهیم از باید. 

 مانند  کنیم؛ پرهیز استعاره و ایهام و نامأنوس و مبهم الفاظ از: 

 است( شده استفاده عارهاست ازآسمان ) گوشواره :ماه هالل   از ییمتی است( تر وناشناالته ثمین نامأنوس )ثمین :ییمتی

 ؛بودن جامع -2

 مثال وانعن به باشد؛« جامع افراد » اهطالح  به و دربربگیرد را مفهوم آن مصادیو تمامی باید تعریف: 

 الزاویه                   میائ مثلث مثلث مانند انواع از الی شام « است مساود ضلع سه داراد که شللی»به   مثلث تعریف  

 .شود مین

 .دشو نمی جیوه شام ، است جامد معمولی دماد در و است اللتریسته هادد که به عنصرد فلز تعریف

 :     راه حل ساده برای فهم جامع بودن یا جامع نبودن 

 تعریف  مورد جمله اد سوالی به شرح زیر نوشته و ابتدا تعریف را یرار می دهیم و سپس امر

 مسلمانان : شیعه  

 سه ضلعی مثلث : شکل

     جامع نیست   الیر :شده است ؟           بله : جامع است       مسلمانان شام  همه   شیعهآیا 

 مع نیست     الیر :  جابله : جامع است       شده است ؟    مثلث  شام  همه   شکل سه ضلعیآیا 
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  ؛بودن مانع   -3

 هطالح ا در و نلند هدق مفاهیم دیگر مصادیو بر و کند هدق مفهوم آن مصادیو بر تنها باید تعریف

 :مثال عنوان به باشد؛« مانع اغیار » 

 و کند نمی هدق آیینه تنها بر تعریف این زیرا نیست، کند درست می منعلس را نور که به شیئی آیینه تعریف

 .شود می نیز هیقلی اشیاد سایر شام 

 بر و شود نمی انواع مستطی  شام  هستند تنها موازد دو به دو که ضلع چهار با به شللی مستطی  تعریف

 .کند می هدق نیز لوزد

 :     نبودن  مانعبودن یا  مانعراه حل ساده برای فهم 

  تعریف مورد جمله اد سوالی به شرح زیر نوشته و ابتدا تعریف را یرار می دهیم و سپس امر

 مربع : شکل چهار ضلعی  

 مثلث : شکل سه ضلعی

      انع استمالیر :  بله : مانع نیست       شده است ؟     مربع شام  غیر  چهار ضلعیشکل آیا 

مست     انع امالیر :         شده است ؟    بله : مانع نیستمثلث   غیرشام    شکل سه ضلعیآیا 

 

 باشد اغیار مانع و جامع افراد باید گویند تعریف می و کنندی م ذکر یلدیگر کنار در را سوم و دوم شرایط گاه 

 (چهارگانه هادتنسب سایر نه و) باشد تساود  رابطه آن مصادیو با تعریف رابطه یعنی( باشد  مانع و جامع)

 که نامند یم دورد تعریف را (الود به شیء تعریف) الودش از استفاده با چیز یک تعریف ؛نبودن دورد -4

 .آید می شمار به نادرست تعریفی
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 :  تمرین 

 :کنید بیان را زیر هاد فتعری ا شلال

 ستمانع نی                                                       :یامت راست حیوان :انسان

 دورد است  .شود می سنجیده (زمان گیرد اندازه ابزار) ساعت با که امرد :زمان

 جامع نیست                                             . کند می پرواز که حیوانی :پرنده

 ستفاده از استعاره(ا) واض  نیست.                                                .آسمان طالیی  سله :الورشید

 دشوار( کلمه) استفاده از   نیست. مبهم است.واض                                                                        .یَما یم :یم

 

 فعالیت تکمیلی

 نوع چه شوند، می وضع الارجی کلمات معادلهاد براد فارسی ادب و زبان فرهنگستان توسط که کلماتی -1

 تعریف لغود      آیند؟ می شمار به تعریفی

 .هما پهپاد، نداجا، شابک، :بنویسید را کلمات این لغود تعریف -2

 «کتاب  المللی بین استاندارد شماره» اول حروف شده شابک:   مخفف 

 «ایران  اسالمی جمهورد ارتش دریایی نیرود»   حروف اول شده نداجا : مخفف

 «دور از پذیر هدایت پرنده» پهباد : مخفف شده حروف اول  

 «ایران اسالمی جمهورد ملی هواپیمایی» هما :    مخفف شده حروف اول  

      :کنید تعریف زیر افراد براد را دیزد -3

 مخصوص ظرفی در آبگوشت نوعی          .است الورده آبگوشت که کسی براد (الف

 .است نخورده و ندیده آبگوشت تاکنون الود زندگی در که دیگر کشورد از فردد براد (ب

 و.. نخود و زمینی سیب گوشت، آب، شام  غذا نوعی

 و آشنا مفاهیم از عریفت در    گیریم؟ می نتیجه مفاهیم کردن تعریف  نحوه  درباره را اد نلته چه تمرین این از (ج

 .کنیم مین آغاز اولیه مفاهیم ترین عام یا ترین بدیهی از همواره و کنیم می استفاده مخاطب نزد معلوم
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 :کنید تعیین را زیر هاد فتعری نوع -4

 از طریو ذکر مصادیوتعریف             .انجی  و یرآن همچون بهاییکتا :مقدس کتاب (الف

  یادر را فرد و دارند یرار لنز یک در کنارهم در که نزدیک و دور دید براد عینلهایی :کانونی دو عینک ( ب

 مفهومیتعریف      .ببیند عینک یک وسیله به را نزدیک و دور  فاهله دو هر که سازند می

 وارد که اد جیالار شیء دور به را هاییالیه  هدف .شود می تولید حیوانات توسط که جواهرد تنها :مروارید (ج

 یمفهوم فیتعر     .آید می پدید مروارید ترتیب بدین و کند می ترش  است، شده آن

 یمفهوم فیتعر       .است درجه 180 آن دااللی زوایاد مجموع که بسته الطوط با شللی :مثلث (د

 

  درباره شده کرهاد ذ تعریف نوع دهم پایه شناسی وجامعه(1 ) آمار و ریاضی هاد کتاب به مراجعه با -5

 .کنید مشخص را «کنش»و  «آمار »

 گردآورد، هنحو مطالعه به :است آمده دهم پایه (1 ) آمار و ریاضی کتاب 99 ص در( تحلیلی تعریف : )آمار

 .شود می گفته آمار گیرد، تصمیم و اطالعات استخراج براد ها داده تفسیر و تحلی  دهی، سازمان

دهد  می سان انجامان که فعالیتی به  است آمده دهمپایه  (1 ) شناسی جامعه کتاب اول درس در( تحلیلی تعریف) :کُنش

 .است دار هدف و ارادد آگاهانه، کنش .گویند کنش  می

 

 :کنید مشخص را زیر هاد تعریف اشلال -6

 ترک :تگف است؟ کدام جویی کام :گفتند .جویی کام ترک :گفت چیست؟ جوانمردد :پرسیدند را عارفی (الف

 تعریف دورد           .جوانمردد

 تعریف( در واردش الفاظ از )استفاده نیست واض  تعریف.        گویند را اجسام در مَفطور بُعد :امتداد (ب

 .نشده است شام  را کاغذبر نقاشی زیرا نیست افراد جامع تعریف  .مو یلم با پارچه بر شده کشیده تصویرد :نقاشی (ج

 ف دوردتعری    .کند می بررسی دیت به را مطلبی ذهن، آن وسیله به که است نفسانی استعدادد :دیت (د

 مانع نیست هک ( ماهی : مهره دارد که داراد آبشش است .
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 سؤاالت تشریحی
 مصادیو از طریو ذکرب(  تعریف    الف( تعریف لغود          را تعریف کنید. روبرو اهطالحات  -1

 آن بیان می شود. لغود گیرد شل  نحوه یا مفهوم یک لغود الف( معناد

 آن    به شبیه موارد یا نظر مورد واژه مصادیو از تصاویرد یا نمونه ها ذکر ب(

  شنونده است، براد مجهول تصورهاد و مفاهیم شناساندن هدفکردن چیست؟   تعریف از هدف -2

 بودن ندورد  –مانع بودن  –جامع بودن  –واض  بودن      هحی  را بنویسید. تعریف شرایط -3

 استفاده شنونده رادب آشنا هاد واژه از باید تعریف درمنظور از اینله تعریف هحی  باید واض  باشد ، چیست؟  -4

 ود را یا و دشوارترند دهشنون براد آنها درک که نماییم استفاده هایی واژه از نباید و باشد فهم و یاب  واض  تا کنیم

                                                                                                                         می اندازند.  اشتباه به

         غیار چیست؟ باشد. مقصود از مانع ا« مانع اغیار » یلی از شرایط تعریف هحی  این است که تعریف باید  -5

 . نلند هدق مفاهیم دیگر مصادیو بر و کند هدق مفهوم آن مصادیو بر تنها باید تعریفیعنی 

ست؟ دن تعریف چینباشد. مقصود از دورد نبو« دورد » یلی از شرایط تعریف هحی  این است که تعریف باید -6

      دورد عریفترا  الود( به شیء )تعریف الودش از استفاده با چیز یک تعریفآیا این تعریف معتبر است ؟    

                                                                                         .آید می شمار به نادرست تعریفی و نامند می

  در تعریف زیر کدام یک از یواعد تعریف رعایت نشده است؟ -7

 مانع نیستکند.               می منعلس را نور که به شیئی آیینه تعریف

                تعیین کنید که در هر یک از تعاریف ذی  کدام شرط از شرایط تعریف هحی  رعایت نشده است؟  -8

                                                          به موتور بدن .            ب( سالمتی یعنی فقدان بیمارد. یلب  الف( تعریف

                                                                         ج( آبله : نوعی بیمارد پوستی که توسط ویروس انجام می شود.

                                                           جواب: الف( واض  نیست       ب(  تعریف دورد      ج (  مانع نیست

                   مبهم استچه ایرادد به این تعریف وارد است؟« نمام» بگوییم « سخن چین» اگر در تعریف  -9

                    مبهم استچه ایرادد به این تعریف وارد است؟،« گوشواره آسمان»بگوییم« هالل ماه»تعریف اگر در -10

                                  نیست مانع.       پرنده الوش آوازبه   بلب  تعریف  در تعریف مقاب  چه اشلالی وجود دارد؟ -11

 انسان : جوهر آواز الوان   .رعایت نشده است بیان نمایید در مثال روبرو کهازشرایط تعریف هحی   دومورد -12

 نیستجامع و مانع 
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 مبهم است       « ثمین = ییمتی»در تعریف مقاب  چه اشلالی وجود دارد؟ -13

  الفجواب: روشن نیست      ب( تعریف جامع و  مانع نیست        تعریف واض  و الف( 

 2 جواب:      ( انار: میوه د شیرین 2 ناطو  (انسان: جسم 1ریف،جامع و مانع نیست؟    کدام تع-14

 : سیمرغ     الف( موبای  :                 ب( عنقا       تعریف زیر را مشخص کنید.نوع -15

 .کند می منتق  گیرنده به را )پیام( الود نظر مورد مفهوم و آن، معنا کمک به فرستنده که است ج( رسانه : ابزارد

 د( شهر : مانند شهر اهواز، سوسنگرد، هویزه 

 یو      ریو ذکر مصادد( تعریف از ط     مفهومیب( تعریف لغود       ج( تعریف       مصادیواز طریو ذکر جواب: الف( تعریف 

 .کامل کنید از کلمات مناسب جاهای خالی را با استفاده            
 تعریفیت . اس آنها از نداشتن .....دییو و مفاهیم نبودن مشخص از ناشی االتالفات اهلی ریشه  اویات گاهی -1

 لفظیتعریف لغود، تعریف ......... نام دارد.    -2

 الاهتر   -عام می کنیم.    بیان را ......... مفهوم سپس و می کنیم  ......آغاز مفهوم با را تعریف -3

 بکه فی نادرستتعری که نامند ........می را تعریف الود( به شیء )تعریف الودش از استفاده با چیز یک تعریف -4

 دورد   .آید می شمار

 تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام غلط می باشد.                         
 درست ست.آنها از دییو نداشتن تعریفی و مفاهیم نبودن مشخص از ناشی االتالفات اهلی ریشه  اویات گاهی -1

 آن الاص ویژگی و عام( )امر مفاهیم مشابه سایر با مشترک ویژگی به مفهوم یک هاد ویژگی بندد دسته با  -2

  درست. پردازیم شیء می تعریف به فرد( منحصربه ویژگی الاص، شی)امر

 نادرست. می کنیم بیان را عامتر مفهوم سپس و می کنیم  آغاز الاص مفهوم با را تعریف -3 

  تدرس. باشد« جامع افراد » اهطالح  به و دربربگیرد را مفهوم آن مصادیو تمامی باید تعریف-4

 هطالح ا در و نلند هدق مفاهیم دیگر مصادیو بر و کند هدق مفهوم آن مصادیو بر تنها باید تعریف-5 

 درست باشد؛« مانع اغیار » 

 و کند نمی  هدق آیینه تنها بر تعریف این زیرا نیست، کند درست می منعلس را نور که به شیئی آیینه تعریف-6

 درستلذا مانع اغیار نیست.     شود می نیز هیقلی اشیاد سایر شام 

 به درست فیتعری که نامند می دورد را تعریف الود( به شیء )تعریف الودش از استفاده با چیز یک تعریف -5

 نادرست  .آید می شمار

 
 

 

 


