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معنا و لفظ : درس دوم  
دارد به همین دلیل در این بخش به دو مبحث رابطه لفط و معنی و زبان)الفاظ( و جهان خارج ارتباط ذهن با دو حیطه -1

ذهن                                             رابطه مفهوم و مصداق می پردازیم  

لفظ                   مصداق          

الفاظ وسیله انتقال افکار خود به دیگران-2  

به مبحث الفاظ در منطق توجه خاصی می شود.*چون خطای در الفاظ و معنای آنها می تواند باعث خطا در اندیشیدن شود   

بیان معانی متعدد به کمک یک لفظ واحد               مشترک لفظی-3  

معرفی مغالطه -4  

ش مغالطه مثال

 اشتراک لفظ: اشتباه گرفتن کلماتی که ظاهر مشترک دارند شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد

یکی از شایع ترین خطاهای ذهنی

1 

 پول غذا را حساب کردم

ه پرداخت کردنتمحاسبه کردن ولی نگف

: به کار بردن معانی مطابقی و توسل به معنای ظاهری

تضمنی و التزامی کلمات به جای یکدیگر

2 

 فردا سفر تمام می شود  فردا صفر تمام می شود

به نظر علی احمدی دانشجوی خوبی است

سجاوندی و : عدم رعایت دقیق عالئم نگارشی کلمات

حرکات کلمات و دیکته درست کلمات

3 

)عبارت دو پهلو(ابهام در مرجع ضمیر پلنگ به دنبال آهو بود که شکارچی به او شلیک کرد  

در صورتی که مرجع ضمیر مشخص نباشد

4 

نحوه داللت لفظ بر معنی در جمالت-5  

کتاب منطق را خریدم                 *مطابقی)کل معنای اصلی لفظ مراد است(  

 کتاب پاره شد               *تضمنی)بخشی از معنای اصلی لفظ مراداست(  

خانه را دزد برد                *التزامی)خارج از معنای اصلی لفظ و یا الزمه یک شیء داللت دارد(  

مصداق و مفهوم : درس سوم  
مفهوم : به معنایی که از کلمات فهمیده می شود  -1  

مصداق: به افراد و اشیایی که مفاهیم بر آن صدق می کنند      

جزیی : مفهومی که مصداق آن کامال مشخص است و قابلیت انطباق بر بیش از یک مصداق را ندارد. اصفهان -2  

ت.جزیی است. رخش ، این کتاباسامی خاص وآنچه گه با اشاره همراه اس-         

. خواه واقعی باشد خواه فرضی . سیمرغ ، انسانکلی : مفهومی که قابلیت انطباق بر بیش از یک مورد را دارد  

در منطق مفاهیم کلی کاربرد دارند نه مفاهیم جزیی -  
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رابطه مصادیق دو مفهوم کلی)نسبت های چهارگانه(-3  

       *تساوی: هر مثلثی سه ضلعی است و هر سه ضلعی مثلث است) هر / هر(
 

 

       * تباین: هیچ چوبی سنگ نیست و هیچ سنگی چوب نیست )هیچ/هیچ(        

(-)هر/بعضی+/بعضی * عموم وخصوص مطلق:        

آسیاییها ایرانی نیستند بعضیآسیاییها ایرانی هستند  بعضیهر ایرانی آسیایی است                  

(-بعضی + /بعضی /-)بعضی + /بعضی *عموم وخصوص من وجه:        

بعضی کاغذها سفیدند و بعضی کاغذها سفید نیستند                                            

بعضی سفیدها کاغذند و بعضی سفیدها کاغذ نیستند                                           

با استفاده از موضوع نسبت های چهارگانه می توان به طبقه بندی مفاهیم پرداخت.و از مفاهیم عام استفاده کرد و به  -6

تمرین                                       مفاهیم خاص رسید  
کدام گزینه با دیگر گزینه ها بی ارتباط است-1  

ج(سفسطه                د(تصدیق       الف(خطای فکری            ب(مغالطه            

 2-کدام گزینه مربوط به حیطه کلی تصور است؟

 الف(مثلث قائم الزاویه      ب(الف ب است       ج(برخی مفاهیم جزیی هستند      د(درخت در روز اکسیژن تولید می کند

در تعریف از.....................استفاده می کنیم -3  

ب(تصور معلوم              ج(تصدیق مجهول                  د(تصدیق معلوم         الف(تصور مجهول     

این مفاهیم بیانگر کدام حیطه است           چون جیوه فلز است و فلز هم رسانا است  پس جیوه رسانا است -4  

د(مجهوالت                الف(تعریف                      ب(تصور                     ج(استدالل           

در این آیه )داستان حضرت ابراهیم و نمرود( کدام نوع مغالطه به چشم می خورد؟-5  

 ابراهیم گفت پروردگار من کسی است که زنده می کند و می میراند نمرود هم گفت من هم زنده می کنم و می میرانم

یر    ج(اشتراک لفظ                  د(نگارش کلماتالف(توسل به معنای ظاهری          ب(مشخص نبودن مرجع ضم  

در این عبارت چه اشکالی موجب برداشت غلط می شود              خانم پزشکی دیروز به عیادت بیماران آمد -6  

مشخص نبودن مرجع ضمیر    ج(توسل به معنای ظاهری       د(اشتراک الفاظ الف(نبود عالئم سجاوندی            ب(  

در کدام گزینه داللت تضمن دیده می شود؟-7  

 الف(خانه را تعمیر کرد              ب(خانه را فروخت            ج(دزد خانه را برد                د(خانه خرابم کرد

.در این عبارت چه نوع مغالطه ای ممکن است پدید آید       پدروقتی فرزند را دید دستی بر سرش کشید و گفت.....-8  

مشخص نبودن مرجع ضمیر    ج( توسل به معنای ظاهری           د(اشتراک لفظ الف( نگارشی کلمات      ب(  

کدام گزینه نسبت من وجه است -9  

 الف( گُل و گِل                  ب(کتاب و کتاب جغرافی              ج(گُل و سرخ                  د( انسان و متفکر
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 11- در کدام گزینه داللت التزامی نیست

الف( خانه خرابم کرد             ب(کتاب را بخوان                   ج(دزد خانه را برد                د( کتاب پاره شد 

کدام تصور کلی نیست؟-11  

کلی                    د(این مفهومالف(مفهوم                         ب(مفهوم جزیی                       ج(مفهوم   

کدام مفهوم فرضی وکلی است؟-12  

 الف(دیو                         ب(کوه                                      ج(انسان                         د(گل

بین تباین و نسبت چهارگانه چه رابطه ای است؟-13  

(مطلق                                 ج(من وجه                       د(تساویالف(تباین                        ب  

تعریف شرایط و اقسام: درس چهارم  
تعریف کاربرد وسیعی در علوم مختلف دارد و در هر علمی با توجه به قاعده تعریف است که می توان اصطالحاتی را -1

 معرفی نمود.

نبودن مفاهیم و ندانستن تعریفی دقیق از آنهاست*ریشه اختالفات ناشی از مشخص   

اقسام تعریف -2  

با مراجعه به لغت نامه جهت بیان معنی یا مترادف و یا شکل گیری کلمه        *تعریف لغوی)لفظی(  

مثال: فردوس معرّب کلمه فارسی پردیس به معنای بهشت  

نشان دادن نمونه و عکس آناز طریق *تعریف مصداقی                

مثال: عالئم راهنمایی مانند           

آن)تعریفی که در آن به تحلیل مفهوم مورد نظر می پردازیم(بیان تفاوت و کاربرداز طریق *مفهومی                      

دسته بندی ویژگیهای یک مفهوم به ویژگی مشترک با سایر مفاهیم مشابه و ویزگی خاص آن شیء به تعریف  در این روش با

 شیء می پردازیم                 مثال: جیوه فلزی است که در دمای طبیعی مایع است

مفهوم عام                     مفهوم خاص  

ترکیب انواع تعریف با هم-3  

 انتشارات: جمع انتشار و نشر ، سازمانی که فرایند تولید کتاب را بر عهده دارد .مانند انتشارات مدرسه

لغوی                           مفهومی                                                مصداقی  

شرایط تعریف صحیح  -4  

*واضح بودن : استفاده از واژه های آشنا و قابل فهم برای شنونده و دوری از الفاظ مبهم و نامأنوس

مثال : یم           قَماقِم          

 *جامع بودن: تعریف باید تمام افراد و مصادیق آن مفهوم را در بربگیرد و چیزی را از قلم نیاندازد.)جامع افراد(

پرنده : حیوانی است که پرواز می کند )شتر مرغ از قلم افتاده(  


