
 
 

 

 (ومصداق مفهوم) 3 درسئرسنامه @                                          

 ماهواره ، تبلت ، موبایل معنی مانند کلمات معنای:  مفهوم

 خارج در ماهواره یا تبلت یا موبایل به اشاره مانند خارجی اشیاد یا افراد:  مصداق

 جزیی-2                        کلی-1:     هیممفا

.  شود ینیزم وفرضی وخیالی وهمی  افراد متعددوشامل های برمصداق انطباق کند،قابلیت می متعددداللت افراد بر: کلی -1   

 سیمرغ ، دیو

 می  منطبق فرد یکو مصداق بریک وفقط است محال برآن متعدد افراد کند،فرض می داللت مشخصی افراد بر : جزئی -2  

 :شود می زیر موارد وشامل شود

 ا،اسمه دریاچه ها،اسم سهاواقیانو خلیج دریاها،اسم رودها،اسم شهرها،اسم کشورها،اسم اسم: وعلم خاص های اسم-الف    

 احمد ، علی: انسان ،اسم ها کره اسم ها، وقله ها  کوه

  درخت آن ، درخت این  بیاید آن و این باقید که هایی اسم  -ب   

 .آید می  او مثل:ضمایر-ج   

                                            " " داخل اسم -د   

                                                                                                                                              : مهم نکات

 هستند حمل قابل متعد موارد بر هستند،چون خواند،کلی خواهد کتاب -رود می راه مانند افعال هیممفا-1

 دارند سروکار بامفاهیم همه مختلف وعلوم است کلی مفاهیم با تعریف در ما سروکار منطق در -2

 کالس این آموزان دانش ی همه مانند.باشد اجزاءوافراد دارای خود است ممکن جزئی مفهوم-3

 سر پنج انسان باشدمانند نداشته خارج در مصداقی هیچ کلی مفهوم است ممکن-4

              کعبه دمانندمولو کند ضفر برایش بتواندافراددیگری باشداماذهن داشته داشته فرددرخارج تنهایک کلی مفهوم است ممکن-5

 .دارند سروکار کلی مفاهیم با همه مختلف علوم -6
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                                    (          نسبت های چهارگارنه -اربع نسب)                                              

 : است مشهور اربع نسب به که شوند می تقسیم نوع چهار بر مصادیق براساس کلی مفاهیم 

 هدودایر)شود می شروع وباهر(مثبت جمله)ۀدوقضی دارای.است ویکسان ک مشتر بایکدیگر آنهاکامال مصادیق: تساوی-1

 .است مثلث ضلعی سه شکل هر – است ضلعی سه شکل مثلث هر ضلعی،مثلث سه شکل:مثال(متداخل 

 دودایره)شود می شروع وباهیچ(منفی جمله)دوقضیۀ نداردودارای مشترک مصداق هیچ دوکلی که زمانی:تباین-2

 .  نیست انسان سنگ هیچ- نیست سنگ انسان هیچ سنگ،انسان:مثال(متخارج 

 ادربرر آن مصادیق همه هم طوریکه ترباشدبه عام دیگری به نسبت کلی یک که دوکلی:مطلق وخصوص عموم-3

 باهر یکی که ستا{منفی ودیگری مثبت دوتا(}جمله)قضیه سه دارای.گیرد دربرمی راهم دیگری گیردوضمناًمصادیق می

 ،کتاب عضی -است درسی،کتاب هرکتاب درسی کتاب،کتاب: مثال(متداخل دایره دو).شود می شروع بابعضی ودوقضیۀدیگر 

                                                                                            .                                           نیست درسی کتاب کتاب، بعضی- است درسی کتاب 

  ودوتا ثبتم دوتا(}جمله)قضیه چهار داری که اخصّ وازجهتی اعمّ ازجهتی که دوکلی: جهو من خصوص و عموم-4

 سلبا بعضی -است فیدس لباس بعضی   لباس،سفید:مثال( منقطع دودایره.) شود می شروع بابعضی دیگر ودوقضیه است{منفی

 .  نیست لباس سفید بعضی  -است لباس سفید بعضی نیست سفید   

 ها مجموعه و نهچهارگا های نسبت

 نسبت ریاضیات در که گونه نهما.شدید آشنا وِن نمودار طریق از آنها نمایش و ها مجموعه مفهوم با نهم پایۀ ریاضی درکتاب

 هنظرگرفت در آنها صادیقم اساس بر مفهوم دو میان نسبت نیز درمنطق شود، می بررسی آنها اعضای براساس مجموعه دو میان

 :بود خواهد زیر چهارگانه تهایازنسب یکی که شود می 

A=B                           تساوی                                 B€A                 مطلق خصوص و عموم 

  A∩B=∅                  تباین                                     A∩B=C          وجه من خصوص و عموم   
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 مفاهیم بندی طبقه در چهارگانه های نسبت از استفاده@                                 

 ابهغیرمش مفاهیم با هاآن افتراق ووجوه مشابه مفاهیم با آنها اشتراک کنیم،وجوه می بندی راطبقه مفاهیمی که هنگامی

  امور بندی بقهط برای. رسیم یم خاص مفهومی وبه کنیم آغازمی عام ازمفهومی ها بندی درهردسته.کنیم می رامشخص

 .است برخوردار زیادی اهمیت از مفاهیم میان چهارگانه های نسبت داشتن مختلف،درنظر

 داشته مطلق خصوص و عموم رابطه دیگر طبقه مفاهیم به نسبت مفاهیم از طبقه هر است الزم درست، بندی دسته یک در

 .پرندگان ‹داران مهره‹  جانوران‹  جانداران‹  مادی موجودات‹  موجودات:مانند. باشند 

 جان، یب و جاندار غیرمادی،و مادی موجودات: مانند باشند داشته تباین رابطه یلدیگر به نسبت باید مفهوم یک مختلف اقسام

 .ندگانوپر خزندگان و پستانداران و دوزیستان هاو ماهی ها، مهره وبی داران مهره وگیاهان، جانوران 

 (ومصداق مفهوم)  3 درسنمونه سواالت                               

 :باشد می غلط عبارت کدام و صحیح عبارت کدام کنید تعیین*

 .است کلی تصوّر سریک هشت انسان-1

 .است جزیی تصوّر یک فاضله یمدینه-2

 .باشد می حیوان دارد بیشتری مصادیق آنکه خرگوش و حیوان کلیِ تصور دو بین از-3

 .است برقرار تساوی رابطۀ وانسان آدم ومدومفه بین -4

 .است جزیی مفهوم یک سبالن کوه-5

 .است جزئی تصور یک شکل مفهوم-6

 .شود منطبق متعددی های برمصداق دارد قابلیت که است آن کلی مفهوم-7

 .هستند کلّی هردومفاهیمی وکتاب گربه مفاهیم-8

 .کنیم می استفاده وجزئی کلّی مفاهیم درتعریف،از-9

 . پردازد می دومفهوم مصادیق رابطۀمیان بررسی به اَربَع نِسَب -10

 .ستنده جزیی مفاهیم اند،تمامی شده مشخص"آن"و"این"اشارۀ صفات با که ومفاهیمی خاص اسامی جز به-11
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 .رسیم می عام مفهومی وبه کنیم می آغاز خاص مفهوم از مفاهیم بندی وطبقه بندی دسته در--12

 . است خورداربر زیادی ازاهمیت مفاهیم میان چهارگانۀ نسبتهای داشتن مختلف،درنظر امور بندی طبقه برای-13

 . دارد را مورد یک از بیش بر انطباق قابلیت جزئی مفهوم -14

 . دارد را خارجی واقعی برموارد انطباق قابلیت فقط کلی مفهوم -15

 .گویند می مفهوم را جهان در واشیاء افراد -16

 . دارند خارج در مصداقی حتما کلی هیممفا-17

 . باشد نداشته واقعیت در مصداقی هیچ کلی مفهوم یک است ممکن -18

 ص -18غ -17غ -16غ -15غ-14ص -13غ -12غ -11ص-10غ-9ص -8ص-7غ -6ص-5ص-4ص-3غ-2ص-1جواب ها:@

 :کنید کامل مناسب باکلمات را خالی جاهای*

 (باینت).است برقرار..... نسبت آنها باشند،میان نداشته مشترکی مصداق یچه که باشند ای گونه به مفهوم دو اگر-19

 (باینت).است برقرار......نسبت(وجه ومن-تساوی،تباین،مطلق)چهارگانه ازنسبتهای"مدرسه"و"کالس" دوتصویرکلّی بین-20

 (یتساو.)باشد......باید لزوماً چهارگانه های نسبت میان از"معرٍّف"و"معرَّف" میان ی رابطه-21

 (کلی.)است........................تصوّرِ یک درسی کتابِ مفهوم -22

 (یقمصاد).باشند داشتهتوانند می حالت شوند،چهار مقایسه هم با برافرادشان.......... جهت از کلی مفهوم دو اگر -23

 مانند.....موارد اازباشدی.......اردمو رد،ازمو این رادارد،خواه مورد ازیک بربیش انطباق قابلیت که است ،مفهومی...... مفهوم-24

 (فرضی/خارجی واقعیِ/کلی.)باشد ،صندلی،رودودیو میز

 (مطلق.) .باشد داشته. ........ رابطۀ دیگر مفاهیم به نسبت مفاهیم از طبقه هر است ،الزم درست بندی طبقه یک در-25

 (تباین.)باشد تهداش.....رابطۀ یکدیگر به نسبت باید مفهوم یک مختلف درست،اقسام بندی دسته یک در همچنیین-26

 دیقتصوروتص بین انهگ چهار نسبتهای ،ازمیان میکنیم تقسیم تصوروتصدیق رابه علم که مفاهیم،هنگامی بندی درطبقه-27

 (تباین.) است برقرار..........  رابطه
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 :  کنید انتخاب را صحیحۀگزین*

                                                                                                                                                 است؟ آمده جزئی و کلی مفهوم ترتیب به گزینه کدام در-28

  کودک آن -دمر( 4               دریاچه -دریا( 3           روستا -ورکش( 2             سخاوت -کعبه(1

  است؟ نادرست گزینه کدام -29

 . روند می کار به قضایا واقسام تعریف بحث در آنها میان ورابطۀ کلی مفاهیم(1

 .باشند داشته تساوی  رابطۀ یکدیگر به نسبت باید مفهوم یک مختلف اقسام(2

 .روند کارمی به قضایا واقسام تعریف بحث در آنها میان ورابطۀ کلی مفاهیم(3

 . است مفهوم همان کلمات معنای وفهم درک(4

                                    است؟ ربرقرا چهارگانه ازنسبتهای کدامیک ترتیب به وکلی وجزئی وغیرآسیایی ایرانی غیر میان نسبت-30

 وجه من – مطلق (4                تباین – تباین(3              ینتبا – مطلق(2          مطلق – تباین(1

  (  2گزینۀ) -30(2گزینۀ)-29( 4گزینۀ)-28جواب تست ها:@

 جزئی؟ یا است کلی زیر مفاهیم کنید مشخص -31

      عدالت( 10 الماس کوه( 9  ایران( 8 درس کالس(7  ققنوس( 6  کتاب آن( 5 ظهر نماز( 4 سینا ابن( 3   ماه( 2      آب(1

 پیامبر(20 شجاعت(19 صبح نماز(18یونان(17درس کتاب(16  خدا(15  نماز(14 انسان این(13   سیمرغ(12فارس خلیج(11

 .هستند جزئی بقیه( 20و19و18و16و15و14و12و10و9و7و6و4و2و1)کلی:جواب@

 کنید؟ تعریف مثال باذکر را ذیل مفاهیم و اصطالحات*

 (                     22ص)تساوی( 34(       21و20ص)وجزیی کلی مفهوم(33(   20ص)ومصداق مفهوم(32

 (23ص)وجه من خصوص عموم(37(       22ص) مطلق وخصوص عموم(36(   22ص)تباین(35

 دهید؟ زیرپاسخ سواالت به* 

 (23و22ص).ببرید نام مثال است؟باذکر نوع برچند کلی دومفهوم مصادیق میان رابطه-38

  20ص.بزنید است؟مثال های ونشانه عالیم چه دارای معموال زییج مفاهیم-39 
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 (ارسطو) ".است یونانی فیلسوف ارسطو":بیابید جزئی تصور یک مقابل عبارت در-40

 های نسبت از یک دامک دومفهوم آن باشند،بین هنداشت مشترکی مصداق هیچ باشندکه ای گونه به کلی دومفهوم هرگاه-41

    (وانسان سنگ/ تباین). بزنید است؟مثال برقرار گانه چهار

 24دهید؟ص توضیح ای نمونه راباذکر مفاهیم بندی درطبقه چهارگانه نسبتهای از استفاده چگونگی-42

   (وجهمن-4 مطلق-3 اینتب-2 تساوی-1)است؟ برقرار( اربع نَسِب) چهارگانه نسبتهای از زیرکدامیک کلی مفاهیم میان-43

            (                4)واجب نماز،(4                     (  3)،پرتغال میوه(3(                3)شکل ، مثلث(2(              4)فرد عدد اوّل، عدد(1

                         (       2)تصدیق تصور،( 8(    1)گانهسه ادابع دارای جسم،(7     (         3)استدالل فکر،( 6(                2)استدالل مُعرِّف،( 5

                               (      2) شکر ، قند(12(              4)کوشا آموز، دانش( 11(            3)حیوان دلفین،( 10(                   2)ناطق کبوتر،( 9

                                                                 (             3) میوه خرما،( 16                    (   4)زیبا نقاشی،(15(                  4)قرمز گل،( 14(                 4)سفید سنگ،( 13

                            (  1)ضلعی سه مثلث،( 20(                     3)معرِّف فکر،( 19  (             4)باتقوا عالم،( 18(                  2) نماز مسجد،(17

                      (               4) چوبی میز،( 24              (          2) ماهی گل،(23(             2)باران برف، (22( 3) پدرومادر به فضیلت،نیکی(21

 ( 1)،متفکر انسان(30           (  2)معقول محسوس،( 27(   4) کارگر آموز، دانش(26(                      3)وانحی آهو،( 25

-2 تساوی-1)است؟ برقرار چهارگانه های نسبت ازمیان نسبتی زیرچه کلی دومفهوم کنیدمیان شکل،مشخص بارسم-44

 (شود گرفته درنظر 25و24ص به باتوجه ها شکل رسم( )وجهمن-4 مطلق-3 تباین

               (          4)وترش میوه(5(  3)وجسم نلیوا(4(   2)مدادی جا و مداد(3( 3)وجه من وخاص عام چهارگانه، نسبتهای( 2( 4)شاعر معلّم،(1

                              (             2)شوکف کیف(11(   4)دکاغذوسفی(10(  2)وبرادر خواهر(9(  4)وآجری دیوار(8(   3)وپزشک انسان(7(   1)وناطق انسان(6

(       3)ومربع کلش(16    (2) وآهو اسب(15(    3)وزن مادر(14(  3)خوردگی وسرما بیماری(13(  2)ودشمن دوست(12

                                                                          (                          3)ضلعی چهار وشکل مربع(18(       2)طالومس(17

 :کنید مشخص را کلّی و جزئی مفاهیم شده کشیده خط کلمات زیر-45

 نائل طال مدال بکس به شنا ۀمسابقدر حلمی افشین ،مدرسه ایندر که شود می رسانده عزیز آموزاندانش اطالع به(1

 ( کلی/کلی/جزئی/جزئی/کلی.)گشت

 ( کلی/جزئی/کلی/جزئی.)آید می وجد به شاخسار آن بر بلبالن نغمه از انسان این(2

 (کلی/جزئی/جزئی.)هستند مسلمانان اولین از فارسی سلمانو ابوذر(3
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 (کلی/کلی/جزئی.)هاستدل  بیداری ماه رمضان،(4

 با در نظر گرفتن  نسبت های چهارگانه میان مفاهیم زیر،آنها را طبقه بندی کنید:-46

 ، گوسفند، مذکر،پیرمرد،پسربچه،پیرزن،موجودات زنده، مونثالف(انسان،حیوان ،گیاه

  پیر زن(  مونث)               انسانحیوان                                                        

 ) پیرمرد، پسربچه(مذکر         گوسفند                               موجودات زنده

 گیاه                                         

 ب(کردستانی،آسیایی،بشر،تبریزی،کربالیی،خرمشهری،اقیانوسیه ای،عراقی ،سنندجی،ایرانی ،اهوازی 

 ایرانی)کردستانی، تبریزی، خرمشهری،سنندجی،اهوازی آسیایی 

 عراقی)کربالیی( بشر

 اقیانوسیه ای                  

 ندیطبقه ب درست صورت به شده داده رادرجدول زیر،آنها مفاهیم میان نهچهارگا نسبتهای بادرنظرگرفتن-47

 وجودات(پسران،م ،پلنگها پیرمردها، زنده،گیاهان،گورخرها،زنان،مردان، )غیرانسانهاحیوانات،انسانها،موجودات غیرزنده،موجودات.کنید

 

 -6انسان ها -5غیرانسان ها -4موجودات زنده-3موجودات غیرزنده-2موجودات -1به ترتیبجواب:

 پیرمردها-13پسران  -12پلنگ ها -11گورخرها  -10زنان  -9مردان -8گیاهان  -7حیوانات 

 بنویسید؟دیو وسیمرغ و....... را باشد نداشته خارجی مصداق که کلی، مفاهیم از مثال نمونه دو-48

 کلّی مفهوم ازدو یکی چهارگانه نسبتهای از یددرکدامیکنمای مشخص(هادایره) شکل وترسیم ذکرمثال با-49

 اخصّ؟من وجه/لباس وسفید جهتی از و است اعّم جهتی از دیگر کلّیِ به نسبت
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 ؟است برقرار(وجه نتساوی،تباین،مطلق،م) رگانهچها های نسبت از یک کدام مقابل اجزاءشکل میان در کنید تعیین-50

1 )BوA 

2 )CوA 

3 )DوB 

4 )DوC 

 من وجه-4مطلق -3تباین  -2من وجه   -1جواب:@

 (مطلق/یتساو:ترتیب به)است؟ برقرار چهارگانه های نسبت از یک کدام زیر عبارتهای میان کنید معین-51

 .است الف ب بعضی و نیست الف ب بعضی و است ب الف هر. 2. است الف ب هر و است ب الف هر. 1

 (ستا اضافی چپ سمت در مورد یک)دارد؟ ارتباط چپ سمت مورداز کدام با راست سمت موارد از هریک-52

 تباین -1                                                 سرو،درخت(الف

 تساوی-2                                             ،مسلمان ایرانی(ب

 مطلق وخصوص عموم-3                                                   ،بشر انسان(ج

 وجه نم خصوص و عموم-4                                                                       

 2-ج           4-ب      3 -الف:ها جواب@

 دارد؟ ارتباط چپ سمت مطالب از یک کدام اب راست سمت مطالب از هریک -35

 وجه من وصوخص عموم-1                                               مصادیق محدوده بودن منطبق(الف

           تباین-2                                    جهتی از دوکلی هر بودن وخاص عام(ب

 تساوی -3                دیگر کلی قمصادی بودن محدود و کلی یک بودن عام(ج

                                               مطلق وخصوص عموم -4                                        دوکلی بین مشترک مصداق نداشتن(د

     2-د       4-ج         1-ب     3 -الف:ها جواب@  

موم ی کند؟ )عا بیان مرکدام یک از نسب اربع  "امّا بعضی شکل ها دایره نیستندهر دایره ای شکل است "قضایای  -54  

 وخصوص مطلق(

 ؟ چرا؟ است برقرار نسبتی چه کتاب این و کتاب مفهوم دو مصادیق ،بین چهارگانه نسبتهای بین از-55

 .برقراراست دوکلی بین چهارگارنه های نسبت زیر نیست برقرار ای رابطه
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 )مفهوم ومصداق(3ینات وفعالیت های تکمیلی درس تمر@

ن کتاب)کلی(ایدرخت سرو)کلی(ولود کعبه)کلی( درخت)کلی( حضرت علی)ع()جزئی(  مخداوند)کلی(  اهلل)جزئی( :21تمرین ص

استان ی محل شهادت)کلی(مشهد نام شهری درمشهد به معناکتاب)جزئی(پسر)کلی(آن پسر)جزئی( پسراحمد )جزئی(مریخ)جزئی( 

 راسان رضوی)جزئی(خ

 :24تمرین ص 

 آسیایی )من وجه( –مسلمان  آسیایی)تباین(   -آفریقایی 

 شکل سه ضلعی )تساوی( –مثلث  آسیایی )مطلق( –هندی 

 :26فعالیت های تکمیلی ص

دد، لی:عاص(کخگس)اسم :جزئی: میدان آزادی ،جبرئیل ،ماه، خوشۀ پروین ، خلیج فارس، ابن سینا، این کالس، نر1سوال 

 خیابان، نرگس )نوعی گل(

 :الف( حافظ نخست جزئی وحافظ دوم کلی است.2سوال 

ینجاکلی ن را در اه بهمب( بهمن در مورد اول کلی )پدیده بهمن( ودر مورد دوم جزئی)اسم خاص یک ماه( است)می توان ما

 دانست(   ج( نجف اشرف جزئی ومرقد امامزادگان  کلی است

 :3سوال 

              دایره)تباین(   –انش آموز)من وجه(                                        مثلث د –شاعر 

 زوج)تساوی(            -عددقابل تقسیم بردو                شکل)مطلق( -مثلث

  سیاه–مثلث متساوی االضالع )مطلق(                           پرنده  –مثلث 

  متقاطع)تباین(–موازی                                          ل)مطلق(غز –شعر 

 :4سوال

 گیاه                                  

 اسب                              موجودات زنده:   

 مرد: شامل پیرمرد ،پسر بچه و....    حیوان                                  

 انسان                                                   

 زن  و...... زن : شامل پیر                                                                       

 آفریقایی                             

 ی و....عراقی: شامل کربالی                           انسان:                   

 خراسانی : شامل مشهدی و....                            آسیایی                                           

 تهرانی               ایرانی                                                

 انی : شامل اهوازی و....خوزست                                                                                
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