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بار ارزشی -٧خنثی - منفی -ثبتم-۶متفاوت-۵شتراک لفظا-۴شترک لفظیم-٣يستن -٢لفاظا-١
 - کتبی-١٣ی ظاهریتوسل به معنا-١٢التزام-١١تضمن- ١٠مطابقه-٩التزام - مطابقه-٨کلمات
  عبارات يا ممارات-١۶باراتع- ١۵گارشی کلماتن-١۴شفاهی

  

  »مفهوم و مصداق«  درس سوم

  مفاهيم جزيی و کلی

  در يک تقسيم بندی مفاهيم به جزئی و کلی تقسيم ميشود.

 آن کامال مشخص است و قابليت انطباق بر بيش از يک مورد را: مفهومی است که مصداق جزئی
  ندارد.مانند: خليج فارس ابن سينا

  می با يکی از اسم های اشاره بيايد. مانند:اين کتابهر گاه مفهو -١راه های تشخيص مفاهيم جزئی: 

  ماونددقله  -زهرا  –اسماء خاص:مانند حسن -٢

  »پسر«مانند لفظهستند » گيومه «مفاهيمی که داخل  -٣

اشد رجی ب: مفهومی است که قابليت انطباق بر بيش از يک مورد را دارد خواه آن مورد واقعی خاکلی
  ديو مانند:ميز يا از موارد فرضی مانند:

  . مفاهيم کلی ممکن است:: کلی ها را بشناسيدتوجه

  - مانند:شريک الباریردی در عالم خارج نداشته باشد و به وجود آمدن آن هم محال باشد. ف -١

  اجتماع نقيضين

  ر خارج فردی ندارد ولی به وجود آمدن آن فرد ممکن است. مانند:دريای سيمابد-٢

  رد دارد و به وجود آمدن فرد ديگر برای آن محال است. مانند: واجب الوجوددر خارج يک ف-٣

  يدر خارج يک فرد دارد و به وجود آمدن فرد ديگر ممکن است. مانند: خورشد-۴

  ٣در خارج دارای افراد متعدد است مانند: انسان-۵

  نسب اربع يا نسبت های چهارگانه منطقی

  ارنددالت چهار ح ،دو مفهوم کلی از آن جهت که چه مقدار از افراد يکديگر را در بر بگيرند

  وجه عام و خاص من - ۴ام و خاص مطلق   ع - ٣باين  ت -٢ساوی ت -١

                                                             
 ۵۴منطق صوری صفحه  -خوانساریدکتر محمد  ٣
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افراد و مصاديق دو کلی کامال بر يک ديگر منطبق باشند که در اين  ی کن است دايرهممتساوی:  -١
شود که با سور دو قضيه حاصل می آن هادارند و از نسبت بين  »تساوی«صورت دو کلی نسبت 

  آيد مانند: انسان و متفکرمی» يا کل ،هر همه«

                     هر انسانی متفکر است                           -١

  هر متفکری انسان است -٢

در  و مباين با يکديگر باشند که ممکن است دو کلی اصالً مصداق مشترکی نداشته باشندتباين:  -٢
ور سبا  شود کهدارند و از نسبت بين آن ها دو قضيه حاصل می »تباين«اين صورت دو کلی نسبت 

  آيد.مانند : سنگ و شيشهمی» هيچ يا ال«

  هيچ سنگی شيشه نيست                                                            -١

  هيچ شيشه ای سنگ نيست -٢

ی بزرگ تر از ديگری باشد و تمامی مصاديق : گاه ممکن است يک کلعام و خاص مطلق - ٣ 
ه کديگری را شامل شود.در اين حالت مصاديق يک کلی عام تر و مصاديق کلی ديگر خاص تر است 

شود که شوند. از نسبت بين اين دو کلی سه قضيه حاصل میناميده می» عموم و خصوص مطلق«
  آيد.مانند: سيب و ميوهمی بعضیو مفهوم عام با  رهمفهوم خاص با 

  هر سيبی ميوه است-١

  بعضی ميوه ها سيب هستند                                                                -٢

  بعضی ميوه ها سيب نيستند -٣

  

در هر گاه دو کلی از جهتی عام تر و از جهتی خاص تر از ديگری باشد.عام و خاص من وجه: - ۴
ديق مشترک، اما هر يک از آنها مصاديقی دارد که در ديگری وجود اين حالت دو مفهوم دارای مصا

نامند که از نسبت بين می»عموم و خصوص من وجه«اين حالت را  نداردمانند مصاديق سفيد و سنگ
  آيند.می بعضیشود که با دو کلی چهار قضيه حاصل می

  بعضی سفيد ها سنگ هستند-١

  بعضی سفيد ها سنگ نيستند                                                                   -٢

  بعضی سنگ ها سفيد هستند -٣

  بعضی سنگ ها سفيد نيستند -۴

کنيم، وجوه اشتراک آنها را با مفاهيم مشابه و جود افتراق نکته :هنگامی که مفاهيمی را طبقه بندی می
کنيم کنيم. در اين گونه دسته بندی ها از مفاهيم عام آغاز میمفاهيم غير مشابه مشخص میآن ها را به 

  انسان

 متفکر
 متداخل

 شيشه سنگ 
 متخارج

 ميوه

 سيب

 متداخل

 سنگ سفيد

 متقاطع
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رسيم.در يک دسته بندی درست الزم است هر طبقه از مفاهيم نسبت به مفاهيم و به مفاهيم خاص می
  داشته باشد. عام و خاص مطلقطبقه ديگر رابطه 

جانداران        جانوران        مهره داران            موجودات مادی                   موجودات
  پرندگان

  ر مادیو غي داشته باشند.مانند:موجودات مادی تباين و اقسام يک مفهوم بايد نسبت به يکديگر رابطه

  مفاهيم کلی ذاتی و عرضی

 سم برایجنامند.مانند می» ذاتی«: ويژگی های اصلی اشياء که بيانگر هويت اصلی آن ها هستند ذاتی
  سنگ

شوند ناميده می» َعَرضی«: ويژگی های غير اصلی که سازنده هويت يک شیءنيستند عرضی
  مانند:سفيد برای سنگ

  : در مقام تصور يک شیء ذاتی هميشه مقدم بر مفاهيم عرضی است.توجه

  .گويندمی» کليات پنجگانه«شوند که به آن ها مفاهيم ذاتی و عرضی به پنج دسته تقسيم می

  ليات پنجگانهک

ز فل گويند مانندمی» جنس«: به ويژگی ذاتی ای که مشترک ميان چند شیء مختلف است جنس -١
  روی...-لعق -مس-برای آهن

- می »فصل«کند : به ويژگی ذاتی که گونه های مختلف يک جنس را از يکديگر متمايز میفصل -٢
  گويند. مانند ناطق که فصل انسان از ساير حيوانات است

 –ان نند انسماگويند. می» نوع«: به ويژگی ذاتی ای که گونه های مختلف يک جنس است نوع -٣
  زرافه برای حيوان -اسب

- می» عرض خاص«به ويژگی های عرضی که مخصوص يک نوع خاص است عرض خاص:- ۴
  گويند.مانند کاتب برای انسان و سه زاويه برای مثلث

گويند.مانند می»عرض عام«ميان چند نوع است به ويژگی عرضی ای که مشترک :عرض عام- ۵
  گرما برای آب و غذا

  تکليف

 مفاهيم کلی و جزئی را مشخص کنيد.-١

- احمد -اين کتاب-هللا -جزئی -خورشيد منظومه شمسی-استان های ايران-همه دانش آموزان اين کالس
- ای هفت سراژده-قله دماوند - سينما -عبرت -مثلث - خانه - مکه - تهران-ديو - واجب الوجود

-حافظ شيرازی- کتاب درسی-ستاره-ارسطو - تضاد–رئيس جمهور ايران  - اين مردم نازنين
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مدرسه عالی شهيد -مال صدرا - کوه يخی-اين کوه طال - دريای جيوه - پيامبر -امام -شهر دانش
- کيميا -دريای احمر-تشنه - دريای خزر ايران - ی خزريادر-مسجد شيخ لطف هللا -مطهری

به  آذردر  آذر-کره زمين-دانشگاه تهران-حسين رضا زاده -سرزمين سيبری-ليارشته کوه هيما
  دنيا آمد.

  ذاتی و عرضی را مشخص کنيد. -٢

 - فلز - سفيدی برای ديوار –سياه –ای نمک شور بودن بر -شکل -مقدار -واسردی برای ه - مايع
 ممتد در جهات - کيف چشيدنی - کم منفصل -بلند قامت - يشمارب -امین -سمج - ساسح - خشن

 - ضلع- اهرنگ برای سي -مرنگ برای جس - حيوان -بيماری –ميوه  - جوهر–تيره  - سه گانه
 - ترش -ميوه -عدد- گل آلود-و، بی مزه برای آببی رنگ،بی ب - قائمه -درجه ١٨٠ - زاويه

  ردی برای يخس-خط -شيرين

  ز نسب اربع برقرار است؟بين مفاهيم کلی زير کداميک ا -٣

انسان و -اماهی و بچه ز- ايره و منحنی الدورد - سنگين و جسم -جنس و کلی -طبيعیعدد اول و عدد 
ماز واجب و نماز ن - رباعی و غزل - داللتعريف و است -تفکر و تعريف –جسم نامی 

شتر و دو -دارشتر و پستان - شهتفکر و اندي - آب و يخ - واجب کفايی واجب عينی و -مستحب
 - عالم و متقی -ولمحسوس و معق -فعول و مرفوعم - عفاعل و مرفو -فعل و مبنی - کوهانه

تصور  - قتصور و تصدي - مثلث و شکل - لعیمثلث و سه ض - قانسان و ناط -حيوان و حساس
دروس  -پرده و چوب -ثنوی و شعرم-ذاتی و عرضی -يمجزئی و مفاه -جزئی و کلی -و علم

عموم و  -عموم و خصوص من وجه و نسب اربع - اختصاصی رشته انسانی و درس منطق
 - موحد و مشرک -سلمانمخدا پرست و  -کارگر دانش آموز و -خصوص من وجه و تساوی

- نماز و واجب- درسه وکالسم-حادث و قديم - شهيد و مقتول فی سبيل هللا –مقتول و شهيد 
- ی الدوردايره و منحن-شراب و سرکه-روح و مادی-ی االضالعمثلث و متساو-جوهر و جماد

اده و متحرک باالر - ده و انسانمتحرک باالرا-اسيد و باز-صواب خطا و-ميوه و خوردنی
  قضيه و جمله خبری-حيوان

سبت دايره ها در تساوی.............در عام و خاص مطلق..........در عام و خاص من ن-۴
  وجه.............و در تباين.............است.

  دو مفهوم عرضی بنويسد. هن، دو مفهوم ذاتی وآبرای انسان، مثلث، آب، گياه،  -۵

سبت عموم ن» پدر بزرگ علی در باغ روستای محمود آباد يک درخت گيالس کاشت«ی در جمله-۶
، نسبت »علی در مشهد دو رکعت نماز مستحبی خواند«ی و خصوص مطلق و در جمله

   عموم و خصوص من وجه پيدا کنيد.

 رض عام)وع، فصل، عرض خاص، عنکليات خمس را مشخص کنيد.(جنس، -٧
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رنگ برای -دايره-ی مثلثسه زاويه برا-ی انسانراه رفتن برا-اغذکسفيدی برای  -سرو برای درخت
- رزو، خندان، گريان برای انسانآشگفت زدگی،  -زرنگ برای قرم-مرنگ برای چش -جسم

 - ای حيوانجسم بودن بر -حيوان بيماری برای -نسانابيماری برای -عمود بودن اضالع بر هم
گرما  - ای يخسرد بودن بر -ی هواسرد بودن با -سيار بودن برای عددب - متفکر برای انسان

رذيلت برای  - ای درخت، برای بوته و برای گياهميوه دار بر -لثشکل برای مث -برای غذا
 - ادی برای کيف نفسانیش-برای عدد ١٠ - مرض برای سل -ای فضيلتراستگويی بر -ظلم

چهار  - حساس - خط منحنی - آهن - تصلم کم - وی گالب برای کيفب-کيف نفسانی برای غم
مساوی دو  مجموع زوايا - ای مثلثدرجه بر ١٨٠ - تابشابک برای ک - ضلعی برای مربع
درخت خرما  -سيب -جوهر -انسان -زاويه حاده-برای اسب شيهه کشندگی -قائمه  برای مثلث

 - ياهی گجسم برا-ياه برای جسم نامیگ-رما برای آتشگ - ساس برای حيوانح - برای درخت
جوهر برای جسم(برخی مفاهيم برای ماهيتی ذاتی و برای ماهيتی ديگر عرضی است 

  هستند) نسبیبنابراين 

  سان جنس است؟از ميان مفاهيم زير کداميک برای ان-٨

  اعرش -جسم - ضاحک - متفکر -حيوان

و  ، مفاهيم آدم، چيز، غذا خورنده»ندکخورد و فکر میآدم چيزی است که غذا می«در عبارت-٩
  متفکر به ترتيب ............،.............،..........،...........است.

  سواالت جا خالی

 فهوم ............آن است که فقط بر يک مصداق و يک فرد(َعلَم يا خاص) داللت کند و فرضم-١
 افراد متعدد برای آن ................باشد.

باشد، اما فرض افراد متعدد برای آن محال مفهومی يک فرد در عالم خارج داشته  اگر-٢
  نباشد.............است. مانند:مولود کعبه

  آيند ...............هستند. مانند: اين کتاب      آن مدرسهیممفاهيمی که با اسم اشاره -٣

های متعدد داشته باشد يا فرض افراد متعدد برای است که مصداق ......... آنمفهوم....-۴
  ......نباشد.آن.......

  چ مصداقی در عالم خارج نداشته باشد. تواند هيمفهوم ..............می-۵

  خوار، ققنوس و... فاهيم خيالی..................هستند.مانند:ديو، سيمرغ، مرغ آتشم -۶

های خود همواره از ر منطق بحث در مفاهيم...............متمرکز است زيرا در تعريفد-٧
  کند............استفاده میمفاهيم....

- ها نسبتکه به آن شود، همواره................نسبت برقرار میصدق بر افرادبين دو کلی از نظر  -٨
  شود.گانه يا نسب..............گفته میهای چهار
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م ی افرادی که مصداق يک مفهوشود که، همهمانی بين دو کلی نسبت..............برقرار میز-٩
  ٠هستند، مصداق مفهوم ديگر نيز باشند و بر عکس. مانند......................

  شود.یآيد که با هر يا همه شروع مز نسبت تساوی بين دو کلی همواره...........قضيه بدست میا-١٠

 همهو  از کلی ديگر باشد ترعام يک کلیای باشد که يک گونهمصاديق دو مفهوم به هر گاه دايره- ١١
فهوم مصداق م مفهوم اولهای مصداق بعضی ازباشد، اما فقط  مصداق مفهوم اول مفهوم دومفراد ا

  باشد..........................است. دوم

آيد که مفهوم بين دو قضيه همواره...........قضيه بدست می» عام و خاص مطلق«ز نسبت ا-١٢
  آيد.می بعضیتر با و مفهوم عام هرتر با خاص

بر ررا د برخیربگيرد و از افراد يکديگر را در ب برخیای باشد که گونهگاه دو مفهوم کلی به هر- ١٣
  نگيرد....................است.

 ی افرادهمه نه گيردبر میدراز افراد يکديگر را  عضیبدو کلی »وجهعام و خاص من«چون در - ١۴
  آيد.را بنابراين..................قضيه بدست می

، نسبت بين ای باشد که هيچ مصداق و فرد مشترکی نداشته باشدگونهگاه دو مفهوم کلی بههر - ١۵
  آنها...................است.

  وند.ششروع می هيچآيد که با بين دو کلی همواره ............قضيه بدست می» تباين«ز نسبت ا-١۶

گانه وعموم های چهارنسبت« ،»استدالل و تعريف«،»علم وتصور«ز ميان مفاهيم کلیا-١٧
  تباين است.»..................مثلث و شکل سه ضلعی« ،»وجهمنوخصوص

يک مفهوم و ذات باشند يا نه  ندهسازمفاهيم به اعتبار اينکه -١٨
  شوند.تقسيم می«..............»و«.............»به

وجود بهو  بخش وحقيقت بخشتهوي،سازنده، اجزاءدرونیمی هستند که مفاهي......»«........- ١٩
  يک مفهوم ديگر هستند وآن مفهوم بدون آنها وجود ندارد. آورنده

 آن حقيقتو جزءذاتگيرند اما يک مفهوم ديگر قرار می صفتفاهيمی هستند که م«...........»- ٢٠
جود د وتوانشوند و ذات بدون آن هم میبلکه بر آن عارض می شوندمحسوب نمین درونی آو  نيستند

  داشته باشد.

مايع  نخواهد داشت. مانند: حيوان وناطق برای انسان ، ذات هم وجود ......نباشد،اگر ........-٢١
  برای آب، شکل وسه ضلعی برای مثلث.

سان، م وجود خواهد داشت.مانند:مهندس يا ضاحک برای ان.ذات يا مفهو.............بدون مفاهيم - ٢٢
  يه برای مثلث.آلود وسرد برای آب سه زاوگل
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توان ر هر تعريف وجود حداقل.............مفهوم.............ضروری است و بدون آن نمید-٢٣
  تعريف دقيقی داشت.

ه و انتظار داشت که باز هم آن ذات وجود داشت کرد» جدا« ذاتاز توان نمیمفهوم...........را -٢۴
  جدا کرد.توان از ذات باشد.اما مفهوم ................را می

ن همراه و به وجود آمدن آ پيدايشخواهد زيرا با نمی«..................»فهوم ذاتی برای ذاتم-٢۵
: . مثالً خواهداست.مانند خلقت انسان همان و ناطق بودن همان. اما مفهوم...........علت می

  مهندس بودن انسان علتی غير از خلقت دارد.

يعنی تا  دشوصور میت مقدم بر ذات هميشهست که،.............آن ا ذاتیمفهوم  ترين وصفمهم-٢۶
...پس از شود. اما مفاهيم ...........زمانی که ذاتی را تصور نکنيم خود ذات هم تصور نمی

- آيند. يعنی ذاتی مقدم بر ذات و ذات مقدم بر عرضی تصور میکه ذات تصور شد میآن
  انسانثالًبرای م عرضی - ٣ذات -٢ذاتی -١شود.

هستند به اين  چند ذاتان مي مشترکو  اختصاص دارند از يک ذات بيشبرخی مفاهيم ذاتی به - ٢٧
 گويند.می«...............» مفاهيم

ارای دتقسيم شود.مانند فلز که جنس است و  قسامیاتواند به جنس دارای ...............است و می- ٢٨
  ٠..جنس است برای، مثلث، مربع، دايره و. انواعی مانند: مس آهن، قلع، جيوه و...وشکل

يا  نس مفهوم ذهنی است ودر .......... وجود ندارد. يعنی در عالم خارج چيزی که فقط حيوانج - ٢٩
  ت.شکل يا ميوه باشد وجود ندارد بلکه در عالم خارج مثالً گربه يا دايره يا سيب اس

  نام دارد.» «................مفهوم ذاتی مشترک-٣٠

  است. ......جنس هم درونی وذاتی وهم - ٣١

- یهای ديگر جدا و متمايز مصاص به يک ذات دارد و يک ذات را از ذاتبه مفهوم ذاتی که اخت- ٣٢
  گويند.می«...................»سازد،

  گر...............است.های ديصفت ذاتی متمايز کننده يک ذات از ذات- ٣٣

  ی است.فصل هم ذاتی و درونی و هم کل - ٣۴

..فصل صل انسان ازساير حيوانات..............فصل حيوان از گياهان و جامدات...............ف-٣۵
گياهان از جامدات..............و فصل جامدات از مجردات..............و فصل 
. ............آب............... فصل آتش................فصل يخ.................فصل مثلث...

  فصل اسب................است.

مجموع............و..............نوع است.مانند: مجموع حيوان که جنس است و متفکر که فصل -٣۶
  دهد که انسان است و در عالم خارج وجود دارد.است، تشکيل نوع را می



  

١٨  

 

م در توانيو می بينيملم خارج وجود دارند و هر آنچه را که ما در اطراف خود میانواع در عا - ٣٧
مصداق  آنها هستند که به ماهيات نوع يا ذاتباشد .باره آن بپرسيم چيست ؟ ................می

  گويند.خارجی می

  د.فاوت هستناز حيث امور...............يکی هستند اما از حيث امور.............مت» انواع« - ٣٨

  نها در..............است.آالف ....و اختاشتراک سگ، گربه، اسب، در..........-٣٩

  گويند.رونی.............و..............و.............را ذاتيات میسه مفهوم د- ۴٠

  هيم زير جنس را پيدا کرده و انواع آن را در مقابلش بنويسد.ازميان مفا - ۴١

  دايره  -سيب - مستطيل - گياه-منحنی  -طخ -کلش -رفسک - مستقيم

  نيد.ر آنهايی که نسبت به انسان جنس هستند مشخص کاز ميان مفاهيم زي-۴٢

  وهرج -ضاحک - جسم نامی - کاتب -طقنا -حيوان

  هاست.ها در ............بودن آناشتراک ذاتی-۴٣

  ستند.عرضی هستند. يعنی مفاهيم بيرونی ه«..............»و«.............»ز کليات پنجگانه،ا-۴۴

شود یگفته م....» «...............ع خاص است که به آن ی يک نوها الزمهبرخی از عرضی- ۴۵
لث و مانند: خندان(ضاحک) گريان، آرزو داشتن، و متعجب برای انسان و سه زاويه برای مث

  رنگ برای جسم و بيماری برای حيوان و ميوه دار برای گياه

ها که مشترک ميان چند نوع هستند و اختصاص به نوع خاصی عرضی- ۴۶
 اه رفتنرشود مانند:چاغی، الغری، سردی، سفيدی، گفته می....................» «.ندارند،

  ٠و...

ً س- ۴٧ «........................» ه قسم کلی ذاتی و دو قسم کلی عرضی رامجموعا
  گويند.می«......................» يا

.....، مجموع جنس و رک............، مفهوم درونی اختصاصی............مفهوم درونی مشت-۴٨
 فصل............، مفهوم بيرونی اختصاصی................، و مفهوم بيرونی مشترک

  شوند.شود که مجموعاً کليات پنجگانه ناميده می..................ناميده می

  سواالت تست

موصوف برای آب و نمک به ترتيب، » شور بودن«قوم ماهيت همان امور ..........است و م-١
  )٨٩(سراسری باشد و کلی عين ماهيات همان.........است.به....... و........می

  انواع - عرضی -ذاتی–عرضی - ٢اجناس          -عرضی -ذاتی-عرضی-١



  

١٩  

 

  اجناس -ذاتی -عرضی -ذاتی-۴نواع             ا -اتیذ - رضیع - اتیذ-٣

انسان، اسب و خرگوش چيست «و» اند؟حسن،حسين و مريم چيست «ه ترتيب پاسخ به سواالتب -٢
  )٩٢سراسری »(اند؟

  وعن - فصل- ۴فصل     - نوع -٣جنس      - وعن-٢وع   ن -نسج-١

ب شده ن مرتبا توجه به تفاوت های ذاتی و عرضی، کدام دسته از مفاهيم به ترتيب تقدم آنها در ذه-٣
  )٩۴(سراسری اند؟

  چهار پا - راه راه -انحيو -گور خر-٢   دو          -عدد - وجز -قدارم-١

  قينمتساوی السا -مثلث -سه زاويه -مقدار-۴رش مزه   ت -سيدیا - بليموآ - ايعم-٣

  )٩۴(سراسری شود؟ی مفاهيم شمرده میجنس همه»جسم«در کدام يک-۴

  حيوان ناطق - سنگ -سرخی -الک پشت-٢تم          ا -اهیم -وست بدنپ -واه-١

  خانه - ستقامتا -مجسمه-جسم غير نامی-۴سنگ    - استوانه - خزه-عروس دريايی-٣

  خارج از کشور) ٩۴کدام است؟(سراسری »مکعب«هوم نسبت بهگسترده ترين مف-۵

  شش وجهی - ۴ارای ابعاد      د-٣قدار       م-٢سم          ج-١

 ٩۵ترتيب کدام دسته از مفاهيم مناسب تر است؟(سراسری » فصل«ا در نظر گرفتن تعريف ب -۶
  خارج از کشور)

  تخاص يک ماهي -کلی -ذاتی -٢اتی       ذ - لیک -مفهوم-١

  ذاتی - خاص يک ماهيت - کلی-۴کلی        -ذاتی -مفهوم-٣

فهوم مارائه تعاريف درست، استفاده از مفاهيم..........است و نسبت حاکم بين دو  طريق صحيح در-٧
به ترتيب عموم و خصوص »رنگ و قرمز«و دو مفهوم » موحد و مسلمان«

  خارج از کشور) ٩٠باشد(سراسری ............و.............می

  من وجه -من وجه -جزئی-٢ن وجه           م -طلقم - زئیج-١

  مطلق - من وجه - کلی-۴طلق                م - طلقم - لیک-٣

- نگ پذير نسبت به جسم و ناطق نسبت به حيوان، به ترتيب مصداق کدام مفاهيم قرار میر-٨
  )٩۶ری گيرند؟(سراس

  عرض عام –عرض عام - ٢خاص               عرض - رض خاصع-١



٢٠

 نوع - اصخعرض - ۴صل                       ف - رض خاصع-٣

 پاسخنامه سواالت جا خالی

انسان و  - تساوی-٩اربع -چهار-٨کلی-کلی-٧کلی-۶کلی-۵کلی-۴جزئی-٣کلی -٢محال - جزئی-١
 - ١۴ن وجهخصوص م عموم و-١٣سه - ١٢وم و خصوص مطلقعم- ١١ود-١٠متفکر
 - ٢١عرضيات -٢٠ذاتيات-١٩عرضی - ذاتی-١٨تعريف - استدالل-١٧دو - ١۶تباين-١۵چهار
 - در مقام تصور-٢۶عرضی - علت-٢۵عرضی - ذاتی-٢۴ذاتی - يک- ٢٣عرضی - ٢٢ذاتی

- ٣۵---- - ٣۴فصل-٣٣فصل-٣٢کلی-٣١جنس -٣٠خارج- ٢٩انواع - ٢٨جنس-٢٧عرضی
 -سه ضلعی - سرد بودن -گرم بودن -مزهگ،بی بو،بی بی رن -سه بعدی -ینام - حساس -ناطق

- نسج-۴٠امور عرضی - جنس-٣٩عرضی - ذاتی-٣٨نوع - ٣٧فصل - جنس-٣۶شيهه کشندگی
جسم  -حيوان-۴٢مستطيل-يب/شکل،دايرهس-مستقيم/گياه،کرفس-ط،منحنیخ-۴١نوع- فصل
-۴٧عرض عام - ۴۶عرض خاص- ۴۵عرض عام-عرض خاص-۴۴درونی-۴٣جوهر - نامی

 عرض عام -عرض خاص -نوع - فصل -جنس-۴٨کليات خمس - کليات پنجگانه

 پاسخنامه سواالت تستی

وم يا کلی است يا گزينه يک(مفه-۶گزينه دو-۵زينه يکگ-۴گزينه سه-٣گزينه دو-٢گزينه سه -١
نه گزي - ٨زينه سهگ -٧جزئی/کلی يا ذاتی است يا عرضی/ذاتی يا جنس است يا فصل يا نوع

 يک

 بخش سوم تعريف

 »انواع و شرايط تعريف«درس چهارم  

تصور «در دروس گذشته گفته شد که هر گاه تصوری برای ما مجهول باشد برای روشن شدن از 
- می ناميده» تعريف«شود تا به چيستی يک مفهوم برسيم اين عمل استفاده می» های معلوم

  شود.

 :انواع تعريف

يا تعريف به تشبيه)  ال(تعريف مصداقیتعريف به مث -٢    (تعريف لفظی)تعريف لغوی  -١

 تعريف تحليلی -٣


