
 
 

 

 «تعریف شرایط و اقسام» چهارم درس                           

  شود می استفاده «لوممع های تصور» از شدن روشن برای باشد مجهول ما برای تصوری گاه هر که شد گفته گذشته دروس در

 .می شود نامیده« تعریف» عمل این برسیم مفهوم یک ستیچی به تا

 :تعریف اقسام                               

  مفهومی تعریف -3 مصادیق ذکر طریق از تعریف -2(    لفظی تعریف) لغوی تعریف -1

  اژهو و لغت و ها نامه فرهنگ.ترباشد شده شناخته شنونده برای آن معنای که دیگری لفظ با لفظ کردن بیان:لغوی تعریف-1

 نحوه ویا آن های ادفیامتر مفهوم یک لغوی شیوه،معنای دراین است لفظی تعاریف از ای برمجموعه مشتمل هریک ها نامه

 هشتب بستان، باغ، معنای به پردیس، فارسی کلمه معرب فردوس:مانند.شود می بیان آن لغوی گیری شکل 

 .گویند می زنی «لفظی تعریف» آن به و شود می استفاده آشنا و رادفمت اصطالحات و ازلغات شیوه دراین:نکته

  آن به ردشبیهموردنظریاموا مفهوم ازمصادیق هایاتصاویری نمونه ذکر به تعریف دراین:ذکرمصادیق ازطریق تعریف-2

 : مرکباتکار و وسیله ای است شبیه خودنویس:مانند:خود.نیزگویند«تشبیه به تعریف»تعریف آن به که پردازیم می

 .ندگوی می ندگیران عالئم زیر موارد مانند تابلوهایی به: رانندگی عالئم.پرتقال، نارنگی، و لیمو را مرکبات می گویند 

 ر عام(مشابه)ام فاهیماین نوع تعریف با دسته بندی ویژگی های یک مفهوم به ویژگی مشترک با سایر مدرتعریف مفهومی:-3

 از می کنیموم عام آغا مفه، ویژگی منحصر به فرد(، به تعریف شیء می پردازیم.تعریف را بو ویژگی خاص آن شیء )امر خاص 

 آن راازیم،حلیل مفهوم مورد نظر می پردبه تازآنجا که در ین تعریف،سپس مفهوم خاص تررا بیان می کنیم. 

 ص ترمفهوم خا ه ضلعدارای سو.شکل مفهوم عام تراست دارای سه ضلعاست که  شکلیمانند:مثلث:نامند.می«مفهومی تعریف»

 گاه در تعریف، برای معرفی بهترمعرَّف، انواع تعریف ترکیب می شود. واع تعریف:ترکیب ان 

 .سازمانی است که فرآیند تولید کتاب را بر عهده دارد، جمع انتشار و نشرمانند: انتشارات: 

 هومیتعریف مف                تعریف لغوی                                                   

 تعریف از طریق ذکر مصادیق←...   مانند:انتشارات  سمت، انتشارات مدرسه و           
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 .شود ستفاده مینکته: برای آموختن الفاظ و مفاهیم به کودکان معموالً تعریف از طریق ذکر مصادیق ا

 ذکر معنای لغت -تشریح نحوه شکل گیری -رجوع به لغت نامه←روش تعریف لغوی

 دن نمونهن دانشا -نشان دادن تصویر -استفاده از موارد مشابه -آوردن مصداق←روش تعریف از طریق ذکر مصادیق

 آن ها راک و افتراقذکر وجوه اشت –ذکر اوصاف و ویژگی ها  -ذکر مفاهیم عام و خاص←روش تعریف تحلیلی

 شرایط تعریف صحیح                                              

 هنگام تعریف یک مفهوم، به ویژه در تعریف های مفهومی الزم است به نکات زیر توجه کنیم

 دوری نبودن -4مانع بودن       -3جامع بودن   -2واضح بودن تعریف      -1

ازبه کار  ه کنیم وستفادامفاهیم واضح و قابل فهم و روشن تر و شناخته شده تر از معرَف دازدرتعریف بای واضح بودن؛-1

 فس انساننصری شبیه انند آتش:عنم(معرَّف از معرِّف بودن روشن) و ابهام بپرهیزیم. دارای استعارهو نامأنوس مبهمبردن الفاظ 

 .باشد« جامع افراد»دو به اصطالح تعریف باید تمامی مصادیق معرَف را در بر بگیرجامع بودن؛-2

 یستنجامع ←العی االضمانند:متلت: شکل سه ضلعی متساومعرِّف(‹)معرَّفمعرِّف کمتر از معرَّف نباشد.دایرۀ مصادیق 

 باشد«ارع اغیمان»صدق کندوبرمفاهیم دیگرصدق نکندو به اصطالح مصادیق معرَفتعریف بایدتنهابرمانع بودن؛-3

 معرِّف(›)معرَّفید.مانند:سیب میوه ای مف

 تعریف یک چیز نباید با استفاده از خودش باشد)تعریف شی به خود(  تعریف دوری؛ -4

ی که سبک چیز سنگینفهوم مخالفش تعریف می شودمانند:سبک چیزی که سنگین نیست وبا مدرتعریف دوری گاه مفهوم،

 مانند: حرکت مکانی: انتقال شیءاز مکانی به مکان دیگر نیست

 درس چهارم)انواع وشرایط تعریف(@                   
 .* تعیین کنید کدام عبارت صحیح وکدام یک غلط است:

 غ تعریف به مثال همان تعریف لغوی یا تعریف لفظی است.-1

 غنیم. کن می در تعریف به روش مفهومی ،تعریف را با مفهوم خاص آغاز می کنیم وسپس مفهوم عام تر رابیا -2
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اص( ابه)امر خیم مشدر تعریف به روش مفهومی ،با دسته بندی ویژگی های یک مفهوم به ویژگی مشترک باسایر مفاه -3

 غ ویژگی خاص آن شئ)امر عام(،به تعریف شئ می پردازیم.

 صهول برای شنونده است.هدف از تعریف کردن ،شناساندن مفاهیم وتصورهای مج-4

 ص می کند.نکمک  در بیشتر موارد ارائۀ مجموعه ای از چند روش مختلف برای تعریف، به معرفی بهتر آن مفهوم -5

 غ تعریف نباید تنها برمصادیق آن مفهوم صدق کندوبرمصادیق مفاهیم دیگرصدق کند.-6

 ص ا تعریف دوری می نامند.تعریف یک چیز بااستفاده از خودش، همان تعریف شئ به خود ی -7

 صتعریف واژگانی همان تعریف لغوی است. -8

 غتعریف مناره: گلدسته از نوع تعریف به مثال است. -9

 صکنیم. پرهیز استعاره و ایهام و نامأنوس و مبهم الفاظ از است بهتر و الزم درتعریف -10

 :کنید کامل مناسب باکلمات را خالی جاهای*

 .شود می استفاده شنونده رایب وآشنا مترداف  واصطالحات لغات از آن در که است...........،تعریف لغوی تعریف دیگر نام -11

 . ردازیمپ می آن به یهشب موارد یا نظر مورد واژۀ مصادیق از تصاویری یا های نمونه ذکر به.......به یاتعریف......... تعریف در -12

 ایه وویژگی مشابه هیممفا باسایر مشترک ویژگی به مفهوم یک های ویژگی بندی بادسته تعریف..... روش درتعریف به -13

 .پردازیم می شئ تعریف به شئ، آن خاص

  .رسیم یم.....  مفاهیم به و کنیم می شروع....  کلمات و مفاهیم طبیعی،از طور به مفاهیم ترکیب تعریف،در ارائۀ برای-14

 ...........مثال وانعن به. باشد"............ " اصطالح بگیردوبه دربر را مفهوم آن مصادیق بایدتمامی تعریف -15

 عنوان به....اصطالح...نکندودر صدق دیگر مفاهیم وبرمصادیق کند صدق مفهوم آن برمصادیق بایدتنها تعریف-16

  ..................مثال

 .است...........  ،است شده نصب خودروها راهنمایی شهربرای سطح در که راهنمایی عالئم -18

 باشد. ............ رابطۀ مصادیق، نظر از شود، می تعریف آنچه با تعریف رابطۀ -19
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 هک به شکلی مثلث عریف)جامع افراد/ت-15)عامّ/خاص(-14)مفهومی( -13مصادیق/مثال( ذکر طریق از-12)لفظی( -11جواب ها:@

 مستطیل تعریف)مانع افرادیامانع اغیار/-16(.شود نمی الزاویه قائم مثلث مانندمثلث ازانواع برخی است،شامل مساوی ضلع سه دارای

 ازطریق ف)تعری-17(.کند می صدق نیز برلوزی نمی شودو انواع مستطیل شامل هستندتنها موازی دو به دو که ضلع چهار با به شکلی

 )تساوی(-18مصادیق( رذک

 :دهید کوتاه پاسخ زیر سؤاالت از یک هر *به 

 31و30ص اقسام تعریف را درقالب مثالی نام ببرید؟-19

 30ص  از انواع تعریف، تعریف لغوی را باذکر مثالی توضیح دهید؟-20

 30ص  منظور از تعریف به مثال چیست؟مثالی طراحی کنید. -21

 31و30ص  د؟ف )لغوی ، به مثال ومفهومی(جداگانه  دونمونه مثال طراحی کنیبرای هرکدام از انواع تعری-22

 32ص  برای ترکیب انواع تعاریف)لغوی،مثالی ومفهومی(مثالی طراحی کنید.-23

 35و34ص شرایط تعریف صحیح رادر قالب مثالی برای هرکدام نام ببرید؟ -24

 35 صد؟مثالی طراحی کنی« جامع ومانع نبودن تعریف  » برای  -25

 جواب درست:الف "چابک = شاطر"در تعریف مقابل ،چه اشکالی وجود دارد؟ -26

 الف(معرِّف از معرَّف روشن تر نیست.                      ب(تعریف ،جامع ومانع نیست.

 34ص منظور از واضح بودن تعریف چیست؟مثالی طراحی کنید.-27

 35و34ص طراحی کنید برای واضح بودن ودوری نبودن تعریف،  مثالی -28

 35ص منظور از جامع بودن تعریف چیست ؟ مثال بزنید. -29

 35ص منظور از مانع بودن تعریف چیست؟مثالی بزنید. -30

 (تساویترکیب شرایط جامع ومانع بودن تعریف، چه نسبتی از نِسَب اَربع رابیان می کند. ) -31

) خود به یءش تعریف( خودش از استفاده با چیز یک عریفت منظور از دوری نبودن تعریف چیست؟مثالی بزنید.-32

 مکانی زا شیء انتقال به: مکانی مثال:حرکت.آید می شمار به نادرست تعریفی نامندکه می تعریف دوری را

 .گویند می دیگر مکان به

 مفهومی(-3ذکر مصادیق  -2لغوی(  -1اقسام وانواع تعریف های زیر مشخص کنید:)  -33

 ( ر مصادیق  ذک(بشر:لفظی عربی به معنای آدم،انسان)3 )مفهومی( (صدق:مطابقت باواقع2(  لغوی(عنقا:سیمرغ)1

 (ذکر مصادیق   ابد.)(علم:همانند نوری است که به دل می ت6( لغوی(وجود: هستی)5(    مفهومی(مثلث:مقدارسه ضلعی)4

جموعه ای از روش های (انقالب سبز:به م8(میمفهو (صندلی : وسیله ای که از تکیه گاه ونشیمن گاه تشکیل شده است.)7

 (مفهومید. )الق می شوری اطکاربرد ماشین آالت کشاورزی، انتخاب گونه های پر بازده، استفاده از کودهاو بهبود روش آبیا
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در زمان شاه عباس  هجری 11درسمت غربی نقش جهان شهراصفهان، این کاخ در قرن  (عمارت عالی قاپو:بنایی است است9

 (مفهومیصفوی در شش طبقه احداث شد.هر طبقه تزیینات هنری خاصی را داراست. )

 :کنید انتخاب را صحیح گزینه*

 است؟ "جامع ومانع"کدام تعریف  -34

 فیل :حیوانی سنگین -2   اتومبیل: وسیله ای برای جابجایی                    -1

 هم مساوی هستند.شکل چها رضلعی که اضلع آن با -4مثلث :شکل سه ضلعی                                    -3

یب ک..... ودر تر...."دفقط برخی از مصادیق مجهول را شامل شو"هرگاه تعریف مااز یک مفهوم به گونه ای باشدکه  --35

 بامفاهیم........................است. مفاهیم وتصورات ،شروع کار

  یکل –جامع نیست  -4جزیی      –جامع نیست  -3کلی      –مبهم است  -2جزیی     –مانع نیست  -1

 تعریف باید جامع باشد،یعنی: -36

 ربربگیرد.د را مفهوم آن مصادیق تمامی باید -2مصادیق متعددی نداشته باشد.                        -1

 مل در بر گیرد.محتوای مفهوم را به طور کا -4افراد معرَّف خارج از از آن قرار نگیرد.                 -3

 گزینه -36         4گزینه  – 35         3گزینه -34:تست ها جواب

، )دوری است، جامع نیستدر تعاریف زیر کدام شرط از شرایط و قواعد تعریف رعایت نشده است؟ -37

 ،واضح نیست.(مانع نیست

 مربع :شکلی چهار ضلعی است که چهار ضلع آن با هم مساوی است. -1

 اگر در تعریف انسان بگوییم: حیوانی که بر روی دو پا راه می رود.  -2

 ود مهندس            انسان:موج -4انسان : حیوان نقاش                                                      -3

 سل : بیماری واگیر -6                                                 ه شیرین     انار:میو-5

  کونحرکت:عدم س -8ی خوشبو                                                     عطر : ماده -7

 که میوه دارد.  رختیدرخت سیب:د -10مثلث : شکل سه ضلعی قائم الزاویه                                   -9

 سخن چین:واشی -12مسلمان:کسی که به خدای واحد اعتقاد دارد.                       -11

 مستطیل:شکل چهار ضلعی -14                                    انسان: حیوان راست قامت     -13

 وشرو:هیرادخ--16                 مثلث : شکلی است محدود به سه ضلع مساوی -15

 ه روندهانسان:حیوان را -18طوطی:حیوان سخنگو                                                -17

 سکون:عدم حرکت -20                                  انسان : موجودی هنرمند -19

            شد.                             ی که فردنبازوج:عدد -22امام باشد.                        12شیعه: مسلمانی که قائل به -21

 یلوباشد.ک 40گوسفند:حیوانی که ممکن است،سفید رنگ باشدوحدود  -24فرد: عددی که زوج نباشد.      -23

 علم: حقیقتی همچون نور -27سیاه: مشکی است.        -26کجاوه:هودج                     -25

 انسان: موجود شهرنشین-29ری)بیماری: فقدان سالمتی(                سالمتی :فقدان بیما-28
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 اینستاگرام: وسیلۀ وقت کشی-31باسواد :شخصی که دارای تحصیالت دانشگاهی است.          -30

 .دهد می عبور خود از را نور که است شفافی ساسطق: هوا-33مذکر:کسی که مونث نیست. -32

 .باشد داشته علت که است چیزی معلول و باشد داشته معلول که است چیزی: علت-34

 آسمان گوشوارۀ:ماه هالل-36ثمین                            : قیمتی-35

 است. جامد معمولی ودردمای است الکتریسیته هادی که فلز: عنصری-37

 هستند. موازی دو به دو که ضلع باچهار مستطیل :شکلی -39کند.          می منعکس را نور که یئیآیینه:ش -38

 که است استخدام عینو: وقت تمام استخدام -41 .گویند می دیگر مکان به مکانی از شیء انتقال به: مکانی حرکت -40

 ام می دهند.تی است که فیلسوفان انج(فلسفه:فعالی42.می یابد حضور خود کار محل در وقت تمام صورت به شخص

 دوری (8( مانع نیست.7.( مانع نیست6( مانع نیست.5( جامع نیست.4(جامع نیست.3( مانع نیست.2(مانع نیست. 1 جواب ها:

( جامع 15( مانع نیست.14( مانع نیست.13نیست یا مبهم است. واضح (12( مانع نیست.11( مانع نیست.10( جامع نیست.9است

 ( دوری23است. وری(د22(جامع نیست.21است. (دوری20(جامع نیست.19(مانع نیست.18(مانع نیست.17مبهم است.(16نیست.

 جامع نیست. (30(جامع نیست.29است. (دوری28( مبهم است.27است. (دوری26نیست. ( واضح25( مانع نیست.24است.

 (مانع نیست.38ست.(مانع نی37(مبهم است.36(مبهم است.35است. (دوری34( مبهم است.33است. ( دوری32(مانع نیست.31

 است. ( دوری42است. ( دوری41است. (دوری40( مانع نیست.39

 )مغالطۀ تعریف دوری(؟درعبارات زیر چه نوع مغالطه ای به کار رفته است-38

 ام ردهاست،خو(کوزه)درسبو ازآنچه گویدکه ای؟اومی خورده چه کندکه می سؤال ازدیگری که است شده نقل شخصی حکایت-

 *پاسخ کامل دهید:

 31صمنظور از تعریف مفهومی چیست؟مثال بزنید. -38

 31ص د.تعریف مفهومی به چند روش انجام می گیرد ؟باذکر مثالی برای هرروش، به اختصار توضیح دهی-39

 35ص چیست؟ به اختصار بنویسید؟« تعریف باید جامع و مانع باشد » مقصود از عبارت   -40

 ؟ایم؟ چرا کرده ریف مستطیل از مفاهیم شکل ،ضلع وچهار استفاده کنیم ،آیاقواعد تعریف رارعایتاگر در تع -41

 خیر،زیرا مانع نیست. 

 )اقسام وشرایط تعریف(4تمرینات وفعالیت های تکمیلی درس @  

 33تمرین ص 

 یق    یف به مصادهای ویروسی :تعر بیمارینبی اول:لغوی       نبی دوم:تعریف به مثال      نبی سوم :تعریف مفهومی             

 مفهومی نسان :تعریفامی   سوبسید: تعریف لغوی     مسجد: تعریف مفهومی   خانه :تعریف به مصادیق   خفاش :تعریف مفهو 
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 36تمرین ص 

 ن راست قامت شامل گوریل و.... هم می شود.)مانع نیست(انسان: مانع اغیار نیست .حیوا

 زمان : تعریف دوری است.)دوری(

  یست(نجامع پرنده: جامع افراد نیست ، زیرا تمامی افراد پرنده نیست وتنها حیوان پرواز کننده می شود.)

 خورشید: واضح نیست . در تعریف از استعاره استفاده شده است.)مبهم است(

 یست . استفاده از کلمۀ دشوارتر در تعریف)مبهم است(یَم : واضح ن

 :38و37فعالیت های تکمیلی ص

 :تعریف لغوی1سوال

 : شابک: مخفّف حروف اول عبارت شمارۀ استاندارد بین المللی کتاب2سوال 

 نداجا: مخفّف حروف اول عبارت نیوی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران             

 مخفّف پرندۀ هدایت پذیر از دور پهپاد:             

 هما: مخفّف هواپیمایی ملی جمهوری اسالمی ایران            

ود ووجه اده می شام استف:  الف: نوعی آبگوشت در ظرفی مخصوص و... )در این تعریف از آبگوشت به عنوان مفهوم ع3سوال 

 تمایز دیزی ذکر می شود.(

 نی ونخود و....ب: نوعی غذا شامل آب ، گوشت ، سیب زمی

ی هیم اولیه آغاز نترین مفاا عامّیج: در تعریف از مفاهیم آشنا ومعلوم در نزد مخاطب استفاده می کنیم وهمواره از بدیهی ترین 

 کنیم .

 : الف(تعریف به مصادیق         4سوال 

 (ا بشناسد.رونی دو کان ب(تعریف مفهومی )این تعریف دوری نیست، زیرا فرد عینک را می شناخته ومی خواهد عینکِ

 ج(تعریف مفهومی           د(تعریف مفهومی 

 :5سوال 

 (1کتاب ریاضی وآمار 99آمار: تعریف مفهومی)ص 

 (1کُنش:تعریف مفهومی)درس اول کتاب جامعه شناسی 

 : الف: تعریف دوری  ب(تعریف واضح نیست)استفاده از الفاظ دشواردر تعریف(6سوال   

 نیست وهمۀ افراد نیست وهمۀ انواع نقاشی را شامل نمی شود. ج(تعریف جامع افراد

 د( تعریف دوری                                     ه(مانع نیست.                     
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