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 أمثلة
  

  

 التبرير تركيبية تحليلية القضية الرقم

 .االفتراس صفة أساسية للذئاب  + الذئاب مفترسة 1

  .صفة عرضية لهذا تكون تركيبية  +    الورق ممزق  2

  .ليست صفة أساسية تدخل في الماهية  +    بعض الليالي مقمرة  3

  .صفة أساسية تدخل في الماهية    +  الحرارة تقاوم البرد  4

  .ليست صفة أساسية تدخل في الماهية  +    المصباح منير بشدة  5

  .صفة تدخل في ماهية اإلنسان    +  كل إنسان انفعالي  6

  

  ...الدارس أيها تدرب 

  

 :المالحظات
  

، مقاومة مفترس :تالحظ فيها الكلمات التالية  :الخانة األولى تجد فيها القضايا متنوعة منها  -     

فهذه األلفاظ صفات تدخل في تعريف الكلمات التي قبلها  وليست جديدة إذن فهي  البرد، انفعالي،

  .فة اإلنفعال تدخل في تعريف اإلنسانصف اإلنسان منفعل،مأخوذة منها لهذا لما نقول 

تدخل في ماهيته  ولما نالحظ القضايا الباقية نجد فيها أن كل الصفات التي حملناها للموضوع ال -    

تركيبية أي أن الصفة أو المحمول أضيف بمعنى ( .بل هي جديدة لذلك نقول عنها أنها قضايا تركيبية

  ).ركب للموضوع

  

  :االستنتاج

أي  .من الموضوع وليس فيها أي جديد اضايا التحليلية هي التي يكون فيها المحمول مأخوذالق - 1      

  .أنه صفة أو صفات داخلة في ماهية الموضوع

أي أنه صفة أو  –القضايا التركيبية هي التي يكون فيها المحمول جديدا على الموضوع  - 2      

  .صفات ليست مأخوذة من ماهية الموضوع

  

  



 

 

 :تطبيقات

  

  .حاول أيها الدارس أن تتدرب من خالل الجداول التالية وذلك بإكمال الخانات الفارغة      

  

  1تطبيق

 التبرير تركيبية تحليلية القضية الرقم

    األرض مخضرة  1

     الحرارة شديدة  2

     األسد مفترس  3

     السيارة مسرعة  4

     الفقير محتاج  5

  

  2تطبيق

 التبرير تركيبية تحليلية القضية الرقم

    بعض الناس شجعان 1

     كل األمراء حكام  2

     عمر أمين  3

     بعض األبواب مغلقة  4

     الشجرة عالية  5

  

  3تطبيق

 التبرير تركيبية تحليلية القضية الرقم

    الخضر طرية 1

     القلم مبري  2

     الحنفية مفتوحة  3

     القامة منحنية  4

     السفينة غارقة  5

  

  



 

 

  ...الدارس أيها تدرب  

  

  :استخرج من النص القضايا التحليلية والتركيبية -1

في الحكم التحليلي المحمول من ماهية الموضوع فهو ال يضيف إلى معرفتنا بالموضوع "...          

 جديدا، أما في الحكم التركيبي فالمحمول يقدم لنا صفة ليست داخلة في مفهوم الموضوع، فهو بذلك

، فصفة االمتداد التي يعبر عنها المحمول "كل جسم ممتد: "فإذا قلت .يضيف إلى معرفتنا جديدا 

كل جسم ذو "متضمنة في تعريف الموضوع، فليس في هذا الحكم التحليلي إضافة جديدة ولكن إذا قلت 

ليست من  إذ أنها" الجسم"هنا  في المحمول صفة ال أصل إليها من تحليل تعريف الموضوع  فها" ثقل

فهنا أتى لي المحمول بجديد أضفته إلى الموضوع  و تلكم هي ميزة األحكام . خصائصه التعريفية

."                                                                                                        التركيبية

  فتحي الشنيطي                                                

 

 

 أسئلة التقويم الذاتي
 

  تحليل نص –الموضوع األول 

السهل في الغالب التمييز بين الحكم والقضية، وبين االستدالل المعقول واالستدالل ليس من "      

وهذا بالنسبة إلى . فالخلط بين المنطق والنحو العام خلط كبير لم يكد يسلم منه المناطقة. المنطوق

 فمنتجات العمل الذهني من جهة على ما يقولون ال تتمثل لدراستنا إال مكسوة. بعض موقف متعمدال

  .الذهن قد أنشأت على صورها وغرارها آليات اللغة) عمليات(بعباراتها اللفظية ومن جهة أخرى 

وإذا كان حقا أن منتجات العمل الذهني حتى بالنسبة إلى فكرنا ذاته مكسوة بعباراتها اللفظية، فإن الذي 

ن يكون بناء اللغة مماثال ومن النادر جدا أ. يجب أن يعتبره المنطقي ليس هو العبارة الدالة بل داللتها

فالناس يعبرون كما يستطيعون باالستفادة إلى أقصى الحدود من مفردات . لبناء الفكر الذي تعبر عنه

فالكلمات وقواعد تركيبها شكالن مهيآن نبحث من بينهما عما يتفق أفضل االتفاق مع . اللغة ومن النحو

  فيجب علينا. تصوراتنا و تسلسلها المنطقي

                               ".مل الكلمات التي يعرفها السامع وأن نجمع بينها وفقا للقواعد المألوفة لديهأن نستع 

 Goblotغوبلو                                                    

  .أكتب مقاال فلسفيا تعالج فيه مضمون النص:  المطلوب

  

  



 

 

  تصميم مقالة      -الموضوع الثاني

  :نص السؤال 

.قارن بين األحكام التحليلية واألحكام التركيبية                    

 

 

اإلجابة على أسئلة التقويم الذاتي 
  

  :تصميم تحليل النص - الموضوع األول 

  : المقدمة 

  طبيعة العالقة بين الحكم و القضية ؟ ما -

  :الموقف

فمن الفكرة أو الحكم . ـ صعوبة التمييز بين القضية والحكم وذلك أننا نجد في كليهما العمل الذهني    

  .الذي هو عمل ذهني إلى إيجاد األلفاظ والعبارات المناسبة للفكرة

  :  الحجج 

ومنها كانت وفرة األلفاظ فال تستطيع أن تجمع كل ـ ثم إن الحكم أوسع من اللفظ المعبر عنه،     

  .األحكام

ـ صحيح أن أفكارنا ال تتجلى لنا إال من خالل اللغة لكن ما يجب أن يعتمد عليه المنطقي ليس     

  . الدالة بل الداللة

ـ والمهم هو أن السامع لما يتلقى الفكرة عن طريق اللغة وتكون مطابقة لما هو موجود عند     

ها، فهذا ما يدل على حرص صاحب الحكم على إيجاد األلفاظ المناسبة والواضحة للتعبير عن صاحب

  .فكرته

  :الخاتمة 

. نتجنب الخلط عندما نحث السامع على تسجيل فكرته وفقا لنسيج من األلفاظ التي تناسب الفكرة     

  .وهكذا تتميز الفكرة عن الحكم ونتجنب االلتباس

      

  

  

  

  

  



 

 

  تصميم مقالة  –اني الموضوع الث

  :المقدمة

  هل التمييز بين األحكام التحليلية و األحكام التركيبية مطلق؟ 

  : التوسيع

  .حمل صفة على موصوف -:التشابه -أ

  .اإلثبات أو النفي -            

  :اإلختالف  -ب

                                         

 األحكام التحليلية األحكام التركيبية

  المحمول أضيف إلى الموضوع ـ   

  متصورة  أساس الهويةغير ـ    

  ـ موسعة   

  محرفة المحمول تقتضي  -   

  الرجوع إلى الواقع     

  ـ المحمول متضمن في الموضوع  

  ـ متصورة على اساس الهوية 

  ـ شارحة 

  يكفي تحليل الموضوع إلدراك  -

  المحمول  

  

  :الخاتمة -ج 

المحمول خارج فيها  ة ال توسع معارفنا بينما األحكام التركيبية يكون ـ األحكام التحليلي      

  .الموضوع أي أنه يضاف إليه فهو تابع للوضوع دائما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


