
 

   أنواع التعريف-9
  

  :أمثلة 
 التبرير لفظي شيئي التعريف

 .ألن التعريف وقع بتحديد مفهوم الموضوع  × سقراط كائن حي عاقل

 .ألن التعريف وضح الموضوع ولم يحدد مفهومه ×  الماء سائل شفاف

 .وقع التعريف بتحديد المفهوم  × الطائر حيوان ذو جناحين

 . ع التعريف بتوضيح الموضوعوق ×  الطائر يحلق في الجو

 .وقع التعريف بتحديد المفهوم  × العصفور طائر

 .توضيح للفظ  بغير الصفات المميزة له ×  العصفور سريع الحركة

 .وقع التعريف بتحديد المفهوم  × الرجل شخص راشد

 .وقع توضيح اللفظ فقط ×  الرجل يمشي على رجلين

 .يف بتحديد المفهوم أو الماهيةوقع التعر  × الشاعر إنسان فنان

 .وقع توضيح اللفظ دون تحديد مفهومه ×  الشاعر فنان
  

  :مالحظات 
  .ـ التعريف الشيئي موضوع المنطق الصوري القديم وهو ما يهمنا هنا 1   
ـ التعريف الشيئي يوضح موضوع التعريف ببيان حقيقته أي ذكر مفهومه أو ماهيته أو بذكر  2   

له ـ قدر اإلمكان ـ إن تعذر العثور على الصفات الجوهرية المحددة لماهية الموضوع صفات مميزة 
  .محل لتعريف

ـ التعريف اللفظي ويكون بتوضيح معنى اللفظ موضوع التعريف دون البحث عن حقيقته أو  3   
  ماهيته، وهذا هو مطلب أو مجال اهتمام المنطق

  .   الحديث في هذا الصدد 
  :استنتاج 

    
  التعريف الشيئي محل اهتمام المنطق الصوري األرسطي، يهدف إلى الكشف عن حقيقة الشيء         

أما التعريف اللفظي  محل اهتمام العلم التجريبي فإنه يعتني . أو على األقل تحديد مفهومه قدر اإلمكان
  .              بتوضيح معنى اللفظ وال تهمه حقيقة الشيء الذي يدل عليه هذا اللفظ



 

محتوى  المطلوب منك أيها الدارس القيام بتطبيقات، حيث تعطى لك جداول خمسة، مع     :طبيقاتت
الكفاءة المطلوب منك  الخانة األولى منها، وعليك بإكمال باقي الخانات حتى تحرز على الهدف أو

  .اكتسابها من هذا الدرس
  1تطبيق 

 التبرير لفظي شيئي التعريف الرقم

    نطقيالفيلسوف إنسان م 1

    الفيلسوف محب للعدل 2

    األديب كائن حي مبدع 3

    األديب محب للجمال 4

    التلميذ إنسان منشد للمعرفة 5

   2تطبيق 
 التبرير لفظي شيئي التعريف الرقم

    االتجاه منحى للحركة أو القصد  1

    االتزان سكون أو ثبات 2

    االتفاق حادث بدون سبب معروف 3

    االتجاه حرية في الرأي والموقف 4

    االتزان صالبة عود وحرية قرار 5

   3تطبيق  
 التبرير لفظي شيئي التعريف الرقم

    الجوهر هو الصفات األساسية للشيء  1

    العرض هو صفات الشيء غير األساسية  2

    األخالق قيم لقياس خيرية األفعال وشريتها 3

    قياإلحسان فعل أخال 4

    اإلحسان تواضع ومؤازرة  5

  
 


