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أكمل تعريف ألنه وقع بالجنس القريب للمعرف   × × اإلنسان حيوان عاقل1
 )عاقل(والفصل النوعي ) حيوان(

 جامع غير مانع ألنه خال من الجنس  ×  اإلنسان عاقل 2

 رسم تام ـ جنس قريب وخاصة  ×  اإلنسان حيوان ضاحك 3

 جنس بعيد ـ وصفة عرضية خاصة   ×  اإلنسان كائن حي ضاحك 4

 المعرف أسهل من المعرف به ×   األسد ليث 6

 التعريف في حاجة إلى تعريف ×   الماء هو الماء 7

 مجازي فهو غير واضح وغير شيئي ×   المال عصب الحياة 8

  :المالحظات 
  :ة أن للتعريف شروطا أهمهانالحظ من األمثل

ـ يجب أن يكون جامعا مانعا ـ قدر اإلمكان ـ حيث يصعب أو يستحيل العثور دائما على   1    
فإذا أمكن . الجنس القريب والفصل النوعي للشيء موضوع التعريف نظرا للجهل به كليا أو جزئيا

عريف جامعا بالجنس القريب لكل أفراد أو العثور عليهما كان                                       الت
  . عناصر الشيء المعرف ومانعا بالفصل النوعي، لغيرهم من الدخول في التعريف

  :ـ الشرط الثاني للتعريف الشيئي هو الوضوح  2    
  ـ يهدف التعريف إلى التوضيح والتحديد لذلك ينبغي أن يكون التعريف  أوضح من المعرف، فقولنا 

  .لليث غير واضح ولذلك فهو ليس تعريفااألسد هو ا
  .الكتاب صديق وفي، هذا ليس بتعريف:   ـ ال يقبل التعريف بالمجاز مثل

  . القط هر:   ـ ال يقبل التعريف بما هو أصعب أو أكثر غموضا مثل
  .  ـ ال يعرف بما هو في حاجة إلى تعريف ، فقولنا قطرات المطر ماء، ليس  تعريفا

  



 
  :  استنتاج 

             
   شروط التعريف الشيئي تهدف إلى الوضوح والتحديد، فهو محصور في التعريف بالحد بنوعيه 

  .والرسم بنوعيه، وما عدا ذلك فليس بتعريف شيئي
 

  .أكمل محتويات الخانات الفارغة لكل الجداول :تطبيقات
  1تطبيق 

 التبرير غير واضح واضح جامع مانع التعريف الرقم

     ان متمدرسالتلميذ إنس 1

     التلميذ كائن متمدرس 2

     التلميذ متمدرس 3

     التلميذ إنسان كاتب 4

     التلميذ كائن حي يمشي على رجلين 5

  2تطبيق 
 التبرير غير واضح واضح جامع مانع التعريف الرقم

     اإلمام إنسان يؤم المصلين  1

     اإلمام كائن يؤم المصلين 2

     يؤم المصليناإلمام  3

     اإلمام إنسان يتلو القرآن 4

     اإلمام كائن يتلو القرآن  5

   3تطبيق   
 التبرير غير واضح واضح جامع مانع التعريف الرقم

     المنبه ساعة ذات جرس 1

     المنبه آلة ذات جرس 2

     المنبه ذو جرس 3

     المنبه ساعة كبيرة الحجم 4

      رنانالمنبه جهاز 5

 


