
 

 مفهوم جزئی : مفهومی که قابلیت انطباق بر بیشتر از یک مورد را ندارد.  یعنی تنها قابلیت فرض بر یک مصداق برایش وجود دارد.

فرض افراد مختلف برایش محال است. ●                       

  ( مریخ -چین  -آفریقا  -یزد  - رضا عطاران ) ( اسم خاص افراد / شهر / قاره / سیاره .....1

اون مغازه( -) این شهر  .... ( اسم اشاره قبل از اسم بیاد نه بعدش2  

)علی(اسم داخل گیومه باشد ....  (3  

حرف دارد.( 4)مادر ....  ( صحبت راجع به لفظ باشد4  

داداش علی ( -) دایی احمد شاخص ها + اسم ..... ( 5  

    

آن مشخص نیست. یعنی قابلیت فرض مصادیق زیاد دارد.صداق ممفهومی که قابلیت انطباق بر بیشتر از یک مورد را دارد و  مفهوم کلی:  

فرض افراد مختلف برایش جایز است. ●                            

(یدای -عمه  - خاله -)عمو ( شاخص ها به تنهایی ...... 1  

رهبر انقالب( -پایتخت تهران  -)مولود کعبه عناوین و القاب ...... ( 2  

شهریور( -اردیبهشت  -) مهر ( ماه و فصول ..... 3  

ایرانی( -)ژاپنی  ( جزئی + ی .......4  

شریک الباری سیمرغ( -ضلعی  5)مربع  ...... ( چیزی که امتناع عقلی است5

 * استاد پریا                                                                                                                                  همایش منطق دهم*  1

 مفهوم جزئی و کلی

 نکته : 

 میتونه مفهوم جزیی در خارج مصداق نداشته باشد:

رستم    

 تمرین : 

    

  جولیوس سزار   سوال پنجم امتحان ریاضی که جواب ندادم

  قرن   میز

  شاهکار ادبیات  کتاب منطق

  ورزشگاه ازادی   مهدی مهدوی کیا

  هملت  نسیم صبحگاهی

  زمین بازی والیبال  دانش آموز باهوش

  استاد پریا معلم منطق ما  1363ششم شهریور 

 

www.farasoo.online آموزشینوین هایمبتکرطرحفراسو  ۰۹۱۲-۱۰۶۸۵۹۳  



 (98قلم چی )                                                                                                   جزئی عبارت است از ....... که فقط میتواند یک ........ داشته باشد   -

 مصداق -( مفهومی4                مصداق            -( لفظی3                 معنا             -( مفهومی2            معنا          -لفظی (1      

 ( 99) گاج                                                                                                 . .........م ییبرای مفهوم) کلی( آن است که بگومناسب ترین تعریف  -2

 ( مصلدیق خارجی متعدد دارد 2( دست کم یک مصداقش در خارج وجود دارد                             1      

 هم خارجی و ( هم مصادیق ذهنی دارد 4عدد صدق کند                                            ( میتواند بر موارد مت3     

 ( 99) گزینه دو                                         ؟                                                                         ستنیمفهوم مشخص شده در کدام گزینه کلی  -3

 است. دختر  تنها فرزند این اقا( 2                                                                     نقطه ندارد.         )کوه(( 1      

 اصفهان نیست. پایتخت ایران( 4                                                         دماوند است. ایران بلند ترین قلۀ( 3      

                                                                                                                                                        کدام گروه کلمات همگی کلی هستند ؟  -4

 ( 95) سراسری

 کعبه  -ۀ نوبل اقتصاد برند -( فیزیکدان معروف 2اذان ظهر                                        -گلستان سعدی  -شمسی ( منظومۀ 1    

 اولین دولت پس از انقالب  -اخرین فصل سال  -( تنها قمر زمین4احمد شاملو                                       -شعر نیمایی  -( بهترین کتاب سال3   

 ( 99قلم چی )                                                                                                         کدام دسته از مفاهیم از کلی به جزئی مرتب شده اند ؟  -5

 ناطق  -رشد کننده  -جسم (4               ناطق         -جسم -( حیوان3زیبا                         -رشدکننده  -( حیوان2ناطق                     -هنرمند  -جسم( 1   

 کدام گزینه میتواند وصف یک مفهوم کلی باشد ؟  -6

 .( نمیتواند برایش بیش از یک مصداق فرض کرد 2                                                .رجی محال است  ( وجود مصادیق خا1   

 فرض کرد . فقط یک مصداق برایش( میتوان 4                                  حال است .      فرض کصادیق متعدد برایش م( 3  

 ( 93) خارج از کشور                                                                                    تفاوت اصلی جزئی و کلی این است که ......... برایش محال است . -7

 وجود بیش از یک مصداق  -( دومی بر خالف اولی2فرض بیش از یک مصدق                                     -( اولی بر خالف دومی 1   

  وجود مصادیق متعدد  -( دومی بر خالف اولی4                             وجود یک مصداق                -( اولی بر خالف دومی 3   

 (99) سنجش                                                                                                     در کدام گزینه به ترتیب اولی کلی و دومی جزئی است؟  -8

 میدان انقالب  -( امام اول2      سی و سه پل                               -( کوه با حرف ک شروع می شود 1   

 خیابان شریعتی  -( ژاپنی 4                کتاب این مرد                         -( اولین حرف از حروف الفبا3   

 2 * استاد پریا                                                                                                                                  همایش منطق دهم*    

 

 توجه : برای دسترسی به مشق شب و تکالیف به سایت فراسو 

www.farasoo.online 

 ساعت قبل ازشروع جلسه بعد 48مراجعه کنید و حداکثر تا 

 .بارگزاری کنیددر سایت فراسو جهت بررسی توسط استاد مربوطه تکالیف را 
 


