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«درس دوم: لفظ و معنا »   

. منظور از لفظ، مفهوم و مصداق چیست؟ مثال بزنید1  

لفظ: امری مربوط به زبان است و معنای  برابر با واژه و کلمه دارد. مثال:  خواب چهار حرف دارد. ) در این مثال 

 منظور لفظ یا واژه خواب است( / رفت فعل گذشته است. 

، نگارشر و دستوری بررش یم کنیم.   نکته: در لفظ، کلمات رو از نظر امالن 

 مفهوم: امری مربوط به ذهن است و دربردارنده معنای  است که لفظ بر آن داللت دارد. مثال: خواب خویی دیدم

 ) در اینجا خواب یک امر ذهن  است( / درختان دارای میوه های گوناگوی  هستند. 

مصداق: نمونه ای از مفهوم است که در جهان خارج و عالم واقعیت وجود دارد. مثال: وقنر زنگ زدی خوابیده 

اهنش را اتو کرد.   بودم ) در اینجا خواب معنای واقیع دارد یعن  در خارج از ذهن است( / احمد پتر

 :
ی
لفظ است یا مفهوم یا مصداق؟« انسان» الف( در موارد زیر مشخص کنید  تمرین اضاف  

. انسان یک نقطه دارد ) .............. (2. انسان حیوان متفکر است ).............(      1  

. کره ی زمیر  پر از انسان است ) ...............(3  

 ب( هر یک از کلمات مشخص شده مربوط به کدام حیطه است؟  ) لفظ ، مفهوم یا مصداق(

 ۱. اندیشیدن یک مصدر است ) ............(                      ۲. خودکار  دوستم را گرفتم ) ................(

 ۳. مسجد بر وزن مفعل و اسم مکان است  ) ...........(     ۴.  حیوانات دارای احساس هستند) ................(      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ک لفظی را با مثال تعریف کنید. 2 یک لفظ ممکن است چند معنا داشته باشد به الفایط  که دارای چند . مشیی

ک لفظ  یم گویند مثال: شتر ) شتر جنگل / شتر آب / شتر خوردی  (  معنا هستند مشتر

گانه سال (هاه / ماه های دوازدپیچ ) پیچ و مهره / پیچ و گردنه جاده (    ماه ) کره ی م  

اک لفظ چیست ؟ با مثال توضیح دهید3 . مغالطه اشیی  

هر گاه در یک استدالل یک لفظ در مقدمه اول یک معنا و در مقدمه دوم معنای دیگری داشته باشد و به دلیل 

د. مثال اک لفظ صورت یم گتر
ی غلط برداشت شود مغالطه اشتر ک از آن نتیجه گتر

 ظاهر مشتر

اک لفظ ( چون ستر اول به معن  شکم ستر 
الف( او ستر  است / ستر  بدبو است/ پس او بد بو است )مغالطه اشتر

 و ستر دوم به معن  پیاز ستر است. 

 ب( عیل  کاری است/  کاری غذا را خوشمزه یم کند/ پس عیل غذا را خوشمزه یم کند. 

اک لفظ است. کاری اول به معن  زحمتکش و پرتالش است و کاری دوم نویع ادو  یه غذاست پس مغالطه اشتر  

اک لفظ دائم رهزن است. )یعن  ب اک لفظ یم گوید: اشتر عث فریب و گمرایه یم شود(انکته: مولوی در باره اشتر  
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14تمرین کتاب صفحه   

ک خط بکشید و معانی مختلف آن ها را بیان کنید. 1 . زیر الفاظ مشیی  

ین فرهاد رفته باشد  الف( امشب صدای تیشه از بیستون نیامد                شاید به خواب شتر

معن  دوم: خواب خوش و لذت بخش ) طعم و مزه (             معن  اول: اسم شخص ) معشوقه فرهاد(    

 ب( عیل  کاری است.  کاری غذا را خوشمزه یم کند. پس عیل غذا را خوشمزه یم کند. 

: نویع ادویه غذامعن  اول: زحمت کش و پرتالش             معن  دوم  

. معنای واژه های زیر را بیان کنید. 2  

 الف( شما نیم توانید  وارد بخش مراقبت های ویژه شوید.                           نیم توانید  : اجازه نداری

: مهارت نداری   ماشیر  را داخل پارکینگ بیاوری.         نیم توای 
 بلد نیسنر نیم توای 

ی
 ب( چون رانندگ

: توان و قدرت جسمای  نداری .                نیم توای   ج( پتر  شده ای و دیگر نیم توای   این سنگ را بلند کن 

 : 
ی
ک لفظی را پیدا کنید و معانی مختلف آن را بنویسید. تمرین اضاف در عبارت های زیر مشیی  

الف دارد.    الف( حمید دوست بیست ساله من است.                ب( او با همشش پنج سال اخت  

د( او غزل های سعدی را خوب و یی اشکال خواند           ج( ساعت چند است؟                            

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ا با مثال بیان کنید. . انواع داللت لفظ بر معنا ر 4  

 : هر گاه یک لفظ معنای حقیفر و اصیل خود را برساند و کل یک چتر  را شامل شود داللت الف( داللت مطابقی

 مطابفر است. مثال: خانه ام را فروختم ) کل خانه فروخته شده (  /  کتایی  خریدم ) معنای حقیفر و کامل کتاب(

 : ستیم از معنا را شامل شود داللت تضمن  است مثال: هر گاه یک لفظ بخشر و قب( داللت تضمتی  

خانه را رنگ کردم ) بخشر از خانه مثال دیوارها رنگ شده( /  کتابم پاره شد ) منظورقسمنر از کتاب است نه تمام 

 صفحات(

ایم:  ی ایم لفظ معنای حقیفر و کامل یا ج( داللت الیی زمه یک بخشر از آن را نیم رساند بلکه لفظ بر الدر داللت التر 

 از لفظ معنای  که به آن مرتبط است برداشت یم شود. مثال: 
 یسر داللت یم کند یعن 

خانه ام را دزد برد ) نه کل خانه و نه بخشر از آن دزدیده نشده بلکه منظور وسایل و لوازم خانه است( / فالی  

 شتر  است ) منظور شجاعت است(

ی نکته:   ایم هستند. کنایه ها و استعاره ها بیانگر داللت الیی  

15تمرین کتاب صفحه   

ی کنید:   نوع داللت لفظ بر معنا را در عبارات زیر تعییر
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ایم (  شتر است ) التر 
 الف( تند ورق نزن،  کتابم را پاره کردی ) تضمن  (        ب( فالی 

د( ماشینم خراب شد ) تضمن  (      ج( کتابم را گم کردم ) مطابفر (                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

. منظور از مغالطه توسل به معنای ظاهری چیست؟ با مثال توضیح دهید5  

یم به خطای    به کار بتی
ایم، داللت مطابفر  منتیه یم شود که آن را توسل اگر به جای داللت و معای  تضمن  و التر 

ال: به معنای ظاهری یم نامند . مث  

 الف( محمد شاه قاجار سوگند خورده بود که خون امتر کبتر را نریزد لذا دستور داد او را خفه کردند. 

  خون شامل هر نوع قتیل اعم از خفه کردن ، اعدام ، تتر زدن و ... یم شود اما محمد شاه به معن  مطابفر 
 ) ریخیر

 و اصیل ریخیر  خون تکیه کرده تا به این وسیله عهد و سوگندش را نشکسته باشد(

مدیر: دانش آموز حق ندارد گویسر تلفن را به مدرسه بیاوردب(   

 حسن: پس یم توانیم لپ تاپ یا تبلت بیاوریم

ونییک و مشابه گویسر است (  ) منظور از گوشن تلفن در اینجا هر وسیله ارتبایط الکتر

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

: انواع داللت لفظ بر معنا را در عبارت های زیر مشخص کنید. 
ی
 تمرین اضاف

یون ما شکست ) .............. (ب( تلویز      ون اعالم کرد امروز هوا بارای  است ) ............. (    یالف( تلویز   

د( تو ماه تابان هسنر ) .................(   ج( عمویم به ما یک تلویزیون هدیه داد ) ................(                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

. منظور از مغالطه نگارشر کلمات چیست؟ مثال بزنید6  

 و حرکات کلمات یا غلط امالی  و دیکته ای باعث پدید آمدن مغالطه 
عدم رعایت دقیق عالئم سجاوندی و نگاریسر

 نگاریسر کلمات یم شود. مثال

 گنجینه پنهان شده ، توسط هوشنگ کشف شد ) گنجی که پنهان شده توسط هوشنگ کشف شد(

نجینه پنهان شده توسط هوشنگ ، کشف شد ) گنجی که توسط هوشنگ پنهان شده کشف شد(گ  

 فردا سفر تمام یم شود / فردا صفر تمام یم شود. ) مسافرت / ماه صفر (

ویرگول و عالمت سوال و ... است.  نکته: منظور از عالئم سجاوندی نقطه ،  

16تمرین کتاب صفحه   

مختلف جمالت زیر را مشخص کنید:  با تغییر عالئم سجاوندی، معانی   

. به نظر عیل احمدی دانشجوی خونر است. 1  
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  عیل ، احمدی دانشجوی خویی است. احمدی دانشجوی خویی است / به نظرِ به نظر، عیِل 

. یک کنفرانس علیم در مورد حفاری چاه های نفت در بوشهر بر گزار یم شود. 2  

رگزار یم شود ) موضوع کنفرانس، حفاری چاه نفِت بوشهر است(کنفرانس علیم در مورد چاه نفت در بوشهر، ب  

 کنفرانس علیم در مورد چاه نفت، در بوشهر برگزار یم شود. ) محل کنفرانس، بوشهر است(

 معنای کلمات زیر را بنویسید. 

(       ارض ) پهنا (   عرض ) پول خارجی ( ارز  پادشاه( ) فرمانروا / َمِلک ) فرمانروای  (    ُملک ) زمیر   

ک 
َ
) دارای  و ثروت (ِملک ) فرشته (   َمل  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ح دهید. 7 . مغالطه ابهام در مرجع ضمیر را با مثال شر  

 مرجع ضمتر مشخص نباشد و جمله
ی غلط شود که  اگر در عباریر دچار ابهام شود ممکن است سبب نتیجه گتر

: رستم بر اسب نشست، دسنر بر شش کشید و حرکت کردابهام در مرجع ضمتر گفته یم شود  به آن مغالطه  

 در این مثال مرجع ضمتر در کلمه شش مشخص نیست ممکن است منظور ش خودش یا ش اسب باشد. 

شکارجی به طرف آن شلیک کردمثال: پلنگ به دنبال آهو بود که   

 شکارجی به پلنگ شلیک کرد یا به آهو ؟ مشخص نیست چون مرجع کلمه آن معلوم نیست

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

: 18تمرین کتاب صفحه   

. های زیر را توضیح دهید و بودن عبارت دو پهل  

.ای مردم پادشاه از من خواسته که فالن شخصیت را لعنت کنم پس لعنت خدا بر او باد. 1  

 برداشت اول: لعنت خدا بر پادشاه باد                  برداشت دوم: لعنت خدا بر آن شخصیت باد

. سارا کتاب های احمد را به برادرش داد. 2  

احمد را به برادر خودش داد. ) برادر سارا ( برداشت اول: سارا کتاب های  

 برداشت دوم: سارا کتابهای احمد را به برادر احمد داد.   ) برادر احمد (

     : 18فعالیت تکمییل صفحه 

در عبارات زیر امکان پدید آمدن چه برداشت های متفاونی وجود دارد؟ . 1  

اک لفظ (           الف( خانم پزشیک دیروز به عیادت بیماران آمد  ) اشتر  

 برداشت اول: خانیم که شغلش پزشک بود به عیادت بیماران آمد
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 برداشت دوم: خانیم که فامیلش پزشیک بود به عیادت بیماران آمد

) ابهام در مرجع ضمتر (     ب( او گفت که این کتاب من است   

این کتاب مال خودش است برداشت اول: او گفت این کتاب مال مِن گوینده است / برداشت دوم: او گفت  

 ج( پش با دیدن پدر خود، گرد و خاک لباسش را تکاند 

)  برداشت اول: پش گرد و خاک لباس خودش را تکاند       ) ابهام در مرجع ضمتر

 برداشت دوم: پش گرد و خاک لباس پدرش را تکاند

ی از تو گشت.           اک لفظ( )د( چون ازو گشتی همه چیر اشتر  

اول: چون از آِن او و مال او شدی همه چتر  مال تو شدبرداشت   

 برداشت دوم: چون از او روی گردان شدی همه چتر  از تو روی گردان شد و از دست دادی. 

) ابهام در مرجع ضمتر (ه( سعید همسایه اش را تکریم یم کند، او فرد متدیتی است                 

داشت دوم: همسایه سعید فرد متدین  است. برداشت اول: سعید فرد متدین  است     بر   

) مغالطه نگاریسر کلمات ( و( عفو الزم نیست اعدامش کنید   

برداشت دوم: او را ببخشید و نیازی به اعدامش نیستبرداشت اول: نیازی به بخشش نیست او را اعدام کنید       

اک لفظ ش  الف(  . 2 جناس تام مانند روان ) روح(  ود؟کدام یک از اقسام جناس یم تواند باعث مغالطه اشیی

 روان ) جاری ( 

اک لفظ در ادبیات ذکر کنید که باعث زیبان  کالم شده باشد.   ب( یک مثال از اشیی

 برادر که در بند خویش است نه برادر نه خویش است. 

ایم ج( در کنایه و استعاره در ادبیات از کدام داللت استفاده یم شود؟  داللت التر   

ام مشخص کنید.  . نوع داللت3 ی الفاظ زیر را از میان مطابقه ، تضمن و الیی  

ایم(       ب( دزد ماشینم را برد. ) مطابفر  (  الف( او حاتم بخشر یم کند.  ) التر 

ایم (  ج(  کفشم را واکس زدم. ) تضمن  (            د( خانه خرابم کردی. )التر 

ی کنید: 4 . نوع مغالطات زیر را تعییر  

مان گفت بروید مطالعه کنید،  الف( چرا تمرین را  ؟ چون دبتر
حل نیم کن  و نشسته ای کتاب داستان یم خوای 

 نگفت تمرین حل کنید ) مغالطه توسل به معنای ظاهری (

اض کرد که شم را بریدی. سلمای  گفت: ش بریده که  ب( سلمای  ناگهان با تیغ پوست ش فردی را برید فرد اعتر

به معنای ظاهری ( حرف نیم زند ) مغالطه توسل  
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. نشان دهید چگونه با تغییر حرکات کلمات زیر معنای آن ها تغییر یم کنند: 5  

شت / ِکشت (       کشت 
ُ
ر (    شکر ) ک

َ
کر / ِشک

ُ
) ِسحر / َسَحر ( سحر ) َسم / ُسم (    سم ) ش  

سته (نشسته 
َ
سته / ِنش

ُ
ش
َ
) ن  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

: انواع مغالطات را در عبارات زیر مشخص کنید: 
ی
 تمرین اضاف

 الف( در باز است. باز پرنده است پس در پرنده است ) ............ (

 ب( مریم هنگام دیدن مادرش موهایش را شانه زد ) ................ (

و برای بازدیدی پنج روزه از اصفهان به شهر ما آمد ) ................ (ج( ا  

  ).....(چون ساعت ده شب هم بعد از ظهر به حساب یم آیدم بعد از ظهر بیا چرا ساعت ده شب آمدی؟ د( گفت

رش کشف شد ).......(ی( جسد فرد کشته شده توسط براد  

 
ی

 انسان است، غایت زندگ
ی

انسان مرگ است پس سعادت انسان همان مرگ اوست ).....(ه( سعادت غایت زندگ  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 سواالت تستی درس دوم

      . در کدام گزینه درخت یک مفهوم است؟1

ن تولید یم کند       ر ب( مادرم درخت باغچه را آب یم دهد                           الف( درخت اکستر  

در بیابان قطع یم کرد را د( فردی را دیدم که درخنر  ج( ترکیب درخت پر ثمر یک ترکیب وصف  است             

وجود دارد؟ تضمتی . در کدام عبارت داللت 2  

فروخت     ج( دلم به حالش سوخت        د( لباس تازه ای خریدمالف( پای بازیکن شکست     ب( او ماشینش را   

رد؟چه نوع مغالطه ای وجود دا« آن ها چند عکس از ما گرفتند» . در عبارت 3  

اک لفظ   ب( نگار  ج( توسل به معنای ظاهری       د( ابهام در مرجع ضمتر     یسر کلماتالف( اشتر  

چه نوع داللتی وجود دارد؟« قرص آرزوهایش فرو ریخت » در چمله . 4  

ایم           ج( تضمن            د( مفهویم                             الف( مطابفر               ب( التر 

« دومپایان درس   »  
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