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 به شکلِ کوتاه پاسخ دهید. .1وال س

 ها را فقط نام ببرید.اقسام تعریف  .1.1

 ها.تعریف لغوی، تعریف مفهومی، تعریف از طریق مصداق. 1.1پاسخ سوال 

 منظور از واضح بودنِ تعریف چیست؟ .1.2

های آشنا برای مخاطب در تعریف را گویند. تا تعریف برای مخاطب، قابل فهم استفاده از واژه .1.2پاسخ سوال 

 باشد.

 بودنِ تعریف چیست؟جامع منظور از  .1.3

 های مفهوم تعریف شده را در بربگیرد.تعریف باید تمامی مصداق .1.3پاسخ سوال 

 مانع بودنِ تعریف چیست؟منظور از  .1.4

د و بر مصادیق مفاهیم دیگر صدق شدهصادق باشهای مفهوم تعریفتعریف باید تنها بر مصداق .1.4پاسخ سوال 

 نکند.

 چیست؟دوری نبودن تعریف منظور از  .1.5

 تعریف یک چیز با استفاده از خودش را گویند. .1.5پاسخ سوال 

 

 ستونِ الف را به ستونِ ب وصل کنید.. 2سوال 

 ستونِ ب ستونِ الف

 تعریف لغوی های عام و خاص یک شیء.تعریف بر اساسِ ویژگی

 تعریف مفهومی ها.ها و مثالتعریف بر اساسِ ذکر نمونه

 هاتعریف از طریق ذکر مصداق های آن.مفهوم یا مترادف تعریف بر اساسِ معنای یک
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 .2پاسخ سوال 

 تعریف لغویآن:  هایتعریف بر اساسِ معنای یک مفهوم یا مترادف

 تعریف مفهومی های عام و خاص یک شیء:تعریف بر اساسِ ویژگی

 هاتعریف از طریق ذکر مصداق :هاها و مثالتعریف بر اساسِ ذکر نمونه

 

 های زیر را مشخص کنید.صحیح یا غلط بودنِ عبارت .3سوال

 ها است.های فکری ناشی از نداشتن تعریف دقیق از مفهومی اصلی اختالفگاهی اوقات ریشه. 3.1

 □غلط    □صحیح 

 صحیح است.. 3.1پاسخ 

 کنیم.را بیان می عامکنیم و سپس مفهوم در تعریف مفهومی، با مفهوم خاص آغاز می .3.2

 □غلط    □صحیح 

 است. غلط. 3.2پاسخ 

 هدف از تعریف کردن، شناساندن مفاهیم و تصورات مجهول برای شنونده است. .3.3

 □غلط    □صحیح 

 است. صحیح. 3.3پاسخ 

 در تعریف استفاده از الفاظ مبهم، نامانوس و ایهام و استعاره مُجاز است. .3.4

 □غلط    □صحیح 

 است. غلط. 3.4پاسخ 
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 خالی را با عبارت مناسب پُر کنید.جای . 4سوال 

 ها ناشی از ........................................ و ........................................ است.ی اصلی اختالفگاهی اوقات ریشه

 هاست.مشخص نبودنِ مفاهیم و نداشتن تعریف دقیق از آن .4پاسخ 

 

 بکشید.دور عبارتِ درست، خط . 5سوال 

 ( مصداقی است.3( لغوی 2( مفهومی 1پردیس به معنای بهشت است یک تعریفِ . 5.1

 .لغوی .5.1پاسخ 

 ( مصداقی است.3( لغوی 2( مفهومی 1تعریف مرکّبات به پرتقال، لیمو، نارنگی و... یک تعریفِ  .5.2

 مصداقی. .5.2پاسخ 

 ( مصداقی است.3( لغوی 2 ( مفهومی1تعریف انسان به حیوانِ متفکر یک تعریفِ  .5.3

 مفهومی. .5.3پاسخ 

 

 های زیر کدام یک از شرایط تعریف صحیح را ندارند؟. تعریف6

 تعریف قیمتی به ثمین. .6.1

 □د( دوری نبودن         □ج( مانع بودن           □ب( جامع بودن         □الف( واضح بودن 

 الف. واضح بودن.  .6.1پاسخ 

 به شکل دارای سه ضلع مساوی.تعریف مثلث  . 6.2

 □د( دوری نبودن         □ج( مانع بودن           □ب( جامع بودن         □الف( واضح بودن 
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 ب. جامع بودن. .6.2پاسخ 

 کند.تعریف آیینه به شکلی که نور را منعکس می .6.3

 □د( دوری نبودن         □ج( مانع بودن           □ب( جامع بودن         □الف( واضح بودن 

 مانع بودن .6.3پاسخ 

 تعریف حرکت مکانی به انتقال شیء از مکانی به مکان دیگر.. 6.4

 □د( دوری نبودن         □ج( مانع بودن           □ب( جامع بودن         □الف( واضح بودن 

 دوری نبودن. 6.4پاسخ 
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