
 

 

 

 خالصة علم املنطق
 

  

 

  

 للدكتور الشيخ عبد اهلادي الفضلي

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 



 

 فهرس الكتاب 

 علم المنطك 

 العلـم 

 الداللـة 

 أنواع اللفـظ 

 أنواع المعنى 

 النسب األربع 

 الكلٌات الخمسة 

 التعرٌـف 

 التمسٌم والتصنٌف 

 المضاٌـا 

 ألسام الحملٌة 

 ألسام الشرطٌة 

 االستدالل 

 االستدالل غٌر المباشر 

 التنالـض 

 العكس المستوي 

 عكس النمٌض 

 النوع الرابع من أنواع التالزم 

 االستدالل المباشر 

 المٌـاس 

 االلترانً الحملً 

 األشكال األربعة 

 االستمراء 

 التمثٌـل 

 التحلٌل والتركٌب 

 مناهج البحث العلمً 



 

 علم المنطك

 

 تعرٌفه: 

 

 ٌبحث عن المواعد العامة للتفكٌر الصحٌح.علم المنطك هو علم 

 

 موضوعه:

 

 موضوع المنطك: التعرٌف واالستدالل ومناهج البحث.

 

 توضٌح:

 

ٌهٌا لنا علم المنطك لواعد التعرٌف ولواعد االستدالل ولواعد المنهجة أو 

 طرٌمة البحث العلمً.

 

ف األشٌاء تعرٌفاً ٌبٌن حمٌمتها أو ٌوضح 1)  معناها.( فٌعلمنا كٌف نعّرِ

 ( وٌعلمنا كٌف نستدل على صحة الفكرة أو خطبها.2)

( وٌعلمنا كٌف نبحث المعلومات بحثا منظماً ٌبعد البحث عن العمم أو 3)

 الولوع فً الخطأ.

 



 فابدته:

 

من الواضح أن جمٌع العلوم هً نتاج التفكٌر اإلنسانً ومن الواضح  - 1

بج صحٌحة وممبولة، ولد أٌضا أن اإلنسان حٌنما ٌفكر لد ٌهتدي إلى نتا

 ٌنتهً إلى نتابج خاطبة وغٌر ممبولة.

 

معرض بطبٌعته للخطأ والصواب وألجل أن  -إذن  -فالتفكٌر اإلنسانً 

ٌكون التفكٌر سلٌما، وتكون نتابجه صحٌحة، أصبح اإلنسان بحاجة إلى 

 لواعد عامة تهٌا له مجال التفكٌر الصحٌح متى سار على ضوبها.

 

كفل بوضع وإعطاء المواعد العامة للتفكٌر الصحٌح هو علم والعلم الذي ٌت

المنطك. فإذن حاجتنا إلى دراسة علم المنطك شًء ضروري البد منه 

 وذلن ألجل أن ٌكون تفكٌرنا العلمً صحٌحا وذا نتابج ممبولة .

 

ومن هنا عّد علم المنطك: األساس الوحٌد والمنطلك األول لجمٌع المعارف 

 البشرٌة.

 

ف إلٌه: أننا بتعلّمنا لواعد المنطك نستطٌع أن ننمد األفكار ٌضا - 2

والنظرٌات العلمٌة فنتبٌّن أنواع الخطأ الوالع فٌها وأن نتعرف على 

 أسبابها.

 

وبمعرفتنا لمواعد المنطك نستطٌع أٌضا أن نمٌز بٌن المناهج العلمٌة  - 3

غٌر السلٌمة السلٌمة والتً تؤدي إلى نتابج صحٌحة وبٌن المناهج العلمٌة 

 والتً تؤدي إلى نتابج غٌر صحٌحة.



ونستطٌع كذلن على ضوء فهمنا لمواعد المنطك أن نفرق بٌن لوانٌن  - 4

العلوم المختلفة، وأن نمارن بٌنها ببٌان مواطن االلتماء والشبه بٌنها 

 ومواطن االختالف واالفتراق.

 

 والخالصة:

 

على تكوٌن لدرة التفكٌر السلٌم أن المٌمة الدراسٌة لعلم المنطك هً بتوفره 

فً البحث والنمد وتمٌٌم اآلراء واألفكار وتمدٌر األدلة والبراهٌن فً 

 مختلف مجاالت الفكر اإلنسانً.

 

 تمرٌنات

 

 بٌّن لماذا ندرس علم المنطك؟ على ضوء معرفتن لموضوعه. - 1

 نالش ما ٌلً: - 2

 

 ٌة.المنطك هو المنطلك األول لجمٌع المعارف البشر -أ 

 المنطك ٌصحح التفكٌر اإلنسانً. -ب 

 نستفٌد من لواعد المنطك فً معرفة مدى صواب التعرٌف أو خطأه. -ج 

 

 التعرٌف واالستدالل ومنهج البحث، موضوع المنطك أوضح ذلن؟ - 3

 



 العلـم

 

 تعرٌفه:

 

 العلم: هو انطباع صورة الشًء فً الذهن.

 

 تمسٌمه: 

 

 التصور والتصدٌك.ٌنمسم العلم إلى لسمٌن هما: 

 

 ـ التّصور 1

 

 تعرٌفه: التصور هو إدران الشًء.

 

 إٌضاح التعرٌف:

 

إذا نظرت إلى خارطة العراق المعلمة أمامن تنطبع صورتها فً ذهنن. إن 

 صورتها المنطبعة فً ذهنن هً إدراكن للخارطة وهو التصور.

 

وإذا حاولت أن تتعرف على مولع بغداد وممدار المسافة بٌنها وبٌن مراكز 

األلوٌة )المحافظات( األخرى، تحدث فً ذهنن صور متعددة لنسب 



المسافات بٌن بغداد ومراكز األلوٌة األخرى. تلن الصور هً إدراكن لها 

 وتصّورن إٌاها.

 

ى ممادٌر وإذا رجعت إلى جدول المماٌٌس وتعرفت وفك تعلٌماته عل

المسافات بٌن بغداد ومراكز األلوٌة تحدث فً ذهنن أٌضا صور المسافات 

 التً تعرفت علٌها.

 

 تلن الصور هً علمن بها أو إدراكن لها وهو تصور لها.

 

 أن التصور ٌساوي اإلدران. والخالصة:

 

 ـ التصدٌك 2

 

 تعرٌفه: التصدٌك هو االعتماد بالشًء.

 

 إٌضاح التعرٌف:

 

حاولة البرهنة على ممادٌر المسافات بٌن بغداد ومراكز األلوٌة إذا لمت بم

فً مثالنا السابك وانتهٌت بعد إلامة البرهان إلى صحة ما تصورته عن 

 الممادٌر وفك تعلٌمات جدول المماٌٌس وآمنت بها واعتمدت.

 

 إن اعتمادن بها هو التصدٌك.



 

بنفسن بعّدهم أن فً الصف خمسٌن طالبا ولمت  –مثالً  –وإذا لٌل لن 

ورأٌتهم خمسٌن كما لٌل لن، واعتمدت بذلن: إن اعتمادن هذا هو 

 التصدٌك.

 

 إن التصدٌك ٌساوي االعتماد.  والخالصة:

 

 مجال التصدٌك:

 

للتصدٌك مجال واحد فمط، هو النسبة فً الجملة الخبرٌة . ومعناه: أن 

 التصدٌك اعتماد ٌتعلك بالحكم بٌن شٌبٌن.

 

)المناخ حار( نجد أمامنا جملة خبرٌة مؤلفة من مسند  فمثال: حٌنما نمول

إلٌه وهو )المناخ( ومسند وهو )حار( ونسبة بٌن المسند إلٌه والمسند وهً 

 )الحكم( على المناخ بأنه حار.

 

 اعتمادنا بصحة هذا الحكم أو عدم صحته هو التصدٌك.

 

 فمجال التصدٌك: إذن هو الحكم بوجود شًء أو الحكم بعدم وجوده.

 

 مجال التصور:

 



أما التصور فٌتعلك بكل شًء سواء كان حكماً أو غٌر حكم، مفرداً أو 

 جملة.

 

 تمسٌم التصور والتصدٌك:

 

 ٌنمسم كل من التصور والتصدٌك إلى لسمٌن هما: الضروري والنظري.

 

 وهو إدران البدٌهً الذي ال ٌتطلب تفكٌرا. الضروري: - 1

 ً والذي ٌتطلب تفكٌرا.هو اإلدران غٌر البدٌهالنظري:  - 2

 

 أمثلة:

 

 كتصورنا معنى الشًء وتصورنا معنى الوجود. أ ـ التصور الضروري:

 كتصورنا حمٌمة الكهرباء ]وحمٌمة الروح[. ب ـ التصور النظري:

كتصدٌمنا بأن الواحد نصف االثنٌن ]والكل  ج ـ التصدٌك الضروري:

 أعظم من الجزء[.

بأن األرض متحركة، وتصدٌمنا بأن زواٌا كتصدٌمنا  د ـ التصدٌك النظري:

 المثلث تساوي زاوٌتٌن لابمتٌن.

 

 

 



 الخالصة:

  

 

 

 تمرٌنات

 

هل تستطٌع أن توجد تصدٌما بال تصور، أو توجد تصورا بال  - 1

 تصدٌك؟

 مٌّز التصور من التصدٌك فٌما ٌلً: - 2

 

 ( ألمت علٌها البرهان.22زاوٌة حادة لمثلث درجتها ) -أ 

 

استماعن إلى المذٌاع وهو ٌعطً إحصابٌات ضحاٌا الزلزال فً  -ب 

 الٌابان لخمس سنوات.

 مالحظتن إلى عداد المسافة فً السٌارة من بغداد إلى النجف. -ج 

 لراءتن العبارة التالٌة )األمازون أعظم نهر فً العالم(. -د 

 



 (؟فّرق بٌن مجال التصور والتصدٌك فً الجملة اآلتٌة )المناخ حار - 3

 عٌّن الضروري والنظري ونوعهما فٌما ٌأتً: - 4

 

 العلم بحرارة النار. -أ 

 العلم بأن النار محرلة. -ب 

 العلم بأن مساوي المساوي مساٍو. -ج 

 العلم بحمٌمة الممر. -د 

 العلم بأن العدد إما زوج أو فرد. -هـ 

 

كٌف تفّرق بٌن التصور الضروري والتصدٌك النظري على ضوء  - 5

 تعرٌف كل واحد من األلسام األربعة؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الداللـة

 

 تعرٌفها:

 

 الداللة هً ما ٌوجب إدران شًء بسبب إدران شًء مالزم له.

 

 إٌضاح التعرٌف:

 

إذا سمعت جرس الباب ٌَُدق ٌنتمل ذهنن إلى وجود شخص بالباب لد ضغط 

على على الزر، وهذا االنتمال ٌوجبه عادة مالزمة صوت الجرس للضغط 

 الزر.

 

 هذا اإلٌجاب نفسه هو الداللة.

 

 فهنا ثالثة أمور:

 

 وهو صوت الجرس. الدال:

 

 وهو وجود الشخص بالباب. المدلول علٌه:

 



وهً إٌجاب إدراكن وجود الشخص بالباب إلدراكن صوت  الداللة:

 الجرس.

 

 ألسامها:

 

 تنمسم الداللة إلى األلسام التالٌة:

 

داللة سماع الصوت خارج الدار على  اللفظٌة، مثل:الداللة العملٌة  - 1

 وجود متكلم.

داللة رؤٌة الدخان على وجود  الداللة العملٌة غٌر اللفظٌة، مثل: - 2

 النار.

 داللة لفظ )آخ( على التألم. الداللة الطبعٌة اللفظٌة، مثل: - 3

داللة سرعة حركة النبض على  الداللة الطبعٌة غٌر اللفظٌة، مثل: - 4

 وجود الحمى.

داللة األلفاظ على معانٌها، كداللة لفظ  الداللة الوضعٌة اللفظٌة، مثل: - 5

 للم على معناه.

 

 ألسام الداللة الوضعٌة اللفظٌة:

 تنمسم الداللة الوضعٌة اللفظٌة إلى ثالثة ألسام هً:

 

وهً داللة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له،  الداللة المطابمٌة: - 1

 لفظ )الدار( على جمٌع مرافمها. كداللة



وهً داللة اللفظ على جزء المعنى الذي وضع له،  الداللة التضمنٌة: - 2

 كداللة لفظ )الصف( على الطالب فمط.

وهً داللة اللفظ على معنى مالزم للمعنى الذي  الداللة االلتزامٌة: - 3

خالد وضع له كداللة لفظ )حاتم( هنا )حاتم الطابً( وإنما ٌراد وصف 

 بالكرم المالزم لحاتم الطابً.

 

فكلمة )حاتم( هنا استعملت فً المعنى المالزم )وهو الكرم( للمعنى الذي 

 وضع له اللفظ )وهو حاتم الطابً(.

 

 شرط الداللة االلتزامٌة:

 

أن ٌكون السامع عالماً  ٌشترط فً استعمال األلفاظ للداللة االلتزامٌة

بالمالزمة بٌن المعنى الذي وضع له اللفظ وبٌن المعنى المالزم له الذي 

 استعمل فٌه اللفظ.   

 الخالصة:

 



 تمرٌنات

 

 كم هً أطراف الداللة؟ أذكرها موضحا إٌاها باألمثلة؟ - 1

 عٌّن أنواع الدالالت الست فً األمثلة التالٌة: - 2

 

 على لرب شروق الشمس.داللة ضوء الصباح  -أ 

 

 داللة إشارات عبور الطرق على مواضع العبور. -ب 

 داللة احمرار الوجه على الخجل. -ج 

 .-متلفظا بها  -داللة جملة )التلمٌذ نشٌط( على معناها  -د 

 مكتوبة على اللوحة. –داللة جملة )التلمٌذ نشٌط( على معناها  -هـ 

 رها بالطرٌك.داللة أثر عجالت السٌارة على مرو -و 

 

 استعمل كلمة )كتاب( دالة داللة مطابمٌة مّرة وداللة تضمنٌة أخرى. - 3

 بٌّن نوع داللة كلمة )عنترة( فٌما ٌأتً: - 4

 

 من أبطال العرب عنترة العبسً. -أ 

 هذا عنترة )مشٌرا إلى صدٌمن( -ب 

 

 ما هو شرط الداللة االلتزامٌة؟ اذكره ووضحه باألمثلة؟ - 5



 

 اللفـظأنواع 

 

ٌنمسم اللفظ باعتبار المعنى الموضوع له أو المستعمل فٌه إلى مختص 

 ومشترن ومنمول ومرتجل وحمٌمة ومجاز.

 

 وهو اللفظ الذي له معنى واحد، مثل: حدٌد، حٌوان. المختص: - 1

وهو اللفظ الذي له عدة معانً، مثل: عٌن )ولفظة عٌن لها  مشترن: - 2

الباصرة، وعٌن الماء وغٌرها(، وجون )لفظ جون عدة معانً منها: العٌن 

 ٌعنً: األسود واألبٌض(.

وهو اللفظ الذي وضع لمعنى ثم استعمل فً معنى آخر  المنمول: - 3

لوجود مناسبة بٌن المعنٌٌن، وهجر استعماله فً المعنى األول الذي وضع 

 له، مثل: صالة، مذٌاع.

ستعمل فً معنى آخر مع وهو اللفظ الذي وضع لمعنى ثم ا المرتجل: - 4

 عدم المناسبة بٌنهما، مثل: حارث، أسد )من األسماء األعالم(

وهً اللفظ المستعمل فً معناه الذي وضع له، مثل: لفظ أسد  الحمٌمة: - 5

 حٌنما ٌستعمل فً الحٌوان الخاص.

وهو اللفظ المستعمل فً غٌر معناه الذي وضع له لوجود  المجاز: - 6

 ، مثل: لفظ أسد حٌنما ٌستعمل فً الرجل الشجاع.عاللة بٌن المعنٌٌن

 

 

 

 



 الخالصة:

 

 المفرد والمركب:

 

 وٌنمسم اللفظ باعتبار داللته على معناه إلى مفرد ومركب.

 

 المفرد - 1

 

 تعرٌفه: 

 

المفرد: هو اللفظ الذي ال ٌدل جزؤه على جزء معناه، مثل: محّمد، علً 

عند المناطمة، وإن كان مركبا ]عبد هللا إذا كان اسما لشخص فهو مفرد 

 عند النحوٌٌن[.

 

 إٌضاح التعرٌف:

 

إذا الحظنا لفظ "دمحم" نراه كلمة مؤلفة من األجزاء التالٌة "م.ح.م.د" وإذا 

الحظنا معنى دمحم )وهو شخص دمحم الذي ٌدل علٌه لفظ دمحم( نجده مؤلفا من 

 أعضابه الجسمٌة المختلفة.



 

على المعنى، نرى أن كل واحد من  – هنا –ومتى الحظنا داللة اللفظ 

حروف لفظ دمحم التً هً أجزاؤه ال ٌدل على أي عضو من أعضاء جسم 

 دمحم التً هً أجزاء معناه.

 

 ألسامه:

 

 ٌنمسم المفرد إلى ما ٌلً:

 

 أ ـ االسم، مثل: للم، مدرسة، دمحم )وهو االسم فً علم النحو(.

 الفعل فً علم النحو(.ب ـ الكلمة، مثل: ذهب، ٌأكل، أكتب )وهً 

 ج ـ األداة، مثل: هل، لم، فً )وهً الحرف فً علم النحو(.

 

 المركب – 2

 

 تعرٌفه:

 

 هو اللفظ الذي ٌّدل جزؤه على جزء معناه، مثل: دمحم نبً. المركب:

 

 إٌضاح التعرٌف:

 



إذا الحظنا لفظ )دمحم نبً( نراه جملة مؤلفة من الجزأٌن التالٌٌن، كلمة )دمحم( 

 )نبً(. وكلمة

 

وإذا الحظنا معناها نجده مؤلفا من جزأٌن أٌضا، هما: )ذات دمحم ص( 

 و)النبوة(.

 

ومتى الحظنا الداللة، نرى أن كلمة )دمحم( التً هً جزء اللفظ تّدل على 

 )ذات دمحم ص( التً هً جزء المعنى.

 

وأن كلمة )نبً( التً هً جزء اللفظ أٌضا تدل على )النبوة( التً هً جزء 

 المعنى.   

 

 ألسامه:

 

 ٌنمسم المركب إلى ما ٌأتً:

 

ًّ  التام: -أ  وهو الجملة التامة ]وهً التً ٌحسن السكوت علٌها[ مثل: عل

 إمام، أعتمد بإمامة علً.

 

السكوت علٌها[  وهو الجملة النالصة ]وهً التً ال ٌحسن النالص: -ب 

 مثل: لٌمة كل امرئ... إذا جاء علً...

 



 ألسام التام:

 

 وٌنمسم المركب التام إلى لسمٌن أٌضا هما:

 

وهو الجملة التامة التً تحتمل الصدق والكذب، مثل: خالد  ( الخبر:1)

ناجح )فإن كان اإلخبار بالنجاح مطابما للوالع فالخبر صادق وإال فالخبر 

 كاذب(.

 

وهو الجملة التامة التً ال تحتمل الصدق والكذب، مثل: لٌت  اإلنشاء:( 2)

خالدا ناجح )ال ٌمال هنا صادق وال كاذب، وأفراد اإلنشاء كثٌرة منها األمر 

 والنهً والتمنً والترجً والنداء و غٌرها(.

 

 الخالصة:

 

 

 تمرٌنات

 



 عٌّن نوع اللفظ فً األمثلة التالٌة: - 1

 

 )أسداً( فً حدٌمة الحٌوانات، المذٌاع، عٌن.جون، حدٌد، رأٌت 

 

 ما هو الفرق بٌن المنمول والمرتجل والمجاز؟ وضحه ومثل له؟ - 2

 مٌّز المفرد من المركب فً التعبٌرٌن التالٌٌن؟ - 3

 

 هذا عبد هللا، )مشٌراً إلى رجل اسمه دمحم(. -أ 

 هذا عبد هللا )مشٌراً إلى رجل اسمه عبد هللا(. -ب 

 

 هو الفرق بٌن الكلمة عند النحاة والكلمة عند المناطمة؟ما  - 4

 مٌّز بٌن نوعً المركب فً الجملتٌن التالٌتٌن: - 5

 

 الشمس طالعة. -أ 

 إن الشمس طالعة. -ب 

 

 

 

 

 



 أنواع المعنى

 

 ٌنمسم المعنى باعتبار وجوده إلى لسمٌن هما: المفهوم والمصداق.

 

 المفهوم:  - 1

 

 الذهن.وهو المعنى الموجود فً 

 

 المصداق:  - 2

 

 وهو المعنى الموجود ي الخارج.

 

 توضٌح:

 

 ألجل أن نستوضح معنى المفهوم والمصداق نأخذ مثاال )اإلنسان(. 

 

إن أفراد اإلنسان الموجودٌن فً الخارج، مثل: دمحم، خالد، زكً، فاطمة، 

 سعاد كل واحد هو مصداق.

 

 لإلنسان ونعّرفه به هو مفهوم.و المعنى الموجود فً أذهاننا والذي نحمله 



 

 العاللة بٌن المفهوم و المصداق:

 

إن العاللة بٌن المفهوم والمصداق هً عاللة انطباق المفهوم على 

 مصداله، فمثال: )اإلنسان حٌوان ناطك( مفهوم.

 

)دمحم، خالد، زكً، فاطمة، سعاد( الذٌن ٌنطبك على كل واحد منهم أنه 

 حٌوان ناطك مصادٌمه.

 

 المفهوم: أنواع

 

 ٌنمسم المفهوم إلى لسمٌن هما الجزبً والكلً.

 

 الجزئً: - 1

 

 تعرٌفه: 

 

الجزبً هو المفهوم الذي ٌمتنع انطباله على أكثر من مصداق واحد مثل: 

 جعفر، موسى، بغداد )وأسماء اإلشارة والضمابر كلها جزبٌة(.

 

 ألسامه:



 

 واإلضافً.ٌنمسم الجزبً إلى لسمٌن أٌضا، هما: الحمٌمً 

 

وهو الجزبً المتمدم الذي ٌنطبك علٌه التعرٌف  الجزئً الحمٌمً: -أ 

 المذكور فً أعاله.

 

وهو المفهوم المندرج تحت مفهوم أوسع منه،  الجزئً اإلضافً: -ب 

 مثل: لحطان، إنسان.

 

 تنبٌه:

 

الجزبً اإلضافً لد ٌكون جزبٌا حمٌمٌاً، مثل: )لحطان( فباعتبار انطباق 

جزبً الحمٌمً علٌه هو جزبً حمٌمً. وباعتبار اندراجه تحت تعرٌف ال

 مفهوم )إنسان( الذي هو أوسع منه هو جزبً إضافً.

 

ولد ٌكون كلٌاً، مثل )إنسان( الندراجه تحت مفهوم )حٌوان( الذي هو 

 أوسع منه.

 

 الكلً: - 2

 

 تعرٌفه: 

 



الكلً هو المفهوم الذي ال ٌمتنع انطباله على أكثر من مصداق واحد، مثل: 

 إنسان,كتاب، مدرسة.

 تمسٌمه:

 ٌنمسم الكلً إلى لسمٌن أٌضا، هما: المتواطا والمشكن.

 

المتواطا: وهو الكلً الذي ٌنطبك على مصادٌمه بالتساوي مثل:  -أ 

 اإلنسان، الذهب.

مفهوم البٌاض تتفاوت أفراده إذ أن المشكن: )المتفاوتة أفراده، ف -ب 

بٌاض الثلج أشد من بٌاض المرطاس وكل منهما بٌاض( وهو الكلً الذي 

 ٌنطبك على مصادٌمه بالتفاوت، مثل: الوجود، البٌاض.

 

]فوجود الخالك أولى من وجود المخلوق، ووجود العلة متمدم على وجود 

 المعلول وكل منه وجود[.

 

 الخالصة:

 

 تمرٌنات



 

لد ٌعرف اإلنسان بأنه حٌوان ناطك، ولد ٌعرف باإلشارة إلى بعض  - 1

أفراده الموجودٌن فً الخارج فٌمال اإلنسان مثل: خالد وحسٌن . وضح 

 الفرق بٌنهما؟ وبٌّن بماذا ٌسمى كل منهما؟ ولماذا؟

 

 بٌّن العاللة بٌن المفهوم والمصداق، ممثال لذلن؟ - 2

 ً، وضح ذلن وبٌّن سببه؟)عدنان( جزبً حمٌمً وجزبً إضاف – 3

 مثّل لكل من المتواطا والمشكن بأربعة أمثلة موضحا الفرق بٌنهما؟ - 4

 عٌّن الكلً والجزبً فً األمثلة اآلتٌة: - 5

 

 عبد هللا )اسم علم( -أ 

 عبد هللا )صفة( -ب 

 المدٌنة )مدٌنة الرسول )ص(( -ج 

 المدٌنة  -د 

 جمٌل. -هـ 

 الشارع. -و 

 محمود. -ز 

 

 

 

 



 النسب األربع

 

وٌراد بها النسبة بٌن الكلٌٌن فً مجال انطباق كل واحد منهما على 

 مصادٌك اآلخر.

 

مثالً: النسبة بٌن الطابر والحٌوان، هً: أن الحٌوان ٌنطبك على كل 

مصادٌك الطابر، والطابر ٌنطبك على بعض مصادٌك الحٌوان )وهً 

 مصادٌك الطابر نفسه(.

 

 هً: والنسب بٌن الكلٌٌن أربع

 

وتمع هذه النسبة بٌن الكلٌٌن اللذٌن ٌنطبك على كل واحد  التساوي: - 1

 منهما على جمٌع مصادٌك اآلخر.

 

 مثل: اإلنسان والناطك.

 

فإن مفهوم اإلنسان ٌنطبك على كل مصادٌك الناطك. وكذلن مفهوم الناطك 

 ٌنطبك على كل مصادٌك اإلنسان، فٌمال:

 

 كل إنسان ناطك.

 

 ان.و كل ناطك إنس



 

وتمع هذه النسبة بٌن الكلٌٌن اللذٌن ال ٌنطبك كل واحد منهما  التباٌن: - 2

 على شًء من مصادٌك اآلخر.

 

 مثل: الحٌوان والجماد.

 

فإن مفهوم الحٌوان ال ٌنطبك على شًء من مصادٌك الجماد. وكذلن 

 مفهوم الجماد ال ٌنطبك على شًء من مصادٌك الحٌوان، فٌمال:

 

 ن بجماد.الشًء من الحٌوا

 

 والشًء من الجماد بحٌوان.

 

وتمع هذه النسبة بٌن الكلٌٌن اللذٌن ٌصدق  العموم والخصوص مطلما: – 3

أحدهما على جمٌع ما ٌصدق علٌه اآلخر وعلى غٌره وٌمال لألول األعم 

 مطلما وللثانً األخص مطلما. 

 

 مثل: الحٌوان واإلنسان، والمعدن والفضة. 

 

اإلنسان ٌصدق علٌه الحٌوان وال عكس، فإنه ٌصدق فكل ما صدق علٌه 

 الحٌوان بدون اإلنسان وكذا الفضة والمعدن.

 



وتمع هذه النسبة بٌن الكلٌٌن اللذٌن  العموم والخصوص من وجه: - 4

ٌنطبك كل واحد منهما على بعض مصادٌك اآلخر، وٌفترق كل منهما فً 

 االنطباق على مصادٌك أخرى.

 

 ض.مثل: الحٌوان واألبٌ

 

فإن مفهوم الحٌوان ٌنطبك على بعض مصادٌك األبٌض )وهً الحٌوانات 

 البٌضاء(.

 

وٌفترق عن مفهوم األبٌض فً انطباله على الحٌوانات غٌر البٌضاء. 

ومفهوم األبٌض ٌنطبك على بعض مصادٌك الحٌوان )وهً الحٌوانات 

 البٌضاء(.

 

 وٌفترق عن مفهوم الحٌوان فً انطباله على األشٌاء البٌضاء غٌر الحٌوان. 

 

 فنمطة االلتماء بٌن مفهومً األبٌض والحٌوان هً: الحٌوانات البٌضاء.

 

ونمطة افتراق الحٌوان عن األبٌض هً: فً الحٌوانات غٌر البٌضاء. 

ونمطة افتراق األبٌض عن الحٌوان هً: فً األشٌاء البٌضاء غٌر 

 لحٌوان، فٌمال:ا

 

 بعض الحٌوان أبٌض.



 

 وبعض الحٌوان لٌس بأبٌض.

 وبعض األبٌض حٌوان.

 وبعض األبٌض لٌس بحٌوان.

 

 الخالصة:

 

 

 

 تمرٌنات

 

 ما هً النسبة بٌن الكلمات التالٌة: - 1

 اإلنسان والبشر. -أ 

 الحجر والشجر. -ب 

 الحدٌد والمعدن. -ج 

 الذهب والصفرة. -د 



 والبٌاض.الورق  -هـ 

 الناطك واإلنسان. -و 

 النبات والحٌوان. -ز 

 

فّرق بٌن نسبتً العموم والخصوص مطلماً والخصوص من وجه،  - 2

 موضحا ذلن باألمثلة؟

 

 

 الكلٌات الخمسة

 

 تنمسم الكلٌات الخمسة إلى لسمٌن هما: الذاتً والعرضً.

 

 الذاتً - 1

 

 تعرٌفه:

 

مستملة، أو جزء حمٌمة، مثل: )اإلنسان( الذاتً هو الكلً الذي ٌعّد حمٌمة 

الذي ٌعد حمٌمة مستملة، والحٌوان الذي ٌعد جزء حمٌمة اإلنسان المؤلفة من 

 الحٌوان والناطك و)الناطك( الذي ٌعد جزء حمٌمة اإلنسان أٌضا.

 

 تمسٌمه:



 

 ٌنمسم الذاتً إلى ما ٌلً:

 

وهو الكلً المنطبك  النوع )أفراده متفمة فً الحمٌمة، متكثرة بالعدد(: -أ 

على جزبٌات ذات حمٌمة واحدة، مثل )اإلنسان( المنطبك على خالد وعلً 

 وأحمد وما ماثلها من الجزبٌات المتفمة فً حمٌمة اإلنسانٌة.

 

وهو الكلً المنطبك  الجنس )أفراده متكثر فً الحمٌمة و العدد(: –ب 

 الطٌر والسمن.على أنواع مختلفة، مثل )الحٌوان( المنطبك على اإلنسان و

 

وهو الكلً الممٌز للنوع عن األنواع المشاركة له فً الجنس،  الفصل: -ج 

مثل: )الناطك( الممٌز لنوع )اإلنسان( عن األنواع المشاركة فً جنس 

 )الحٌوان( كنوع األسد ونوع الطٌر ونوع الفٌل ونوع السمن.

 

 العرضً - 2

 

 تعرٌفه:

 

ً الذي ٌعّد وصفا  )الضاحن( الذي ٌعد  للحمٌمة مثل:العرضً هو الكل

 وصفا لإلنسان، مثل: )الماشً( الذي ٌعد وصفا لإلنسان والفرس.

 

 تمسٌمه:



 

 ٌنمسم إلى ما ٌلً:

 

وهً الكلً المختص وصفا لنوع واحد، مثل )الضاحن(  الخاصة: -أ 

 المختص صفة لإلنسان.

 

( العام العرض العام: وهو الكلً العام وصفا ألنواع مختلفة )الماشً -ب 

 صفة لإلنسان والفرس واألسد والفٌل.

 

 نتابج:

 

 وٌستنتج على ضوء ما تمدم النتابج التالٌة:

 

 ٌتألف من الجنس والفصل. النوع: -أ 

 هو الجزء العام لحمٌمة النوع. الجنس: -ب 

 هو الجزء الخاص لحمٌمة النوع. الفصل: -ج 

 

 

 

 الخالصة:



 

 تمسٌم الجنس: 

 

 ٌنمسم الجنس إلى ما ٌلً: 

 

الجنس المرٌب: وهو ألرب جنس إلى نوعه، مثل )الحٌوان( باإلضافة  - 1

 إلى اإلنسان.

 

الجنس البعٌد: وهو ما ٌمع بعد الجنس المرٌب مثل: )الجسم الحً(  - 2

 باإلضافة إلى اإلنسان، فإنه ٌمع بعد الحٌوان.

 

 مثال 

 



 تمسٌم الفصل:

 

 لً:وٌنمسم الفصل إلى ما ٌ

 

وهو ألرب فصل إلى نوعه، مثل: )الناطك( باإلضافة  الفصل المرٌب: - 1

 إلى اإلنسان.

 

وهو ما ٌمع بعد الفصل المرٌب، مثل: )الحساس  الفصل البعٌد: - 2

 باإلضافة إلى اإلنسان. -الذي هو فصل لنوع الحٌوان  -المتحرن باإلرادة( 

 

 

 مثال 

 تمرٌنات

 

 لماذا ٌسمى الذاتً ذاتٌا والعرض عرضٌا؟هل تستطٌع أن تفسر  - 1

 

 ما هو الفرق بٌن الجنس والعرض العام، وبٌن الفصل والخاصة؟ -2

 



هل تستطٌع أن تفرق بٌن نسبة الماشً إلى اإلنسان ونسبته إلى  - 3

 الحٌوان؟

 

 مّم ٌتألف النوع؟ - 4

 

 ما هو الفرق بٌن الجنسٌن المرٌب والبعٌد؟ - 5

 

 

 التعرٌـف

 

 تعرٌفه:

 

 التعرٌف هو بٌان حمٌمة الشًء أو إٌضاح معناه.

 

 ألسامه:

 

 ٌنمسم التعرٌف إلى اآلتً:

 

 وهو التعرٌف بالجنس والفصل المرٌبٌن، مثل: الحد التام: - 1

 

 مثال 



 

 

وهو التعرٌف بالجنس البعٌد والفصل المرٌب أو  الحد النالص: - 2

 بالفصل وحده.

 

 مثال 

  

 

 عرٌف بالجنس والخاصة.وهو الت الرسم التام: - 3

 

 مثل: 

 



 مثال 

 (1ملحك )

 

 التعرٌف بالمثال. ومن الرسم التام:

 

وهو التعرٌف بذكر مصداق من مصادٌك الشًء  والتعرٌف بالمثال:

 المعّرف.

 

 كمولنا: اإلنسان مثل: دمحم وخالد وعبد هللا.

 

وهو التعرٌف بالخاصة وحدها. مثل: اإلنسان  الرسم النالص: - 4

 ضاحن.

 

 (2ملحك )

 

 التعرٌف بالتشبٌه. ومن الرسم النالص:

 

 هو التعرٌف بذكر ما ٌشبه الشًء المعّرف.والتعرٌف بالتشبٌه: 

 

 مثل: الكلٌّان المتباٌنان: كالخطٌن المتوازٌٌن.

 



 (3ملحك )

 

 التعرٌف بالمسمة. ومن الرسم النالص أٌضا:

 

 المعرف.هو التعرٌف بذكر ألسام الشًء والتعرٌف بالمسمة: 

 

 مثل: الكلمة: اسم و فعل و حرف.

 

 الخالصة:

 

 شروط التعرٌف

 

 ٌشترط فً التعرٌف ما ٌلً:

 



أن ٌكون التعرٌف مساوٌاً للشًء المعّرف فً االنطباق على مصادٌمه.  - 1

فمثال حٌنما نعرف اإلنسان بأنه )حٌوان ناطك( ٌشترط فً تعرٌفه هذا أن 

اإلنسان وعدم انطباله على غٌرها أو على  ٌصح انطباله على كل مصادٌك

 بعضها فمط.

 

 وعلى ضوبه: ال ٌجوز التعرٌف بما ٌأتً:

 

التعرٌف بما هو أعم من الشًء المعّرف، مثل )اإلنسان حٌوان ٌمشً  -أ 

على رجلٌن( ألن هذا التعرٌف ٌنطبك على اإلنسان وعلى غٌره من 

 الحٌوانات التً تمشً على رجلٌن.

 

بما هو أخص من الشًء المعرف، مثل: )اإلنسان جماد(. التعرٌف  -ب 

ال ٌنطبك كل واحد  -كما تمدم فً موضوع النسب األربع  -ألن المتباٌنٌن 

 منهما على شًء من مصادٌك اآلخر.

 

أن ٌكون التعرٌف بما هو أوضح وأجلى من الشًء المعرف لدى  - 2

 المخاطب. 

 

 : ال ٌجوز التعرٌف بما ٌأتً:وعلى ضوبه

 

التعرٌف بما ٌساوي الشًء المعرف بالوضوح، مثل: تعرٌف األب بأنه  - أ

والد االبن وتعرٌف االبن بأنه ولد األب. ألن االبن واألب متساوٌان فً 

 الوضوح، ولٌس أحدهما أوضح من اآلخر حتى ٌعرف به.



 

التعرٌف بما هو أخفى من الشًء المعرف، مثل: )النور: لوة تشبه  -ب 

أوضح من التعرٌف  -وهو النور  -هنا  -لشًء المعرف الوجود(. ألن ا

لدى المخاطب، فال ٌتحمك المطلوب من التعرٌف وهو بٌان الحمٌمة أو 

 إٌضاح المعنى.

 

أن ٌكون التعرٌف بألفاظ تغاٌر الشًء المعرف فً مفهومه، مثل:  - 3

 )اإلنسان: حٌوان ناطك(.

 

 نسان.فإن مفهومً الحٌوان والناطك مغاٌران لمفهوم اإل

 

 وفً ضوئه:

 

ال ٌجوز التعرٌف بألفاظ هً نفس الشًء المعرف فً المفهوم مثل: 

 )اإلنسان: بشر(.

 

 فإن مفهوم )اإلنسان( ومفهوم )بشر( شًء واحد.

 

أن ٌكون التعرٌف بما ال ٌتولف معرفته على معرفة نفس الشًء  - 4

 المعرف، مثل: )اإلنسان: حٌوان ناطك(.

 

 فإن معرفة )الحٌوان( ومعرفة )الناطك( ال تتولفان على معرفة )اإلنسان(. 



 

 وفً ضوئه:

 

ال ٌجوز التعرٌف بما تتولف معرفته على معرفة نفس الشًء المعرف 

 مثل: )الشمس كوكب ٌرى فً النهار(.

 

فً حٌن أن معرفتنا للنهار تتولف على معرفتنا للشمس ألن النهار هو 

 زمان رؤٌة الشمس.

 

  

 

 أن ٌكون التعرٌف بألفاظ واضحة المعانً غٌر مبهمة أو غامضة. - 5

 

 تمرٌنات

 

 ما هو التعرٌف وألٌة غاٌة ٌستخدم؟ - 1

 

 مثّل لكل من التعارٌف التالٌة: - 2

 

 الحد التام. -أ 

 التعرٌف بالمثال. -ب 



 التعرٌف بالتشبٌه. -ج 

 التعرٌف بالمسمة. -د 

 

 ولماذا؟ هل ٌجوز التعرٌف بما ٌأتً - 3

 

 التعرٌف بالمباٌن. -أ 

 التعرٌف بالمساوي فً االنطباق. -ب 

 

 بٌّن خطأ التعارٌف التالٌة: - 4

 

 اإلنسان: حٌوان ٌمشً على رجلٌن. -أ 

 النور: لوة تشبه الوجود. -ب 

 الشمس: كوكب ٌرى فً النهار. -ج 

 اإلنسان: حٌوان متعلم. –د 

 

 

 

 والتصنٌف التمسٌم

 

  التمسٌم



 

 :تعرٌفه

 

 .عناصر إلى تحلٌله أو أنواعه إلى الشًء تجزبة هو :المسمة أو التمسٌم

 

 :التعرٌف شرح

 

 فإننا( والحرف والفعل االسم: هً ألسام ثالثة إلى تنمسم الكلمة) للنا إذا

 .المذكورة الثالثة أنواعها إلى الكلمة جزأنا لد نكون بهذا

 

 نكون( والهٌدروجٌن األوكسجٌن: هما عنصرٌن إلى ٌنحل الماء) للنا وإذا

 التحلٌل وهذا التجزبة تلن منهما تركب اللذٌن عنصرٌه إلى الماء حللنا لد

 .التمسٌم أو المسمة هو

 

 :أساسه

 

 . علٌه ٌموم أساس من البد فابدة ذا التمسٌم ٌكون أن ألجل

 

 أثناء ٌالحظها التً والصفة الممّسم إلٌها ٌهدف التً الغاٌة هو: واألساس

 إلى الحٌوانات لسمنا إذا: فمثالّ . تمسٌمه فً عاما ممٌاسا منها وٌتخذ التمسٌم

 .الحٌوان ٌأكله التً الغذاء نوع التمسٌم أساس كان النبات وآكلة اللحوم آكلة

 



 ومختلف السالٌن ومتساوي األضالع متساوي إلى المثلث لسمنا وإذا

 .المثلث منها ٌتألف التً األضالع نوع هو المسمة أساس كان األضالع

 

 :تنبٌه

 

 الختالف وذلن مختلفة أنواع إلى مختلفة بتمسٌمات الواحد الجنس ٌمسم لد

 . التمسٌم عند الممسم ٌراعٌها التً األسس

 

 .وأبٌض أسود إلى اللون أساس على اإلنسان ٌمسم فمد

 

 .وهندي وفارسً عربً إلى الشعب أساس على ٌمسم ولد

 

 .وهكذا... وحضري بدابً فٌه ٌعٌش الذي المجتمع أساس على ٌمسم ولد

 

 :أنواعه

 

 .المنطمٌة والمسمة الطبٌعٌة المسمة: هما نوعٌن إلى المسمة تتنوع

 

 : الطبٌعٌة المسمة - 1

 

 .منها ٌتألف التً أجزابه إلى الشًء تحلٌل هً



 

 . والهٌدروجٌن األوكسجٌن عنصري إلى الماء تمسٌم: مثل

 

 .وهكذا السٌلكون، أوكسٌد ثانً و الرمل عنصري إلى الزجاج ولسمة

 

 : المنطمٌة المسمة - 2

 

 . علٌها ٌنطبك التً أنواعه إلى الشًء تحلٌل هً

 

 .والحرف والفعل االسم إلى الكلمة تمسٌم: مثل

 

 .والمنفرجة والمابمة الحادة إلى الزاوٌة ولسمة

 

 :المنطمٌة المسمة شروط

 

 :ٌلً ما المنطمٌة المسمة فً ٌشتر

 

 . للتمسٌم واحد أساس فرض - 1

 

 .واحد آن فً أساس من أكثر على الواحد الشًء لسمة تصح فال



 

 .الممسم مصادٌك إلى األلسام مصادٌك مساواة - 2

 

 ٌنطبك الكلمة من لسم هو الذي االسم مصداق وهً( المدرسة) لفظة: فمثال

 الممسم هً التً الكلمة علٌها وتنطبك( اسم المدرسة) فٌمال االسم علٌها

 .وهكذا( كلمة المدرسة) فٌمال لالسم

 

  مثال

 .األنواع تداخل عدم - 3

 

 ثدي، وماله ربة ماله إلى الفمري العمود ذي الحٌوان تمسٌم ٌصح ال فمثال

 .الربة ذوات من الثدٌٌات ألن

 

 .السلسلة حلمات اتصال - 4

 

 ألسامها إلى الكلمة تمسٌم حلماتها بعض فً المسمة سلسلة لطع ٌصح فال

 والمنصوب المرفوع إلى الفعل وتمسٌم( والحرف والفعل االسم) الثالثة

 المرفوع ألن واألمر والمضارع الماضً إلى تمسٌمه وترن والمجزوم،

 .فمط المضارع وهو المعرب للفعل أنواع والمجزوم والمنصوب



 

 :المسمتٌن بٌن الفرق

 

 :ٌلً بما المنطمٌة والمسمة الطبٌعٌة المسمة بٌن الفرق ٌتلخص

 

 المسمة فً المسم على الممسم وحمل الممسم على المسم حمل ٌصح - 1

 (.اسم الكلمة هذه)و( كلمة االسم) ٌمال أن فٌصح المنطمٌة

 

 و" ماء األوكسجٌن" ٌمال أن ٌصح فال الطبٌعٌة المسمة فً ذلن ٌصح وال

 ".أوكسجٌن الماء هذا"

 

 ومن أنواعه، إلى الجنس من فٌها ٌبدأ تنازلٌة عملٌة المنطمٌة المسمة - 2

 .أفراده إلى الصنف ومن أصنافه، إلى النوع

 

. ومبنً معرب إلى واالسم. وحرف وفعل اسم إلى الكلمة تمسٌم مثل]

 [.مبنً و معرب إلى والمضارع. ومضارع وأمر ماضً: إلى والفعل

 

 :التمسٌم أسالٌب

 

 فً هنا الكالم ولكن والطبٌعٌة المنطمٌة المسمة تشمل التمسٌم أسالٌب)

 (:فمط المنطمٌة المسمة

 



 طرٌمتان هنان األلسام، لجمٌع وجامعة صحٌحة المسمة تكون أن ألجل

 .التفصٌلٌة والطرٌمة الثنابٌة الطرٌمة: هما التمسٌم بأسلوبً تسمٌان

 

 :الثنائٌة المسمة طرٌمة( 1)

 

 . واإلثبات النفً بٌن التردٌد طرٌمة وهً

 

 تمسٌم: مثل ونفٌه، المسم إثبات بٌن دابراً  تمسٌما الشًء تمسٌم :بها وٌعنً

 الرجل، وغٌر الرجل إلى والناطك الناطك وغٌر الناطك إلى الحٌوان

 .وهكذا العربً وغٌر العربً إلى والعالم العالم، وغٌر العالم إلى والرجل

 

 .االختصار ألجل المطولة المسمة فً – عادة – الطرٌمة هذه إلى وٌرجع

 

 : التفصٌلٌة المسمة طرٌمة( 2)

 

 اسم إلى الكلمة تمسٌم: مثل. تفصٌالً  ألسامه جمٌع إلى الشًء لسمة وهً

 . الخ..مبنً و معرب: إلى واالسم وحرف، وفعل

 

 :التمسٌم أهمٌة

 

 ال المسمة لوال ألننا وفابدتها المسمة أهمٌة ٌدرن ال من هنان أن أظن ال

 .ومبادبها األشٌاء تسلسل نفهم أن نستطٌع



 

 أن نعرف أن نستطٌع الحٌوان علم فً المعروف الطبٌعً بالتمسٌم: فمثال

 صنف من الضواري طابفة وأن الضواري، طابفة من األسد فصٌلة

 .الفمرٌة الشعبة من اللبابن صنف وأن اللبابن،

 

 البكترٌا أن تعرف أن نستطٌع ال المسمة لوال فمثال النبات، علم فً ومثله

 غٌر الفطرٌات من االنشطارٌة الفطرٌات وأن االنشطارٌة، الفطرٌات من

 .الحمٌمٌة

 

 التصنٌف

 

 :تعرٌفه

 

 .خاص أساس على متمٌزة مجموعات فً األفراد وضع هو التصنٌف

 

 :التعرٌف شرح

 

 مجموعات الكتب مجلدات فجعلنا - مثال - المدرسة مكتبة بتنظٌم لمنا إذا

 فً االجتماعٌات كتب فوضعنا العلمٌة، موضوعاتها ضوء على متمٌزة

 مجموعة فً الرٌاضٌات وكتب مجموعة فً الطبٌعٌات وكتب مجموعة

 ٌموم حٌنما وهكذا المكتبة صنفنا لد نكون فإننا. مجموعة فً اللغات وكتب

 والطٌور المدٌمة الطٌور مجموعتٌن إلى الطٌور بتفرٌك الحٌوان عالم



 الطٌور: مجامٌع ثالث إلى الحدٌثة الطٌور مجموعة وٌفرق الحدٌثة،

 .الجؤجؤٌة والطٌور الرمثٌة والطٌور البابدة المسنة

 

 .الطٌور بتصنٌف لام لد ٌكون التفرٌك من العملٌة بهذه فإنه

 

 :أساسه

 

 معٌن موّحد أساس على لٌامه وجوب فً التمسٌم عن التصنٌف ٌختلف وال

 .هنان ذكرت التً األسباب لنفس

 

 :تمسٌمه

 

 :هما لسمٌن إلى التصنٌف وٌنمسم

 

 : العلمً التصنٌف - 1

 

 بعض عن بعضها ٌمٌز واحد نظام فً األشٌاء وضع منه ٌمصد الذي وهو

 .االفتراق ونماط أنواعها بٌن االلتماء نماط وٌوضح

 

 [.موضوعاتها أساس على المكتبة كتب كتصنٌف]

 



 : العلمً غٌر التصنٌف - 2

 

 والحجم كالشكل لألشٌاء الخارجٌة الصفات مالحظة على فٌه ٌعتمد ما هو

 .خاصة علمٌة غاٌة - عادة - فٌه ٌراعى وال

 

 فً الكبٌر الحجم ذات ٌضع كأن الحجم، أساس على الكتب كتصنٌف]

 [آخر مكان فً الصغٌر الحجم وذات مكان،

 

 :التصنٌف أهمٌة

 

 التصنٌفات وإلى فمط، والنبات الحٌوان علمً على تلمى واحدة نظرة إن

 .العلمٌة حٌاتنا فً وأهمٌة التصنٌف فابدة بٌان فً كافٌة فٌها الموجودة

 

 :والتمسٌم التصنٌف بٌن الفرق

 

 بالجنس - تمدم كما - فٌه ٌبدأ التمسٌم أن هو والتمسٌم التصنٌف بٌن الفرق

 .الفرد إلى الصنف من ثم األصناف إلى األنواع من ثم األنواع إلى

 

 على: والمبنً.  ومبنً معرب:  واالسم. وحرف وفعل اسم: كلمة مثل]

 .[وهكذا.. السكون وعلى الضم وعلى الفتح وعلى الكسر

 



 إلى األصناف من و الصنف، إلى باألفراد فٌه ٌبدأ تماما بعكسه والتصنٌف

 بالكتاب تبدأ المكتبة تصنٌف فً كما] الجنس إلى األنواع ومن النوع

 [. بالمجموعة وتنتهً

 

 التصنٌف وفً األسفل، إلى األعلى من متنازلة التمسٌم فً فالعملٌة

 .األعلى إلى األسفل من متصاعدة

 

 تمرٌنات

 

 أساس؟ إلى التمسٌم ٌفتمر ولماذا التمسٌم؟ أساس هو ما - 1

 المنطمٌة؟ المسمة شروط هً ما - 2

 الطبٌعٌة؟ والمسمة المنطمٌة المسمة بٌن الفرق هو ما - 3

 باألمثلة؟ ذلن موضحا التمسٌم أسلوبً بٌن فّرق - 4

 التصنٌف؟ نوعً بٌن الفرق هو ما - 5

 والتصنٌف؟ التمسٌم بٌن الفرق هو ما - 6

 

 

 

 

 

 المضاٌـا



 

البد من دراسة المضاٌا لبل دراسة طرق االستدالل، ألن المضاٌا هً مواد 

 االستدالل وعناصره التً ٌتألف منها. 

 

 تعرٌفها:

 

 (. 8المضٌة هً الخبر )راجع تعرٌف الخبر ص 

 

 (1تمسٌمها )

 

 تنمسم المضٌة إلى لسمٌن هما: الحملٌة والشرطٌة.

 

 الحملٌة - 1

 

 تعرٌفها:

 

 الحملٌة هً ما حكم فٌها بثبوت شًء لشًء أو نفً شًء عن شًء.

 

 مثل: خالد حاضر، طالب لٌس بغابب.

 

 تتألف المضٌة الحملٌة من ثالثة أركان هً:



 

 المحكوم علٌه، وٌسمى )الموضوع(. - 1

 المحكوم به، وٌسمى )المحمول(. - 2

 الحكم، وٌسمى )النسبة(. - 3

 

 ففً المثالٌن المتمدمٌن:

 

 الموضوع: خالد، طالب.

 

 المحمول: حاضر، غابب.

 

 النسبة: فً المثال األول: ثبوت الحضور لخالد.

 

 فً المثال الثانً: نفً الغٌاب عن طالب.

 

 الشرطٌة - 2

 

 تعرٌفها:

 

بوجود نسبة بٌن لضٌة وأخرى، أو عدم وجود الشرطٌة هً ما حكم فٌها 

 نسبة بٌنهما.



 

 مثل: إذا أشرلت الشمس فالنهار موجود.

 

 لٌس كلما دق الجرس فمد حان ولت الدرس.

 

 تألٌفها:

 

 تتألف المضٌة الشرطٌة من ثالثة أركان هً:

 

، وهو فً المثال األول: أشرلت الشمس. فً المثال الثانً: دق الممدم – 1

 الجرس.

 ، وهو فً المثال الثانً: لد حان ولت الدرس.التالً – 2

، وهً أدوات الربط: كإذا والفاء فً المثال األول، وكلما الرابطة – 3

 والفاء فً المثال الثانً.

 

 (2تمسٌم المضٌة )

 

الموجبة إلى لسمٌن هما:  -حملٌة كانت أو شرطٌة  -وتنمسم المضٌة 

 والسالبة.

 

 ثبتة.الموجبة: هً المضٌة الم - 1



 

 مثل: المدرسة كبٌرة.

 

 إذا أشرلت الشمس فالنهار موجود.

 

 السالبة: هً المضٌة المنفٌة. - 2

 

 مثل: خالد لٌس بغابب.

 

 لٌس كلما دق الجرس فمد حان ولت الدرس.

 

 تمرٌنات

 

 ما هً أركان المضٌة الحملٌة؟ عددها ووضحها باألمثلة. - 1

 

المثال التالً )إذا أشرلت الشمس عٌّن أركان المضٌة الشرطٌة فً  - 2

 فالنهار موجود(.

 

 

 

 



 (1ألسام الحملٌة )

 

باعتبار موضوعها  -موجبة كانت أو سالبة  -وتنمسم المضٌة الحملٌة 

 إلى:

 

 شخصٌة وطبٌعٌة ومهملة ومحصورة .

 

 وهً ما كان موضوعها جزبٌا.  الشخصٌة: - 1

 

 مثل: البصرة مٌناء العراق. أنت كاتب

 

 محمود لٌس بمجتهد. هو لٌس بشاعر 

 

وهً ما كان موضوعها كلٌا ووجهنا الحكم فٌها علٌه  الطبٌعٌة: - 2

 بصفته كلٌا. 

 

 مثل: اإلنسان نوع.

 

 الضاحن لٌس بجنس.

 



وهً ما كان موضوعها كلٌا ووجهنا الحكم فٌها على  المهملة: - 3

 مصادٌمه مع إهمال بٌان كمٌة المصادٌك المحكوم علٌها.

 

 مثل: اإلنسان فً خسر، المؤمن ال ٌكذب

 

 الطالب المجد ال ٌرسب.

 

)ٌسمى اللفظ الدال على كمٌة أفراد الموضوع )سور  المحصورة - 4

المضٌة( وسمٌت هذه المضاٌا )محصورة( و)مسورة( والمحصورات هً 

المضاٌا التً ٌبحثها علم المنطك دون غٌرها من المضاٌا األخرى(: وهً 

كلٌا ووجهنا الحكم فٌها على مصادٌمه مع حصر كمٌة  ما كان موضوعها

 المصادٌك المحكوم علٌها كالً أو بعضا. 

 

 مثل: كل نبً مبعوث من لبل هللا.

 

 بعض الطالب فمراء.

 

 :تمسٌم المحصورة

 

 تنمسم المضٌة المحصورة إلى لسمٌن هما: الكلٌة والجزبٌة.

 

 مثل: وهً ما حكم فٌها على جمٌع المصادٌك، الكلٌة: - 1



 

 كل نفس ذابمة الموت.

 

 ال شًء من الكسل بنافع.

 

 الجزبٌة: وهً ما حكم فٌها على بعض المصادٌك، مثل: - 2

 

 بعض المدارس دٌنٌة.

 

 بعض الطالب لٌسوا بمجتهدٌن.

 

 الخالصة:

 

 ألسام المضٌة الحملٌة 

 (2ألسام الحملٌة )



 

الموجبة فمط على اعتبار موالع وجود موضوعها إلى ثالثة  وتنمسم الحملٌة

 ألسام هً:

 

 وهً ما كان مولع موضوعها الذهن.  الذهنٌة: - 1

 

مثل: شرٌن الخالك مستحٌل. فإن مفهوم شرٌن الخالك ال مولع له إال 

 الذهن ألنه لٌس له مصداق فً الوالع الخارجً.

 

ومعناه: أن الحكم فٌها  وهً ما كان موضوعها الخارج.: الخارجٌة - 2

 ٌوجه إلى مصادٌك الموضوع الموجودة فً الخارج.  

 

 مثل: كل طالب ٌحّضر درسه غداً.

 

 الطالب الموجودون حالٌاً. -هنا  -فإن الممصود بكل طالب 

 

وهً ما كان مولع موضوعها الخارج الحاضر والمستمبل.  الحمٌمٌة: - 3

الموضوع الموجودة فً الخارج  ومعناه: أن الحكم فٌها ٌوجه إلى مصادٌك

 الحاضر والتً ستوجد فً المستمبل. 

 



مثل: )كل من لال ال إله إال هللا دمحم رسول هللا فهو مسلم(، فإن الممصود 

بذلن كل من لال كلمة الشهادة من الناس الموجودٌن فً الخارج الحاضر 

 والذٌن سٌوجدون فً المستمبل.

 

 الخالصة:

 

 

 تمرٌنات

 

 الكلٌات والجزبٌات والموجبات والسوالب فً األمثلة التالٌة:عٌّن  - 1

 

 كل نفس ذابمة الموت. -أ 

 بعض المدارس لٌست بدٌنٌة. -ب 

 ال شًء من الكسل بنافع. -ج 

 بعض الطالب شعراء. -د 

 

 



 عٌّن نوع المضٌة الحملٌة فً األمثلة اآلتٌة: - 2

 

 بغداد عاصمة العراق. -أ 

 الماشً عرض عام. -ب 

 المدرسة معهد تعلٌم. -ج 

 كل من علٌها فان. -د 

 شرٌن الباري ممتنع. -هـ 

 كل طالب ٌحضر غدا لبل الجرس بخمس دلابك. -و 

 كل من لم ٌهتم بأمور المسلمٌن فلٌس منهم. -ز 

 

 

 

 

 ألسام الشرطٌة

 

 تنمسم الشرطٌة إلى: متصلة ومنفصلة.

 

 المتصلة: - 1

 

 تعرٌفها: 



 

 هً ما حكم فٌها باالتصال بٌن لضٌتٌن أو بنفً االتصال بٌنهما. المتصلة:

 

 مثالها:

 

 إذا أشرلت الشمس فالنهار موجود.

 

 لٌس كلما دق الجرس فمد حان ولت الدرس.

 

 تمسٌمها:

 

 تنمسم المتصلة إلى ما ٌلً:

 

 وهً التً بٌن ممّدمها وتالٌها اتصال حمٌمً، مثل: اللزومٌة: -أ 

 

 فإنه ٌتمدد.إذا سخن الماء 

 

 وهً التً لٌس بٌن ممّدمها وتالٌها اتصال حمٌمً، مثل:  االتفالٌة: -ب 

 

كلما دق الجرس تأخر زكً للٌال عن الدخول إلى الصف )إذا اتفك ذلن 

 دابما(.



 

 المنفصلة - 2

 

 تعرٌفها:

 

هً ما حكم فٌها باالنفصال بٌن لضٌتٌن أو بنفً االنفصال  المنفصلة:

 بٌنهما. 

 

 مثالها:

 

 العدد إما أن ٌكون فردا أو زوجا.

 

 لٌس اإلنسان إما أن ٌكون كاتبا أو شاعرا.

 

 (:1تمسٌمها )

 

 تنمسم المنفصلة إلى ما ٌلً:

 

 وهً التً بٌن ممّدمها وتالٌها تناف وعناد حمٌمً، مثل: العنادٌة: -أ 

 

 العدد الصحٌح إما أن ٌكون زوجا أو فردا.



 

مها وتالٌها تناف اتفالً وغٌر حمٌمً، وهً التً بٌن ممدّ  االتفالٌة: -ب 

 مثل:

 

إما أن ٌكون المدرس الذي فً الصف األول علٌا أو أحمد )إذا اتفك أن 

 غٌرهما من المدرسٌن ال ٌأتون إلى الصف األول(.

 

 

 

 

 

 الخالصة:

 

 ألسام المضٌة الشرطٌة 



 (2تمسٌم المنفصلة )

 

طرفٌها )الممدم والتالً( وتنمسم المنفصلة على أساس من استحالة اجتماع 

 واستحالة ارتفاعهما وإمكان اجتماعهما وإمكان ارتفاعهما إلى ما ٌلً:

 

 وهً ذات فرعٌن هما: الحمٌمٌة: - 1

 

الحمٌمٌة الموجبة: هً ما حكم فٌها باستحالة اجتماع طرفٌها واستحالة  -أ 

 ارتفاعهما، مثل:

 

 العدد الصحٌح إما أن ٌكون زوجا أو فردا.

 

والفرد ال ٌجتمعان فً عدد فٌكون زوجا وفردا وال ٌرتفعان عنه  فالزوج

 فٌكون ال زوجا وال فردا.

 

الحمٌمٌة السالبة: وهً ما حكم فٌها بإمكان اجتماع طرفٌها وإمكان  -ب 

 ارتفاعهما، مثل:

 

لٌس الحٌوان إما أن ٌكون ناطما وإما أن ٌكون لابال للتعلٌم، ٌجتمعان فً 

ابل للتعلٌم، وٌرتفعان فً غٌره من الحٌوانات فإنها اإلنسان ألنه ناطك ول

 لٌست بناطمة وغٌر لابلة للتعلٌم.

 



 مانعة الجمع: وهً ذات فرعٌن أٌضا وهما: - 2

 

مانعة الجمع الموجبة: وهً ما حكم فٌها باستحالة اجتماع طرفٌها  -أ 

 وإمكان ارتفاعهما، مثل:

 

 إما أن ٌكون الجسم أبٌض أو أسود. 

 

واألسود ال ٌمكن اجتماعهما فً جسم واحد ولكنه ٌمكن فاألبٌض 

 ارتفاعهما فً الجسم األحمر.

 

مانعة الجمع السالبة: وهً ما حكم فٌها بإمكان اجتماع طرفٌها  –ب 

 واستحالة ارتفاعهما، مثل:

 

 إما أن ٌكون الجسم غٌر أبٌض أو غٌر أسود.

 

وال ٌرتفعان  فإن غٌر األبٌض وغٌر األسود ٌجتمعان فً الجسم األخضر

معا عن الجسم الواحد ألنه إما أن ٌكون غٌر أبٌض وهو فٌما إذا كان أسود 

أو ذا لون من األلوان األخرى غٌر األبٌض، وإما أن ٌكون غٌر أسود وهو 

 فٌما إذا كان أبٌض أو ذا لون من األلوان األخرى غٌر األسود.

 

 مانعة الخلو: وهً ذات فرعٌن أٌضا هما: - 3

 



ة الخلو الموجبة: وهً ما حكم فٌها بإمكان اجتماع طرفٌها مانع -أ 

 واستحالة ارتفاعهما، مثل:

 

 الجسم إما أن ٌكون غٌر أبٌض أو غٌر أسود.

 

فٌمكن أن ٌجتمع فٌه غٌر األبٌض وغٌر األسود وهو فٌما إذا كان أخضر 

 -أو أحمر، وٌستحٌل ارتفاعهما عنه معا فٌكون غٌر أبٌض وغٌر أسود 

ألنه إما غٌر أبٌض وهو فٌما إذا كان متصفا بلون من األلوان  -كما تمدم 

غٌر األبٌض وإما غٌر أسود وهو فٌما إذا كان متصفا بلون من األلوان 

غٌر األسود، وإما غٌر أسود وغٌر أبٌض وهو فٌما إذا كان متصفا بلون 

 من األلوان غٌر األبٌض واألسود األخضر واألزرق واألحمر وما شاكل.

 

ذا ارتفع عنه غٌر األبٌض وغٌر األسود، فمعناه أنه ال لون له وهو أما إ

 أمر مستحٌل ألن كل جسم البد له من لون.

 

مانعة الخلو السالبة: وهو ما حكم فٌها باستحالة اجتماع طرفٌها،  -ب 

 وإمكان ارتفاعهما، مثل:

 

لٌس إما أن ٌكون الجسم أبٌض وإما أن ٌكون أسود ألنه لد ٌكون ال أبٌض 

 ولد ٌكون ال أسود، إال أن األسود واألبٌض ال ٌجتمعان فٌه. 

 

 

 



 الخالصة:

 

 ألسام المنفصلة 

 تمرٌنات 

 ما هو الفرق بٌن االتفالٌة المتصلة واالتفالٌة المنفصلة؟  - 1

 

 االستدالل

 

 تعرٌفه:

 

 االستدالل إلامة الدلٌل إلثبات المطلوب.

 

 تمسٌمه:



 

 ٌنمسم االستدالل إلى لسمٌن هما:

 

 االستدالل غٌر المباشر:  - 1

 

 وله ثالث طرابك هً: التنالض، العكس المستوي، عكس النمٌض.

 

 االستدالل المباشر:  - 2

 

 وله ثالث طرابك أٌضا هً: المٌاس، االستمراء، التمثٌل.

 الخالصة:

 

 

 



 

 

 االستدالل غٌر المباشر

 

 تعرٌفه:

 

 الزمه المطلوب إلثباته.االستدالل غٌر المباشر: هو إلامة الدلٌل على 

 

 مجال استعماله:

 

ٌستعمل االستدالل غٌر المباشر فً المضاٌا التً ٌصعب أو ٌمتنع 

 االستدالل المباشر علٌها.

 

 كٌفٌته:

 

هً أن ٌعمد المستدل إلى لضٌة أخرى الزمة للمضٌة المطلوب البرهان 

 علٌها، فٌستدل باالستدالل المباشر على األولى.

 

لمضٌة الثانٌة فٌثبت المطلوب على أساس من المالزمة بٌن ثم ٌنتمل إلى ا

 المضٌتٌن.

 



 فٌكون لد استدل علٌها عن طرٌك غٌر مباشر.

 

 مثاله:

 إثبات المضٌة التالٌة )الروح موجودة(.المطلوب: 

 

ولما كانت هذه المضٌة ال ٌمتدر على إثباتها عن إحدى طرابك االستدالل 

إلى الزمتها وهً )الروح غٌر موجودة(   -هنا -المباشر، البد وأن نلتجا 

 فنبرهن على صدلها أو كذبها لننتهً منها إلى إثبات المطلوب.

 

وحٌث لد لام البرهان فلسفٌا على كذب المضٌة الثانٌة، إذن البد من صدق 

المضٌة األولى )المضٌة األولى هً "الروح موجودة"( ألن المضٌة الثانٌة 

ر موجودة"( نمٌض المضٌة األولى، وكذب )المضٌة الثانٌة هً "الروح غٌ

أحد النمٌضٌن ٌستلزم صدق اآلخر ألن النمٌضٌن ال ٌصدلان معا وال 

 ٌكذبان معا.

 

 كما سٌأتً. –وهكذا 

 

 التالزم بٌن المضٌتٌن

 

إن أنواع التالزم بٌن المضٌتٌن التً ٌموم االستدالل غٌر المباشر على 

 أساس منها هً ما ٌلً:

 



ضٌة الثانٌة )المطلوب(، لكذب المضٌة األولى لزوم صدق الم - 1

 )المبرهن علٌها(.

لزوم كذب المضٌة الثانٌة )المطلوب(، لصدق المضٌة األولى  - 2

 )المبرهن علٌها(.

لزوم صدق المضٌة الثانٌة )المطلوب(، لصدق المضٌة األولى  - 3

 )المبرهن علٌها(.

ضٌة األولى )المبرهن لزوم كذب المضٌة الثانٌة )المطلوب(، لكذب الم - 4

 علٌها(.

 

 طرائك االستدالل غٌر المباشر

 

 ثالث طرائك هً: -كما تمدم  -لالستدالل غٌر المباشر 

 

 ( التنالض. 1)

 ( العكس المستوي. 2)

 ( عكس النمٌض.3)

 

 تمرٌنات

 

 ما هو مجال استعمال االستدالل غٌر المباشر؟ - 1

 بٌّن كٌفٌة االستدالل غٌر المباشر؟ - 2



 ما هً أنواع التالزم بٌن المضٌتٌن؟ - 3

 

 التنالـض

 

 تعرٌفه: 

 

 التنالض: هو تالزم بٌن لضٌتٌن ٌوجب صدق إحداهما وكذب األخرى.

 

 مجال استعماله:

 

ٌستعمل التنالض فً المضاٌا من النوعٌن: األول والثانً من أنواع التالزم 

 بٌن المضٌتٌن وهما:

 

)المطلوب(، لكذب المضٌة األولى )المبرهن لزوم صدق المضٌة الثانٌة  -أ 

 علٌها(.

 

لزوم كذب المضٌة الثانٌة )المطلوب(، لصدق المضٌة األولى  -ب 

 )المبرهن علٌها(.

 

 شروطه:

 



ٌشترط فً التنالض أن ٌكون بٌن المضٌتٌن اتحاد فً أمور واختالف فً 

 أخرى وهً ما ٌلً:

 

 شروط االتحاد، وتسمى )الوحدات الثمان(. -أ 

 

 االتحاد فً الموضوع. - 1

 

أحمد  –فلو اختلفت المضٌتان فً الموضوع لم تتنالضا، مثل: علً تلمٌذ 

 لٌس بتلمٌذ.

 

 االتحاد فً المحمول. - 2

 

 فلو اختلفت المضٌتان فً المحمول لم تتنالضا، مثل:

 

 زكً لٌس بمعلم. -زكً تلمٌذ 

 

 االتحاد فً الزمان. - 3

 

 الزمان لم تتنالضا، مثل:فلو اختلفت المضٌتان فً 

 

 الشمس لٌست بمشرلة فً اللٌل. -الشمس مشرلة فً النهار 



 

 االتحاد فً المكان. - 4

 

 فلو اختلفت المضٌتان فً المكان لم تتنالضا، مثل:

 

 األرض لٌست بمخصبة فً البادٌة. -األرض مخصبة فً الرٌف 

 

 اإلتحاد فً الموة والفعل  - 5

 

ٌة، فمثال: حٌنما ٌمال لطفل رضٌع "هذا طبٌب" إنما )الموة ٌراد بها المابل

هو لتوفره على الموة والمابلٌة ألن ٌكون فً المستمبل طبٌباً. والفعل ٌراد 

به "الزمن الحاضر" فمثال: حٌنما ٌمال: "سمٌر طبٌب" ٌعنً اآلن هو 

 طبٌب(

 

 فلو اختلفت المضٌتان فً الموة والفعل لم تتنالضا، مثل:

 

 دمحم لٌس بمٌت بالفعل. -بالموة دمحم مٌّت 

 

 االتحاد فً الكل والجزء. - 6

 

 فلو اختلفت المضٌتان فً الكل والجزء لم تتنالضا، مثل:



 

 العراق لٌس بمخصب كله. -العراق مخصب بعضه 

 

 االتحاد فً الشرط. - 7

 

 فلو اختلفت المضٌتان فً الشرط لم تتنالضا، مثل:

 

 غٌر ناجح إن لم ٌجتهد.الطالب  –الطالب ناجح إن اجتهد 

 

 .االتحاد فً اإلضافة - 8

 

 فلو اختلفت المضٌتان فً اإلضافة لم تتنالضا، مثل:

 

األربعة لٌست بنصف باإلضافة إلى  -األربعة نصف باإلضافة إلى الثمانٌة 

 العشرة.

 

  

 

 شروط االختالف: -ب 

 

 االختالف بالكم )الكلٌة والجزئٌة(. - 1



 

 الكلٌة أو الجزبٌة لم تتنالضا، مثل: فلو اتفمت المضٌتان فً

 

فإن كلتا المضٌتٌن  -بعض المعدن لٌس بحدٌد  -بعض المعدن حدٌد 

 صادلتان.

 

فإن كلتا المضٌتٌن  -وال شًء من الحٌوان بإنسان  –وكل حٌوان إنسان 

 كاذبتان.

 

 االختالف فً الكٌف )اإلٌجاب والسلب(. - 2

 

 السلب لم تتنالضا، مثل:فلو اتفمت المضٌتان فً اإلٌجاب أو 

 

 ألن كلتا المضٌتٌن صادلتان. -بعض اإلنسان ناطك  -كل إنسان ناطك 

 

ألن كلتا  –وكل إنسان لٌس بحٌوان  -وبعض اإلنسان لٌس بحٌوان 

 المضٌتٌن كاذبتان. 

 

)هنان شرط ثالث هو: )االختالف فً الجهة( فٌما إذا كانت المضٌتان 

ٌا الموجهات اختصاراً ولملة جدواها موجهتٌن, وحٌث لم استعرض المضا

 أعرضت عن ذكر هذا الشرط أٌضا لنفس السبب(.

 



 نتائج االختالف:

 

 وفً ضوبه تكون نتابج االختالف كاآلتً:

 

 الموجبة الكلٌة     نمٌض       السالبة الجزبٌة.

 

 الموجبة الجزبٌة   نمٌض       السالبة الكلٌة.

 

 النتٌجة العامة:

 

الشروط المذكورة بأجمعها فً لضٌتٌن البد وأن تتنالضا، متى توفرت هذه 

 مثل:

 

 بعض اإلنسان لٌس بحٌوان. -كل إنسان حٌوان 

 

ال شًء من الطالب بناجح. مع مالحظة أن  –بعض الطالب ناجحون 

 الشروط جمٌعها متوفرة فً كل من المضٌتٌن.

 

 كٌفٌة االستدالل بالتنالض:

 



المضٌة )المطلوب البرهان علٌها(. هً أن ٌعمد المستدل إلى نمٌض 

 فٌبرهن على صدلها أو كذبها.

 

فإذا ثبت صدق المضٌة )النمٌض( بالبرهان، ٌطبك علٌها لاعدة النمٌضٌن 

وهً: )النمٌضان ال ٌصدلان معا وال ٌكذبان معا( فٌنتج كذب المضٌة 

 المطلوب.

 

صدق  وإذا ثبت كذب المضٌة )النمٌض( ٌنتج بعد تطبٌك لاعدة النمٌضٌن.

 المضٌة المطلوب.

 

 مثال:

 

 )ال شًء من األرواح بموجود(

 

 المطلوب: إثبات صدق هذه المضٌة أو كذبها.

 

والمفروض أن استعمال طرابك االستدالل المباشر إلثبات المطلوب 

إلى طرٌمة من طرابك االستدالل غٌر  –هنا  –صعب. فٌنتمل المستدل 

 المباشر، وهً طرٌمة )التنالض( فٌمول:

 

 ال شًء من األرواح بموجود. لمطلوب:ا

 



 األرواح موجودة. النمٌض:

 

صدق النمٌض وهو )بعض  –فً محله  –ولد ثبت بالبرهان  االستدالل:

األرواح موجودة( فالبد وأن ٌكذب المطلوب وهو )ال شًء من األرواح 

بموجود( ألن النمٌضٌن ال ٌصدلان معا وال ٌكذبان معا، فإذا صدق أحدهما 

 كذب اآلخر، ولد صدق النمٌض فالبد وأن ٌكذب المطلوب.

 

 رواح بموجود(.النتٌجة: كذب )ال شًء من األ

 

 الخالصة:

 

 الخطوات التً تتبع فً االستدالل بالتنالض هً ما ٌلً:

 

 تعٌٌن المطلوب. - 1

 تعٌٌن النمٌض. - 2

 االستدالل على صدق النمٌض أو كذبه. - 3

 تطبٌك لاعدة النمٌضٌن. - 4

 النتٌجة. - 5

 

 تمرٌنات

 



 ما هو مجال استعمال التنالض؟ - 1

 الثمان؟ عددها ومثل لها.ما هً الوحدات  - 2

 هل ٌوجد تنالض بٌن المضاٌا التالٌة: - 3

 اإلنسان لٌس بحٌوان. -اإلنسان حٌوان  -أ 

 بعض الحٌوان لٌس بأسد. –بعض الحٌوان أسد  -ب 

 ال شًء من الطالب بناجح. –بعض الطالب ناجحون  -ج 

 

حد ما هً خطوات االستدالل بالتنالض؟ عددها وطبمها على مثال وا - 4

 فمط.

 

 العكس المستوي

 

 تعرٌفه:

 

 العكس المستوي: هو تبدٌل طرفً المضٌة مع بماء الكٌف والصدق.

 

 شرح التعرٌف:

 

هو: تحوٌل موضوع المضٌة )المحكوم بصدلها(  –هنا  –المراد بالتبدٌل 

إلى موضوع أو تحوٌل الممدم تالٌا والتالً  إلى محمول، وتحوٌل محمولها

 ممدما، مع المحافظة على بماء الصدق وبماء الكٌف )اإلٌجاب والسلب( .



 

 )األصل(.وتسمى المضٌة األولى بـ 

 

 )عكس المستوي(.وتسمى المضٌة الثانٌة بـ 

 

 مجال استعماله:

 

 29ٌستعمل العكس المستوي فً المضاٌا من النوع الثالث )راجع ص

 (( من أنواع التالزم بٌن المضٌتٌن وهو:3رلم)

 

لزوم صدق المضٌة الثانٌة )المطلوب( لصدق المضٌة األولى )المبرهن 

 علٌها(.

 

 شروطه:

 

 ٌشترط فً العكس المستوي ما ٌلً:

 

أي تحوٌل الموضوع محموالً، والمحمول موضوعا،  تبدٌل الطرفٌن: - 1

 أو تحوٌل الممدم تالٌا والتالً ممدما.

 



أي إن كانت المضٌة األولى موجبة ٌجب أن تكون  بماء الكٌف: - 2

المضٌة الثانٌة موجبة أٌضا، وإن كانت المضٌة األولى سالبة ٌجب أن تكون 

 المضٌة الثانٌة سالبة أٌضا.

 

أي ٌالحظ أن ال ٌكون تبدٌل الطرفٌن موجبا لكذب  بماء الصدق: - 3

 المضٌة الثانٌة.

 

 نتائجه:

 

 الشروط المتمدمة تكون نتابج العكس المستوي هً ما ٌلً:ومع توفّر 

 

 موجبة جزبٌة. تنعكسالموجبة الكلٌة  - 1

 

 بعض السابل ماء.ٌصدق                        سابلكل ماء 

 

 بعض الناطك إنسان.            ٌصدقكل إنسان ناطك         

 

 موجبة جزبٌة. تنعكسالموجبة الجزبٌة  - 2

 

 بعض الماء سابل.ٌصدق          بعض السابل ماء    

 



 بعض السابل ماء.ٌصدق         بعض الماء سابل     

 

 بعض األبٌض طٌر.ٌصدق         بعض الطٌر أبٌض   

 

 بعض الناطك إنسان.        ٌصدقبعض اإلنسان ناطك   

 

ً بعض وذلن لتخلّف إنتاج االستدالل ف ،ال عكس لهاالسالبة الجزئٌة  - 3

صورها وهً: فٌما إذا كان موضوع المضٌة السالبة الجزبٌة أعم من 

 محمولها مثل )بعض الحٌوان لٌس بإنسان(.

 

فإنه ال ٌصح أن ٌمال )ال شًء من اإلنسان بحٌوان( أو )بعض اإلنسان 

لٌس بحٌوان( ألنهما كاذبتان، وتمدم أن من شروط العكس المستوي بماء 

 الصدق.

 

 سالبة كلٌة. تنعكسة السالبة الكلٌ -4

 

 ال شًء من الشجر بحٌوان.ٌصدق    ال شًء من الحٌوان بشجر

 

 ال شًء من الحجر بإنسان.  ٌصدقال شًء من اإلنسان بحجر  

 

 كٌفٌة االستدالل بالعكس المستوي:



 

هً أن ٌعمد المستدل إلى المضٌة المطلوب البرهان علٌها فٌعكسها. 

ثم بعد أن ٌثبت صدلها ٌطبك لاعدة وٌبرهن على صدق المضٌة الثانٌة. 

 العكس المستوي وهً )إذا صدق األصل صدق عكسه(.

 

 فٌنتج صدق المضٌة المطلوب االستدالل علٌها لصدق أصلها.

 

 مثال:

 

 )بعض السابل ماء(

 

 .المطلوب: إثبات صدق هذه المضٌة

 

هنا  –والمفروض: أن استعمال طرابك االستدالل المباشر إلثبات المطلوب 

إلى طرٌمة من طرابك االستدالل غٌر  –هنا  –صعب. فٌنتمل المستدل  –

 فٌمول: )العكس المستوي(المباشر، وهً طرٌمة 

 

 المطلوب: )بعض السابل ماء(.

 

 األصل: )كل ماء سابل(.                

 



صدق األصل وهو )كل ماء  –فً محله  –ت بالبرهان ولد ثب االستدالل:

سابل( فالبد من صدق العكس وهو )بعض السابل ماء( ألنه إذا صدق 

األصل صدق عكسه، ولد صدق األصل وهو )كل ماء سابل( فالبد وأن 

 ٌصدق عكسه وهو )بعض السابل ماء(.

 

 الخالصة:

 

 ٌلً: الخطوات التً تتبع فً االستدالل بالعكس المستوي هً ما

 

 تعٌٌن المطلوب. - 1

 تعٌٌن األصل. - 2

 االستدالل على صدق األصل. - 3

 تطبٌك لاعدة العكس المستوي. - 4

 النتٌجة. - 5

 

 مالحظة:

 

ال ٌلزم من كذب األصل كذب العكس. فمثال لو كانت نتٌجة البرهان هً 

كذب األصل ال ٌلزم منه كذب العكس، ألنه لد ٌكذب األصل وال ٌكذب 

 العكس.

 

 تمرٌنات



 

 ما هً شروط العكس المستوي؟ - 1

 

كٌف تستدل بالعكس المستوى على المضٌة التالٌة: )بعض السابل  - 2

 ماء(.

 

 عكس النمٌض

 

 تعرٌفه:

 

عكس النمٌض: هو تحوٌل المضٌة إلى لضٌة أخرى موضوعها نمٌض 

نمٌض موضوع المضٌة األولى، مع  محمول المضٌة األولى، ومحمولها

 بماء الكٌف والصدق.

 

 مثاله:

 

 كل كاتب إنسان، تنعكس: كل ال إنسان هو ال كاتب.

 

 مجال استعماله:

 



ٌستعمل عكس النمٌض فً نفس المجال الذي ٌستعمل فٌه العكس المستوي 

 (( من أنواع التالزم وهو:3، رلم)29وهو النوع الثالث )راجع ص

 

المضٌة الثانٌة )المطلوب( لصدق المضٌة األولى )المبرهن لزوم صدق 

 علٌها(.

 

 شروطه:

 

تبدٌل طرفً المضٌة مع للب الطرف إلى نمٌضه: أي تحوٌل نمٌض  - 1

محمول المضٌة األولى موضوعا للمضٌة الثانٌة ونمٌض موضوع المضٌة 

 األولى محموال للمضٌة الثانٌة.

 

تبمى موجبة بعد التبدٌل، والسالبة بماء الكٌف: أي المضٌة الموجبة  - 2

 تبمى سالبة كذلن.

 

بماء الصدق: أي ٌراعى أن ال ٌكون تبدٌل الطرفٌن موجبا لكذب  - 3

 المضٌة الثانٌة.

 

 نتابجه:

 

 مع توفر الشروط المذكورة تكون نتابج عكس النمٌض كما ٌلً:

 



 السالبة الكلٌة تنعكس سالبة جزبٌة. - 1

 

 ٌصدق    بعض الالجماد لٌس ال إنسان.     ال شًء من اإلنسان بجماد

 

 السالبة الجزبٌة تنعكس سالبة جزبٌة. - 2

 

 بعض المعدن لٌس بحدٌد       ٌصدق    بعض الالحدٌد لٌس ال معدن.

 

 الموجبة الكلٌة تنعكس موجبة كلٌة. - 3

 

 كل كاتب إنسان               ٌصدق    كل ال إنسان ال كاتب.   

 

 الموجبة الجزبٌة، ال تنعكس.  - 4

 

وذلن لتخلف إنتاج االستدالل فٌها، فمثال: لضٌة )بعض الالحدٌد معدن( ال 

تنعكس إلى )بعض الالمعدن حدٌد( وال إلى )كل ال معدن حدٌد( ألنهما 

 كاذبتان، وتمدم أن من شروط عكس النمٌض بماء الصدق.

 

 مالحظة:

 



فٌة االستدالل فً العكس المستوي مع هً نفس كٌ –هنا  –كٌفٌة االستدالل 

 مراعاة الفروق بٌنهما.

 

 تمرٌنات

 

 ما هو عكس النمٌض؟ - 1

 ما هً نتابج عكس النمٌض؟ - 2

أٌة طرٌمة من طرابك االستدالل غٌر المباشر تستخدم فً النوع الرابع  - 3

 من أنواع التالزم بٌن المضٌتٌن؟

 

 

 

 النوع الرابع من أنواع التالزم

 

 (( وهو:4رلم ) 29النوع الرابع من أنواع التالزم )راجع صوفً 

 

لزوم كذب المضٌة الثانٌة )المطلوب( لكذب المضٌة األولى )المبرهن 

علٌها( ٌستعمل من طرابك االستدالل غٌر المباشر، طرٌمة العكس 

 المستوي وطرٌمة عكس النمٌض أٌضا.

 

ة العكس علٌه ولكن مع جعل العكس موضوع االستدالل، ثم تطبٌك لاعد

 وهً )إذا كذب العكس كذب األصل(.



 

 (1مالحظة )

 

هً نفس الخطوات  –هنا  –الخطوات التً ٌجب أن تتبع فً االستدالل 

 السابمة فً العكس المستوي وعكس النمٌض، مع مراعاة الفارق المذكور.

 

 (2مالحظة )

 

 ال ٌلزم من صدق العكس صدق األصل.

 

هً صدق العكس ال ٌلزم منه صدق األصل، فمثال لو كانت نتٌجة البرهان 

 ألنه لد ٌصدق العكس وال ٌصدق األصل.

 

 

 االستدالل المباشر

 

 تعرٌفه:

 

 هو إلامة الدلٌل على المطلوب إلثباته. االستدالل المباشر:

 

 مجال استعماله:



 

ٌستعمل االستدالل المباشر فً المضاٌا التً ال ٌمنع من استعماله فٌها أي 

بتعبٌر أوضح: ٌستعمل االستدالل المباشر فً كل مجال ال ٌلتجأ مانع. و 

 فٌه إلى استعمال االستدالل غٌر المباشر.

 

 كٌفٌته:

 

هً أن ٌعمد المستدل إلى المطلوب فٌمٌم البرهان علٌه مباشرة متبعا 

 خطواته التً ستذكر فٌما ٌأتً.

 

 طرائمه:

 

 وهً: –كما تمدم  –لالستدالل المباشر ثالث طرائك 

 

 المٌاس، االستمراء، التمثٌل.

 

 

 المٌاس

 

 تعرٌفه:

 



 المٌاس: هو تطبٌك الماعدة الكلٌة على جزبٌاتها لمعرفة حكم الجزبٌات.

 

 مثاله:

 

كتطبٌك لاعدة )كل من ٌشرب الخمر فاسك( على )خالد( ألنه ٌشرب 

الخمر، لمعرفة الحكم الذي ٌترتب علٌه وهو )الفسك( فٌمال: خالد ٌشرب 

 وكل من ٌشرب الخمر فاسك فخالد فاسك. –الخمر 

 

وكتطبٌك لاعدة )كل ما ٌتمدد بالحرارة معدن( على )الحدٌد( ألنه ٌتمدد 

 بالحرارة، لمعرفة الحكم الذي ٌترتب علٌه وهو )المعدنٌة( فٌمال:

 

 وكل ما ٌتمدد بالحرارة معدن فالحدٌد معدن. -الحدٌد ٌتمدد بالحرارة 

 

 األول: كل من ٌشرب الخمر فاسك. فالماعدة الكلٌة فً المثال 

 

 وفً المثال الثانً: كل ما ٌتمدد بالحرارة معدن . 

 

 والجزبً: فً المثال األول: خالد. وفً المثال الثانً: الحدٌد.

 

والحكم الذي استفٌد من تطبٌك الماعدة: فً المثال األول فسك خالد. وفً 

 المثال الثانً: معدنٌة الحدٌد.

 



 مصطلحاته:

 

 مصطلحات خاصة به هً: للمٌاس

 

 صورة المٌاس:  - 1

 

 مثل: -كما سٌأتً  -وهً شكل تألٌفه وتركٌبه. والمٌاس ٌتألف من ممدمتٌن 

 

 وكل معدن عنصر بسٌط. -الحدٌد معدن 

 

فالمجموع بهذا الوضع الخاص من الترتٌب، والذي سٌتضح فٌما بعد ٌسمى 

 صورة المٌاس.

 

 الممدمة:  - 2

 

 س( أٌضا:و تسمى )مادة المٌا

 

وهً كل لضٌة تتألف منها صورة المٌاس. فمضٌة )الحدٌد معدن( فً 

 المثال المتمدم ممدمة وكذلن لضٌة )كل معدن عنصر بسٌط( ممدمة.

 

 وتمسم الممدمة إلى لسمٌن هما: الصغرى والكبرى.



 

 الصغرى:  - 3

 

وهً الممدمة التً تشتمل على الجزبً الذي ٌطلب معرفة حكمه عن 

االستدالل بالمٌاس وتمع الممدمة األولى للمٌاس، كالممدمة )الحدٌد طرٌك 

 معدن( فً المثال.

 

 الكبرى:  - 4

 

وهً الممدمة التً تؤلف الماعدة الكلٌة التً ٌعمد إلى تطبٌمها على الجزبً 

لمعرفة حكمه عن طرٌك االستدالل بالمٌاس. وتمع الممدمة الثانٌة للمٌاس، 

 بسٌط( فً المثال. كالممدمة )وكل معدن عنصر

 

 الحدود:  - 5

 

 وهً مفردات الممدمتٌن: الموضوع والمحمول أو الممدم والتالً.

 

 عنصر بسٌط( فً المثال. -معدن  -معدن  -مثل : )الحدٌد 

 

 النتٌجة:  - 6

 

 وهً المضٌة التً ٌنتهً إلٌها بعد تطبٌك الكبرى على الصغرى،   مثل:



 

 )الحدٌد عنصر بسٌط( فً المثال.

 

 المطلوب:  - 7

 

 وهو النتٌجة لبل مزاولة تطبٌك الكبرى على الصغرى.

 

 ألسامه:

 

 االستثنابً وااللترانً. ٌنمسم المٌاس إلى لسمٌن هما:

 

 وهو ما صّرح فً ممدمتٌه بالنتٌجة أو بنمٌضها. المٌاس االستثنائً: - 1

 

 مثاله:

 

 لكنه عالم.  -إن كان دمحم عالماً فواجب احترامه  -أ 

 

 فدمحم واجب احترامه.

 

 ولكنه لد عصى هللا.  –إن كان خالد عادالً فهو ال ٌعصً هللا  -ب 



 

 ما كان خالد عادالً.

 

وهو ما لم ٌصّرح فً ممدمتٌه بالنتٌجة وال  المٌاس االلترانً: - 2

 بنمٌضها.  

 

 مثاله:

 

 وكل متغٌر حادث. -العالم متغٌّر 

 

 فالعالم حادث.

 

 :ألسام االلترانً

 

 وٌنمسم المٌاس االلترانً إلى لسمٌن أٌضا هما: الحملً والشرطً. 

 

 وهو المؤلف من لضاٌا حملٌة فمط. االلترانً الحملً: - 1

 

 مثاله:

 

 وكل طابر حٌوان. –الحمامة طابر 



 

 فالحمامة حٌوان.

وهو المؤلف من لضاٌا شرطٌة فمط أو لضاٌا  االلترانً الشرطً: - 2

 حملٌة وشرطٌة.

 

 مثاله:

 

 والكلمة إما مبنٌة أو معربة. -االسم كلمة  -أ 

 فاالسم إما مبنً أو معرب.

 

وكلما كان معتصما كان ال  -كلّما كان الماء جارٌا كان معتصما  -ب 

 ٌنجس بماللاة النجاسة.

 

 كلما كان الماء جارٌا كان ال ٌنجس بماللاة النجاسة.

 

 الخالصة:

 



 ألسام المٌاس 

 تمرٌنات

 

 ما هً مصطلحات المٌاس؟ طبمها على المثال التالً:  - 1

 

 وكل معدن عنصر بسٌط –الحدٌد معدن 

 

 فالحدٌد عنصر بسٌط.        

 

 عٌّن نوع المٌاس فً األمثلة التالٌة: - 2

 

 وكل حادث متغٌر -العالم متغٌر  -أ 

 

 فالعالم حادث.            

 

 كنه عالمل -إن كان دمحم عالما فواجب احترامه -ب 

 

 فدمحم واجب احترامه.                  

 

 والكلمة إما مبنٌة أو معربة. –االسم كلمة  -ج 



 

 فاالسم إما مبنً أو معرب.           

 

وكلما كان معتصما كان ال ٌنجس  -كلما كان الماء جارٌا كان معتصما -د 

 بماللاة النجاسة.

 

 كلما كان الماء جارٌا كان ال ٌنجس بماللاة النجاسة.            

 

 

 

 

 االلترانً الحملً

 

 حدوده:

 

 تنمسم حدود االلترانً الحملً إلى ثالثة ألسام هً:

 وهو الحّد المتكرر فً الممدمتٌن. األوسط: - 1

 وهو الحّد المذكور فً الصغرى فمط. األصغر: - 2

 المذكور فً الكبرى فمط.وهو الحّد  األكبر: - 3

 



 المواعد العامة له:

 

 ألجل أن ٌكون المٌاس االلترانً منتجا ٌجب أن ٌتوفر على ما ٌلً:

 

 تكرر الحد األوسط. - 1

 أال ٌتألف من سالبتٌن. - 2

 أال ٌتألف من جزبٌتٌن. - 3

 أال ٌتألف من صغرى سالبة وكبرى جزبٌة. - 4

 الممدمتٌن.أن تكون نتٌجته تابعة ألضعف  - 5

 

إذا كانت إحدى ممدمتٌه سالبة ٌجب أن تكون النتٌجة سالبة ألن  ومعناه:

السالبة أضعف من الموجبة، وإذا كانت إحدى ممدمتٌه جزبٌة ٌجب أن 

 تكون النتٌجة جزبٌة ألن الجزبٌة أضعف من الكلٌة.

 

 كٌفٌة االستدالل به:

 

الجزبً وٌضعها  هً أن ٌعمد المستدل إلى تألٌف لضٌة أحد عنصرٌها هو

 صغرى للمٌاس.

 

ثم ٌعمد إلى التماس الماعدة الكلٌة التً تنطبك على الجزبً بعد التأكد من 

 أنها لد برهن على صدلها فً محلها.



 

مثال: لو كانت الماعدة من المواعد العامة فً الرٌاضٌات أو الفٌزٌاء أو 

علٌه أن ٌتأكد  الجغرافٌة الطبٌعٌة، فمبل أن ٌدرجها المستدل كبرى للمٌاس،

من صحتها وصدلها فً محلها من الرٌاضٌات أو الفٌزٌاء أو الجغرافٌة 

 الطبٌعٌة.

 

 وبعد التماس الماعدة الكلٌة والتأكد من صدلها ٌدرجها كبرى للمٌاس.

 

ثم ٌعمد إلى استخراج النتٌجة، وذلن بأن ٌؤلفها من األصغر واألكبر، 

 بوضع األصغر موضوعا واألكبر محموالً.

 

 الستخراج النتٌجة من المثال اآلتً:ف

 

 وكل معدن عنصر بسٌط. -الحدٌد معدن 

 

نأخذ األصغر وهو )الحدٌد( موضوعا، ونأخذ األكبر وهو )عنصر بسٌط( 

 محموال، ونؤلف منهما لضٌة النتٌجة، فنمول )الحدٌد عنصر بسٌط(.

 

 الخالصة:

 

 والخطوات التً تتبع فً االستدالل بالمٌاس هً ما ٌلً:

 



 ( تعٌٌن المطلوب.1)

 ( تألٌف صغرى أحد عنصرٌها الجزبً )المطلوب معرفة حكمه(.2)

( تألٌف كبرى من الماعدة الكلٌة التً تنطبك على الجزبً بعد التأكد من 3)

 صدلها.

 ( استخراج النتٌجة بتألٌفها من األصغر موضوعا واألكبر محموال.4)

 

 تنبٌه:

 

ما سبمت  -الممدمتٌن فً الكم والكٌف نتٌجة المٌاس دابما تتبع أضعف 

فإذا كانت إحدى الممدمتٌن جزبٌة البد وأن تأتً النتٌجة  -اإلشارة إلٌه 

 جزبٌة، وإذا كانت إحدى الممدمتٌن سالبة البد وأن تأتً النتٌجة سالبة.

 

 تمرٌنات

 

 ما هً المواعد العامة لاللترانً الحملً؟ - 1

 

 

 

 األشكال األربعة

 



نً باعتبار كٌفٌة وضع الحد األوسط فً ممدمتٌه إلى أربعة ٌنمسم االلترا

 ألسام تسمى بـ )األشكال األربعة( وهً:

 

 الشكل األول

 

 تعرٌفه:

 

هو ما كان األوسط فٌه محموال فً الصغرى، موضوعا فً  الشكل األول:

 الكبرى.

 

 شروطه:

 

ألجل أن ٌكون الشكل األول منتجا ٌشترط فٌه باإلضافة إلى الشروط 

 العامة المتمدمة ما ٌلً:

 

 أن تكون صغراه موجبة. - 1

 

 أن تكون كبراه كلٌة. - 2

 

 ألسامه:

 



إذا توفر الشكل األول على شروط اإلنتاج العامة والخاصة به تكون ألسامه 

 المنتجة أربعة وهً:

 

 األول: وتتألف صغراه من موجبة كلٌة، وكبراه من موجبة كلٌة أٌضا.

 

 وٌنتج: موجبة كلٌة.

 

 وكل مسكر حرام. –مثال: كل خمر مسكر 

 

 كل خمر حرام.

 

 وتتألف صغراه من موجبة كلٌة وكبراه من سالبة كلٌة. الثانً:

 

 وٌنتج: سالبة كلٌة.

 

 وال شًء من المسكر بنافع. –مثاله: كل خمر مسكر 

 

 ال شًء من الخمر بنافع.

 

 وتتألف صغراه من موجبة جزبٌة وكبراه من موجبة كلٌة. الثالث:

 



 وٌنتج: موجبة جزبٌة.

 

 وكل حدٌد ٌتمدد بالحرارة. –مثاله: بعض المعدن حدٌد 

 

 بعض المعدن ٌتمدد بالحرارة.

 

 وتتألف صغراه من موجبة جزبٌة وكبراه من سالبة كلٌة. الرابع:

 

 وٌنتج: سالبة جزبٌة.

 

 وال شًء مما له أذنان ٌبٌض. –مثاله: بعض الطٌور له أذنان 

 .بعض الطٌور ال ٌبٌض

 

 ]خالصة ألسام الشكل األول:

 

 موجبة كلٌة     = موجبة كلٌة. -المسم األول: موجبة كلٌة      

 سالبة كلٌة      = سالبة كلٌة. -المسم الثانً: موجبة كلٌة      

 موجبة كلٌة     = موجبة جزبٌة. -المسم الثالث: موجبة جزبٌة   

 = سالبة جزبٌة.[   سالبة كلٌة    -المسم الرابع: موجبة جزبٌة    

 



 الشكل الثانً

 

 تعرٌفه:

 

 الشكل الثانً: هو ما كان األوسط فٌه محموال فً الممدمتٌن معا.

 

 شروطه:

 

ألجل أن ٌكون الشكل الثانً منتجا ٌشترط فٌه باإلضافة إلى الشروط 

 العامة ما ٌلً:

 

أي تكون إحداهما موجبة واألخرى  –أن تختلف ممدمتاه بالكٌف  - 1

 سالبة.

 

 أن تكون كبراه كلٌة. - 2

 

 ألسامه: 

 

إذا توفر الشكل الثانً على شروط اإلنتاج العامة والخاصة به تكون ألسامه 

 المنتجة هً ما ٌلً:

 



 األول: وتتألف صغراه من موجبة كلٌة وكبراه من سالبة كلٌة.

 

 وٌنتج: سالبة كلٌة.

 

 وال شًء من الطابر بذي ظلف. -مثاله: كل مجتر ذو ظلف 

 

  شًء من المجتر بطابر.ال

 

 الثانً: وتتألف صغراه من سالبة كلٌة وكبراه من موجبة كلٌة.

 

 وٌنتج: سالبة كلٌة.

 

 وكل مجد ناجح. –مثاله: ال طالب من الكسالى بناجح 

 

 ال طالب من الكسالى بمجد.

 

 الثالث: وتتألف صغراه من موجبة جزبٌة وكبراه من سالبة كلٌة.

 

 وٌنتج: سالبة جزبٌة.

 

 وال شً من الفضة بذهب. –مثاله: بعض المعدن ذهب 



 

 بعض المعدن لٌس بفضة.

 

 الرابع: وتتألف صغراه من سالبة جزبٌة وكبراه من موجبة كلٌة.

 

 وٌنتج: سالبة جزبٌة.

 

 وكل ذهب معدن. -مثاله: بعض الجسم لٌس بمعدن 

 

 بعض الجسم لٌس بذهب.

 

 ]خالصة ألسام الشكل الثانً:

 

 سالبة كلٌة            = سالبة كلٌة. -موجبة كلٌة      المسم األول: 

 

 موجبة كلٌة           = سالبة كلٌة. -المسم الثانً: سالبة كلٌة       

 

 سالبة كلٌة            = سالبة جزبٌة. -المسم الثالث: موجبة جزبٌة   

 

 جزبٌة.[موجبة كلٌة           = سالبة  -المسم الرابع: سالبة جزبٌة     



 

 الشكل الثالث

 

 تعرٌفه:

 

 الشكل الثالث: هو ما كان األوسط فٌه موضوعا فً الممدمتٌن معا.

 

 شروطه:

 

ألجل أن ٌكون الشكل الثالث منتجا ٌشترط فٌه باإلضافة إلى الشروط 

 العامة ما ٌلً:

 

 أن تكون صغراه موجبة. - 1

 أن تكون إحدى ممدمتٌه كلٌة. - 2

 

 ألسامه:

 

الشكل الثالث على شروط اإلنتاج العامة والخاصة تكون ألسامه إذا توفر 

 المنتجة هً ما ٌلً:

 

 وتتألف صغراه من موجبة كلٌة وكبراه من موجبة كلٌة أٌضا. األول:



 

 وٌنتج: موجبة جزبٌة.

 

ً الثمن. -مثاله: كل ذهب معدن   وكل ذهب غال

 

 بعض المعدن غالً الثمن.

 

 كلٌة وكبراه من سالبة كلٌة.وتتألف صغراه من موجبة الثانً: 

 

 وٌنتج: سالبة جزبٌة.

 

 وال شًء من الذهب بفضة. –مثاله: كل ذهب معدن 

 

 بعض المعدن لٌس بفضة.

 

 وتتألف صغراه من موجبة جزبٌة وكبراه من موجبة كلٌة.الثالث: 

 

 وٌنتج: موجبة جزبٌة.

 

 وكل طابر حٌوان. –مثاله: بعض الطابر أبٌض 

 



 بعض األبٌض حٌوان.

 

 وتتألف صغراه من موجبة كلٌة وكبراه من موجبة جزبٌة.الرابع: 

 

 وٌنتج: موجبة جزبٌة.

 

 وبعض الطابر أبٌض –مثاله: كل طابر حٌوان 

 

 بعض الحٌوان أبٌض.

 

 وتتألف صغراه من موجبة كلٌة وكبراه من سالبة جزبٌة.الخامس: 

 

 وٌنتج: سالبة جزبٌة.

 

 الحٌوان لٌس بإنسان.وبعض  –مثاله: كل حٌوان حّساس 

 

 بعض الحساس لٌس بإنسان.

 

 وتتألف صغراه من موجبة جزبٌة وكبراه من سالبة كلٌة.السادس: 

 

 وٌنتج: سالبة جزبٌة.



 

 وال شًء من الذهب بحدٌد. –مثاله: بعض الذهب معدن 

 

 بعض المعدن لٌس بحدٌد.

 

 ]خالصة ألسام الشكل الثالث:

 

 موجبة كلٌة           = موجبة جزبٌة. -المسم األول: موجبة كلٌة      

 

 سالبة كلٌة            = سالبة جزبٌة. -المسم الثانً: موجبة كلٌة      

 

 موجبة كلٌة           = موجبة جزبٌة. -المسم الثالث: موجبة جزبٌة   

 

 موجبة جزبٌة         = موجبة جزبٌة. -المسم الرابع: موجبة كلٌة      

 

 سالبة جزبٌة          = سالبة جزبٌة. -موجبة كلٌة   المسم الخامس: 

 

 سالبة كلٌة            = سالبة جزبٌة.[ -المسم السادس: موجبة جزبٌة 

 

 



 الشكل الرابع

 

 تعرٌفه:

 

الشكل الرابع: هو ما كان األوسط فٌه موضوعا فً الصغرى ومحموال فً 

 الكبرى.

 

 شروطه:

 

ٌشترط فٌه باإلضافة إلى الشروط ألجل أن ٌكون الشكل الرابع منتجا 

 العامة ما ٌلً:

 

 أن ال تكون إحدى ممدمتٌه سالبة جزبٌة. - 1

 أن تكون صغراه كلٌة إذا كانت ممدمتاه موجبتٌن. - 2

 

 ألسامه:

 

إذا توفر الشكل الرابع على شروط اإلنتاج العامة والخاصة به تكون 

 ألسامه المنتجة هً ما ٌلً:

 

 ن موجبة كلٌة وكبراه من موجبة كلٌة أٌضا.األول: وتتألف صغراه م



 

 وٌنتج: موجبة جزبٌة.

 

 وكل ناطك إنسان. –مثاله: كل إنسان حٌوان 

 

 بعض الحٌوان ناطك.

 

 وتتألف صغراه من موجبة كلٌة وكبراه من موجبة جزبٌة. الثانً:

 

 وٌنتج: موجبة جزبٌة.

 

 وبعض الولود إنسان. -مثاله: كل إنسان حٌوان

 

 ولود. بعض الحٌوان

 

 وتتألف صغراه من سالبة كلٌة وكبراه من موجبة كلٌة. الثالث:

 

 وٌنتج: سالبة كلٌة.

 

 وكل ناطك إنسان. –مثاله: ال شًء من اإلنسان بجماد 

 



 ال شًء من الجماد بناطك.

 

 وتتألف صغراه من موجبة كلٌة وكبراه من سالبة كلٌة. الرابع:

 

 وٌنتج: سالبة جزبٌة.

 

 ال شًء من الحدٌد بسابل. –تبخر مثاله: كل سابل ٌ

 

 بعض ما ٌتبخر لٌس بحدٌد.

 

 وتتألف صغراه من موجبة جزبٌة وكبراه من سالبة كلٌة. الخامس:

 

 وٌنتج: سالبة جزبٌة.

 

 ال شًء من الحدٌد بسابل. –مثاله: بعض السابل ٌتبخر 

 

 بعض ما ٌتبخر لٌس بحدٌد.

 

 مالحظة:

 



أما األنواع األخرى للمٌاس فمد أعرضت عن استعراضها اختصاراً، 

 واكتفاءاً بذكر أمثلتها فً أول الموضوع.

 

 أهمٌة المٌاس:

 

مما تمدم نستطٌع أن ندرن األهمٌة العظمى للمٌاس حٌث ٌعرفنا كٌفٌة 

 التطبٌمات العلمٌة للحصول على النتابج المطلوبة.

 

اس ٌشمل كل المجاالت التً تتوفر وفً ضوبه نستطٌع أن ندرن أن المٌ

 على لواعد عامة تطبٌمٌة علمٌة كانت أو غٌر علمٌة.

 

 ]خالصة ألسام الشكل الرابع:

 

 موجبة كلٌة        = موجبة جزبٌة. -المسم األول: موجبة كلٌة         

 

 موجبة جزبٌة      = موجبة جزبٌة. -المسم الثانً: موجبة كلٌة         

 

 موجبة كلٌة        = سالبة كلٌة. -: سالبة كلٌة         المسم الثالث

 

 سالبة كلٌة         = سالبة جزبٌة. -المسم الرابع: موجبة كلٌة         

 



 سالبة كلٌة         = سالبة جزبٌة.[ -المسم الخامس: موجبة جزبٌة    

 

 تمرٌنات

 

 عٌّن نوع الشكل فً األمثلة اآلتٌة: - 1

 

 وكل حدٌد ٌتمدد بالحرارة  -بعض المعدن حدٌد  -أ 

 

 بعض المعدن ٌتمدد بالحرارة.            

 

 وال شًء من الذهب بفضة -كل ذهب معدن  -ب 

 

 بعض المعدن لٌس بفضة.            

 

 وال شًء من الفضة بذهب. -بعض المعدن ذهب  -ج 

 

 بعض المعدن لٌس بفضة.            

 

 وال شًء من الحدٌد بسابل -بخر كل سابل ٌت -د 

 



 بعض ما ٌتبخر لٌس بحدٌد.            

 

 

 

 االستمراء

 

 تعرٌفه:

 

 االستمراء: هو تتبع الجزبٌات للحصول على حكم كلً )لاعدة عامة(.

 

 شرح التعرٌف:

 

نعنً بذلن هو أن نتتبع جزبٌات نوع معٌن ألجل أن نعرف الحكم الكلً 

 لاعدة عامة. الذي ٌنطبك علٌها، فنؤلف منه

 

مثل: أن نستمري ونتتبع استعمال )الفاعل( فً مختلف الجمل فً اللغة 

العربٌة لنعرف حكمه اإلعرابً، فنرى أن الكلمة التً تمع فاعال فً 

مختلف الجمل التً استمرأناها تكون مرفوعة، ننتهً إلى النتٌجة التالٌة: 

لنتٌجة لاعدة وهً: أن الفاعل فً لغة العرب مرفوع، فنؤلف من هذه ا

 عامة وهً: )كل فاعل مرفوع(.

 

 ألسامه:



 

 ٌنمسم االستمراء إلى لسمٌن هما: االستمراء التام واالستمراء النالص.

 

 االستمراء التام:  - 1

 

هو تتبع جمٌع جزبٌات الكلً المطلوب معرفة حكمه. كما لو أردنا أن 

باً أفرٌمٌٌن. نعرف: هل أن من بٌن الطلبة الدٌنٌٌن فً النجف األشرف طال

فإننا نستمري كل طالب موجود فً النجف استمراًء كامال حتى ننتهً إلى 

نتٌجة. هذا النوع من االستمراء الكامل الشامل لجمٌع جزبٌات الكلً 

 واالنتهاء إلى النتٌجة منه ٌسمى بـ)االستمراء التام(

 

 االستمراء النالص:  - 2

 

ة حكمه. كما لو أراد العالم وهو تتبع بعض جزبٌات الكلً المطلوب معرف

الكٌمٌابً معرفة مدى تأثٌر الضغط على الغازات، فإنه ٌجري التجربة 

على بعض الغازات، وعندما ٌرى أنه كلما زاد الضغط على هذه الجزبٌات 

)موضوع التجربة( لّل حجمها وكلما نمص الضغط زاد حجمها بنسبة 

هرة الطبٌعٌة التً معٌنة تحت درجة حرارة معٌنة، ٌتخذ من هذه الظا

 –على ضوبه  –الحظها أثناء التجربة حكما عاما لجمٌع الغازات، فٌضع 

لاعدته العامة: )كل غاز إذا زاد الضغط علٌه لّل حجمه وإذا نمص الضغط 

 عنه زاد حجمه بنسبة معٌنة تحت درجة حرارة معٌنة(.

 

عدة فً وهكذا العالم الرٌاضً متى أراد معرفة: هل أن درجة زاوٌتً الما

 المثلث متساوي السالٌن متساوٌتان أو ال؟



 

فإنه ٌمٌم البرهان على مثال واحد أو مثالٌن، ومنه ٌعّمم الحكم إلى جمٌع 

جزبٌات المثلث متساوي السالٌن، فٌضع الماعدة العامة التالٌة: )كل مثلث 

 متساوي السالٌن، زاوٌتا الماعدة فٌه متساوٌتان(.

 

 ألسام االستمراء النالص:

 

وٌنمسم االستمراء النالص إلى لسمٌن أٌضا هما: االستمراء المعلل 

 واالستمراء غٌر المعلل.

 

 االستمراء المعلل:  - 1

 

هو ما ٌعّمم فٌه الحكم على أساس من اإلٌمان بوجود علّة الحكم فً كّل 

 جزبٌاته.

 

الحكم كما فً مثالً الغاز والمثلث المتمدمٌن، فإن العالم الكٌمٌابً إنما عمم 

إلى جمٌع جزبٌات الغاز التً شاهدها أثناء التجربة هً نوع من أنواع 

التغٌرات الطبٌعٌة، وٌؤمن أٌضا بأن كّل تغٌٌر طبٌعً البد وأن ٌستند إلى 

علة، وبمالحظة تكرار التجربة على أنواع مختلفة من الغازات انتهى إلى 

ضا بأن الغازات أن زٌادة الضغط هً علة للّة الحجم، و بما أنه ٌؤمن أٌ

على اختالف أنواعها ذات طبٌعة واحدة من حٌث هً غازات، وضع 

 لاعدته العامة.

 



فعلى أساس من إٌمانه بوحدة العلة وبوحدة الطبٌعة فً جمٌع الغازات، 

 وضع لاعدته العامة المذكورة فً أعاله.

 

وهكذا العالم الرٌاضً، ومثلهما غٌرهما من العلماء فً مختلف حمول 

 م الرٌاضٌة والطبٌعٌة واالجتماعٌة وغٌرها.العلو

 

 االستمراء غٌر المعلل:  - 2

 

وهو الذي ال ٌعتمد فً تعمٌم أحكامه على التعلٌل. كما هو األمر فً أغلب 

اإلحصابٌات والتصنٌفات العلمٌة، مثاله: )الحكم على كل من تختم بخاتم 

 عمٌك باإلٌمان(.

 

 

 الخالصة:

 

 باالستمراء:كٌفٌة االستدالل 



 

لالستمراء مراحل ٌمر بها المستمري عند لٌامه بعملٌة االستدالل 

 االستمرابً تسمى بـ )مراحل االستمراء( وتتلخص فٌما ٌلً:

 

 مرحلة المالحظة والتجربة. - 1

 مرحلة الفرض. - 2

 مرحلة المانون. - 3

 

 مرحلة المالحظة والتجربة -أوال 

 

فكره نحو المطلوب لمعرفة حمٌمته أو تبٌان  وهً مرحلة توجٌه المستمري

 معناه.

 

 هً مشاهدة المطلوب فً الطبٌعة على ما هو علٌه. والمالحظة:

 

 هً مشاهدة المطلوب فً ظروف ٌهٌبها المستمري حسبما ٌرٌد. والتجربة:

 

 خطوات العملٌة:

 

وخطوات العملٌة العملٌة التً ٌتبعها المستمري فً هذه المرحلة تتخلص 

 تً:باآل



 

 تركٌز االنتباه حول المطلوب وحصره به فمط. - 1

فهم معنى األثر الذي تنمله الحواس إلى العمل بسبب عملٌة تركٌز  - 2

 االنتباه وتفسٌره على ضوء خبرات العمل المخزونة فٌه.

 استحصال النتابج فً ضوء عملٌة الفهم والتفسٌر وما انتهى إلٌه. - 3

 

 بة:الفروق بٌن المالحظة والتجر

 

 تفترق التجربة عن المالحظة بمزاٌا أهمها ما ٌلً:

 

( أن التجربة تدور فً نطاق المطلوب فمط بسبب الظروف التً ٌهٌبها 1)

 المستمري لذلن بعكس المالحظة فإنها لد ال ٌتأتى فٌها ذلن.

 

فمثال: إذا كان الشًء المشاهد مما ٌمتدر على عزله عّما سواه إنما ٌعزل 

لمالحظة وذلن كتجربة معرفة تأثٌر الجاذبٌة األرضٌة على بالتجربة ال با

 األجسام السالطة داخل نوالٌس مفرغة من الهواء.

 

( بالتجربة ٌستطٌع العلماء أن ٌوجدوا ظواهر طبٌعٌة ومركبات مادٌة 2)

لد ال توجد فً الطبٌعة أو ال ٌمكن مشاهدتها عن طرٌك المالحظة، 

 ً الطب والصباغة وأدوات الحرب.كالمركبات الكٌمٌابٌة المستخدمة ف

 ( أن التجربة أسرع فً الوصول إلى النتٌجة من المالحظة.3)



( فً التجربة ٌستطٌع العلماء تمدٌر العوامل التً تساعد على وجود 4)

الظواهر الطبٌعٌة تمدٌراً كمٌا دلٌما فٌزٌدون فٌها أو ٌنمصون حسبما تتطلبه 

 الوضعٌة.

 

 مجال المالحظة:

 

 المالحظة فً المجاالت التالٌة:ٌرجع إلى 

 

فٌما ٌستحٌل إجراء التجربة علٌه، كحركة الفلن والمد والجزر،  - 1

 وإعادة الحٌاة إلى الجسم المٌت.

فٌما ٌحدث ضرراً بلٌغا على اإلنسان كمحاولة معرفة تأثٌر الغازات  - 2

السامة على اإلنسان، أو معرفة ما ٌنجم عن إتالف بعض خالٌا مخ 

 اإلنسان.

فٌما ٌتطلب نفمات كبٌرة تصرف على التجربة ال تتناسب وفابدتها  - 3

 العلمٌة.

 

 شروط المرحلة:

 

 ٌشترط فً المٌام بالمالحظة أو إجراء التجربة ما ٌلً:

 

( تركٌز االنتباه وحصر المالحظة أو التجربة فً المطلوب دون ما 1)

 عداه.



 ( الدلة والضبط.2)

 شاهدة.( تسجٌل الظاهرة الم3)

 ( تكرار العملٌة إلى المدر الذي ٌنتهً إلى االطمبنان بنجاحها.4)

 

 مرحلة الفرض -ثانٌا 

 

بعد أن ٌنتهً المستمري من مرحلة المالحظة والتجربة، وذلن عندما تتوفر 

لدٌه األمثلة الكافٌة حول المطلوب، ٌنتمل إلى المرحلة الثانٌة من االستدالل 

 ض.باالستمراء وهً مرحلة الفر

 

هو الرأي الذي ٌضعه المستمري لتفسٌر أسباب الظاهرة والفرض: 

 المشاهدة أو آثارها على سبٌل التخمٌن والظن.

 

تفسٌر مؤلت ٌفترضه المستمري بغٌة التوصل عن  –فً والعه  –فالفرض 

 طرٌك التأكد من صحته إلى المانون أو الماعدة العامة المطلوبة.

 

 شروط المرحلة:

 

 الفرض فرضاً علمٌاً إال إذا توفر على الشروط التالٌة:ال ٌعتبر 

 

 أال ٌتعارض الفرض والموانٌن العلمٌة الثابتة. - 1

 أن ٌكون الفرض لضٌة لابلة للبرهنة على صحتها أو فسادها. - 2



 أن ٌكون الفرض لضٌة لابلة للتطبٌك على جمٌع الجزبٌات المشاهدة.             - 3

 

 إثبات الفرض:

 

 الختبار صحة الفرض العلمً والتأكد منها وضعت لواعد عملٌة وهً:

 

الطرٌمة المٌاسٌة والطرق الخمس التً وضعها )جون ستٌورات مل(، 

 والتً تسمى بـ )طرق االستمراء( أو )لوانٌن االستمراء( وهً:

 

 الطرٌمة المٌاسٌة:  - 1

 

ضوعة وهً أن ٌفترض المستمري وجود )عاللة علٌة( بٌن األشٌاء مو

البحث، ثم ٌستنتج من ذلن االفتراض نتابج، وٌبحث عما ٌؤٌد صحة هذه 

النتابج فإن عثر على ذلن تٌمن صحة فرضه، وإن لم ٌعثر على ما ٌؤٌد 

 تلن النتابج عدل عن فرضه إلى فرض آخر.

 

وٌمكن أن نستخدم هذه الطرٌمة إلثبات مختلف الفروض العلمٌة وخاصة 

 لوم التارٌخٌة وعلم طبمات األرض وعلم الفلن.فً العلوم االجتماعٌة والع

 

وباستخدام هذه الطرٌمة توصل علماء الفلن إلى معرفة حركة األفالن 

 وحركة األرض حول الشمس وكروٌة األرض وحركة المّد والجزر.

 



وبهذه الطرٌمة أٌضا ٌعلل علماء طبمات األرض األسباب التً أدت إلى 

 .حدوث التغٌرات فً المشرة األرضٌة

 

 وهكذا بالنسبة إلى الكثٌر من الحوادث التارٌخٌة والتغٌرات االجتماعٌة.

 

 الطرق الخمس: - 2

 

 طرٌمة التالزم فً الولوع:  -أ 

 

وتموم على اإلٌمان بتالزم العلة والمعلول واتفالهما فً الوجود والولوع، 

 بمعنى أنه متى وجدت العلة وجد المعلول.

 

ٌدرس أكثر من حالة من الحاالت التً تمع فٌها  -هنا  - فالمستمري

الظاهرة، ثم ٌموم بتحلٌل ظروف كل حالة مستملة عن الحاالت األخرى، 

متى ما الحظ اشتران جمٌع الحاالت فً أمر واحد، استنتج أن من الراجح 

 أن ٌكون ذلن األمر المشترن بٌن جمٌع الحاالت هو علة حدوث الظاهرة.

 

النبات بأن مادة "الكلوروفٌل" هً علة خضرة أوراق البرسٌم  كإٌمان عالم

 لوجود الكلوروفٌل فً جمٌع األوراق التً فحصها.

 

 طرٌمة التالزم فً التخلف:  -ب 

 



وتموم على اإلٌمان بتالزم العلة والمعلول فً العدم، بمعنى أنه متى عدمت 

 العلة عدم المعلول.

 

الظاهرة فً إحداهما وال تمع فً ٌدرس حالتٌن تمع  -هنا  -والمستمري 

األخرى، وٌحلل جمٌع ظروف الحالتٌن، فإن انتهى إلى أن الحالتٌن متفمتان 

فً كل شًء سوى أمر واحد، ورأى أن هذا األمر الواحد كان موجودا فً 

الحالة التً ولعت فٌها الظاهرة وغٌر موجود فً األخرى، استنتج أن من 

ود فً حالة والمفمود فً أخرى هو علة الراجح أن ٌكون هذا األمر الموج

 وجود الظاهرة.

 

أن األوكسجٌن علة فً االحتراق ألن عدم  –مثال  –وبهذه الطرٌمة ٌستنتج 

وجوده ٌسبب امتناع االحتراق، وأن الهواء علة فً سماع األصوات ألن 

 عدم وجوده ٌستحٌل سماع األصوات.

 

 طرٌمة التالزم فً الولوع والتخلف:  -ج 

 

على اإلٌمان بأن العلة إذا وجدت وجد المعلول، وإذا عدمت عدم  وتموم

 المعلول.

 

ٌهتدي إلى علة الظاهرة بوجود الظاهرة عند وجود  –هنا  –و المستمري 

عنصر معٌّن مشترن بٌن حالتٌن، وبعدم وجود الظاهرة عند عدم وجود 

ر ذلن العنصر المشترن، فإنه ٌستنتج أن من الراجح أن ٌكون هذا العنص

المشترن هو علة وجود الظاهرة، كما لو لوحظ أن ظاهرة )ضعف التكوٌن 

العلمً( منتشرة فً مدارس متعددة تشترن فً نظام تعلٌمً خاص، وغٌر 



منتشرة فً مدارس أخرى متعددة مشتركة فً عدم أخذها بذلن النظام 

 الخاص.

 

ٌستنتج أن من الراجح أن تكون على ضعف  –هنا  –فإن المستمري 

 وٌن العلمً هو النظام التعلٌمً الخاص.التك

 

 طرٌمة التالزم فً التغٌر:  -د 

 

وتموم على اإلٌمان بأن أي تغٌر ٌحدث فً العلة البد وأن ٌحدث فً 

 المعلول.

 

وبهذه الطرٌمة انتهى إلى معرفة حركة المد والجزر معلولة لجذب الشمس 

نتظام حركة والممر إلى األرض، وذلن ألن تغٌر المد والجزر ٌتبع با

 الشمس والممر طول السنة.

 

وانتهى بسببها أٌضا إلى معرفة أن حجم الغاز والضغط الوالع علٌه 

ٌتناسبان تناسبا عكسٌا، وإلى معرفة تحدٌد العاللة بٌن العرض والطلب فً 

 األسواق التجارٌة.

 

 طرٌمة البوالً:  -هـ 

 

 آخر ٌختلف عنه.وتموم على اإلٌمان بأن علة الشًء ال تكون علة لشًء 

 



ٌالحظ فٌما إذا رأى علتٌن لمعلولٌن مختلفٌن، وعلم  –هنا  –والمستمري 

بأن علة معٌنة من العلتٌن هً علة لمعلول معٌن من المعلولٌن، استنتج أن 

 من الراجح أن تكون العلة البالٌة هً علة المعلول البالً.

 

بتون( وذلن حٌنما وبهذه الطرٌمة اهتدى )لٌفرٌٌه( إلى اكتشاف الكوكب )ن

وجد انحرافا فً مدار الكوكب )ٌورانوس( ونسب ذلن االنحراف إلى 

وجود كوكب آخر لرٌب منه، ألن الظواهر الفلكٌة األخرى المتصلة 

بالكوكب )ٌورانوس( معروفة لدٌه سوى الظاهرة البالٌة وهً ظاهرة 

انحراف مدار )ٌورانوس( فإذن من الراجح أن تكون علتها هً وجود 

 كب آخر لرٌب منه.كو

 

 مرحلة المانون -ثالثا 

 

وهً المرحلة األخٌرة التً ٌنتهً إلٌها المستمري ذلن بعد أن تثبت لدٌه 

صحة الفرض الذي افترضه، وٌنتمل إلى وضع الماعدة العامة الثابتة والتً 

 تسمى بـ )المانون(.

 

 الخالصة:

 

 هً:والخطوات التً تتبع فً طرٌمة االستدالل باالستمراء 

 

 تعٌٌن المطلوب. - 1

 دراسة الجزبٌات. - 2



 استخراج النتٌجة. - 3

 وضع الماعدة العامة. - 4

 

 تنبٌه:

 

لد تطلك كلمة )نظرٌة( فً العلوم على )الفرض( كما ٌمال )نظرٌة 

 التطور( و)نظرٌة الجاذبٌة(.

 

ولد تطلك على )المانون( كما ٌمال )نظرٌة العرض والطلب( و)نظرٌة 

 األجسام الطافٌة(. أرخمٌدس فً

 

 إال أنه غالباً ما تستعمل كلمة )نظرٌة( وٌراد منها )المانون(.

 

 أهمٌة االستمراء:

 

لالستمراء أهمٌة كبرى فً مناهج البحوث العلمٌة حٌث ٌتولف علٌه تألٌف 

المواعد العلمٌة العامة، والتوصل إلٌها. فعالم الفٌزٌاء ال ٌستطٌع أن 

زٌاء حول الظاهرة الطبٌعٌة ما لم ٌدرس ٌتوصل إلى لواعد علم الفٌ

مختلف جزبٌات كل ظاهرة من تلن الظواهر التً ٌحاول إعطاء لواعد 

عامة حولها. وكذلن عالم اللغة العربٌة ال ٌستطٌع أن ٌعطً لواعد عامة 

فً اللغة العربٌة ما لم ٌستمري،  وٌدرس مختلف المفردات والجمل فً 

 شتى استعماالت العرب اللفظٌة.

 



 وهكذا فً كل علم من العلوم األخرى.

 

فاالستمراء هو الذي ٌزودنا بالمواعد العامة التً نستعملها فً التطبٌمات 

 العلمٌة عن طرٌك المٌاس لمعرفة أحكام الجزبٌات.

 

 وفً ضوبه: نعرف أٌضا مدى عاللة االستمراء بالمٌاس.

 

 تمرٌنات

 

 ما هً خطوات مرحلة المالحظة والتجربة؟ - 1

 ا هً الفروق بٌن المالحظة والتجربة؟م - 2

 ماذا نعنً بمرحلة الفرض؟ - 3

ما هً الطرق الخمسة التً وضعها )جون ستٌورات مل( وأٌن  - 4

 تستخدم؟

 ما هً الخطوات التً تتبع فً االستدالل باالستمراء؟ - 5

 ما عاللة االستمراء بالمٌاس؟ - 6

 

 

 

 التمثٌل

 



 تعرٌفه:

 

 لجزبً لثبوته فً جزبً آخر مشابه له.التمثٌل: هو إثبات حكم 

 

 مثاله: كإثبات حكم حرمة الخمر للنبٌذ ألنه ٌشبه الخمر فً اإلسكار.

 

 أركانه:

 

 للتمثٌل أركان ال ٌتم االستدالل به إال عند توافرها وهً:

 

األصل: وهو الجزبً المعلوم ثبوت الحكم له كالخمر فً المثال  - 1

 المذكور.

 

بً المطلوب إثبات الحكم له كالنبٌذ فً المثال الفرع: وهو الجز - 2

 المذكور.

 

الجامع: وهو جهة المشابهة بٌن األصل والفرع كاإلسكار فً المثال  - 3

 المذكور.

 

الحكم: وهو الحكم المعلوم ثبوته لألصل والذي ٌحاول إثباته للفرع،  - 4

 كالحرمة فً المثال المذكور.

 



 كٌفٌة االستدالل به:

 

المستدل إلى معرفة جزبً ٌشابه الجزبً الذي ٌطلب إثبات هً أن ٌعمد 

حكمه، ثم ٌموم بمحاولة حصر علة الحكم فً النمطة أو الوصف الذي 

 ٌشترن الجزبٌان فٌه والذي ٌصلح ألن ٌكون سببا للحكم، ثم ٌثبت الحكم.

 

مثل: أن ٌعمد المستدل وهو ٌرٌد معرفة )حكم شرب النبٌذ( إلى معرفة ما 

عض أوصافه التً تصلح ألن تكون سببا للحكم وهو )الخمر( ٌشابهه فً ب

ثم ٌموم بمحاولة حصر سبب حرمة شرب الخمر بـ )اإلسكار( من  -هنا  -

بٌن االوصاف المشتركة بٌن الخمر والنبٌذ، ألن اإلسكار ٌصلح ألن ٌكون 

 سببا للحرمة.

 

ود ثم ٌنتهً بعدها إلى أن اإلسكار الذي هو سبب لحرمة شرب الخمر موج

 .-أٌضا  -فً النبٌذ 

 

 أن حكم شرب النبٌذ هو الحرمة أٌضا ألنه مسكر كالخمر. فٌترتب علٌه:

 

 ]توضٌح المثال:

 

 مثال 



 الخالصة:

 

 والخطوات التً تتبع فً االستدالل بالتمثٌل هً ما ٌلً:

 

 تعٌٌن المطلوب. - 1

 

 تعٌٌن األصل. - 2

 

األصل والفرع  محاولة حصر سبب الحكم فً نمطة مشتركة بٌن - 3

 تصلح ألن تكون سبباً للحكم.

 

 النتٌجة. - 4

 

 أهمٌة التمثٌل:

 

تمّدم وأن رأٌنا فً موضوع )إثبات الفرض( من االستمراء كٌف أن التمثٌل 

ٌتّخذ أساسا لكثٌر من الفروض العلمٌة فً مختلف العلوم. فعن طرٌك 

ألحٌاء، ألنه التمثٌل توصل )دارون( إلى وضع )نظرٌة تنازع البماء( بٌن ا

الحظ وجه شبه بٌن الحٌاة االجتماعٌة فً لٌامها على أساس من التنافس 

 والتصارع وبٌن الحٌاة الطبٌعٌة.

 



وعن طرٌك التمثٌل أٌضا توصل )نٌوتن( إلى وضع )نظرٌة الجاذبٌة( ألنه 

الحظ وجه شبه بٌن سموط األجسام نحو األرض وحركة الممر حول 

 ا حول الشمس.األرض وحركة الكواكب جمٌعه

 

والتمثٌل هو )المٌاس الشرعً( الذي ٌعد فً رأي بعض المذاهب الفمهٌة 

اإلسالمٌة مصدراً من مصادر التشرٌع اإلسالمً )وهو المٌاس الذي نهى 

عنه األبمة علٌهم السالم واعتبروا العمل به فً األحكام الشرعٌة محماً 

 للدٌن(.

 

 ثٌل فً العلوم.بهذا وأمثاله نستطٌع أن ندرن أهمٌة التم

 

 

 

 تمرٌنات

 

 ما هً أركان التمثٌل؟ - 1

 كٌف تستدل بالتمثٌل؟ - 2

 بٌّن أهمٌة التمثٌل فً العلوم؟ - 3

 

 

 

 



 التحلٌل والتركٌب

 

 التحلٌل

 

 تعرٌفه:

 

التحلٌل: هو تمسٌم الشًء إلى أجزابه من عناصر أو صفات أو خصابص، 

واحداً للوصول إلى معرفة أو عزل بعضها عن بعض، ثم دراستها واحداً 

 العاللة المابمة بٌنها وبٌن غٌرها.

 

 تمسٌمه:

 

ٌنمسم التحلٌل إلى لسمٌن هما: التحلٌل المادي )الطبٌعً( والتحلٌل العملً 

 )المنطمً(.

 

 التحلٌل المادي:  - 1

 

هو تمسٌم الشًء إلى أجزابه أو عزل عناصره بعضها عن بعض فً 

 الوالع الخارجً.

 

 مثاله:



 

إلى عنصر األوكسجٌن وعنصر الهٌدروجٌن  -كٌمٌابٌا  -كتحلٌل الماء 

 ( من الهٌدروجٌن )وزناً(.1( من األوكسجٌن إلى )8بنسبة )

 

( أجزاء 6( جزءاً من األوكسجٌن و)61وتحلٌل حامض الكاربونٌن إلى )

 من الكربون )وزناً( .

 

 التحلٌل العملً:  - 2

 

خصابصه بعضها عن بعض فً هو عزل أجزاء الشًء أو صفاته أو 

 الذهن.

 

 مثاله:

 

كتحلٌل العالم الكٌمٌابً الذي ٌبحث فً الفضة وخواصها، عندما ٌحللها إلى 

صفة اللون )البٌاض( وٌعزل هذه الصفة فً ذهنه وٌتأكد من وجودها فً 

أفراد أخرى من الفضة، ثم ٌحللها إلى خاصٌة )لبول الفضة للطرق( 

ودها أٌضا فً أفراد أخرى من الفضة، ثم وٌعزلها كذلن وٌتأكد من وج

ٌحللها إلى خاصٌة )سرعة توصٌل الفضة للحرارة والبرودة والكهرباء( 

وٌعزلها وٌتأكد منها كما فعل سابماً، وهكذا ٌعمل فً بمٌة الصفات 

والخواص حتّى ٌنتهً إلى مجموعة من الصفات والخصابص تعطً 

 صورة كاملة للفضة.

 



 التركٌب

 

 تعرٌفه:

 

ركٌب: هو جمع أجزاء الشًء أو ربط صفاته وخواصه بعضها ببعض الت

 للوصول إلى لوانٌن عامة.

 

 تمسٌمه:

 

 ٌنمسم التركٌب إلى لسمٌن أٌضا: هما التركٌب المادي والتركٌب العملً.

 

 التركٌب المادي:  - 1

 

هو جمع أجزاء الشًء مترابطة ترابطاً تظهره مؤلفا تألٌفا كامال فً الوالع 

 الخارجً.

 

 مثاله:

 

كتركٌب الكٌمٌابً للماء الصناعً من عنصرٌه المذكورٌن سابماً تركٌباً 

 ٌشابه الماء الطبٌعً بصفاته وخواصه.

 



 التركٌب العملً:  - 2

 

 هو ربط صفات الشًء أو خواصه بعضها ببعض فً الذهن.

 

 مثاله:

 

ة، كتركٌب العالم الهندسً للمثلث من ثالثة خطوط مستمٌمة متماطع

 وللمربع من أربعة خطوط مستمٌمة متساوٌة متعامدة.

 

 مجال استعمال التحلٌل والتركٌب.

 

 ٌشمل استخدام هاتٌن الطرٌمتٌن جمٌع العلوم.

 

 معاً. –غالبا  –وتستعمالن 

 

إال أن طرٌمة التحلٌل ٌكثر استعمالها فً علوم الطبٌعة والكٌمٌاء وعلم 

 النفس خاصة.            

 

 كٌب ٌكثر استعمالها فً العلوم الرٌاضٌة خاصة.وطرٌمة التر

 

 تمرٌنات



 

 مثّل لكل من نوعً التحلٌل المادي والعملً. - 1

 مثّل لكل من نوعً التركٌب المادي والعملً. - 2

 ما هو مجال استعمال التحلٌل والتركٌب؟ - 3

 

 

 مناهج البحث العلمً

 

 تعرٌف المنهج: 

 

ٌتبعها العلماء فً وضع لواعد العلم وفً المنهج العلمً: هو الطرٌمة التً 

 استنتاج معارفه على ضوء تلن المواعد.

 

 شرح التعرٌف:

 

كل مجموعة منظمة من المعارف اإلنسانٌة تدور حول  -هنا –نعنً بالعلم 

 موضوع خاص.

 

وفً ضوبه: ٌكون المنهج العلمً بمعناه العام: هو الطرٌمة التً ٌنتهجها 

ضوع من أي علم من العلوم للوصول إلى الباحثون فً دراسة أي مو

 المواعد العامة، واستنتاج المعارف على ضوء تلن المواعد.



 

 تمسٌمه:

 

تتنوع مناهج البحث العلمً إلى نوعٌن هما: المناهج المنطمٌة )المناهج 

 العامة( والمناهج الفنٌة )المناهج الخاصة(.

 

 المناهج العامة

 

 تعرٌفها: 

 

هج المنطمٌة(: هً الطرق العامة للبحث العلمً التً المناهج العامة )المنا

 تشمل كل علم.

 

 شمولها:

 

تشمل هذه المناهج جمٌع العلوم بأسرها وذلن ألنها تضع بٌن ٌدي العلماء 

والباحثٌن المواعد العامة لوضع العلم فً هٌكله العام وتنظٌم عناصر بحثه 

متناسما حتى تأتً متكاملة تنظٌما ٌربط بعضها ببعض وتألٌف أجزابه تألٌفا 

ومطابمة لموانٌن التفكٌر الصحٌح التً تبعد البحث عن العمم وتبعد الفكر 

 عن الولوع فً الخطأ.

 



ولد رأٌنا فٌما درسناه من موضوعات التعرٌف واالستدالل وما إلٌها من 

التمسٌم والتصنٌف والتحلٌل والتركٌب، كٌف أن جمٌع العلوم تشترن فً 

لموانٌن فً وضع المواعد العامة وفً استنتاج المعارف استخدام هذه ا

 العلمٌة على ضوبها.

 

 لواعدها:

 

 وأهم المواعد العامة لمناهج البحث العامة التً وضعها علماء المنطك هً:

 

ٌجب الشن فً كل لضٌة حتى ٌثبت صدلها، فإن كانت من المضاٌا  - 1

غٌر البدٌهٌة البد من  البدٌهٌة البد من التأكد من بداهتها، وإن كانت من

 الرجوع إلى الدلٌل الناهض بإثبات صدلها.

ٌجب استخدام طرٌمة التحلٌل فٌجزأ الموضوع إلى أكبر عدد من  - 2

 األلسام.

ٌجب أن تكون خطوات البحث منظمة ومترابطة ٌبدأ الباحث بالجزء  - 3

 األصغر، فاألكبر منه، وهكذا حتى ٌنتهً إلى المركب.

الدراسة مستوعبة لكل أطراف الموضوع واألمثلة  ٌجب أن تكون - 4

 مستوفٌة لكل شؤونه.

 ٌجب أن تكون غاٌة البحث واضحة. - 5

 ٌجب أال تتنالض أجزاء البحث بعضها مع بعض. - 6

 ٌجب أن ٌلم البحث كل مسابله وتبعد عنه غٌر مسابله. - 7

 

 



 

 المناهج الخاصة

 

 :تعرٌفها

 

  المناهج الخاصة )المناهج الفنٌة(:

 

هً الطرق الخاصة للبحث العلمً التً تختص بعلم معٌن. والمناهج الفنٌة 

متعددة بتعدد العلوم ومتنوعة بتنوعها فلكل علم طرٌمة، بل لكل فرع من 

 فروع العلم الواحد طرٌمة.

 

 خصوصٌتها:

 

بطبٌعته  –ومنشأ خصوصٌة واختالف هذه الطرق هو أن كل علم 

ٌتطلب أسلوبا معٌنا فً  -الطرق العامة وباإلضافة إلى حاجته الستخدام 

البحث ووسابل معٌنة تستخدم فً البحث بممدار ما ٌختلف وٌتمٌز به عن 

العلوم األخرى. وتستخدم الطرق الخاصة فً جمع مادة العلم وإعدادها 

 وتصنٌفها واستعمال وسابل البحث وما إلٌها.

 

 أنواعها:

 

ال  -كما تمدم  -نظراً لتنوع هذه المناهج بتنوع العلوم وتعددها بتعددها 

تستوعبها إحصابٌة كاملة أو مدونة وافٌة وإنما تستعرض فً مواضع 



الشًء  -عادة  –ومجاالت مختلفة. والذي ٌستعرض منها فً المنطك 

 الملٌل ومنها:

 

 منهج العلوم الرٌاضٌة

 

 العلوم الرٌاضٌة:

 

 الحساب والهندسة. –هنا  –الرٌاضٌة نعنً بالعلوم 

 

 موضوعها:

 

 -هو )الكم( وموضوع الحساب  -بصورة عامة -موضوع العلوم الرٌاضٌة 

هو  -بصورة خاصة  -هو )العدد(. وموضوع الهندسة  –بصورة خاصة 

)الشكل(. وٌدور كل واحد من الحساب والهندسة حول خواص كل من 

 العدد والشكل.

 

 منهجها:

 

 وث العلمٌة الرٌاضٌة فً منهجها على األمور التالٌة:تعتمد البح

 

 األولٌات والتعارٌف والمٌاس.

 



وهً المضاٌا البدٌهٌة التً ٌصدق بها العمل بمجرد تصور  األولٌات: - 1

 مفرداتها.

 

 وٌشترط فٌها:

 

 أال تكون مستنتجة من غٌرها. -أ 

 أال تكون تعرٌفا. -ب 

 

 ومن المضاٌا األولٌة فً الهندسة:

 

 األشٌاء المساوٌة لشًء واحد متساوٌة. -أ 

 أجزاء األشٌاء المتساوٌة متساوٌة. -ب 

 

وهً المضاٌا التً تحدد أو توضح معانً المصلحات  التعارٌف: - 2

 الرٌاضٌة، مثل:

 

 (.1+1االثنان هً: ) -أ 

 المثلث: هو الشكل المؤلف من ثالثة خطوط مستمٌمة ومتماطعة. -ب 

 

 المٌاس المنطمً.وهو  المٌاس: - 3

 



 خطوات العملٌة:

 

 أما خطوات العملٌة فهً:

 

 ( ٌبدأ العالم الرٌاضً بالمفاهٌم األولٌة البسٌطة.1)

 ( عن طرٌك األولٌات ٌصل إلى تعارٌف لمفاهٌم أكثر تعمٌدا.2)

( ٌبرهن بطرٌمة المٌاس المنطمً على خواص األعداد أو األشكال 3)

 فٌصل إلى بعض النظرٌات الرٌاضٌة.

( عن طرٌك النظرٌات التً أفادها ٌبرهن بطرٌمة المٌاس فٌصل إلى 4)

 نظرٌات أخرى أكثر تعمٌدا، وهكذا.

 

 منهج العلوم التارٌخٌة

 

تبحث العلوم التارٌخٌة فً اإلنسان من حٌث حٌاته الفردٌة واالجتماعٌة 

 وما نتج عنها من حضارة أو مدنٌة.

 

 مصادرها:

 

 التارٌخٌة هً:والمصادر العامة للعلوم 

 

 الوثابك المكتوبة. - 1



 اآلثار البالٌة. - 2

 

 منهجها:

 

 أما منهج البحوث التارٌخٌة فٌتلخص بالخطوات التالٌة:

 

 جمع المصادر. - 1

 تحمٌك المصادر. - 2

 

 ولتحمٌك المصادر ٌموم المؤرخ بعملٌات كثٌرة منها:

 

 تحمٌمات لمعرفة تارٌخ المصدر ونسبته إلى مؤلفه. -أ 

 تحمٌمات لتصحٌح متون الوثابك بممابلتها مع األصول المختلفة لها. -ب 

فحص مادة الوثابك بتحلٌل حمابمها وترتٌب موضوعاتها وتصنٌف  -ج 

حوادثها أو شخصٌاتها تصنٌفا زمانٌاً أو مكانٌا لتتضح لٌمتها من بٌن 

 الوثابك األخرى وتظهر منزلة مؤلفها بٌن المؤلفٌن.

 

تفسٌر الحمابك التارٌخٌة للوصول إلى النتابج المطلوبة  التعلٌل: وهو - 3

 وهو الخطوة األخٌرة.

 

 



 

 

 

 

 تمرٌنات

 

 ما هو المنهج العلمً؟ - 1

 لماذا تشمل المناهج العامة جمٌع العلوم؟ - 2

 ما هً لواعد المناهج العامة؟ - 3

 تحّدث بتفصٌل عن منهج العلوم الرٌاضٌة؟ - 4

 للعلوم التارٌخٌة؟ما هً المصادر العامة  - 5

 بٌّن بتفصٌل خطوات منهج البحوث التارٌخٌة؟ - 6

 هل تستطٌع أن تذكر عملٌة أخرى لتحمٌك المصادر؟ - 7

 

  

 

 والحمد هلل رب العالمٌن

 

 

 



 

 

 


