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) و 96(چـاپ  هاي درسـي منطـق   كه مطابق با كتاب يازدهم تشكيل شده ةو فلسفدهم كتاب پيش روي شما از دو بخش منطق 
و بـراي اولـين    اند داشتهتغييرات قابل توجهي قبلي ي ها كتابها نسبت به  ) نوشته شده است. اين كتاب97(چاپ يازدهم ةفلسف

چه بيش از هر چيـز   آن«استاد مطهري  بنابر گفتة ؛ايم ما منطق را بر فلسفه تقدم دادهمطرح خواهند شد. سراسري بار در كنكور 
هاي پر پـيچ و خـم    استداللصددرصد جنبة نظري دارد و سرشار از باشد، زيرا كه فلسفه  ديگر به منطق نيازمند است فلسفه مي

  »نطق مقدمة فلسفه شناخته شده است.تر است، از اين رو است كه م ربرد منطق در آن از هر جاي ديگر بيشاست، لذا كا
كتاب درسي لفان ؤ: ماهيت كاربردي منطق در اين كتاب بسيار غلبه يافته و بررسي انواع مغالطات بيش از گذشته مدنظر ممنطق

ها و اشـتباهاتي كـه    استفاده از آن ةكاربرد منطق در دو بخش تعريف و استدالل است كه با بررسي انواع و نحو ةبوده است. حيط
  شود، مورد بررسي قرار گرفته است. مي ها آنگاهي باعث ايجاد مغالطه در 

معرفت و «دوم آن به ، بخش »ماهيت دانش فلسفه و كاربرد آن در زندگي« كه بخش اول آن به دارد: اين كتاب سه بخش هفلسف
  پردازد. مي» شناسي انسان و انسان«و بخش سوم آن به » شناسي معرفت
  هاي كتاب ويژگي

بعد از  تاتاب درسي مثالي بيان شود ك ةبه شيوابتدا  كهها سعي بر اين بوده است  نامه درسدر بيان  قابل فهم و خالصه: ةنام درس
هاي بسيار مهم و كنكـوري سـعي بـر ايـن      فهميده شود. البته دور از نظر نماند كه عالوه بر توجه به نكته آن مطلب درسي كامالً

  خودداري شود. خارج از كتاب درسي بوده كه مطالب تا حداكثر امكان خالصه باشند و از بيان مطالب
ت سـؤاال تـا   ايم كردهكه كتاب درسي جديد با كتاب درسي گذشته تطابق داشته سعي  هايي بخشدر  االت كنكور:ؤاستفاده از س

  ها قرار بگيرند. هاي گذشته جزء تست داخل و خارج سالسراسري هاي كنكور
اند توجه ما به اين امـر معطـوف بـوده كـه بـا       ي درسي تغييرات قابل توجهي داشتهها كتابكه  به دليل آن :ها و تيپ سؤالتنوع 

هـاي كتـاب درسـي را     قسـمت  ةتي با تنوع هر چه بيشتر طراحي كنـيم و همـ  سؤاالبتوانيم  استفاده از طراحان مختلف و مسلط
  بسيار است مواجه شده باشند.سراسري در كنكور  ها آنتي كه احتمال طرح سؤاالان با اقسام آموز دانشدهيم تا پوشش 

اند. ايـن كـار بـراي راحتـي      بندي شده سؤالي طبقه 20سؤالي و  10اي ه يمانهتمامي سؤاالت كتاب در قالب پ اي: سؤاالت پيمانه
  تمرين تستي و مديريت زمان انجام شده است.

ي كمك درسـي  ها كتابمورد غفلت  دارندهاي كتاب درسي كه اهميت بسياري  بعضي از تمرين معموالً ها: از فعاليت سؤالطرح 
   دهيم.قرار  سؤاللفان كتاب درسي مورد ؤبا توجه به نظر مرا  تمارين مهم كتاب درسيايم تا  گيرند بنابراين توجه داشته قرار مي

تست آن مربـوط بـه درس    412تست آموزشي و چالشي است كه تعداد  800كتاب پيش روي شما حاوي  ت:سؤاالتعداد كافي 
باشد. بنابراين اين كتاب از نظر تعداد و تنوع تست آموزشي كتـابي   يازدهم مي ةدرس فلسفتست آن مختص  388دهم و منطق 

  غني و جامع است.
مطالـب درسـي هسـتند و از طرفـي داراي      ةدهنـد  هاي مطرح شده از طرفي آموزش نامه درسها و  تست روند آموزشي و چالشي:

تـر و   ان با تراز پايينآموز دانشباشند بنابراين هر دو گروه  مي آموزان گرامي دانشهاي بسياري براي به چالش كشيدن سطح  نكته
  توانند حداكثر استفاده را براي بهبود سطح علمي خود از اين كتاب ببرند. ان برتر ميآموز دانش
بـراي    آزمـون  7تسـت در قالـب    80تعـداد   هاي منطق و فلسـفه  كتابدر پايان  :هاي ويژة برترها بندي و آزمون جمعهاي  آزمون
  پايان كتاب بتوانند خود را محك بزنند. دران قرار داده شده است تا آموز دانش

هـاي   گزينـه  ،و در صـورت لـزوم   ها كامـل باشـد   پاسخبوده كه  اينهاي تشريحي سعي بر  در نوشتن پاسخ پاسخ تشريحي كامل:
  نادرست نيز مورد بررسي قرار بگيرند.
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  استفاده از كتاب شيوة

تسلط بر مطالب تدريس شـده   باشد ميهاي فلسفه و منطق آنچه بيش از هر چيز حائز اهميت  در درس مطالب: فهم اول؛مرحلة 

نامـه   درس ةتوانيد با مطالعـ  بعد از آن شما مي شود. مين ميأاول با توجه به تدريس دبير در كالس ت ةاست كه اين مطلب در وهل

  تر تسلط پيدا كنيد. اين كتاب بر نكات جزئي

  نامه خواهيد گرفت. مطالب درس ةبهتري از مطالع ةدرس مورد نظر تنها چند تست از آن را حل كنيد نتيجة اگر قبل از مطالعالبته 

پيشنهاد ما بـه شـما    هاي كتاب برويد. هاي خود به سراغ تست حال بايد براي محك زدن ميزان آموخته خودآزمايي: دوم؛ ةمرحل

درس حاوي نكـات بسـياري هسـتند كـه      هرهاي  ) پيش برويد؛ چرا كه تستسؤالي 20يا  10( اي اين است كه به صورت پيمانه

  به بررسي اين نكات بپردازيد. سؤال 10بهتر است بعد از پايان هر 

يـا  و در آن مشـكلي نداريـد   ايـد   درست پاسـخ داده كه بعد از آنكه به بررسي نكات هر تست پرداختيد بهتر است براي هر تستي 

  اي بگذاريد. هاي جداگانه يد عالمتا هنادرست پاسخ داديا گويي به آن داشتيد  در پاسخايد اما دشواري بااليي  درست پاسخ داده

هايي كه با  هر چند وقت يكبار تست نياز داريد تاشما  .مطالب با تست و آزمون ةوري دوباربازيابي يعني يادآ سوم؛ بازيابي: ةمرحل

  دهيد.را مورد بررسي قرار  ايد) ها پاسخ صحيح داده هايي كه به آن ايد (حتي تست عالمت مشخص نموده

  ارتباط با ما

و كانـال تلگرامـي گـروه    كـانون   سـايت صفحة مقطع دوازدهم انساني در ما همواره مطالبي مرتبط و متناسب با كتاب درسي در 

ت درسي خود را سؤاالبيشتر به اين منابع رجوع كنيد و  ةمطالعتوانيد براي  مي خواهيم داد؛ قرار kanoonir_e@ انساني كانون

  از ما بپرسيد.

اين كتاب نيز مانند هر كتاب ديگري خالي از اشكال نيست؛ بنابراين از شما خواستاريم تا اشكاالت، انتقادات و پيشنهادات خـود  

  ما در ميان بگذاريد. با 4ensani@gmail.com را از طريق پست الكترونيكي گروه انساني

  موسي اكبري




