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  معرفي كتاب

نسبت به كتاب سال گذشته  اين كتاب. تأليف شده است 98چاپ سال ) 2(فلسفة درسي منطبق با كتاب كتاب پيش روي شما 
بنـدي   ايـن كتـاب براسـاس تقسـيم     .داشته است و براي اولين بار يكي از منابع كنكور سراسري خواهد بود تغييرات قابل توجهي
  :سه بخش است شاملمباحث كتاب درسي 

تـري   چهار درس ابتدايي اين كتاب مباحث پايـه  بنابراين،حاوي توضيح مفاهيم و اصول فلسفي است: )4تا  1هاي  درس(بخش اول
  .هستند

به بيان و توضيح عقايد حول محور خداوند و عقل از ديـدگاه فالسـفة باسـتاني، اروپـايي و اسـالمي       :)8تا  5هاي  درس(بخش دوم
  .پردازد مي

تري اسـت و بـه توضـيح سـير      هاي تاريخي بيش هاي قبلي داراي بحث اين بخش نسبت به بخش: )11تا  9هاي  درس(بخش سوم
  . پردازد فلسفه در جهان اسالم و نظرات چند فيلسوف اسالمي مي

  هاي كتاب ويژگياصول و 
 شـده  بنـدي  هايي به صورت خالصـه و طبقـه   نامه در آغاز هر درس، مطابق متن كتاب درسي، درس:قابل فهم و خالصه ةنام درس

سعي بر ايـن بـوده كـه مطالـب تـا حـداكثر        ،كنكوريهاي بسيار مهم و  كه عالوه بر توجه به نكته قابل ذكر است.اند نگارش شده
  .خودداري شود خارج از كتاب درسي امكان خالصه باشند و از بيان مطالب

  )سؤال 1000(:دار شناسنامهاستفاده از سؤاالت 
اسـت  كه كتاب درسي جديد با كتاب درسي گذشته تطـابق داشـته    هايي بخشدر :كنكورهاي سراسري داخل و خارج از كشورـ

سؤال  88.دهيمقرار با تغييراتيدر كتاب را هاي گذشته  سالكشور از داخل و خارج سراسري هاي ت كنكورسؤاالتا  ايم كردهسعي 
  . اند هاي گذشته گزينش شده سالسراسري از كنكورهاي 

كتـاب   تغييرات مباحثبا توجه به . اند شده گزينشهاي قبل  سالدر هاي كانون  تست از آزمون 124:هاي كانون سؤاالت آزمون ـ
  .اند برخي سؤاالت تغييراتي داشته ،درسي

در طراحي اين سـؤاالت  . ايم سؤال تأليفي در اين كتاب قرار داده 788كتاب درسي،  مباحثبراي پوشش كامل :تأليفيـ سؤاالت 
هاي سؤاالت كه از مطالب كتاب درسي جديد امكان طراحي دارنـد، پوشـش داده    تالش مؤلفان بر اين بوده است كه تمامي تيپ

  .اند طراحي شده »و براي مطالعه تر بدانيد بيش«  از بخش آمده است،(*) ها عالمت ستاره  سؤاالتي كه كنار آن.شود
توجه ما به ايـن امـر معطـوف بـوده كـه بـا        است،  درسي تغييرات قابل توجهي داشته  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
  .مواجه شده باشند ،است زيادسراسري در كنكور  ها آنتي كه احتمال طرح سؤاالان با اقسام آموز دانشدهيم تا پوشش 

ايـن كـار بـراي راحتـي     . اند بندي شده سؤالي طبقه 20سؤالي و  10اي ه تمامي سؤاالت كتاب در قالب پيمانه :اي سؤاالت پيمانه
  )سؤالي 10پيمانة  10سؤالي و  20پيمانة  45( .انجام شده است بهتر تمرين تستي و مديريت زمان

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

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 بـا تـراز پـايين   آموز دانشبنابراين هر دو گروه  هستند،آموزان گرامي دانشهاي بسياري براي به چالش كشيدن سطح  نكته
  .حداكثر استفاده را براي بهبود سطح علمي خود از اين كتاب ببرند توانند ان برتر ميآموز دانش
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ان قرار داده شـده اسـت   آموز دانشبراي  سؤالي10بندي هر بخش از كتاب يك پيمانه آزمون جمعدر پايان :بندي جمعهاي  آزمون
  .مطالب را بهتر بازيابي كنندتا بتوانند 

قرار داده شده اسـت تـا بتواننـد     ويژة ترازهاي برترسؤالي10ه آزمون كتاب يك پيمانهر بخش از در پايان : ويژة برترهاهاي  آزمون
  .خود را محك بزنند

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

  

  استفاده از كتاب روش پيشنهادي
تسلط بر مطالب تدريس شـده   ،باشد ميهاي فلسفه و منطق آنچه بيش از هر چيز حائز اهميت  در درس :اول؛فهم مطالبمرحلة 

نامـه   درس ةتوانيد بـا 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 جزئياين كتاب بر نكات 

  .نامه خواهيد گرفت مطالب درس ةبهتري از مطالع ةنتيج ،درس مورد نظر تنها چند تست از آن را حل كنيدة البته اگر قبل از مطالع
پيشنهاد ما به شما اين .هاي كتاب برويد هاي خود به سراغ تست حال بايد براي محك زدن ميزان آموخته :دوم؛خودآزمايي ةمرحل

درس حاوي نكات بسياري هسـتند كـه بهتـر     هرهاي  پيش برويد؛ چرا كه تست) سؤالي 20يا  10( اي است كه به صورت پيمانه
  .به بررسي اين نكات بپردازيد سؤال10است بعد از پايان هر 

يـا  شـكلي نداريـد   و در آن مايـد   درست پاسـخ داده كه بعد از آنكه به بررسي نكات هر تست پرداختيد بهتر است براي هر تستي 
  .اي بگذاريد هاي جداگانه عالمت ،يدا هنادرست پاسخ داديا گويي به آن داشتيد  در پاسخايد اما دشواري بااليي  درست پاسخ داده

هايي كه بـا   هر چند وقت يكبار تست نياز داريد تاشما .مطالب با تست و آزمون ةوري دوباربازيابي يعني يادآ :سوم؛ بازيابي ةمرحل
  .دهيدرا مورد بررسي قرار )بوديد  ها پاسخ صحيح داده هايي كه به آن حتي تست(ايد  عالمت مشخص نموده

هـا و خصوصـيات خـود در مطالعـه، آن را      توانيد بر اساس خودويژگي شده، پيشنهادي است و شما مي مطرح شكه رودقت كنيد 
  .سازي كنيد شخصي

  ارتباط با ما
كانال وwww.kanoon.ir كانون سايتصفحة مقطع دوازدهم انساني در در را ما همواره مطالبي مرتبط و متناسب با كتاب درسي 

ت سـؤاال بيشتر به اين منابع رجـوع كنيـد و    ةتوانيد براي مطالع خواهيم داد؛مي قرارkanoonir_e@تلگرامي گروه انساني كانون
  .درسي خود را از ما بپرسيد

تا اشكاالت، انتقادات و پيشنهادات خـود   خواهيم مياين كتاب نيز مانند هر كتاب ديگري خالي از اشكال نيست؛ بنابراين از شما 
  .ما در ميان بگذاريد با4ensani@gmail.comرا از طريق پست الكترونيكي گروه انساني

  هيأتمولفان


