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از هــر انتشــاراتی کــه میخواهیــد کتــاب بــرای درس فلســفه ومنطــق  
کنکــور 99 بخریــد طبــق دســتور العمــل زیــر پیــش برویــد:

ــق  ــک منط ــه درس ی ــرده، ورق زده ، ب ــته، بازک ــاب را برداش 1.کت
ــود ــه« نب ــرازوی اندیش ــق، ت ــوان درس » منط ــر عن ــید، اگ برس

کتاب را بسته، لبخند زده همراه با تشکر، از محل دور شوید!!!
ــفه11  ــک فلس ــه درس ی ــته،بازکرده،ورق زده، ب ــاب را برداش 2. کت
برســید، اگــر عنــوان درس»چیســتی فلســفه« نبــود کتــاب را بســته، 

ــا تشــکر،  از محــل دور شــوید!!! ــد زده همــراه ب لبخن
3. دقت کنید ،دقت کنید و بیشتر دقیق دقت کنید که:

کتــاب فلســفه دوازدهــم بــرای ســال جدیــد تحصیلــی یعنــی مهــر مــاه 
ــد  ــا جدی ــور99 کام ــع کنک ــرد پس:منب ــد ک ــر خواه ــا تغیی 98 کام
ــک  ــور و کم ــای کنک ــه کتاب ه ــازه ای ک ــن ب ــود و زودتری ــد ب خواه

ــود  ــد ب ــاه خواه ــل شــهریور م ــد حداق ــازار بیاین ــه ب درســی آن ب

تــا قبــل ازشــهریور98 هیــچ کتــاب کنکــوری بــرای فلســفه 
ــور  ــواالت کنک ــراح س ــودش ط ــنده خ ــر فروش ــی اگ ــد حت 12 نخری
ــه درد  ــی ب ــاب چــاپ قبل ــچ کت ــه: هی ــد و آگاه باشــید ک باشــد!!! بدانی

ــد. ــود را دور ریخته ای ــول خ ــا پ ــورد ، تنه ــد خ ــما نخواه ش

نتیجه اخالقی1یادتان نرود!!!!

نتیجه اخالقی2

صبور باشید.
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ــوده  ــورت:10،5،10 ب ــور بص ــواالت کنک ــب س ــل  ترکی ــالهای قب در س
اســت .

ــاب  ــوال از کت ــق ، 5 س ــاب منط ــوال از کت ــه 10 س ــی ک ــن معن بدی
ــوده اســت.   ــم ب ــاب فلســفه دوازده ــم و 10ســوال از کت فلســفه یازده
روال طراحــی ســواالت کنکــور تــا کنــون بــر همیــن اســاس پیــش رفته 
ــش  ــب پی ــن ترتی ــه ای ــه امســال ب ــی می شــود ک ــا پیش بین اســت ام

ــرود. چــرا چنیــن حدســی میزنیــم؟ ن
ــفه  ــت: فلس ــم داش ــد خواهی ــاب جدی ــور 2،99کت ــرای کنک ــون ب چ

ــم98 ــفه دوازده ــم97 و فلس یازده
فلســفه یازدهــم خــود بــه تنهایــی کتــاب ســوال خیزی اســت، پتانســیل 

ایــن را دارد کــه حداقــل6، یــا 7 ســوال از آن طــرح شــود، 
بــه همیــن نســبت امــکان ایــن وجــود دارد کــه در صــورت بهــم خوردن 
تــوازن همیشــگی ترکیــب ســواالت کنکــور ، از تعــداد ســواالت منطــق 

کــم شــود .
ترکیب احتمالی کنکور99 میتواند :

9،7،9
باشد.
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میخوایــد  کنکــور؟  واســه  کنیــد  رو جمع و جــور  درســا  میخوایــد 
ــرای   ــدی ب ــرور و جمع بن ــه  م ــد ب ــاز داری ــا نی ــد ی ــی کنی خاصه نویس

ــور ؟ ــکای کنک نزدی
االن می پرسید مگه فرق داره؟

قطعا خالصه نویسی با مرور و جمع بندی فرق داره.
حــاال چــه فرقــی داره؟ خالصه نویســی یعنــی خاصــه، یعنــی بعضــی  
ــذف  ــث ح ــری مباح ــک س ــی ی ــت، یعن ــو اون نیس ــا ت بخش ه
ــا  ــا واقع ــوده، ام ــم نب ــده مه ــه تشــخیص خاصــه کنن ــا ب ــه بن شــده ک

ــه، نیســت!  توکنکورجایــی هســت کــه مهــم نباشــه؟ ن
همــه جــا بــرای طراحــای ســوال اهمیــت داره و شــما بایــد کتب و شــخم 

بزنید، ســطربه ســطر!
چــه فرقــی هســت بیــن نفــرات اول و حذفیــای مســابقه کنکــور؟ مــرورو 

جمع بنــدی داشــتن یــا نداشــتن، اینجــا هــم، مســاله ایــن اســت!!!
در مرور و جمع بندی همه مطالب رو گفتیم.

چجــوری مــرور و جمع بنــدی کنیــم کــه همــه چــی تــو یــه نــگاه دســت 
تــون بیــاد و دوره کنیــد؟

 خیلــی مهمــه بــرای شــبای آخــر کــه مــرور و جمع بنــدی داشــته باشــید 
دیگــه وقــت خونــدن کل کتــاب و ندارید !!
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اول اینکه 
مرور و جمع بندی های درون متنی داریم ، 

تــو هــر مبحــث آوردیــم براتــون ، اونــی کــه درس و خونــده و بلــده وقتــی 
میبینتشــون تــو ذهنــش تیــک میخــوره که:آهــا اینــارو کــه خونــدم بلدم 
اونــی هــم کــه نخونــده قبــا، میشــینیه همونــا رو میخونــه ، مثــا مــرور و 

جمع بنــدی  بحــث مغالطــات میــاد دســتش
ــکل   ــن ش ــه همی ــون ب ــفی رو برات ــوالت فلس ــای س ــا ویژگی ه ــا مث ی

ــک ــو درس ی ــم ت آوردی
ــر  ــون، ه ــم برات ــی داری ــای مبحث ــرور و جمع بندی ه ــع م در واق

ــدی. ــرور و جمع بن ــک م ــث ی مبح

دوم 
دیگه کجا این کار وکردیم براتون؟

تســت های  یعنــی  یــک،  ســطح  تســت های  تــو 
دســت گرمی مون: اونجــا براتــون بیشــتر توضیــح میــدم

ما براتون سه جورانجامش دادیم تو کتاب
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و سوم
آخر هر درس:

مــا بهتــون الگویــی بــرای مــرور و جمع بنــدی دادیــم ،مــا بهتــون گفتیــم ایــن فــرم خالــی مــرور و جمع بنــدی خدمــت شــما، حــال شــما پــرش کــن تــا یــه مــرور 
و جمع بنــدی  داشــته باشــی از هــر آنچــه کــه بایــد داشــته باشــی

کجا این کار وکردیم براتون؟
اونجا که درسنامه رو جمع و جور کردیم...

براتون رد پا هم گذاشتیم.
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ــزی  ــزای چی ــن اج ــن و ریزتری ــی کوچکتری ــه؟ یعن ــزه کاری چی ری
رو نشــون بدیــم ، یعتــی براتــون دقیــق ترســیم کنیــم مثــا اگــه یــه 
ــرو،  ــم بکشــیم ، بجــای چــش چــش دو اب ــه زن  میخوای نقاشــی از ی
ــچ و  ــیم ،پی ــراش بکش ــم اش ب ــط چش ــیم، خ ــم بکش ــم مژه هاش بیای
تــاب موهــاش، رنــگ لبــاس چیــن یقــه و ...اینــا میشــه ریــزه کاری یــا 
اگــه میخوایــم یــه مــرغ خوشــمزه بپزیــم، فقــط مــرغ و نندازیــم تــوآب 

و زیــر گاز و روشــن کنیــم!!!
 بیایم مرغ مون و با پیاز سرخ کنیم، ادویه بزنیم و ... 

هر کاری و هر چیزی ریزه کاری هایی داره 
خب حاال ما نه میخوایم نقاشی کنیم ، نه آشپزی ،

میخوایــم فلســفه ومنطــق بخونیــم و بدونیــم ، مگــه قــراره خــط چشــم 
بکشــیم بــراش؟ یــا الک بزنیــم ؟یــا ادویــه؟

ــل  ــا کام ــم ت ــاد بگیری ــو ی ــم ش ــم و خ ــام َچ ــم تم ــه میخوای ن
ــم!  ــش کنی ــه حفظ ــه اینک ــش ن بفهمیم

ریزه کاری ها رو بدونیم تا ارتباط مطالب و باهم درک کنیم.
ریزه کاری هاش چیه؟

براتون درس به درس آوردیم
تا تمام و کمال بفهمید چه خبره تو این دو تا درس.
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 توبخش اشتباهات رایج  
ــری  ــه: یادگی ــون ک ــم خدمت ت ــرض کن ــتا ع ــن راس در همی

ــت!!! ــی نیس ــا کاف ــت ام ــق الزم هس ــد منط قواع
ــد یعنــی شــما بپرســید  ــد منطــق را می فهمن ــوزان قواع همــه دانش آم
تضــاد چیســت پاســخ مــی دهند،بعبارتــی تعریــف تضــاد را بــرای شــما 

می گوینــد.
حاال بپرسید تباین چیست؟ آن را هم برای شما تعریف می کنند.

حاال بپرسید شباهت تضاد و تباین چیست؟
ــی  ــم و توانای ــاد  و درک مفاهی ــن زی ــت تمری ــه اهمی اینجاســت ک
ارتبــاط برقــرار کــردن بیــن مفاهیــم بــه چشــم  می آیــد، و ایــن 

ــی مباحــث اســت. مســتلزم درک عمیــق و درون

ــرا  ــم ؟چ ــرح می کنی ــما ط ــرای ش ــون ب ــت های گوناگ ــا تس ــرا م چ
ــرای  ــادی تســت ب ــداد زی ــا تع ــوری ب ــا کنک ــرد کام ــا رویک ــی ب کتاب
شــما تالیــف می کنیــم؟ فلســفه آن ایــن اســت کــه می خواهیــم 
ــم و  ــما را تیزکنی ــن ش ــوی کنیم،ذه ــما را ق ــن ش ــای ذه ماهیچه ه
تیــز نگــه داریــم ذهــن کنــد مثــل چاقویــی اســت کــه ماســت را هــم 

نمی بُــَرد و بــه هیــچ کار نمی آیــد.
تمــام تــاش مــا بــر ایــن بــوده اســت تــا دانش آمــوزان  را بــا تیپ هــای 
ــده اســت  ــی آم ــون در کنکورهــای متوال گوناگــون ســواالت کــه تاکن
آشــنا کنیــم ،ســعی کــرده ایــم تــا بــه شــیوه ای کاربــردی مســائل را 
ملکــه ذهــن آنهــا کنیــم تــا هــر گونــه ســوالی از هــر مبحثــی مطــرح 

ــوان پاســخگویی داشــته باشــد. شــد دانش آمــوز ت

ــا وزش  ــم کــه ب ــار بیاوری ــا ذهــن شــما را بیــدی ب ــم ت تــاش کرده ای
ــرود. ــا ب ــش و کنکاش ه ــه مصــاف چال ــرزد ، و ب هــر ســوالی نل

ــتر  ــه بیش ــت ک ــی هس ــی ذهن های ــود زورآزمای ــور گ ــه کنک ــرا ک چ
ــر  ــه اگ ــکاری ک ــل ورزش ــت مث ــته اند درس ــت داش ــن و ممارس تمری
تمــام طــول ســال را جلــوی تلویزیــون در حــال خــوردن و خوابیــدن 

ــدارد. ــم راه ن ــره ه ــه نیکمــت ذخی ــک ب ــده باشــد در المپی گذران
بخواهم خاصه بگویم،مختصر ومفید:

ــرای پاســخگویی  ــای منطــق ب ــد و قاعده ه ــا قواع ــر دانســتن تنه دیگ
ــب  ــا ترکی ــد ب ــواالت می توان ــه س ــرا ک ــورد!! چ ــان نمیخ بدرم
موضوعــات و مفهومــی طــرح شــود. خصوصــا کــه بــا وارد شــدن 
بحــث مغالطــات در کتــاب منطــق، می شــود هــر ســوالی را 
ــردار  ــا مغالطــه ترکیــب کــرد، ایــن ترکیبــات قاعــده ب ــا ب تقریب

ــد! ــا نمی گنج ــخص دودوت ــول مش ــک فرم ــت ودر ی نیس

حتمــا براتــون ایــن ســوال پیــش میــاد کــه مــن همــه مباحــث و بلــدم، 
تمرینــم کــردم امــا چــرا بــاز داللــت تضمنــی و التزامــی و بایــد اشــتباه 

کنــم آخــه!!!!
چــون یــه ســری اشــتباهات رایــج وجــود داره، بیــن خیلــی از چیزهــا 

پیــش میــاد بیــن خیلــی از مباحــث ، کــه بایــد بدونیــد.
مــا اونهــا رو هــم بــا حوصلــه براتــون لیســت کردیــم کــه مبــادا تــو دام 
ــا  ــه تله گذاری ه ــم هم ــا ســعی کردی ــد، م ــج بیفتی ــتباهات رای ــن اش ای

رو حــدس بزنیــم و عامــت بزنیــم براتــون
کجا باید دنبالش بگردید توکتاب؟
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پرسشگرشیم:

نترســید از اینکــه در ذهــن شــما وقتــی  فلســفه میخوانیــد ، ســوال ایجــاد شــود! 
رســالت ایــن درس ایجــاد حیــرت و ســوال اســت.

 نترســید چــرا کــه : ســواالت شــما یــا در قســمت هــای جلوتــر جــواب داده شــده 
اســت ، یــا در پرســش هــا و پاســخ ها،یــا در درس هــای بعــدی ،در هــر صــورت 
ــان  ــد کمــا اینکــه شــما مــی توانیــد خودت ــی جــواب نخواهــد مان ســوال شــما ب
ــل کنید.خوشــحال  ــه و تحلی ــد و تجزی ــرا بیابی ــوید و پاســخ آن ــه کار ش دســت ب
باشــید کــه ذهــن تــان ســوال مــی ســازد اصــا بایــد بســازد اگــر هــم خواندیــد و 
ســوالی در ذهــن تــان ســوالی ایجــاد نشــد ،ســوال را ایجــاد کنیــد ،پرســش ســازی 
را یادبگیریــد و آنــگاه درک کنیــد کــه براســاس سیســتم پرســش و پاســخی ذهــن 

تــان چقــدر بهتــر مطالــب را درک خواهیــد کــرد.
حــاال فهمیدیــد بایــد ایــن عینــک را بــه ذهنتــان بزنیــد و ســراغ فلســفه و منطــق 
برویــد، مــا ایــن عینــک را بــرای شــما در ایــن کتــاب قــرارداده ایــم ،یعنــی ســین 

جیــم کردیــم تــون تــه هــر درس!!
آره،هــر درســو بخونیــد و بــرای ســین جیمــای مــا آمــاده باشــید ، هــر چیــزی کــه 
بــه ذهــن تــون میرســه خودتــون اضافــه کنیــد و بریــد ســراغ دوســتاتون و ســین 

جیــم شــون کنیــد
اونوقت میبینید چقدر بیشترو بهتر مطالب و متوجه میشید.
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تســت زدن یعنــی هــر آنچــه کــه بلدیــم و خوندیــم تــا اون زمــان رو، 
تــو زمیــن مســابقه محــک بزنیــم. 

اگــه یهــو وارد زمیــن مســابقه  شــید بدنتــون میگیــره عــادت نداریــد 
1مــاه میخوابیــد تــو خونــه! خــب پــس چــی؟ 

چه جوری تست ها رو شوع کنیم ؟

مــا تــو هــر درس، بــا دو ســطح تســت روبــه رو میشــیم. ســطح اول 
یــه دســت گرمــی میریــم باهاتــون، یــه ســری تســت براتــون آوردیم 
ــدی  ــی جمع بن ــراره یجورای ــه ق ــید ک ــرم ش ــم  گ ــم ک ــه اول ک ک
درســنامه باشــه-اینجا بــودااا کــه اون بــاال  گفتــم  مــرور و جمع بندی 
ــم، حواســتون هســت، کــه حواســمون بهتــون هســت؟_  دســت  داری
گرمــی یعنــی خیلــی ســخت نگیریــم ســطح ســؤال ها ســاده باشــه و 
ــم .  ــه اونهــا جــواب  بدی بیشــتر دانشــی و حافظــه ای . اگــر نتونیــم ب
بهتــره کــه برگردیــم ســرخونه اول مــون و دوبــاره درســنامه رو بــا دقــت 

بیشــتری اینبــار بخونیــم .
بعد که گرم شدید میریم سراغ بازی های استاندارد!!! 

یه مرحله باالتر 

دیگه تو زمین خاکی و گل کوچیک نیستیم، میریم زمین چمن 
 یعنــی  ســطح دوم کــه  پرســش های اســتانداردی هســتند  کــه یــا 
تــو آزمون هــای سراســری اومــده یــا  بــا بیشــترین درصــد شبیه ســازی 
بــه ســواالت کنکــور براتــون تالیــف کردیــم. اینجــا پرســش های ســاده، 

متوســط و ســخت داریــم؛ درســت مثــِل آزمون هــای سراســری.
ــن  ــون روش ــورای مغزت ــم موت ــف کردی ــی تالی ــواالت کنکاش ــون س برات

ــم. ــی آوردی ــی و ترکیب ــت های مفهوم ــه،براتون تس ش

فکــر میکنــم چیــزی حــدود 1200 تــا تســت بــرای دو تــا درس منطــق و 
فلســفه یازدهــم کافیــه، یعنــی هــر درس تقریبــا 50 تســت ، شــما چــی 

ــد؟ ــر می کنی فک
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همــون اوِل کار بهتــون گفتــم کــه کتــاب فلســفه 12امســال 
کامــال عــوض میشــه، مثــه کتــاب فلســفه11که ســال 
97کامــا عــوض شــد و شــماهاخوندین. تغییــرات 12هــم 
ــد،  ــا جدی ــاب کام ــه کت ــی ی ــود یعن ــد ب ــوری خواه همونج
ــرب  ــفه غ ــش فلس ــه بخ ــه ب ــه ممکن ــم ک ــی می کن پیش بین
کتــاب اضافــه بشــه و همیــن طــور کلیــت کتــاب راحت تــر بشــه 
ــر  ــل تغیی ــوان کام ــی میخ ــی وقت ــای درس ــون. کتاب برات
کننــد خیلــی زود بــه بــازار نمیــان. یعنــی حداقل تابســتون 
ــاد و بعــد براســاس  ــدا کــرده می ــر پی ــاب درســی تغیی ــازه کت ت
ــس  ــد، پ ــف می کنن ــاب تالی اون انتشــارات کمــک آموزشــی کت
دســت نگــه داریــد بــرای خریــد کتــاب فلســفه 12 تــا زمانیکــه 
کتــاب جدیــد 98 بیــاد بیــرون نــه اینکــه صرفا چــاپ 98 باشــه!!! 

ــا باهــم فــرق میکننــد. ایــن دوت
ــی  ــدی تلگرام ــماره و آی ــه ش ــون ی ــد برات ــت جل پش
ــا  ــو شــهریور ت ــد ت ــتیم، میتونیــد باهــاش تمــاس بگیری گذاش
ــه و  ــا ن ــرای کنکــور99 چــاپ شــده ی ــد ب بپرســید کتــاب جدی

ــد. ــد کنی ــان خری ــا اطمین ــد ب بع
ــکات و... ــع و ن ــنامه جام ــاوه بردرس ــم ع ــفه 12 ه ــرای فلس  ب

ــم  ــم داری ــت  ه ــا500 تس ــن 400 ت ــه، بی ــمت های دیگ قس
ــون. برات

کتاب فلسفه12:

فلسفه و منطق
مشاوران آموزش
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چندســالی هســت کــه ســوال های کنکــور در درس منطــق و فلســفه 
ــا،  ــن تفاوت ه ــت و ای ــده اس ــاوت ش ــود متف ــا ب ــه قب ــه ک ــا آنچ ب
ــن  ــی  کــه ای تفاوت هــای محســوس و چشــمگیری اســت، تفاوت های
ــدن بیــرون کشــیده اســت.  دروس را از جرگــه حفظــی خوان
ــازار  ــطح ب ــفه در س ــق و فلس ــرای منط ــه ب ــی ک ــفانه کتاب های متاس
وجــود دارد از کیفیتــی برخــوردار نیســت کــه دانش آمــوز علــوم 
انســانی بتوانــد بــر اســاس آنهــا از عهــده تســت های کنکــور بــر بیایــد 
ــق  ــاب منط ــا در کت ــود. م ــاده ش ــوال ها آم ــوع از س ــن ن ــرای ای و ب
و فلســفه مشــاوران ســعی کرده ایــم بــا طراحــی تســت های 
ــور  ــت های کنک ــای تس ــه فض ــی و کنکاشــی، ب ــی و ترکیب مفهوم
نزدیــک شــویم و خوشــبختانه آمــار 5 ســال متوالــی در کنکــور نشــان 
داده کــه مــا در شبیه ســازی ســوال های کنکــور بســیار 

ــد.    ــرش را بکنی ــه فک ــم  ک ــک از آن بوده ای نزدی
ــای  ــاس و پیام ه ــه در تم ــت ک ــده اس ــش آم ــیار پی ــن بس ــرای م  ب
روزانــه ای کــه از دبیــران یــا دانش آمــوزان دریافــت می کنــم بــا 
ــطحش  ــاوران س ــواالت مش ــه: س ــوم ک ــه می ش ــا مواج ــن عبارت ه ای

ــت. باالس

ــی  ــواالت خیل ــم. س ــخ بدهی ــواالت پاس ــام س ــه تم ــم ب ــا نمیتوانی م
ــرار نیســت  ــم ق ــده پاســخگویی برنمی آیی ــااز عه ــوار هســتند و م دش

ــید !  ــا بترس ــید ی ــران باش نگ
اگــر قــادر بــه پاســخگویی بــه 10 یــا 15 ســوال نیســتید ، بایــد بدانیــد 
کــه فــرم ســوال های کنکــور نیــز همیــن اســت ، بجــای آنکــه بترســید 
ــتش  ــو را از ماس ــد و م ــر و رو کنی ــت ها را زی ــه  تس ــد ک ــعی کنی س
ــی در تســت برایتــان  بیــرون بکشــید، ســعی کنید هیــچ نکتــه مجهول
ــه ســادگی عبــور نکنیــد  ــد از کنــار پاســخهای تشــریحی ب باقــی نمان
و  فقــط بــه چک کــردن گزینــه صحیــح اکتفــا نکنیــد، مــا بــا رویکــرد 
ــط  ــم در تشــریح هــر گزینــه غل کامــا آمــوزش محــور ســعی کرده ای
ــه شــما آمــوزش دهیــم. در واقــع  اگــر  نکتــه آموزشــی جدیــدی را ب
دقیق تــر نــگاه کنیــد، یکجــور مــرور و جمع بنــدی در پاســخنامه 

تشــریحی میبنیــد.

چرا باید کتاب کنکور درس فلسفه ومنطق رو از مشاوران آموزش بخرید؟
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    *** در زیر کارنامه درخشان تاش های بی وقفه خانواده مشاوران را در شبیه سازی سواالت کنکور میبینید.
تنها انتشاراتی که سواالتش بیشترین تشابه را با سواالت کنکور دراین چند سال اخیر داشته است .

این بخوبی ثابت می کند که رتبه شما را کتاب هایی که انتخاب می کنید،  بخوانید وکار کنید،  مشخص می کند.
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ــفه  ــیم فلس ــاب تیزش ــانی کت ــای تیزهوش ــه بچه ه ــاب هم انتخ
ومنطــق مشــاوران آمــوزش اســت چــرا؟

چون کتابی است با تست های سطح باال.
ــم  ــم ببینی ــاب تیزشــیم فلســفه ومنطــق بزنی ــو کت ــه دوری ت ــم ی بری
بچه هــای  کــه همــه  داره  بــاال چیــا  تســت های ســطح  کتــاب 

ــد. ــاب کردن ــاب و انتخ ــن کت ــانی ای تیزهوش
با تیزشیم چی یاد میگیری؟

حواســتون باشــه کــه بــا یــه کتــاب متفــاوت روبــرو میشــید. 
ــم: ــه می بینی ــه دون ــه ب تفاوت هاشــو باهــم دون

ــا  ــور م ــای کنک ــت های کتاب ه ــردن تس ــدن وکار ک ــا خون ــر ب - اگ
ــن درس هــا را  ــد +12( شــما 80% در کنکــور ای )10-11 در یــک جل
ــاال در کتــاب تیزشــیم ایــن  ــا کار کــردن تســت های ســطح ب بزنیــد ب

ــی حداکثردرصــد  ــه 100% !!! یعن درصــد میرســه ب
ــدن  ــوری طراحی ش ــی، ط ــه درس آزمون ــت های درس ب - تس
کــه اول قــدم بــه قــدم بــا محتــوا و مفاهیمــی کــه در کتــاب درســی 
اومــده آشــنا میشــید و هــم اینکــه یجــوری ان کــه قــراره از هــر تســت 
چندتــا مطلــب مختلــف در آن واحــد یادبگیریــد یعنــی مثــا یــه 

تســت میزنیــد ولــی 5 تــا مطلــب یــاد میگیریــد.

فلسفه و منطق
تیـزشیـــــم
مشاوران آموزش
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ببینیــد مــا یــه ســری تســت داریــم کــه ســطر بــه ســطر هســتند، 
یعنــی مــا اومدیــم مثــا تــو 2 خــط یــه چیــزی و گفتیــم بعــد از 
ــا خــط  ــم. بعــد حــاال اگــه 6 ت اون دوخــط تســت طراحــی کردی

گفتیــم 6 تــا تســت طراحــی کردیــم در کل از اون 6 خــط.
ولــی اینجــا اومدیــم از اون 6 خــط یــه تســت ترکیبــی براتــون 
طراحــی کردیــم کــه شــامل همــه نــکات اون 6 خط هســت و شــما 

بــا زدنــش در واقــع 6 تــا مطلــب و یادمیگیریــد.
دیگــه 1تیــر دو نشــون جــواب نمیــده ، وقتــی ســخت تر 
میشــه همــه چــی بایــد بتونیــد بــا یــه تیــر حداقــل 6 تــا 

ــون بزنی. نش

- خــط راهنمــای تســتی داریــم تــو ایــن کتــاب براتــون یعنــی 
چــی خــط راهنمــای تســتی؟

یعنــی بــرای تســت هایی کــه ســطح خیلــی خیلــی خیلــی 
باالیــی دارنــد و مولــف میدونســته کــه بــرای حــل کردنــش نیــاز 
ــون خــط راهنمــا تســتی گذاشــته، دقــت  ــد، برات ــه کمــک داری ب
کنیــد کــه خــط راهنمــای تســتی جــواب تســت نیســت.

بلکــه برخــورد درســت بــا تســت رو بهتــون یــاد داده، یعنــی 
تســت رو کــه میخونیــد، ندویــد بریــد جــواب بدیــد!

 اول بایــد خــط راهنماشــو بخونیــد بعــد دوبــاره برگردیــد تســت و 
بــا توجــه بــه خــط راهنمــاش بخونیــد ، بعــد جــواب بدیــد.

در واقع یاددهی ایده حمله به تسِت....

ــاال  ــطح ب ــخت و س ــوال س ــه س ــه ی ــم ب ــوری میتونی چج
ــور؟ ــواالی کنک ــه س ــواب بدیم؟ب ج

بــرای اینکــه بتونیــد بــه یــک ســوال یــا تســت جــواب بدیــد بایــد 
ــرای اینکــه مفهومــش رو  ــش رو درک کــرده باشــید و ب مفهوم
ــه اطالعــات ســازنده اش  درک کنیــد بایــد بتونیــد تســت رو ب
)یعنــی اطاعاتــی کــه بهمــون داده تــو متــن ســوال تــا براســاس 
اونهــا، تســت و حــل کنیــم( تجزیــه کنیــم و بعــد بیایــم بیــن این 
ــم و میدونیــم  ــی کــه از قبــل خودمــون خوندی اطاعــات و چیزای
ارتبــاط برقــرار کنیــم و بعــد از ایــن ارتبــاط بشــینیم تحلیــل 

کنیــم و در نهایــت بــه جــواب برســیم.
در واقــع اینــم میشــه گفــت کــه: خــط راهنمــای تســتی ، یجورایی 

میــاد بهتــون اطاعاتــی در مــورد اطاعــات ســازنده تســت میده.

یه کم بیشتر توضیح بدم یعنی چی اینی که گفتم:
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خــب االن بــا اینکــه مــن براتــون نوشــتم چجــوری بایــد بــه یــه تســت جواب 
داد و شــما  هــم خوندیــد، میتونیــد ایــن دانــش و مهــارت رو در  عمــل بــکار 

ببرید؟
قطعا نه!

چرا؟

چــون بایــد بــا تمریــن و تمریــن و تمریــن ایــن مهــارت و یــاد بگیریــد، 
دونســتن تنهــا براتــون نتیجــه ای نمیــاره.

چجوری وکجا تمرین کنید حاال؟
تو همین کتاِب با تست های سطح باال، یعنی تیزشیم.

ــو  ــماها نوشــتیم، چــون ت ــازی ش ــا هــدف توانمندس مــا ایــن کتــاب و ب
قســمت های قبلــی توضیــح دادم کــه کنکــور در ســالهای اخیــر دیگــه مثــل 

ســاالی  قبــل نیســت، بلکــه بــه ســمت ســواالی مفهومــی رفتــه.
پــس کتابایــی بــا ایــن رویکــرد بایــد بــراش تالیــف شــه، ســواالی مفهومــی 
ــوار و  ــوال های دش ــس س ــا از پ ــه ت ــون کن ــه کمک ت ــه و بتون ــته باش داش

ســطح بــاال هــم بربیایــد.
قبــا گفتــه بــودم کــه مــا میخوایــم ذهــن شــما رو تیــز کنیــم، ذهــن ُکنــد 

جــواب نمیــده، پــس: تیزشــیم 
بهتون یاد دادیم که چطور ذهن تون و تیزکنید.
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گفتیم که تست های درس به درس آزمونی، یعنی چی؟
یعنی 2سطح آزمون داریم.

ــون از اون  ــری ت ــزان یادگی ــار می ــه ب ــا، ی ــک آزمون ه ــطح ی ــو س ت
درس روچــک میکنیــد و اشــکاالتی کــه داریــد جاهایــی کــه ضعیف تــر 

هســتید. مشــخص میشــه براتــون.
ــه داشــتید و مشــخص  ــا، اون اشــکاالتی ک ــطح دوم آزمون ه ــو س ت
شــده تــو ســطح یــک و چــک میکنیــد کــه ببینیــد برطــرف شــده یــا نه.

ــی  ــون طراح ــم برات ــور ه ــاز کنک ــای شبیه س ــری آزمون ه ــه س ی
کردیــم ایــن وســطا.

ایــن کتــاب همونقــدر کــه جــذاب هســت و قطعــا بیــن شــماها بســیار 
پرطرفــدار، همونقــدر میتونــه ترســناک باشــه براتــون، امــا گفتــم قبا و 

بازهــم میگــم کــه نترســید لطفا.

نترســید از اینکــه ســواالت واقعــا ســخت هســتند و سطح شــون بســیار 
ــد  ــد، بای ــو بخونی ــد درسنامه ش ــد بای ــه درک میکنی ــت ک ــاال، اینجاس ب
ــه  ــی ک ــدف آموزش ــه  ه ــا ب ــه م ــت ک ــد، اونجاس ــخنامه رو بخونی پاس

ــون داشــتیم میرســیم. برات
مــا بــی دلیــل پاســخنامه و درســنامه رو بــا این ســاختار طراحــی نکردیم 

براتــون، واقعــا الزمــه که بخونیدشــون.
پــس نترســید و رجــوع کنیــد بــه درســنامه وپاســخنامه ای که براتــون تو 

بخش هــای بعدی ساختارشــو توضیــح دادم.

تست های درس به درس آزمونی

درسنامه هم داریم؟ بله.

ــب رو  ــه مطال ــون هم ــم برات ــور داری ــع وج ــنامه جم درس
ــون. ــم برات ــورش کردی ــع و ج ــون ،جم ــم برات گفتی

بــا اینکــه جمــع وجــور طراحــی شــده ســاختارش و طــوری 
چیدیــم کــه عمیقــا مطالــب رو درک کنیــد، در واقــع مثــه 
یــه نقشــه گنــج ســعی کردیــم جاهــای مخفــی و نــکات 
مخفــی و زوایــای هــر مطلــب و بهتــون بگیــم، بگیــم از کجــا 

بریــد تــا بــه گنــج پنهــون اون مبحــث برســید.
ــه  ــرای درس ب ــدی ب ــنامه جمع بن ــک درس ی

ــی. ــاب درس درس کت
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شــیوه ای کــه باهــاش براتــون پاســخنامه رو پیــش بردیــم 
تحلیلــی، تشــریحی، مشــاوره ای هســت.

ــم، هــم مشــاوره  ــون تحلیــل کردی یعنــی هــم گزینه هــا رو برات
درســی دادیــم کــه ایــن مــدل تســت ها روچجــوری بایــد جــواب 
ــرای زدن  ــما ب ــی ش ــه توانای ــث میش ــا باع ــن کاره ــد و... ای بدی
تســت ها باالتــر بــره، و چــون در ایــن کتــاب مــدام داریــد تمریــن 
و تمریــن و تمریــن میکنیــد باعــث افزایــش تســلط تون هــم بــر 

ــه. ــت ها میش ــواع تس ان
یادمیگیرید سوال وچطور بخونید وجواب  بدید.

خیلی مهِم که بدونید :
پاسخنامه ها مکمل درسنامه ها هستند.

فلسفه ومنطق میخوانید...

چیــزی کــه در  ذهــن شــما هنــگام خوانــدن ایــن درس هــا  می گــذرد از فرمــول 
ــد: ــت می کن ــر تبعی زی

درس حفظــی         روخوانــی         حفــظ کــردن        دویــدن روی ســطح 
متــن = 50 بــار دوره کــردن درس تــا شــب امتحــان 

ــد  همیشــه  ــر اینکــه گمــان می کنیــد ایــن دروس را بایــد حفظــی خوان عــاوه ب
نگــران هســتید کــه مبــادا وقــت کــم بیاورید دغدغــه زمــان شــما را وادار بــه دویدن 
ــه  ــن می شــود ک ــدارد نتیجــه ای ــاز می ــد و از شــنا در عمــق ب روی ســطح می کن
شــما مجبــور می شــوید بارهــا و بارهــا آن  درس را دوره کنیــد و هربــار انــگار بــار 
اول اســت کــه آن را می خوانیــد، دغدغــه زمــان شــما را در دام زمــان می انــدازد و 
زمــان بیشــتری را از دســت خواهیــد داد بابــت هربــار رجــوع و دوره پی درپــی درس
 مهــم اســت کــه  بدانیــد، سیســتم یادگیــری دروس فهمیدنــی از فرمــول 

ــد: ــروی می کن ــر پی زی
*** یکبار زمان می گذارید. 

*** مطالب را کاما با تارو پود ذهن درک کرده و تجزیه و تحلیل می کنید.
*** بــازه زمانــی کــه بــرای رجــوع بــه آن مطلــب و دوره کــردن آن داریــد بســیار 

کوتاه تــر اســت و شــاید بــه یکبــار خاصــه شــود.

بعبارتی شاید بشود گفت یک بار برای همیشه.
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ــه  ــران ب ــری از دبی ــه یکس ــه گفت ــا ب ــه بچه ه ــی ک ــی از دالیل ــاید یک ش
درس هــای فلســفه و منطــق عاقــه نشــون نمیــدن و پیــش میــاد کــه بگــن 
اصــا نمیخوایــم ایــن درســها رو بزنیــم تــو کنکــور ایــن باشــه کــه اصــا 

ــه؟ ــن درس هــا چی ــد موضــوع ای نمیدونن
وقتی چیزی رو نمیدونند چطور باید بهش عاقه نشون بدن؟

طبعا نمیشه.
نمیدوننــد موضوعــش چیــه، چــون وقتــی درس هــا رو دیدنــد و ســرکاس 
فقــط روخوانــی کردنــد نــه متــن خوانــی. چــون نمیدوننــد چطــور متن های 

ــفی رو بخونند. فلس
حتمــا میگیــد مگــه میشــه کــه نتوننــد متنــی و بخوننــد همــه مــا در ســال 
ــی  ــم. ول ــاد میگیری ــتن رو ی ــدن و نوش ــه خون ــه مدرس ــون ب اول ورودم

چگونگــی فهــم موضوعــات متنــی رو چطــور؟
ایــن موضوعــات متنــی صرفــا بــه حــوزه نوشــتار خاصــه نمیشــه ولــی مــا 

االن قصــد داریــم فقــط در حــوزه نوشــتار حــرف بزنیــم.
خب چطور باید دانش آموز با متن روبرو بشه؟

اول بایــد بدونــه موضــوِع متــن چیــه، یعنــی متــن در مــورد چــه چیــزی 
داره صحبــت میکنــه ایــن میشــه موضــوع متــن. ازش بپرســید پاراگــراف 
بــه پاراگــراف و بذاریــد بــه نتیجــه برســند فقــط دقــت داشــته باشــید کــه 
ــرار  ــه موضــوع متــن ق ــا نمیتون بینش هــا و برداشــتهای شــخصی خــود م
بگیــره، گاهــا مــا ذهنیت هــا و برداشــت های خودمــون از متــن رو بعنــوان 

موضــوع متــن میگیریــم ایــن صحیــح نیســت.

ــم و  ــر بری ــدم جلوت ــه ق ــم ، ی ــدا کردی ــن رو پی ــد از اینکــه موضــوع مت بع
موضــوع رو  دقیق ترکنیــم یعنــی ببینییــم چــه قیــدی بــه موضــوع متــن 
اضافــه شــده، ایــن قیــد بایــد در متــن باشــه نــه خودمــون بهــش اضافــه 

کنیــم.
بعــد از طــی ایــن مراحــل، تــازه دانــش  آمــوز میفهمــه کــه موضــوع چــی 

هســت و در مــورد چــه چیــزی میخــواد یــاد بگیــره.
وقتی چیزی رو ندونه طبعا رغبتی هم به یادگیری نداره. 

وقتــی بفهمــه متوجــه میشــه کــه فلســفه اونقدرهــا هــم بــاال نیســت کــه 
دســتش بهــش نرســه. 

فلســفه ومنطــق صرفــا یکســری اصطاحــات قلمبــه ســلمبه حفــظ کردنــی 
نیست

فقط باید از راه درستش وارد شد.
راه درستش رو به بچه ها نشون بدید.

ــاس  ــا در تم ــا م ــد ب ــم میتونی ــی ه ــای متن  خوان ــری روش ه ــرای یادگی ب
ــا جزئیــات ایــن روش بیشــتر آشــنا بشــید. ــا ب باشــید ت

در ســال قبــل مــا دوره هــای مجــازی بصــورت رایــگان  بــرای دبیــران محترم 
ایــن دروس داشــتیم در خیلــی از موارد:

ــن  ــا مت ــد ت ــِی جدی ــای درس ــث کتاب ه ــی مباح ــی  و بررس از دانش افزای
ــی و... خوان

ما اینجاییم برای شما و بچه های علوم انسانی.
آیدی وشماره تلگرامی ما در پشت جلد درج شده.
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هیچ کس نمی تواند فراتر یا فروتر از عقل و دانایی خود عمل کند.
 لذا هیچ کس سزاوار سرزنش نیست.

 علی صباغ- سرگروه فلسفه ومنطق مشهد

هر گاه کسی همه ی مبانی فکری اش را دروغ بپندارد و این کار را برای دستیابی 
به یک پایه ی محکم جهت بازسازی اندیشه اش انجام دهد، شک دستوری است.                                                                          

احمدزارع ده آبادی - سرگروه فلسفه ومنطق یزد

توصیه نمی کنم که حتما رشته ای به اسم فلسفه بخوانید. اماهمواره 
تاکید می کنم فلسفه را در زندگیتان به همراه داشته باشید. 

   شهربانو حاج حسینی- سرگروه علمی-هرمزگان

بدوِن فلسفه، زیستن شاید، تعالی هرگز.                                        
 آقای قاسمی نژاد - سرگروه فلسفه ومنطق-البرز
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فلسفه همان خردمندی است که کام آدمی راشیرین وسینه آدمی رافراخ 
وجهان آدمی را زیبا می سازد.                                                                                                            

محمدرضا بهزادپور- سرگروه فلسفه ومنطق- جیرفت

منطق درست ضامن برترین فلسفه ی زندگی است                                                                                                                                              
مریم نوروزی - سرگروه فلسفه ومنطق - منطقه2 ساری

منطق درخدمت همه علوم است، زیرابه حکم ابزاردراختیار علوم قرارمی گیرد و 
وسیله دستیابی به علوم است.                                                                                                 

خانم شهبازی - سرگروه فلسفه ومنطق نهاوند

با فلسفه است که در می یابی تمام هستی در وجود تو جاریست.                                                                                                                                        
خانم زند - سرگروه فلسفه ومنطق - اللجین

علم منطق مقدمه همگی علوم است و به دانش 
کسی که به آن احاطه ندارد نمیتوان اعتماد کرد.                                                                                                        

ام البنین حیدری - سرگروه فلسفه و منطق سیستان و بلوچستان
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تحلیل آماری درس فلسفه و منطق  در کنکور 97

تعداد بازه درصد
داوطلبان

درصد 
داوطلبان

904170.48منفی

0-20865690.46

20-4089100.05

40-6014650.01

60-802790.00

80-100200.00

187660100جمع کل داوطلبان

نمودار درصد/نفر
 درس منطق و فلسفه 

میانگین
واریانس

انحراف از معیار

2.97
1301600.7

1140.877162

تعداد داوطلبان این بازهبازه درصد

1000

90-994

80-9016

70-8082

60-70197

50-60496

40-50969

30-402554

20-306356

10-2023746

0-1062823

90409منفی

8سفید

187660جمع کل داوطلبان
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تحلیل آماری درس فلسفه و منطق  در کنکور 96

تعداد بازه درصد
داوطلبان

درصد 
داوطلبان

517890.31منفی

0-201083080.65

20-4060180.04

40-608270.00

60-801010.00

80-10030.00

167046100جمع کل داوطلبان

تعداد داوطلبان این بازهبازه درصد
1000

90-990

80-903

70-8016

60-7085

50-60248

40-50579

30-401403

20-304615

10-2018103

0-1090205

0- -1047024

-10- -204402

-20- -30356

-30 - -337

167046جمع کل داوطلبان

نمودار درصد/نفر
 درس منطق و فلسفه 

میانگین
واریانس

انحراف از معیار

3.73
840551.1858
916.8157862
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زمان یک تست )ثانیه(زمان کامل)دقیقه(سوالنام درسردیف

202575ریاضی1

151040اقصاد2

303060ادبیات اختصاصی3

202060عربی اختصاصی4

302550تاریخ و جغرافی5

جامعه شناسی 6
و علوم اجتماعی

201545

252560فلسفه و منطق7

201545روانشناسی8

دروس تخصصی 
رشته علوم انسانی
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