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 روش مطالعه فلسفه یازدهم

 

 دو روش متفاوت

ظاهر ساده مانند فلسفۀ های بهکنند که چون در این سال امتحان نهایی ندارند، الزم نیست روی درسآموزان سال یازدهم فکر میخیلی از دانش

ها را به تابستان بعد و برای کنکور موکول کنند. بعضی از وحسابی این درسیازدهم انرژی زیادی بگذارند و بهتر است مطالعۀ درست

کنند این کتاب را با خواهند از سال یازدهم برای کنکور آماده شوند، سعی میتر هم درست برعکس دستۀ اول، چون میزان جدیآمودانش

 وهوای کنکور بخوانند و اصطالحاً خود را وارد فضای تستی کنند.حال

 کدام درست است؟

 حجم است؛ اما آنقدر مفاهیمظاهر ساده و کمچه کتاب فلسفۀ یازدهم بهکنند. گرواقعیت این است که هر دو گروه تا حد بسیار زیادی اشتباه می

شود یادگیری و فهم کامل آن را موکول کرد به سال دوازدهم که برد. پس نمیسخت و پیچیده دارد نیازمند مطالعة عمیقی است که زمان می

نکوری این کتاب هم نیازمند داشتن پایۀ قوی است؛ وگرنه محال ها بر سرمان ریخته است. از طرف دیگر، مطالعۀ کها و درسانبوهی از کتاب

 های کنکوری بر بیاییم.است که بتوانیم از پس تست

 های فلسفه در پایۀ یازدهمویژگی

 مطرحکنیم تا دالیل اهمیت آن را بدانیم و سپس، چند پیشنهاد کوچک و ساده هم در ادامه چند ویژگی کتاب فلسفۀ یازدهم را با هم مرور می

 کنیم تا بتوانید با خیال راحت از پس این درس بر بیایید؛ هم برای سال یازدهم و هم برای سال دوازدهم.می

  سال یازدهم اولین مواجهه با فلسفه -۱

تر با آنها آشنا بودیم، فلسفه درسی است ها که از سال دهم و حتی قبلشناسی، ادبیات، ریاضی و آمار و مانند اینبرخالف دروسی مانند جامعه

پس  ست.ا ای از آن در ذهن ما وجود نداشتهزمینهکنیم. بنابراین، از قبل هیچ تصویر و پیشبار، یکسال مانده به کنکور با آن برخورد میکه اولین

 .روانشناسی . درست مانند درسباید آن را جدی بگیریم

 آموز یازدهمی هستند.های تازه برای دانشهای مشترک دارند؛ هر دو درسفلسفه و روانشناسی در سال یازدهم، ویژگی

 زنجیرۀ آموزشی در دو کتاب فلسفه -۲

نظام قدیم،  هایل است بتوانید از پس فلسفۀ دوازدهم برآیید. برخالف کتابیازدهم را یاد نگرفته باشید، محا اصالً شک نکنید که اگر فلسفۀ

جا و همین امسال آنها را خوب اند. باید همینهای مطالب کتاب سال دوازدهمشوید، پایهبسیاری از مطالب و اصطالحاتی که امسال با آن آشنا می

 نخورید.بفهمید تا سال آینده برای یادگیری مباحث بعدی، به مشکل بر

 نیاز فلسفه دوازدهم است!برخالف کتاب نظام قدیم، کتاب فلسفۀ یازدهم پیش
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 فلسفه قوی≠  منطق قوی -۳

ت منطق دانشی اس طور نیست؛اصالً این اند، پس فلسفه دیگر کاری ندارد.کنند که اگر در سال دهم و در درس منطق قوی بودهها فکر میخیلی

و تفکر در  آید و یادگیری فلسفه با دقتدست میه دانشی است که به تفکر و تأمل. یادگیری منطق با تمرین زیاد بهکه به تمرین نیاز دارد و فلسف

 های موجود در محتوای درس.ظرافت

 وکتابی ندارد.تر بگوییم: منطق دو دوتا، چهارتاست؛ ولی فلسفه اصالً چنین حسابخیلی خودمانی

 سهم فلسفۀ یازدهم در کنکور -۴

احتمال بسیار شد، بههای سراسری طرح می( در آزمون%52سوال ) 52سؤال از  ۵، فقط ۱های قبل و نظام قدیم که از فلسفۀ الف سالبرخ

های شان را برای درسآموزان نظام قدیم، بیشتر وقت و انرژیزیاد، کتاب جدید شما سهم بسیار بیشتری در کنکور خواهد داشت. خیلی از دانش

رفتند سراغ این کتاب؛ اما محتوای کتاب شما آنقدر زیاد و پربار شده که بتوان حدس زد باید دوبار میگذاشتند و فقط یکیمی 5ۀ منطق و فلسف

 های سراسری طرح شود.سؤاالت بیشتری از آن در آزمون

تواند بیشتر سهم آن از کنکور نیز می زیادتر شده است، 5های منطق و فلسفۀ نسبت به کتاب ۱۱فلسفۀ  محتوا و میزان دشواری از آنجا که

 باشد.

 

 چند پیشنهاد جّدی

 فریب یکی دو درس اول کتاب را نخورید. -۱



انبوهی از مطالب مواجه خواهیم شد. بهتر است خودتان را برای خواندن این  های اول و دوم کتاب درسی بگذریم، ناگهان باهمین که از درس

 شود.تر و بیشتر میمفاهیم آماده کنید. در ضمن، از همین حاال آماده باشید که نیمسال دوم، باز هم مطالب و محتوای درس جدی

 اند.های این کتاب به هم مرتبطخیلی از درس -5

درس هشتم که  را خوب یاد نگیرید، 7و  6به مشکالتی بر خواهید خورد و اگر درس  2تا  3های را خوب نفهمید، در درس 5و  ۱اگر درس 

گیرید. در بسیاری از موارد نیاز خواهید داشت تا محتوای درس جدید را با مطالب درس قبلی تطبیق است را یاد نمی از همۀ کتاب پرمحتواتر

 دهید.

 ای یاد بگیرید.عی کنید مطالب را مقایسهپس س

 زنی عجله نکنید.برای تست -3

وید بندی شوند. یادتان باشد که اول کار نراول مطالب را با سؤاالت تشریحی مرور کنید تا مطالب در ذهنتان جا بیفتد و موضوعات برایتان دسته

ها شکل یعنی فقط ببینید که یک مطلب به با شکل تستی سؤاالت آشنا شوید؛ در اول راه فقط هایی در سطح کنکور! خیلی مهم است کهسراغ تست

 تر.های سنگینتوانید برورید سراغ تستای طرح شود. بعد از این آشنایی میصورت چهارگزینهنواند بهمختلفی می

 از همین حاال بدانید: -۴

سال بعد، ممکن است با سؤاالت ترکیبی مواجه شوید. پس مطالب را خوب گیرید، در سال دوازدهم به گوشتان خواهد خورد و که هرچه یاد می

 بندی کنید و مفاهیم کلیدی را جدی بگیرید. شاید برای این کار به کتابی غیر از کتاب درسی و راهنمای معلمتان نیاز داشته باشید.دسته

 احمد خداداد حسینی


