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 های منطق و فلسفهسختی

 هاها و لذتدشواری
گویم منظور ذات نسبتا که می دشواری ذاتی ها تمامی ندارد.و کنکوری انتسابی فلسفه و منطق برای دانش آموزان-های ذاتیدشواری

 ت:گف انتسابی را باید های کتاب درسی، امتحان و سواالت کنکور آن های کالمی است. اما دشواریپیچیدۀ این دو درس، به عنوان دانش

نوشتن کتاب آموزشی برای فلسفه از یک طرف دست و پایت را در چارچوب کتاب درسی بسته است و از طرفی دیگر چارچوب »
 «!ور. اما تو بخواهی سعی کنی که کتابی بنویسی تا دانش آموز را به فلسفه نزدیک کنی، کار سختی استکنک

 شوند:که با یادگرفتن، شیرین هم می. همچنانها خالی از لذت نیستنداین دشواری البته که

ید هم بدی فلسفه و منطق این است که حد وسط خوبی یا شا« ای است به جهان، اما فلسفه همۀ دیوارهای جهان را . . . هر درس پنجره»
 شان.تفاوت بود. یا باید از این درس و کتاب متنفر باشی یا عاشق خواندنتوان نسبت به آن بیندارند؛ یعنی نمی

 نظر شما چیست

 «من از این درس متنفرم«. »فهممشهرچقدر میخونم، نمی«. »شود خوانداین درس را هیچ جوره نمی»

ه شود. باید بگویم محتوای کتاب درسی فلسفها( شنیده میایهای همیشگی انسانی )تغییر رشتهاین جمالت از زبان انسانیها و البته مهمان

تر کردند. یعنی این نوع برخوردی که با فلسفه و منطق های کنکور این مطالب را چالشیو منطق به خودی خود پیچیده هستند و تست

 ست و هم غیر طبیعی.عیدارید، هم طبی

بودن برخورد شما، ریشه در نوع مواجهۀ شما دارد. منظورم این است  غیرطبیعی شان است وهای ذاتیبودنش بخاطر دشورای طبیعی

های هر دانش را شود )نه اینکه کامال از بین برود، چون پیچیدگیهایش کم میاگر روش درست مطالعۀ آن را بدانید، هم از دشواری

 های یادگیری فلسفه و منطق لذت خواهید برد.شود جدای از آن تصور کرد( و هم اینکه از چالشینم

 منطق

 

 شوید:وجه اهمیت آن میرا که یادتان باشد، مت« فارابی»خواهید منطق بخوانید، این تعریف از هروقت که می
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 «.منطق در رأس تمام علوم قرار دارد؛ زیرا احکام منطق در تمام علوم جاری است»

 فلسفه

 

 گوید:دربارۀ فلسفه می« ارسطو»در حوزۀ فلسفۀ یونان و فلسفۀ اسالمی است.  11و11های ا دو کتاب در پایهکه ب

 «.فلسفه علم موجودات است؛ از آن سو که وجود دارند»

 مطالعاتی  نقشۀ جامع

شما هم روش و تجربۀ خودتان را در کامنت  های شخصی خودم در مطالعۀ فلسفه و منطق را با شما به اشتراک بگذارم.خواهم تجربهمی

 ارسال کنید.

 99ویژۀ کنکور 

 پیشنهادم به شما این است: ها و درس نخواندن را کنار گذاشتید،تنبلی که مطمئنم 99های شما کنکوری

ار شود و طور فرض کنید که بار آخر مطالعه است و قرار است به زودی کنکور برگزخوانید اینهر بار هر درسی را که می

 شما برای آن درس کامال آماده باشید.

خواهم عمیق بخوانید، جدی با این کار )نه اینکه بخواهم استرس و نگرانی را از االن در جان خودتان بیاندازید، بلکه( می

کنید فرقی های مطالعه بدانید. از هر زمان که شروع به مطالعه میبخوانید، مفهومی بخوانید. شما باید منطق را جزو اولویت

منطق را باید در برنامۀ مطالعاتی خود داشته باشید. البته اگر با برنامۀ مطالعاتی مرکز مشاورۀ ندارد. از تابستان یا مهرماه. 

 روید که قطعا این درس رتبه ساز را برای شما به طور ویژه تنظیم کردیم.انسانی یار پیش می

 و روش اجرای آن : 99لینک برنامۀ مطالعاتی تابستان ویژۀ کنکور 

 انسانی 99برنامۀ مطالعاتی تابستان ویژۀ کنکور

 ریزی هدفدارموفقیت در تابستان با برنامه

 0011ویژۀ کنکور 

کنم از همین تابستان به طور کامال جدی منطق مطالعه را شروع کردید، پیشنهاد می 1011آموز دهمی هستید که برای کنکور اگر دانش

دست »بخش  هایگویم یعنی کتاب درسی را شخم بزنید و بعد که به سراغ درسنامۀ کتاب مشاوران رفتید، تسترا ببنیدید. بستن که می

 را کار کنید.« گرمی

برنامۀ مطالعاتی هفتۀ دوم ویژۀ  و انسانی 1011برنامۀ مطالعاتی هفتگی ویژۀ کنکور  مشاورۀ-ام برای شما دو مقالهالبته پیشنهاد ویژه

 که بخوانید. انسانی 1011کنکور 

 اشتباه نکنید
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تاب درسی منطق، کتاب درسی را رها نکنید! تسلط بر کتاب درسی و حل تمرینات آن بسیار به شما کمک های کبه بهانۀ دشواری 

برد. برای همین هم ما در برنامۀ مطالعاتی تابستان که ویژۀ شما کند و میزان بازدهی شما در مطالعۀ درسنامۀ مشاوران را باال میمی

 تر برایتان گذاشتم.ایم. لینک برنامه را کمی قبلردهتنظیم کردیم، منطق را لحاظ ک 1011های کنکوری

 و اما فلسفه

اید، در که کتاب یازدهم را خوانده 99های از سال آیندۀ تحصیلی خواهید خواند. اما شما کنکوری 1011های این درس را شما کنکوری

د. مثال اگر تابستان است، همانطور که در برنامۀ های مطالعۀ متناسبی برای این درس داشته باشیهای زمانی مختلف، استراتژیمقطع

روید اما اگر از مهرماه شروع خواهید کرد، انسانی تنظیم کردیم، بعد از منطق به سراغ فلسفه می 99مطالعاتی تابستان ویژۀ کنکور

  مطالعاتی خواهیم داد. توانید فلسفۀ یازدهم را به موازات فلسفۀ دوازدهم پیش ببرید. البته که برای مهرماه هم برنامۀمی

بندی آزمون آزمایشی پیش بروید، برنامه ریزی خاصی الزم دارد که پیشنهاد که طبق بودجههای آزمایشی است. ایننکتۀ مهم، آزمون

  شناسد و هم تجربۀ کافی دارد!کنیم با مشاور متخصص علوم انسانی مشورت کنید که هم علوم انسانی را میمی

 ر و محبوب علوم انسانیهای ماندگامهمان

شوید، ای که وارد رشتۀ انسانی میاید؛ خوش آمدید. باید بگویم هیچ نگران نباشید. از هر پایهشما که به تازگی وارد علوم انسانی شده

 «.بهترین مدل از خودتان باشید» توانیدمی

 شویداگر از پایۀ یازدهم وارد علوم انسانی می

اید همزمان با امتحان تغییر رشته، منطق را خیلی جدی بخوانید و با آن ارتباط برقرار بهتر است از همین تابستان که تغییر رشته داده

ها و کاریکنم از کتاب منطق هدفدارپایۀ دهم مشاوران آموزش استفاده کنید که با سواالت تشریحی متنوع، ریزهکنید. به شما توصیه می

. لطفا شویدچنان که با سواالت تشریحی، برای امتحان تشریحی تغییر رشته کامال آشنا میشوید؛ همتلف هر درس آشنا میجزئیات مخ

 که خیالتان کامال از یادگیری مطالب با کتاب هدفدار دهم مطمئن شده باشد.زنی در این تابستان نروید. مگر آنعجله نکنید و سراغ تست

 ال کنکور وارد رشتۀ انسانی شدیداگر از پایۀ دوازهم یا س

شود اما قطعا ناممکن نیست. تالشی که شما باید داشته باشید در راستای مطالعه با کیفیت و آرامش باشد. داشتن کمی کار سخت می

نهایی،  متحاناتا برید:ترین نیاز شماست. چون شما چند کار را پیش میهای خودتان بزرگترین و مهمبرنامۀ مطالعاتی متناسب با ویژگی

 های پایۀ دهم و یازدهم برای کنکور.های پایۀ دوازدهم برای کنکور، درسدرس

ه در هایی کاید، از آزمون آزمایشی برای سنجش خودتان استفاده نکنید. چالشها مسلط نشدهکنم تا زمانی که بر درسبه شما توصیه می

ای هستید، دشوار است بلکه روند طبیعی پیشروی را هم با آزمون آزمایشی باید با آن روبرو شوید، نه تنها برای شما که تغییر رشته

  «.بهترین مدل از خودتان باشید» توانیدکند. اما مطمئن هستم که میکندی روبرو می

بندی آزمون مورد نظرتان توانید زمانی که به بودجهزنند، میاگر احساس می کنید با آزمون نرفتن دیگران از شما جلو می

 سواالت آن را خودتان کار کنید.  رسیدید،

 بندیجمع

و ذاتا دشوار هستند. این دشواری را دلیل برای کم خواندن آنها یا کندی یادگیری ندانید. اما به های فلسفه و منطق به خودی خود درس

دلیل اهمیت زیادی که در کنکور دارند، زمان کافی برای مطالعۀ آن بگذارید. از برنامه مطالعاتی مرکز مشاوره انسانی یار برای این 

 توانید بهترین استفاده را داشته باشید.درس می

 

 


