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 فلسفه و منطق در کنکور انسانی

 :فلسفه ومنطق کنکور شامل سه کتاب است 

 ممنطق دهم / فلسفه یازدهم / فلسفه دوازده

 :نحوه مطالعه

 ددرس فلسفه و منطق بیش تر از دروس دیگر ،نیاز به یادگیری دار

را یادبگیرید ،نیاز به تکرار و تمرین کم تری دارد و حتی نیاز به مرور کم وقتی شما درسی 

تری دارد .در واقع مانند ریاضیات می ماند ،برای اینکه یادگرفتن در شما محقق شود تمرین 

 .می کنید که سرعت شما در درک موضوع باالتر برود

برای شما شیرین می درست است یادگیری فلسفه و منطق ،سخت است اما پس از یادگیری 

 .شود 

 قویژگی کنکور فلسفه و منط

سواالتی که برای این درس در کنکور طرح شده است،ویژگی  2931تا سال  2931از سال 

 .بارزی دارند : این است که سواالت سال به سال رفته به رفته پیچیده تر می شوند 

 .درصد نمی زنند 01کنکور هم  21تا2به همین دلیل در برخی سال ها ،رتبه های 

 /سال آینده شکل سواالت فلسفه و منطق مانند اقتصاد 0درسال های آتی ، حداقل تا 

http://moshaveranpub.com/
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 .جامعه شناسی/ روانشناسی خواهد بود 

در این سال ها سواالتی طراحی شده است که حتی استادان هم قادر به پاسخگویی نبودند، 

 .حتی گاهی اوقات سواالت غلط هم مشاهده شده است

  

 :ویژگی های درس منطق

 دشما با مغالطه های پراکنده ای در تمام کتاب روبرو می شوی

 .مثال ها را حفظ نکنید ،بلکه یادبگیرید که کدام مثال برای کدام مغالطه است

 دنیاز به مهارت آموزی دار

در درس منطق یادگیری هر درس برای یادگیری درس بعدی مورد نیاز است.اما فلسفه اینگونه 

 .نیست

 :ویژگی های درس فلسفه

 تدرس فلسفه ، به شکل داستان وار نوشته شده اس

 .خود متن را طوطی وار خواندن فایده ای ندارد بلکه باید پرسشی خوانده شود

 دا را بلد نباشید احتمال خطا بسیار زیاد می شوواژگان مهم فلسفی ،که اگر شما این ه

 تدر هر گزینه غلط یک نکته آموزشی نهفته اس

 .فلسفه را مانند منطق ،با پرکاری تستی بخوانید با تست در شما یادگیری می شود

 ؟بین این سه کتاب چه ترتیبی بزاریم

م یکی منطق و همان طور که از اسم درس مشخص است با دو موضوع جداگانه مواجه هستی

دیگری فلسفه . کتاب منطق که کال یک کتاب است و شما از پایه دهم زمان کافی برای تمرکز 



و افزایش مهارت خود در این درس دارید بخش هایی از آن ساده و قابل فهم و بخش هایی از 

 .آن سخت و پیچیده است 

 دغافل نشوی سعی کنید منطق دهم و فلسفه یازدهم را باهم پیش ببرید از آنها

 :روش تست زنی

 .بزنیم محک مسابقه  تست زدن یعنی هر آنچه که بلدیم و خوندیم تا اون زمان رو،تو زمین

بلد نبودن تست ها در درس فلسفه ناشی از خوب یاد نگرفتن شماست و مسائل منطق را 

 .بنماییدندارد . لذا سعی کنید ایراد خود را در متن کتاب درسی پیدا کنید و آن را اصالح 

درس فلسفه و منطق از اون دسته درسهایی است که تست هایش از سواالت تشریحی اش 

 .سخت تر است

 دبرای رد کردن تک تک گزینه ها در تست های فلسفه ومنطق ، حتما باید دلیل داشته باشی

سواالتی که نسبت به آن اطمینان دارید را پاسخ دهید ، قرار نیست تمام سواالت فلسفه و منطق 

 دکنکور را جواب دهی

 .یک سری سواالت غلط هستند پس نباید پاسخ دهید

 :شرکت در آزمون های آزمایشی

 رغبای دیگر با را خود شود می باعث زیرا ، هست مفید و مهم بسیار ها کنکوری شما برای 

 .خود مقایسه کنید 

 دشو می شما در استرس کاهش باعث کار این ، گیرید می قرار آزمون جو و محیط در 

 .در مدیریت زمان ، مهارت پیدا می کنید



ذهن شما آمادگی الزم را پیدا می کند که بعد از تعدادی از درس های تخصصی خود به سراغ 

روید و با انرژی الزم به خوبی از آن رد درس کامال مفهومی و چالش برانگیز فلسفه ومنطق ب

 .شوید

آماده می شوید، حتما در  2011االن که در تابستان هستیم شما دانش آموزانی که برای کنکور

کنار مطالعه خود یک دفتر/ دفترچه برای نوشتن نکته ها و واژگان چالشی فلسفه و منطق در 

 .کنار خود داشته باشید 

/جمع بندی برای کنکور و همچنین نزدیک زمان هایی که آزمون این دفترچه در زمان مرور 

 .آزمایشی می دهید برایتان مفید و کارساز خواهد بود 

 


