
 

http://moshaveranpub.com   سایت و فروشگاه مشاوران آموزش  

http://omoomiha.com   سایت تخصص عمومی ها   

http://www.ensaniha.ir    سایت تخصصی انسانی ها  

 

 منطق و فلسفه؛ یک روح در دو جسم

 تعریف فلسفه از وحید تمنا

 برخی درس ها آدم را پرتاب می کنند.

لش توانید در مقابتفاوت از کنارشان رد شد. بله، فلسفه چنین درسی است. شما نمیها، رفتار عادی داشت و بیرستوان در مقابل آن دیعنی نمی

 توانید عاشقش باشید و یا به شدت از آن متنفر باشید!تفاوت باشید. شما میبی

 فلسفه.منطق کتاب اولین تجربۀ وحید تمنا از

ل ااولین کتاب آموزشی فلسفه را نوشتم.در آن زمان دلم در گرو رمان بود و نقاشی ، و دیوانه وار و عاشقانه دل به فلسفه بستم و سال های س 47سال 
ن کتاب های مختلف با ویژگی های متفاوتی در حوزه فلسفه و منطق نوشتم.سال هایی که کسی علوم انسانی را جدی نمی گرفت و فارغ التحصیال

 .ایستادم و نوشتم دانستند ،کارشناسی و کارشناس ارشد و دکتری آن، کتاب کمک آموزشی نوشتن را دون شخصیت علمی خود می

 روایت احمد خداداد از کنکور فلسفه منطق

 تان است .های خودش را دارد یک جورهایی سکوی پرش شما به زندگی آیندهسال کنکور سال سختی است اما لذت

 که در کتاب انجام شدهکارهایی 

ها نیز جدید است. از طرف دیگر، از آنجایی که کتاب درسی شما با کتاب نظام قدیم از زمین تا آسمان فرق کرده ، مطالب حتی برای خیلی از معلم

سنامۀ کتاب خیلی خیلی کامل ام درسعی کرده ام .شد، برای تان آوردهبسیاری از سواالت کنکورهای قدیم به درد ما نمی خورد. اما هرچه را می

 .کنم فهم قابل دقیق توضیحات با را کتاب سخت نکات تمام و دباش

 درسنامه

 .شوید مسلط احتمالی مسائل تمام بر تا امآورده را موضوع هر هایکاریریزه دقیقاً «هاکاریریزه»شدر بخ
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 ام .ا گفتههای تستی رببینید و بعد هم بالفاصله، روش را کنکور سواالت سیاق و سبک درسنامه، البالی تا امگذاشته تست «سین جیم» در بخش
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 منطق برای

های کار دستتان بیاید.در آخر درسنامه هم یکسری سوال ام تا قبل از شروع به تمرین تستی، سختیرا مشخص کرده« اشتباهات رایج» در درس منطق 

 . دیسیوخودتان برای خودتان یک جمع بندی بن و بنویسید برگه یک در را هاپاسخ بتوانید «رد پاها»تشریحی گذاشتم تا زحمت بکشید و با کمک 

 ! «کنید جور و جمع را درسنامه» ماسمش را هم گذاشت

 

 هاتست

کبار برگردید و ی ها برنیامدید،ابتدا یکسری سواالت ساده قرار دادم تا یکبار دیگر، خالصه وار، درسنامه را مرور کنید. اگر از عهدۀ همین دست گرمی

 ام.گذاشته آنها الی البه هم را  ، از ساده تا سخت هستند و سواالت کنکوری« استاندارد»سواالت بخش  دیگر، درسنامه را با دقت بخوانید.

 !ها مانند یکبار خواندن کامل درسنامه است . شک نکنید یکبار حل تمام تست

 نامهپاسخ

 .شد گیرتاندست جدیدی نکتۀ شاید. بخوانید یکبار ، دایحتی پاسخ سواالتی را که درست جواب داده نامه را هم فراموش نکنید ،پاسخ

 های آخرحرف

 .فلسفه پیشقراول کلمات است : وحید تمنا


