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 :آموز سالم دوستان دانش

اگر این درس گام به گام با . های اختصاصی شماست و از اهمیت خاصی برخوردار است دانید که درس فلسفه یکی از درس می

 .عرصه زندگی، تحصیل و آینده شما باشدتواند ضامن موفقیت بیشتر شما در  دقت، خوانده، فهمیده و تثبیت گردد، می

از این رو گروه مؤلفان فلسفه در صدد برآمدند تا با توجه به سطوح مختلف یادگیری، این کتاب را برای شما تهیه و تدوین 

 .نمایند

  ::ی شماست که راهنمای مطالعهفهرستی  -1

سازد بلکه تعداد موضوعات و میزان سواالت  فراهم مینه تنها امکانات دسترسی سریع به عناوین را برای شما کتاب فهرست 

، یک آیکون ارزیابی در موضوع اصلیضمن اینکه در کنار هر  .با دقت نظر مشخص شده است ای چهارگزینهاعم از تشریحی و 

با رنگ ، سطح خود را مطرح شدهپس از پاسخ به سواالت  کنیم مینمایید و پیشنهاد  مشاهده می( سبز و زرد ،آبی)سه رنگ 

 8ای از میزان تسلط خود بین  این بخش یعنی؛ به صورت مقایسه مهمید تا از دو ویژگی یکردن یکی از این کادرها مشخص نما

 .  تری داشته باشید بندی صحیح بندی براساس این کادرها، اولویت کتاب آگاه شوید و دوم اینکه به هنگام مرور و جمع درس

  :درخت دانش -2

ترتیب از سمت  به. شود آموز در یک نگاه با مباحث اصلی درس آشنا می نمای یک درس است و دانش درخت دانش آیینه تمام

موضوع اصلی،  با توجه به اهمیتو سپس موضوعات اصلی در یک آیکون آبی پر رنگ، و سپس  درسراست ابتدا عنوان 

بندی  آموز جهت طبقه است که نقش مهمی در ایجاد نظم ذهنی دانش تری به تصویر درآمده ها در قالب آبی کم رنگ زیرموضوع

ذیل هر یک از  (ای و تشریحی اعم از چهارگزینه) دار های شناسنامه چنین تعداد پرسش هم. مطالب هر فصل خواهد داشت

 .کادرها عنوان شده است

  :مفاهیم کلیدی -3

آموز در صورت نیاز به تحقیق و پژوهش  آمده است تا دانش کلیدیی  واژهمفاهیم اصلی به کار رفته در درس به صورت چند 

بندی  طبقه براساس تیترها و مطالب کتاب درسیآموز  مفاهیم در ذهن دانش شود این کار سبب می. بتواند از آنها بهره ببرد

 .در حین مطالعه تمام این مفاهیم را مورد توجه  بیشتری قرار دهدنیز و شود 

  :کلی فصلاهداف  -4

ها  آموز پس از مطالعه دقیق درس و پاسخ به انواع سؤال اهداف موردنظر در هر درس به صورت سؤاالتی مطرح شده که دانش

در پایان هر درس، باید بتواند به آنها پاسخ دهد و بر این اساس میزان یادگیری خود را محک زده و به نقاط ضعف و قوت 

 .خویش پی ببرد

  :درس نامه -5

به تثبیت مطالب در ذهن  نامه درس. گام به گام بیان شده استبه صورت حتوای اصلی درس، تمام نکات درسی با حفظ م

در  مهمنکات از طرفی . برد ها به ارتباط منطقی مطالب پی می بندی با استفاده از دسته برخیکند و  کمک می انآموز دانش

 ها، نامه در درس .دیبازه زمانی به متن کتاب اشراف پیدا کن ترین تا در کوتاهای مطرح شده است  سؤال دو گزینه قالب

 .ایم های مختلف از هم مجزا کرده ها و فونت ترین نکات را با رنگ کلیدی

  :ای نمره 22 های تشریحی پرسش -6

صحیح و غلط اعم از )های مختلف  ها به صورت یک آزمون طراحی شده برای هر درس است که در آن از انواع و تیپ این سؤال

ها استفاده شده و همه مطالب درس را پوشش  سؤال( ای ـ کوتاه پاسخ و بلند پاسخ ـ جای خالی ـ جورکردنی ـ چهارگزینه

ها، میزان یادگیری خود را اندازه گرفته و در صورت نیاز به  پس از مطالعه کامل با پاسخ به این سؤال انآموز دانش. دهد می

 شایان ذکر. سازد ی مدرسه و امتحانات پایانی آماده میلرا برای امتحانات داخ شماها  این آزمون. دنپرداز مرور مجدد مطالب می

 .ایم در مباحث مشترک نمونه سؤال امتحان نهایی سراسر کشور را نیز در بین سؤاالت با ذکر آدرس دقیق آورده است
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  :ای های چهار گزینه پرسش -7

کند و در نهایت او را برای  آموز در تثبیت بهتر مطالب کمک می ای در پایان هر درس به افزایش مهارت دانش های چهارگزینه سؤال

ای طراحی شده است که تمام  های تستی نیز به گونه سؤال. کند های تستی و کنکور و ورود به دانشگاه آماده می موفقیت در آزمون

درخت دانش است و تمامی این  ی ای بر پایه چهارگزینهچیدمان سواالت شایان ذکر است که . دهد مطالب یک درس را پوشش می

ی کتاب درسی  و نیز صفحه( های کانون و طراحی جدید اعم از کنکور، آزمون)سؤاالت دارای آدرس دقیق مرجع انتخابی سؤال 

 .باشند می

  :ها نامه پرسش پاسخ -8

دهی کوتاه  اکتفا نشده و تا حد  به پاسخ ها اعم از بخش تشریحی و تستی پرداخته است و صرفاً این بخش به شرح دقیق  پرسشدر 

متفاوت مطرح شده و در این بخش است که  های روشدار به  از این جهت که نکات کلیدی و دام. ای جنبه آموزشی دارد عمده

سواالت، آدرس  تمامیدر  که ی دیگر این نکته. خواهند کرد هر پاسخ از منظری دیگر بر کتاب تسلط پیدا دنآموزان طی خوان دانش

 . صفحه کتاب درسی ذیل هر پاسخ، ذکر شده است تا امری تسهیل کننده برای مقایسه با متن کتاب حاصل شود

 : ای های جامع تشریحی و چهارگزینه آزمون -9

یعنی در مجموع دو )ای طراحی شده است  چهارگزینهدر پایان نوبت اول و نوبت دوم سال تحصیلی یک آزمون جامع تشریحی و 

باشد از طرفی سؤاالت  بندی دروس می ها به نوعی جمع های این آزمون که پاسخ به سؤال( ای آزمون تشریحی و دو آزمون چهارگزینه

نی برای باال بردن سطح ای تمری تشریحی تمرین خوبی جهت آمادگی برای امتحانات پایان ترم و پایان سال و نیز سؤاالت چهارگزینه

 .باشد می ای خود در حل سؤاالت چهارگزینه

رعایت تعادل در طراحی سواالت یک فاکتور تعیین کننده در امر زیبایی محتوایی و جامع و مانع بودن شمرده : تناسب و توازن -12

ثر در ممانعت از دخیل شدن سلیقه فردی ؤها صورت پذیرفته و عاملی م واقع  بر پایه یک ضابطه و قانون این طراحی در. شود می

 . ها در هر فصل تبیین شده است در جدول زیر به صورت عملیاتی، پیاده کردن هر یک از این شاخص. لفان شده استؤم
 
 

 درسنام 

تمرین، تعداد 

تأمل، تفکر، 

  بررسی کنید

 کتاب درسی

 ی  تعداد صفحه

 کتاب درسی

های تشریحی  تعداد پرسش

 جامعموجود در کتاب 

ای  های چهارگزینه تعداد پرسش

 موجود در کتاب جامع

ازای  تعداد سؤال به

ی کتاب  هر صفحه

 درسی

  4 29 16 11 24 1فلسفه چیست 

  3 32 18 15 26 2فلسفه چیست 

  6 23 16 7 15 3فلسفه چیست 

  6 37 16 9 15 آغاز فلسفه

  4 56 22 21 33 شهید راه حکمت

  4 58 23 21 31 گوهرهای اصیل و جاودانه

  4 54 24 18 29 اندیشمندی منظم و موشکاف

  5 27 26 12 16 ارسطوفلسفه بعد از 

 ـــ 52 72 ـــ ــــ آزمون جامع پایان فصل

 5 364 231 111 189 جمع کل

 3 کتاب درسی …، تأمل، تفکر، بررسی کنید تمرینتعدادکل سؤاالت به ازای هر 

 5 کتاب درسی ی صفحهبه ازای هر تعدادکل سؤاالت 
 

 هیأت مؤلفان

 مقدمه




