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 طرح درس ساالنه فلسفه یازدهم انسانی

 

 سر فصل دروس صفحات عنوان درس هفته ماه 

هر
م

 

توضیحات کلی در مورد کتاب فلسفه جهت آشنایی دانش  2-5 (1فلسفه چیست ) اول

اصطالح فلسفه بین  -کلمه فلسفه-آموزان با این درس

 چرا فلسفه بیاموزیم؟ -مردم

 حل تمرین –مبانی فلسفی علوم طبیعی  –قوانین علمی  6-11 (1فلسفه چیست) دوم

فلسفه و روان شناسی ) رفتارگرا ,  –فلسفه و علوم انسانی  16-16 (2فلسفه چیست) سوم

 گشتالت (

ارزشیابی  –فلسفه و سیاست  -فلسفه و جامعه شناسی 11-11 (2فلسفه چیست) چهارم

 ماهانه

ن
آبا

 

 حل تمرین –و هنر فلسفه  –فلسفه و اخالق  11-25 (2فلسفه چیست) اول

برخی مسائل فلسفه  –هستس شناسی  –فلسفه اولی  26-21 (3فلسفه چیست) دوم

 اولی

 –( 3ادامه فلسفه چیست ) سوم

 آغاز فلسفه

 -آغاز فلسفه  –حل تمرین  –مهمترین مصداق  36-21

 سوفسطائیان

 –هیچ چیز را نمی توان شناخت  –انسان معیار همه چیز  36-31 آغاز فلسفه چهارم

 ارزشیابی ماهانه

ذر
آ

 

 حل تمرین –سخنگوی فلسفه  –احیای تفکر اصیل  31-11 آغاز فلسفه اول

 داناتر از همه ؟ -اتهام چه بود؟  12-11 شهید راه حکمت دوم

 ترس از مرگ –اعتقاد به خدا  –سخنی رو در رو  11-52 شهید راه حکمت سوم
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هرگز نخواهیم  –حتی تا پای مرگ ! آخرین سخنان  53-55 حکمت شهید راه چهارم

 گریخت ارزشیابی ماهانه

ی
د

 

رفع  –شهید راه حکمت  اول

 اشکال

 مرور کلی –حل تمرین  –پیام سقراط  –جام شوکران  62-56

  دوم

 برگزاری امتحانات نوبت اول
 سوم

 چهارم

ن
هم

ب
 

 شناخت و ادراک حسی 63-61 گوهرهای اصیل و جاودانه اول

شناسایی واقعی در  –نارسایی حواس  –معرفت حقیقی  61-11 گوهرهای اصیل و جاودانه دوم

 کجاست ؟

 تمثیل غار –مرجع کلیات  12-16 گوهرهای اصیل و جاودانه سوم

 –حل تمرین  –یادآوری ن یادگیری  –روح مجرد  11-13 گوهرهای اصیل و جاودانه چهارم

 ارزشیابی ماهانه

ند
سف

ا
 

اندیشمندی منظم و  اول

 موشکاف

 طبیعت شئ –علت فاعلی  –علت های چهارگانه  19-11

اندیشمندی منظم و  دوم

 موشکاف

 علت غایی –علت صوری  –علت مادی  11-11

اندیشمندی منظم و  سوم

 موشکاف

 اخالق –منطق  11-15

 ارزشیابی ماهانه –حل تمرین  199-191اندیشمندی منظم و  چهارم
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 موشکاف

ن
دی

ور
فر

 

 تعطیالت نوروزی اول
 دوم

 رواقیون –کلبیان  192-195 فلسفه بعد از ارسطو سوم

 ارزشیابی ماهانه –اپیکوریان  195-191 فلسفه بعد از ارسطو چهارم

ت
ش

به
دی

ار
 

 دیدگاه عرفانی –نوافالطونیان  191-111 فلسفه بعد از ارسطو اول

کلی بر روس نوبت مرور  دوم

 اول

 رفع اشکال از دروس قبلی 11-2

مرور کلی بر دروس نوبت  سوم

 اول و دوم

 ارزشیابی -رفع اشکال از دروس قبلی  13-12

مرور کلی بر دروس نوبت  چهارم

 دوم

 ارزشیابی -رفع اشکال از دروس قبلی  111-11

 


