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اشاره
یکـی از عوامل بسـیار مهـم در فرایند آمـوزش و یادگیری 
مؤثر و همچنین حفظ و تداوم آن، ارزشـیابی از آموخته های 
فراگیـران اسـت. ایـن ارزشـیابی می توانـد از طریـق انـواع 
آزمون هـا انجـام شـود، در آموزش و پـرورش به عنـوان متولی 
اصلـی و رسـمی امـر آمـوزش، ایـن مهـم در اصـل از طریق 
و  مهارت هـا  آموخته هـا،  آن  در  کـه  توانایـی  آزمون هـای 
اسـتعداد های افـراد سـنجیده می شـود، انجـام می پذیـرد. 
آنچه در اینجا مورد نظر ماسـت ارزشـیابی تراکمی یا پایانی 
اسـت که به صورت آزمـون نهایی در پایـة دوازدهم به صورت 
هماهنگ کشـوری اجرا می شـود. ارزشـیابی زمانی اثر بخش 
و پایـدار خواهـد بـود کـه مجموعـه سـؤال های هـر آزمون، 
براسـاس معیارهـای صحیح علمی و اسـتاندارد تهیه شـود. 
لذا در این مقاله سـعی شـده، اصول طراحی سـؤال در سـه 
محـور: مشـخصات ظاهـری، ادبیـات سـؤال ها و مالک های 
فنـی و محتوایـی، بیـان و میـزان انطبـاق سـؤال های نهایی 
فلسـفة 2 پایة دوازدهم رشـتة انسـانی در خرداد ماه 1399 

مـورد بررسـی و ارزیابی قـرار گیرد. 

مشخصات ظاهری سؤال ها: 
1. مشخصات سربرگ رعایت شود. 

1. نـام و نام خانوادگی 2. شـمارة دانش آمـوزی 3. نام درس 
4. پایـه 5. آموزشـگاه 6. اسـتان 7. ناحیـه 8. نوبت امتحانی 
9. مـدت امتحـان 10. تعـداد صفحـات سـؤاالت 11. تاریخ 

امتحـان 12. نـام طـراح یـا مرکز طراحی سـؤال ها 

مـوارد 1 تـا 8 و 11، موجـب راهنمایـی و تسـریع در امور 
و باعـث سـهولت در رسـیدگی بـه اعتراضـات دانش آموزان 

می شـود 
مـورد 9، باعـث می شـود دانش آ مـوزان بـا اطـالع از زمـاِن 
مورد نظـر، طـوری وقـت خـود را تنظیـم کننـد کـه دچـار 

کمبـود زمان پاسـخگویی نشـوند.  
مـورد 10، صفحه بنـدی مرتـب، توجـه دادن آزمودنـی در 
پاییـن صفحـه، به صفحه بعـد و درج عبارتی ماننـد پایان یا 
موفق باشـید در انتهای صفحة آخر و مشـخص کردن دقیق 
تعـداد صفحـات سـؤال ها باعث می شـود تـا اگـر صفحه ای 
کـم یـا تکـراری داده شـده باشـد، دانش آ مـوز یا مسـئولین 

برگـزاری، مطلـع و نسـبت به رفع آن بکوشـند. 
2. فضـای کافـی و مناسـب بـرای پاسـخ سـؤاالت در نظر 

گرفته شـود. 
3. سـؤال ها خوانـا باشـد: کیفیـت تایـپ، خوانایـی خط و 

شـیوایی سـؤال ها مطلوب باشـد. 
4. بارم سؤال ها در سمت چپ ورقه قید گردد. 

5. مجمـوع نمـرات سـؤال ها بـا نمـرة اختصاص یافتـه  بـه 
ورقـه مطابقت داشـته باشـد. 

٭ در آزمـون نهایـی فلسـفه2، در خرداد مـاه 99، 
تمامـی مـوارد قبل رعایت شـده اسـت. 

ادبیات سؤال ها: 
1. متن سؤال ها از غلط امالیی محفوظ باشد. 

صحیـح  رسـم الخط  و  نقطه گذاری هـا  و  نشـانه ها  از   .2
اسـتفاده شـود: 

3. از جمـالت کوتـاه و روان اسـتفاده شـود، به طـوری کـه 
دانش آمـوزان آگاه بـه محتوای درس، با صـرف حداقل زمان 

مرجان شکری
 دبیر فلسفه و سرگروه فلسفة ادارة کل شهر تهران

آزمون آزمون و طراحی سواالت آن از پیچیده ترین کارهای تدریس است . در این مقاله 
با ارزیابی سواالت فلسفه برای طراحی تهیه سواالت امتحان آشنا شویم.
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ممکـن، به منظـور و هـدف 
سـؤال پی ببرند. متن سـؤال 
با بیانی کاماًل سـاده و روشن 
و دور از ابهـام نوشـته شـود 
و از بـه کار بـردن کلمـات و 
عبـارات دشـوار در سـؤال و 
طوالنـی نمـودن سـؤال کـه 
باعـث می شـود دانش آموزان 
توانایـی  و  مهـارت  نتواننـد 
سـازند،  ظاهـر  را  خـود 

خـودداری شـود. 
4. نکات دسـتوری در تهیه 
رعایـت  سـؤال ها  تنظیـم  و 

شود. 
دسـتوری،  نـکات  رعایـت 
بـه فهـم بهتـر سـؤال کمک 
خواهـد کرد. برای درک معنا و 
مفهـوم و منظور طـراح، عالوه 
بر رعایت نشـانه گذاری، نکات 
دسـتوری نیـز مد نظـر قـرار 

گیرد. 

٭ در سـؤال های مورد  بررسـی، اکثر مـوارد فوق 
رعایت شـده است. 

پیشـنهاد: در سـؤال 3 قسـمت ب و د، 12و 14 و 24، 
بیـن گیومـه و لفظ فاصله وجـود دارد، بـرای هماهنگی در 
رعایـت فاصلـة لفـظ داخل گیومه بـا عالمت گیومـه، باید 
همـة موارد، شـکل یکسـانی داشـته باشـند. همچنین در 
سـؤال 9 بهتر بود نظریة »فقر وجـودی« و »امکان فقری« 

داخـل گیومه قـرار گیرد. 
در سـؤال 12 نیـز بهتـر بـود زیر کلمـة »قبـول ندارند«، 

خط کشـیده شـود. 

مالک های فنی سؤال ها: 
رعایـت سـطوح حیطه هـای شـناختی، عاطفـی، روانی- 
حرکتـی و در بخـش حیطه شناسـی بـر رعایـت طبقـات 
دانـش- درک و فهـم - کاربرد تجزیـه و تحلیل- ترکیب و 

ارزشـیابی توجه شـود. 
مطابـق الگـوی سـاحت های تربیتـی در برنامـة درسـی 
ملـی، بـر پنـج عنصـر اساسـی در هر مـادة درسـی تأکید 
شـده اسـت کـه عبارت انـد از: تعقـل، ایمـان، علـم، عمل 
و اخـالق و همچنیـن چهـار عرصـة ارتبـاط دانش آمـوز با 
خـود، خـدا، خلق و خلقـت به صـورت به هم پیوسـته و با 
محوریـت ارتبـاط با خدا کـه در ارزشـیابی از مادة درسـی 
نیـز بایـد به این الگو توجه شـود و اهـداف مورد نظر تحقق 
یابـد، لـذا در ایـن مقاله، سـؤال ها براسـاس میـزان رعایت 
مالک هـای فنـی مـورد ارزیابـی قـرار گرفتـه و در هر یک 
از سـؤال ها بررسـی شـده کـه تـا چه میـزان اهـداف مهم 
آموزشـی، مطابـق با برنامه درسـی ملـی، مورد ارزشـیابی 

گرفته اند.  قـرار 
1. سؤال ها از ساده به مشکل تنظیم شود. 

٭ در سـؤال های مـورد بررسـی، سـؤال ها ابتـدا 
براسـاس نوع سـؤال مرتب شـده اند و سـؤال های 
هر یـک از انـواع نیـز، براسـاس ترتیـب مباحث 

کتـاب مرتب شـده اند. 

2. از انواع سؤال ها استفاده شود. )حداقل 5 نوع(

٭ در سـؤال های مـورد بررسـی، بـه ترتیـب از 
دو  کردنـی،  کامـل  غلـط،  صحیـح/  سـؤال های 
گزینـه ای، جور کردنـی، کوتاه پاسـخ و تشـریحی 

است.  شـده  اسـتفاده 

- نکاتـی کـه در طراحـی سـؤال های صحیـح/ غلـط باید 
در نظـر گرفت: 

1. طول سؤال ها تقریبًا یکسان باشد.
2.تعداد سؤال های صحیح و غلط تقریبًا یکسان باشد. 

3. مطلـب دارای اهمیـت در سـؤال مـورد پرسـش قـرار 
گیرد. 

٭ در سـؤال های مورد بررسـی، تمام مـوارد فوق 
رعایت شـده است. 

- نکاتـی کـه در طراحی سـؤال های کامل کردنـی باید در 
گرفت:  نظر 

1. کلمة حذف شده، از مفاهیِم با ارزِش جمله باشد. 
2. در سـؤال، حداکثـر دو جـای خالـی گنجانـده شـود و 

همچنیـن در وسـط یـا آخـر جمله باشـد. 
3. فقط یک پاسخ معین و مشخص داشته باشد. 

٭ در سـؤال های مورد بررسـی، تمام مـوارد فوق 
رعایت شـده است. 

- نکاتـی کـه در طراحـی سـؤال های جور کردنـی باید در 
نظـر گرفت: 

1. تعداد پاسخ ها بیش از سؤاالت باشد. 
2. سؤال و پاسخ به صورت مختصر نوشته شود. 

3. به منظور اینکه پاسـخ سـؤال ها به راحتی پیدا نشـود، 
سـؤال ها باید با یکدیگر متجانس باشـند. 

٭ در سـؤال های مورد بررسـی، تمام مـوارد قبل 
رعایت شـده است. 

3. سـؤاالت همنـوع )مانند چند گزینـه ای و جورکردنی و 
...( پشـت سـر هم قرار گیرند و دسـتور کار الزم را داشـته 

باشند. 
4. هـر سـؤال به طور مسـتقل فقـط یک هدف آموزشـی 
خـاص را مـورد سـنجش قرار دهد. )یعنی پاسـخ به سـؤال 
و یـا بخشـی از سـؤال، مشـروط بـر پایـان سـؤاالت دیگـر 

نباشد.( 
5. هـر سـؤال در سـنجش یـک هـدف آموزشـی بـدون 

در این مقاله، 
سؤال ها براساس 
میزان رعایت 
مالک های فنی 
مورد ارزیابی قرار 
گرفته و در هر یک 
از سؤال ها بررسی 
شده که تا چه 
میزان اهداف مهم 
آموزشی، مطابق با 
برنامه درسی ملی، 
مورد ارزشیابی 
قرار گرفته اند
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تکـرار طـرح شـود )یعنی هـر سـؤالی باید بـرای یک هدف 
خـاص طراحی گـردد.( 

6. بارم هر سؤال با جواب مورد انتظار متناسب باشد. 

٭ پیشـنهاد: بـرای پاسـخ سـؤال 13 در راهنمای 
تصحیـح بهتـر بـود بـه کل پاسـخ، 1 نمـره تعلق 

بگیـرد و بـارم ریز نشـود. 
7. در تدوین سؤال ها، بودجه بندی کتاب رعایت شود. 

8. متن سـؤال، راهنمای پاسـخ آن سـؤال یا دیگر سؤاالت 
نباشـد. )هر پرسـش باید از پرسش های دیگر مستقل باشد 
و پاسـخ هیـچ پرسشـی نبایـد از روی متـن یـا گزینه های 

پرسـش های دیگر حدس زده شـود.( 
9. سـؤال ها بـا عبارتـی دقیـق، گویـا و دور از ابهـام طـرح 

شوند. 
10. منطبـق بـا بقیة شـماره ها بیاید در طراحی سـؤال ها  

بـه متن کتاب و محتـوای اصلی درس تأکید شـود. 
11. بـرای سـؤال های انشـایی دامنه و حـد در نظر گرفته 

شود. 
12. در توزیـع بـارم هـر سـؤال بـه قسـمت های مختلـف 

پاسـخ آن دقت شـود. 
13. سؤاالت از نظر علمی صحیح طرح شوند. 

14. سؤال ها از قوه تمیز مناسب برخوردار باشند. 
15. سؤال ها باید از اعتبار الزم برخوردار باشند.

16. سؤال ها از روایی الزم برخوردار باشند. 
17. نـوع سـؤال ها بـا سـطح یادگیـری مـورد سـنجش و 

اهـداف امتحـان، هم خوانـی داشـته باشـد.          
18. در سـؤال های چند قسـمتی بایـد سـؤال ها به گونـه ای 
طرح شـوند که هر قسـمت دارای پاسـخ مجزا باشـد و عدم 
پاسـخگویی بـه یـک قسـمت دانش آمـوزان را از پاسـخ بـه 

قسـمت های دیگـر محـروم نکند.
19. زمـان اختصـاص داده شـد به پاسـخگویی به سـؤاالت 
یک امتحان، توسـط طراح براسـاس سطح دشـواری سؤاالت 
و بـا در نظرگیـری تمـام عوامل فیزیکـی و شـرایط برگزاری 

امتحان اختصاص داده شـود. 

در سـؤال های مـورد بررسـی، تمـام مـوارد قبـل 
رعایت شـده اسـت. 

20. از دادن سؤاالت اختیاری خودداری شود. 

٭ البتـه بـا توجـه به شـرایط خـاص پیـش آمده 
بـه علـت بیماری کرونـا، در ایـن آزمون، بخشـی از 

بود.  اختیـاری  سـؤال ها 
21. چنانچـه پاسـخگویی بـه سـؤال یـا سـؤاالتی نیـاز به 
دسـتور العمل جداگانه یا اسـتفاده از ابزار خاصـی دارد، طراح 
نسـبت بـه درج نـکات الزم قبل از سـؤال یا سـؤال های مورد 
نظـر ترجیحًا در ابتدای سـؤال های امتحانی بعد از مندرجات 
سـربرگ بـا رعایت قوانین مربوطه در ایـن زمینه اقدام نماید. 
22. سـقف حداقـل و حداکثـر تعـداد سـؤاالت امتحانی با 

توجه به نوع درس، حجم و اهمیت محتوا، سـطوح یادگیری 
مورد سـنجش نوع سـؤال، زمان مناسـب پاسـخ به سؤاالت و 

شـرایط سـنی دانش آموزان تعیین گردد. 
23. ارزش نمـره ای هـر سـؤال با توجه به سـطوح یادگیری 
مورد سـنجش حداقل 0/25 برای سـؤال آسـان و حداکثر 4 
نمـره برای سـؤاالت سـطوح باالتر منظـور گـردد. در مواردی 
که سـؤال چند قسـمت دارد نباید ارزش نمره ای هر قسـمت 

از 0/25 کمتر تعیین شـود. 
24. سـطح دشواری سـؤاالت امتحانی، از قبل توسط طراح 
سـؤال به صـورت نظـری و مطابق با اهداف امتحـان و با توجه 

بـه موارد زیـر تعیین گردد. 
25. فرم کلی سـطح دشـواری سـؤاالت امتحانی براسـاس 
0/20آسـان 0/30 متوسط پایین و 0/30 متوسط باال و 0/20 

دشـوار طراحی می شـود. 

٭ بـاز هـم با توجه به شـرایط خاص پیـش آمده به 
علـت بیمـاری کرونا، در این آزمون سـطح سـؤال ها 
متوسـط بـود و دو سـؤال 12 و 16 کمـی باالتر از حد 
متوسـط بـود، امـا محتـوای آن از متن کتـاب طرح 

شـده بود. 

٭ بررسـی محتوایـی سـؤال ها بـا توجه بـه برنامة 
درسـی ملی و میزان انطباق آ ن ها با اهداف درسـی: 
در برنامـة درسـی ملـی، ارزشـیابی1. به صـورت مسـتمر، 
تصویـری روشـن و همه جانبه از موقعیت کنونـی دانش آموز، 
فاصلـة او بـا موقعیت بعـدی و چگونگی اصالح آن متناسـب 
زمینـة   .2 می کنـد،  ارائـه  وی  نیازهـای  و  ظرفیت هـا  بـا 
انتخاب گـری، خودمدیریتـی و رشـد مـداوم دانش آمـوز را با 

در سؤال های 
چند قسمتی باید 

سؤال ها به گونه ای 
طرح شوند 

که هر قسمت 
دارای پاسخ 
مجزا باشد و 

عدم پاسخگویی 
به یک قسمت 
دانش آموزان 
را از پاسخ به 

قسمت های دیگر 
محروم نکند
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تأکیـد بـر خودارزیابی فراهم 
می کند و بهره گیری از سـایر 
روش هـا را زمینه سـاز تحقق 
آن می دانـد، 3. ضمـن حفظ 
کرامت انسـانی، کاستی های 
یادگیـری را فرصـت بـرای 
بهبـود موقعیـت دانش آموز 
کاسـتی های  و 4.  می دانـد 
یادگیـری را فرصتـی بـرای 
بهبـود و اصالح نظام آموزش 
می دانـد. لـذا در اینجـا بـه 
بررسـی میزان تحقق اهداف 
برنامـة درسـی ملـی در این 

می پردازیم.  زمینـه 

سـؤال های  سؤال1، 
غلط:  صحیح/ 

تعـداد سـؤال ها در ایـن 
قسـمت مناسـب اسـت. 3 
مـورد صحیـح و 2 مـورد 
غلـط هسـتند. پراکندگـی 
مناسـب  نیـز  سـؤال ها 

اسـت. 
دروس  از  الـف:  سـؤال 
اول اسـت کـه بـا توجه به 
درس،  ایـن  مهـم  اهـداف 

طـرح شـده اسـت. 
سـؤال ب: از درس دوم و 
مربوط بـه برهان ابن سـینا 
وجـود  اثبـات  بـر  مبنـی 
خداونـد اسـت و توجـه بـه 
نکتـة مهمـی کـه در ایـن 
اسـت:  مورد نظـر   برهـان 
فرضـی  در صـورت  حتـی 
تعـداد  بـودن  بی نهایـت 
اشـیاء جهان، خللی در این 

نمی گـردد.  وارد  برهـان 
سـؤال ج: از درس پنجـم اسـت کـه مربـوط بـه نظـر 
فیلسـوفان مغـرب زمیـن دربـارة خداونـد اسـت و بـه 
خداشناسـی فلسـفی مرتبـط اسـت. ممکـن اسـت در 
ظاهـر مطلبـی تاریخـی به نظـر برسـد اما برای بررسـی 

مباحـث خداشناسـی فلسـفی دارای اهمیـت اسـت. 

سـؤال د: از درس ششـم طرح شـده و اشـاره به نکتة 
مهمـی دارد کـه تفـاوت نظـر فیلسـوفان مسـلمان را با 
برخی فالسـفة مغرب زمیـن دربارة امـکان اثبات وجود 

خداونـد از طریـق عقلی، نشـان می دهد. 
همچنیـن پایه و اسـاس برهان فارابی مبنـی بر اثبات 

وجـود خداونـد کـه در خداشناسـی فلسـفی جایـگاه 
مهمـی دارد مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت. 

سؤال 2. سؤال های کامل کردنی: 
تعداد سـؤال های این قسـمت مناسـب و طول سـؤال ها 
نیـز بـه جـز قسـمت ج که کمـی طوالنـی اسـت رعایت 
شـده و همچنین کلمات حذفی از نکات اساسـی و مبهم 

مباحث درسـی است. 
سـؤال الـف: از درس سـوم، جهـان ممکنـات، مطـرح 
معنـای  فهـم  درس  ایـن  مهـم  مباحـث  از  و  گردیـده 

اسـت.  بالـذات«  »ممکن الوجـود 
سـؤال ب: از درس چهـارم اسـت کـه در بحـث علیـت 
توجـه بـه تفـاوت علت تامـه و ناقصـه از اهـداف مهم این 

درس محسـوب می شـود. 
سـؤال ج: از درس ششم است که به موضوع خداشناسی  
فلسـفی و برهـان مهـم فارابی بـرای اثبات وجـود خداوند 
توجه شـده اسـت و اینکه علت العلل همـان واجب الوجود 

بالذات، یعنی خداوند اسـت. 
سـؤال د: از درس هفتم طرح شـده. یکـی از اهداف مهم 
ایـن درس مبحـث عقل در فلسـفه و ویژگی هـای عقول و 
تفاوت دو معنای عقل در فلسـفه اسـت و بـا توجه به بارم 
زیـادی کـه بـرای ایـن درس در نظر گرفته شـده بـود )5 
نمـره( تقریبـًا از تمامـی مباحـث این درس سـؤال مطرح 

شـده است. 

سؤال3، سؤال های دو گزینه ای: 
سـؤال الـف: از درس اول طـرح شـده که یکـی از اهداف 
مهـم ایـن درس »مغایرت وجـود و ماهیـت« و کاربرد آن 
در »خداشناسـی فلسـفی« و براهین اثبات وجود خداوند 

است. 
سـؤال ب: از درس چهـارم اسـت کـه بـه معانـی اتفـاق 
پرداختـه و تشـخیص هـر یـک از معنـای اتفـاق و الزمـة 
پذیـرش هر یـک از آن ها، از مباحث مهم این درس اسـت 
و ایـن سـؤال نکته ای بسـیار دقیـق و ظریـف را مورد نظر 

قرار داده اسـت. 
سـؤال ج: از درس پنجـم طـرح شـده کـه بـه موضـوع 
خداشناسـی فلسـفی و براهین فیلسـوفان غربی مبنی بر 
اثبـات وجـود خداونـد از جمله برهـان دکارت و تفاوت آن 

بـا برهـان کانـت در این زمینـه، پرداخته اسـت. 
سـؤال د: از درس هفتـم طـرح شـده اسـت. دربـارة این 
سـؤال بایـد گفـت که بـه نکته مهمی کـه دربـارة معنای 
عقـل از نظر افالطون و ارسـطو و تفـاوت نظر این دو وجود 
دارد اشـاره شـده اسـت. نه اینکه صرفًا اولین یا چه کسـی 

و چـه زمانی مورد نظر باشـد. 

سؤال 4، سؤال های جورکردنی: 
هر دو قسـمت این سـؤال از درس پنجم طرح شـده که 
عقیدة فالسـفه مغرب زمیـن را دربارة خداونـد بیان کرده 

سؤال الف از درس 
اول طرح شده که 
یکی از اهداف مهم 
این درس »مغایرت 
وجود و ماهیت« 
و کاربرد آن در 
»خداشناسی 
فلسفی« و براهین 
اثبات وجود 
خداوند است
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اسـت کـه در موضوع ایـن درس و از اهداف مهم آن اسـت. 

سـؤال 5، 6 و 7 جزء سـؤال های کوتاه پاسخ 
هسـتند که به ترتیب از درس پنجم، ششـم 

و هفتم طرح شـده اند. 
در سـؤال 5 یکـی از اهـداف مهـم درس پنجم کـه بیان نظر 
فیلسـوفان تجربه گـرای مغرب زمین اسـت که عـده ای از آن ها 
معتقدنـد چـون مـا ابـزاری جز حـس و تجربه برای شـناخت 
نداریـم، یـا خدایی نیسـت و یا نمی توانیـم او را اثبـات کنیم. 
در سـؤال 6 نیز از اهداف مهم درس ششـم اسـت که دیدگاه  
فالسـفة مسـلمان دربارة رابطة معنـاداری زندگـی و اعتقاد به 

وجود خداوند اسـت. 
سـؤال 7 کـه از درس هفتـم یعنی عقل در فلسـفه 1 اسـت 
و بـه نظـر افالطـون دربارة عقـل و یکـی از کاربردهـا و معانی 
عقـل که همـان عقل مجرد اسـت اشـاره دارد. البتـه هر چند 
می تـوان گفـت این سـؤال از اهداف جزئی این درس اسـت اما 
بـا توجـه به بـارم زیادی کـه این درس داشـت اشـکالی وجود 

نـدارد کـه از اهـداف جزئی هم سـؤال طرح شـود. 

سؤال های تشریحی: 
در سـؤال 8 مهم تریـن مبحـث درس اول کـه مسـئله وجود 
و ماهیـت و دلیـل مغایـرت وجود و ماهیت اسـت طرح شـده 

است. 
سـؤال 9: در درس دوم یکـی از اهـداف بسـیار مهـم، نظریـة 
فقـر وجـودی مالصدراسـت که در مقابـل نظریة امـکان ذاتی 

ابن سـینا طرح شـده اسـت. 
در سـؤال10 و 11 نیـز کـه از درس سـوم طـرح شـده، بـه 
ترتیب نظر فالسـفه مسـلمان و هیوم دربارة درک رابطة علیت 
مطـرح شـده اسـت کـه در کنـار نظـر کانـت، از اهـداف مهم 
ایـن درس محسـوب می شـوند. و به دلیل اینکه در سـؤال 11 
نظـر دیویـد هیـوم دربـارة علیت مـورد سـؤال اسـت، صورت 
سـؤال نیز به صورت خالقانه ای مطرح شـده تا از یکسـان بودن 

صـورت سـؤال 10 و 11 جلوگیری شـود. 
سـؤال 12 از درس چهـارم اسـت و بـا توجه به اینکـه در این 
درس سـه موضـوع )بیان مثال هایی از کاربرد اتفاق در فلسـفه 
و زیست شناسـی و کیهان شناسـی، لـوازم اصل علیـت و فروع  
آن، معنـای اتفـاق( مطرح شـده اسـت و بـا توجه به بـارم این 
درس، هـر سـه موضـوع بـه نحوی در سـؤال ها طرح شـده که 
مهم ترین آن معنای سـوم اتفاق که نفی غایتمندی اسـت، در 

سـؤال های تشـریحی آمده است. 
سـؤال 13 از درس پنجـم یعنـی خـدا در فلسـفه 1 که نظر 
فیلسـوفان غربـی دربـارة براهین اثبـات وجود خداوند اسـت، 
طـرح شـده اسـت. البتـه در ایـن درس نظـر کانت نیـز مهم 
اسـت امـا بـا توجه بـه اینکه نظر کانـت دربارة عقل در سـؤال 
16 طـرح شـده در صورتـی که در این قسـمت هم نظر کانت 
مـورد پرسـش قـرار می گرفـت دو مبحث ثقیـل و حجیم بود 
و هـر چنـد بـا طـرح نظـر هیـوم در ایـن سـؤال و سـؤال 11 
دو مـورد از نظریـات هیـوم طـرح  شـده امـا در عیـن اهمیت 
زیـاد آن، کوتاه تـر و سـاده تر هسـتند کـه پاسـخ دادن بـه آن 

دانش آمـوزان  بـرای 
راحت تـر اسـت. و از 
طرفـی ایـراد هیـوم 
نظـم  برهـان  بـر 
الهـی  فیلسـوفان 
موضوعـی اسـت که 
دارای اهمیت اسـت. 
الزم بـه ذکـر اسـت 
که در این سـؤال در 
تصحیـح  راهنمـای 
بـه  کـه  بـود  بهتـر 
کـردن  ریـز  جـای 
بـارم بـه کل سـؤال 
نمـره   1 یک جـا 
اختصـاص می یافت. 
سـؤال 14 و 15 و 
16 از درس 7 طـرح 
شـده کـه البتـه در 
قبلـی  سـؤال های 
توضیح داده شـد که 
به خاطـر بـارم زیاد 
ایـن درس تقریبـًا از 
تمامـی مباحـث آن 

سـؤال طرح شـده اسـت. 
بـا توجـه بـه شـرایط موجـود بـه خاطـر شـیوع بیمـاری 
الزامـی  سـؤال های  نمـره   16 نهایـی  آزمون هـای  کرونـا، 
از بخـش مربـوط بـه نیمسـال اول کـه بـه دانش آمـوزان 
به صـورت حضـوری در کالس آمـوزش داده شـده بـود طرح 
شـد  و سـؤال هایی نیـز در بخـش انتخابـی قـرار گرفـت که 
دانش آمـوزان می توانسـتند از میان 8 سـؤال )8 نمـره( به 4 
سـؤال به دلخواه انتخاب کرده و پاسـخ دهند که می بایسـت 
هم سـطح بودن سـؤال ها نیز رعایت شـود؛ سـؤال های 17 تا 

24 در بخـش سـؤال های انتخابـی اسـت. 
سـؤال 17 از درس دوم طرح شـده که یکی از اهداف مهم 

ایـن درس روابط سـه گانة میان موضوع و محمول اسـت. 
سـؤال 18 از درس سـوم اسـت و با توجه به اینکه دو هدف 
مهـم آموزشـی ایـن درس یعنـی نظر فیلسـوفان اسـالمی و 
هیـوم در بخـش سـؤال های الزامـی قـرار داشـت، در ایـن 

بخش سـؤالی سـاده داده شـده اسـت. 
سـؤال 19 از درس چهـارم طـرح شـده کـه ا لبتـه در ذیل 
سـؤال 12 بـه این نکته اشـاره شـد که بـا توجه به بـارم این 
درس، از تمامـی مباحـث و موضوعـات مهـم ایـن درس بـه 

نوعی سـؤال طرح شـده اسـت. 
سـؤال 20 از درس ششـم طرح شـده که چون در قسـمت 

سـؤال های انتخابی اسـت کمی سـطح آن آسـان است. 
سـؤال 21 تـا 24 بـه ترتیـب از دروس 10،9،8 و 11 طـرح 
شـده کـه 4 نمـره با بارم هر سـؤال 1 نمره می باشـد به دلیل 
الزام در رعایت سـطح سـؤال های انتخابی و احتمال اینکه در 
بعضـی مـدارس ایـن دروس تدریس نشـده باشـد از مباحث 

مهم و البته در سـطح دانش سـؤال طرح شـده اسـت. 

ــی  ــة درس ــع: برنام مناب
ــون  ــی- ســؤال های آزم مل
مــاه  خــرداد  در  نهایــی 
درســی  کتــاب   -1399
فلســفه 2، پایــة دوازدهــم. 


