
از طرف وزارت آموزش و پرورش منتشر شده است معموال اگر قصد  1401حذفیات آزمون نمونه دولتی نهم به دهم 

  .توانید حذفیات را به واسطه این نهاد دولتی پیگیری کنیدشرکت در آزمون نمونه دولتی را داشته باشید می

را دارند باید از این  1402-1401پایه نهم به دهم معموال برای دانش آموزانی که قصد شرکت در آزمون نمونه دولتی 

 .ها بپردازند و وقت خود را روی این حذفیات نگذارندحذفیات مطلع شده و پس از آن به مطالعه سایر بخش

شود زیرا دانش های مهم و به نوعی سرنوشت ساز دانش آموزان پایه نهم محسوب میآزمون نمونه دولتی جزو آزمون

توانند در این آزمون ثبت نام کرده و توانند برای ورود به مدارس نمونه دولتی و خوب در موعد مقرر میهم میآموزان پایه ن

 .با مطالعه کافی در آزمون نمونه دولتی شرکت کنند

  

 .شوداعالم می آموزش و پرورشدر سایت  آزمون نمونه دولتی حذفیاتلیست 

  

 1401حذفیات آزمون نمونه دولتی نهم به دهم 
  

شد اما امروزه آزمون نمونه دولتی برای پایه در ابتدا آزمون نمونه دولتی برای دانش آموزان پایه ششم و نهم برگزار می

 .شودششم حذف شد و اخیرا آزمون نمونه دولتی فقط برای ورودی پایه نهم و دهم برگزار می

یه نهم هستند، باید کلیه دروس و منابع آزمون نمونه دولتی تمامی دانش آموزانی که مایل به شرکت در آزمون نمونه دولتی پا

را پیش از برگزاری این آزمون مطالعه کرده و با آمادگی در جلسه آزمون حاضر شوند اما خوشبختانه دانش آموزان برای 

ایی با اطالعیههای کتاب های خود ندارند، زیرا برخی از قسمتشرکت در این آزمون نیازی به مطالعه تمامی مطالب کتاب

 .شودشود حذف میکه از طرف آموزش و پروش منتشر می

های قبل، پیش از برگزاری آزمون نمونه دولتی، وزارت آموزش و پرورش حذفیات آزمون نمونه دولتی امسال هم مانند سال

از دروس خود حذف کرده هایی اعالم شده را را اعالم کرده است. در این صورت دانش آموزان باید بخش 1401نهم به دهم 

 .ها را مطالعه نکنندو آن

هنوز منتشر نشده است اما در این مقاله به بررسی لیست حذفیات سال پیش  1402-1401حذفیات آزمون نمونه دولتی سال 

 .پردازیممی

  



 

  

مراجعه کرده و  ثبت نام نمونه دولتی هفتمتوانید به مقاله برای آشنایی با نحوه ثبت نام در آزمون نمونه دولتی پایه هفتم می

 .آن را مطالعه کنید

  

 :دهددولتی را نشان می جدول فوق به صورت کامل حذفیات آزمون نمونه

  

 هایی از دروس آزمون نمونه دولتیحذفیات بخش  دروس
 ندارد ریاضی

 علوم تجربی

 یون ها در بدن ما: ۲فصل 

از ابتدای فصل تا چرخه کربن، از نفت خام تا ابتدای : ۳فصل 

 ترکیب های نفت خام، از پالستیک ماندگار تا آخر فصل

 از اصطکاک تا آخر فصل: ۵فصل 

 تا آخر فصل ۸۰از صفحه : ۷فصل 

 تا آخر فصل ۹۲از صفحه : ۸فصل 

 از سطح شیبدار تا آخر فصل: ۹فصل 

 از شهاب سنگ ها تا آخر فصل: ۱۰فصل 

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85/


 از گیاهانی که آوند ندارند تا آخر فصل: ۱۲فصل 

 کرم های پهن، کرم های لوله ای و کرم های حلقوی:۱۳فصل 

 : ماهی ها تا ابتدای دوزیستان۱4فصل 

 از اهمیت تنوع زیستی تا آخر فصل: ۱۵فصل 

  
 درس سه پیام های آسمانی های آسمانیپیام

 کتاب فارسی
 حذف حکایت، کارگروهی، روان خوانی و شعر خوانی

  

 زبان عربی 

 حذف کنز الحکمه / نور السماء، البحث العلمی )پژوهش(

بدانیم و »از بخش ترجمه جمله های عربی به فارسی و از 

 .سوال طرح نمی شود« ناتتمری
 کتاب آموزش قرآن

  

حذف حفظ پیام و آیات منتخب، قواعد و تلفظ حروف، مباحث 

 شناخت و انس با قرآن در خانه

 زبان انگلیسی 
 role play و review حذف

  

 کتاب مطالعات اجتماعی )جغرافیا ، تاریخ و مدنی(
 24و  23، 21، 19، 17، 14حذف درس 

  

  

که توسط  نتایج آزمون نمونه دولتی هفتم و دهمتوانید به مقاله برای آشنایی با نحوه مشاهده نتایج آزمون نمونه دولتی می

 .منتشر شده است مطالعه کنید ایران تحصیل

  

 نکاتی در مورد حذفیات دروس آزمون نمونه دولتی

  

های مرتبط با شود در ابتدا اطالعیهدارید، پیشنهاد میرا  1402-1401اگر تمایل به شرکت در آزمون نمونه دولتی سال 

آزمون نمونه دولتی وزارت آموزش و پرورش را مطالعه کنید و از زمان برگزاری این آزمون مطلع شوید سپس از 

 .ریزی شرکت و مطالعه در آزمون نمونه دولتی پایه نهم به دهم کمک بگیریدمشاوران در این زمینه برای برنامه

بایست قبل از شرکت در آزمون برا پاسخ سوال تستی برخوردار است، شما می 100های نمونه دولتی پایه نهم از آزمونکلیه 

های پیش را درست به سواالت این آزمون، منابع مشخص شده را مطالعه کنید و نمونه سواالت آزمون نمونه دولتی سال

 .بررسی کنید

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85-%d9%88-%d8%af%d9%87%d9%85/
https://irantahsil.org/


  

 

  

 .ای منتشر خواهد شددر هرکدام از دروس ذکر شده در قالب اطالعیه 1402-1401حذفیات آزمون نمونه دولتی 

ه را های گفته شدبنابراین سعی کنید به سرعت پس از انتشار اطالعیه حذفیات آزمون نمونه دولتی به صورت دقیق بخش

 .ها در نظر نگیریدحذف کنید و زمان مطالعاتی برای این بخش

شود در چه زمانی منتشر می 1401نتشار لیست حذفیات آزمون نمونه دولتی نهم به دهم اکنون مشخص نیست که زمان اهم

اما خوب است که شما پیش از هرگونه اقدامی نسبت به این موضوع اطالع کافی کسب کنید. این لیست به واسطه سایت 

 .منتشر خواهد شدwww.medu.ir وزارت آموزش و پرورش به آدرس اینترنتی 

  

 .است 1400لیست حذفیات آزمون نمونه دولتی سال ها حذف شده در این مقاله مربوطه به شود لیست بخشمجددا اعالم می

  

 .کاربران گرامی برای دانلود پی دی اف این صفحه کلیک کنید

  

 خالصه مطلب

 آزمون مدارس نمونه دولتی در سایت خود به آدرسسازمان آموزش و پروش کشور هرساله پیش از برگزاری 
www.medu.ir کند. در این صورت تمامی دانش ایی تحت عنوان لیست حذفیات آزمون نمونه دولتی منتشر میاطالعیه

https://www.medu.ir/fa/


آموزان و عالقمندانی که قصد شرکت در این آزمون را دارند باید به محض انتشار این لیست آن مطالب را حذف کرده و 

ریزی ترتیب داده و مطالعه خود را تا پیش از زمان برگزاری آزمون انجام دهند تا در نهایت ه مابقی مباحث برنامهنسبت ب

 .بتوانند در این آزمون موفق شوند

ها را کاهش تر کرده و حجم مطالعه آنهایی از دروس این آزمون، مطالعه را برای دانش آموزان راحتحذفیات بخش

توانید به ابتدای این مقاله مراجعه کنید. در های حذف شده دروس سال پیش آشنا شوید میارید با بخشدهد. اگر قصد دمی

به سرعت در این صفحه به سمع نظر شما دانش آموزان  1401صورت انتشار لیست حذفیات آزمون نمونه دولتی نهم به دهم 

 .رسانیممی
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