
مشخص شده است. اگر در رابطه با اصالحیه حذفیات امتحان نهایی اطالعات کافی را ندارید در    حذفیات امتحان نهایی

یی آموزش و پرورش را در اختیار شما قرار ادامه این مطلب همراه ما باشید تا جزییات مربوط به حذفیات امتحان نها

دوازدهم برگزار خواهد شد. دانش آموزان پایه  دهیم. همانطور که می دانید امتحان نهایی هر ساله برای پایه های نهم و

نهم به دلیل انتخاب رشته و دانش آموزان پایه دوازدهم به دلیل شرکت در کنکور باید در امتحانات نهایی شرکت کنند.  

هرساله قسمت هایی از کتب درسی به عنوان حذفیات مطرح می شود که دیگر نیازی به مطالعه این قسمت ها نخواهد 

 .بود

راموش نکنید که پایه نهم و دوازدهم متوسطه دوم برای دانش آموزان این پایه تحصیلی بسیار مهم می باشد و نمرات  ف

ای  کسب شده دانش آموزان در پایه دوازدهم تعیین کننده بخشی از رتبه بندی آزمون کنکور آن ها می باشد. حجم کتاب ه

کم نیست و همین موضوع می تواند منجر به بروز استرس در  تخصصی و یا عمومی رشته های مختلف پایه دوازدهم 

دانش آموزان شود؛ راه حل در نظر گرفته شده برای این موضوع نیز ارائه حذفیات امتحان نهایی نیست که توسط  

 .آموزش و پرورش ارائه می شود

شت که از مطالعه بخشی از در حذفیات امتحان نهایی دوازدهم و نهم این امکان برای دانش آموزان وجود خواهد دا

قسمت ها صرف نظر کرده و در نتیجه زمان بیشتری برای مطالعه قسمت های مهم تر داشته باشند. پس اطالع از لیست  

 .دقیق این حذفیات بسیار مهم است و می تواند به دانش آموزان کمک کند، بهترین نتیجه را از امتحانات خود بگیرند

  

 وارد شوید برنامه امتحان نهایی برای اطالع از

  

   اهمیت اطالع از حذفیات امتحان نهایی چیست؟

نزدیک امتحانات نهایی دانش آموزان لیست حذفیات امتحان نهایی  هر ساله سازمان آموزش و پرورش در روزهای 

 .آموزش و پرورش را خدمت دانش آموزان اعالم می کند

کلیه دانش آموزان باید قبل از شرکت در امتحانات نهایی پایان ترم از حذفیات امتحان نهایی و به خصوص اصالحیه  

شنا شوندو با آن ها آحذفیات امتحان نهایی اطالعات الزم را بدست آورند  . 

زیرا در غیراینصورت دانش آموز بخش های حذف شده را نیز مطالعه می کند و از مطالعه بخش های مهم تر جا می  

تی این موضوع می تواند موجب عدم کسب نمره مناسب برای فرد دانش آموز شودماند. ح . 
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 زمان اعالم حذفیات امتحان نهایی برای پایه نهم 

خصوص زمان اعالم حذفیات امتحان نهایی برای نهم باید به شما بگوییم که همیشه در اردیبهشت ماه اعالم می شود؛  در 

اما در سال جدید هنوز خبری مبنی بر اعالم حذفیات مشخص نشده و حتی در آخرین خبرها آمده است که برای پایه نهم  

 .هیچ از یک بخش های کتب درسی حذف نخواهد شد

  

  

عیهاطال : 

 .سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از عدم حذف هیچ یک از بخش های کتاب درسی خبر داد

  

  

 زمان اعالم حذفیات امتحان نهایی برای پایه دوازدهم

برای پایه دوازدهم نیز وضعیتی مشابه با پایه نهم وجود دارد و ظاهراً هیچ یک از بخش های کتب درسی حذف نشده 

گذشته تا آخر اردیبهشت ماه حذفیات اعالم میشد؛ برای اطمینان بیشتر می توانیم تا آخر اردیبهشت  است. در سال های 

 .ماه منتظر بمانیم
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 :اطالعیه

 .سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از عدم حذف هیچ یک از بخش های کتاب درسی برای پایه دوادهم خبر داد

  

  

1401حذفیات امتحان نهایی نهم   

در موارد قبلی اشاره کرده بودیم خبرها حاکی از آن است که هیچ یک از بخش های کتب درسی برای  همانطور که

امتحانات نهایی سال جاری بخش حذف شده ندارند، اما ما قصد داریم در این قسمت به حذفیات سال گذشته اشاره ای  

 .داشته باشیم

  

  

 :اطالعیه

منتشر نشده است، موارد آورده شده در لیست زیر برای سال  1401م تا کنون اطالعیه ای مبنی بر حذفیات سال نه

 .گذشته می باشد

  

  

  

1400حذفیات دروس عمومی   

 مبحث  نام درس

 2،5،9،12،14 سالمت و بهداشت 

 آموزش عربی، زبان قرآن 

بخش ترجمه جمله های عربی به فارسی » اعلموا« و  

 .تمرینات سوال طرح نشود

)پژوهش( البحث العلمی   

 فارسی
 گنج حکمت 

 روان خوانی/ شعر خوانی

 نگارش 

 مثل نویسی

 شعر گردانی

 حکایت نگاری 



 تربیت بدنی 

 چگونه بسکتبال بازی کنیم؟ 

 چگونه فوتسال بازی کنیم؟

 چگونه هندبال بازی کنیم؟ 

 مدیریت خانواده و سبک زندگی )دختران(
نماهای  

3،5،7،،9،10،11،13،14،17،20،21،22،23،24  

دیریت خانواده و سبک زندگی ) پسران(/ نسخه بانکی  م

 پور 
4و  3و فصل   1،4،5،20،21دروس   

مدیریت خانواده و سبک زندگی ) پسران(/ نسخه میر  

 محمد صادقی 
2،3،6،9،10،16،12،17دروس   

  

  

 .وارد شوید برای اطالع از برنامه امتحانات نهایی خرداد

  

  

1400امتحانات نهایی نهم تجربی   حذفیات  

 حذفیات درس نام درس

 درس سوم پیام های آسمان

 آموزش قرآن 

 حفظ پیام و آیات منتخب 

 قواعد و تلفظ حروف

 مباحث شناخت 

 انس با قرآن در خانه 

 عربی، زبان قرآن 

 کنز الحکمه / نور السماء 

 البحث العلمی )پژوهش( 

فارسی از »بدانیم و بخش ترجمه جمله های عربی به 

 .تمرینات« سوال طرح نمی شود

 فارسی
 حکایت / کارگروهی 

 روان خوانی / شعر خوانی

 تصویر نویسی / حکایت نگاری/ مثل نویسی نگارش 

 فرهنگ و هنر 

 نگارشتار 

 عکاسی

 خوشنویسی کلیه دروس

 هنرهای زیر الکی 

 سوزن دوزی های سنتی

 هنر های آوایی: کلیه دروس

 .این کتاب ها درس مطالعه آزاد ندارند ریاضیات 
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 تربیت بدنی 

 مهارت های هندبال 

 مهارت های بسکتبال

 مهارت های والیبال 

 کار و فناوری 

 تاسیسات مکانیکی 

 عمران / خودرو 

 پایش رشد و تکامل کودک 

 صنایع دستی ) برجسته کاری روی مس( 

 برق / ساز و کار حرکتی 

 14،17،19،21،23،24 مطالعات اجتماعی 

 علوم تجربی

: یون ها در بدن ما2فصل   

: از ابتدای فصل تا ابتدای چرخه کربن، از نفت 3فصل 

خام تا ابتدای ترکیب های نفت خام، از پالستیک های  

 ماندگار تا آخر فصل

: از اصطکاک تا آخر فصل 5فصل   

تا آخر فصل  ۸۰: از صفحه  7فصل   

تا آخر فصل  ۹۲: از صفحه   8فصل   

: از سطح شیبدار تا آخر فصل   ۹فصل   

: از شهاب سنگ ها تا آخر فصل  ۱۰فصل   

: از گیاهانی که آوند ندارند تا آخر فصل  ۱۲فصل   

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

 حلقوی

: ماهی ها تا ابتدای دوزیستان ۱۴فصل   

: از اهمیت تنوع زیستی تا آخر فصل  ۱۵فصل   

یزبان انگلیس  
review 

role play 

۷،  ۶، ۵، ۴، ۲دروس  آمادگی دفاعی   

  

  

  

 وارد لینک مربوطه شوید برای اطالع از رمز و رازهای موفقیت در امتحانات نهایی پایه دوزادهم و نهم تحصیلی

  

  

https://irantahsil.org/the-mystery-of-being-successful-in-final-exams-and-attainining-a-good-mean/


 

  

  

1401حذفیات امتحان نهایی دوازدهم   

موارد قبلی اشاره کرده بودیم خبرها حاکی از آن است که هیچ یک از بخش های کتب درسی برای همانطور که در 

امتحانات نهایی سال جاری بخش حذف شده ندارند، اما ما قصد داریم در این قسمت به حذفیات سال گذشته اشاره ای  

 .داشته باشیم

  

  

 :اطالعیه

منتشر نشده است، موارد آورده شده در لیست زیر برای سال  1401دوازدهم تا کنون اطالعیه ای مبنی بر حذفیات سال 

 .گذشته می باشد

  

  

  

1400حذفیات فیزیک دوازدهم تجربی امتحان نهایی خرداد   

 مبحث حذف شده  درس

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/04/جزییات-حذفیات-امتحان-نهایی.jpg


فصل  

۱ 
و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل ۳-۱: بخش   ۱فصل   

فصل  

۲ 
و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل  ۴-۲،  ۳-۲: بخش   ۲فصل   

فصل  

۳ 

مباحث »سراب« و »پاشندگی   ۸۸تا  ۸۶، صفحه ۷-۳تا سر بخش  ۷۳از » ادراک شنوایی« در صفحه های 

 نور« و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل 

فصل  

۴ 
تهای فصل و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در ان ۴-۴بخش   

  

  

امتحان نهایی خرداد نیز شامل موارد زیر می شود ۳حذفیات شیمی  . 

  

  

1400حذفیات شیمی دوازدهم تجربی امتحان نهایی خرداد   

 مبحث حذف شده  درس

فصل  

۱ 

تا   ۳۱پیوند با زندگی صفحه  – ۱۱پیوند با صنعت صفحه  – ۹خود را بیازمایید صفحه  – ۱از آغاز فصل صفحه 

۳۲انتهای صفحه   

فصل  

۲ 

  – ۵۲و صفحه   ۴۹پیوند با زندگی صفحه  –تا ابتدای انجام واکنش با سفر الکترون  ۳۹از آغاز فصل تا صفحه 

۶۲خود را بیازمایید صفحه   

فصل  

۳ 

پیوند با زندگی    – ۷۳سازه های یخی زیبا با ظاهری سخت اما زود گداز صفحه  – ۶۷از آغاز فصل تا صفحه 

۸۶و   ۸۵با هم بیندیشیم صفحه  – ۸۳صفحه   

فصل  

۴ 

ارزش فناوری شیمیایی تا ابتدای گروه عاملی کلید سنتز مولکول  –از آغاز فصل تا ابتدای به دنبال هوای پاک 

 های آلی 

  

  

امتحان نهایی نیز شامل موارد زیر می شود ۳حذفیات زیست شناسی  . 

  

1400رداد حذفیات زیست شناسی دوازدهم تجربی امتحان نهایی خ  

 مبحث حذف شده  درس

۱فصل   

: از تالش برای کشف ساختار مولکولی دنا تا سر مدل مولکولی دنا  ۱گفتار   

: از سطوح ساختاری پروتئین ها تا سر نقش پروتئین ها ۳گفتار   

 از عملکرد اختصاصی آنزیم ها تا پایان فصل

۲فصل   
۱از تغییرات رنای پیک تا پایان گفتار   

۲پروتئین سازی و سرنوشت آن ها تا پایان گفتاراز محل   

۳فصل   از مهار بیماری های ژنتیک تا پایان فصل  

۴فصل  تا سر گونه زایی ۳از ابتدای گفتار    



۵فصل   
۲از تنظیم تنفس یاخته ای: تولیدی اقتصادی تا آخر گفتار   

 سالمت بدن: پاداکسنده ها تا پایان فصل 

۶فصل   
۲فتوسنتز تا آخر گفتار از اثر محیط بر   

 از جانداران فتوسنتز کننده دیگر تا آخر فصل 

۷فصل  ۲از مهندسی بافت تا آخر گفتار    

۸فصل   از زندگی گروهی تا پایان فصل 

  

  

شامل موارد زیر می شود 1400حذفیات امتحان نهایی دوازدهم ریاضی  . 

  

  

 مبحث حذف شده  درس

فصل  

۱ 
مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصلو پرسش ها و  ۱-۴بخش   

فصل  

۲ 
و پرسش ها و مسئله های مرتبط با ان در انتهای فصل ۳-۲بخش   

فصل  

۳ 
از »ادراک شنوایی« تا آخر فصل و پرسش های و مسئله ای مرتبط با آن در انتهای فصل   ۸۱صفحه   

فصل  

۴ 

موج استاده و تشدید در لوله های  از » ۱۰۸؛ مباحث »سراب« و »پاشندگی نور«، صفحه ۱۰۰و   ۹۹صفحه 

 صوتی« تا آخر فصل و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل 

فصل  

۵ 
و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل  ۴-۵بخش   

فصل  

۶ 
و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل  ۴-۶و  ۳-۶بخش های   

  

  

 .حذفیات امتحان نهایی دوازدهم انسانی نیز شامل موارد زیر می شود

  

  

 مبحث حذف شده  درس

۳دین و زندگی  ۱۱،۱۲،۱۳درس    

۳فلسفه  ۷۸،۷۹،۸۲،۸۶،۸۷،۸۸،۸۹،۹۰،۹۱چهارم، نهم و دوازدهم و صفحات  دروس   

۳جامعه شناسی   درس دوم و تمام مباحث بخوانیم و بدانیم های کتاب  

۳ریاضی آمار  ۶۰درس دوم تا صفحه    



 علوم و فنون ادبی 
 خود ارزیابی

 کارگاه تحلیل فصل

۳تاریخ  ۲و  ۱درس    

 تحلیل فرهنگی 
بخش ) تفاوت تحلیل فرهنگی با مطالعه فرهنگ و مطالعات فرهنگی(  ۳فصل اول درس   

۵۸تا  ۵۳، ۴۳، ۴۲، ۴۰،  ۳۶،  ۳۵،  ۲۴تا  ۱۷صفحات   

  

  

  

  سؤاالت امتحانات نهایی دارید؟آیا اطالعی از نحوه طراحی  

در سال جاری با توجه به شیوع وحشتناک کرونا شاهد طراحی متفاوتی از سؤاالت امتحانات نهایی بودیم. در واقع، این  

 .سؤاالت در دو قسمت کامالً متفاوت طراحی شده اند

این سؤاالت در آزمون نهایی سال  در این نوشته مرتبط با حذفیات امتحان نهایی بهتر است در رابطه با نحوه طراحی

 .جاری در خدمتش ما دوستان و همراهان عزیز سایت ایران تحصیل هستیم

ببینید دوستان عزیز تا پایان بهمن ماه و قبل از تعطیلی مدارس در حدود هشتاد درصد از محتوای کتاب در مدارس 

 .تدریس شده بود

ً در امتحانات نهایی سال چهارم سال جاری از این ه باید  شتاد درصد سؤاالتی طرح شد و هر یک از دانش آموزان الزاما

 .از این هشتاد درصد نمره شانزده را کسب می کردند و کمتر از این امکان پذیر نبود

درصد باقی مانده چه شد؟ باید عرض کنیم که برای بیست درصد باقی مانده دو سؤال از بخش  20حتماً می پرسید خب 

و سؤال هم از محتوای مورد تدریس معلم در سر کالس های مجازی و اینترنتی مطرح می شود.  آموزش حضوری و د

برای سال جاری باید منتظر بمانیم اما به احتمال زیاد نحوه طراحی سواالت باز هم نسبت به سال های پیش تفاوت هایی  

 .را خواهد داشت

  

  



 

  

  

   ایی بدست آورد؟چگونه می توان بهترین نمره را در امتحانات نه

امتحانات نهایی مدارس از جمله سال چهارم تحصیلی یکی از پر استرس ترین امتحانات بوده و دانش آموزان باید  

 .خودشان را حسابی آماده می کردند

 اما باید عرض کنیم که با استفاده از راهکارهایی طالیی و کاربردی می توانید به موفقیت برسید و بهترین نمره را در

 .امتحانات نهایی بدست آورید

در ادامه شما را با این راهکارهای مفید آشنا می کنیم تا شما هم بتوانید بهترین نمره را در امتحانات نهایی از آن خود  

 .کنید

  

  

 وارد لینک مربوطه شوید  زمان و نحوه اعالم نتایج امتحانات نهایی برای اطالع از

  

  

   استفاده از بهترین شیوه های مطالعه برای دروس امتحانات نهایی .
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موفقیت در امتحانات نهایی استفاده از بهترین شیوه های مطالعه است. روش  یکی از مهم ترین راهکارهای الزم برای 

 .هایی خاص و منحصربه فرد که به کمک آن ها می توانید به کسب نمراتی عالی امیدوار باشید

مطالب  از میان این راهکارها می توان به استفاده از روش های تندخوانی، خالصه نویسی، داشتن برنامه مرور، کدبندی 

 .و غیره اشاره کرد

  

  

  داشتن برنامه ریزی جامع و حرفه ای .

یکی دیگر از راهکارهای طالیی برای کسب بهترین نمرات در امتحانات نهایی استفاده از برنامه ریزی جامع و حرفه  

ل ممکن تنظیم  ای است. برنامه ریزی عالی و بی نقص که به کمک آن می توانید ساعات مطالعه خود را به بهترین شک 

 .بفرمایید

فقط دقت داشته باشید که این برنامه ریزی باید متناسب با شرایط زندگی و درسی شما دوستان و عزیزان باشد تا در میانه 

 .راه خسته نشوید و از مطالعه دست نکشید

  

  

  استفاده از مشاور تحصیلی حرفه ای برای کسب بهترین نمرات .

تواند به کسب بهترین نمرات در امتحانات نهایی برای شما منتهی شود استفاده از کمک   یکی دیگر از مواردی که می

 .مشاوری تحصیلی و خبره است

مشاوری که بتواند بهترین برنامه ریزی درسی را برای شما انجام دهد و برنامه مطالعاتی درست و دقیقی را خدمتتان  

 .ارائه کند

اند به شما در کاهش استرس و اضطراب ناشی از امتحان نیز کمک کرده و در به جز این موارد، مشاور تحصیلی می تو

 .این راه با شما همراه باشد

  

  

1401اخبار پیرامون حذفیات امتحان نهایی   

1401فروردین  27  

فرد سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه ارزشیابی و  به نقل ازخبرگزاری فارس؛ صادق ستاری

آموزان به صورت حضوری در مدرسه برگزار خواهد  ها به صورت حضوری خواهند بود، گفت: امتحانات دانشآزمون

 .شد

حذفیات کتاب درسی، افزود: این موارد تنها شایعه است و صحت ندارد؛ با توجه  فرد با اشاره به شایعاتی مبنی برستاری

وجود دارد، ممکن است شایعاتی مطرح شود تا یک عده عقب بمانند   به اینکه فضای رقابتی در امتحانات نهایی و کنکور

 .و یک عده جلو بزنند



ها، ارزشیابی از تمام کتاب  و هم برای کنکور سراسری و هم سایر پایه امسال حذفیات کرونایی نداریم وی تصریح کرد:

 .است

منتفی شده است، افزود: حذفیات بخشی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه حذفیات کرونایی کنکور  

قوت خود باقی است اعالم کرده به سازمان سنجش ۱۴۰۰از مطالب درسی که بهمن ماه  . 

1401فروردین  25  

 .برنامه امتحانات نهایی خرداد ماه سال جاری اعالم شده است

1401اردیبهشت  17  

بندی معلمان به زودی اجرا خواهد شد و همکاران نظام رتبهمدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین گفت: قطعاً و یقیناً  

شوندبندی میمعلم، دانشیارمعلم و استادمعلم رتبه- معلم، استادیارمعلم، مربی-سطح آموزشیار ۵ما در  . 

شودخرداد برگزار می ۲۸امتحانات نهایی پایه دوازدهم از اول خرداد لغایت  . 

و نوبت عصر  ۱۰یک درس بصورت هماهنگ استانی، نوبت صبح در ساعت  های دهم و یازدهم در هر رشتهدر پایه

خرداد برگزار خواهد شد ۱۸مورخ  ۱۵ساعت  . 
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 .مطلب کلیک کنید pdfبرای دانلود 

  

  

 خالصه مطلب

ما در این مطلب سعی کردیم به بررسی جزییات مربوط به حذفیات امتحان نهایی بپردازیم. از انجایی که در سال گذشته 

حذفیات قابل توجهی اعالم شده بود، در سال جدید نیز بسیاری از دانش آموزان منتظر اعالم حذفیات بودند. اما آموزش  

ل توجهی اعالم نشده است و دانش آموزان باید کلیه مطالب درسی را و پرورش اعالم کرد که در سال جدید حذفیات قاب

ا داشته باشند. به همین دلیل ما به ارائه  به صورت کامل مطالعه کرده و آمادگی طراحی سوال از هر قسمت کتب ر

ش آموزان  پرداختیم و برای اطمینان بیشتر توصیه کردیم که دان 1400حذفیات امتحان نهایی آموزش و پرورش در سال 

تا آخر اردیبهشت ماه بمانند حذفیات امتحان نهاییمنتظر ارائه اصالحیه  . 

 


