
  

دارند مهم و ضروری برای داوطلبینی که قصد شرکت در کنکور سراسری را   1401فهرست حذفیات کنکور سراسری

است اما برای دریافت پاسخ به این سوال که کدام مباحث کنکور را حذف کنیم با ما همراه باشید با مطالعه این مقاله صرفه 

جویی بسیاری در وقت خود خواهید داشت و حتما با حذف مباحثی که میگوییم و مطالعه مباحث مهم تر رتبه و تراز بهتری 

 .ا ما همراه باشیدرا کسب خواهید کرد ب

یکسانی داریم و برای  فهرست حذفیات کنکور سراسریدر کل می توان گفت ما در دروس عمومی برای تمامی رشته ها 

کنکور ریاضی، تجربی، علوم انسانی، زبان های خارجه و هنر، حذفیات جداگانه و مجزایی داریم. کنکور سراسری به دلیل 

ین تاثیری که در اینده و سرنوشت شما باقی می گذارد، از حساسیت باالیی برخوردار شرکت کننده های فراوان آن و همچن

 .است

در سایت ایران تحصیل مشاورین ما مطالب متنوعی مانند : ثبت نام کنکور، روش های مطالعه برای کنکور، کارنامه های 

فهرست حذفیات ین مطلب نیز قصد داریم که قبولی، انتخاب رشته، تخمین رتبه و ... را برای شما فراهم کرده ایم. در ا

را برای شما توضیح دهیم تا وقت شما صرف خواندن مطالب اضافی و بیهوده نشود و موجب عدم موفقیت  کنکور سراسری

 .شما در آینده می شود

  

دروس  کبه صورت تفکی حذفیات کنکور قبل از اینکه کنکور را برگزار کنند توسط سازمان سنجش <";span>هر ساله 

 .عمومی و اختصاصی اعالم می شود

  

  

 ۱۴۰۱اعالم حذفیات کنکور 

شرکت در این را اعالم کرد. داوطلبان متقاضی   1401فهرست حذفیات کنکور سراسریسازمان سنجش در اطالعیه ای  

 .آزمون با دریافت فایل حذفیات گروه آزمایشی مورد نظر خود می توانند از حذفیات آن مطلع گردند

  

  

  

  

https://irantahsil.org/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D8%B0%D9%81%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2018/06/152798775hazfiat.sarasari1401.pdf
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 [caption/]صفحات حذف شده کتب درسی کنکور

  

 زمان اعالم حذفیات کنکور سراسری
بهمن  17بهمن آغاز شد و فرصت ثبت نام تا  10تمامی داوطلبین از روز  1401نام در کنکور سراسری سال برای ثبت 

 .است 1400

 ۱۴۰۱تیر سال  ۱۱تیر و شنبه  ۱۰تیر، جمعه  ۹تیر، پنجشنبه  ۸در روزهای چهارشنبه  1401برگذاری کنکور سراسری 

 .خواهد بود

  

سازمان  1400بهمن  6در تاریخ  ۱۸۴۴۳و نامه شماره  1400دی ماه  29به تاریخ  ۱۷۹۷۰/۱/۱۰۱ایی به شماره طبق نامه

به صورت  1401پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش پرورش فهرست حذفیات منابع آزمون سراسری سال 

 .زیر است

 .حذفیات دارد ۱۴۰۱ماده درسی برای کنکور  ۶۱براساس اعالم سازمان سنجش 

  :به صورت زیر است 1401ذفیات کنکور توکلی افزود، ح

 های تحصیلیی رشتهدرس مشترک همه ۶ 



 درس رشته ادبیات و علوم انسانی ۱۳ 
 درس علوم تجربی ۸ 
 درس رشته ریاضی فیزیک  ۱۰ 
 درس مشترک ریاضی و فیزیک و تجربی  ۱۱ 
 درس علوم معارف شامل حذفیات ۱۳ 

  

  

  

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید سه ماه مانده به کنکورو  موفقیت در کنکور در کمترین زمانجهت اطالع از فهرست 

  

  

  

  

  دروس عمومی 1401فهرست حذفیات کنکور سراسری 

صرفه جویی موثر در زمان،   بخش انتشار فهرست حذفیات کنکور سراسری از سوی سازمان سنجس در جهت ترینمهم

 .ایی کم اهمییت و غیره استکاهش حجم دروس، حذف زوائد و همچنین مطالب حاشیه

 sanjesh.org کنید از سوی سایت سازمان سنجش به آدرس اینترنیاین فهرست که در ابتدا یک نمونه از آن را مشاهده می
 .شودبرای آشنایی داوطلبین با کلیات حذفیات و همچنین مفاهیم غیرمجاز منتشر می

  

 1401حذفیات دروس عمومی کنکور سراسری 

 قسمت های حذفی سال چاپ –پایه تحصیلی   کد کتاب  نام کتاب

 99 –یازدهم  110201 2فارسی 

براساس برنامه درسی تولید شده در سال 

)شرایط همه گیری  1401 – 99تحصیلی 

( و بخشنامه ارسال شده از سوی 19کووید 

وزارت آموزش و پرورش طرح سوال از 

مجاز  2بخش های زیر از کتاب فارسی 

 :نیست

گنج حکمت ها، روان خوانی ها، شعر خوانی 

 ها

https://irantahsil.org/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://irantahsil.org/%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1/


 99 –یازدهم  111230 2انگلیسی 

براساس برنامه درسی تولید شده در سال 

)شرایط همه گیری  1401 – 99تحصیلی 

( و بخشنامه ارسال شده از سوی 19کووید 

وزارت آموزش و پرورش طرح سوال از 

مجاز  2انگلیسی   بخش های زیر از کتاب

 :نیست

 what you learned بخش های

 98 –دهم  110218 جغرافیای ایران

مطالب بیشتر بدانیم، بیندیشیم، برای مطالعه، 

و مدل  توضیحات و زیرنویس ها، نقشه ها

ها، آمار و ارقام مندرج در جدول ها و 

 نمودار ها و واژه نامه های پیوست کتاب

  

  

  

 .نماییدبر روی لینک قرمز کلیک  کد رشته محل در ثبت نام کنکور چیست؟و  ت امتحان نهاییحذفیا جهت اطالع از فهرست

  

  

  

  

  

https://irantahsil.org/%D8%AD%D8%B0%D9%81%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://irantahsil.org/%da%a9%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
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فایل  

 [caption/]حذفیات گروه آزمایشی

  

  

  

  

بر روی لینک قرمز کلیک  تست زنی بدون معلوماتو  سرعت تست زنی در دروسجهت اطالع از راهکارهای افزایش 

 .نمایید

  

  

  

  

  

https://irantahsil.org/category/%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%b2%d9%86%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa/


 فهرست حذفیات دروس علوم و معارف اسالم کنکور سراسری

  

 1401حذفیات کنکور سراسری علوم و معارف اسالمی 

 قسمت های حذفی سال چاپ –پایه تحصیلی  کد کتاب نام کتاب

عربی، زبان قرآن 

بخش های ستاره دار مانند قواعد و   98 –دهم  110208 1

تمرینات که برای مطالعه دانش آموزان 

 .است
 کلیه قواعد پاورقی 

 ”البحث العلمی“بخش  
 تشخیص اسم مبالغه بودن یا نبودن اسم 

 ابزار شغل بر زن فعال 
 َغّسالهو نَّجارفعاله مانند َجّوال، 

عربی، زبان قرآن 

 99 –یازدهم  111208 2

عربی، زبان قرآن 

 1401 –دوازدهم  112208 3

 98 –دهم  110227 1اصول عقاید 

 تمام قسمت های بیشتر بدانیم 
، 26، 19صفحات ” هم اندیشی ها“مبحث  

35 ،44 ،52 ،67 ،77 ،88 ،99 ،108 
 32صفحه ” بیان خاطره“مبحث  

 پاورقی ها تمام مباحث 
، 44، 35، 26، 19تحقیق کنید صفحات  

52 ،67 ،77 ،88 ،99 ،108 
، 61، 40، 17صفحات ” تالش“مبحث  

62 
 96صفحه ” خودکاوی“مبحث  

 106صفحه ” جستجو در قرآن“مبحث  
 105صفحه ” کشف دلیل“مبحث  

 99 –یازدهم  111232 2اصول عقاید 

 141صفحه ” برای مطالعه“قسمت  
، 28، 19صفحات ” هاهم اندیشی “مبحث  

46 ،59 ،69 ،82 ،91 ،99 ،113 ،

123 ،135 
، 29، 20صفحات ” تحقیق کنید“فعالیت  

46 ،38 ،59 ،82 ،91 ،99 ،113 ،

123 ،135 
 38صفحه ” گفتگو کنید“فعالیت  

، 63، 36، 14صفحات ” اندیشه“فعالیت  

74 
 88و  77صفحات ” تدبر“مبحث  



 تمام مباحث پاورقی 

 1401 –دوازدهم  112227 3اصول عقاید 

، 24، 18صفحات ” هم اندیشی ها“مبحث  

31 ،58 ،54 ،61 ،71 ،73 ،81 ،82 ،

86 ،96 ،93 ،94 ،107 ،118 ،130 
 84صفحه ” برای مطالعه“قسمت  

 114فعالیت صفحه  
 تمام مباحث پاورقی 

 125صفحه ” تفکر“مبحث  
به دو نمونه “با عنوان  28متن صفحه  

 ”هتوجه کنید تا پایان صفح

  

  

  

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید روش های مطالعه کنکور و نحوه جمع بندی کنکورجهت اطالع از راهکارهای 

  

  

  

  

 فهرست حذفیات کنکور سراسری دروس اختصاصی ریاضی فیزیک

دفترچه اختصاصی  2شود که متشکل از محسوب می 1401گروه آزمایشی آزمون سراسری  5جزو  1401کور ریاضی کن

و عمومی است، دروس عمومی این رشته در این آزمون متشکل از: ادبیات، عربی، دینی و زبان است و دروس تخصصی 

 .متشکل از ریاضیات، فیزیک و شیمی است

ه جویی در زمان مطالعه و کاهش مبحث مورد مطالعه برای این آزمون، هر ساله سازمان سنجش کشور در جهت صرف

 .کندموضوعات کم اهمییت در کلیه دروس عمومی و اختصاصی را حذف می

 :دهدکنکور سراسری دروس ریاضی فیزیک را نشان می  جدول زیر لیستی از حذفیات

  

https://irantahsil.org/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/


 1401حذفیات کنکور سراسری ریاضی فیزیک 

 قسمت های حذفی سال چاپ –پایه تحصیلی  کتابکد  نام کتاب

 99 –یازدهم  110213 1هندسه 

 ”خواندنی های کتاب“تمام مطالب بخش 

 1400 –دوازدهم  111213 2هندسه 
 1401 –دوازدهم  112213 3هندسه 
 99 –یازدهم  111214 1حسابان 
 1401 –دوازدهم  112214 2حسابان 

 1401 –دوازدهم  112215 ریاضیات گسسته
 99 –یازدهم  111215 آمار و احتمال

 97 –دهم  110209 1فیزیک 

تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است  

بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، 

جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، و 

اطالعات و داده های ریز و جزئی 

تصاویر که دور از هدف اصلی 

های مندرج در تصویرند و نیز داده 

برخی از پرسش ها و مسائل که به 

 .ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد
ب اـکتی اـمت هـقسری از بسیادر  

زش وـمدر آایی ـیت هوددـمح، یـسدر

در ست که ه اشدن شیابی بیاو ارز

عایت رما الزت االاحی سؤاطر

سی حالتهایی که رد برـمانن، میشوند

 مـر هـبد وـا عمـتا یـسراها هم ونیر

ها در آنۀ حالتهایی که ـا کلیـتند یـنیس

ء جز، ستدار ابه تجزیۀ برز نیا

این کتاب نبوده ی ـسدره ـبرناماف دـها

و الزاما در طراحی از ان ها سوال 

 .طراحی نشود

 99 –یازدهم  111209 2فیزیک 

ست ب اخو، پانویسها، یخ علمهاتار 

، یـتحقیقی اـنتیجۀ فعالیته، نید هاابد

، و نامهها، واژهتهاپیوس، هاولجد

جزئی و یز ی رهات و دادهطالعاا

صلی ف اهددور از ه ـیر کوتصا

رج در دـمنی هادادهنیز ، و تصویرند



 ها وش ـپرساز ی ـبرخ
نها دن آهن سپرذمسائل که به 

 .اردتی ندورضر
ب اـکتی اـمت هـقسری از بسیادر  

زش وـمدر آایی ـیت هوددـمح، یـسدر

در  ست کهه اشدن شیابی بیاو ارز

عایت رما الزت االاحی سؤاطر

سی حالتهایی که رمانند بر، میشوند

لکتریکی هم ی اهاان میدو ها ونیر

بر هم نیستند یا حل د ستا یا عمورا

ه ـحلقدر ه ـکای ه ـچند حلقی هاارمد

ده ستفای ااترـباز ف ـمختلی اـه

همچنین سایر به هم د و میشو

به هم از متها به غیر ومقای بستنها

اف هدء اجزازی موو لی ابستن متو

ده و وـنبب اـین کتاسی دربرنامه 

در طراحی از ان ها سوال ا ـمالزا

 .طرح نشود

طراحی سوال از یخش عای زیز مجاز نمی 

 .باشد

فصل اول: چگالی سطحی بار  

 32تا  29الکتریکی، از صفحه 
فصل دوم: تغییر مقاومت ویژه با دما،  

 4تا ابتدای بخش  52از صفحه 
 6بخش  فصل سوم: 

و پرسش ها و  4فصل چهارم: بخش  

 مسئله های مرتبط با آن ها

 1401 –دوازدهم  112209 3فیزیک 

ست ب اخو، پانویسها، یخ علمهارتا 

، یـتحقیقی اـنتیجۀ فعالیت ه، نیدهاابد

و نامهها ، واژهپیوستها، هاولجد

جزئی و یز ی رهات و دادهطالعاا

صلی ف اهددور از ه ـیر کوتصا

رج در دـمنی هادادهنیز ، و تصویرند

 وش ها ـپرساز ی ـبرخ
نها دن آهن سپرذمسائل که به 

 .اردتی ندورضر
ب اـکتی اـمت هـقسری از بسیادر  

زش وـمدر آایی ـیت هوددـمح، یـسدر

در ست که ه اشدن شیابی بیاو ارز

عایت میشوند. ت رالاحی سؤاطر

ها هم وسی حالت هایی که نیررمانند بر

نیستند یا کلیۀ بر هم د ستا یا عمورا

به تجزیۀ ز ها نیادر آنه ـحالت هایی ک



سی دربرنامه اف هدء اجز، ستدار ابر

 دهوـنبب ین کتاا
ال نها سواز آحی اطردر ما الزو ا

 .دحی نشواطر

  

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید تاثیر سهمیه در کنکور سراسریو  برنامه ریزی روزانه برای کنکور جهت اطالع از

  

  

  

  

 فهرست حذفیات کنکور سراسری دروس تجربی

شود، کسانی که قصد دارند تا در های پزشکی برگذار میدر جهت ورود داوطلبین و عالقمندان رشته 1401کنکور تجربی 

کنکور دهند در زمان ثبت نام کنکور سراسری در بخش گروه درسی خود باید گروه علوم تجربی را در  این گروه آزمایشی

 .فرم ثبت نام خود بنویسند

به دلیل اینکه حجم منابع کنکور تجربی بسیار باال است و حجم مطالعاتی داوطبین بسیا زیاد است، سازمان سنجش برای 

ف یکسری مباحث کم اهمییت دست بکار شد. تا داوطلبین برای یادگیری زمان کمک به داوطلبین کنکور شتافتو برای حذ

 خود را صرف مطالب با اهمییت کنند

و از سوی دیگر طراح سوال کنکور نیز مجاز به استفاده از این قسمت ها در طراحی سواالت نیستند. لیست حذفیات کنکور 

 .در جدول زیر مشخص شده است 1401تجربی 

  

  1401ر سراسری علوم تجربی حذفیات کنکو

 قسمت های حذفی سال چاپ –پایه تحصیلی  کد کتاب نام کتاب

 98 –یازدهم  111211 2ریاضی 
 ”خواندنی های کتاب“تمام مطالب بخش 

 99 –دوازدهم  112211 3ریاضی 

https://irantahsil.org/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C/


 98 –دهم  110216 1زیست شناسی 
واژه “و ” بیشتر بدانید“مطالبی که با عنوان 

 ”شناسی

های عددی و محاسباتی به هر شکل و در پرسش 

 هر سطحی

 فرمول ساختاری مواد شیمیایی

پرسش از شکل هایی در کتاب درسی که با 

 .مشخص شده اند” غیرمجاز بودن طرح سوال“

  

 99 –یازدهم  111216 2زیست شناسی 

 99 –یازدهم  111216 2زیست شناسی 

واژه “و ” بیشتر بدانید“مطالبی که با عنوان 

 ”شناسی

پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در 

 هر سطحی

 فرمول ساختاری مواد شیمیایی

پرسش از شکل هایی در کتاب درسی که با 

 .مشخص شده اند” غیرمجاز بودن طرح سوال“

 .طراحی سوال از بخش های زیر مجز نیست

 ”نخاع“تا سر ” اعتیاد“از 
 :2فصل  –

 ”یی تعادلشنوا“تا سر ” بیماریهای چشم“از 
 :3فصل  –

 ”مفصل“تا سر ” تشکیل تخریب استخوان“از 

 1در گفتار 
تا سر ” انواع یاختههای بافت ماهیچهای“از 

 2در گفتار” حرکت در جانوران“
 :4فصل  –

 تا آخر فصل” سایر غدد در ن ریز“از 
 :5فصل  –

تا  ”ایدز نگاهی دقیقتر به ایمنی اختصاصی“از 

 آخر فصل
 :6فصل  –

 2تا آخر گفتار ” ص درمان سربانتشخی“از 
 :7فصل  –

 1تا آخر گفتار ” صوتتگاری“از 
 تا آخر فصل” تغذیه حفاظت جنین“از 

 :8فصل  –
 1تا آخر گفتار” تخصصیافتهها“از 
 1از گفتار ” میوههای بد ن دانه“



 9فصل  –
 تا آخر فصل” دفاع شیمیایی“از 

 1401 –دوازدهم  112216 3زیست شناسی 

و  ”بیشتر بدانید“با عنوان مطالبی که  

 ”واژه شناسی“
پرسش های عددی و محاسباتی به هر  

 شکل و در هر سطحی
 فرمول ساختاری مواد شیمیایی 

پرسش از شکل هایی در کتاب درسی  

 ”غیرمجاز بودن طرح سوال“که با 

 98/7 –دهم  110214 1فیزیک 

تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، 

فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، نتیجه 

واژه نامه ها، اطالعات و داده های ریز و جزئی 

تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز 

داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل 

 .که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد

در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، 

و ارزشیابی بیان شده محدودیت هایی در آموزش 

است که در طراحی سواالت الزاما رعایت می 

شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها هم 

راستا یا عمو بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که 

در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جز، اهداف 

برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در 

 .می گیردطراحی سواالت مدنظر قرار ن

 99 –یازدهم  111244 2فیزیک 

تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است  

بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، 

جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، 

اطالعات و داده های ریز و جزئی 

تصاویر که دور از هدف اصلی 

تصویرند، و نیز داده های مندرج در 

به ذهن برخی از پرسش ها و مسائل که 

 .سپردن آن ها ضرورتی ندارد
در بسیاری از قسمت های کتاب  

درسی، محدودیت هایی در آموزش و 

ارزشیابی بیان شده است که در طراحی 

سواالت الزاما رعایت می شوند. مانند 

بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان 

های الکتریکی هم راستا یا عمو بر هم 

قه ای که نیستند یا حل مدارهای چند حل

در حلقه های مختلف از باتری استفاده 

می شود و همچنین سایر به هم بستن 

های مقاومت ها به غیر از به هم بستن 

متوالی و موازی جز، اهداف برنامه 

درسی این کتاب نبوده و الزاما در 



طراحی سواالت مدنظر قرار نمی 

 .گیرد
 9)بهش های  1طراحی سوال از فصل  

 3( ، فصل 3ش )بخ 2(، فصل 11و 

( و پرسش ها و 10و  6)بخش های 

مسئله های مرتبط با آن ها مجاز نمی 

 .باشد

 1401 –دوازدهم  112244 3فیزیک 

تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است  

بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، 

جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، 

اطالعات و داده های ریز و جزئی 

دور از هدف اصلی تصاویر که 

تصویرند، و نیز داده های مندرج در 

برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن 

 .سپردن آن ها ضرورتی ندارد
در بسیاری از قسمت های کتاب  

درسی، محدودیت هایی در آموزش و 

ارزشیابی بیان شده است که در طراحی 

سواالت الزاما رعایت می شوند. مانند 

رو ها هم بررسی حالت هایی که نی

راستا یا عمو بر هم نیستند یا کلیه حالت 

هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار 

است، جز، اهداف برنامه درسی این 

کتاب نبوده و الزاما در طراحی 

 .سواالت مدنظر قرار نمی گیرد

  

بر روی لینک قرمز  کنکورروش های مطالعه رتبه های برتر و  دریافت کد سوابق تحصیلیمشاهده و جهت اطالع از 

 .کلیک نمایید

  

  

  

 دروس انسانی 1401فهرست حذفیات کنکور سراسری 

آن دسته از افرادی که قصد شرکت در کنکور گروه آزمایشی علوم انسانی را دارند باید در هنگام ثبت نام کنکور سراسری 

 .در این بخش گروه خود را علوم انسانی انتخاب کنند

به مطالعه منابع کنکور  1401های آزمایشی باید تا زمان برگزاری آزمون کنکور گروه مانند سایر گروهداوطلبین این 

 .انسانی بپردازند

https://irantahsil.org/dipcode-medu-ir/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/


شود تا در وقت، هزیه و انرژی های آزمایشی حذف میهر ساله از سوی سازمان سنجش برخی از مطالب و دروس گروه

 .و انرژی خود را برای مطالب با اهمییت و مهم صرف کنند دانش آموزان صرفه جویی شود و تمامی داوطلبین وقت

  

  

 1401حذفیات کنکور سراسری علوم انسانی 

 قسمت های حذفی سال چاپ –پایه تحصیلی  کد کتاب نام کتاب

 98 –دهم  110205 1دین و زندگی 

آیات ابتدای هر درس صرفا برای قرائت  

در ابتدای کالس توسط دانش آموزان و 

 20نمره از  4نمره قرائت به آنان )دادن 

 .نمره ارزشیابی(گنجانده شده است
به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آیات  

 .مدنظر نیست
 فعالیت های دارای عالمت * )ستاره( 
محتوای بخش های بیشتر بدانیم، پاسخ  

سواالت شما، پیشنهاد، دانش تکمیلی، 

معرفی کتاب، فیلم، پاورقی ها و برداشت 

 ها

 99 –یازدهم  111205 2ین و زندگی د

آیات ابتدای هر درس صرفا برای قرائت  

در ابتدای کالس توسط دانش آموزان و 

 20نمره از  4دادن نمره قرائت به آنان )

نمره ارزشیابی(گنجانده شده است. به 

هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آیات 

 .مدنظر نیست
 فعالیت های دارای عالمت * )ستاره( 
محتوای بخش های بیشتر بدانیم، پاسخ  

سواالت شما، پیشنهاد، دانش تکمیلی، 

معرفی کتاب، فیلم، پاورقی ها و برداشت 

 ها
و 15، 12، 11طرح سوال از دروس  

 .مجاز نمی باشد 17

 1401دوازدهم  112205 3دین و زندگی 

آیات ابتدای هر درس صرفا برای قرائت  

و  در ابتدای کالس توسط دانش آموزان

 20نمره از  4دادن نمره قرائت به آنان )

نمره ارزشیابی(گنجانده شده است. به 

هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آیات 

 .مدنظر نیست
 فعالیت های دارای عالمت * )ستاره( 



محتوای بخش های بیشتر بدانیم، پیشنهاد،  

دانش تکمیلی، معرفی کتاب، فیلم، 

 پاورقی ها و برداشت ها

قرآن  عربی، زبان

 98 –دهم  110207 1

 بخش البحث العلمی 
ذکر صیغه فعل به صورت للغائب،  

 )به جای… للمخهاببین و
اصطالح للغائب، اصطالح مفرد مذکر 

 (.غائب ذکر شود

عربی، زبان قرآن 

 99 –یازدهم  111207 2
 58و  57صفحات ” للمطالعه“بخش  

 بخش البحث العلمی 

عربی، زبان قرآن 

 1401 – دوازدهم 112207 3

 18بخش خوب است بدانیم صفحه  
 تشخیص اسلوب حصر 

  

 99 –یازدهم  112203 2علوم و فنون 

براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 

( و 19، )شرایط همه گیری کووید 1401 – 99

بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و 

پرورش مبنی بر مطالعه آزاد بخش های زیر از 

طرح سوال از مباحث زیر  3علوم و فنون کتاب 

 :مجاز نیست

 خودارزیابی ها و کارگاه های تحلیل متن

 99 –یازدهم  111226 1فلسفه 

فعالیت های درون متن که با عالمت *  

 .مشخص شده اند
 .مطالبی که در حاشیه کتاب آمده است 

 پاورقی ها 
 مطالب مربوط به مطالعه 

و  6، 5، 4طراحی سوال از درس های  

 .مجاز نیست 8

 1401 –دوازدهم  112226 2فلسفه 

فعالیت های درون متن که با عالمت *  

 .مشخص شده اند
 .مطالبی که در حاشیه کتاب آمده است 

 پاورقی ها 
 مطالب مربوط به مطالعه 

 98 –دهم  110232 منطق

 پیرا بندهای آبی ستاره دار 
 حکایت ها 
 پاورقی ها 

 ”خوانیمآنچه در این بخش می “صفحات  
 ”عناوین بخش ها“صفحات  



 فرهنگ اصطالحات 

 99 –یازدهم  112222 2جامعه شناسی 

براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 

( و 19، )شرایط همه گیری کووید 1401 – 99

بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و 

پرورش مبنی بر مطالعه آزاد بخش های زیر از 

طرح سوال از مباحث زیر  3ی کتاب جامعه شناس

 :مجاز نیست

 مطالب بخوانیم و بدانیم، ببینیم و بدانیم 
 7درس  

مبحث بحران های زیست  11درس  

 محیطی

مطالب بیشتر بدانیم، بیندیشیم، برای مطالعه،  99 –یازدهم  111218 2جغرافیای 

توضیحات و زیرنویس ها، نقشه ها و مدل ها، 

ها و نمودار ها و  آمار و ارقام مندرج در جدول

 واژه نامه های پیوست کتاب

 3جغرافیای 

 1401 –دوازدهم  112218 )کاربردی(

 98 –دهم  110219 1تاریخ 

تمامی مطالب ذیل عنوان های بیشتر  

 بدانیم و یک توضیح
 تمامی مطالب مندرج در جدول 

تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط  

زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و 

 سایر نمودارها
متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه  

بررسی شواهد “فعالیت های ذیل عنوان 

 ”و مدارک

 99 –یازدهم  111219 2تاریخ 

تمامی مطالب ذیل عنوان های بیشتر  

 بدانیم و یک توضیح
 تمامی مطالب مندرج در جدول 

تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط  

تاریخی و زمان، نقشه ها و تصاویر 

 سایر نمودارها
متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه  

بررسی شواهد “فعالیت های ذیل عنوان 

 ”و مدارک
 16و  15درس های  

 1401 –دوازدهم  112219 3تاریخ 

تمامی مطالب ذیل عنوان های بیشتر  

 بدانیم و یک توضیح
تمامی مطالب مندرج در جدول یا ترام  

 های رنگی
مندرج در نمودارهای خط تمامی مطالب  

زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و 

 سایر نمودار ها



متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه  

فعالیت های ذیل عنوان بررسی شواهد و 

 مدارک

  

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید چگونه کنکور را شکست دهیم؟و  مشاوره تلفنی انتخاب رشته کنکورجهت اطالع از 

  

  

  

در دروس عمومی و اختصاصی و همچنین برنامه ریزی  1401ور سراسری برای اطالع دقیق از فهرست حذفیات کنک

 .برای کنکور سراسری با مشاورین ما در تماس باشید.مشاورین ما همه روزه آماده خدمت به شما داوطلبان کنکور می باشند

  

  

  

 .نمایید بر روی لینک کلیک فهرست حذفیات کنکور سراسریجهت دانلود مقاله 

  

  

 اخبار پیرامونی فهرست حذفیات کنکور سراسری

 ۱۴۰۱شهرستان تا اعالم حذفیات کنکور سراسری  ۱۲۰از جوالن کرونا در  

های تحصیلی و آموزشی دانشجویان و دانش آموزان با مشکالتی به دلیل شیوع ویروس کرونا بسیاری از برنامه ریزی

اره با مشاهده آمار کرونا معتقد بودند که به دلیل شیوع این ویروس حذفیات کنکور روبرو شد که برخی از مسئولین در این ب

 .وجود نخواهد داشت

 اعالم شد ۱۴۰۱حذفیات کنکور  

ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، طبق نامه ششم بهمن ماه جاری فهرست حذفیات منابع سازمان پژوهش و برنامه

 .ل طرح نخواهد شد، مشخص شدکه از آن سؤا ۱۴۰۱آزمون سراسری سال 

  اعالم شد ۱۴۰۱حذفیات منابع طرح سوال کنکور سال  

 .توانید به مطالب باال و همچنین سایت سنجش مراجعه کنیدبرای مشاهده لیست حذفیات کنکور سراسری می

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d9%87%db%8c%d9%85%d8%9f/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/02/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D8%B0%D9%81%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-converted.pdf


  

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

  

 خالصه مطالب

در سایت سازمان سنجش آموزش کشور و بررسی دقیق آن، می بایست  فهرست حذفیات کنکور سراسری  پس از انتشار

تغییراتی اساسی در برنامه ریزی درسی خود ایجاد کرده و مطالعه و تست زنی مفاهیم غیرضروری را متوقف نمایید. در 

بندی کنکور می تواند به شما در  این میان، توجه به ضرایب دروس عمومی و اختصاصی در کنکور سراسری و بودجه

اولویت بندی مباحث مهم مطالعاتی و چینش جدول زمانی درس خواندن کمک کند و موجب صرفه جویی در زمان، هزینه و 

 .انرژی گردد

منتشر شد شما باید آن را  1401بعد از اینکه در سایت سنجش آموزش کشور جداول فهرست حذفیات کنکور سراسری 

 تا با مطالعه این  در مقاله باال سعی کردیم تا به صورت کامل و جامع در این باره مطالبی را گردآوری کنیممطالعه کنید، 

حذفیات برنامه ریزی درسی جدیدی برای خود ایجاد کنید و مطالعه و تست زنی مطالب غیرضروری و حذف شده را 

 .متوقف کنید

س عمومی و اختصاصی در کنکور سراسری و بودجه بندی کنکور در این بین باید در نظر داشته باشید که ضرایب درو

تواند به شما در اولویت بندی مباحث درسی مهم مطالعات و همچنین برنامه ریزی درس خواندن به شما کمک کند و می

 رموجب شود تا در زمان، هزینه و انرژی داوطلبین صرفه جویی صورت گیرد. ایران تحصیل برای کلیه داوطلبین کنکو

 .آرزوی موفقیت دارد 1401سراسری 
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