
1 

 

 دروس عمومي -الف

 

يحصيلپايه ت كد كتاب نام كتاب   قسمتهايي از كتاب درسي كه نبايد از آنها سؤال طراحي شود سال چاپ 

ستاره عالمت * )ي داراي هافعاليت. 2هاي آن و ترجمه آيات ابتداي هر درس.1 95 دهم 110204 1دين وزندگی 

دانش » ،«پيشنهاد» ، «سؤاالت شما پاسخ»،  «بيشتر بدانيم»هاي . محتواي بخش3 (

 ها.و برداشت« هاپاورقی»  ، «فيلم» ،« معرفی كتاب»« تكميلی

 96 يازدهم 111204 2دين وزندگی 

 97 دوازدهم 112204 3دين وزندگی 

ستاره عالمت * )ي داراي هافعاليت. 2هاي آن و ترجمه آيات ابتداي هر درس.1 95 دهم 110205 1دين وزندگی 

دانش » ،«پيشنهاد» ، «پاسخ سؤاالت شما»،  «بيشتر بدانيم»هاي . محتواي بخش3 (

 ها.و برداشت« هاپاورقی»  ، «فيلم» ،« معرفی كتاب»« تكميلی

 96 يازدهم 111205 2دين وزندگی 

3دين وزندگی   97 دوازدهم 112205 

 82و  81صفحات  "للمطالعه"بخش  96 يازدهم 111206 2عربی، زبان قرآن

نكره  "ي"هاي جمع و نشانه -3واج نگاري، فرايندهاي واجی   -2 واج، هجا  -1 95 دهم 110201 1فارسی

 96 يازدهم 111201 2فارسی    جابجايی و جهش ضمير -4هاي پسين از وابسته

 97 دوازدهم 112201 3فارسی

       

 

 

 
 

 

 

(3-3-3-3) نظام جدید 1398فهرست حذفیات منابع آزمون سراسری سال   
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 دروس تخصصي گروه علوم رياضي -ب
 

ابكد كت نام كتاب  ليحصيپايه ت   قسمتهايي از كتاب درسي كه نبايد از آنها سؤال طراحي شود سال چاپ 

 95 دهم 110211 1رياضی 

 هاي كتابتمام مطالب بخش خواندنی

 96 يازدهم 110213 1هندسه

 97 دوازدهم 111213 2هندسه

 97 دوازدهم 112213 3هندسه

 96 يازدهم 111214 1حسابان

 97 دوازدهم 112214 2حسابان

 97 دوازدهم 112215 رياضيات گسسته

 96 يازدهم 111215 آمار و احتمال
تمرين  -3 124تا  122از صفحه  -2هاي كتاب تمام مطالب بخش خواندنی -1

 127صفحه  11شمارة 

 

 1فيزيك 

 

 

 95 دهم 110209

حقيقی، هاي تفعاليت نتيجة ها، خوب است بدانيدها،پانويسها ،تاريخ علم. 1

اوير هاي ريز و جزئی تصها، و اطالعات و دادهنامهواژه ،هاها،، پيوستجدول

ها خی از پرسشهاي مندرج در بر، و نيز دادهف اصلی تصويرنداهداكه دوراز

  .سپاري آنها ضرورتی نداردو مسائل كه به ذهن

نويس، زيرها هاي آموزشی و ارزشيابی كه دركتابمحدوديت. كلية 2

 رشتة3كتاب فيزيك 22مانند: زير نويس صفحة است هنويس يا...شدهحاشي

سقوط آزاد هاي آموزش ساير حالت"است نوشته شدهكه فيزيك  -رياضی

زير نويس يا در « خارج از برنامة درسی اين كتاب است و از آن ارزشيابی نشود

روابط و محاسبات مربوط به اثر " است نوشته شدههمان كتاب  82صفحة 

 و.... " پلر خارج از برنامة درسی است و نبايد در ارزشيابی لحاظ شوددو

 

 

 2فيزيك

 
 

 96 يازدهم 111209

 97 دوازدهم 112209 3فيزيك

 

 1شيمی
 95 دهم 110210

هاي صفحات دوم و سوم هر فصل كه به صورت شكل، نمودار و داده -1
 ها، تفكر نقادانه،پانويس ها،دانيدها، پيوستآيا می -2جدول آمده است. 

هاي نشان داده شده دركادرهاي كليه محدوديت -3ها نامهو واژه تارنماها
 زرد رنگی كه در حاشيه برخی صفحات آمده است مورد توجه قرار گيرد. 

 34ها مجاز نيست براي مثال در صفحه طرح پرسش فراتر از اين محدوده

عنصر نخست جدول  36 شيمی دهم كه رسم آرايش الكترونی عنصرها را به

نامگذاري  -5هاي شيميايی معادله  -4اي محدود شده است. دوره

 هاهاي آلی به جز آلكانتركيب

 96 يازدهم 111210 2شيمی

 

 97 دوازدهم 112210 3شيمی
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 دروس تخصصي گروه علوم تجربي -ج 
 

ليحصيپايه ت كد كتاب نام كتاب   قسمتهايي از كتاب درسي كه نبايد از آنها سؤال طراحي شود سال چاپ 

 شناسیزمين
 بيشتر بدانيد، آوري اطالعات ،جمع ، هاولحفظ اعداد جدمطالب مرتبط با  96 يازدهم 111237

 آشنايی با مفاخر علوم زمين ايران وجهان،

 95 دهم 110211 1رياضی 

 96 يازدهم 111211 2رياضی هاي كتابتمام مطالب بخش خواندنی

 97 دوازدهم 112211 3رياضی

 
 1شناسیزيست

 95 دهم 110216

شناسی هاي زيستو واژه شناسی در كتاب "بيشتر بدانيد"مطالبی كه با عنوان -1
بؤه هرشؤكلی     عؤددي و محاسؤباتی   تسؤؤاال طراحی   -2نونگاشت ارائه شده اند

  تطرح سؤؤال از فرمؤول سؤاختاري مؤواد شؤيميايی مجؤاز نيسؤ        -3 ت.نيس مجاز 
معؤادل  ة واژ بؤدون  مصوب فرهنگستان زبؤان و ادب فارسؤی   گان واژن آورد -4
 .ستني مجاز كنارآنو  پرانتزداخل در تين ال

 
 

 2شناسیزيست

 96 يازدهم 111216

 97 دوازدهم 112216 3شناسیزيست

 
 

 1فيزيك

 95 دهم 110214

هاي تحقيقی، فعاليت نتيجة ها، خوب است بدانيدها،پانويس ،ها. تاريخ علم1
هاي ريز و جزئی تصاوير كه ها، و اطالعات و دادهنامهواژه ،هاپيوست ها،جدول

ها و هاي مندرج در برخی از پرسشف اصلی تصويرند، و نيز دادهاهدادور از 
 مسائل كه به ذهن سپاري آنها ضرورتی ندارد. 

زيرنويس، ها ارزشيابی كه دركتاب هاي آموزشی ويتمحدود. كلية 2
علوم رشتة3كتاب فيزيك 11مانند: زير نويس صفحة ده استنويس يا....شحاشيه
زان را در وآممسائلی كه دانشآموزش "استنوشته شده  كهتجربی

يا « خارج از برنامة درسی اين كتاب است و از آن ارزشيابی نشود محاسبة...........
آموزش محاسبة انرژي "است نوشته شدههمان كتاب  115نويس صفحة  زير

بستگی هسته خارج از برنامة درسی اين كتاب است و ارزشيابی از آن نبايد 
 و.... "انجام شود

 
 

 2فيزيك

 96 يازدهم 111244

 
 

 97 دوازدهم 112244 3فيزيك

ه به صورت شكل، نمودار و هاي صفحات دوم و سوم هر فصل كداده -1 95 دهم 110210 1شيمی
 ها، تفكر نقادانه،پانويس ها،دانيدها، پيوستآيا می -2جدول آمده است. 

هاي نشان داده شده دركادرهاي زرد كليه محدوديت -3ها نامهو واژه تارنماها
 رنگی كه در حاشيه برخی صفحات آمده است مورد توجه قرار گيرد. 

شيمی  34ا مجاز نيست براي مثال در صفحه هطرح پرسش فراتر از اين محدوده
اي عنصر نخست جدول دوره 36دهم كه رسم آرايش الكترونی عنصرها را به 

هاي آلی به نامگذاري تركيب -5هاي شيميايی معادله  -4محدود شده است. 
 هاجز آلكان

 96 يازدهم 111210 2شيمی

 3شيمی

 97 دوازدهم 112210
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 لوم انسانيدروس تخصصي گروه ع -د
 

ليپايه تحصي كد كتاب نام كتاب   قسمتهايي از كتاب درسي كه نبايد از آنها سؤال طراحي شود سال چاپ 

 95 دهم 110212 1رياضی و آمار 
 96 يازدهم 111212 2رياضی و آمار  هاي كتابتمام مطالب بخش خواندنی

 97 دوازدهم 112212 3رياضی و آمار 

 95 دهم 110221 اقتصاد
، گفت و "بحث كنيد"، "حقيق كنيدت"هاي ،  فعاليت "براي مطالعه " هايقسمت

 .  "گزارشی تهيه و ارائه كنيد"، "مقايسه كنيد "، "، بررسی كنيد"گو كنيد

 50و  49صفحات  "للمطالعه"بخش  96 يازدهم 111207 2عربی، زبان قرآن

 95 دهم 110220 1شناسیجامعه

 96 يازدهم 111222 2شناسیجامعه ."يمببينيم و بدان"هايقسمت
 97 دوازدهم 112222 3شناسیجامعه

توضيحات و زير "، "براي مطالعه"، "بينديشيم"، "بيشتر بدانيم"مطالب   95 دهم 110218 جغرافياي ايران
و  "و نمودارها هاولآمار و ارقام مندرج در جد"،  "هاها و مدلنقشه  ،"هانويس

  "پيوست كتابهاي نامهواژه"

 96 يازدهم 111218 2جغرافياي
 97 دوازدهم 112218 3جغرافياي

هاي مطالب داخل جدول يا ترام -2« يك توضيح» و « هابيشتر بدانيم» مطالب  -1 95 دهم 110219 1تاريخ
 -4ها و تصاوير تاريخی مطالب مندرج در نمودارهاي خط زمان، نقشه -3رنگی 

 ؛«بررسی شواهد و مدارك»هاي ذيل عنوان ه فعاليتها به ويژمتن فعاليت

 96 يازدهم 111219 2تاريخ
 97 دوازدهم 112219 3تاريخ

 96 يازدهم 111226 1فلسفه
 هاي درون درس بجز تمرينات پايان هر درس.و تمام فعاليت هاپاورقی

 97 دوازدهم 112226 2فلسفه

 
 منطق

 95 دهم 110223

هاي واگراي فعاليت-3 كادرهاي آبی ستاره دار-2 ها براي مطالعه مطالبِ-1
، ذكر 30،بيان نمونه ص 27تطبيق صفحه  عناوين با دروس كادرهاي آبی درون 

، يادآوري 45، ذكر نمونه ص43، يك مسابقه ص39، تفكر ص38نمونه ص 
   58،59، مهارت ص55، ذكر نمونه ص52ص

 شناسیروان
 96 يازدهم 111224

 -3 هاي انگليسی تمام صفحات كتابپانويس -2ام دروس تمة العطبراي م-1
 كتاب  19تصوير صفحه 

 

  

 دروس تخصصي گروه علوم و معارف اسالمي -د
 

ليپايه تحصي كد كتاب نام كتاب   قسمتهايي از كتاب درسي كه نبايد از آنها سؤال طراحي شود سال چاپ 
 ةبراي مطالع كه ار كتاب درسی )مانند قواعد و تمرينات(هاي ستاره دخشب -1 95 دهم 110208 1عربی،زبان قرآن

 96 يازدهم 111208 2عربی، زبان قرآن كليه قواعد پاورقی-2. آموزان استدانش

 97 دوازدهم 112208 3عربی، زبان قرآن

 


