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 نظام قدیم -1398ال ـري سـراسـون سـؤاالت آزمـبع ساـذفيات منـت حـفهرس

 حذفيات و مالحظات سال چاپ پايه تدريس كد كتاب نام كتاب

 2قرآن و تعليمات دينی
 (2زندگی  و )دين 

49 دوم 222  

 شامل:ها فعاليت  -1
مقايسه در  - 118و  90،  89خودكاوي درصفحات  -11يابی درصفحة نمونه

تطبيق در صفحات  -129و  117،  106ها در صفحات ذكرنمونه -91صفحة 
بررسی  -130تفکر در آيات درصفحة  - 128همفکري در صفحة  -151و  119

  180و 167،  131در صفحات 
،  109،  83،  75،  67،  59،  41،  31تا  28،  14ها در صفحات پيشنهاد -2

 189و  187،  159،  143،  133،  123
 111و  101،  3تا  2ها در صفحات يادآوري -3
 15شعر صفحة  -4
 هاي كتابپاورقی -5
 كتاب نوشته شده است.مقابل آيات در  هايی كه درترجمه -6
  188و  173،  158،  142،  123،  108،  97،  47،  27ها در صفحات گام -7
، 99، 96تا  93،  58تا  57،  27تا  25،  23بدانيم درصفحات بيشتر -8

 186تا185، 172تا 171،  157تا153،  142تا  141،  122تا120

تا  39و   21تا  19و  11تا  8مطالب نوشته شده در كادر آبی: صفحات  -9 
40 

 ها دركتاب آمده است نبايد ترجمة اين آيه ها درآياتی كه ترجمة آن تذكر:
اي طراحی شود كه الزمة آن سؤال قرار گيرد يا سؤال به گونه ها موردارزشيابی

لغاتی كه  كردن ترجمة اين قبيل آيات باشد. هم چنين نبايد از كلمات وحفظ
 كنندة درس عربی است سؤال شود.  تداعی
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 نظام قدیم -1398ال ـري سـراسـون سـؤاالت آزمـابع سـذفيات منـت حـفهرس

 

 حذفيات و مالحظات سال چاپ پايه تدريس كد كتاب نام كتاب

  3قرآن و تعليمات دينی 
 ( 3زندگی  )دين و

 95 سوم 251

 ها شامل:فعاليت -1  

 ، 202، 190,  176، 102، 30، 15بررسی در صفحات 

  39وجو در صفحة جست

  192راه حل در صفحة 

  203شناسايی عوامل در صفحة 

  139، 88، 44، 42تطبيق در صفحات 

  178، 161، 113خودارزيابی در صفحات 

  120مقايسه در صفحة 

  138انديشه در صفحة 

  189بندي در صفحة طبقه

 56، 46تا  44، 41، 35تا  34، 33، 29تا  28، 16تا  15ها: در صفحات براي مطالعه -2     

، 140، 129تا  126، 121تا  120، 102تا  101، 99، 92، 91تا  90، 78، 66تا  65، 57تا 

 212تا  207، 205، 195تا  192، 182تا  181، 174، 163تا  162،  150

 195، 183، 165، 141، 131، 115، 106، 93، 72، 57، 47، 35پيشنهادها : در صفحات  -3

 206، 166، 151، 130، 107، 71، 18ها : در صفحات گام -4

 169تا  168، 154، 7تا  6ها : در صفحات يادآوري -5     

 هايی كه در مقابل آيات در كتاب نوشته شده است.ترجمه -6

 هاپاورقی -7
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 نظام قدیم -1398ال ـري سـراسـون سـؤاالت آزمـابع سـذفيات منـت حـفهرس
 

 حذفيات و مالحظات سال چاپ پايه تدريس كد كتاب نام كتاب

 معارف اسالمی

 زندگی ( ) دين و

 96 دانشگاهیپيش 1/285

 شامل :  هافعاليت -1

 62در صفحه  ريزيبرنامه - 96، 72, 61، 59،  51، 28در صفحات  بررسی -

 -47در صفحه  هاذكر نمونه-88, 77، 40، 29، 20در صفحة  پيشنهاد  -

,  98و 93در صفحات  انديشیهم -73، 36،69، 34در صفحات  خودارزيابی

 3در صفحه يادآوري, 24در صفحه پيام  آيات, 33در صفحه  مقايسه

، 76تا  75، 63, 54تا  53, 20تا  19، 12تا  10در صفحات مطالعه:  براي -2

 138تا  110, 102تا  99، 98تا 95،97

 كه در مقابل آيات نوشته شده است. هايیترجمه -3 

 هاپاورقی -4  

 نامهكتاب -5  
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 نظام قدیم -1398ال ـري سـراسـون سـؤاالت آزمـابع سـذفيات منـت حـفهرس

 
 حذفيات و مالحظات سال چاپ پايه تدريس كد كتاب نام كتاب

ها ارائه و اطالعاتی كه در صورت پرسش ، آزمايش كنيدتر بدانيدمطالب بيش 94 دوم 1/227 و آزمايشگاه 2شيمی 

هاي شيميايی و كردن معادلهنبايد در آزمون مطرح شوند. حفظ  شده است

هاي هاي آلی جزو هدفاز كتاب درسی به ويژه براي تركيبنامگذاري فراتر 

هاي كردن معادلههايی كه نياز به حفظرنامه درسی شيمی نيست و طرح پرسشب

 باشد. شيميايی داشته باشد مجاز نمی

 95 سوم 1/257 و آزمايشگاه 3شيمی 

 96 پيش دانشگاهی 1/289 شيمی 

 كتاب هايپيوست و صفحات پانويس ها،جدول ،بدانيد هاي بيشتراز بخش 94 دوم 1/231   )دوم( 1زيست شناسی و آزمايشگاه 

 95 سوم 1/261 )سوم( 2زمايشگاه آزيست شناسی و   .نيست مجاز الؤس طراحی

 96 پيش دانشگاهی 2/290 زيست شناسی 

 فصل هشتم 94 دوم 3/234 آمار و مدلسازي علوم رياضی

 فصل هشتم 95 سوم 5/258 آمار ومدلسازي علوم تجربی
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 نظام قدیم -1398ال ـري سـراسـون سـؤاالت آزمـابع سـذفيات منـت حـفهرس

 
 حذفيات و مالحظات سال چاپ پايه تدريس كد كتاب نام كتاب

االتی كه ها، سؤپيوستمطالعات آزاد، هاي قسمت ازال ؤطراحی س 93 2/206 اول آزمايشگاه ( و1فيزيک )

هاي سنجد، آونگبرداري را می مستقيماً و فقط دانش رياضی عملياتی

هاست از كتاب هاي دورانی در سطح قائم كه سالمخروطی، حركت

هاي ها، سرگذشت دانشمندان و يادداشتنامهحذف شده است، زندگی

هايی از هاي علوم تجربی، و بخشبراي رشته RCرياضی، مدارهاي 

هاي بعد مورد بحث قرار و آزمايشگاه كه در سال 1كتاب فيزيک

 .مجاز نيستگيرند، نمی

 94 2/226 دوم و آزمايشگاه (2فيزيک )

 95 3/256 سوم )علوم تجربی( و آزمايشگاه (3فيزيک )

 95 4/256 سوم )رياضی فيزيک( آزمايشگاه و (3فيزيک )

 96 2/293 دانشگاهیپيش )رياضی(فيزيک 

 

 (تجربی)فيزيک  

 

 دانشگاهیپيش

 

1/288 

 

96 
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 نظام قدیم -1398ال ـري سـراسـون سـؤاالت آزمـابع سـذفيات منـت حـفهرس

 
 حذفيات و مالحظات سال چاپ پايه تدريس كد كتاب نام كتاب

 ةها )به استثناي رشتكليه رشته 2عربی 

 ادبيات و علوم انسانی(

 

1/224  94 دوم 

 فی و البالغه نهج رحاب فیم الکري القرآن فی الصورالجماليه بخشهاي -

 .است حذف الدعاء ظالل

 در هر ده درس كتاب« كَـيـفَ»عنوان  تحت متون تمامی حذف -

 خمسه اسماء مبحث حذف -

 (اضافی تركيب در صفت جايگاه« )أشعةُالقمـرِالفِضّـيَّـةُ» مبحث -

 معدود و عدد تطابق مبحث حذف -

 درسی كتاب انتهاي در نامه واژه بخش در كلمات تعداد كاهش -

 رشته ادبيات و علوم انسانی 2عربی 

 

2/224  94 دوم 

از آن دسته از در بخش هاي األضواء القرآنية و فی رِحابِ نهج البالغة فقط  -

رفته باشد توان استفاده كرد كه در متن دروس به كار كلمات و عبارات می

 و در انتهاي كتاب در بخش واژه نامه نيز درج شده باشد.

هاي جديد در بخش كارگاه ترجمه كه در انتهاي كتاب درسی در واژه -

 بخش واژه نامه وجود ندارند؛ از اهداف آموزشی كتاب عربی نيستند.
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 نظام قدیم -1398ال ـري سـراسـون سـؤاالت آزمـابع سـذفيات منـت حـفهرس
 

 حذفيات و مالحظات سال چاپ پايه تدريس كد كتاب نام كتاب

ها كليه رشته 3عربی
ادبيات  ةرشتاستثناي)به

 علوم انسانی( و
 

1/254  95 سوم 

 « حال فعليه و اسميه»نوع تقسيم حال: -

 مبحث )ماضی+ماضی=ماضی بعيد يا ماضی ساده( و)ماضی+مضارع= ماضی استمراري( «/واو حاليه»مبحث -

 «وَحدَهُ»بودنِ كلمه  «حال»نقش  -

 اصطالح مستثنی مفرّغ -

 مناداي شبه مضاف و مناداي نکره مقصودهتشخيص نوع منادا ،  -

 فعل مضاعف -

 اسماء خمسه -

 (أيّة) و( أيّ) بودن مقصوده نکره درباره پاورقی -

 بحث توابع)عطف بيان و صفت(  -

 مَنزَ مُرورِ بَعدَ و حذف متن دوم درس دوم تحت عنوان المشهدُالثانی -
 مزيد؛  معتالت -
 ؛ «آن مشتقات همراه رَبه رؤيةً، يري، رأي،» استثنائی فعل -
 مانند: قيلَ، يُـقالُ ؛ مجهول معتالت -
 نِعمَتی ؛ مانند ي متکلم ضمير به مختوم اسم تقديري اعراب -
 و تشخيص ماقبل اعالل؛ تشخيص نوع اعالل -
 تشخيص حروف اصلی در معتالت؛ -
 ؛«أيضاً، حقّاً، جيدّاً، شُکراً، سَمعاً و طاعةً، سُبحانَ اهللِ، مَعاذَ اهللِ...»ذكر نوع مفعول مطلق در  -
 حفظ اشعار موجود در كتاب؛ -
 (؛62)دو نوع حال تا پايان صفحه و دو سطر اول صفحه  61هاي صفحه نکته -
 متن داستانی خانواده آقاي مجدّي؛ -
 بخش واژه نامه وجود ندارند؛هاي جديد كارگاه ترجمه كه در انتهاي كتاب درسی در واژه -
 بخش ملحقات در انتهاي كتاب نيز حذف است. -

www.P
nuNew

s.c
om

www.P
nuNew

s.c
om

www.P
nuNew

s.c
om

http://pnunews.com


8 

 

 نظام قدیم -1398ال ـري سـراسـون سـؤاالت آزمـابع سـذفيات منـت حـفهرس

 
 حذفيات و مالحظات سال چاپ پايه تدريس كد كتاب نام كتاب

 

رشته ادبيات  عربی

 و علوم انسانی

 

1/316 دانشگاهیپيش   96 

 لذا طرح سؤال از آن در كنکورخالف است.با توجه به حذف نون تأكيد  -

 ملحقات جمع سالم حذف است. -

 طرح سؤال مترادف و متضاد بايد منحـصراً از تمرينات كتاب باشد. -

 كتاب نيست.طرح سؤال ها از اهداف كليه پاورقی -

شده است؛ لذا  حذف« الحقبغير »تا ...« و قد يکون العامل اسماً»دو سطر  بخش قواعد 67ص 8درس  -

 طراحی سؤال از اين مبحث در كنکور خالف است.

ادبيات  رشته 3عربی

 و علوم انسانی
2/254  95 سوم 

 بخش هاي الصُوَرُ الجَماليّة فی القرآن الکريم و فی رِحابِ نهج البالغة و فی ظِاللِ الدُعاء -

 تشخيص نوع اعالل؛ -

 تشخيص ماقبل اعالل؛ -

 معتالت؛تشخيص حروف اصلی در  -

؛ به عنوان نمونه: «أيضاً، حقّاً، جيدّاً، شُکراً، سَمعاً و طاعةً، سُبحانَ اهللِ، مَعاذَ اهللِ...»ذكر نوع مفعول مطلق در  -

 حذف« كند.جمله نقش مفعول مطلق را ايفا می گاهی در كلمه كثيراً» 3شماره  بخش كارگاه  79ص 7درس 

 کور خالف است.شده؛ لذا طراحی سؤال از اين مباحث در كن

 حفظ اشعار موجود در كتاب؛ -

 هاي جديد كارگاه ترجمه كه در انتهاي كتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند؛واژه -

 بخش ملحقات در انتهاي كتاب. -

 صفحه از حجم كتاب و توجه به آن 29كاهش  -

 

 شوند.منظور نمی الؤس یطراحمطالب حذفی هستند و در  ، جزوهاپاورقی و« مطالعة آزاد»،«ةبرای مطالع» ،«بدانيد بيشتر»عناوين كلية دروس با تذكّر: مطالب مندرج در
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