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حذفیات کنکور 1400  )رشتۀ تجربی(

حذفیات کنکور سراسری 1400
)رشتۀ تجربی(

زبان و ادبیات فارسی

حذفیات اعالم شــده از سوی سازمان ســنجش برای درس فارسی، صرفاً 
کتاب »فارسی 3« را دربرمی گیرد و موارد حذف به شرح زیر است:

1. روان خوانی ها درس 5: جاسوســی که االغ بــود/ درس 9: بوی جوی 
مولیان / درس 16: ارمیا/ درس 18: آخرین درس

2. گنج حکمت ها درس 1: گمــان/ درس 3: خاکریــز/ درس 6: آفتاب 
جمال حق/ درس 8: ســه مرکــب زندگی/ درس 10: تیرانــا/ درس 12: به 

جوانمردی کوش/ درس 14: کالن تر و اولی تر/ درس 17: مسافر
3. شعرخوانی ها پایان فصل 1: در مکتب حقایق/ پایان فصل 3: صبح 

ستاره باران/ پایان فصل 5: شکوه چشمان تو/ پایان فصل 6: ای میهن
 با بررسی های انجام شده از ســوی گروه ادبیات انتشارات مهروماه، تعداد 
88 لغت از واژه نامة انتهای کتاب فارســی 3 تحت تأثیر این حذفیات قرار 
خواهد گرفت که در بازبینی پیِش رو حذف آنها اعمال شــده اســت. دقت 
کنید موارد حذف شــامل حذف تمام لغات، مفاهیم و تاریخ ادبیات از این 

مباحث خواهد بود.
 در آزمون سال گذشته با وجود اعالم حذفیات از سوی سازمان 

سنجش، شاهد طرح سؤاالتی از مباحث حذف شده بودیم.
جهت سهولت دسترسی لیستی از تاریخ ادبیات در این مبحث ارائه می شود:

نویسندهنام اثر
آلفونس دودهقصه های دوشنبه

نصراهلل منشیکلیله و دمنه
محمدرضا رحمانی )مهرداد تیرانا

اوستا(
عیسی سلمانی لطف آبادیخاکریز

مرتضی امیری اسفندقهشکوه چشمان تو
احمد عربلوقصة شیرین فرهاد

ظهیری سمرقندیسندبادنامه
مولویفیه مافیه

رضا امیرخانیارمیا
محمدرضا شفیعی کدکنیمثل درخت در شب باران

یوهان کریستف فریدریش شیللرمسافر
عطارتذکره االولیا

محمدبهمن بیگیبخارای من ایل من

با توجه به اینکه بیشــتر ســؤاالت ادبیات ترکیبی است؛ بنابراین حذفیات 
در کتــاب کنکوریوم تجربی برای این درس شــامل تغییر در بخش لغات، 

تاریخ ادبیات و چند سؤال از قرابت معنایی خواهد بود.
دفترچه هایی که تحت تأثیر این تغییرات قرار خواهند گرفت:

 سراســری 94: سؤال 3 )گزینة 2: لغات کرند و کهر( / سؤال 7 )قصه های 
دوشنبه(

 سراســری 96: سؤال 2 )واژة اسب سرخ مو( / سؤال 7 )سندبادنامه، مثل 
درخت در شب باران، تیرانا، سانتاماریا(

 سراســری 97: سؤال 2 )واژه هــای کرند و قاش( / سؤال 3 )واژة تطاول( / 
سؤال 25 )بیت صورت سؤال(

 سراسری 98: سؤال 2 )واژة مقرر( / سؤال 3 )واژة کفایت و تنیده( / سؤال 
23 )بیت صورت سؤال(

ج 94: ســؤال 3 )واژة کربت( / سؤال 7 )روایت سنگرسازان، بخارای   خار
من ایل من، ارمیا(

ج 95: سؤال 7 )محمدرضا رحمانی، ظهیری سمرقندی( / سؤال 24   خار
)بیت صورت سؤال(

ج 96: سؤال 2 )واژة عتاب( / سؤال 7 )آلفونس دوده(  خار
ج 97: سؤال 7 )گزینه های 1 و 3: بخارای من ایل من، تذکره االولیا(  خار

ج 98: سؤال 4 )گزینة 2: لغت غرس و کاشتن( / سؤال 7 )گزینه های   خار
1، 2 و 4: فیه مافیه، کلیله و دمنه، تذکره االولیا(

ج 99: سؤال 3 )هر چهار گزینه: لغات کالرن، کربت، تنیده، تطاول( /   خار
سؤال 7 )گزینة 3 و 4: قصة شیرین فرهاد، سندبادنامة فیه مافیه(

فرهنگ و معارف اسالمی
حذفیات کنکور سراســری 1400 در درس دین و زندگی بسیار ناچیز و در 
حد حذف یک پاراگراف از درس 3 ســال یازدهم »مبحث حرکت زمین و 

تشبیه آن به ذلول« است.
این مورد هم به این دلیل رخ داده اســت که این مبحث در سال 1398 در 
کتاب درســی سال یازدهم اضافه شده و متأســفانه در این سال در برخی 

استان ها کتاب درسی یازدهم سال 1397 توزیع شده است.
پس قطعاً تا قبل از کنکور 1400 هیچ تســتی نمی توانسته از این مبحث 
طرح شــود چرا که در کتاب یازدهم سال 97 به قبل چنین مطلبی وجود 

نداشته است.
 بنابراین حذفیات ناچیز اعالم شده، در کنکوریوم هیچ تغییری در تست ها ایجاد 

نمی کند و خیال ما را از مطابقت کنکوریوم با حذفیات کنکور راحت می کند.
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برعکس بســیاری از دروس که طرح تســت از حذفیات از سوی طّراحان، 
امکان پذیر اســت در درس دین و زندگی چنیــن امری غیرممکن و بدون 

سابقه است و قطعاً از این مبحث هیچ تستی طرح نخواهد شد.
 البته در رشــتة انسانی سه درس آخر سال دوازدهم حذف شده است که 
طبیعتاً تنها در کنکوریوم انســانی مؤثر خواهــد بود و ما هم در کنکوریوم 

انسانی، تست های مربوط به حذفیات انجام شده را مشخص خواهیم کرد.

زبان انگلیسی 

حذفیات کنکور 1400 در درس زبان انگلیســی شامل صفحه ای مشخص 
تحت عنــوان What You Learned گردیده که دارای دو درس از کتاب 
ویــژن 3 و 2 و 1 قــرار دارد و حــاوی یک پاراگراف هســت که برخی از 
واژگان به کاررفته در آن، جزو واژگان جدید آن درس محســوب می شــود. 
حتماً مســتحضرید که درس زبان انگلیسی در دفترچه های کنکور همواره 
حاوی برخی واژگان خارج از کتاب درســی می باشد؛ لذا حذف این بخش 
از کتاب های درســی، تأثیر چندانی در فرآیند مطالعة درس زبان انگلیسی 
نخواهد داشت، چرا که جمعاً 17 واژة جدید در کل سه کتاب دهم، یازدهم 
و دوازدهم شامل حذفیات خواهد شد. توصیة اینجانب به داوطلبان کنکور 
1400 این هســت کــه خیلی بخش حذفیات را جــّدی نگیرید و به روند 
جمع بندی و تثبیت آموخته هایتان در قالب حّل آزمون های شبیه ساز ادامه 

بدهید! با آرزوی توفیق روزافزونتان!
حذفیات ناچیز زبان کنکور 1400

مفاد حذف شده عنوان درس
)What You Learned  بخش(

/ heritage / bring up / be willing to درس 1/ ویژن 3
guideline / belonging / either

superhuman / astronautدرس 2/ ویژن 3
client / apologizeدرس 3/ ویژن 3
explanationدرس 1/ ویژن 2
rushدرس 2/ ویژن 2
pleasureدرس 3/ ویژن 2
* * *درس 1/ ویژن 1
seafoodدرس 2/ ویژن 1
put asideدرس 3/ ویژن 1
Meal / junkدرس 4/ ویژن 1

 توصیۀ ما: حذفیات را خیلی جدی نگیرید و این موارد رو هم بخونید!
)heritage( 85 سراسری 96: سؤال 

)willing( 86 ج از کشور 96: سؤال  خار
)invisible( 83 سراسری 99: سؤال 

زمین شناسی

حذفیات درس زمین شناســی از دو مبحث بیشــتر بدانید و مفاخر ایران و 
جهان است. در سال گذشته نیز از این مباحث به طور مستقیم سؤال مطرح 

نشــده بود و قرار بر این بود که از این موضوعات ســؤالی مطرح نشــود ولی 
برخالف وعدة داده شده از این مباحث سؤال آورده شده بود که پاسخ به این 
سؤاالت با توجه به مطالب فصل های دیگر امکان پذیر بود. ما هم در کنکوریوم 
به این مورد توجه داشــته ایم. به همین دلیل پیشنهاد می کنم این سؤاالت 

همچنان مورد توجه قرار گیرند.
 سراسری 95: سؤال 123

ج از کشور 95: سؤال 124  خار
ج از کشور 96: سؤال 125  خار

زیست شناسی

فصل 1 الــف( تحقیقــات چارگاف و آزمایش ویلکینــز و فرانکلین: این 
موضوع بسیار ساده است و اهمیت کنکوری زیادی هم ندارد.

ب( سطوح ساختاری پروتئین ها: موضوع بسیار مهم و پرکاربردی است که 
در کنکورهای 98 و 99 مورد توجه قرار گرفته است.

 با توجه به نحوة تشــکیل رشــتة پلی پپتید، ممکن اســت 
طراحــان کنکور به نوعی از ســاختار اول پروتئین ها )مثــاًل میوگلوبین یا 

هموگلوبین( سؤال طرح کند!
ج( عملکــرد اختصاصی آنزیم ها و عوامل مؤثر بر ســرعت آنزیم ها: با وجود 
حذف این مطلب، بعضی از موضوعات آن کماکان قابل طرح هســتند. مثاًل 
آنزیم هایی که قادر به کاتالیز بیش از یک واکنش هستند و pH اسیدی برای 

محل فعالیت پپسین و pH  قلیایی برای محل فعالیت پروتئاز لوزالمعده!

فصل  2 الــف( تغییرات رنای پیک: پیرایــش رنای پیک و اصطالحاتی 
مانند اگزون )بیانه( و اینترون )میانه( از کنکور حذف شده اند.

 اصل موضوع تغییر رنای حاصل از رونویسی در یوکاریوت ها 
و متفاوت بودن رنای موجود در هســته با رنای موجود در سیتوپالسم قابل 

طرح است!
ب( شــدت و میزان رونویسی: رونویسی همزمان تعدادی رنابسپاراز از روی 
یک ژن در کنکور 1400 قابل طرح نیســت. اما اولین جملة مربوط به این 
موضوع، می تواند عیناً در کنکور 1400 مطرح شــود، چون به ســادگی از 

گفتار سوم قابل برداشت است!

فصل  3  از این فصل، موضوع مهار بیماری های ژنتیک حذف شده است 
که عمدتاً مربوط به بیماری فنیل کتونوری است.

 توضیحات مربوط به بیماری فنیل کتوری در کنکور 1400 
قابل طرح نیستند، اما استفاده از نام بیماری فنیل کتونوری در مسائل ژنتیک 
محتمل است  و تنها کافی است طراح در داخل پرانتز، نوعی بیماری را ذکر 
کند. در این مورد، حتی اســتفاده از نام بیماری ها و صفات خارج از کتاب 

درسی هم مرسوم است! 

فصل  4 ساده ترین قسمت این فصل که مربوط به شواهد تغییر گونه ها 
)سنگواره ها، تشریح مقایسه ای و مطالعات مولکولی( است، حذف شده است.

فصل  5 عمدة بار ســؤاالت این فصل بر روی خود تنفس یاخته ای قرار 



3

حذفیات کنکور 1400  )رشتۀ تجربی(

دارد که هیچ یک از مطالب آن حذف نشده اند و حذفیات این فصل نیز شامل 
مطالب ســاده ای از انتهای فصل است که مربوط به تنظیم تنفس یاخته ای 

و پاداکسنده ها هستند.
 بعضی مطالب این بخش، با پایه های دهم و یازدهم تکراری 

هستند و ممکن است از آن ها سؤال طرح شود!

فصل  6 الف( اثر محیط بر فتوســنتز: این موضوع در حد یک پاراگراف 
است و اهمیت چندانی ندارد.

ب( جانداران فتوســنتزکنندة دیگر و شیمیموســنتز: مهم ترین بخش از 
حذفیات زیست است و کاربرد تستی بسیار زیادی دارد. بنابراین محدودیت 

زیادی در تست های مربوط به فتوسنتز و تثبیت کردن ایجاد می کند.
 با توجه به ارائة مطالبی در مورد توانایی فتوســنتز در کتاب 

دهم، بخشی از این مطلب قابلیت طرح سؤال در کنکور 1400 را دارد!

فصل  7 مهندسی بافت و استفاده از یاخته های بنیادی در زیست فناوری 
به طور کامل از کنکور 1400 حذف شده است. البته حواستان باشد که در 

کتاب یازدهم نیز مطالبی در مورد یاخته های بنیادی جنین وجود دارند!

فصل  8 بخــش پایانی این فصل )زندگی گروهــی و رفتار دگرخواهی( 
شــامل مثال های متعددی است که همگی از کنکور 1400 حذف شده اند، 
اما یادتان باشــد که طراح می تواند از اساس انجام رفتارهای مختلف سؤال 

طرح کند.
 سراسری 94: سؤاالت 167 و 196 حذف / سؤال 180 حذف گزینة »2«

ج از کشور 94: سؤاالت 192 و 204 حذف   خار
 سراســری 95: ســؤاالت 173، 192 و 203 حذف / ســؤال 199 حذف 

گزینة »2«
ج از کشور 95: سؤال 178 حذف / در صورت سؤال 170، بعد از فنیل   خار

کتونوری داخل پرانتز نوشته شود )نوعی بیماری مستقل از جنس نهفته(
 سراسری 96: سؤاالت 160، 162، 187 و 201 حذف / سؤال 158 حذف 
گزینة »1«، سؤال 172 حذف گزینة »4«، سؤال 202 حذف گزینه های 3 
و 4 / در صورت سؤال 188، بعد از فنیل کتونوری داخل پرانتز نوشته شود 

)نوعی بیماری مستقل از جنس نهفته(
ج از کشــور 96: ســؤاالت 191 و 205 حذف / در صورت سؤال 198،   خار
بعد از فنیل کتونوری داخل پرانتز نوشــته شــود )نوعی بیماری مستقل از 

جنس نهفته(
 سراســری 97: ســؤال 162 حذف گزینة »1« / سؤال 174 حذف گزینة 
»4« / در صورت سؤال 199، بعد از فنیل کتونوری داخل پرانتز نوشته شود 

)نوعی بیماری مستقل از جنس نهفته(
ج از کشور 97: سؤاالت 164 و 173 حذف / سؤال 198 حذف گزینة   خار

»1« / سؤال 204 تغییر گزینة »2«
 سراســری 98: ســؤاالت 174، 182 و 199 حذف / ســؤال 186 حذف 

گزینه های »1« و »4«
ج از کشور 98: سؤاالت 173، 183 و 187 حذف / سؤال 159 حذف   خار

گزینة »1« / سؤال 167 حذف گزینة »3«

 سراســری 99: سؤاالت 186 و 204 حذف / سؤال 182 حذف گزینه های 
»3« و »4« / در صورت ســؤال 159، بعــد از فنیل کتونوری داخل پرانتز 

نوشته شود )نوعی بیماری مستقل از جنس نهفته(
ج از کشــور 99: سؤاالت 175، 178، 188 و 189 حذف و در صورت   خار
ســؤال 172، بعد از فنیل کتونوری داخل پرانتز نوشته شود )نوعی بیماری 

مستقل از جنس نهفته(

فیزیک

بخش هایی از فیزیک دوازدهم که جزو قســمت های حذف شــده از سوی 
سازمان سنجش در کنکور 1400 است، شامل موارد زیر است:

فصل  1 حرکت با شتاب ثابت

فصل  2 تکانه و نیروی گرانشی

فصل  3 از ادراک شــنوایی تا ســر بازتاب موج و موضوع ســراب و 
پاشندگی نور 

فصل  4 لیزر 
اما الزم است مواردی را که در انتخاب تست های حذف شده درنظر گرفته ایم 

متذکر شویم:
1 در بحث حرکت با شتاب ثابت از انتخاب تست هایی که می تواند به جز 
اســتفاده از فرمول های این بحث، حل شود، خودداری کرده ایم. مثاًل تست 
297 سراســری 95، که معادلة ســرعت - زمان آن داده شده و جابه جایی 
متحرک در دو ثانیة ســوم مورد نظر اســت، را می توان عالوه بر اســتفاده 
از معادالت شــتاب ثابت، از روش رسم نمودار ســرعت - زمان و محاسبة 

مساحت محصور در بازة زمانی موردنظر هم پاسخ سؤال را یافت.
به عنوان مثال دیگر، در تست 207 سراسری 96، با رسم نمودار درجه دوم 
مکان - زمان در بازة زمانی صفر تا لحظه ای که به رأس ســهمی می رســد 
بدون اســتفاده از معادله های شــتاب ثابت می توان به پاسخ درست دست 

یافت.
2 در مبحث مربوط به مسائل ترکیبی شتاب ثابت با دینامیک یا مباحث 
دیگر نیز پیشنهاد حذف برای تست داده ایم. مانند تست 210 سراسری 99 

و تست 210 خارج 96 و تست 213 سراسری 94.
باید درنظر داشت که بیشتر سؤال های حذف شده مربوط به بحث حرکت با 
شتاب ثابت و پس از آن بحث تکانه است. همانطور که ذکر شد برای احتیاط 
بیشتر، در تست های حرکت با شتاب ثابت بهتر است راه حل های دوم مانند 
استفاده از شیب خط، مساحت محصور نمودار و تشابه مثلث بویژه در نمودار 

سرعت - زمان و دیگر روش ها را نیز درنظر داشت.

سؤاالت حذف شده آزمون
213 ،211 ،210 ،208 ،207 سراسری 94

211 ،208 سراسری 95
208 سراسری 96

211 ،210 ،208 ،207 سراسری 97
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210 ،208 سراسری 98
218 ،210 ،209 ،208 ،207 سراسری 99

211 ،208 ،207 خارج از کشور 94
211 ،208 خارج از کشور 95

216 ،210 ،207 ،206 خارج از کشور 96
209 ،208 خارج از کشور 97

213 ،211 ،208 ،207 خارج از کشور 98
217 ،209 ،208 ،207 خارج از کشور 99

شیمی

لیست حذفیات که به صورت جدولی توسط سازمان سنجش منتشر شده، 
صرفاً شامل صفحاتی از کتاب درسی بوده و موضوعات حذف شده، مشخص 
شده است. احتماالً این لیست برای داوطلبان کنکور، سردرگم کننده بوده و 
حداقل به طور مستقیم، کارآیی مطلوبی نخواهد داشت. در ضمن، تعدادی از 
حذفیات به مطالبی مربوط می شوند که حذف شدن یا نشدن آن ها، اهمیتی 

هم نداشته و قابل سؤال کردن هم نبوده و نیستند.
 موارد مهمی که از درس شیمی حذف شده است، عبارت اند از:

1 اثر آنزیم، دما و نوع پارچه بر میزان پاک کنندگی صابون
2 صابون مراغه و صابون های گوگرددار و کلردار برای مصارف ویژه

3 شیرة معده و ضداسیدها
4 باتری لیتیم

5 رنگ مواد و رابطة آن با طول موج های جذب و منعکس شده - رنگدانه ها
6 مقایسة ویژگی های فوالد و تیتانیم و آلیاژ نیتینول و کاربردهای آن

 نوع حذفیات سازمان سنجش نشان می دهد که حذفیات صرفاً شامل چند 
پاراگراف مربوط به حفظیات غیرمرتبط با مفاهیم پایه ای و بنیادی شیمی 

می شوند و حتی یک مطلب از مفاهیم شیمی حذف نشده است.

 از آنجا که در تست های جایگزین شده به جای برخی تست های کنکورهای 
سال های قبل از 98، ما طراحان و مؤلفان شیمی مهروماه از حداقل مطالب 
حفظی غیرمرتبط با مفاهیم پایه ای و بنیادی شیمی استفاده کرده بودیم، 

بنابراین تعداد مواردی که به مطالب حذف شده مربوط می شوند، ناچیزند.

 در 7 دفترچه از 12 دفترچة کنکور ارائه شــده در کنکوریوم، هیچ مورد 
حذف وجود ندارد. در 5 دفترچة دیگر هم موارد حذف شــده روی هم رفته 

به اندازة 2 تست می شوند.

ینه های حذف شدهآزمون سؤاالت یا گز
سؤال 268 )حذف عبارت »پ«(سراسری 94
سؤال 270 )حذف عبارت »ت«(سراسری 95
-سراسری 96
-سراسری 97
-سراسری 98
-سراسری 99

سؤال 267 )حذف عبارت »ت«(خارج از کشور 94
سؤال 270 )حذف عبارت »آ«(خارج از کشور 95
سؤال 262خارج از کشور 96
-خارج از کشور 97
-خارج از کشور 98
-خارج از کشور 99

پس از اسکن QR ُکد و دانلود اپلیکیشن، می توانید به سادگی ثبت نام  کنید و پس از 
انتخاب آزمون موردنظر، مطابق مراحل زیر، کارنامۀ خود را دریافت کنید.

منطقۀ  سهمیۀ  تحصیل تان  محل  شهر  و  استان  انتخاب  با  ثبت نام  مرحلۀ  در 
سازمان سنجش شما تعیین می شود و برای تخمین رتبه و انتخاب رشته و شهر به شما 

کمک می کند.

دانلود اپلیکیشن، ثبت نام و انتخاب آزمون 1
پــس از اســکن و ارســال تصویــر پاســخ برگ، کارنامۀ شــما آمــاده اســت. می توانید 
نمودار پیشرفت آزمون ها، اطالعات تحلیلی و مشاوره  ای را ببینید و همین طور در 

قسمت آرشیو، به سابقۀ آزمون ها دسترسی پیدا کنید.

کارنامه عکس برداری از پاسخ برگ و دریافت  2

در این مرحله می توانید ببینید که داوطلبان دو ســال گذشــتۀ کنکور که درصدهایی 
مشــابه شــما داشــته اند؛ چــه رتبه هایــی کســب کرده انــد و در چــه رشــته هایی قبول 
شــده اند. همیــن طور بــرای ایجاد اطمینان بیشــتر کارنامۀ آن داوطلبان نیــز به رؤیت 
شــما می رسد. دقت کنید که رتبۀ اعالم شده براساس سهمیۀ سازمان سنجش و محل 

تحصیل شماست.

تخمین رتبه و رشته و شهر قبولی 3
اپلیکیشــن بــه صــورت هوشــمند پاســخ های شــما را بــه پایه هــای دهــم، یازدهــم و 
دوازدهم تفکیک می کند و وضعیت شما را در هر پایه بسته به درس اعالم می کند.

همچنیــن در درس هایــی کــه امکان پذیــر بــوده اســت بــه تفکیک مبحث نیــز نقاط 
ضعف و قوت شما تعیین می شود و از طریق نرم افزار پیغام های مشاوره ای به شما داده 

می شود.

مشاورۀ هوشمند 4

کارنامۀ تحلیلی، تخمین رتبه و رشته یق عکس برداری  و صدور  اپلیکیشن تصحیح هوشمند از طر

برای دانلود اپلیکیشن کنکوریوم این کد را اسکن کنید و یا به نشانی 
konkuriom.mehromah.ir مراجعه کنید.


