
حذفیات کنکور سراسری 1400
)عمومی(

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:

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

�درس 1:�گمــان/�درس 3: خاکریــز/�درس 6: آفتاب� 2. گنج حکمت ها
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
�پایان فصل 1:�در�مکتب�حقایق/�پایان فصل 3: صبح� 3. شعرخوانی ها

ستاره�باران/�پایان فصل 5: شکوه�چشمان�تو/�پایان فصل 6:�ای�میهن
�با�بررسی�های�انجام�شده�از�سوی�گروه�ادبیات�انتشارات�مهروماه،�تعداد��88لغت�
از�واژه�نامة�انتهای�کتاب�فارسی��3تحت�تأثیر�این�حذفیات�قرار�خواهد�گرفت�که�
در�بازبینی�پیِش�رو�حذف�آنها�اعمال�شده�است��دقت�کنید�موارد�حذف�شامل�

حذف�شده�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�حذف�شده�از�این�مباحث�ارائه�می�شود:

نویسندهنام اثر
آلفونس�دودهقصه�های�دوشنبه
نصراهلل�منشیکلیله�و�دمنه

محمدرضا�رحمانی�)مهرداد�اوستا(تیرانا
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

عطارتذکرةاالولیا
محمدبهمن�بیگیبخارای�من�ایل�من

با�توجه�به�اینکه�بیشــتر�ســؤاالت�ادبیات�ترکیبی�است؛�بنابراین�حذفیات�
در�کتاب�کنکوریوم�عمومی�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 تجربــی 93:�سؤال �3)گزینة�3:�واژة�کربت(�/�سؤال 7 )ارمیا،�

تذکرةاالولیا،�تیرانا(
�سراســری انســانی 93:�سؤال �3)گزینة��1و�3:�واژه�های�اعانت،�زخمه(�/�

سؤال 7 )گزینة�1:�بخارای�من�ایل�من،�گزینة�3:�فیه�ما�فیه(
�سراسری هنر 93:�سؤال �7)گزینة�1(

�سراسری زبان 93:�سؤال �3)واژه�های�کرند�و�مباهات(
ج از کشور 93:�سؤال 7 )مثل�درخت�در�شب�باران( �خار

�سراسری ریاضی 94:�سؤال 3 )واژه�های�زخمه،�کرند،�کربت(�/�سؤال 7 
)ظهیری�سمرقندی،�محمد�بهمن�بیگی،�آلفونس�دوده(

�سراســری تجربی 94:�ســؤال 3 )واژه�های�کهر�و�کرند،�زخم�و�ضربه(�/�
سؤال �7)قصه�های�دوشنبه(

�سراسری هنر 94:�سؤال 2 )واژه�های�کرند،�کهر(�/�سؤال �3)واژة�عتاب(
ج از کشور 94:�سؤال �3)واژة�اندوه�در�معنای�کربت(�/�سؤال 7 )کامل( �خار

�سراسری ریاضی 95:�سؤال �3)گزینة�4(
�سراسری انسانی 95:�سؤال �5)واژة�زخمه�و�ضربه(�/�سؤال �7)قصه�های�دوشنبه(

�سراسری هنر 95:�سؤال �3)گزینة�2:�واژه�های�غرس�و�اعانت(
�سراســری زبان 95:�سؤال �3)گزینه�های��1و��3لغت�برجک(�/�سؤال �7

)سندبادنامه،�تذکرةاالولیا(
ج از کشــور 95:�سؤال 7 )محمدرضا�رحمانی،�ظهیری�سمرقندی(�/� �خار

سؤال �24)بیت�صورت�سؤال(
�سراسری ریاضی 96:�سؤال 3 )واژة�غرس،�قاش(�/�سؤال �7)فیه�ما�فیه،�

تذکرةاالولیا(�/�سوال �24)بیت�صورت�سوال(
�سراسری تجربی 96:�سؤال 2 )اسب�سرخ�مو(�/�سؤال �3)گزینة�3:�واژة�

تطاول(�/�سؤال �7)سندبادنامه،�مثل�درخت�در�شب�باران،�تیرانا،�ارمیا(
�سراســری انســانی 96:�سؤال 1 )لغت�اعانت(�/�سؤال �7)بخارای�من�ایل�

من،�سندبادنامه(
�سراسری هنر 96:�سؤال 3 )گزینة�1:�لغت�کربت(�/�سؤال �25)بیت�صورت�سؤال(
�سراســری زبــان 96:�ســؤال 3 )گزینة�3:�لغت�مباهات(�/�ســؤال �7

)گزینه�های��1و�3:�کلیله�و�دمنه(
ج از کشــور 96:�سؤال 2 )لغت�سرزنش�در�معنای�عتاب(�/�سؤال �7 �خار

)آلفونس�دوده(
�سراسری ریاضی 97:�سؤال 3 )لغت�مباهات(�/�سؤال �7)ترجمة�قصه�های�دوشنبه(
�سراســری تجربی 97:�سؤال 2 )لغت�کرند�و�قاش(�/�سؤال �3)گزینة�1:�

لغت�تطاول(�/�سؤال �25)بیت�صورت�سؤال(
�سراســری انســانی 97:�سؤال 1 )لغت�قاش�و�وجه(�/�سؤال �7)گزینة�1:�

کلیله�و�دمنه(�/�سؤال �20)بیت�صورت�سؤال(
�سراسری هنر 97:�سؤال 3 )لغت�غرس،�کربت،�کرند(�/�سؤال �7)گزینة�2:�

قصه�های�دوشنبه(



�سراســری زبان 97:�سؤال 2 )گزینة�2:�لغت�کرند(�/�سؤال �6)گزینة�4:�
لغت�مباهات(�/�سؤال �7)فیه�ما�فیه(

ج از کشور 98:�سؤال 7 )گزینه�های��1و�3:�بخارای�من�ایل�من،�تذکرةاالولیا( �خار
�سراسری ریاضی 98:�سؤال 7 )تیرانا(�/�سؤال �22)بیت�صورت�سؤال(
�سراسری تجربی 98:�سؤال 2 )گزینة�4(�/�سؤال �3)گزینة�3:�لغت�کفایت(
�سراســری انســانی 98:�ســؤال 1 )لغت�عتاب�کردن(�/�سؤال �22)بیت�

صورت�سؤال(
�سراسری زبان 98:�سؤال 7 )گزینة�1(

ج از کشــور 98:�سؤال 4 )لغــت�غرس�و�کاشتن(�/�سؤال �7)فیه�ما� �خــار
فیه،�کلیله�و�دمنه،�تذکرةاالولیا(

ج از کشور انسانی 98:�سؤال 3 )لغت�شمارة�7(�/�سؤال �7)فیه�ما� �خار
فیه،�تیرانا،�تذکرةاالولیا،�بخارای�من�ایل�من(
�سراسری ریاضی 99:�سؤال 3 )واژة�وجه(

�سراسری انسانی 99:�سؤال 3 )لغت�کربت(
�سراســری زبان 95:�ســؤال 3 )طفیلی(�/�سؤال �7)تذکرةاالولیا،�مثل�

درخت�در�شب�باران،�تیرانا(
ج از کشور 99:�سؤال 3 )لغات�کالن،�کربت،�تنیده،�تطاول(�/�سؤال �7 �خار

)گزینة��3و�4:�قصة�شیرین�فرهاد،�سندبادنامه،�فیه�ما�فیه(
ج از کشــور انســانی 99:�ســؤال 3 )کنده(�/�سؤال �7)تیرانا،�مثل� �خار

درخت�در�شب�باران(�/�سؤال �22)عبارت�صورت�سؤال(

فرهنگ و معارف اسالمی
حذفیات�کنکور�سراســری��1400در�درس�دیــن�و�زندگی�در�کنکوریوم�

عمومی�در�دو�بخش�قابل�توجه�و�دقت�است:
1 آزمون�های�رشــتة�انسانی�)داخل�و�خارج�کشــور(�:�به�دلیل�حذف�سه�
درس�آخر�ســال�دوازدهم�به�علت�شــرایط�کرونایی،�تست�های�این�دروس�

طبق�شمارگان�زیر�از�کتاب�حذف�می�گردد:
 سراسری انسانی 94:�سؤال�70
 سراسری انسانی 96:�سؤال�69
 سراسری انسانی 97:�سؤال�63

  سراسری انسانی 97:�سؤال�72
 سراسری انسانی 98:�سؤال�73

ج از کشور انسانی 98:�سؤال�71  خار
2 در�تمامــی�رشــته�ها:�یک�پاراگراف�از�درس��3ســال�یازدهم�)درس��4
انسانی�یازدهم(�یعنی�»مبحث�حرکت�زمین�و�تشبیه�آن�به�ذلول«�از�کنکور�
سراسری�حذف�شده�است��این�مورد�هم�به�این�دلیل�رخ�داده�است�که�این�
مبحث�در�سال��1398به�کتاب�درسی�سال�یازدهم�اضافه�شده�و�متأسفانه�
در�این�سال�در�برخی�استان�ها�کتاب�درسی�یازدهم�سال��1397توزیع�شده�
اســت��پس�قطعاً�تا�قبل�از�کنکور��1400هیچ�تســتی�نمی�توانسته�از�این�

مبحث�طرح�شــود،�چراکه�در�کتاب�یازدهم�سال��97به�قبل�چنین�مطلبی�
وجود�نداشته�است��در�این�مورد�هم�تنها�یک�تست�حذف�می�شود�

 سراسری انسانی 99:�سؤال�60
�شایان�ذکر�است�برعکس�بسیاری�از�دروس�که�طرح�تست�از�حذفّیات�کاری�
رایج�از�سوی�طّراحان�است�در�درس�دین�و�زندگی�چنین�امری�غیرممکن�و�

بدون�سابقه�است�و�قطعاً�از�این�مبحث�هیچ�تستی�طرح�نخواهد�شد�

زبان انگلیسی 

حذفیات�کنکور��1400در�درس�زبان�انگلیســی�شامل�صفحه�ای�مشخص�
تحــت�عنوان��What You Learnedگردیــده�که�دارای�دو�درس�از�کتب�
ویژن��3و��2و��1و�یک�پاراگراف�هست�که�برخی�از�واژگان�به�کاررفته�در�آن،�
جزو�واژگان�جدید�آن�درس�محسوب�می�شود��حتماً�مستحضرید�که�درس�
زبان�انگلیســی�در�دفترچه�های�کنکور�همواره�حــاوی�برخی�واژگان�خارج�
از�کتاب�درســی�می�باشــد؛�لذا�حذف�این�بخش�از�کتاب�های�درسی،�تأثیر�

چندانی�در�فرآیند�مطالعة�درس�زبان�انگلیسی�نخواهد�داشت��

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

دفترچه�هایی�که�تحت�تأثیر�این�تغییرات�قرار�خواهند�گرفت:
 سراسری ریاضی 95:�سؤال�85
 سراسری انسانی 95:�سؤال�87
 سراسری تجربی 96:�سؤال�85
ج از کشور 96:�سؤال�86  خار
 سراسری زبان 98:�سؤال�83

ج از کشور انسانی 98:�سؤال�84  خار
 سراسری ریاضی 99:�سؤال�80
 سراسری تجربی 99:�سؤال�83

 سراسری هنر 99:�سؤال�84

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.

در مرحلۀ ثبت نام با انتخاب استان و شهر محل تحصیل تان سهمیۀ منطقۀ 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 ایــن مرحلــه می توانید ببینید که داوطلبان دو ســال گذشــتۀ کنکــور که درصدهایی 
مشابه شما داشته اند؛ چه رتبه هایی کسب کرده اند و در چه رشته هایی قبول شده اند. 
همین طور برای ایجاد اطمینان بیشتر کارنامۀ آن داوطلبان نیز به رؤیت شما 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.

همچنین در درس هایی که امکان پذیر بوده است به تفکیک مبحث نیز 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.


