
 1402تغیرات کتاب درسی + حذفیات کنکور 

 :ریاضی، تجربی، انسانی(( به شرح زیر است) ۱۴۰۲)تغییرات منابع کنکور  1402تغییرات کتاب درسی و حذفیات کنکور 

  

 1402تغییرات منابع کنکور رشته علوم تجربی 

 :زیست شناسی

 اضافه شدن تامین اکسیژن و مواد مغزی در فصل گردش مواد .1

انواع روش های تنفس در جانوران، جزئی نگری و کلی نگری، نگرش بین رشته ای، نگرش بین رشته ای، اخالق  .2

 تجدید پذیر زیستی، فناوری نوین زیست شناسی،ژن شناسی، خدمات بوم سازگان و تامین انرژی های

 :حذفیات عناوین کتاب های زیست شناسی نظام جدید

 ویروس، باکتری و قارچ آغازیان .1

 شجره نامه، سه شاخه گیاهان .2

  

 تغییرات درس ریاضی برای کنکور تجربی

 :حذفیات عناوین کتاب های ریاضی نظام جدید

 مباحث انتگرال، دنباله و ماتریس به طور کامل .1

 د مشتق و هندسه فضایی و قسمت زیادی از مثلثاتبخش های دشوار مبحث کاربر .2

 درس فیزیک

فیزیک نظام جدید در کلمات و عددهای مسئله تغییر کرده است؛ پس داوطلبان برای کنکور نیازی به تغییر کتاب درسی ندارند. 

طور کلی ساده تر  مباحث مربوط به امواج الکترومغناطیس نوسان، موج و صوت هم کم حجم تر شده اند و بخش مدار نیز به

 .شده است

  

 :حذفیات عناوین کتاب فیزیک نظام جدید

حذف مباحث شکافت هسته ای و گداخته هسته، سقوط آزاد، حرکت دایره ای و تداخل امواج )البته در کتاب فیزیک  .1

 مباحث همچنان وجود دارد.(

 حذف فصل اندازه گیری و بردار .2

این قسمت ها یک فصل پایه هستند که در کنکور یک سوال را به خود اختصاص می دهد؛ البته این بخش به الکتریسیته اضافه 

 .شده است

  



 :اضافات عناوین کتاب فیزیک نظام جدید

 مبحث تخمین مرتبه بزرگی 

 مبحث حرکت براونی 

 مبحث اصل ارشمیدس 

 مبحث شار 

 مبحث مدلسازی فیزیک 

 اهامبحث سازگاری یک 

  

 درس شیمی رشته تجربی

 .در کتاب های شیمی، تغییرات در حد واژه ها و شکل ها بوده و حذفیات گسترده است

 :عناوین اضافه شده در درس شیمی

 )پایدار )کاربردهای شیمی سبز 

 تروپوسفر 

 تراوا 

 نحوه تشکیل عناصر 

 غنی سازی ایزوتوپ ها 

 هوای مایع 

  

 :عناوین حذف شده در درس شیمی

  شیمی آلی می باشدمبحث. 

  

 شناسی درس زمین

متقاضیان برای زیرگروه دو برای داروسازی باید زمین شناسی را دقیق بخوانند. حجم کتاب کاهش یافته و در کل به هفت 

 .فصل رسیده است

  

 1402تغییرات منابع کنکور رشته ریاضی 

تغییرات منابع کنکور رشته ریاضی، شامل درس حسابان، هندسه، ریاضی پایه و گسسته، نیست. تغییرات فیزیک نظام جدید 

 .ریاضی، تغییر در حد کلمات می باشد. حذفیات درس شیمی، شامل فصل شیمی آلی است

 :مباحث اضافه شده



  

o )پایدار )کاربردهای شیمی سبز 

o تروپوسفر 

o تراوا 

o رنحوه تشکیل عناص 

o غنی سازی ایزوتوپ ها 

o هوای مایع 

  

 1402 انسانیتغییرات منابع کنکور رشته 

 🔻کتاب های ریاضی و آمار سه سال و فلسفه یازدهم و جغرافیا یازدهم و علوم فنون دوازدهم کامال بدون تغییر است 

 🚨اقتصاد کامال عوض شده است 

 🔻 تغییرات جزئی داشته اند 71، 67،  65،  59، 58، 57، 56،  53،  32،  6جغرافیا دهم صفحات 

 🔻 تغییرات بسیارجزئی داشته اند 82و  49جغرافیا دوازدهم صفحه 

 🔻 یک جمله اضافه شده ۲۶تاریخ دهم کامال بدون تغییر ولی تاریخ یازدهم در صفحه 

 🔻 ته اندتغییرات بسیار جزئی داش 152و  143و  128و  97و  21و  20تاریخ دوازدهم در صفحات 

 🔻  تغییرات بسیار جزئی داشته است 84و یازدهم صفحه  28علوم و فنون ادبی دهم صفحه 

 🔻 برخی صفحات دچار حذف و  ۶جامعه شناسی دهم و یازدهم تغییراتی نداشته ولی جامعه شناسی دوازدهم درس

 .اضافه شده که حتما خودتون بررسی کنین و تغییرات رو اعمال کنین

 🔻 تغییرات جزئی داشته و کلماتی اضافه شده حتما این صفحات رو  ۱۶،۱۷،۲۰،۸۱روانشناسی یازدهم صفحات

 بررسی کنید

 🔻 فرومایگان )فرومایه ترها( و شایستگان )شایسته تر ها( عبارت هایی که داخل پرانتز  ۳تمرین ۷عربی دهم صفحه

تغییرات بسیارجزئی  75و  27و  4حذف شده و صفحات  کلمه )عبر( از جدول معانی ۲۶نوشتم اضافه شده و صفحه 

 .داشته اند

 🔻 کلمات )سابق،التزال، ملک(  ۷۴جمله )فاذا یکون....فی عز ملکه( حذف شده و صفحه  ۷۲عربی یازدهم صفحه

 حذف شده

 🔻 تغییرات بسیار جزیی داشته اند 29و  19و  17عربی دوازدهم صفحات 

 🔻 کاهن پیشگویی کرد که )در جنگ لیدیه با ایران آن پادشاهی قدرتمند نابود  پاراگراف اول ۱۷منطق دهم صفحه

ج( پسر با دیدن پدر خود،گرد و خاک  ۱تمرین  ۱۸صفحه  خواهد شد( جمله ای که داخل پرانتز گذاشتم جایگزین شده

فظی( کلمه در قسمت اقسام تعریف تعریف لغوی )تعریف ل ۱۱۵تغییر داشته و صفحه  ۸۱صفحه  لباسش را تکاند.

 تغییرات جزئی داشته اند 123و  122و  19و  16داخل پرانتز اضافه شده و صفحات 

 🔻  تغییرات جزئی داشته اند 71و  56و  26و  9فلسفه دوازدهم صفحات. 

 🔻  تغییرات جزئی  163و  61تغییرات جزئی و فارسی یازدهم صفحات  152و  127و  54فارسی دهم صفحات

 .وازدهم تغییری نداشته استداشته اند و فارسی د

 🔻 تغییرات جزئی داشته اند 83و  58و دینی یازدهم صفحات  137و  74دینی دهم صفحات. 

 🔻  و  ۱۱۳آیه  80و  ۱۳۷،۱۳۸آیه  64و  ۲۱آیه  40و  ۱۵۸آیه  28دینی دوازدهم ، آیات بخش قرائت در صفحات

آیه  144و  ۱۳۲تا ۱۳۰آیه  92و  ۱۰۵آیه  80حذف شده است و در صفحات  ۱۴۴،۱۴۵آیه  156و  ۱۳۹آیه  92

 .اضافه شده اند ۱۵۱،۱۵۲آیه  156و  ۸۳،۹۸


