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محتوای مطالعه آزاد )حذفیات(درس/ پایه/ دوره

دروس: 9ـ10منطق/دهم/متوسطه دوم/علوم انسانی و معارف اسالمی

دروس: 4ـ5ـ6ـ8فلسفه/یازدهم/متوسطه دوم/علوم انسانی و معارف اسالمی

درس های 4ـ9ـ12 وصفحات 78، 79، 82، 86، 87، 88، 89، 90، 91فلسفه/دوازدهم/متوسطه دوم/علوم انسانی و معارف اسالمی

دین و زندگی/ دهم/تجربی،ریاضی، فنی و حرفه ای و کار و 
دانش / متوسطه دوم

این کتاب ها درس مطالعۀ آزاد ندارند.
دین و زندگی/ یازدهم/تجربی،ریاضی، فنی و حرفه ای و کار 

و دانش/ متوسطه دوم

دین و زندگی/ دوازدهم/تجربی، ریاضی، فنی و حرفه ای و 
کار و دانش/ متوسطه دوم

این کتاب درس مطالعۀ آزاد ندارد.دین و زندگی/ دهم/علوم انسانی/ متوسطه دوم

دروس 11،12،15،17دین و زندگی/ یازدهم/علوم انسانی/ متوسطه دوم

دروس 11،12،13دین و زندگی/ دوازدهم/علوم انسانی/ متوسطه دوم

آموزش عربی، زبان قرآن/ دهم تا دوازدهم/ دوره متوسطه دوم 
نظری )رشته های تجربی و ریاضی و علوم انسانی(

بخش ترجمه جمله های عربی به فارسی از »اعلموا« و تمرینات سؤال طرح نشود.
البحث العلمي )پژوهش(

ـ گنج حکمتفارسی / دهم تا دوازدهم / دورۀ متوسطه دوم / همۀ رشته ها
ـ روان خوانی/ شعرخوانی

نگارش / دهم تا دوازدهم / دورۀ متوسطه دوم / همۀ رشته ها
ـ مثل نویسی
ـ شعرگردانی

ـ حکایت نگاری

علوم و فنون ادبی / دهم تا دوازدهم / دورۀ متوسطه دوم / 
رشتۀ علوم انسانی

ـ خودارزیابی
ـ کارگاه تحلیل فصل

تربیت بدنی/دهم/دوره متوسطه دوم

ـ چگونه بسکتبال بازي کنیم؟
ـ چگونه فوتسال بازي کنیم؟/
ـ چگونه هندبال بازي کنیم؟

تربیت بدنی/یازدهم/دوره متوسطه دوم

تربیت بدنی/دوازدهم/دوره متوسطه دوم

دروس 2، 5، 9، 12، 14سالمت و بهداشت/ دوازدهم/ دوره متوسطه دوم
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حذفیات منابع آزمون 
دوره دوم متوسطه
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محتوای مطالعه آزاد )حذفیات(درس/ پایه/ دوره

کارگاه کارآفرینی و تولید / همه رشته ها / یازدهم /دوره 
متوسطه دوم

بخش 2: کار تیمی موفق
بخش 3: تقویت کار تیمی

بخش 5: هدف گذاری و تصمیم گیری
بخش 6: خودشناسی

بخش 10: تفکر
بخش 11: تفکر خاّلق )واگرا(

بخش 12: توسعۀ خالقّیت فردی
بخش 13: توسعۀ خالقّیت تیمی

بخش14:تشخیص فرصت، ایده پردازی و ارزیابی ایده
بخش 15: ایده یابی، ساختن ایده و الگوبرداری

بخش 16: نوآوری و تریز
بخش 17: سنجش کارآفرینی

بخش 24 : مدل کسب و کار )منبع یابی(
بخش 25:مدل کسب و کار ) فعالیت های کلیدی(

بخش 26: مدل کسب و کار )شر یک یابی(
بخش 27: مدل کسب و کار )برآورد هزینه (

درس 13،14،15تاریخ1/دهم/علوم انسانی/متوسطه دوم

دروس 15،16تاریخ2/یازدهم/علوم انسانی/متوسطه دوم

درس 1و2تاریخ3/دوازدهم/علوم انسانی/متوسطه دوم

این کتاب درس مطالعۀ آزاد نداردجغرافیای ایران/دهم/دوم متوسطه/کلیۀ رشته ها

این کتاب درس مطالعۀ آزاد نداردجغرافیا 2/ علوم انسانی/یازدهم/دوره متوسطه دوم

دروس 7، 9، 10، 11استان شناسی/دهم/متوسطۀ دوم نظری
این کتاب درس مطالعۀ آزاد نداردجغرافیا3/ علوم انسانی/دوازدهم/دوره متوسطه دوم

دروس 9 و 14جامعه شناسی 1 /پایه دهم/ دوره دوم متوسطه
تمام مباحث بخوانیم و بدانیم های کتاب

جامعه شناسی 2 /پایه یازدهم/ دوره دوم متوسطه
درس 7 )بطور کامل( 

درس 11: بحران های زیست محیطی
تمام مباحث بخوانیم و بدانیم های کتاب

درس 2جامعه شناسی 3 /پایه دوازدهم/ دوره دوم متوسطه
تمام مباحث بخوانیم و بدانیم های کتاب

هویت اجتماعی /پایه دوازدهم/ ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، 
این کتاب درس مطالعۀ آزاد نداردفنی و حرفه ای و کاردانش/ دوره متوسط دوم

تحلیل فرهنگی / علوم انسانی و معارف /یازدهم و دوازدهم/
دورۀ متوسطۀ دوم

فصل اول درس 3 بخش )تفاوت تحلیل فرهنگی با مطالعه فرهنگ و مطالعات فرهنگی(
صفحات 17 تا 24، 35، 36، 40، 42، 43، 53 تا 58

روانشناسی/ علوم انسانی و معارف اسالمی / یازدهم / دوره 
درس 8متوسطه دوم
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محتوای مطالعه آزاد )حذفیات(درس/ پایه/ دوره

اقتصاد/ علوم انسانی و معارف اسالمی / دهم و یازدهم /
دروس 2، 12، 13، 14دوره متوسطه دوم

انسان و محیط زیست/ یازدهم/متوسطه دوم نظری/کلیه 
این کتاب درس مطالعۀ آزاد نداردرشته ها

ریاضی و آمار 2 / یازدهم / رشته علوم انسانی / دوره متوسطه 
ـ از فصل سوم درس دوم »صفحات 63 تا 70« دوم

ریاضی 1 / دهم / رشته ریاضی و فیزیک و علوم تجربی / 
دوره متوسطه دوم

این کتاب ها درس مطالعۀ آزاد ندارد

هندسه 1 / دهم / رشته ریاضی و فیزیک / دوره متوسطه دوم

ریاضی و آمار 1/ دهم / رشته علوم انسانی / دوره متوسطه دوم

ریاضی 2 / یازدهم / رشته علوم تجربی / دوره متوسطه دوم

حسابان 1 / یازدهم / رشته ریاضی و فیزیک / دوره متوسطه 
دوم

هندسه 2 / یازدهم / رشته ریاضی و فیزیک / دوره متوسطه 
دوم

آمار و احتمال/ یازدهم / رشته ریاضی و فیزیک / دوره 
متوسطه دوم

ریاضی 3 / دوازدهم / رشته علوم تجربی / دوره متوسطه دوم

ریاضی و آمار 3 / دوازدهم / رشته علوم انسانی / دوره متوسطه 
دوم

حسابان 2 / دوازدهم / رشته ریاضی و فیزیک / دوره متوسطه 
دوم

هندسه 3 / دوازدهم / رشته ریاضی و فیزیک / دوره متوسطه 
دوم

ریاضیات گسسته / دوازدهم / رشته ریاضی و فیزیک / دوره 
متوسطه دوم
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محتوای مطالعه آزاد )حذفیات(درس/ پایه/ دوره

فیزیک1 / پایه دهم/ علوم تجربي/ دوره متوسطه دوم

فصل 1: بخش1ـ6 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل 2: بخش 2ـ2 و 2ـ 5  و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

فصل 3: صفحه 75 و 76 )بازده( و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل 4: صفحه 92 تا 95 )انبساط سطحی و حجمی و انبساط غیرعادی آب( بخش 4ـ 5  و 

پرسش ها و مسئله های مرتبط با آنها در انتهای فصل

فیزیک1 / پایه دهم/ریاضي فیزیک/ دوره متوسطه دوم

فصل 1: بخش 1ـ6 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل 2: بخش 2ـ2 و 2ـ 5  و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

فصل 3: صفحه 75 و 76 )بازده( و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل 4: صفحه 92 تا 95 )انبساط سطحی و حجمی و انبساط غیرعادی آب( بخش 4ـ 5 و 

پرسش ها و مسئله های مرتبط با آنها در انتهای فصل
و  ـ 8   5 بخش  درون سوز(،  و  برون سوز  گرمایی  )ماشین های   144 تا   141 5: صفحه  فصل 

فصل انتهای  در  آنها  با  مرتبط  مسئله های  و  پرسش ها 

فیزیک2 / پایه یازدهم/ علوم تجربي/ دوره متوسطه دوم

بخش 9-1
بخش 11-1
بخش 3-2
بخش 6-3

بخش 10-3
و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آنها

فیزیک2 / پایه یازدهم /ریاضي فیزیک/ دوره متوسطه دوم

صفحه 29 تا 32 موضوع »چگالی سطحی بار الکتریکی«
بخش 12-1

صفحه 52 از »تغییر مقاومت ویژه با دما« تا سر بخش 2ـ4
بخش 6-3
بخش 4-4

و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آنها

فیزیک3/ پایه دوازدهم/ علوم تجربي/ دوره متوسطه دوم

فصل 1: بخش1ـ3 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل 2: بخش 2ـ3 ، 2ـ 4 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

مباحث   88 تا   86 3ـ7، صفحه  بخش  سر  تا   73 در صفحه  شنوایی«  »ادراک  از   :3 فصل 
فصل انتهای  در  آن  با  مرتبط  مسئله های  و  پرسش ها  و  نور«  »پاشندگی  و  »سراب« 

فصل 4: بخش 4ـ4 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آنها در انتهای فصل

فیزیک3 / پایه دوازدهم/ریاضي فیزیک/ دوره متوسطه دوم

فصل 1: بخش1ـ4 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل 2: بخش 2ـ3 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

فصل 3: صفحه 81 از »ادراک شنوایی« تا آخر فصل و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن 
در انتهای فصل

»موج  از   108 صفحۀ  نور«،  »پاشندگی  و  »سراب«  مباحث  100؛  و   99 صفحه   :4 فصل 
ایستاده و تشدید در لوله های صوتی« تا آخر فصل و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آنها 

فصل انتهای  در 
فصل 5: بخش 5ـ4 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

فصل 6: بخش های 6 ـ3 و 6 ـ4 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آنها در انتهای فصل
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محتوای مطالعه آزاد )حذفیات(درس/ پایه/ دوره

شیمی )1( /رشته علوم تجربی و ریاضی /دوره متوسطه دوم 
نظری

فصل اول: از آغاز فصل تا ص 4ـ از نور کلید شناخت جهان تا ص 21ـ تمرین های دوره ای

گازی  اکسیژن   -51 صنعت ص  با  پیوند  ـ  ارزشمند  معجونی  هوا  ـ  فصل  آغاز  دوم:  فصل 
واکنش پذیر ـ در میان تار نماها ـ رفتار اکسیدها فلزی و نافلزی ـ پیوند با زندگی ص 60 ـ 

چه بر سر هوا می آوریم تا ص 73- توسعه پایدار ـ تولید آمونیاک تا پایان فصل

فصل سوم: آب آهنگ زندگی تا ص 89 ـ پیوند با صنعت 97- رفتار مولکول ها در میدان 
الکتریکی ـ آب و دیگر حالل ها ـ پیوند با زندگی ص 110و115ـ ردپای آب در زندگی تا 

ص 122

شیمی )2( /رشته علوم تجربی و ریاضی /دوره متوسطه دوم 
نظری

فصل اول از آغاز فصل تا ابتدای خود را بیازمایید ص 2ـ پیوند با صنعت ص 17 ـ عنصرها 
به چه شکلی در طبیعت یافت می شوند ص 18 ـ جریان بین محیط زیست و جامعه ـ نفت 

ابتدای ص30 و ص 48  تا  هدیه ای شگفت انگیز 

فصل دوم آغاز فصل ص 49ـ خود را بیازمایید ص 51 ـ پیوند با صنعت ص 62ـ کاوش کنید 
ص78ـ پیوند با ریاضی ص 83ـ تمرین ها دوره ای شماره3،2و8

فصل سوم: از آغاز فصل تا ص 100ـ پیوند با زندگی ص 105ـ پلیمر سبز تا ص     119ـ   تمرین6 
از تمرین های دوره ای

شیمی )3( /رشته علوم تجربی و ریاضی /دوره متوسطه دوم 
نظری

فصل اول: از آغاز فصل ص 1 ـ خود را بیازمایید ص9 ـ پیوند با صنعت  ص11 ـ پیوند با زندگی 
ص 31 تا انتهای ص 32

فصل دوم: از آغاز فصل تا ص39 تا ابتدای انجام واکنش با سفر الکترون ـ پیوند با زندگی 
ص 49 و ص 52 ـ خود را بیازمایید ص 62

فصل سوم: از آغاز فصل تا ص 67- سازه های یخی زیبا با ظاهری سخت اما زود گداز ص 73- 
پیوند با زندگی ص83 ـ باهم بیندیشیم ص 85 و 86

فصل چهارم: از آغاز فصل تا ابتدای به دنبال هوای پاک ـ ارزش فناوری شیمیایی تا ابتدای 
گروه عاملی کلید سنتز  مولکول های آلی

آزمایشگاه علوم تجربی 1 / دهم / ریاضی فیزیک و علوم 
این کتاب درس مطالعۀ آزاد نداردتحربی/ دوره متوسطۀ دوم

زیست شناسي1 رشته علوم تجربی دوره متوسطه دوم نظری

فصل اول: از زیست شناسي در خدمت انسان تا آخر گفتار1.
فصل دوم: گفتار3.

فصل سوم: از ظرفیت هاي تنفسي تا آخر گفتار2.
فصل چهارم: از تنظیم دستگاه گردش خون تا آخر گفتار 2 وگفتار4.

فصل پنجم: از تخلیه ادرار تا آخر گفتار 2.
فصل ششم: از ترکیبات دیگر در گیاهان تا آخر گفتار 1، از سازش با محیط تا آخر فصل.

فصل هفتم: از بهبود خاک تا آخر گفتار 1، از روش هاي دیگر به دست آوردن مواد غذایي در 
گیاهان تا آخر گفتار 2.
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محتوای مطالعه آزاد )حذفیات(درس/ پایه/ دوره

زیست شناسي 2 رشته علوم تجربی دوره متوسطه دوم نظری

فصل 1: از اعتیاد تا ابتدای نخاع
فصل 2: از بیماري هاي چشم تا ابتدای شنوایي و تعادل

فصل 3: گفتار اول از تشکیل و تخریب استخوان تا ابتدای مفصل، گفتار دوم از انواع یاخته هاي 
بافت ماهیچه اي تا ابتدای حرکت در جانوران.

فصل4: از سایر غدددرون ریز تاآخر فصل.
فصل 5 : از ایدز ، نگاهي دقیق تر به ایمني اختصاصي تا آخر فصل.

فصل6: از تشخیص و درمان سرطان تا آخر گفتار 2
فصل 7: از صوت نگاري تا آخر گفتار3، از تغذیه و حفاظت جنین تا آخر گفتار 4.

فصل 8: از تخصص یافته ها تا آخرگفتار1، گفتار3 میوه هاي بدون دانه
فصل 9: از دفاع شیمیایي تا آخر فصل.

زیست شناسي 3 رشته علوم تجربی دوره متوسطه دوم 
نظری

فصل 1: گفتار 1 از تالش براي کشف ساختار مولکولي دنا تا ابتدای مدل مولکولي دنا، گفتار 3 
از سطوح ساختاري پروتئین ها تا ابتدای نقش پروتئین ها، از عملکرد اختصاصي آنزیم ها تا 

پایان فصل.
فصل2: از تغییرات رناي پیک تا پایان گفتار یک، از محل پروتئین سازي و سرنوشت آنها تا 

پایان گفتار2.
فصل3: از مهار بیماري هاي ژنتیک تا آخر فصل.

فصل4: از ابتداي گفتار3 تا ابتدای گونه زایي.
فصل5: از تنظیم تنفس یاخته اي: تولیدي اقتصادي تا آخر گفتار2 / از سالمت بدن: پاداکسنده ها 

تا آخر فصل.
فصل6: از اثر محیط بر فتوسنتز تا آخر گفتار2 / از جانداران فتوسنتزکننده دیگر تا آخر فصل.

فصل7: از مهندسي بافت تا آخر گفتار 2.
فصل 8: از زندگي گروهي تا پایان فصل.

زمین شناسي/ رشته علوم تجربی و ریاضی/یازدهم/ دوره 
متوسطه دوم نظری

فصل 1: صفحات 20 و 21 )علم، زندگی و ...( 
فصل 2: صفحات 23 و 39

فصل 3: صفحات 41 و 42  و 50 و 51 و 57 
فصل 4: صفحات 59 و 71

فصل 5: صفحات 87 و 86 و 73
فصل 6: صفحات 89 و 101

فصل 7: صفحات 116 و 103 تا آخر کتاب

what you learnedزبان انگلیسی دوم متوسطه پایه دهم / یازدهم/ دوازدهم

آمادگي دفاعي / دهم / متوسطه دوم نظری/ دوازدهم فنی و 
دروس 3، 4، 5، 6، 9حرفه ای و کار و دانش

تفکر و سواد رسانه اي/ همه رشته ها / دهم یا یازدهم /دوره 
دروس 7، 8، 10، 12، 13، 17، 18، 19، 22، 23 و بازبینه های ارزیابی صفحات 163 تا 167متوسطه دوم نظری
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حذفیات منابع آزمون 
دوره دوم متوسطه

ـ 1399  سال تحصیلی 1400
در شرایط قرمز ویروس کووید 19

محتوای مطالعه آزاد )حذفیات(درس/ پایه/ دوره

مدیریت خانواده و سبک زندگي )دختران( /دوازدهم/دوره 
نما های: 3، 5، 7، 9، 10، 11، 13، 14، 17، 20، 21، 22، 23 و24متوسطه دوم/ تمامی رشته ها

مدیریت خانواده و سبک زندگي )پسران( نسخه بانکي پور/
دروس 1، 4، 5، 20، 21 و فصول 3 و 4دوازدهم/دوره متوسطه دوم/ تمامی رشته ها

نسخه  )پسران(  زندگي  سبک  و  خانواده  مدیریت 
دروس 2، 3، 6، 9، 10، 13، 16، 17میرمحمدصادقي/دوازدهم/دوره متوسطه دوم/ تمامی رشته ها


