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كد كتابنام كتابپايهرشتهف

آخرين 
شرح اجمالي تغييرات نسبت به چاپ قبليچاپ(سال)

فصل اول كتاب با عنوان "عبارت هاي جبري" حذف شده است.١١٠٢١٢٩٨رياضي و آمار ١دهمانساني١

علوم تجربي و ٢
١١٠٢١٠٩٨شيمي ( ١) دهمرياضي فيزيك

"رابطه اينشتين" از متن كتاب درسي حذف و به آيا مي دانيد 
در حاشيه كتاب اضافه شده است.

"اكسيد آهن و آلومينيم" از مبحث تركيب اكسيژن با فلزها و 
نافلزها ( صفحه ٦١)   حذف شده است.

"خود را بيازماييد" مربوط به واكنش پذيري فلزات ( صفحه ٦١)  
حذف شده است.

شكل مربوط به pH مواد، از حاشيه صفحه ٦٧ حذف شده 
است.

تغييرات در بخش "فرايند هابر" 
"رسانايي الكتريكي محلول¬ها" از صفحه ١٢٤ حذف شده 

است.
نمودار " دما - انحالل پذيري" از صفحه ١٢٣ حذف شده است.

علوم و فنون دهمانساني٣
تغييرات جرئي اما زياد در متن تمامي دروس وجود دارد كه به ١١٠٢٠٣٩٨ادبي ١

صورت فايل در سايت بارگذاري خواهد شد

آزمايشگاه دهممشترك٤
١١٠٢١٧علوم تجربي( ١) 

چاپ 
چهارم  
١٣٩٨

در تعداد صفحات و تعداد آزمايشات و محتواي علمي آنها و 
متن تغييري وجود ندارد. 

تصاوير نسبت به چاپ قبلي وضوح بيشتري دارد.

ادبيّات و علوم ٥
چاپ سوم ١١٠٢٢٣منطقدهمانساني

١٣٩٨

 تغييرات كمي در صفحات ٧، ٢٨، ٢٩، ٣٦، ٤٧ و ويرايش هاي *
 اندگي در جاهاي ديگر صورت گرفته و ساير تغييرات بسيار

 .جزيي است
.در پابان كتاب نيز فرهنگ اصطالحاتي افزوده شده است *

جغرافياي دهمجغرافيا٦
تغييرات محتوايي نداشت و بيشتر تغييرات ويرايشي بود.٩٨ايران

ليست تغييرات كتب درسي متوسطه دوم در سال تحصيلي ٩٩-٩٨



١١٠٢١٤٩٨فيزيك ١دهمتجربي٧

١- حذف بحث هاي “ خطا، رقم هاي بامعنا و گزارش نتيجه 
اندازه گيري و تخمين مرتبه بزرگي”  از فصل ١

٢- جابه جايي فصل ٢ با ٣
٣- حذف “ انرژي پتانسيل كشساني”  از فصل كار، انرژي و توان

٤- حذف “ حركت براوني”  از فصل ويژگي هاي فيزيكي مواد
٥- تبديل “ ويژگي هاي فيزيكي مواد در مقياس نانو”  و “ اصل 
ارشميدس”  از فصل ويژگي هاي فيزيكي مواد به “ خوب است 

بدانيد” 
٦- حذف “ مول و عدد آووگادرو” ، ”  گرماي ويژه مولي” ، توضيح 

“ رفتار شگفت انگيز آب” ، “ فعاليت ″٧-٤، از فصل دما و گرما
٧-عوامل مؤثر بر انتقال گرما به روش رسانش”  ، “ خوب است 

بدانيد تفسنج هاي اندازه گيري دماهاي باال”   از فصل دما و گرما 
٨-“ قوانين گازها”  و ”  خوب است بدانيد دماسنج گازي حجم 

ثابت”  از فصل دما و گرما

١١٠٢٠٩٩٨فيزيك ١دهمرياضي٨

١- حذف بحث هاي “ خطا،رقم هاي بامعنا و گزارش نتيجه 
اندازه گيري و تخمين مرتبه بزرگي”  از فصل ١

٢- جابه جايي فصل ٢ با ٣
٣- حذف “ انرژي پتانسيل كشساني”  از فصل كار، انرژي و توان

٤- حذف “ حركت براوني”  از فصل ويژگي هاي فيزيكي مواد
٥- تبديل “ ويژگي هاي فيزيكي مواد در مقياس نانو”  و “ اصل 
ارشميدس”  از فصل ويژگي هاي فيزيكي مواد به “ خوب است 

بدانيد” 
  ٦-  حذف “ مول و عدد آووگادرو” ، توضيح “ رفتار شگفت 

انگيز آب” ، “ فعاليت ″٧-٤،
٧-“ عوامل مؤثر بر انتقال گرما به روش رسانش”  ، “ خوب است 

بدانيد تفسنج هاي 
٨-اندازه گيري دماهاي باال”  ، “ قوانين گازها”  و ”  خوب است 

بدانيد دماسنج گازي حجم ثابت”  از فصل دما و گرما
٩-تبديل “ گرماي ويژه مولي”  از فصل دما و گرما به “ خوب 

است بدانيد” 
١٠-حذف محاسبه” گرما در فرايندهاي هم حجم و هم فشار به 

كمك گرماي ويژه مولي”  از ترموديناميك ،رابطه بازده در 
ماشين هاي گرمايي آرماني”  ، “ قضيه كارنو”  ، “ ضريب عملكرد 

از ترموديناميك ،يخچال”  و ”  خوب است بدانيد ساز و كار 



زيست دهمعلوم تجربي٩
١١٠٢١٦٩٨شناسي ١

ادغام سه گفتار فصل اول در قالب يك گفتار در همان فصل
 اضافه شدن مباحث مولكول هاي زيستي و اجزاي سلولي در 

قالب گفتار ٢
جابجا شدن گفتار ١ فصل دوم چاپ ٩٧ به گفتار ٣ فصل ١ در 

چاپ ٩٨
تغييرات در شكل ها و متن و حذف برخي از مطالب 

تغييرات در شكل ها و برخي متون

كليه رشته ها١٠
دهم 

نظري و 
دوازدهم 

فني
١١٠٢١٥١٣٩٨آمادگي دفاعي

عنوان درس اول به امنيت پايدار تغيير يافته است. 
عنوان درس هفتم به شناخت و دفاع در برابر جنگ نرم تغيير 

يافته است. 
صفحه شش كتاب فعاليت ها تغيير يافته و فعاليت ٤  حذف 

شده و مطالب صفحه هشت تغيير يافته است.
فعاليت ١ درس سوم ص ٢٣ تغيير جريي و گام هاي انقالب در 

صص ٢٤ و ٢٥ آورده شده است.
تاريخچه تشكيل بسيج تغيير و بسط داده شده است.

ص ٤٢ عنوان مطلب به حماسه سازان نوجوان تغيير يافته است 
و مطالبش بسط داده شده است. 

درس پنجم يكي از فعاليت هاي درس كم شده است.
درس دهه عنوان مطلب  حادثه  به  مخاطره تبديل و مطالب 

آن تغيير و بسط داده شده است.
درس يازدهم كه سال قبل درس آزاد بود در كتاب جديد 

تبديل به درس شده است.
درس دوازدهم عنوان  اطفاء حريق  به  مقابله با مخاطره آتش 

سوزي تغيير و مطالب آن نيز تغيير و بسط داده شده است
زيست يازدهمعلوم تجربي١١

تغييرات جزيي در متن و برخي شكل ها١١١٢١٦٩٨شناسي ٢

علوم و فنون يازدهمانساني١٢
تغييرات جرئي اما زياد در متن تمامي دروس وجود دارد كه به ١١١٢٠٣٩٨ادبي ٢

صورت فايل در سايت بارگذاري خواهد شد

تغييرات جزئي در صفحات ١٥و ١٨ و١٩و ١١١٢٠٢٩٨نگارش٢يازدهمكليه رشته ها١٣
٢١و٢٣و٢٤و٢٧و٤٠و٤١و٤٢و٤٣و٥٥و ٥٨و٥٩و٦١و٩٣و٩٤و٩٥

يازدهممشترك١٤
آزمايشگاه 

علوم 
تجربي( ٢) 

چاپ سوم  ١١١٢١٧
١٣٩٨

در تعداد صفحات و تعداد آزمايشات و محتواي علمي آنها 
تغييري وجود ندارد. 

تصاوير نسبت به چاپ قبلي وضوح بيشتري دارد. 
اما در متن چند آزمايش برخي از كلمات و اسامي با معادل 

فارسي آنها جايگزين شده است.



تغييرات محتوايي از جمله تفكيك دروس ، اشكال بيشتر ، ٩٨جغرافياي ٢يازدهمجغرافيا١٥
فعاليتهاي بيشتر ، مطالب  ساده تر شده است.

ادبيّات و علوم ١٦
چاپ دوم ١١١٢٢٦فلسفه١يازدهمانساني

١٣٩٨

 تغيير ساختار و محتواي درس١، مثالً ادغام برخي مباحث *
كتاب با متن درس

تغيير ساختار درس٢ *
 ،جابجايي درس ٣ و٤، ضمن تغييرات ساختاري و محتوايي *

مثالً افزودن بحث سوفسطاييان
تغيير ساختار و محتواي درس٥ *

حذف مبحث وحي از بحث ابزارهاي شناخت *
تغيير ساختار درس٨ *

 افزودن يك درس ديگر به بحث چيستي انسان، با تغييرات *
ساختاري و محتوايي

دين و زندگي يازدهمكليه رشته ها١٧
تغييرات جزئي و تايپي،  تغيير محتواي ندارد٥٩٨-٢١١١٢٠٤

عربي ، زبان يازدهممشترك١٨
١١١٢٠٦٩٨قرآن ٢

تغييرات جزئي در برخي از كلمات و افزايش تمرين به آخر 
تمارين دروس ( مطابق فايل موجود در سايت گروه عربي استان 

 (
تغييرات جزئي در متن كتاب، نمودارها و فعاليت ها١١١٢٢٤٩٨روان شناسييازدهمعلوم انساني١٩

عربي ، زبان يازدهمانساني٢٠
١١١٢٠٧٩٨قرآن ٢

تغييرات جزئي در برخي از كلمات و افزايش تمرين به آخر 
تمارين دروس ( مطابق فايل موجود در سايت گروه عربي استان 

 (
چند تغيير خيلي جزئي و چند خطاي تايپي تصحيح شده است.١١٢٢١٣٩٨هندسه ٣دوازدهمرياضي٢١

رياضي و آمار دوازدهمانساني٢٢
٣١١٢٢١٢٩٨

تصحيح چند خطاي تايپي - تغييرات جزئي در متن كتاب و 
چند تمرين از جمله تغيير كار در كالس صفحه ٣٥ به مثال حل 

شده و يا اضافه شده يك پاراگراف در صفحه ٣٨.

تصحيح چند خطاي تايپي و چند تغيير جزئي در متن و ١١٢٢١١٩٨رياضي ٣دوازدهمتجربي٢٣
تمرينات

١١٢٢١٤٩٨حسابان ٢دوازدهمرياضي٢٤
تغيير تعريف تابع يكنوا از تعريف روي بازه به تعريف روي 

مجموعه ، تصحيح چند خطاي تايپي و چند تغيير جزئي در 
متن و تمرينات

رياضي دوازدهمرياضي٢٥
تصحيح چند خطاي تايپي و چند تغيير جزئي در متن و ١١٢٢١٥٩٨گسسته

تمرينات
عربي ، زبان دوازدهممشترك٢٦

برخي تغييرات در حذف عبارات و قواعد و افزوده شدن ١١٢٢٠٦٩٨قرآن ٣
چندين تمرين به تمارين تمام دروس

عربي ، زبان دوازدهمانساني٢٧
برخي تغييرات در حذف عبارات و قواعد و افزوده شدن ١١٢٢٠٧٩٨قرآن ٣

چندين تمرين به تمارين تمام دروس



جامعه شناسي دوازدهمعلوم انساني٢٨
جابجايي بعضي مطالب كتاب وتصحيح نوشتاري برخي مطالب٣١١٢٢٢٢١٣٩٨

هويت دوازدهمتجربي-رياضي٢٩
جابجايي بعضي مطالب كتاب ودرج برخي مطالب مربوط به ١١٢٢٢٠١٣٩٨اجتماعي

بخوانيم وبدانيم به متن درس
دين و زندگي دوازدهمكليه رشته ها٣٠

تغييرات  ويرايشي و تايپي است تغيير محتوايي ندارد٣٩٨

١٢٠٣١٩٨فارسي ٣دوازدهمكليه رشته ها٣١
تغييرات زيادي در واژه نامه كتاب نسبت به چاپ ٩٧ صورت 

گرفته است .هم چنين تغييرات جزئي در كارگاه هاي متن 
پژوهي صورت گرفته فقط در متن درس شانزدهم بندهايي 

اضافه گرديده است.

علوم و فنون دوازدهمانساني٣٢
١١٢٢٠٣٩٨ادبي ٣

جابجايي هايي در اسامي شاعران و نويسندگان و بعضي 
بندهاي دروس صورت گرفته كه جزئيات تغييرات به طور كامل 

در سايت گروه درسي ادبيات استان بارگذاري خواهد شد.

ادبيّات و علوم ٣٣
چاپ اوّل ١١٢٢٢٦فلسفه٢دوازدهمانساني

.صد در صد تغيير كرده است *١٣٩٨

علوم تجربي و ٣٤
١١٢٢١٠٩٨شيمي ( ٣) دوازدهمرياضي فيزيك

"در ميان تارنماها" به صفحه ٣ اضافه شده است.
مبحث"رسانايي الكتريكي محلول¬ها و قدرت اسيدي ( صفحه 

١٦) " بسط يافته است.
"خود را بيازماييد"هاي صفحه ٥٣ بسط يافته است.

"باهم بينديشيم" صفحه ٥٧ بسط يافته است.
به صفحه ٦٨ حاشيه ( سيليس خالص ...)  اضافه شده است.

"آيا مي دانيد ( فرايند ذوب ...) " به صفحه ٦٩ اضافه شده است.
"آيا مي دانيد ( هرنمونه ...) " به صفحه ٧٢ اضافه شده است.

به صفحه ٦٨ "حاشيه ( يكي از عواملي...) " اضافه شده است.
"آيا مي دانيد ( يكي از كاربردهاي...) " به صفحه ٩٢ اضافه شده 

است.
مبحث "برهمكنش آالينده هاي هوا با نور" و "خود را بيازماييد 

مربوط به آن" به صفحات ٩٢ و ٩٣ اضافه شده است.
"آيا مي دانيد ( در شيمي ١آموختيد...) " به صفحه ٩٤ اضافه 

شده است.

زيست دوازدهمعلوم تجربي٣٥
تغييرات قابل توجهي در متن برخي فصول و برخي شكل ها ١١٢٢١٦٩٨شناسي ٣

ولي جابجايي صورت نگرفته است.


