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 تعداد دفترچه سؤال

 علوم
 وفنيرياضي

صبح پنجشنبه 

13/4/1398 
 دفترچه شامل:  2 1 آبي

 دفترچه آزمون عمومي -1)
 دفترچه آزمون اختصاصي( -2

 علوم انساني
صبح پنجشنبه 

13/4/1398 
 دفترچه شامل:  2 1 سبز

 عموميدفترچه آزمون  -1) 
 دفترچه آزمون اختصاصي( -2

 نرـُـه
عصر پنجشنبه 

13/4/1398 
 دفترچه شامل: 2 1 صورتي

 دفترچه آزمون عمومي -1)
 دفترچه آزمون اختصاصي( -2

 تجربي علوم
صبح جمعه 

14/4/1398 
 دفترچه شامل:  2 1 قرمز

 دفترچه آزمون عمومي -1) 
 دفترچه آزمون اختصاصي( -2

هاي زبان
 خارجي

معه عصر ج

14/4/1398 
 دفترچه شامل:  2 1 نارنجي

 دفترچه آزمون عمومي -1) 
 دفترچه آزمون اختصاصي( -2

مركـز   سراسر كشور، شهرستان داوطلبان كليه براي سراسري آزمونبرگزاري  ( محل1
در  داوطلـب  كـه  اسـتاني  در همـان  واقـ   هايشهرستانيكي از و يا  همان استان
 ، خواهد بود. است كرده مشخص فعلي اقامت محل استان عنوان به نامبتث تقاضانامه

 نهـ  يكشـنبه   از روز مختلف آزمايشي هايگروه داوطلبان آزمون شركت در ( كارت2
از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشـور بـه نشـاني:     1398 ماهتير

www.sanjesh.org  باشد.قابل دريافت مي 
و زمـان برگـزاري آزمـون )جلسـه صـب  يـا        ( نام گروه آزمايشي و همچنين تاريخ3

هـاي  گـروه هاي شـركت در آزمـون هريـز از داوطلبـان     بعدازظهر( بر روي كارت
رجي خاهاي تجربي و زبانو علوم انساني ،  هنر، علوم و فني آزمايشي علوم رياضي 
 مشخص گرديده است

، تفكيـز  به آزمايشي هاياز گروه هر يز و اختصاصي عمومي آزمون هاي( دفترچه4
آزمايشـي،   گـروه  ، عنـوان آزمون از آنها، نام جلد هريز و بر روي شده بنديبسته

 .است درج گرديده مشخصات داوطلب و نوع دفترچه سؤاالت
بينـا، ناشـنوا و   راي داوطلبان معلول )داوطلبان نابينا، نيمه( مدت زمان پاسخگويي ب5

هاي خاص( به علت زماني كـه صـرخ خوانـدن سـؤال توسـ       شنوا و معلوليتنيمه
شود، از زمان شروع ممتحنين، كه با توجه به نقيصه استنباط و پاسخگويي كندتر مي

محاسـبه و در  امتحان با توجه به دروس مربوط )دروس آزمون عمومي و اختصاصي( 
 جداول مربوط درج گرديده است. 

 هاي آزمايشي مختلفدفترچه سؤاالت عمومي و اختصاصي گروه
 هاي آزمايشي مختلفجدول دفترچه سؤاالت عمومي گروه

 دفترچه
 عمومي

 امتحاني مواد
 تعداد
 سؤال

 از 
 شماره

 تا 
 شماره

 پاسخگويي براي الزم مدت
 براي داوطلبان )به دقيقه(

 معلول عادي

 1 شماره
 دقيقه( 75)

 23.4 18 25 1 25 زبان و ادبيات فارسي
 26 20 50 26 25 زبان عربي

 22.1 17 75 51 25 اسالمي*ومعارففرهنگ
 26 20 100 76 25 زبان انگليسي

 سـي غيرانگلي آنـان  خـارجي  و يا زبان دهندبه سؤاالت معارخ غيراسالم پاسخ مي كه داوطلباني* 
 خـارجي  ( و زبـان و مسـيحي  ، زرتشتي)كليمي ديني هاياقليت مربوط به سؤاالتبايد باشد، مي

بـراي ايـن   مربـوط   سـؤاالت  .دهند ( را پاسخو يا روسي ايتاليايي، آلماني، )فرانسه غيرانگليسي
هـاي  صـورت بسـته  سازي شده و بـه  شخصي آنان داوطلبي شماره به با توجهدسته از داوطلبان 

 ايـن  داوطلبـي  شـماره شده است.  هاي امتحاني مربوط قرار دادهمجزا، در كيسه هر يز از حوزه
و آمـار   امتحـاني  هـاي حـوزه  در جـدول  آزمايشـي  هـاي از گـروه  يز در هر از داوطلبان دسته

 .  است شده مشخص هر حوزه داوطلبان

http://www.sanjesh.org/
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 هاي آزمايشي مختلفجدول دفترچه سؤاالت اختصاصي گروه
 (13/4/1398)صبح پنجشنبه  علوم رياضي و فنيآزمايشي گروه 

 دفترچه
 اختصاصي

 امتحاني مواد
 تعداد
 سؤال

 از 
 شماره

 تا 
 شماره

 پاسخگويي براي الزم مدت
 براي داوطلبان )به دقيقه(

 معلول عادي

 2 شماره
 دقيقه( 175)

 127.5 85 155 101 55 رياضيات
 82.5 55 200 156 45 زيزفي

 52.5 35 235 201 35 شيمي

 (13/4/1398)صبح پنجشنبه  علوم انسانيگروه آزمايشي 

 2 شماره
 دقيقه( 165)

 37.5 25 120 101 20 رياضي 
 13 10 135 121 15 اقتصاد 
 39 30 165 136 30 زبان و ادبيات فارسي 
 26 20 185 166 20 زبان عربي 
 32.5 25 215 186 30 افياتاريخ و جغر 
 19.5 15 235 216 20 علوم اجتماعي 
 37.5 25 260 236 25 فلسفه و منطق 
 19.5 15 280 261 20 روانشناسي 

 3 شماره
 26 20 300 281 20 اصول عقايد و فقه ***  دقيقه( 20)

د، نباشمي المياس و معارخ علوم دانشگاهيپيش داراي ديپل  و مدرك كه داوطلباني*** 
 اصولدرس  سؤال 20 ، به2 شماره دفترچه سؤاالت به بر پاسخگويي عالوهالزم است 
 .دهند پاسخ( فقه و عقايد اصول )دفترچه 3 شماره در دفترچه مندرج عقايد و فقه

-3-3به داوطلبان داراي ديپل  علـوم ومعـارخ اسـالمي ن ـام جديـد آموزشـي        ****:
ــماره   در  6 ــه ش ــوم انســاني دفترچ ــروه آزمايشــي عل ــل  3گ ــد( تحوي ــول عقاي ) اص

ــه ســواالت دفترچــه   نخواهدشــد و ايــن دســته از داوطلبــان منحصــرا  مــي بايســت ب
( كه ويژه داوطلبـان ديـپل  علـوم و معـارخ اسـالمي ن ـام       2اختصاصي )دفترچه شماره 

 .به آنها تحويل مي شود، پاسخ دهند 6-3-3آموزشي 

 (13/4/1398)عصر پنجشنبه  هـــنرشي گروه آزماي

 2 شماره
(165 

 دقيقه(

 32.5 25 130 101 30 درك عمومي هنر
 52 40 160 131 30 فيزيكدرك عمومي رياضي

 33.8 26 180 161 20 ترسيم فني
 31.2 24 200 181 20 و تجسمي خالقيت تصويري
 16.9 13 220 201 20 خالقيت نمايشي
 26 20 240 221 20 خالقيت موسيقي

 22.1 17 260 241 20 خواص مواد

 (14/4/1398)صبح جمعه علوم تجربي آزمايشيگروه 

 2 شماره
 دقيقه( 175)

 26 20 125 101 25 زمين شناسي 
 70.5 47 155 126 30 رياضي 
 46.8 36 205 156 50 زيست شناسي 
 55.5 37 235 206 30 فيزيك 
 52.5 35 270 236 35 شيمي 

 3 شماره
 39 30 320 271 50 بهياري *  دقيقه( 30)

الزم ، يپل  بهياري كه به حرفه بهيـاري اشـتغال دارنـد   د گواهينامهداراي  داوطلبان* 
 درس بهيـاري  سـؤال  50 ، به2 شماره دفترچه سؤاالت به بر پاسخگويي عالوهاست 
 . دهند پاسخ( بهياري )دفترچه 3 شماره در دفترچه مندرج

 (14/4/1398)عصر جمعه  هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 
 2 شماره

 دقيقه( 105)
 زبان تخصصي

 )انگليسي، فرانسه، آلماني(**
70 101 170 105 136.5 

هـاي خـارجي   دسته از داوطلباني كه زبان خارجي انتخابي آنان يكي از زبـان  آن** 
 2يي بـه دفترچـه شـماره    نيـازي بـه پاسـخگو    ،باشـد ايتاليايي و يا روسي مـي 
بـا   ،االت عموميؤبايست پس از پاسخگويي به دفترچه س)اختصاصي( ندارند و مي

 ن   و ترتيب جلسه را ترك نمايند.
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 دگان محترم مخازن اصلي و فرعي نماين دستوركار
 

 :خواهشمند است هاها و پاسخنامهآزمون مسئول محترم از نمايندگان
 ،1398 ساال  سراساري  آزماون  ييا اجرا زمانو ساا  اصولدفترچه ( 1

 ، دساتورتار نمايناد   آزماون  در شارتت  داوطلبان راهنماي دفترچه
 سانج   ساازمان  نماينادگان  تار سااير  االختيار، دستورتام محترم

، و شمارش پخ  ، متصديانفرعي هايحوز  تشور، مديران آموزش
هاا و  هااي آزماون  بساته شامارش  تنترل و تار  افراد رابط و دستور

 تنند. دقيقاً مطالعه را اصلي هايدر مخزن هاپاسخنامه
تنتارل و   باراي  االختياار تاام  محتارم  نمايند  از طرف ته را افرادي( 2

 هاا )سمت دقيقاً بشناسيد ،اندشد  تعيين هاآزمونهاي شمارش بسته
 (.است شد  مشخص شناسايي تارتروي

هاا(، از  آزمونهاي بستهتنترل و شمارش  )مأموران مخزن ستياراند( 3
 مارا  ه باه  آزماون  جلساه  آخارين  پاياان  تاا  مخزن به ورود ساعت
 از مسئولين يك و هيچ خواهند برد سر به مخزن در اتاق عاليجناب
و  نخواهند داشات  رااز مخزن  شدن خارج حق ،عاليو جناب مخزن
 نمايند.مي تأمين ديگران باشند داشته نيازي غذا و ونههرگ

 ،تلفان تان،  ماداد، پااك  وسايلي از قبيل  نبايداتيداً  مخزن در اتاق( 4
 انگشاتر هوشامند،   و دساتبند هوشامند،  هوشمند ساعت ، همرا  تلفن

 داشته باشد.وجود  و ارتباطي صوتي و وسيله سيمپيجر، بي
 هاا ها و پاسخنامههاي آزمونبستهتنترل و شمارش ر از آغاز تا قبل( 5

 شرتت در آزمون صدور تارت منجر به آن نتيجه ته تغييراتي تليه
 خارجه يا زبانغيراسالم و  در سؤاالت معارفتغيير  جديد يا احتماالً

نمايند  تام االختياار )تاه توساط    را تتباً از  است شد  و ... داوطلب
 آناان  و باراي  داشاته  دريافات  نقص تارت تهيه شد  ( مسئول رفع

هااي  و مراتب را در هنگام تحويل بسته داريد معمول الزم بينيپي 
هاي فرعي به مسائول مخازن فرعاي، حساب ماورد      هر يك از حوز 

بيناي الزم را  اطالع دهيد تا يك ساعت قبل از اجاراي آزماون پاي    
 .معمول دارند

تنتارل و شامارش   تاار   الزم است بالفاصله پا  از  :مهم خيلي تذكر *
 آزماون  هااي دفترچاه و هاا  پاسخنامهنايلوني آزمون عمومي و  هايبسته

، شاد   مشاخص  زمااني  برناماه  براساا   ،آزمايشي گرو  هراختصاصي 
 سااعت   أشود تا ر االختيار رسانيد تام محترم نمايند  اطالع به نتيجه
 ستاد ( بهمي گردد االختيار اعالمتام محترم نمايند  به ساعت )اين معين

در صاورت  تشاور   آموزش سنج  مستقر در سازمان آزمون برگزاري
 شود.  گزارش توتا  خيلي پيام وجود مشكل از طريق

باه ساؤاالت   و ياا  باود    غيرانگليساي  آناان  خارجي زبان ته داوطلباني( 6
هار   داوطلباان  رديا   آخرين در طور تلي بهدهند ميغيراسالم پاسخ 

، تاه الزم اسات در مخازن فرعاي دفترچاه      دارند قرار آزمايشي گرو 
سااؤاالت اياان درو  )درو  معااارف غيراسااالم و زبااان خااارجي     

 .غيرانگليسي( به دفترچه اصلي اين دسته از داوطلبان الصاق گردد
در اين سازمان بر اسا  ساازمان  هاي امتحاني تبصر : سؤاالت و پاسخنامه

هر ياك از  به تفكيك  ،هاي امتحانياجرايي اعالم شد  از سوي حوز 
 .  استبندي شدبسته ،هاي فرعي و رابطانحوز 

همچنين دفترچاه  و و پاسخنامه عمومي آزمون هاي ( بسته حاوي دفترچه7
به هيچ عنوان توسط رابطاان و حتاي    ،اختصاصي داوطلبان غايبآزمون 

بنادي شاد  باه    شود و به همان صورت بساته ر مخازن فرعي باز نميد
مسؤولين مخزن ( به 49همرا  يك نسخه فهرست داوطلبان غايب )فرم 

 گردد. اصلي تحويل مي
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هـاي  سازي و تنوع در دفترچهدر مورد شخصي مهم ( نكات بسيار8
 :1398سال آزمون سراسري 

)دفترچاه   آزمون عمومي تليه سؤاالت 1398در آزمون سراسري سال 
( داوطلبان در هر پان  گارو    2و اختصاصي )دفترچه شمار   (1شمار  

سازي شد  و شمار  داوطلبي، نام خانوادگي و نام هر آزمايشي، شخصي
داوطلب بر روي جلاد دفترچاه آزماون وي درج گردياد  اسات. ايان       

و  A B C 6.3.3ن ام  هستند.تنوع دفترچه هااي داراي تنوع ها دفترچه
 الزم به توضيح اسات تاه دفترچاه    .باشدمي D E F 6.3.3ن ام غير 

مربوط به داوطلبان اقليت )غيراسالم( و متقاضاي زباان غيرانگليساي در    
هاي آزمايشي در درو  عمومي، دفترچاه مرباوط باه زباان     تليه گرو 

هااي خاارجي و   تخصصي آلمااني و فرانساه در گارو  آزمايشاي زباان     
گارو  آزمايشاي علاوم تجرباي )ساؤاالت در        در 3شامار    دفترچه

بهياري( و در گرو  آزمايشي علوم انساني )سؤاالت در  اصول عقايد و 
سازي شد  )مشخصات داوطلبان بر روي جلد دفترچاه  فقه( نيز شخصي

 باشد.  درج گرديد ( ولي داراي تنوع نمي
ر ( دفترچه آزمون عمومي به همرا  پاسخنامه امتحاني داوطلباان د 1-8

 بندي شد  است.هاي آزمايشي در يك تيسه نايلوني بستهتليه گرو 
هااي  در تليه گارو   2( دفترچه آزمون اختصاصي )دفترچه شمار  2-8

هاي آزمايشي علاوم تجرباي و   در گرو  3آزمايشي و دفترچه شمار  
بندي و آمااد  شاد    انساني( نيز در يك تيسه نايلوني جداگانه بسته

 است.
نايلوني حااوي پاساخنامه و دفترچاه آزماون      ت احتمالي موجود در بستهاشكاال( 3-8

ساازي شاد  و   هاي آزمايشاي )تاه شخصاي   ( تليه گرو 1عمومي )دفترچه شمار  
 باشد( و چگونگي رفع اشكال آن:داراي تنوع مي

( در صورتي ته پاسخنامه وجود داشته باشد و دفترچه ضميمه 1-3-8
دفترچاه از مخازن اصالي    يك فاصله در اين صورت بايد بال ؛نباشد

صورتجلسه شد  و  دقيقاًدريافت و به داوطلب تحويل شود و مراتب 
 پاسخنامه و دفترچه مربوط به سازمان ارسال شود.

هاي آزمايشي مختل  تبصر : با توجه به تنوع دفترچه سؤاالت در گرو 
بساته   در(  6.3.3D E Fو ن ـام غيـر    A B C 6.3.3ن ـام   )
دفترچاه   تنترل در صورت مغاير بودن تددقت شود  «تست جامع»

 تنترلسوال با تد مندرج در پاساخنامه داوطلاب، ضامن درج تاد    
دفترچه در صورتجلساه، دفترچاه مرباوط باه ضاميمه صورتجلساه       

 تنظيمي به سازمان ارسال گردد.  
در صورتي ته دفترچه وجود داشته باشد ولي پاساخنامه وجاود نداشاته     (2-3-8

مشخصاات  عاً بايستي از پاسخنامه سفيد در اين رابطه استفاد  شاود و  باشد، سري
ضمن تنظيم صورتجلسه، پاسخنامه و دفترچه مذتور داوطلب بر روي آن درج و 

باراي  هاي پاساخنامه  بندي و به همرا  ساير بستهبسته ،ضميمه و به صورت مجزا
 سازمان ارسال گردد.

در بسته مرباوط وجاود    ( در صورتي ته بي  از يك پاسخنامه3-3-8
داشته باشد، مراتب سريعاً بررسي و پاساخنامه مرباوط باه شاخص     

اي به صورتجلسه هاي اضافي طيداوطلب به وي تحويل و پاسخنامه
 تا به سازمان ارسال شود.مخزن تحويل گردد

( در صورتي ته بي  از يك دفترچاه در بساته مرباوط وجاود     4-3-8
اي تاه از لحاان ناوع    ي و دفترچاه داشته باشد مراتب سريعاً بررس

تاد تنتارل    باا ( 6.3.3D E Fو ن ام غير  A B C 6.3.3ن ام (
پاسااخنامه تطبيااق دارد بااه داوطلااب تحوياال و ساااير  مناادرج در 

 اي به مخزن تحويل گردد.ها طي صورتجلسهدفترچه
( در صورتي ته بي  از يك پاسخنامه و بي  از يك دفترچاه  5-3-8

اشد، ضرورت دارد مراتب بررسي و منحصراً در بسته وجود داشته ب
پاسخنامه مربوط به داوطلب و دفترچه سؤال مطابق با حرف مرباوط  
تحويل وي شود و بقيه )پاسخنامه اضاافي و دفترچاه اضاافي( طاي     

 صورتجلسه براي سازمان ارسال گردد.



 5صفحه 

 
تذتر مهم : تا زمان پايان شمارش اوراق امتحاني مربوط به هار راباط و   

ما مبني بر تامل بودن اوراق تحويلي ، رابطان نماي بايسات   تاييد ش
 محل ماموريت خود را ترك نمايند.

نااايلوني دفترچااه آزمااون اشااكاالت احتمااالي موجااود در بسااته ( 4-8
هااي آزمايشاي )تاه    ( تلياه گارو   2 اختصاصي )دفترچه شمار 

باشاد( و چگاونگي رفاع    سازي شاد  و داراي تناوع ماي   شخصي
 اشكال آن:

( در صورتي ته باي  از ياك دفترچاه در بساته مرباوط وجاود       1-4-8
 اي تاه از لحاان ناوع   بررساي و دفترچاه  عاً داشته باشد مراتب سري

تاد تنتارل   باا   (6.3.3D E Fو ن ـام غيـر    A B C 6.3.3ن ام )
تطبيق دارد به داوطلب تحويل و سااير  داوطلب  پاسخنامهمندرج در 

 ل گردد.اي به مخزن تحويها طي صورتجلسهدفترچه
( در صورتي ته دفترچه تحويلي به داوطلب داراي مشخصات وي 2-4-8

باه  با درج مشخصات  «جامعتست »از بسته نباشد، دفترچه جديدي 
هااي ماذتور   همراتب صورتجلسه شاد  و دفترچا   وداوطلب تحويل 

 ضميمه صورتجلسه گردد و  به سازمان عودت داد  شود.
باشـد   كه و در هر مقامي كس هيچ فرعي اصلي و زنادر مخ :مهم تذكر

 آزمـون  جلسـه  را نـدارد و منحصـراد در   نايلوني كيسه باز كردن حق
كنتـرل  از  پـس  نايلوني در كيسه ،شده بينيپيش زماني برنامه براساس

 .باز خواهد شدمشخصات آن از سوي داوطلب 
 

به عناوان   ايجداگانهتيسه  رد اضافي آزمون دفترچه هاحوز تليه  براي( 9
 .شد  استمنظور « جامعتست »بسته 

هاي آزمايشاي مختلا    با توجه به تنوع دفترچه سؤاالت در گرو تذكر خيلي مهم:* 
، «تسات جاامع  »بساته   در( 6.3.3D E Fو ن ام غير  A B C 6.3.3ن ام تدهاي )

بوط ذتار شاد    دفترچه تحويل شد  به داوطلب در صورتجلسه مرتنترل دقت شود تد 
الزم است در صورتيكه داوطلب تعدادي از سؤاالت را از دفترچه ناقص در در ضمن باشد. 

پاسخنامه عالمتگذاري نمود  باشد، در صورتجلسه تنظيمي شمار  و تعداد سؤاالت پاساخ  
داد  شد  از دفترچه ناقص نيز دقيقاً ذتر گرديد  و هر دو دفترچه تحاويلي باه داوطلاب    

 د(، ضميمه صورتجلسه تنظيمي به سازمان ارسال گردد.)ناقص و جدي
 يد اضاافي در اسخنامه ساف پ و مخازن فرعي هاحوز تليه  براينين چهم( 10

 ،يمظااا تننياااز باا صااورت در تاااشااد  اساات، منظااور  ايجداگانااهبسااته 
 .د استفاد  قرار گيردمور صورتجلسه

 و شاامارش رساايدگي، بايااد تااار امتحاااني هاار جلسااه از پايااان پاا ( 11
 يابد. پايان ها و ساير مدارك، پاسخنامهآزمون هايدفترچه

باه هايچ وجاه نباياد از     در مخزن فرعي  هاي امتحاني داوطلبان غايبخنامهساپ( 1-11
الزم است پا  از  و  شودخارج  ،بندي شد  دفترچه آزمون عموميتيسه نايلوني بسته

مندرج در باالي پاسخنامه، از شمار  توچك باه   به ترتيب شمار  داوطلبي،آوري جمع
باه مخازن اصالي    هاي نايلوني باز شاوند، عينااً   و بدون آنكه بستهبزرگ مرتب شد  

   تحويل گردد.
جداگاناه و باه    باياد نياز   آزمون حاضر داوطلبان هايپاسخنامه( 2-11

ترتيب شمار  داوطلبي، مندرج در باالي پاسخنامه، از شمار  توچك 
به قم آنان سُ زرگ مرتب شد  و پ  از تنترل دقيق از صحت وبه ب

 تحويل مخزن اصلي گردد.هاي سؤال، همرا  دفترچه
 داوطلبان )حاضرين، غايبين و سفيد( امتحاني هايپاسخنامه( تليه 3-11

همرا  صورتجلسات مربوط پا  از شامارش و تنتارل نهاايي در      به
بنادي  و شامارش و بساته  بايست به منظور تنتارل  مخزن اصلي، مي

نهايي به نمايند  شمارش پاسخنامه مستقر در مخازن اصالي مراتاز    
 استان تحويل گردد.

( هيچ ت  در هر مقامي مجاز به خارج تاردن دفترچاه ساؤال )اعام از     12
باشد. باديهي اسات در غيار    از حوز  امتحاني نمي ،(يا تپي آندفترچه 

 .خواهد شد شناختهاينصورت به عنوان متخل  


