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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

 دفترچه آزمون عمومي -1) 
 رچه آزمون اختصاصي(دفت -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

عصر جمعه 

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 نامثبت تقاضانامه

 نهـ  يكشـنبه   از روز مختلف آزمايشي هايگروه داوطلبان آزمون شركت در كارت( 2
از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشـور بـه نشـاني:     1398 ماهتير

www.sanjesh.org  باشد.قابل دريافت مي 
( نام گروه آزمايشي و همچنين تاريخ و زمـان برگـزاري آزمـون )جلسـه صـب  يـا       3

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

 .يده استمشخص گرد
، 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   ن معلول )داوطلبان نابينا، نيمه( مدت زمان پاسخگويي براي داوطلبا5
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
 امتحان با توجه به دروس مربوط )دروس آزمون عمومي و اختصاصي( محاسـبه و در 

 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(

 ولمعل 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
 غيرانگليسـي  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 ، باشدمي
بـراي ايـن   مربـوط   سـؤاالت  .دهند ( را پاسخو يا روسي ايتاليايي، آلماني، )فرانسه غيرانگليسي

ـ سازي شده و بـه صـورت بسـته   شخصي آنان داوطلبي شماره به با توجهدسته از داوطلبان  اي ه
 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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 ي مختلفهاي آزمايشجدول دفترچه سؤاالت اختصاصي گروه
 (13/4/1398)صبح پنجشنبه علوم رياضي و فني آزمايشي 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 فيزيز
 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 تاريخ و جغرافيا 
 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)

 اسـالمي  و معـارخ  علـوم  دانشـگاهي پيش داراي ديپل  و مدرك كه داوطلباني*** 
 20 ، بـه 2 شـماره  دفترچـه  سؤاالت به بر پاسخگويي عالوهالزم است د، نشبامي

 اصـول  )دفترچـه  3 شـماره  در دفترچـه  مندرج عقايد و فقه اصولدرس  سؤال
 .دهند پاسخ( فقه و عقايد

به داوطلبان داراي ديـپل  علـوم ومعـارخ اسـالمي نجـام جديـد آموزشـي         ****:
) اصــول عقايــد(  3شــي علــوم انســاني دفترچــه شــماره در گــروه آزماي  3-3-6

تحويل نخواهدشد و ايـن دسـته از داوطلبـان منحصـرا  مـي بايسـت بـه سـواالت         
( كـه ويـ ه داوطلبـان ديـپل  علـوم و معـارخ       2دفترچه اختصاصي )دفترچه شماره 

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

 (13/4/1398عصر پنجشنبه )هـــنر آزمايشي گروه 

 2 شماره
 دقيقه( 165)

 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  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 *  يقه(دق 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 خارجيزبانزمايشي آگروه 
 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** 
 2اره نيـازي بـه پاسـخگويي بـه دفترچـه شـم       ،باشـد ايتاليايي و يا روسي مـي 
بـا   ،االت عموميؤبايست پس از پاسخگويي به دفترچه س)اختصاصي( ندارند و مي

 نج  و ترتيب جلسه را ترك نمايند.
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 سازي و تنوع دردر مورد شخصي مهم نكات بسيار
 1398هاي آزمون سراسري سال دفترچه

و ( 1كليه سؤاالت آزمون عمومي )دفترچه شـماره   1398در آزمون سراسري سال      
( داوطلبـان در هـر پـنر گـروه آزمايشـي،      2اختصاصـي )دفترچـه شـماره    آزمون 
سازي شده و شماره داوطلبي، نام خانوادگي و نام هر داوطلـب بـر روي جلـد    شخصي

هسـتند.تنوع  هـا داراي تنـوع   دفترچه آزمون وي درج گرديده است. ايـن دفترچـه  
. الزم به توضي  دباشمي D E F 6.3.3و نجام غير  A B C 6.3.3نجام  دفترچه هاي

سـي  مربوط به داوطلبان اقليت )غيراسالم( و متقاضي زبان غيرانگلي است كه دفترچه
هاي آزمايشي در دروس عمومي، دفترچه مربوط به زبان تخصصي آلماني در كليه گروه

در گـروه   3هـاي شـماره   هـاي خـارجي و دفترچـه   و فرانسه در گروه آزمايشي زبان
آزمايشي علوم تجربي )سؤاالت درس بهياري( و در گـروه آزمايشـي علـوم انسـاني     

سـازي  نيز شخصي 6.3.3نجام غير ان براي داوطلب)سؤاالت درس اصول عقايد و فقه( 
شده )مشخصات داوطلبان بر روي جلـد دفترچـه درج گرديـده( ولـي داراي تنـوع      

 باشد. نمي

 شرح وظايف مراقبين
امتحاني، شماره داوطلبي منـدرج در روي دسـته صـندلي     ( قبل از ورود داوطلبان به حوزه1

ه داوطلبـي منـدرج در محـل    محل مأموريت خود را كنترل نمايند كـه دقيقـا  بـا شـمار    
 مأموريتشان يكسان باشد و بطور مرتب نصب شده باشد.       

 .خود قرارگيرند د تا در جايننماي راهنمايي آزمون سالن ورود به را در موق  داوطلبان( 2
ـ كن تطبيـق  آنـان  صندلي را با شماره داوطلبان هايكارت در مندرج داوطلبي شماره( 3  و دن

 )شـماره باشـد   نشسـته  خـود  مربـوط بـه   در صندلي داوطلب كه نمايند حاصل ميناناط
 داوطلبـي  شـماره  باشـد(،  بايد يكـي  صندلي با شماره داوطلب كارت در مندرج داوطلبي
و  اسـت  شـده  نوشـته  حروخ به ه  و عدد به ه  شركت در آزمون كارت در باالي مندرج
 وي كمـز  با د، تانده اطالع سالن سرپرست به را فورا  شد، مراتب مشاهده فياختال هرگاه

 شود. راهنمايي خودش صندلي محل به داوطلب
 .باشد شدهنوع و سال آزمون دقيقا  درج  داوطلباينترنتي  كارت باالي در كنيد كه دقت :تبصره

در  كـه  آزمـون  هـاي دفترچه به هر آزمون وقت روعش از اعالم قبل د داوطلباننكن دقت( 4
 .نزنند قرار دارد دست آنان كنار صندلي

 پاسـخنامه  مربوط بـه  هايخانه پررنگ نرم بايد فق  با مداد سياه داوطلبان كنيد كه توجه( 5
 .دننماي يادآوري داوطلب به را مراتب گرديد مشاهده آن اگر خالخ و كنند ررا پُ

مراقبـت  مورد  رديف مسل  به كامال  كه د در محليننماي سعي آزمون اجراي مدت در تمام( 6
بـا   مكالمـه از  اكيـدا   و زدن از قـدم  االمكانحتي د ونباشد، مستقر شوميتوس  ايشان 

 بـه  وجـه  هيچ ها بهدر مورد آزمون د،ننماي خودداري با داوطلبان ديگر و صحبت مراقبان
 د.ننده  جواب داوطلبان سؤاالت

تذكر مه  : اعتراضات بسياري از داوطلبان مبني بر عدم رعايت سكوت يا گفتگـوي عوامـل   
اجرايي)بخصوص مراقبان( در سالن برگزاري آزمون به اين سازمان واصل مـي گـردد ،   

 لذا مقتضي است رعايت اين موضوع  با دقت و نجر به عمل آيد.
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 .دننماي و عمل شود توجهمي ابالغ سالن و سرپرست از بلندگو يا توس  مدير حوزه كه دستورهايي به( 7
 .دننكن كار خود را ترك محل سالن سرپرست اطالع بدون( 8
 سرپرسـت  فـورا   ،آيدمي پيش داوطلب كسالت از قبيل مشكلي كه در مواقعي( 9

 .شود كمز داوطلب به د كهنكن را مطل  سالن
 آزمـون  در دفترچــه  از سـؤاالت  تعـدادي  كه اظهار داشت داوطلبي چنانچه (10

از داوطلب بخواهيد با آرامـش بـه سـواالت     ،باشدمخدوش ميو يا  نشده چاپ
و تنوع درج شـده بـر    كنترل بعدي پاسخ دهد و بالفاصله دفترچه اي كه با كد

فترچه اصلي داوطلب مطابقت داشته باشد را از مخزن تحويـل گرفتـه و   روي د
در اختيار وي قرار دهيد و دفترچه ناقص را از داوطلب اخذ نموده و موضوع نيز 

دفترچه تعويضـي   كد كنترلدر صورت يكسان نبودن  . ضمنا صورتجلسه شود
هـر دو   لكد كنتربا دفترچه جديد ارائه شده به داوطلب، الزم است ضمن درج 

دفترچه در صورتجلسه مربوط، تعداد سؤاالتي كـه داوطلـب قبـل از تعـوي      
دفترچه به آن پاسخ داده است نيـز در صورتجلسـه قيـد و هـر دو دفترچـه      
)دفترچه ناقص و دفترچه جديد( ضميمه صورتجلسه گردد. بديهي است زمـان  

زمـون،  تلف شده داوطلب بايستي به دقت محاسبه و در انتهاي زمـان مقـرر آ  
براي وي لحاظ شود. جزئيات اين موضوع نيـز بايسـتي در صورتجلسـه قيـد     

   گردد.
مشـخص  كنترل الزم براي درج مشخصات و امضاء توس  داوطلبان در محـل  (11

مطابق برنامه  ممهان    ) هاي سوال و ذيل پاسخنامه دفترچهشده قبل از شروع سوال 

 را بعمل آوريد. (  اصول و ساممان اجراي مراحل اجراي كار هريك ام گروهها مندرج در دفترچ
 

هاي آزمايشي مختلف با توجه به تنوع دفترچه سؤاالت در گروه تذكر مهم:* 
، «تست جـام  »بسته  ( درD E F 6.3.3و نجام غيـر   A B C 6.3.3نجام )

دفترچه تحويل شده بـه داوطلـب در صورتجلسـه    كنترل دقت شود كد 
م است در صورتيكه داوطلب تعدادي از مربوط ذكر شده باشد. در ضمن الز

سؤاالت را از دفترچه ناقص در پاسخنامه عالمتگـذاري نمـوده باشـد، در    
سؤاالت پاسخ داده شـده از دفترچـه    و تعداد صورتجلسه تنجيمي شماره

نـاقص و  )ناقص نيز دقيقا  ذكر گرديده و هر دو دفترچه تحويلي به داوطلب 
 سازمان ارسال گردد. جديد(، ضميمه صورتجلسه تنجيمي به

كنـد،   ديگر صـحبت  داوطلبان با يا شود و تخلف مرتكب داوطلبي هرگاه( 12
 كنيد و بـه  يادداشت راو افراد مجاور وي  او شركت در آزمون كارت شماره

 ايصورتجلسـه  طي ،آزمون برگزاري از د و پسيده اطالع سالن سرپرست
از آنجا كه  نمايند. را گزارش علت كه شود معرفي آزمون حفاظت ولئمس به

اين امر قطعا  در نتيجه آزمون داوطلب تأثير خواهـد گذاشـت، الزم اسـت    
دقت الزم و كافي در تشخيص تقلب و تخلف بعمل آيد تا حقي از داوطلبي 
تضيي  نگردد. ضمنا  الزم است در هنگام تهيه و تأييد صورتجلسه در ايـن  

 طور كامل و با ذكر جزئيات گزارش شود.خصوص مراتب ب
 

 آزمـون  اوراق آوريو يـا جمـ    كار توزي  افراد راب  به كه در مواقعي( 13
 .دنكن بيشتر كوشش جلسه و آرامش در حفظ نج  ،مشغولند

، اسـت  نشـده  توس  بلندگو اعالم جلسه پايان كه زماني تا آزمون اين در( 14
 معهـذا  نماينـد.  تـرك  را جلسـه  و شوند بلند خود جاي د ازنباي داوطلبان
و بـا   امتحـان  در جلسـه  شـده  عـار   بيماري علت به داوطلبي چنانچه



 5صفحه 

سـاعت   5/1حـداقل  نباشـد،   امتحان ادامه قادر به حوزه پزشز تشخيص
)مجوز خروج از جلسه  54فرم شماره  تنجي پس از شروع جلسه آزمون و 

و مسـئول   سـالن  سرپرسـت  اجـازه  و و مراقبت اطالع تواند بامي آزمون(
، كـارت ) امتحـاني  اوراق كليـه  از تحويـل  و پـس حفاظت آزمـون حـوزه   

را آزمـون   ، جلسـه راب  مربوطهمراقب و يا  به پاسخنامه و دفترچه سؤال(
 د.ماين ترك

 را بـه  خـود  ناسـايي ش ، كـارت يامتحان جلسههر  در پايان بايد مراقبان( 15
 كنند. سلي ت وي به مأموريت پايان و در برسانند سالن سرپرست يامضا

( داشتن حساسيت الزم طبـق دسـتورالعمل حفاظـت آزمـون در مـورد      16
و نيـز الزم اسـت    طلباني كه بـه سـرويس بهداشـتي تـردد دارنـد     ودا

ـ 52صورتجلسه مربوط به اين موضوع )فرم شماره  ه مـدير  ( را تكميل و ب
 .حوزه تحويل نمايند

( داشتن حساسيت و دقت الزم در رد و بدل لوازم نوشـتاري و ... در بـين   17
 .، باتوجه به ممنوعيت اين كار در حين برگزاري آزمونداوطلبان

 و ساعت هوشـمند، هوشمند د ندستباز آوردن هرگونه وسايل ارتباطي )تلفن همراه،مراقبان محترم  (18

د در صورت مشاهده نسيم و ....( در داخل حوزه امتحاني خودداري نماييجر، بيپ انگشتر هوشمند،
  گردد.تخلف محسوب شده و برابر مقررات رفتار مي

در صورتي كه بستگان درجه يك جنابعاالي در ايان آزماون شاركت     ( 19
نموده و حوزه امتحاني آنان در محل ماموريت شما ماي باشا ، قبا     

ر اين آزمون ميسر نيسات  ضامنام مقت اي    ضابطه امكان همكاريتان د
)من رج درصورتجلسات(را تكميال   63است جنابعالي هم فرم شماره 

 و تحويل حفاظت آزمون حوزه نمايي  
كه هايـي كفـش يدنــاز پوش هاان ــخ وصـبخص محترم ( مراقبين20

 ،و ...( بلنـد  هاي پاشنه)كفش گرددمي صــدا در سالن ايجاد باعث
 اري نمايند.خوددجدا  

 
 

 


