
حق چاپ و تکثیر پاسخ های آزمون برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع می باشد و پیگرد قانونی دارد.
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سال تحصیلی 1397-98

پاسخ های تشریحی

عناوین مواد امتحانی آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی، تعداد سؤاالت و مدت پاسخگویی

شماره داوطلبی: نام و نام خانوادگی:
مدت پاسخگویی: 260 دقیقه تعداد سؤاالتی که باید پاسخ دهید: 280

دفترچه شماره 3

آزمـون شماره 8
جمعه 97/07/20 30

4D

پایه  دوازدهم انسانی
دوره ی دوم متوسطه

تعداد سؤالمـواد امتـحانـیردیف
شماره سؤال

مدت پاسخگویی
تااز

18 دقیقه25125فارسی1
20 دقیقه252650زبان عربی )عمومی(2
17 دقیقه255175دین و زندگی3
20 دقیقه2576100زبان انگلیسی4

5

ت
ضیا

15101115ریاضی و آمار 3ریا
30 دقیقه 10116125ریاضی و آمار 1

10126135ریاضی و آمار 2
10 دقیقه10136145اقتصاد6

7

ون 
و فن

وم 
عل

بی
اد

15146160علوم و فنون ادبی 3
25 دقیقه 10161170علوم و فنون ادبی 1

10171180علوم و فنون ادبی 2
10 دقیقه10181190عربی زبان قرآن 83

یخ9
تار

10191200تاریخ 3
20 دقیقه 10201210تاریخ 1

10211220تاریخ 2

افیا10
غر

10221230جغرافیا 3ج
20 دقیقه 10231240جغرافیای ایران

10241250جغرافیا 2

11

سی
شنا

معه 
10251260جامعه شناسی 3جا

30 دقیقه 10261270 جامعه شناسی 1
10271280جامعه شناسی 2

12

 و 
سفه

فل
طق

10281290فلسفه دوازدهممن
30 دقیقه 10291300منطق

10301310فلسفه یازدهم
10 دقیقه10311320روان شناسی13



ــن دفتر مرکزی      ــاب، بی ــان انق ــران، خیاب ته
و  )عــج(  ولیعصــر  چهــارراه 
خیابــان فلســطین، شــماره 919

021-6420
نشانی اینترنتی

ویراسـتاران علمیطـراحاندروس

امیرنجات شجاعی ـ مهدی نظریفارسی
ابوالفضل مزرعتی ـ اسماعیل محمدزاده

مسیح گرجی ـ مریم نوری نیا

خدیجه علیپورزبان عربی
حسام حاج مؤمنـ  شاهو مرادیان

سید مهدی میرفتحیـ  سمیه رضاپور

دین و زندگی
مرتضی محسنی کبیر

محمد رضایی بقا ـ امیررضا عمران پور
فردین سماقی ـ محمد عبادتی

سمیه رضاپور

رزیتا قاسمیامید یعقوبی فردزبان انگلیسی

محمد یگانهریاضیات
ندا فرهختی ـ پگاه افتقار

سودابه آزاد

میترا چینی سازاقتصاد
محمدمیالد اکبری

نصیبه کالنتری ـ مریم پارسائیان

محمداسماعیل سلمان پورتاریخ
سیده مریم میرقاسمیـ  فاطمه ساریخانی

الهام مقدادیان ـ مبین غالمی نژاد

محسن مصالییجغرافیا
محمداسماعیل سلمان پور

مبین غالمی نژادـ  سیده مریم میرقاسمی
فاطمه ساریخانیـ  نصیبه کالنتری

جامعه شناسی
فروغ تیموریان ـ سیروس نبی زاده

مبینا تاجیک
آناهیتا احسانی

نصیبه کالنتری ـ مریم پارسائیان

سید حسام الدین جاللیفلسفه و منطق
عماد صفرنژاد ـ نصیبه کالنتری

مریم پارسائیان

نگار کاغذگرانروان شناسی
سیده مریم میرقاسمی ـ مریم احدزاده

نصیبه کالنتری ـ مریم پارسائیان

آمــــــاده ســــــازی آزمـــــون
ابوالفضل مزرعتیمدیریت آزمون:
سارا نظریبازبینی و نظارت نهایی:
مریم جمشیدی عینی ـ مینا نظریبرنامه ریزی و هماهنگی:
رزیتا قاسمی ـ بهاره سلیمی ـ ساناز فالحی ـ سمیه رضاپور ـ بهاره سادات موحدیویراستاران فنی:

آمنه قلی زاده ـ مریم پارسائیان
مهرداد شمسیمدیر فنی:
سعیده قاسمیسرپرست واحد فنی:
فاطمه میناسرشتطراح شکل:
پگاه روزبهانی ـ آنیتا طارمی ـ فریبا مرادزاده ـ زهرا نظری زاد ـ سارا محمودنسبحروف نگاران:

فرهاد عبدی ـ نرگس اسودی
عباس جعفریامور چاپ:






































