
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 ریاضي، تعداد سؤاالت و مدت پاسخگویی

شماره داوطلبی: نام و نام خانوادگی:

مدت پاسخگویی: 230 دقیقه تعداد سؤاالتی که باید پاسخ دهید: 215

دفترچه شماره 3

آزمـون شماره 8
جمعه 97/07/20 30

2B

پایه  دوازدهم ریاضی
دوره ی دوم متوسطه

تعداد سؤالمـواد امتـحانـیردیف
شماره سؤال

مدت پاسخگویی
تااز

18 دقیقه25125فارسی1
20 دقیقه252650زبان عربی2
17 دقیقه255175دین و زندگی3
20 دقیقه2576100زبان انگلیسی4

5

ت
ضیا

ریا

10101110حسابان 2

80 دقیقه

10111120ریاضیات گسسته
10121130هندسه 3
5131135ریاضی 1
5136140حسابان 1
5141145هندسه 1

10146155آمار و احتمال

6

ک
یزی

25156180فیزیک 3ف
50 دقیقه 10181190فیزیک 1

10191200فیزیک 2

می7
شی

15201215شیمی 3
25 دقیقه 10216225شیمی 1

10226235شیمی 2



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

بهروز حیدربکیزبان عربی
حسام حاج مؤمن

شاهو مرادیان ـ سید مهدی میرفتحی
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

ت
ضیا

ریا
سیروس نصیری ـ محمدرضا سیاححسابان )1( و )2( / ریاضی 1

بهرام غالمی ـ هایده جواهری

ندا فرهختی ـ پگاه افتقار

سودابه آزاد

سیروس نصیریهندسه )3( / هندسه )1(

مفید ابراهیم پورگسسته / آمار و احتمال

فیزیک
ارسالن رحمانی ـ امیررضا خوینی ها

یحیی یونسی زاده ـ وحید فتاحی

محمدجواد دهقان ـ علی جهانگیری
محسن یداهلل نبی ـ محمدحسین جوان

رزیتا قاسمی

پویا الفتیشیمی
ایمان زارعی ـ امین بابازاده

رضیه قربانی ـ بهزاد معلم زاده

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:










































