دفترهچ راهنمای آزمون ورودی
دبیرستان اهی دوره اهی اول و دوم متوسطه
نم
لت
هنرستان اهی فنی و حرهف ای وهن دو ی
دبیرستان اهی فرهنگ

(فقط دختراهن)

تح
ص
ل
ی
سال ی9396-97

تربیت باید تربیت قرآنی باشد.
امام خمینی (ره)
الف) ضوابط و شرایط ثبت نام داوطلبان در آزمون :
 -1داشتن تابعیت ایرانی.
تبصره)ثبت نام اتباع غیر ایرانی ،تابع بخشنامه  59/2/40-022/22444مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور است
 -2مالک ثبت نام دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی دوره اول متوسطه،کسب مقیاس خیلی

خوب در تمام دروس و یا مقیاس خوب در یک درس و خیلی خوب در سایر دروس نوبت اول در سال تحصیلی 9059-59
می باشد.
 -3مالک ثبت نام دانش آموزان پایه نهم در آزمون ورودی دبیرستان های دوره دوم متوسطه نظری و هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه

دولتی،کسب حداقل معدل  11در نوبت اول در سال تحصیلی  9059-59می باشد.
 -4ثبت نام دانش آموزان مدارس ایرانی خارج از کشور با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل وسایر مدارک مورد نیاز ،می تواند توسط وکیل
آن ها در استان محل سکونت متقاضیان انجام پذیرد .در این خصوص ضروری است ادارات آموزش وپرورش مناطق ونواحی ،
همکاری ومساعدت الزم با دانش آموزان مدارس ایرانی خارج از کشور را معمول دارند .

ب) مدارک مورد نیاز برای ثبت نام داوطلبان در آزمون :
 -9اصل و کپی صفحه اول شناسنامه داوطلب.

 -4مبلغ ( 992222یازده هزار تومان)
تذکر :بجز مبلغ فوق الذکر دریافت هر گونه وجهی تحت هر عنوان ممنوع می باشد.
 -0یک قطعه عکس ( )0×2جدید پشت نویسی شده داوطلب .
 -2نمون برگ تکمیل شده تقاضانامه ثبت نام در آزمون(.عکس داوطلب به آن الصاق شده باشد)

 -9پرینت اطالعات ثبت شده در سیستم که به تائید متقاضی و ولی او رسیده باشد(پس از ثبت نام اینترنتی در زمان مقرر)

ج)زمان ثبت نام :
 ثبت نام داوطلبان آزمون ،ازروز شنبه 14اسفند ماه  1331شروع و تاپایان روز شنبه  13فروردین ماه  1336در مدارس محل تحصیلفعلی دانش آموزان انجام خواهد شد
 ثبت نام از طریق سایت اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی به آدرس:

razavi.medu.ir

د)زمان اجرای آزمون:
 -1آزمون ورودی دبیرستان های متوسطه دوره های اول و دوم و هنرستان های فنی وحرفه ای نمونه دولتی رأس ساعت  3صبح روز
جمعه  36/4/3در سراسر کشور به صورت هم زمان برگزار خواهد شد.
 -2کارت ورود به جلسه آزمون ،از س وی ادارات آموزش و پرورش تابعه در اختیار مدارس ابتدایی و دبیرستان های دوره اول محل تحصیل
دانش آموز قرارمی گیرد.واحد های آموزشی مذکور موظف اند تاسه روز قبل از تاریخ برگزاری آزمون  ،کارت ورود به جلسه داوطلبان
را (به همراه نشانی و کروکی دقیق حوزۀ امتحانی) پس ا ز انطباق دقیق مشخصات مندرج بر روی کارت با اصل شناسنامه (نام و نام
خانوادگی و کد ملی داوطلب ) ،در اختیار آنان قراردهند.
تبصره  : 9داوطلبان آزمون ورودی پایه هفتم باید یک نسخه از کارنامۀ پایه ششم ابتدایی و داوطلبان آزمون ورودی دوره دوم متوسطه
(هنرستان های فنی و حرفه ای و دبیرستان ها) نیز باید یک نسخه از کارنامۀ پایه نهم خود را به مسؤول توزیع کارت  ،تحویل نمایند.

تبصره  : 4شرط شرکت در آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی دوره اول متوسطه ،کسب مقیاس خیلی خوب در تمام دروس و یا
کسب مقیاس خوب در یک درس و خیلی خوب در سایر دروس در نوبت های اول و دوم درسال تحصیلی  9059-59می باشد.
تبصره: 0شرط شرکت درآزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه (هنرستان های فنی و حرفه ای و دبیرستان ها) و
مدارس فرهنگ  ،کسب معدل کل حداقل  11در سال تحصیلی  9059-59می باشد.
تبصره : 0شر کت داوطلبان در جلسۀ آزمون ورودی ،بدون ارایه کارت ورود به جلسه ،اکیدا ممنوع می باشد.

ه ) منابع آزمون ،مواد درسی  ،تعداد وضریب سواالت
 -1منابع ،مواد درسی  ،تعداد وضریب سواالت آزمون ورودی پایه هفتم دبیرستان های نمونه دولتی دوره اول متوسطه و مدت زمان پاسخ
گویی به آنها  ،به شرح جدول ذیل می باشد .
ردیف

ماده درسی

تعداد سئوال

ضریب

1

آموزش قرآن و هدیه های آسمانی

01

2

2

فارسی(مهارت های خواندن ونوشتن)

21

2

3

مطالعات اجتماعی

01

0

4

علوم تجربی

21

2

5

ریاضیات

21

3

01

-

جمع کل

-

زمان پاسخ گویی

011دقیقه

منابع طرح سئوال

کتاب های پایه ششم ابتدایی سال تحصیلی
0961-69

سئواالت آزمون  ،به شیوه چهار گزینه ای (فقط با یک پاسخ درست) در سطح محتوی کتاب های درسی پایه ششم طراحی می شوند.

 بازای هر پاسخ صحیح  0امتیاز مثبت و به ازای هر پاسخ غلط  9امتیاز منفی برای داوطلب در نظر گرفته می شود .برای سئواالت بدونپاسخ امتیازی در نظر گرفته نخواهد شد
تبصره) چنانچه داوطلب در هر سئوال بیش از یک گزینه را عالمت زده باشد  9امتیاز منفی برای او در نظر گرفته خواهد شد.
-

سؤاالت درس قرآن و هدیه های آسمانی ،از محتوای مشترک تدریس به گونه ای طراحی می شود که کلیه داوطلبان اهل تشیع و تسنن
قادر به پاسخگویی سواالت باشند.

-

داوطلبان اقلیت های دینی (مسیحیان ،کلیمیان و زرتشتیان) ،به جای پاسخ به سؤاالت درس قرآن و هدیه های آسمانی  ،به سؤاالت
محتوای کتاب هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی ویژه اقلیت های دینی با کد  02/7پاسخ خواهند داد.

 -2منابع  ،مواد درسی  ،تعداد و ضریب سئواالت آزمون ورودی دوره دوم متوسطه (دبیرستانها و هنرستانها)و مدت زمان پاسخ گویی به
آنها  ،به شرح جدول زیر می باشد :
تعداد سئوال

ضریب

ماده درسی

ردیف

1

پیام های آسمان

01

2

2

فارسی

05

2

3

عربی

0

0

4

مطالعات اجتماعی (تاریخ ،جغرافیا ،مدنی)

01

0

5

انگلیسی

7

0

6

علوم تجربی

25

2

7

ریاضیات

25

3

جمع کل

-

زمان پاسخ گویی

 021دقیقه

منابع طرح سئوال

 011درصد سئواالت از کتاب های پایه نهم
سال تحصیلی 0395-96

011

سواالت آزمون ورود به دوره دوم متوسطه نظری وهنرستان های فنی وحرفه ای نمونه دولتی ،به شیوه چهارگزینه ای (فقط بایک پاسخ
درست)درسطح محتوای کتاب های درسی پایه نهم طراحی می شوند.

 سواالت درس پیام های آ سمانی،از محتوای مشترک تدریس به گونه ای طراحی می شودکه تمامی داوطلبان اهل تشیع واهل تسنن قادربه پاسخ گویی سواالت باشند.
-

داوطلبان اقلیت های دینی (مسیحیان،کلیمیان وزرتشتیان)به جای پاسخ به سواالت درس پیام های آسمان ،به سواالت ویژه ادیان خود با
کد 909/4پاسخ خواهند داد.

 به ازای هر پاسخ صحیح  0،امتیازمثبت وبه ازای هر پاسخ غلط 9،امتیاز منفی برای داوطلب درنظر گرفته می شود .برای سواالت بدونپاسخ ،امتیازی درنظر گرفته نخواهدشد.
 تبصره:چنانچه داوطلب در هر سوال بیش از یک گزینه راعالمت زده باشد 9 ،امتیاز منفی برای اودر نظر گرفته خواهدشدو) ضوابط وشرایط پذیرش مدارس نمونه دولتی دوره های اول ودوم متوسطه وهنرستان های فنی وحرفه ای نمونه دولتی

 -1رقابت علمی برای ورود به هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی  ،در بین دانش آموزان شهر و شهرستان بدون لحاظ نمودن منطقه
یا ناحیه می باشد لذا انتخاب دو هنرستان فنی و حرفه ای نمونه دولتی در سطح استان به ترتیب اولویت اول و دوم مجاز می باشد.
 -2ثبت نام در آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی دوره اول و دوم متوسطه اختصاص به محل تحصیل فعلی داوطلب داشته
وداوطلبان ادارات تحت پوشش فقط بایستی آموزشگاه نمونه دولتی محل استقرار را انتخاب نمایند .در سامانه ثبت نام رایانه ای انتخاب
دبیرستان های ن مونه دولتی دوره اول ودوم متوسطه (نظری)بر اساس محل تحصیل داوطلب بصورت هوشمند تعریف شده است.
تبصره)1در تعدادی از ادارات که امکان انتخاب  4دبیرستان نمونه دولتی در دوره های اول ودوم وجود دارد الزم است متقاضیان عزیز بر
اساس محل سکونت  ،توجه به بعد مسافت ،وجود امکانات خوابگاهی و سایرشرایط در انتخاب اولویت دقت الزم بعمل آورند.
ادارات مربوط بشرح ذیل می باشند:
دوره اول متوسطه :احمد آباد،رضویه ،تبادکان،خوشاب ،داورزن،سبزوار،سروالیت ،ششتمد،طرقبه وشاندیز،ناحیه  9مشهد(دختر)،ناحیه (0پسر)
دوره دوم متوسطه  :ناحیه  2مشهد ،نی شابور ،سبزوار ،داورزن ،خوشاب ،ششتمد ،چناران ،گلبهار ،فیروزه ،زبرخان ،میان جلگه ،سروالیت،
قوچان ،تبادکان ،طرقبه وشاندیز ،رضویه  ،احمد آباد
تبصره )2مطابق با تبصره یک ماده 99از دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی گزینش دانش آموزان در آزمون ورودی پایه هفتم
دبی رستان های نمونه دولتی دوره اول متوسطه،بر اساس نمره ی آزمون ورودی و در آزمون ورودی پایه دهم دبیرستان های دوره دوم متوسطه
در رشته های نظری و یا هنرستان های فنی وحرفه ای  ،بر اساس میانگین نمره ی آزمون ورودی ومعدل کل پایه نهم ( %92نمره آزمون ورودی
و %92معدل کل پایه ی نهم)خواهد بود .
 % 92 -3از ظرفیت پذیرش دبیرستان های متوسطه دوره های اول ودوم وهنرستان های فنی وحرفه ای نمونه دولتی به دانش آموزان
شاهدوایثارگرتعلق دارد دانش آموزان با شرایط زیر  ،به ترتیب اولویت می توانند از این سهمیه استفاده کنند :
الف »اولویت  9فرزندان شاهد.
ب »اولویت   4فرزندان جانباز  92درصد به باال و آزادگان با بیش از  0سال سابقه اسارت.
ج » اولویت   0فرزندان جانباز  49درصد تا  25درصد و آزادگان با بیش از  9ماه سابقه اسارت.
د » اولویت   2فرزندان جانباز زیر  49درصد و آزادگان با کمتر از  9ماه سابقه اسارت.
تذکر :دانش آموزان سهمیه شاهد با توجه به اولویت های فوق به شرط کسب حداقل هفتاددرصد نمره تراز شده آزمون آخرین فرد پذیرفته شده مدرسه مورد
تقاضا ی خود پذیرش می شوند .الزم به ذکر است در دوره دوم متوسطه نظری رعایت امتیاز داوطلب براساس رشته مورد تقاضا الزامی می باشد .

 -4قبولی در آزمون ورودی دبیرستان های متوسطه دوره های اول ودوم نمونه دولتی ،اختصاص به منطقه ی برگزاری آزمون داشته ودانش
آموزانی که در آزمون یک مدرسه پذیرفته شده اند مجاز به ثبت نام در دیگر مدارس نمونه دولتی نخواهند بود.
 -1داوطلبان قبول شده در آزمون ورودی هنرستان های فنی وحرفه ای نمونه دولتی یک شهر که در آزمون یک هنرستان پذیرفته شده اند
مجاز به ثبت نام در دیگر هنرستانهای نمونه دولتی آن شهر نخواهند بود.

 -6دانش آموزان عشایری به دلیل کوچ رو بودن در هر منطقه ای در سطح استان مجاز به ثبت نام وشرکت در آزمون هستند.
 -1در صورت شرکت دانش آموزان هم زاد (دوقلو یا بیشتر)در آزمون ورودی دبیرستان های متوسطه دوره های اول ودوم وهنرستان های
فنی وحرفه ای نمونه دولتی وپذیرش یکی از آنان ،قل های دیگر به شرط کسب حداقل  %02نمره تراز شده ی آزمون آخرین فرد
پذیرفته شده مدرسه مو رد تقاضای خود ،می توانند در همان مدرسه دوره اول متوسطه  ،دوره دوم متوسطه یا هنرستان نمونه دولتی مازاد
برظرفیت پیش بینی شده ثبت نام نمایند .

ز)موارد خاص هنرستان های فنی وحرفه ای نمونه دولتی
توجه به موارد زیردر مورد داوطلبان ورود به هنرستان های فنی وحرفه ای نمونه دولتی ضروری می باشد.
 -1داوطلبان با توجه به عالقه خود وبا در نظر گرفتن نوع رشته های موجود در هنرستان های فنی وحرفه ای نمونه دولتی ،اقدام به انتخاب
هنرستان نمایند.
 -2پذیرش در هنرستان های فنی وحرفه ای نمونه دولتی برمبنای موافقت نامه ی تنظیم شده ومیزان ظرفیت کامل کالس های دارای مجوز
صورت خواهد گرفت.
 -3انتخاب رشته تحصیلی در هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی پس از اعالم نتایج آزمون ورودی با توجه به درخواست داوطلب
و با در نظر گرفتن رشته های دایردر آن هنرستان ،ظرفیت پذیرش و نمره آزمون ورودی تعیین می شود.
 -4ثبت نام در رشته تربیت یدنی هنرستان های فنی وحرفه ای نمونه دولتی ،عالوه بر ضوابط این دستورالعمل ،تابع ضوابط دستورالعمل
اختصاصی ثبت نام رشته تربیت بدنی هنرستان های فنی وحرفه ای (که متعاقبا ارسال خواهد شد ) می باشد .

ی )موارد خاص دبیرستان های

فرهنگ(دبیرستان های نمونه اختصاصی رشته ادبیات وعلوم انسانی و فقط در جنسیت دخترانه دانش آموز می پذیرند )

-1تعریف  :دبیرستان های فرهنگ با هدف اعتالی فرهنگ و ادبیات غنی ایرانی – اسالمی و ارتقاء کیفیت رشته ادبیات و علوم انسانی و ایجاد
زمینه برای جذب دانش آموزان مستعد و عالقمند به این رشته ایجاد شده است .
شرایط ثبت نام  :شرایط ثبت نام در آزمون ورودی دبیرستان های فرهنگ ،همانند سایر مدارس نمونه دولتی (موارد بند الف) می باشد  .متذکر
می شودعالقمندی دانش آموز به رشته ادبیات و علوم انسانی  ،پیش نیاز مهم در ثبت نام در این مدارس می باشد .
تبصره  :در ادارات دارای دبیرستان فرهنگ ،متقاضیان ثبت نام در پایه دهم ،عالوه بر انتخاب رشته /شاخه مورد نظر در دبیرستان یا هنرستان
نمونه دولتی مربوطه  ،می توانند گزینه "متقاضی ثبت نام در رشته ادبیات وعلوم انسانی دبیرستان فرهنگ " را انتخاب نمایند.
منابع  ،مواد درسی  ،تعداد و ضریب سئواالت آزمون ورودی دبیرستان های فرهنگ و مدت زمان پاسخ گویی به آنها  ،به شرح جدول زیر می باشد :
تعداد سئوال

ضریب

ماده درسی

ردیف

1

پیام های آسمان

01

3

2

فارسی

05

3

3

عربی

0

3

4

مطالعات اجتماعی (تاریخ ،جغرافیا ،مدنی)

01

3

5

انگلیسی

7

2

6

علوم تجربی

25

0

7

ریاضیات

25

2

جمع کل

زمان پاسخ گویی

 021دقیقه

منابع طرح سئوال

 011درصد سئواالت از کتاب های پایه نهم سال
تحصیلی 0395-96

011

تذکر:

 بدلیل عدم وجود امکانات خوابگاهی و جنسیت دخترانه دبیرستان های نمونه فرهنگ ،این مدارس فقط اختصاص به دانش آموزاندختر ساکن نواحی مشهد و ادارات :تبادکان ،طرقبه شاندیز،گلبهار،احمد آباد و رضویه ونیشابور دارد
 -پذیرش نهایی بر اساس امتیاز کل (معدل و آزمون ) و قبولی در مصاحبه حضوری خواهد بود .

 ادامه تحصیل دانش آموزان در این مدارس منوط به کسب حداقل نمره  94در هر درس و حداقل معدل ساالنه  99می باشد.موارد قابل توجه :

 انصراف از تحصیل در این مدارس پس از ثبت نام دارای شرایط وضوابط خاص این مدارس می باشد . -انتقال دانش آموزان پذیرفته شده دبیرستانهای فرهنگ به نمونه دولتی امکان پذیر نمی باشد .

