باسمه تعالی

((دفترچه راهنمای ثبت انم مدا رس نموهن دولتی))
دستورالعمل آزمون ورودی پايه دهم مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه سال تحصیلی 1400-1401

در اجرا ی مفاد اساسنامه مدارس نمونه دولتی ،مصوب هشتصد و چهل و هفتمین جلسه شورای عاالی مماو و و
پرورو ،مورخ  ،1390/6/1م مون ورودی پایه دها مادارس نموناه دولتای دورم دو مماو و متوساهه دبیرساتانهاا و
هنرستانهای فنی و حرفهای) برای سال تحصیلی 1400-1401مهابق با شرایط و ضوابط مندرج در این دستورالعمل و مفاد
مناادرج در بنشاانامه هااای شاامارم  510/136مااورخ  1399/02/23و شاامارم  510/141مااورخ  1399/02/24درخصااو
دستورالعمل برگزاری م مون های تراکمی دانش ممو ان در شرایط فاصله گذاری اجتماعی) برگزار می شود.
الف ) ضوابط و شرايط ثبتنام در آزمون ورودی
)1

داشتن تابعیت ایرانی؛
تبصره :ثبت نا اتباع غیرایرانی ،بر اساس بنشنامه شمارم  340/241/44مورخ  1399/05/22انجا می شود.

)2

تمامی دانش ممو ان مشغول به تحصیل در پایه نه سال تحصیلی  ،1399-1400مجا به ثبت نا در م مون ورودی
مدارس نمونه دولتی هستند.
تبصره :مالك شرکت در م مون ورودی پایه ده مدارس نمونه دولتی ،کسب حداقل معدل کتبی «  »17در
ار شیابی پایانی نوبت دو معدل نمرات خردادماه بدون اعمال نمرات تکوینی) برای فارغ التحصیالن
پایه نه می باشد.

)3

رقابت علمی در م مون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی در بین دانش ممو ان همان منهقه/ناحیه خواهد بود.

)4

هر داوطلب صرفاً میتواند در نمون برگ تقاضای ثبت نا  ،یك رشته تحصیلی ا شاخه نظری علو تجربی،
ریاضی فیزیك ،ادبیات و علو انسانی) را انتناب نماید.

)5

هر داوطلب صرفاً میتواند در نمون برگ تقاضای ثبت نا  ،یك هنرستان ا شاخه فنی و حرفه ای را انتناب نماید.

)6

رقابت علمی برای ورود به هنرستانهای فنی و حرفهای نمونه دولتی ،در بین دانشممو ان شهر و شهرستان ،بدون
لحاظ نمودن منهقه یا ناحیه خواهد بود.

)7

دانشممو ان عشایری به دلیل کوچ رو بودن ،در هر منهقه ای در سهح استان مجا به ثبت نا و شرکت در م مون
می باشند.

)8

دانش ممو ان مشغول به تحصیل در مدارس خارج ا کشور که متقاضی ادامه تحصیل در مدارس نمونه دولتی
هستند ،با توجّه به این که م مون مجزا برای این قبیل ا دانش ممو ان برگزار نمی شود ،ضروری است در موعد
مقرّر ،مهابق با دستورالعمل م مون ورودی مدارس نمونه دولتی ،نسبت به ثبت نا خود در استان مورد تقاضا اقدا
نمایند.
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ب) مهلت ثبتنام ،زمان توزيع کارت و تاريخ برگزاری آزمون
)9

مشنّصات و ظرفیّت پذیرو هر رشته در مدارس نمونه دولتی استان که دانش ممو ان می توانند در م مون ورودی من
شرکت نمایند ،برای داوطلبان قابل مشاهدم می باشد.

)10

ثبتنا داوطلبان م مون ورودی مدارس نمونه دولتی ،ا رو شنبه مورخ 1400/01/21تا رو سه شنبه مورخ  1400/01/31ا
طریق سامانه ثبتنا  )namatest.irانجا خواهد شد.
تبصره  :تمامی مراحل ثبتنا  ،اعال نتایج م مون ،درخواست تجدید نظر و دریافت پاسخ من ،ا طریق سامانه ثبت
نا و اعال نتایج استان انجا خواهد شد.

)11

کارت ورود به جلسه م مون شامل :مشنصات فردی ،عکس داوطلب ،مدرسه محل تحصیل ،رشته مورد تقاضا،
اولویت انتناب مدارس نمونه دولتی و نشانی دقیق حو م امتحانی ،حداقل سه روز قبل از تاريخ برگزاری آزمون ،ا طریق
سامانه ثبت نا در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.
تبصره  :شرکت داوطلبان در جلسه م مون ،بدون ارائه کارت ورود به جلسه ،ممنوع است.

)12

م مون ورودی مدارس نمونه دولتی ،رأس ساعت  9صبح روز جمعه مورخ  1400/04/18در سراسر کشور به صورت ه مان
برگزار خواهد شد.

 )13به استناد مادم  14قانون تنظی بنشی ا مقررات مالی دولت ،مصوب  ،1380مبلغ ثبت نا

 300/000ريال

ریال) می باشد.
تبصره :مبلغ فوق ثابت بودم و به جز این مبلغ ،دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان ممنوع است.
د) منابع آزمون ،تعداد و ضريب سؤاالت

 )14منابع م مون ،تعداد و ضریب سؤاالت و مدّت مان پاسنگویی ،به شرح جدول یر است:
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سیصد هزار

رديف

منابع آزمون

تعداد
سؤال

ضريب

زمان پاسخگويی

مطالعه آزاد ( در آزمون سوالی از اين بخش ها
طرح نخواهد شد)
قرآن:
حفظ پيام وآیات منتخب– قواعد وتلفظ حروف

1

آموزش قرآن و پيام هاي آسمان

10

2

2

فارسي

15

2

3

عربي

8

1

4

مطالعات اجتماعي (جغرافيا ،تاریخ  ،مدني )

10

1

5

زبان انگليسي

7

1

6

علوم تجربي

25

2

7

ریاضي

25

3

– مباحث شناخت
– انس با قرآن درخانه
پيامهاي آسمان :
درس 3حکایت  /کارگروهي
– روان خواني  /شعر خواني
نگارش :
تصویر نویسي /حکایت نگاري  /مثل نویسي
متن درس ( مهارت شفاهي خواندن
– گفتن وشنيدن به همراه ترجمه )
– ساختار زبان ( قواعد )
– کنزالحکمه  /نورالسما
– براي مطالعه
– البحث العلمي ( پژوهش )
 120دقيقه

دروس 24 -23 -21 -19 -17 -14
Review- role play
فصل  :2یون ها در بدن ما
فصل  :3از ابتداي فصل تا سرچرخه کربن  ،از نفت خام تا
سرترکيب هاي نفت خام و پالستيک هاي ماندگار تا آخر فصل
فصل  : 5از اصطکاک تا آخر فصل
فصل  :7از صفحه 80تا آخر فصل
فصل  : 8از صفحه 92تا آخر فصل
فصل  :9از سطح شيبدار تا آخر فصل
فصل  :10از شهابسنگ ها تا آخر فصل
فصل  :12از گياهاني که آوند ندارند تا آخر فصل
فصل  :13کرم هاي پهن  ،کرم هاي لوله اي و کرم هاي حلقوي
فصل  :14ماهي ها تا سر دوزیستان
فصل  :15از اهميت تنوع زیستي تا آخر فصل

جمع کل

فصل اول کتاب ( صفحه 1الي )12

100
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 )15سؤاالت م مون ورودی مدارس نمونه دولتی ،به شیوم چهارگزینهای فقط با یك پاسخ صحیح) ،ا کل محتوای

کتب

درسی پايه نهم سال تحصیلی  1399-1400بغیر از موارد مطالعه آزاد (مندرج در جدول) طرح خواهد شد.
 )16سؤاالت درس«ممو و قرمن و پیا های مسمان» ا محتوای مشترك داوطلبان اهل تشیع و تسنن طراحی می شود؛
اما داوطلبان اقلیّتهای دینی رسمی کشور مسیحیان ،کلیمیان و رتشتیان) ،به سؤاالت مشترك اقلیت های دینی بر
اساس محتوای کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخالق ویژم اقلیت های دینی با کد 920چاپ سال  1399پاسخ خواهند
داد.
 )17به ا ای هر پاسخ صحیح 3 ،نمرم مثبت و به ا ای هر پاسخ غلط ،یك نمرم منفی برای داوطلب در نظر گرفته میشود.
برای سؤاالت بدون پاسخ ،نمرم ای در نظر گرفته ننواهد شد.
تبصره :چنانچه داوطلب در هر سؤال بیش ا یك گزینه را عالمت دم باشد ،یك نمرم منفی برای او منظور خواهد شد.
د) ظرفیت ،ضوابط و شرايط پذيرش دانشآموز

 )18پذیرو نهایی دانشممو در مدارس نمونه دولتی ،برای رشتههای تحصیلی :ادبیات و علو انسانی ،علو تجربی،
ریاضی فیزیك و شاخه فنی و حرفه ای ،منوط به کسب شرایط احرا رشته /مینه ،مهابق شیوم نامه اجرایی هدایت
تحصیلی موضوع بنشنامه شمارم  226266مورخ  )1395/12/18در خرداد ماه است.
تبصره  :در صورت عد احرا شرایط ثبتنا در رشته تحصیلی مورد تقاضای دانشممو  ،مهابق ضوابط هدایت
تحصیلی ،قبولی داوطلب در م مون لغو و بی اثر خواهد شد.
)19

مهابق تبصرم یك مادم « »11ا دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی ،به شمارم  227195مورخ 1390/10/10
پذیرو دانشممو ان در م

مون ورودی ،بر اساس میانگین نمره کل آزمون ورودی و معدل کتبی ارزشیابی پايانی نوبت دوم پايه

نهم به نسبت مساوی؛ (  %50نمره آزمون ورودی و  %50معدل کتبی ارزشیابی پايانی نوبت دوم)خواهد بود.
تبصره  :شرط محاسبه %50معدل کتبی ،برای پذیرو دانش ممو ان در مدارس نمونه دولتی ،داشتن حداقل

معدل کتبی

« »17ارزشیابی پايانی نوبت دوم (معدل نمرات خردادماه پايه نهم بدون اعمال نمرات تکوينی ) در سال تحصیلی  1399-1400است.
)20

به استناد بنشنامه شمارم  220/61884مورخ  ،1390/03/29ده درصد( )%10ا ظرفیت پذیرو مدارس نمونه دولتی،
در صورت وجود داوطلب ،به دانشممو ان شاهد تعلق میگیرد .دانشممو ان با شرایط یر ،به ترتیب اولویت
میتوانند ا «سهمیه شاهد» استفادم کنند:
الف) اولویت اول  فر ندان شاهد؛
ب) اولویت دو  فر ندان جانبا  % 50به باال و م ادگان با بیش ا  3سال سابقه اسارت؛
ج) اولویت سو  فر ندان جانبا  % 25تا  % 49و م ادگان با بیش ا  6مام سابقه اسارت؛
د) اولویت چهار  فر ندان جانبا یر  % 25و م ادگان با کمتر ا  6مام سابقه اسارت؛
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تبصره :1متقاضی استفادم ا سهمیه شاهد درم مون ورودی مدارس نمونه دولتی ،باید در نمون برگ ثبت نا ،
اولویت خود را مشنص نماید.
تبصره :2به مدارك ارائه شدم پس ا مهلت ثبت نا و ویرایش اطالعات ،ترتیب اثر دادم ننواهد شد.
تبصره :3دانش ممو ان سهمیه شاهد با توجّه به اولویّت های فوق ،به شرط کسب حداقل % 70نمرم کل مخرین فرد
پذیرفته شدم مدرسه مورد تقاضای خود ،پذیرو می شوند.
تبصره :4در صورت عد احرا سهمیه شاهد در رشته تحصیلی مورد تقاضای دانشممو  ،مهابق ضوابط ،قبولی
داوطلب در م مون لغو و بیاثر خواهد شد.
)21

.مالك تعیین سهمیه شهری و روستایی در م مون ورودی ،محل استقرار دبیرستان دورم اول متوسهه داوطلب
ممو شگام محل تحصیل پایه نه دانش ممو ) می باشد.

ه) موارد خاص هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی

 )22داوطلبان با توجه به عالقه خود و با در نظر گرفتن اولویت رشتههای موجود در هنرستانهای فنی و حرفهای نمونه
دولتی ،نسبت به انتناب هنرستان اقدا نمایند.
 )23داوطلبانی که در م مون ورودی هنرستانهای فنی و حرفه ای نمونه دولتی یك هنرستان پذیرفته می شوند ،مجا به
ثبت نا در سایر هنرستان ها ننواهند بود.
تبصره :در موارد خا  ،ثبت نا پذیرفته شدگان ا یك هنرستان فنی وحرفه ای نمونه دولتی در هنرستان دیگر ،منوط
به موافقت ادارات ممو و و پرورو شهرستان ،منهقه یا ناحیه مبدأ و مقصد خواهد بود.
)24

مدیران هنرستانها می توانند بر اساس ظرفیت هر رشته ،اولویت های تعیین شدم در نمون برگ هدایت تحصیلی
پذیرفته شدگان و همچنین عالقمندی منان نسبت به ثبت نا دانش ممو ان هر رشته اقدا نمایند.

و) ضوابط و نحوه نقل و انتقال دانشآموزان پذيرفته شده در آزمون ورودی

 )25دانش ممو انی که پس ا قبولی درم مون ورودی ،متقاضی ثبت نا در مدارس نمونه دولتی سایر شهرستان ها و یا
استان ها هستند ،در صورت قبولی در مدرسه مورد تقاضای خود( در شهرستان مبدأ) و وجود ظرفیت خالی در مدرسه شهرستان مقصد،

با کسب موافقت ادارم کل ممو و و پرورو استان مقصد ،مجا به انتقال و ثبتنا در مدارس نمونه دولتی
شهرستان یا استان دیگر) خواهند بود.
تبصره :تصویر نامه های ادارم کل ممو و و پرورو استانهای مبدأ ( اعالم قبولی با ذکر نمره کل داوطلب ) و مقصد
( معرفی نامه به دبیرستان مقصد) باید در پروندم دانشممو منتقل شدم ،بایگانی شود.
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 )26جابجایی دانش ممو ان در دبیرستان های نمونه دولتی ،در محدودم یك شهرستان حتی در صورت داشتن نمرم
مخرین فرد قبولی مدرسه مقصد)  ،ممنوع است.

ز) اعالم نتیجه و ثبت نام از پذيرفتهشدگان در آزمون

 )27برای داوطلبانی که در م مون ورودی شرکت کردم اند ،کارنامه م مون صادر خواهد شد.
 )28اسامی پذیرفته شدگان ا طریق سامانه ثبت نا اعال خواهد شد.
 )29پس ا اتما مهلت ثبت نا پذیرفته شدگان اصلی ،در صورت عد تکمیل کالس ها ،فهرست ذخیرم توسط ادارم
کل ممو و و پرورو استان تهیه و اعال خواهد شد.
 )30دانش ممو ان ه

اد دو قلو یا بیشتر ،ه جنس یا غیر ه جنس) در صورت شرکت در م مون ورودی مدارس

نمونه دولتی و پذیرو یکی ا منان ،قلهای دیگر به شرط کسب حداقل  % 80نمرم ترا شدم م مون مخرین فرد
پذیرفته شدم مدرسه در رشته مورد تقاضای خود ،میتوانند مازاد بر ظرفیت تعیین شده ،ثبت نا نمایند.
ح) امور مالی آزمون

 )31هزینه ثبت نا به مبلغ 300000ریال صرفا ا طریق درگام الکترونیکی و در مان ثبت نا پرداخت خواهد شد.
پرداخت ا طریق سایر روو های پرداخت بانکی مقدور نمی باشد)
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