باسمه تعالی

دستورالعمل آزمون ورودی پايه دهم مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه سال تحصیلی 1401-1402

در اجرای مفاد اساسنامه مدارس نمونه دولتی ،مصوو شتتصود و ل و و شفتمولس جشووه وورای والی
آموزش و پرورش ،مورخ  ،1390/6/1آزمون ورودی پایه دشم مدارس نمونوه دولتوی دور دو آمووزش متوسوهه
(دبلرستانشا و شنرستانشای فنی و حرفهای) برای سال تحصلشی 1401-1402با ر ایت لو ناموه شوای ب دا وتی
در زمان برگزاری آزمون حضوری (فاصشه گذاری اجتما ی ،استفاد از ماسو ،،ت ویوه مناسوو شووا ،وود فونی
کردن سهوح و...برگزار می ود.
الف ) ضوابط و شرايط ثبتنام در آزمون ورودی
)1

دا تس تابعلت ایرانی؛
تبصره :ثبت نا اتباع غلرایرانی ،بر اساس بختنامه مار  340/204مورخ  1400/04/05انجا می ود.

)2

تمامی دانش آموزان متغول به تحصل در پایه ن م سال تحصلشی  ،1400-1401مجاز به ثبت نا در آزمون
ورودی مدارس نمونه دولتی شوتند.

)3

رقابت شمی در آزمون ورودی دبلرستان شای نمونه دولتی در بلس دانش آموزان شمان منهقه/ناحله خواشد
بود.

)4

شر داوطشو صرفاً میتواند در نمون برگ تقاوای ثبت نا  ،ی ،ر ته تحصلشی از اخه نظری( شو تجربی،
ریاوی فلزی ،،ادبلات و شو انوانی) را انتخا نماید.

)5

شر داوطشو صرفاً میتواند در نمون برگ تقاوای ثبت نا  ،ی ،شنرستان از اخه فنی و حرفه ای را انتخا
نماید.

)6

رقابت شمی برای ورود به شنرستانشای فنی و حرفهای نمونه دولتی ،در بلس دانشآموزان

رو

رستان،

بدون لحاظ نمودن منهقه یا ناحله خواشد بود.
)7

دانشآموزان تایری به دلل کوچ رو بودن ،در شر منهقه ای در سهح استان مجاز به ثبت نا و رکت در
آزمون می با ند.

)8

دانش آموزان متغول به تحصل در مدارس خارج ازکتور که متقاوی ادامه تحصل در مدارس نمونه دولتی
شوتند ،با توجّه به ایس که آزمون مجزا برای ایس قبل از دانش آموزان برگزار نمی ود ،وروری است در
مو د مقرّر ،مهابق با دستورالعم آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی ،نوبت به ثبت نا خود در استان مورد
تقاوا اقدا نمایند.

ب) مهلت ثبتنام ،زمان توزيع کارت و تاريخ برگزاری آزمون
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)9

متخّصات و ظرفلّت پذیرش شر ر ته در مدارس نمونه دولتی استان که دانش آموزان می توانند در آزمون
ورودی آن رکت نمایند ،برای داوطشبان قاب متاشد می با د.

)10

ثبتنا داوطشبان آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی ،از

روزپنج شنبه مورخ1401/02/01

تا

روزدوشنبه مورخ

 1401/02/12از طریق سامانه ثبتنا ( )www.namatest.irانجا خواشد د.
تبصره  :تمامی مراح ثبتنا  ،ا ال نتایج آزمون ،درخواست تجدید نظر و دریافت پاسخ آن ،از طریق
سامانه ثبت نا و ا ال نتایج استان انجا خواشد د.
)11

کارت ورود به جشوه آزمون ام  :متخصات فردی ،کس داوطشو ،مدرسه مح تحصل  ،ر ته مورد
تقاوا ،اولویت انتخا

مدارس نمونه دولتی و نتانی دقلق حوز امتحانی،

حداقل سه روز قبل از تاريخ برگزاری

آزمون ،از طریق سامانه ثبت نا در اختلار داوطشبان قرار خواشد گرفت.
تبصره  :رکت داوطشبان در جشوه آزمون ،بدون ارائه کارت ورود به جشوه ،ممنوع است.
)12

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی ،رأس

ساعت  9صبح روز جمعه مورخ

 1401/04/03در سراسر کتور به صورت

شمزمان برگزار خواشد د.
 )13به استناد ماد  14قانون تنظلم بختی از مقررات مالی دولت ،مصو

 ،1380مبشغ ثبت نا

 400/000ريال

(ل ارصد شزار ریال) می با د.
تبصره :2دانش آموزان تحت پو ش کملته امداد و ب زیوتی از پرداخت وجه ثبت نا معاف می با ند.
تبصره :2مبشغ فوق ثابت بود و به جز ایس مبشغ ،دریافت شرگونه وجه تحت شر نوان ممنوع است.
د) منابع آزمون ،تعداد و ضريب سؤاالت

 )14منابع آزمون ،تعداد و وریو سؤاالت و مدّت زمان پاسخگویی ،به رح جدول زیر است:

2

منابع آزمون

تعداد
سؤال

ضرايب دروس بتفکیک رشته های شاخه نظری/هنرستانهای فنی و حرفه ای
علوم تجربی

رياضی فیزيک

ادبیات و علوم

علوم و معارف اسالمی هنرستان فنی و حرفه
ای

انسانی

آموزش قرآن و پيام هاي آسمان

15

1

1

1

3

1

فارسي

15

2

2

4

2

2

عربي

15

1

1

2

2

1

مطالعات اجتماعي (جغرافيا ،تاریخ  ،مدني )

15

1

1

2

2

1

زبان انگليسي

10

1

1

1

1

1

علوم تجربي

15

2

4

1

1

3

ریاضي

15

4

2

1

1

3

تعداد کل سواالت100 :

منابع طرح سواالت:کتب درسي پایه نهم سالتحصيلي 1400-1401

مدت زمان پاسخگویي 120:دقيقه

 )15سؤاالت آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی ،به لو ل ارگزینهای (فقط با ی ،پاسخ صحلح) ،از محتوای
کتب درسی پايه نهم سال تحصیلی  1400-1401طرح خواشد د.
 )16سؤاالت درس«آموزش قرآن و پلا شای آسمان» از محتوای متترک داوطشبان اش تتلع و تونس طراحی می
ود؛ اما داوطشبان اقشلّتشای دینی رسمی کتور (مولحلان ،کشلملان و زرتتتلان) ،به سؤاالت متترک اقشلت
شای دینی بر اساس محتوای کتا

تعشلمات ادیان ال ی و اخالق ویژ اقشلت شای دینی با کد 920لاپ سال

تحصلشی  1400-1401پاسخ خواشند داد.
 )17به ازای شر پاسخ صحلح 3 ،نمر مثبت و به ازای شر پاسخ غشط ،ی ،نمر منفی برای داوطشو در نظر گرفته
می ود .برای سؤاالت بدون پاسخ ،نمر ای در نظر گرفته نخواشد د.
تبصره :لنانچه داوطشو در شر سؤال بلش از ی ،گزینه را المت زد با د ،ی ،نمر منفی برای او منظور
خواشد د.
د) ظرفیت ،ضوابط و شرايط پذيرش دانشآموز

 )18پذیرش ن ایی دانشآموز در مدارس نمونه دولتی ،برای ر تهشای تحصلشی :ادبلات و شو انوانی ،شو
تجربی ،ریاوی فلزی ،و اخه فنی و حرفه ای ،منوط به کوو رایط احراز ر ته /زملنه ،مهابق لو نامه
اجرایی شدایت تحصلشی (موووع بختنامه مار  226266مورخ  )1395/12/18در خرداد ماه است.
تبصره  :در صورت د احراز رایط ثبتنا در ر ته تحصلشی مورد تقاوای دانشآموز ،مهابق ووابط
شدایت تحصلشی ،قبولی داوطشو در آزمون لغو و بی اثر خواشد د.
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)19

پذیرش دانشآموزان در آزمون

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 بدون اعمال نمرات

تکوينی)خواشد بود.
 )20ده درصد( )%10از ظرفلت پذیرش مدارس نمونه دولتی ،در صورت وجود داوطشو ،به دانشآموزان اشد
تعشق میگلرد .دانشآموزان با رایط زیر ،به ترتلو اولویت میتوانند از «س مله اشد» استفاد کنند:
الف) اولویت اول  فرزندان اشد؛
) اولویت دو  فرزندان جانباز  % 50به باال و آزادگان با بلش از  3سال سابقه اسارت؛
ج) اولویت سو  فرزندان جانباز  % 25تا  % 49و آزادگان با بلش از  6ما سابقه اسارت؛
د) اولویت ل ار  فرزندان جانباز زیر  % 25و آزادگان با کمتر از  6ما سابقه اسارت؛
تبصره :1متقاوی استفاد از س مله اشد درآزمون ورودی مدارس نمونه دولتی ،باید در نمون برگ ثبت نا ،
اولویت خود را متخص نماید.
تبصره :2به مدارک ارائه د پس از م شت ثبت نا و ویرایش اطال ات ،ترتلو اثر داد نخواشد د.
تبصره :3دانش آموزان س مله اشد با توجّه به اولویّت شای فوق ،به رط کوو حداقل % 70نمر ک
آخریس فرد پذیرفته د مدرسه مورد تقاوای خود ،پذیرش می وند.
تبصره :4در صورت د احراز س مله اشد در ر ته تحصلشی مورد تقاوای دانشآموز ،مهابق ووابط،
قبولی داوطشو در آزمون لغو و بیاثر خواشد د.
)21

.مالک تعللس س مله روستایی داوطشبان در آزمون ورودی ،مح استقرار دبلرستان دور اول متوسهه داوطشو
می با د.متقاوی استفاد از س مله روستایی می بایوت حداق ی ،سالتحصلشی کام از دوران تحصل خود
را در دور اول متوسهه  ،در مدارس روستایی گذراند با د.

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

 )22داوطشبان با توجه به القه خود و با در نظر گرفتس اولویت ر تهشای موجود در شنرستانشای فنی و حرفهای
نمونه دولتی ،نوبت به انتخا شنرستان اقدا نمایند.
)23

مدیران شنرستانشا می توانند بر اساس ظرفلت شر ر ته ،اولویت شای تعللس د در نمون برگ شدایت
تحصلشی پذیرفته دگان و شمچنلس القمندی آنان نوبت به ثبت نا دانش آموزان شر ر ته اقدا نمایند.

و) ضوابط و نحوه نقل و انتقال دانشآموزان پذيرفته شده در آزمون ورودی
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 )24دانش آموزانی که پس از قبولی درآزمون ورودی ،متقاوی ثبت نا در مدارس نمونه دولتی سایر
شا و یا استان شا

رستان

شوتند ،در صورت قبولی در مدرسه مورد تقاضای خود( در شهرستان مبدأ) و وجود ظرفیت خالی در مدرسه

شهرستان مقصد ،با کوو موافقت ادار ک آموزش و پرورش استان مقصد ،مجاز به انتقال و ثبتنا در مدارس
نمونه دولتی ( رستان یا استان دیگر) خواشند بود.
تبصره :تصویر نامه شای ادار ک آموزش و پرورش استانشای مبدأ ( اعالم قبولی با ذکر نمره کل داوطلب ) و
مقصد( معرفی نامه به دبیرستان مقصد) باید در پروند دانشآموز منتق

د  ،بایگانی ود.

 )25جابجایی دانش آموزان در دبلرستان شای نمونه دولتی ،در محدود ی،
نمر

رستان (حتی در صورت دا تس

آخریس فرد قبولی مدرسه مقصد)  ،ممنوع است.

ز) اعالم نتیجه و ثبت نام از پذيرفتهشدگان در آزمون

 )26برای داوطشبانی که در آزمون ورودی رکت کرد اند ،کارنامه آزمون صادر خواشد د.
 )27اسامی پذیرفته دگان از طریق سامانه ثبت نا ا ال خواشد د.
 )28پس از اتما م شت ثبت نا پذیرفته دگان اصشی ،در صورت د تکمل کالس شا ،ف رست ذخلر توسط
ادار ک آموزش و پرورش استان ت له و ا ال خواشد د.
 )29دانشآموزان شم زاد (دو قشو یا بلتتر ،شم جنس یا غلر شم جنس) در صورت رکت در آزمون ورودی
مدارس نمونه دولتی و پذیرش یکی از آنان ،ق شای دیگر به رط کوو حداق  % 80نمر تراز د آزمون
آخریس فرد پذیرفته د مدرسه در ر ته مورد تقاوای خود ،میتوانند مازاد بر ظرفیت تعیین شده ،ثبت نا
نمایند.
ح) امور مالی آزمون

 )30شزینه ثبت نا به مبشغ 400000ریال صرفا از طریق درگا الکترونلکی و در زمان ثبت نا پرداخت خواشد د.
( پرداخت از طریق سایر روش شای پرداخت بانکی مقدور نمی با د)
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