
  اولياء محترم دانش آموزان پايه نهم سمپادي شهر تهران

  سالم عليكم

انتقال به مدارس غير (دانش آموزان و اولياء گرامي ، فرم اعالم آمادگي و رضايت از شركت در آزمون جانمايي          

 اعالمو  شوندطلع تك تك اولياء از محتوي آن م شددوره دوم به اطالع مديران مدارس شما رسيد و مقرر ) متناظر

شد تنها مالك جابجايي و نقل و انتقال دانش آموزان پايه نهم به دهم ، صرفا به نتايج آزمون جانمايي بستگي دارد 

اولياء محترم مي بايست فرم مورد نظر را تكميل . تعيين شده است  1400تير  18كه زمان برگزاري آزمون در تاريخ 

  : الزم به ذكر است.ويل نمايندتحبه مدارس  8/2/1400 و تا تاريخ

  .شركت در اين آزمون براي دانش آموزان آزاد بوده و هيچ اجباري در آن نيست )الف

خللي در ادامه تحصيل  ،شركت دانش آموز در آزمون و عدم پذيرش ايشان در دبيرستان غير متناظر دوره دوم)ب

  .ظر گرفته بود ، نمي شود دانش آموز در دبيرستان متناظري كه از قبل براي ايشان در ن

  .هيچ نوع تقاضاي انتقال دانش آموز پايه نهم به دهم بعد از برگزاري آزمون و اعالم نتايج پذيرفته نمي شود )پ

  :محتوي و منابع آزمون به شرح زير مي باشد )ت

  منابع طراح سوال  زمان پاسخگويي  تعداد سوال  منابع آزمون  رديف

    10  آموزش قرآن و پيام هاي آسماني  1

  

  

  دقيقه 120

  

  

كتب درسي 

  پايه نهم 

سال تحصيلي 

1400-1399  

  15  فارسي  2

  8  عربي  3

  10  )جغرافيا، تاريخ، مدني(مطالعات اجتماعي   4

  7  زبان انگليسي   5

  25  علوم تجربي  6

  25  رياضي  7

  100  جمع كل

از محتواي كتب درسي پايه نهم سال ) فقط يك پاسخ صحيح(زينه اي سواالت آزمون به شيوه چهار گ

  . طراحي شده است  400-99تحصيلي 

از محتواي مشترك داوطلبان اهل تشيع و تسنن  ''آموزش قرآن و پيام هاي آسماني ''سواالت درس )د

به سواالت ) انمسيحيان، كليميان، زرتشتي(طراحي مي شود ؛ اما داوطلبان اقليت هاي ديني رسمي كشور 

مشترك اقليت ديني بر اساس محتواي كتاب تعليمات اديان الهي و اخالق ويژه اقليت هاي ديني با كد 

  . پاسخ خواهند داد  1399چاپ سال  920

نمره مثبت و به ازاي هر پاسخ غلط يك نمره منفي براي داوطلب در نظر  3به ازاي هر پاسخ صحيح )و

  . گرفته مي شود 

  .بدون پاسخ نمره اي در نظر گرفته نمي شود  براي سواالت

چنانچه داوطلب در هر سوال بيش از يك گزينه را عالمت زده باشد يك نمره منفي براي او منظور : تبصره 

 . خواهد شد 

 فايل راهنما


