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 ضوابط و شرایط آزمون ورودي دبیرستانهاي فرهنگ) الف 

  براساس آزمون ورودي انتخاب می شوند پایه نهمدانش آموزان این مدارس از بین دانش آموزان. 

  98-99سال تحصیلی اشتغال به تحصیل در پایه نهم در 

  صرفاً جهت ثبت نام در آزمون ( 98-99پایه نهم سال تحصیلی نوبت اولدر امتحانات  17معدل کسب حداقل( 

  داوطلبان عالوه بر قبولی در آزمون ورودي دبیرستانهاي فرهنگ، جهت ثبت نام در دبیرستان مورد پذیرش می

در غیر این صورت قبولی آنها در . در امتحانات پایه نهم نیز شده باشند  17حداقل معدل کل بایست موفق به کسب 

 .آزمون ورودي کان لم یکن تلقی می گردد و اجازه ثبت نام در دبیرستان فرهنگ را نخواهند داشت 

  99هدایت تحصیلی خرداددارا بودن شرایط احراز رشته ادبیات و علوم انسانی در فرم 

 مدارك ثبت نام ) ب

 2 3*4قطعه عکس 

  98-99تصویر کارنامه نیمسال اول سال تحصیلی 

  تقاضانامه ي ثبت نام ) الف(تکمیل نمون برگ 

  دویست و ( ریال250000وزارت متبوع،  24/11/95-207894/400هزینه شرکت در آزمون به استناد دستورالعمل

 .دبیرستان مورد تقاضا واریز گردد اعالم شده از سوي حسابشماره می باشد که باید به ) پنجاه هزار ریال 

 برنامه زمان بندي ثبت نام ، توزیع کارت و تاریخ برگزاري آزمون ) ج

ف
دی

ر
 

 تاریخ اقدام موضوع

 آزمون ورودي پایه دهم دبیرستان هاي فرهنگ شهر تهران ثبت نام 1
لغایت  99/3/18از تاریخ 

31/3/99 

 مکان ثبت نام 2
به دبیرستان  حضوريمراجعه 

 فرهنگ مورد تقاضا

      99/4/11 لغایت 99/4/9  آزمون ورودي پایه دهم دبیرستان هاي فرهنگ شهر تهران دریافت کارت 3

 99/4/12 برگزاري آزمون 4

 

بـدون محـدودیت   آموزان متقاضـی شـرکت در آزمـون ورودي دبیرسـتانهاي فرهنـگ ، مجـاز میباشـند         دانش:  1تذکر 

جهـت   دبیرسـتان  یـک نسـبت بـه انتخـاب    ) جـدول پیوسـت   ( برابر جدول مشخصات دبیرستانهاي فرهنـگ   اي منطقه

الزم به ذکر اسـت جابـه جـایی دانـش آمـوزان پذیرفتـه شـده در پایـه دهـم امکـان پـذیر نمـی             (.ثبت نام اقدام نمایند

 )باشد



 50شـامل فرزنـدان معـزز شـهدا ، آزادگـان و جانبـازان بـاالي        ( از سهمیه به دانش آمـوزان شـاهد    ده درصد:  2تذکر 

اسـتفاده از سـهمیه بـه     مسـتندات قـانونی  تعلق می گیـرد ، کـه درصـورت پذیرفتـه شـدن در آزمـون ، ارائـه        ) درصد 

 . تلقی می گردد ان لم یکنکدر غیر این صورت قبولی دانش آموز . همراه سایر مدارك ثبت نام الزامی می باشد 

 

 منابع آزمون)  د

  پایه دهم سؤاالت آزمون وروديو محدوده طرح  ، تعداد و ضریب جدول مواد درسی

 شهر تهران فرهنگدبیرستان هاي 

 1399-1400) نهم پایه دروس( فرهنگ مدارس ورودي آزمون بندي بودجه

 درصد طرح سوال 80هدمحدو منابع طرح سوال ضریب تعداد سوال درس ردیف
زمان 

 پاسخگویی

 2 15 پیام هاي آسمان 1

کتاب هاي پایه نهم 

 98-99سال تحصیلی 

 108صفحه   -  9پایان درس 

 دقیقه120 

 110صفحه   -  14پایان درس  4 20 فارسی 2

 90صفحه   -  8پایان درس  4 20 عربی 3

 79صفحه   -  4پایان درس  2 15 زبان انگلیسی 4

 112صفحه   -   6پایان فصل  3 20 ریاضی 5

 132صفحه   -  19پایان درس  3 20 مطالعات اجتماعی 6

   110 جمع کل

 

 .تعلق خواهد گرفت نمره منفی سؤاالت به صورت چهارگزینه اي بوده و به پاسخ هاي نادرست

 

 

  



 

 

 باسمه تعالی

 فرهنگ دبیرستان هاي پایه دهم نمون برگ تقاضانامه ثبت نام آزمون ورودي

 .اطالعات خواسته شده را با خط خوانا و به طور کامل تکمیل نمایند ،الزم است دانش آموزان گرامی

 :نام)  2                                               :نام خانوادگی )1

 :نام پدر) 3

 :تاریخ تولد)   5         :                                      شماره شناسنامه )  4

 پسر       دختر                       :  جنسیت)   6

 زرتشتی     کلیمی      اسالم        مسیحی        :دین)  7

 ...........................نام منطقه محل تحصیل.............................  نام مدرسه محل تحصیل  ) 8

 : معدل نیمسال اول)9

 .قبولی کان لم یکن می باشد 17معدل درصورت عدم احراز حداقل : تذکر

 .......................منطقه ......................................         دبیرستان فرهنگ   : نام مدرسه متقاضی) 10

 .می باشد پیوستول صات دبیرستان هاي فرهنگ برابر جدمشخ :1تذکر 

 .دانش آموزان صرفا مجاز به انتخاب یک مدرسه می باشند :2تذکر 

لی در آزمون ورودي دبیرستان هاي فرهنگ اختصاص به قبوبه استناد شیوه نامه اجرایی دبیرستان هاي فرهنگ،  :3تذکر 

همان منطقه قبولی دارد و دانش آموزانی که در آزمون یک دبیرستان پذیرفته شوند، در همان سال مجاز به ثبت نام 

 .در سایر دبیرستان هاي فرهنگ نمی باشند 

 .رشته انسانی را احراز نکرده باشد، قبولی کان لم یکن می باشددر صورتی که دانش آموز در فرم هدایت تصیلی خردادماه شرایط  :4تذکر 

 

 :مهر و امضاي مدیر واحد آموزشی:                                      امضاي ولی دانش آموز:                                      امضاي دانش آموز

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 آموزش متوسطهمعاونت 

 متوسطه نظريآموزش  اداره 

 نمون برگ الف



 1399-1400سال تحصیلی *  شهر تهران   فرهنگ مشخصات دبیرستان هاي

 تلفن آدرس جنسیت واحدآموزشی منطقه

 44228366 هالل کوچه  ،صادقیه دوم فلکه پسر فرهنگ 2

 88565483 هدي دبیرستان جنب، هرمزان خ، قدس شهرك دختر رضوان 2

 22507787 علی ابن خیابان ،پرتوي راه چهار ،بنا حسن استاد خیابان ،شمالی دیهمجی دختر آل یاسین 4

 77277474 32کوچه ،صدم میدان ،فرجام خیابان پسر شهیداحدزاده 4

 44412522 بهمن22خیابان– فیض باغ-اصفهانی اشرفی دختر فرهنگ 5

 44138223 شمالی برنامه سازمان نبش ، غرب فردوس پسر توحید 5

 88714777 فرهنگ میدان، اسدآبادي الدین سیدجمال خیابان دختر فرهنگ 6

 88950512-14 4 پالك، الله پارك جنب ،حجاب خیابان ،بلوارکشاورز پسر سعیدي...آیت ا 6

 منش امجدي خیابان معلم، خیابان شریعتی، دکتر خیابان دختر فرهنگ 7
884200044 - 

88424858 

 77927741 مهر خیابان شرقی، جانبازان خیابان دختر بانو امین 8

 66355949 قصرالدشت و کارون بین ،خمینی امام خیابان پسر فرهنگ 10

 66367110 بیابانی کوچه،  ویادگار جیحون بین ،هاشمی خیابان دختر فرهنگ 10

 66958334 41 پالك ، فردوس خیابان ، منیریه میدان، )عج(ولیعصر خیابان دختر فاطمیه 11

 77418234 طاهر بابا خیابان نبش ،فرخی خیابان ،خاقانی چهاراه ،دماوند خیابان دختر فرهنگ 13

 77413585 اطالعات فلکه ، سعدي خیابان ،جاجرود مسیل پسر عرفان 13

 33791828 فارابی خیابان ،دستگاه چهارصد ،پیروزي خیابان دختر قیام 14

 33680403 گل بازار جنب، دانشگاه چهارراه، نبردجنوبی خیابان پسر مکتبی 14

 36300424 محمدزاده شهید کوچه، دربندي شهید خیابان، خاوران خیابان دختر هاجر 15

 55331616 احمدي هیدش خ .فالحتی شهید خ، گاز پمپ روبروي، ابریشم خ ، آباد علی پسر شهیدشریفی 16

 دختر حاج حسین مکتبی 16
 جنب، رجاییهیدش پارك روبروي، بهشت میدان از بعد ، رجایی شهید خ

 رشد دبیرستان
55034300 

 


