
 باسمه تعالي

 نمون برگ تقاضانامه ثبت نام آزمون ورودي پايه دهم دبيرستان هاي فرهنگ

 اطالعات خواسته شده را با خط خوانا و به طور كامل تكميل نمايند. ،الزم است دانش آموزان گرامي

 نام: ( 2                                               :نام خانوادگي (1

 نام پدر:( 3

 تاريخ تولد:   (5                                               :شماره شناسنامه (  4

     پسر                 دختر          جنسيت: (   6

 زرتشتي     كليمي      اسالم        مسيحي        دين:(  7

 ...........................نام منطقه محل تحصيل  .............................نام مدرسه محل تحصيل  ( 8

 : پايه نهم  معدل نيمسال اول (9

 لم يكن مي باشد.كان داوطلب قبولي  17درصورت عدم احراز حداقل معدل تذكر: 

 ....................... منطقه         ......................................: دبيرستان فرهنگ   نام مدرسه متقاضي( 11

 مي باشد. 4ول شماره صات دبيرستان هاي فرهنگ برابر جدمشخ :1تذكر 

 دانش آموزان صرفا مجاز به انتخاب يك مدرسه مي باشند. :2تذكر 

اختصاص به همان منطقه قبولي ورودي دبيرستان هاي فرهنگ  به استناد شيوه نامه اجرايي دبيرستان هاي فرهنگ، قبولي در آزمون :3تذكر 

 .در همان سال مجاز به ثبت نام در ساير دبيرستان هاي فرهنگ نمي باشند  ،دارد و دانش آموزاني كه در آزمون يك دبيرستان پذيرفته شوند

كان لم يكن مي  او صيلي خردادماه شرايط رشته انساني را احراز نكرده باشد، قبوليحر صورتي كه دانش آموز در فرم هدايت تد :4تذكر 

 باشد.

 

 حد آموزشي:مهر و امضاي مدير وا                                            امضاي ولي دانش آموز:                               امضاي دانش آموز:           

 نمون برگ الف



 (جدول شماره یک)

 9911-044( نهم پايه دروس) فرهنگ مدارس ورودي آزمون بندي بودجه

 زمان پاسخگویي درصد طرح سوال 08هدمحدو منابع طرح سوال ضریب تعداد سوال درس ردیف

 2 11 پيام هاي آسمان 1

كتاب هاي پایه نهم سال 

 90-99تحصيلي 

 180صفحه   -  9پایان درس 

 دقيقه128 

 118صفحه   -  14پایان درس  4 28 فارسي 2

 98صفحه   -  0پایان درس  4 28 عربي 3

 99صفحه   -  4پایان درس  2 11 زبان انگليسي 4

 112صفحه   -   6پایان فصل  3 28 ریاضي 1

 132صفحه   -  19پایان درس  3 28 مطالعات اجتماعي 6

     118 كلجمع 

 



 ( 2شماره جدول ) 

 0911-0011مشخصات دبيرستان هاي فرهنگ شهر تهران  *  سال تحصيلي 

 تلفن آدرس جنسيت واحدآموزشي منطقه

 66222244 هالل كوچه  صادقيه دوم فلكه پسر فرهنگ 2

 22646622 هدي دبيرستان جنب-هرمزان خ-قدس شهرك دختر رضوان 2

 22672222 علي ابن پرتوي خيابان راه چهار بنا حسن استاد خيابان شمالي يديهمج دختر آل ياسين 6

 22222626 22كوچه م صد ميدان فرجام خيابان پسر شهيداحدزاده 6

 66622622 بهمن22خيابان– فيض باغ-اصفهاني اشرفي دختر فرهنگ 6

 66222222 شمالي برنامه سازمان نبش غرب فردوس پسر توحيد 6

 22226222 فرهنگ ميدان- اسدآبادي الدين سيدجمال خيابان دختر فرهنگ 4

 22567622-26 6 پالك - الله پارك جنب - حجاب خيابان -بلواركشاورز پسر آيت ا...سعيدي 4

 منش امجدي خيابان معلم، خيابان شريعتي، دكتر خيابان دختر فرهنگ 2
226277766 - 

22626262 

 22522262 مهر خيابان شرقي، جانبازان خيابان دختر بانو امين 2

 44266565 وقصرالدشت كارون بين خميني امام خيابان پسر فرهنگ 27

 44242227 بياباني كوچه ويادگار جيحون بين هاشمي خيابان دختر فرهنگ 27

 44562226 62 پالك - فردوس خيابان - منيريه ميدان -( عج)وليعصر خيابان دختر فاطميه 22

 22622226 طاهر بابا خيابان نبش فرخي خيابان خاقاني چهاراه دماوند خيابان دختر فرهنگ 22

 22622626 اطالعات فلكه - سعدي خيابان -جاجرود مسيل پسر عرفان 22

 22252222 فارابي ن خيابا دستگاه چهارصد -پيروزي خيابان دختر قيام 26

 22427672 گل بازار جنب-دانشگاه چهارراه-نبردجنوبي خيابان پسر مكتبي 26

 24277626 محمدزاده شهيد كوچه  -  دربندي شهيد خيابان  -  خاوران خيابان دختر هاجر 26

 66222424 احمدي هيدش خ.فالحتي شهيد گازخ پمپ روبروي. ابريشم خ. آباد علي پسر شهيدشريفي 24

 دختر حاج حسين مكتبي 24
 جنب.رجاييهيدش پارك روبروي. بهشت ميدان از بعد. رجايي شهيد خ

 رشد دبيرستان
66726277 
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