
  

  پرورش استان یزد آموزش و اداره کل
  معاونت آموزش متوسطه

  ای وکاردانش حرفه فنی و های اداره آموزش
  
  
  
  

آزمون سنجش دستورالعمل 
   3زندگی دین وو  3س ریاضیودر

 ویژه هنرجویان پایه سوم
  ای  حرفه هنرستانهای شاخه  فنی و
  استان یزد

  
  
  
  1391- 92سال تحصیلی 



  

  : مقدمه*

ای و نیز ایجاد زمینه های  ای سطح علمی هنرجویان پایه سوم هنرستان های فنی و حرفهدر راستای ارتق

هـای   الزم برای پرورش، رشد و شکوفایی استعدادها و آماده سازی این عزیزان برای ورود بـه میـدان رقابـت   

سازنده مـا  ترین روشهایی است که با ایجاد فضای رقابت سالم و  یکی از مناسب علمی، برگزاری سنجش علمی

  .یاری می کندآموزشی مهم  این امر را در راه رسیدن به

هنرجویان در  آمار و ارقام موجود بیانگر وضعیت نامناسب ،بررسی های بعمل آمده و همچنین اطالعات

نسـبت بـه سـایر    می باشد و نمره کسب شده این دروس توسط هنرجویـان   3و دین و زندگی 3دروس ریاضی

با هدف شناسایی چالش هـا و تـالش    دروس مذکور آزمون سنجش ذا ل استتری داشته دروس میانگین پائین 

هنرجویـان پایـه سـوم هنرسـتانهای فنـی       در بـین برای اولین بار در سال تحصیلی جاری در جهت رفع آنها 

   .برگزار می گردد مرحله  یکای طی  وحرفه

مشـغول بـه   هنرستانهای فنی وحرفه ای کلیه هنرجویان پایه سوم  و بین این آزمون  به صورت تئوری 
 .دانجام می گیرتحصیل 

بصـورت چهارگزینـه ای و     "3زندگی و و دین  3ریاضی "ن از محتوای  کتاب های درسیزموآسواالت        
  :در دو دفترچه بصورت ذیل طرح خواهد شد

 مخصوص کلیه هنرجویان سال سوم رشـته هـای زمینـه صـنعت و    ) 3(دفترچه سواالت ریاضی •
 رشته کامپیوتر

 ای فنی و حرفه همخصوص کلیه هنرجویان سال سوم شاخ) 3(دفترچه سواالت دین و زندگی •

  

  :نحوه برگزاری آزمون*

ها  روسای محترم هنرستانباشد بنابراین  در این آزمون الزامی می  پایه سوم شرکت کلیه هنرجویان )الف

 .ن علمی شرکت نماینداتخاذ نمایند تا تمامی هنرجویان در این آزمو ترتیبی

 )افـزار اکسـل   نرم(پیوست  فایلمطابق کلیه هنرجویان پایه سوم را  باید مشخصات مدیران محترم ) ب

منـاطق پـس از دریافـت    /مسئولین آموزش فنی و حرفه ای نواحی. ناحیه تحویل دهند/تایپ و به اداره منطقه

به   30/10/91حداکثر تا تاریخ  CDز رایت بر روی فایل های کلیه هنرستان های تابعه آنها را چک کرده و پس ا



  

  .اداره آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش این اداره کل ارسال نمایند

الزامـی  ) 22/09/91-53/33918موضوع نامـه  (از آنجا که شرکت کلیه هنرجویان در کنکور آزمایشی) ج

ضـمیمه   6از جـدول را  )بنـد فـوق  ( مشخصات داوطلبینمدیران محترم هنرستان ها می توانند بوده است لذا 

  . نمایندکنکور آزمایشی استخراج 

  

 :روش برگزاری آزمون*

 :گردد برگزار می ذیل به شرح مرحله یکدر و ای  آزمون بصورت چهارگزینه   

  108تا آخر صفحه  " 3ریاضی " محتوای کتاب درسی بر اساس : 3ریاضی

  تا آخر درس هشتم "3زندگی و دین  " تاب درسیمحتوای ک براساس : 3دین و زندگی

  

 :زمان برگزاری آزمون*

  01/12/1391صبح روز سه شنبه مورخ  8رأس ساعت  
  

 ):اعالم نتایج(های داوطلبان  تاریخ ارسال کارنامه* 

  ها به اداره کل ارسال پاسخنامهروز پس از  پانزدهحداکثر

بصورت مجزا در واحد آموزشی، منطقه، شهرسـتان،   های انفرادی وضعیت هنرجو در هر درس در کارنامه

  .شود استان بررسی می
 

 :محل برگزاری آزمون*

  .گردد می برگزار ها هنرستان تاریخ مقرر در محلآزمون در    

  
  
  
  



  

  
  
  

  

دقـت در ثبـت مشخصـات    گرفت لـذا   هنرجویان انجام خواهد رشتهاز آنجا که تفکیک دفترچه سوال بر اساس  )الف

  .مورد انتظار است) جدول پیوست(داوطلبین 

  .معاف می باشند 3اقلیت های مذهبی از حضور در آزمون دین و زندگی ) ب 

  

با توجه به اینکه در این آزمون وضعیت هنرجویان و هنرستان ها مشخص و جایگاه علمی آنـان تعیـین   

  .موثری انجام دهنداقدامات  تقویت بنیه علمی هنرجویانجهت خواهد شد لذا مدیران محترم الزم است 

همکاری و مساعدت الزم را در جهت اجرای هر چه   انتظار دارد دیگر همکاران و در خاتمه از کلیه مدیران

شاهد موفقیـت ایـن   ... بعمل آورند تا انشاء ا هنرجویانو توانایی  آموخته هابهتر این آزمون و غنی سازی 

  .عزیزان در مراحل بعدی باشیم

ی آموزشی دروس این آزمون جهت اطالع و اسـتفاده هنرجویـان بـه شـرح ذیـل      آدرس وبالگ گروه ها*

  :باشد می

  http://reyazi-fhyazd.blogfa.comای        فنی و حرفه) 3(وبالگ گروه آموزشی ریاضی

  http://maarefyazd.blogfa.com                دینی و قرآن متوسطه آموزشی  وبالگ گروه

  

  

  و حرفه ای و کاردانشاداره آموزش های فنی 

  کارشناسی فنی و حرفه ای
  
  

 تذکرات مهم


