
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره 01جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:                        نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                    نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم امالء
 

 در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد، آن ها را پیدا کنید و شکل صحیح آن ها را بنویسید. 1

کودکان پر نشاط گل بوته ها و نوجوانان امیدوار زرت ها در گوش نسیم عامین می گفتند و من با غرور و مهربانی  و »

 «خشنودی باغ و سحرا را تماشا می کردم.

2 

 را با توجه به معنی جمله در جای خالی قرار دهید.های صحیح واژه 2

 را گرامی می دارند. ) سفر/ صفر(و             الف( مسلمانان ماه محرم 

 است. ) قریب/ غریب(ا         ب( هیچ کس او را نمی شناسد، او در اینج

1 

 در متن زیر چند نادرستی امالیی وجود دارد؟ 3

یاد دارم که در ایام تفولیت متابد و شب خیز بودم. همه شب دیده بر هم نبسته و مسحف عزیز بر کنار گرفته و تایفه »

چنان خواب قفلت برده اند که گویی ای گرد ما خفته. پدر را گفتم: از اینان یکی سر بر نمی دارد که دوگانه ای بگذارد. 

 «نخفته اند که مرده اند.

 د( سه              ج( چهار                                              ب( پنج            الف( شش        

1 

 های زیر را بنویسید.متضاد کلمه 4

 ........................ راحت:...................           د(  شلوغ:.....................         ج(  روز:الف( رضایت: .....................        ب(

2 

 های امالیی را بیابید و صحیح آن هارا بنویسید.در ترکیب های زیر غلط 5

 «و لهظه، حلقه و دام، فارق و آسوده قلقلک و خندیدن، سنگ و سخره، قنداغه روناک، خرناسه و ناله، دم»

2 

 های زیر دو هم خانواده بنویسید.برای هریک از واژه 6

 : ...............................ب( رفیق                                         ..................................: الف( علم

2 

 1از  1صفحۀ 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 پایه هفتم مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .داوطلب: ..............................شماره 

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1311 -1011سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 امالء نام درس: 

  عینی آرش نام دبیر:

 10/1300 / 00 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 10:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 00مدت امتحان : 

hamyar.in همیار



 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 زرت: ذرت           عامین: آمین         سحرا: صحرا       1

 الف: صفر            ب: غریب 2

 گزینه ب (   طفولیت،  متعبد،   مصحف،   طایفه،   غفلت 3

 رضایت: ناخشنودی، نارضایتی 4

 روز: شب

 شلوغ: ساکت

 راحت: معذب

 قنداقه، لحظه، فارغ 5

 علم: عالم، معلوم 6

 رفیق: رفاقت، رفیقان

 امضاء:    آرش عینی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره10جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه سرای دانش واحد حافظ دولتیغیر  دبیرستان
 

 1311-1011سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 امال نام درس: 

 آرش عينینام دبير: 

 11/1311/  11تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  11:11ساعت امتحان: 

 دقیقه 01مدت امتحان: 

hamyar.in همیار



 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم موضوع انشاء
 

 و با توجه به  نکات نگارشی تدریس شده یک صفحه انشا بنویسید.یکی از موضوعات زیر را انتخاب کنید  1

 کالس نگارشالف( 

 کتاب فارسیب( 

 زمستانج( 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 
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 نام و نام خانوادگی: ..........................

 پایه هفتم مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 21اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1311 -1011سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 انشاءنام درس: 

 آرش عینی نام دبیر:

 29/2300 / 90 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 29:  99  ساعت امتحان:

 دقیقه 09مدت امتحان : 

hamyar.in همیار


