
 

 

 

 

 

 
 

 نمره 02جمع بارم : 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 . آن ها را پیدا کنید و صحیح آن ها را بنویسید.بیست واژه ، نادرستی امالیی دارنددر متن زیر ،  1

 

 یطتي ضٌاس ّستی کِ اکٌَى ایزاى را تِ گذضتة گواًن کِ تَ اس آى داًا دالىِ خَ فزسًدم! هي تی

 ، استَار چَى کَُ، اًدیطاًی ّستی کِ پایدار ٍ ًَستَحآى هی پیًَدد. تَ اس آى آساد  پُز فُزٍق

 یص تیگاًِ ضدُ اًد، تِ خَیطتي تاسآٍرًد ٍ تِ خَد آى گزٍُ اس ایزاًیاى را کِ اس خ هی کَضٌد کِ

 ضٌاساًٌد. ِت

هَسم. تداى آ عتزف ضدی، تَ را تیَلَل گفت: تَ دَعَی داًایی هی کزدی، اکٌَى کِ تِ ًاداًی خَد، هُتح

د ي ّا کِ تَ گفتی ّوِ فزع است ٍ اصل در خَردى، آى است کِ لقوة ّالل تاید ٍ اگز حزام را سکِ ای

 دل ضَد. ِاس ایي گًَِ آداب تِ جا تیاٍری، فایدُ ًدارد ٍ سثة تاریکی

 تسلّت ٍ اکٌَى عصزسطُزالب در جاهعِ ٍ هحیظ سًدگی ًقص داضتِ اًد ٍرٍسگاری چُزتکِ، چاپار، اُ

 ٍردّای علوی ٍ فٌّاٍری تز تار ٍ پَد سًدگی تطز است.آ دست

 ثّز،تِ پزٍردگار ٍ تالش تیطتز، تِ هحارت ّایی ًضیز، خَدآگاّی، ارتثاط هأ تَاًین تا تَکّلها هی

یاتین ٍ سًدگی خَد را سزضار اس  یجاًات ٍ تفکّز خلّاق دستُ گی تز احساسات ٍ حچیزتصوین گیزی،  

 تی ًداضتِ تاضین.کٌین تا در آیٌدُ، سًدگی پُز هطقّزاٍت ٍ ضاداتی ٍ ضکَفایی ت
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 1از  1صفحه 

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

 نشتههقطع و پایه : 

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

 .داوطلب: ..............................شواره 

 صفحه 1  تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 امالی فارسی نام درس: 

 آیدا ذاکری نام دبیر:

 29/12/1399 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 12: 22  ساعت امتحان:

 دقیقه 32 مدت امتحان : 

همیار
https://hamyar.in/



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 نمره در نظر گرفته شده است. 1 ،واژه 02برای اصالح امالی هر یک از  

 فروق / فروغ 1

 نستيه / نستيح  2

 خیش / خيیش 3

 به صناسانند / بضناسانند 4

 بدليل / بىليل 5

 نيعترف / نعترف 6

 بی آنيزم / بیانيزم 7

 والل / خالل 8

 سد / صد 9

 تاریکیه / تاریکی 11

 اوسعرالب / اسعرالب 11

 تسلّت / تسلّط 12

 دست آوردوا / دستاوردوا 13

 نیتيانیم / نی تيانیم 14

 ندارت / نىارت 15

 نضیر / نظیر 16

 نأثّر / نؤثّر 17

 چیره گی / چیرگی 18

 خیجانات / ویجانات 19

 تراوت / ظراوت 21

 امضاء:    آیدا ذاکری نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399 - 1400سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 هشتناهالی فارسي نام درس: 

 آیدا ذاکرینام دبیر: 

 1399/ 10 /09 اهتحان:تاریخ 

 صبح  10:00 ساعت اهتحان:

 دقیقه  30 هدت اهتحان:

همیار
https://hamyar.in/



 

 

 

 

 

 
 

 نمره 02جمع بارم :

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 
 از ةین موضوعات زیر،یکی را ةه دلخواه انتخاب کنید و ةا توجّه ةه سنجه وای ارزیاةی، انشایی ةنویسید.

 ( نامه ای ةه خداوند3آخرین شب یلدای قرن                   ( 2                   کالس آنالین (  1
02 

 

 سنجه وای ارزیاةی: 

 ( داضته پیص وًیس یا چک وًیس  ) ویازی بٍ ارسال چک وًیس ویست. ( 1

 ، بدين خط خًردگی. ( رعایت عالیم وگارضی، امالی صحیح ياژگان، درست وًیسی، خطّ خًش0

 بىدی ذَه ي وًضتٍ ) آغاز ، میاوٍ ي پایان (( رعایت طبقٍ 3

 گیری درست از زبان گفتار ي تبدیل آن بٍ زبان وًضتار ) استفادٌ وکردن از کلمات محايرٌ ای ي گفتاری (بُرٌ ( 4

 ( تًصیف دقیق دیدٌ َا ي ضىیدٌ َا5
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 نام و نام خانوادگی: ..........................

 پایه : هشتنهقطع و 

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

 ............................... شواره داوطلب:

 صفحه 1تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سرای دانش واحد رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه 

 1399 -1400سال تحصيلی  اول پایاى نرم نوبتآزهوى 

 نام درس: نگارش  

 آیدا ذاکری نام دبیر:

 10/1399/ 09امتحان:   تاریخ 

   / عصرصبح 10:00ساعت امتحان: 

 دقیقه 75مدت امتحان: 

همیار
https://hamyar.in/


