
 

 

 

 

 

 
 

 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 سؤاالت
 

1 

 ید و شکل صحیح آن ها را بنویسید.غلط های امالیی را در متن و لغات زیر بیاب

 لغت به اشتباه نوشته شده است.(  01) مجموعا 

 باشی تا به خواب روی.د مسلمانان نباشد و در زکر حق صض و کینه و حاصل این است که در دل تو بغ

 رالب در جامعه و محیط زندگی اجتماعی نقش داشت.روزگاری چرتکه، چاپار و است

رمت یکدیگر و اجتماع را ار های اخالقی، تربیت می شوند و هریم و حاهل هر خوانواده متناسب با آن آداب و معی

 پاس می دارند.

 عطایت سفتن حد من نیست سنایت گفتن                    گوهر شکر

 و مونس شد س شد       دل رمیده ی ما را انیسستاره ای بدرخشید و ماه مجل

 از علی آموز اخالص عمل       شیر حق را دان منزه از دقل

 ایش کاهلیشمشیر آن علی      کرد او اندر غذدر زمان انداخت 

 تشنه برد عباس جوان ره چو سوی آب فرات      ماند بر یاد حسین تا صف مهشر

 ر بال بود در آن بر تشنهک و دل سوخته و دیده ی تر     غرقه ی بهبا لب خش

 خونی است که از بعست پیامبران جوشیده است. پس ای محمد، صعود کن. « محمد الدوره»
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 با توجه به معنی بیان شده لغتی که از جهت امالیی درست نوشته شده را مشخص کنید.

 اسرار -راز ها:    اصرار .0

 حماسه  -دلیری، شجاعت: هماسه .2

 سده -دوره ی صدساله: صده .3

 فراز -بلندی:  فراذ .4

 مطانط -متانط -متانت -وقار: مطانت .5

 نسطوه -خستگی ناپذیر: نستوه .6

11 

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

 متوسطه اول/هشتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0311 -0011سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 (2)نمونه 2نام درس: امالی فارسی

 سجاد حیدری  نام دبیر:

 0022/ 22/ 22امتحان:   تاریخ

 / عصرصبح  2:22 ساعت امتحان:

 دقیقه 02مدت امتحان : 

 

همیار
https://hamyar.in/



 

 نمره 22جمع بارم : 

 غفلت -فراموش کردن: قفلت .7

 صبا -بادی خنک:     سبا .8

 نماز گزار -نمازگذار .9

 ارمغان -سوغات:  ارمقان .01

 جزر و مد -جذر و مد .00

 هالوت -حالوت شیرینی:    .02

 طرار -دزد: ترار .03

 غذا -قضا -تقدیر، سرنوشت: غزا .04

 آسیب: گزند، گذند .05

 ذلیل، حقیر: خار، خوار .06

 شادابی:  تراوت، طراوت .07

 ستبر -هیکل درشت و بزرگ:  سطبر .08

 معطر -خوشبو:  معتر .09

 عذط -عزط -عذت -سرافرازی: عزت .21

همیار
https://hamyar.in/



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف
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 نمره( 1ترتیب: )هر مورد ه ب

 حسد .1

 ذکر .2

 اسطرالب .3

 حریم .4

 ثنایت .5

 دغل .6

 غزایش .7

 محشر .8

 بحر .9

 بعثت .11
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 نمره( 1.5ترتیب: ) هر مورد ه ب

 اسرار .1

 حماسه .2

 سده .3

 فراز .4

 متانت .5

 نستوه .6

 غفلت .7

 صبا .8

 نمازگزار .9

 ارمغان .11

 جزر و مد .11

 حالوت .12

 طرار .13

 قضا .14

 گزند .15

 خوار .16

 طراوت .17

 ستبر .18

 معطر .19

 عزت .21

 امضاء:     سجاد حیدری نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 0ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 0911-0011سال تحصیلي  دومپایان ترم نوبت سؤاالت  کلید

 (2)نمونه  2نام درس: امالی فارسي

 نام دبیر: سجاد حیدری

 12/0011/  22تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  2:11ساعت امتحان: 

 دقیقه 01مدت امتحان: 
 

همیار
https://hamyar.in/


