
 

 

 

 

 

 
 

 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           
 

1  

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

 

یاتید کٍ تٍ تٍ چطم می تیىید ي تٍ عقل در م گًوی ي یگاوگی راگلستاوی در آیید، ومًوة ایه گًو اگر تٍ

خسار، اگر چٍ تسیارود؛ امّا رگ ي ریطة َمٍ در یک خاک وُادٌ ضدٌ است ي از يقد ي قامت ي روگ ي ر

 ير ي سیراب می ضًود. خًر، مایع یک آتص

اوتقادَا را تا طىس ضریف می آمیسد ي آن را ضثاَت ویاتد،  ،وج  حو عه عه ي لَحافظ، تٍ ت ترای آن کٍ زتان

 یر می کىد.دلپس

 اگر از اي پًضیدٌ دارود،وىماید ي  دي کس رَيَد، خًُظاي میان  ٌاتی کٍ تٍ حضًرآدمی تاید در مٌحايرّ

 وماید.ٍ ، مطارکت ودَىد، مداخلت وسَمع وکىد ي تا اي را تا خًد در آن اِستراغ 

خًب ي ضکیثا، َمچًن يزش  ثت تا یک ديستاز سىگیه تریه مصاعة است ي مُصاَتىُایی، یکی 

 وگیسی است.ا وسیم دل

 ثاش ي اگر وٍ، راَت دادٌ اود تا در تُستانِ معرفتِ اَی تٍ درجة مًرچٍ غىاعت کىی، میاگر خً

 ضًی.ًش ي مُتِحَیّر طم تاز که تا عجایة تثیىی کٍ مَدح، تماضا کىی ي تیرين آیی؛ چحق تعاال

02 

 1از  1صفحه 

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

 نهنهقطع 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

  / عصر صبح 12 : 22  ساعت امتحان:

 دقیقه 32 مدت امتحان : 

https://hamyar.in/ همیار



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

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

 گوهى گوهی /  گوهگوهی 1

 در میاةید / در می یاةید 2

 روخسار / رخسار 3

 آةش خور / آةشخور 4

 مایع ور / مایى ور 5

 جعن / طعن 6

 خجو / يجو 7

 ضریف / ظریف 8

 دلپزیر / دلپذیر 9

 مداورّاجی / مداوراجی 11

 خضور –خضوره  11

 خوظ / خوض 12

 اسحراغ سمع / اسحراق سمع 13

 هى هماید / هوماید  14

 مصاعب / مصائب 15

 مصايتث / مصاختث 16

 غواعث / قواعث 17

 میتاش / می ةاش 18

 خق جعاال / خق جعالی 19

 مدخوش / مديوش 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

 نهناهالی فارسي  نام درس: 

 آیدا ذاکرینام دبیر: 

 1399/ 10 /9 اهتحان:تاریخ 

 صتح  10:00ساعت اهتحان:

 دقیقى 30 هدت اهتحان: 

https://hamyar.in/ همیار



 

 

 

 

 

 
 

 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 خداوند( 3            آخرین شب یلدای قرن       ( 2                   کالس آنالین ( 1
02 

 

 سنجه وای ارزیاةی: 

 ( داضتن پیص نویس یا چک نویس  ) نیازی ته ارسال چک نویس نیست. ( 1

 ، تذون خط خوردگی. ( رعایت عالیم نگارضی، امالی صحیح واشگان، درست نویسی، خطّ خوش0

 ( انواع کارترد واشگانی ) واشگان مترادف ، متضاد، ضثکة معنایی، گسترش واشه و تنوّع فعل( تهره گیری از 3

 ( رعایت طثقه تنذی رهن و نوضته ) آغاز ، میانه و پایان (4

 ( تهره گیری مناسة از ضیوه های پرورش فکر5

 ( انتخاب و ته کارگیری مناسة فضای طنس و غیر طنس6
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 نام و نام خانوادگی: ..........................

 نپایه : نههقطع 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 ترم نوبت پایاىآزهوى 

  نگارش نام درس: 

 آیدا ذاکری نام دبیر:

 10/1399 /09 امتحان:  تاریخ 

   / عصرصبح 10:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 75 مدت امتحان:

https://hamyar.in/ همیار


