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

جمهوری اسالمی ایران
اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته:
نام پدر:
شماره داوطلب................................:

نمره به حروف:

نام دبیر :آقای فتحی پور

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  0تهران

تاریخ امتحان1300/12 / 20 :

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد

ساعت امتحان 12 :صبح /عصر

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1311 -1011

تعداد صفحه سؤال 1 :صفحه

نمره به عدد:

نام درس :امالء هفتم

نمره تجدید نظر به عدد:

مدت امتحان  32 :دقیقه

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

نام دبیر:

نام دبیر:

سؤاالت

بارم

ردیف

تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

متن امالی تقریری :متنی را که برای شما میخوانند ،با خطّ خوانا بنویسید:

 پدر را گفتم :از اینان ،یکی سر برنمیدارد که دوگانهای بگزارد .چنان خواب غفلت بردهاند که گویینخفتهاند که مردهاند .گفت :جان پدر! تو نیز اگر بخفتی ،به از آن که در پوستین خلق افتی.
 غرقه شکوه و اعجاز خلقت بودم که ناگهان نوازش لطیف و خنکی را در الی انگشتان پاهای برهنهاماحساس کردم؛ آب ،جوشش چشمهها! آب ،این روح مذاب امید و زندگی ،تازه نفس ،جوان ،زالل و
نیرومند با گامهای استوار و امیدوار شتابان میرفت.
 کژال بر پوست گرگ چنگ کشید و فریاد زد« :ههژار ...ههژار! خاکم به سر!» گرگ ،قنداقه به دهانگرفت و دوید .کژال به دنبال او زمین را خیش میکشید ،مویه میکرد و روناک را صدا میزد .خم شد
1

و سنگ برداشت.

02نمره

 متخصصّان و دانشمندان جهانی مجبور شدهاند اعتراف کنند که جوانان ما به پشتوانه ایمان و همّت وغیرت ،توانستهاند استعداد جوشان و پنهان خود را آشکار کنند.
 استقاللطلبی ،کنجکاوی ،شوق یادگیری و دانایی و  ...نوجوان را گاهی ناآرام جلوه میدهد .اینجلوههای گوناگون نوجوانی هیچکدام بیهوده نیستند .ریشه در نیازها و عالیق ما دارند.

شبی مادرم از من درخواست کرد که امشب سرد است ،نزد من بخسب .مخالفت با خواهش مادر برایم دشوار
بود؛ پذیرفتم .آن شب هیچ خوابم نبرد و از نماز شب بازماندم .یک دست بر دست مادر نهاده بودم و یک دست
زیر سر مادر داشتم.

صفحه ی  1از1

جمع بارم  02 :نمره

نام و نام خانوادگی...........................:
مقطع و رشته:
نام پدر:
شماره داوطلب................................:
تعداد صفحه سؤال:

نمره به عدد:

صفحه

نمره به حروف:

جمهوری اسالمی ایران

نام درس :نگارش هفتم

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام دبیر :آقای فتحی پور

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  0تهران

تاریخ امتحان1300/12 / 20 :

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد

ساعت امتحان 12 :صبح /عصر

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 0311 -0011

نمره تجدید نظر به عدد:

مدت امتحان  02 :دقیقه

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

نام دبیر:

سؤاالت

بارم

ردیف

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

جملههای زیر را ویرایش کنید:
 -مربی ،دستیارش را صدا زد و از آن خواست بچهها را برای تمرین آماده کند.

1

 -دانشآموز و معلّم ،در کالس مهارتهای نوشتاری مینوشت.

3نمره

 -از بس که مجلس طوالنی شد به قول معروف همه به خواب رفتند.

یکی از موضوعات زیر را انتخاب کنید و با توجه به معیارهای خواسته شده انشایی بنویسید:
 محل زندگی ما کالغ -بهترین روز زندگی من

2

مالکهایی که باید رعایت کنید:
 طبقهبندی کردن موضوع نوشته؛
 رعایت طبقهبندی ذهن و نوشته (آغاز ،میانه و پایان)؛
 حتما حداقل در پنج بند نوشته شود؛
 پیراستهنویسی (یعنی رعایت نشانههای نگارشی ،نداشتن غلط امالیی ،توجه به درستنویسی ،حاشیهگذاری)؛
خوشخطی و خوانا بودن نوشته

11نمره

صفحه ی  1از1

جمع بارم  02 :نمره

