


 

 

 

 

 

 
 

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.

جَاًاى بااستعذاد ٍ هتخصّص ها،  لیل ّای دشوٌاى،ّا ٍ تْن تالش رقبایذ اتزاف کٌین کِ بحوذاهلل، بِ 

ایواى، صذاقت، رستگاری، پارسایی ٍ  ِت خَد تَاًستِ اًذ، با حفظهؤهٌاًِ، با ّوّت ٍ قیزت ٍ جزع

 تذر بِ ٍجَد بیاٍرًذ ٍ ایي هایعفزدای شکَّوٌذی را بزای ایزاى هق ،پاکذاهٌی شاى در ایي هٌطقِ

 .افتخار هلّت هاست

گی، حسزت ٍ ِ ِ ّای باصفای آى را با کن حَصلیاست ٍ ًبایذ لحضًَجَاًی، دٍرُ ای شبیِ بِ رؤ

ستِ گی ٍ پاکذلی، ایي دٍرُ را با دلخَری ّای بیَْدُ گل آلَد کٌین. ها بایذ عالٍُ بز داشتي ًشاط،آرا

 وّل ٍ بصیزت سپزی کٌین.تع

 الذیي ّوزاُ باشذ تا بزای پزٍرش عالیق ٍ ایت ٍبی ٍ کٌجکاٍی ًَجَاًاى بایذ با رظاستقالل طل

واًی باعث ًشَد جَم فتٌِ ّای آسهحارت ّا بِ شکَفایی بزسین.ّذیث سًذگی را اس آًاى بیاهَسین تاح

 جش شَین.اس ٍحشت، سست ٍ آ

 

ت اس طال گزاى بْاتز است. در اسٌای سفز سًذگی، ٍقت را با خَش گشراًی ّای بیَْدُ، بذٍى تزدیذ، ٍق

  فلت سپزی شَد. اس دست دادىقسوت اعشم عوز، بِ قلف ًکٌین ٍ ًگذارین حذّاکثز ٍ صزف ٍ ت

 فزصت ّا جش غن ٍ اًذٍُ چیشی ّوزاُ ًذارد.
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 1از  1صفحه 

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

هفتنهقطع 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 ذاکرینام دبیر:

29/12/1399 امتحان: تاریخ

/عصرصبح12: 22  ساعت امتحان:

دقیقه 32 مدت امتحان : 



 

 

 

 

 

 
 

                            محل مهر یا امضاء مدیر                                                                                                                      راهنمای تصحیح ردیف

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

 اتراف / اغتراف 1

 به رقم / به رغم 2

 تىلیل وا / تدلیل وا 3

 قیرت / غیرت  4

 جرغت / جرأت ) جرئت ( 5

 با خفظه ایهان / با خفظ ایهان 6

 نایع افتخار / نایة افتخار ) نایه ی افتخار ( 7

 لدضه / لدظه 8

 کم خيصله گی / کم خيصلگی 9

 آراسته گی / آراستگی 11

 تػهّل / تأنّل 11

 رظایت / رضایت 12

 ندارت / نىارت 13

 ودیث / خدیث 14

 خجيم / وجيم 15

 آجز / غاجز 16

 اسنا / اجنا 17

 خيش گزرانی / خيش گذرانی 18

 اغزم / اغظم  19

 قفلت / غفلت 21

 امضاء:   نام و نام خانوادگی مصحح: آیدا ذاکری  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

تنهفاهالی فارسي نام درس: 

آیدا ذاکرینام دبیر: 

1399/ 10 /09 اهتحان:تاریخ 

صبح 10:00 ساعت اهتحان:

دقیقه 30 هدت اهتحان:



 

 

 

 

 

 
 

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: 

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

 ، بذون خط خوردگی. ( رعایت عالیم نگارضی، امالی صحیح واژگان، درست نویسی، خطّ خوش0

 بنذی رهن و نوضته ) آغاز ، میانه و پایان (( رعایت طبقه 3

 رعایت ویژگی های هریک از بخص های نوضته. ( 4
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نام و نام خانوادگی:...........................

تنپایه : هفهقطع 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 ذاکرینام دبیر:

10/1399/ 09امتحان:  تاریخ 

  / عصرصبح 10:00ساعت امتحان: 

دقیقه 75مدت امتحان: 




