نام و نام خانوادگی...........................:
مقطع و پایه  :هفتم

جمهوری اسالمی ایران

نام درس :امالی فارسی

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام دبیر :زینب علیرضا

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

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

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

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

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی1400 -1401

تعداد صفحه سؤال 1 :صفحه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ امتحان1400/10/07 :
ساعت امتحان10 :00 :صبح/عصر
مدت امتحان  30 :دقیقه

سؤاالت

بارم

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

1

در متن زیر  ،بیست واژه  ،نادرستی امالیی دارند .آن ها را پیدا کنید و صحیح آن ها را بنویسید.
باید اتراف کنیم که بحمداهلل ،به رقم تالش ها و تهلیل های دشمنان ،جوانان بااستعداد و متخصّص ما،
مؤمنانه ،با همّت و قیرت و جرعت خود توانسته اند ،با حفظه ایمان ،صداقت ،رستگاری ،پارسایی و
پاکدامنی شان در این منطقه ،فردای شکوهمندی را برای ایران مقتدر به وجود بیاورند و این مایع
افتخار ملّت ماست.
نوجوانی ،دوره ای شبیه به رؤیاست و نباید لحضه های باصفای آن را با کم حوصله گی ،حسرت و
دلخوری های بیهوده گل آلود کنیم .ما باید عالوه بر داشتن نشاط،آراسته گی و پاکدلی ،این دوره را با
تعمّل و بصیرت سپری کنیم.
استقالل طلبی و کنجکاوی نوجوانان باید با رظایت والدین همراه باشد تا برای پرورش عالیق و

20

محارت ها به شکوفایی برسیم.هدیث زندگی را از آنان بیاموزیم تاحجوم فتنه های آسمانی باعث نشود
از وحشت ،سست و آجز شویم.
بدون تردید ،وقت از طال گران بهاتر است .در اسنای سفر زندگی ،وقت را با خوش گزرانی های بیهوده،
صرف و تلف نکنیم و نگذاریم حدّاکثر و قسمت اعزم عمر ،به قفلت سپری شود .از دست دادن
فرصت ها جز غم و اندوه چیزی همراه ندارد.

صفحه  1از 1

جمع بارم  20 :نمره

جمهوری اسالمی ایران

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

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

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

.

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران
دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره به عدد:

نام درس :نگارش

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1400 -1401

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نام دبیر :زینب علیرضا

تاریخ امتحان1400/10/07 :
ساعت امتحان 10 : 00 :صبح /عصر
مدت امتحان  75 :دقیقه

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

سؤاالت

1

یکی ازضرب المثل های زیر را انتخاب کنید وگسترش دهید:

بارم

ردیف

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

_ هرکه بامش بیش برفش بیشتر
1

_ یک دست صدا ندارد

2

حکایت زیر را با زبان ساده باز نویسی کنید:
روزی در فصل بهاران با جمعی از دوستداران ،به هوای گشت و تماشای صحرا و دشت ،بیرون رفتیی  .چیون در
جایی خرّم ،جای گرفتی و سفره انداختی  ،سگی از دور دید و خود را نزدیک ما رسانید .یکی از دوسیتان ،پیاره
سنگی برداشت و آن چنان که نان پیش سگ اندازد ،پیش وی انداخت .سگ سینگ را بیوی کیرد و بیی توقّی
بازگشت .سگ را صدا کردند؛ اما التفات نکرد .یکی از آنان گفت« :می دانید که این سگ چه گفت؟» گفت«:این

1/5

بدبختان از بخیلی و گرسنگی ،سنگ می خورند .از خوان و سفره ایشان چه توقّع میتوان داشت؟»
بهارستان جامی

3

جمالت زیر را ویرایش کنید:
_ معل دانش آموز را صدا زد و از آن خواست که درس را توضیح دهد.
_ این کتاب را بسیار دوست دارم زیرا پدرم او را برای خریده.
_ پرنده در آسمان آبی پرواز می کردند.
_ من و دوست به مهمانی رفت .
_تا نیایی خونه ما بهت هدیه نمی دم.
صفحه ی  1از2

2/5

4

یکی از موضوعات زیر را انتخاب کنید و درباره ی آن بنویسید:
 عکس یادگاری
 کارنامه
 آن اتفاق شیرین
 قصه ها و غصه های آدم فضایی ها

15

موارد مه  :توجه به امالی صحیح کلمات /پرهیز از شکسته نویسی ( پرهیز از گفتاری نویسی) /توجه به
انسجام متن و شروع و پایان مناسب

صفحه ی  2از2

جمع بارم  20 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :نگارش هفتم

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

نام دبیر :زینب علیرضا

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

کلید

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 1400-1401

تاریخ امتحان1400/10/07 :
ساعت امتحان 10:00 :صبح /عصر
مدت امتحان 75 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

1

بنا به نظر دانش آموز

2

بنا به نظر دانش آموز

3

جمالت زیر را ویرایش کنید:
_ معلم دانش آموز را صدا زد و از او خواست که درس را توضیح دهد.
_این کتاب را بسیار دوست دارم زیرا پدرم آن را برایم خریده.
_ پرنده ها در آسمان آبی پرواز می کردند /پرنده در آسمان آبی پرواز میکرد.
_ من و دوستم به مهمانی رفتیم /من با دوستم به مهمانی رفتم
_ تا به خانه ی ما نیایی به تو هدیه نمی دهم /تا نیایی به خانه ی ما به تو هدیه نمی دهم

4

بنا به نظر دانش آموز

جمع بارم  20:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :زینب علیرضا

امضاء:

