


 

 

 

 

 

 
 

ومرٌ 02جمع بارم: 

 ومرٌ بٍ عدد:                ومرٌ بٍ حريف:           ومرٌ تجدید وظر بٍ عدد:             ومرٌ بٍ حريف:          
 محل مهر ي امضاء مدیر

 تاریخ ي امضاء:وام دبیر:                       وام دبیر:                                    تاریخ ي امضاء:

 امالمته 

( واژة نادرست امالییی را بیابییو و  52( غلط امالیی وجود دارد، بیست )  52*در این متن، بیست و پنج ) 

 صحیح آن ها را بنویسیو. 

ب وىیم؛ آن چىان وٍ خذايودذ در لدرآن مد    ی ویىً اوتخًاًٌ اص یادمان تاضذ وٍ َمیطٍ ترای رفتار خًد، یه

ایطدان در ممد ، اطدادٌ ري تًدودذ ي در   « تٍ درست  وٍ رسًل خذا ترای ضما، ومًوٍ ی ویىًی  است.» فرمایذ: 

ریم لداوًن تادايز مد    َیادت م  وردوذ ي درتارٌ ی وساو  وٍ تٍ اسين داضتىذ. از تیماران مُتىُای ، سیمای  

 ضت وذاضتىذ.اسوردوذ، 

سراق يرلٍ َا َایطان ضذوذ. پس از وًضته ي پایان وار، معلّم تٍ « وم  تًاوم »  ايراغ پُر وردن ٍردان، مطغًلضاا

م تًاوومی» ای تطىیل دادوذ ي تراٍ َای لمٍ َ، الفاصلٍٍ تاست تا تٍ زمیه تازی تريوذ. در آن ما آمذ ي از آن َا خ

َایطدان ودا    « ومد  تدًاوم   » ي مراسم تذفیه  یمترَ روت ومادیه را مالسرا درين خان دفه وردوذ. ایه َ« 

 وُادوذ.

، ايّلیه ضعر َایص را در َفت یا َطت سالگ  سريدٌ است. تعض  از ایه ضعر َا تدٍ اودذازٌ ای   ام اعتس پريیه

 زیثا، مالة ي پرمعىا َستىذ وٍ خًاوىذٌ را تٍ ضگفت  يا م  داروذ. ترخ  از زیثاتریه ضعر َایص را در وًمًاو   ي

 اي در ديازدٌ سالگ  سريدٌ ضذٌ است.« ه ای مرل» ٍ ا  سريدٌ است. ضعر در یازدٌ تا چُاردٌ سال

اسال ، دريازٌ ی سرزمیه َای دیگر را تٍ ريی ایران ي دريازٌ َای ایران را تٍ ريی فرَىگ َا ي تمذّن َای دیگر 

خًیص را تٍ دیگدران    استعذاد وستىذ ًَش يتاز ورد وٍ دي وتیاٍ ترای ایراویان تٍ دوثال داضت. یى  ایه وٍ تًا

 مُاو  را تىمیل وىىذ.یم عضوطان دَىذ؛ دیگر ایه وٍ تًاوستىذ، یه تمذّن 

يلت م  تًان طا تٍ دسدت    رفسم  اًیىذ يلت طالست يل  تذين تردیذ، يلت از طال اران تُا تر است؛ زیرا تا 

ًدٌ تلف مد  وىىدذ؛   تسیاروذ آواو  وٍ يلت خًد را تیح ضذٌ را تا طال وم  تًان خریذ. چٍ لفطآيرد يل  دلایك 

اَىذ ورد.ٌ ا  خ  در ایه مُان زوذًالولرن َای ت اًی ،

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

/ پایة هفتن 1هقطع : هتوسطه 

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

 .شواره داوطلب:...............................

صفحه  1 تعداد صفحه سؤال:

جمهًری اسالمی ایران

آمًزش ي پريرش شهر تهران کل ادارٌ ی

تهران 4ادارٌ ی آمًزش ي پريرش شهر تهران مىطقٍ 

رسالتدبیرستان غیرديلتی دختراوٍ سرای داوش ياحد 

1399 -1400سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایاىآزهوى 

فارسی امالیوام درس: 

آیدا ذاکریوام دبیر:

08/20/1422 امتحان: تاریخ 
/عصرصبح  8: 22  ساعت امتحان:

دقیقٍ 32مدت امتحان :



 

 

 

 

 

 
 

 واژه های نادرست ردیف

                            محل مهر یا امضاء مدیر                                                                                                                      راهنمای تصحیح

ت امالیی وًشتٍ شذٌ است کٍ داوش آمًسان، سطزح شذٌ، بیست ي پىج ياصٌ ی وادردر مته امالی 

 ومزٌ ( 1ن َا را بیابىذ ي صحیح آن َا را بىًیسىذ. ) َز ياصٌ ، آبیست مًرد اس  ،کافی است

 درست آن َا

 اسًٌ اصًٌ 1

 اوتخاب اوتخًاب 2

 محشين مُشين 3

 عیادت ایادت 4

 حزیم َزیم 5

 گذشت گششت 6

 مشغًل مشغًلٍ 7

 ايراق ايراغ 8

 سزاغ سزاق 9

 خًاست خاست 11

 بالفاصلٍ بٍ الفاصلٍ 11

 حلقٍ َلقٍ 12

 ومی تًاوم ومیتًاوم 13

 حزکت َزکت 14

 تزحیم تزَیم 15

 اعتصامی اعتسامی 16

 مزغک مزقک 17

 دياسدٌ سالگی دياسدٌ سالٍ گی 18

 عظیم عضیم 19

 صزف سزف 21

 تلف طلف 21

 بیًُدٌ بیحًدٌ 22

 طًالوی تًالوی 23

 سوذگی سوذٌ گی 24

 خًاَىذ کزد خاَىذ کزد 25

 امضاء:    آیدا ذاکری نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع 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  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

اهالی فارسي )هفتن(نام درس: 

آیدا ذاکرینام دبیر: 

28/02/1400 تاریخ اهتحان:

/عصرصبح 8:00 ساعت اهتحان:

دقیقه 30هدت اهتحان:




