
 

 

 

 

 

 
 

 نمره 01جمع بارم : 

 

 

 

 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:                       نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                    نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد، آن ها را پیدا کنید و شکل صحیح آن ها را بنویسید. 1

گویند قدر وقت را بدانید مقصود این نیست که داعما در اظطراب باشید و راحت را بر خود حرام کنید. وقتی می»

 .«لف شده نیستگزرد در ردیف اوقات طت دوستان میساعاتی که در مساحب

2 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید. 2

 عنایت االهی د(                     انایت االهی ج(                    عنایت الهی  ب(            انایت الهی     الف(

1 

 در کدام گزینه امالی همه واژه ها درست است؟ 3

 های پرنشاطمعسوم، گل بوتههای الف( احترام و وداع، سبزه

 های پرنشاتهای معصوم، گل بوطهاحترام و ودا، سبزهب( 

 های پرنشاتهای معصوم، گل بوتهج( احترام و ودا، سبزه

 های پرنشاطهای معصوم، گل بوتهد( احترام و وداع، سبزه

1 

 های زیر را بنویسید.متضاد کلمه 4

 :شیرین          :                                             طوفانی

 :پیر                            :                             شتاب

2 

 گزینه به معنی نصیحت است؟ کدام 5

 اندرذ د(                      اندرض        ج(                         اندرظ    ب(                   اندرز       الف(

2 

 های زیر دو هم خانواده بنویسید.واژهبرای هریک از  6

 ب(معلم:                                                                الف(معجزه:

2 

 0از  0 صفحۀ

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

 پایه هفتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 01اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1311 -1011سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 نام درس: امالء

 آرش عینی نام دبیر:

 11/0011 / 12 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 12:  01  ساعت امتحان:

 دقیقه 11مدت امتحان : 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 ندامت، می گزیم، خاطر، تلف، حسرت، ثمر 1

 د 2

 د 3

 حواس، داس 4

 ج: امیدوار و یاس 5

 مونس: انس و انیس 6

 معجزه: عجز و عجوزه و اعجاز

 ج( طاووس، تشبیه، فراهم 7

 امضاء:   آرش عینی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 01جمع بارم :

 ی کل آموزش و پرورش شهر تهراناداره 
 تهران 01ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه اداره 

 دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ
 

 1311-1011سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی  کليد

 انشانام درس: امال و 

 آرش عينینام دبير: 

 18/1011 / 82تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  12:31ساعت امتحان: 

 دقیقه 81مدت امتحان: 


