
 

 

 

 

 

 
 

 

 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
 

1 

 ید و شکل صحیح آن ها را بنویسید.غلط های امالیی را در متن و لغات زیر بیاب

 لغت به اشتباه نوشته شده است.(  01) مجموعا 

 از خدا جوییم توفیق ادب             بی ادب مهروم ماند از لطف رب

 نیست پای برذن و بام              هنوزت نوبت خواب است و آرامهنوزت 

 او با ماشین غراضه اش به مدرسه آمد و تصمیم گرفت فورن به سراغ مدیر برود.

 اگر نیروی شادابی را در دوره ی نوجوانی با تعمل، فکر و بسیرت همراه کنیم، به شکوفایی خواهیم رسید. 

تنهایی سیمایی مهزون و متفکر داشت. او هرگز به روی کسی خیره نگاه نمی  در میان جمع گشاده رو بود و در

 کرد.

 پارسا با سماجط نمرات برگه های امتحانی اش را بررسی می کرد.

دل بستگی استاد به شعر و ادب تا اندازه ای بود که سر در خانه اش را به این بیت سعدی آراسته بود که امروز 

 مشتاقان آن استاد است. نواذشگر دیدگان رهگزران و
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 باتوجه به معانی ذکر شده مشخص کنید هر واژه به چه شیوه ای باید نوشته شود.

 سرگشته:        هیران، حیران .0

 صواب -اجر آخرت:         ثواب .2

 توشه -خوراک، طعام:       طوشه .3

 فارق -آسوده:          فارغ .4

 سایه ها:       ضالل، ظالل .5

 صالح -سالحنیکوکار:        .6

 قریب -نزدیک:    غریب .7
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 نام و نام خانوادگی: ..........................

 متوسطه اول/هفتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه  2تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0311 -0011سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 (2)نمونه 1نام درس: امالی فارسی

 سجاد حیدری نام دبیر:

 1022/  22/  22امتحان:   تاریخ

 / عصرصبح  2:22  ساعت امتحان:

 دقیقه 04مدت امتحان : 

 



 

 نمره 22جمع بارم : 

 طفولیت -کودکی:      تفولیت .8

 تهفه -هدیه:       تحفه .9

 طعم -مزه:       تعم .01

 سالح -نیکوکار:       صالح .00

 حجره -اتاق کوچک:      هجره .02

 براغ -درخشان:        براق .03

 انصاف-انثاف -عدل:      انساف .04

  حیات -صحن:    حیاط .05

 راباظط -پریشان حالی:   اضطراب .06

 خار -:   خوارذلیل، حقیر .07

 مصطح -صاف:       مسطح .08

 فرصت -زمان مناسب:        فرست .09

 مزدور  -سرسپرده:       مذدور .21



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف
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 نمره( 1هرمورد ) ترتیب: ه ب

 محروم

 برزن

 قراضه 

 فورا

 تامل

 بصیرت

 محزون

 سماجت

 نوازشگر

 رهگذران 
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 (5.0بترتیب: ) هرمورد 

 حیران .1

 ثواب .2

 توشه .3

 فارغ .4

 ظالل .0

 صالح .6

 قریب .7

 طفولیت .8

 تحفه .9

 طعم .15

 صالح .11

 حجره .12

 براق .13

 انصاف .14

 حیاط .10

 اضطراب .16

 خوار .17

 مسطح .18

 فرصت .19

 مزدور .25

 امضاء:   سجاد حیدری نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 0ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 0911-0011سال تحصیلي  دومپایان ترم نوبت سؤاالت  کلید

 (2)نمونه  0نام درس: امالی فارسي

 نام دبیر: سجاد حیدری

 12/0011/  22تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  2:11ساعت امتحان: 

 دقیقه 04مدت امتحان: 
 


