
 

 

 

 

 

 
 

 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:

 مته امال

( واژة نادرست امالیی را بیابید و صحیح  52( غلط امالیی وجود دارد، بیست )  52ن، بیست و پنج ) *در این مت

 آن ها را بنویسید. 

 ش پزیش است. ِ تخطٌذُ ی دستگیش ٍ کشین خطاتخص پَرتِ ًام خذایی آغاص هی کٌین ک

است کِ خذاًٍذ  اٍٍست  دس آفشیٌص،گاى ُ ت اًگیض تشیي پشًذّواى پشٍدگاسی کِ آفشیذُ ّای تی ضواس داسد .اص ضگف

اش کِ  ثاضتِ ضذُ ٍ دم کطیذِاه تا تال ّای صیثا کِ پشّای آى تِ سٍی یکذیگش فشیذ.آ آى سا  دس استَاس تشیي ضکل تی

آى سا تشافشاضتِ  دا َگَیی تادتاى کطتی است کِ ًاخ هی ساصد آى سا سایثاى  ِ اٍ،ضَدُ است کَآى سا چًَاى چتشی گ

 .است

 

 ثاس ایشاى ًژادُ ٍ آصادُ ّستی. جاى ، دٍست هیذاسی صیشا تَ اص ط داًن ٍ تی گواًن کِ تَ ایشاى سا اص تيهي هی 

 . اص آى داًا دالىتپذاص آى پاکاى کِ جاًطاى اص هْش ایشاى تاتٌاک است ٍ دلطاى تِ ًام ٍ یاد ایشاى هی 

اًذیطاًی ّستتی کتِ پایتذاس ٍ     پیًَذد. تَ اصآى آصادى هی کٌَى ایشاى سا تِ گضضتِ ی پش فشٍق آیطتي ضٌاس کِ اخ 

 خَیطتي ا کِ اص خَیص تیگاًِ ضذُ اًذ، تِ ، استَاس چَى کَُ ، هی کَضٌذ کِ آى گشٍُ اص ایشاًیاى س ًستَح

 ضٌاساًٌذ.ِ تاص آٍسًذ ٍ تِ خَد ت

 

س ّوِ اص َّتساخالق تثذیل ضَد . فِ ٍ تذیٌذُ تِ اًساًی تی عاتکسی ًوی گٌجذ کِ دس آ ِشگض  دس خیالدس ًَ جَاًی ،  ح

سٍش ّتایی  ٍ اًساًیت است . صًذگی کشدى تِ یادگیشی اصَل ٍ  ی ، هٌطقی ٍ سشضاس اص عطك آیٌذُ یک صًذگی آسهاً

وی تیاٍسین ٍ ٍیژگی ّای یک هسافش داعفش است. تایذ ّویطِ خَد سا یک هسافش تِ حساب ًیاص داسد . صًذگی، یک ص

 سا دس خَد ایجاد کٌین.

 

 استفادُ ی ًا تجا ٍ ًسٌجیذُ اص اهکاًاتی استت  اٍسیکی اص آسیة ّای جذی جاهعِ ی هاضیٌی ٍ آساستِ تِ علن ٍ فٌّی

دٍس ستاصًذ . ضکستت ضتکَُ ٍ     ،َیت اصلی  خَیصیک اتضاسی ضذُ اًذ تا ها سا اص ح ن آهذُ است . گَیی ّشکِ فشاح

 است.      یٌیهاض ىاٍسد توذّساًی . کوشًگ ضذى آداب ٍ اخالق، سحشهت اًّ
 

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

 تن/ پایة هش 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 ذاکری وام 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 وًضتٍ ضدٌ است کٍ داوص آمًشان، سطسح ضدٌ، بیست ي پىج ياضٌ ی وادزدز مته امالی 

 ومسٌ ( 1ن َا زا بیابىد ي صحیح آن َا زا بىًیسىد. ) َس ياضٌ ، آبیست مًزد اش  ،کافی است

 دزست آن َا

 پًشش پریس پًذش پریس 1

 پسودگان پسودٌ گان 2

 طاييس تاييس 3

 بیافسید بی آفسید 4

 اوباضتٍ امباضتٍ 5

 کطیدٌ اش کطید اش 6

 گطًدٌ اش گًضًدٌ است 7

 واخدا واخًدا 8

 ديست می دازی ديست میدازی 9

 تباز طباز 11

 خًیطته ضىاس خیطته ضىاس 11

 گرضتٍ گصضتٍ 12

 پس فسيغ پس فسيق 13

 وستًٌ وستًح 14

 بطىاساوىد بٍ ضىاساوىد 15

 َسگص حسگص 16

 خیال خیالٍ 17

 عاطفٍ عاتفٍ 18

 تصًّز تسًّز 19

 سفس صفس 21

 دائمی داعمی 21

 فساَم فساحم 22

 ًَیت حًیت 23

 حسمت َسمت 24

 زَايزد زحايزد 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

 تن(اهالی فارسي )هشنام درس: 

 آیدا ذاکرینام دبیر: 

 28/02/1400 تاریخ اهتحان:

 عصر /صبح 8:00 ساعت اهتحان:

 دقیقه 30هدت اهتحان:


