
 

 

 

 

 

 
 

 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- 

 های نادرست را بیابید و امالی صحیح آن را بنویسید.واژه

 شود.جسۀ آن بنگر که چگونه عزمت خلقت او با چشم انسان درک نمیالف. به مورچه و کوچکی 

نامند... ایران خواستگاه بخردان و دانایان و روی ما نیز به ناچار این سرزمین را بدین نام میرای و خیرهب. دشمنان تیره

 رایان است.روشن

 وده است.گی و فرهیخگی بج. کشور ما همواره سرزمین سپندِ فرّ و فروق و فرزانه

 مند هستند.د. نوجوانان میهن اسالمی همانند غلل استوار پایدار و عظت

 اش مُرده بود.ه. چند دقیقه بعد بغال را آوردند که او نیز بچه

هایی مانند مبارزه با گی، حماسه را با نگرشی جدید در زبان مردم گسترش داد و فضیلتو. انقالب اسالمی، مردانه

 گشت.ضالمان پدیدار 

 ز. وقتی سراقش را گرفتم. گفت: بابا اون این قدر نابقه شده که همه جا دنبالشن.

 ها. هر غدر که هم تاریخ درنگ کند، ویران خواهید شد.ها و مذدوریح. آه ای لشکریان خیانت

ه بزرگ همیشرود. این دریای ط. زندگی دریایی است که که کشتی زندگانی ما بر روی آن به سوی ساحل مقسود می

 در جذر و مد است.

 شان در آب سرگرم بودند.های تفریحیو کودکان با غایق کردندها و قوها در دریاچه شنا میی. مرقابی

 .شیر حق را دان منذه از دقل ک.

02 

0- 

 نمره(.4های زیر را از لحاظ نگارشی اصالح کنید.)جمله

 برای حفظ وطن جاناً باید تالش کرد. -الف

 آورتر است.میان زنان شاعره، پروین اعتصامی از همه نامدر  -ب

 گلی که بوی خوشی داشت را بوییدم. -ج

 آهنگ هستند.آموزان در کارهای گروهی پیشدانش -د

 در شهر شیراز باغات زیادی پُر از درخت وجود دارد. -ه

 گیرند.گانی باز و با آگاهی، همۀ اُمور را پی میگان با دیدهنخبه -و

 کند.تمام اُمورات تحصیلی را خودش پیگیری می -ز
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 نام و نام خانوادگی: ..........................

 هشتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سعادت آبادسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0311 -0011سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 

 هشتم. و نگارش امالء نام درس: 

 امیدی.نام دبیر:

 22/0022 /22 امتحان:  تاریخ

 صبح 04/2  ساعت امتحان:

 دقیقه 02مدت امتحان : 



 

 نمره 22 امالء و نگارش هر درسجمع بارم :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آرش، تیری بیافکند و پرچم پیروزی ایرانیان را بر فراز کوه بیفراشت. -ح

3- 

یکی از موضوعات زیر را انتخاب کرده و با رعایت اصول نگارشی)رعایت عالئم نگارشی، رعایت بندهای *

پردازی و طنز در نوشته تأثیر زیادی کنید.)خیالنوشته و خط خوش( ذکر شده در کتاب نگارش، توصیف 

 نمره(. 11در نمره دارد(. )

ست.) از قوۀ خیال     -الف صیف کنید که در حال جان کَندن ا سی را تو ستفاده کنید   کرک شبیه،   از آرایهو ا هایی همچون ت
نحوۀ مُردنش چگونه اسییت  در  اندیشیید  بهره گیرید. برای مثال: در لحظات آخر عمر به چه چیزهایی می و... بخشیییجان

 میرد  مشخصات ظاهری کرکس چگونه است؟ مثالً پیر یا جوان و...(.چه مکانی می

 دادید؟اگر تنها یک روز دیگر فرصت زندگی داشتید، آن روز چه کاری انجام می  -ب

 چکد.قطرۀ بارانی هستید که از ابری می -ج

 اید.روشن پیدا کردهای هستید که در تاریکی شب، شمعی پروانه -د
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 2از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 .امالء و نگارشپاسخنامۀ 

 جثه/ عظمتالف. 

 خاستگاه.ب. 

 فروغ/ فرزانگی.ج. 

 قلل/ عزت.د. 

 بقال.ه. 

 مردانگی/ظالمانو. 

 سراغ/ نابغه.ز. 

 مزدور/ قدر.ح. 

 مقصود/ جزر.ط. 

 مرغابی/قایق.ی. 

 منزه/دغل ک.

2 

 با جان. -الف

 شاعر. -ب

 بوییدم.را که بوی خوشی داشت، گلی  -ج

 پیشاهنگ. -د

 ها.باغ -ه

 دیدگان. -نخبگان -و

 اُمور. -ز

 بیفکند. -ح

  

  

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 0ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سعادت آباد واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 0911-0011سال تحصیلي  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 امالء و نگارش هشتمنام درس: 

 آقای امیدینام دبیر: 

 18/0011 /82 تاریخ امتحان:

 صبح  2:08 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 


