
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره 02جمع 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
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 (نمره 1 مورد هر).بنویسید را ها آن صحیح شکل و بیابید را امالیی های غلط زیر، کلمات و ابیات جمالت، در

 (دارد وجود غلط ی کلمه 02 مجموعا)

 

 هشناصنام را حقیقی عمر.خرید توان نمی طال با را شده تلف لحضات امّا وردآ بدست طال توان می وقت سرف با

 .کند نمی تأیین ما ی

 ورقب صاحبان حیاط مدّت زیرا رفت، فرو هیرت به و خاندرا  مزارها سنگ.رسید شهری به سفر اسنای در اسکندر

 .بود شده هک ها سنگ روی بر

 ام برهنه پاهای انگشتان الی در را خنکی و لطیف نوازش ناگهان که بودم خلقت زیبایی اعجاذ و شکوه ی غرغه

 .ها چشمه جوشش آب کردم؛ احساس

 

 روا نبود هیچکس یاد تو با                         روا حاجت تو فظل ای خدا، ای

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

 

 

 جوان نسل انحراف – صحرا – نشاط پر – مذرعه های جوجه – مذاب روح – هستی اثاث – الهی عنایت

 رظایت - فرصت – شده تلف اوغات – انگیز دل های غِصّه – اضطراب – آزرده دل–خاهر – خیش و قوم
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 1از  1صفحه ی 

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

 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 0اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد مرزداران

 1911 -1011سال تحصيلی  نوبت اول ترم پایانآزمون 

 

 1ء فارسیامالنام درس: 

 سجاد حیدری نام دبیر:

 12/1300 /20 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 12:  22  ساعت امتحان:

 دقیقه 11مدت امتحان : 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف
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 صرف. ۱

 لحظات. ۲

 شناسنامه. ۳

 تعیین. ۴

 اثنا. ۵

 خواند. ۶

 حیرت. ۷

 حیات. ۸

 بود شده حک. ۹

 شکوه یغرقه. ۱۱

 اعجاز. ۱۱

 فضل. ۱۲

 محروم. ۱۳

 هستی اساس. ۱۴

 مزرعه. ۱۵

 خویش و قوم. ۱۶

 خواهر. ۱۷

 انگیزدل هایقصه. ۱۸

 شده تلف اوقات. ۱۹

 رضایت. ۲۱
 

 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  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 0امالء فارسينام درس: 

 سجاد حیدرینام دبیر: 

 01/0911 /11 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  01 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 
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 یرهدربا تحصیلی، سال طی در شده داده توضیح ساختار به توجه با و کنید انتخاب را زیر های موضوع از یکی

 .بنویسید آن

 

 .کنید توصیف را( زمستان و پاییز تابستان، بهار،)  سال هایفصل از یکی -1

 

 هایییزچ چه از. دارید را او با مکالمه فرصت و ستایستاده شما رویروبه انسان یک شکل به کرونا کنید فرض -۲

 کنید؟می قدردانی هاییچیز چه از و گالیه

 

 .دهید توضیح ست؟ا تغییری چه آن باشید، داشته را دنیا سطح در تغییر یک ایجاد قدرت اگر -۳
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 1از  1صفحه ی 

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

 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 0اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد مرزداران

 1911 -1011سال تحصيلی  نوبت اول ترم پایانآزمون 

 

 1ء فارسیانشانام درس: 

 سجاد حیدری نام دبیر:

 12/1300 /20 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 12:  22  ساعت امتحان:

 دقیقه 54مدت امتحان : 


