
 

 

 

 

 

 
 

 

 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

 

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

 کلمه ی غلط وجود دارد( 02)مجموعا 

 

سرزمین ما همواره سرزمین سپند فروغ و فرّ و فرزانگی و فرحیختگی بوده است.بدین سان برترین ارمقان ایران 

به دیگر سرزمین ها، اندیشه و خرد و فرهنگ بوده است.آری، میهن ما همواره خواستگاه بخردان و دانایان بوده 

 است، ما باید سر از همگنان خود برافراذیم. 

در خیال کسی نمی گنجد که در آینده به انسانی بی عاتفه و بداخالق تبدیل شود.تصور همه از  در نوجوانی هرگز

 آینده یک زندگی آرمانی، منتقی و سرشار از عشق و انسانیت است.

 «به قدر فهم مستمعان سخن می گویم. » جنید بقدادی گفت: 

 «د مؤترف شدی، تو را بیاموزم. تو دعوای دانایی می کردی، اکنون که به نادانی خو» بهلول گفت: 

 

 حد من نیست سنایت گفتن                          گوهر شکر عتایت سفتن

 خوار بر پشت زنی زین سان گام                      دولتت چیست؟عزیزیت کدام؟

 

تگی بارز، خسنثتوه )م – هیران – تماسیل کاین – خاک تاریک نژند – اصرار پیچیده ی حکیمانه – قسد و نیت

 فظایل – منظره – مضاهر – حرمت – زکر حق –سحرخیز  – مذهبی– ناپذیر(
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 1از  1صفحه ی 

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

 تمشه 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 

 

 0امالء فارسینام 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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 فرهیختگی. ۱

 ارمغان. ۲

 خاستگاه. ۳

 برافرازیم. ۴

 عاطفهبی. ۵

 منطقی. ۶

 بغدادی. ۷

 دعوی. ۸

 معترف. ۹

 ثنایت. ۱۱

 عطایت. ۱۱

 خار. ۱۲

 نیت و قصد. ۱۳

 حکیمانه یپیچیده اسرار. ۱۴

 تماثیل کاین. ۱۵

 حیران. ۱۶

 نستوه. ۱۷

 حق ذکر. ۱۸

 مظاهر. ۱۹

 فضایل. 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

 2امالء فارسينام درس: 

 سجاد حیدرینام دبیر: 

 01/0911 /11 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  01 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 



 

 

 

 

 

 
 

 

 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

 

بارم سؤاالت
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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: ..........................

 تمهش 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 

 

 0ء فارسیانشانام درس: 

 سجاد حیدری نام دبیر:

 12/1300 /20 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 12:  22  ساعت امتحان:

 دقیقه 54مدت امتحان : 


