
 

 

 

 

 

 
 

 نمره 01جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 

 

 نمره به حروف:                 به عدد:   تجدید نظر  نمره  نمره به حروف:                   به عدد:             نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:                        نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                           نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 کدام عبارت غلط امالیی بیشتری دارد؟ 1

 گویم.نمی گویم. به قدر فهم مستمعان میالف( ارض کرد: آری به قدر می گویم و بی موقع و بی حساب 

 دانم، تو از بحر خدا مرا بیاموز.جنید دامنش بگرفت و گفت:  من نمیب( خاست برخیزد 

 کردی، اکنون که به نادانی خود معطرف شدی، تو را بیاموزم.دانایی میج( تو دعوی 

 د( اصل در خوردن آن است که لقمه هالل باید و اگر حرام را صد ازین گونه آداب به جا بیاوری، فایده ندارد.

2 

 امالی کدام واژه با توجه به معنی آن درست است؟ 2

 د( برخواستن: بلند شدن        ج( سپاس گذاری: تشکر           ب( خار: بدبخت         الف( ثنا: ستایش        

1 

 های زیر را با حروف مناسب کامل کنید.واژه 3

 وا: حاوی، شامل )ت/ط(ح     ابقت: مشابهت )ت/ ط(                       ب( مم     الف( 

 : سخن گفتن )ز/ذ/ظ/ض(ف     د( تل       ر: آسیب )ز/ذ/ظ/ض(                      ر     ج(

2 

 ؟ندارددر کدام عبارت غلط امالیی وجود  4

 الف( تو از تبار ایرانیان نژاده وآزاده هستی، از آن پاکان که جانشان از مهر ایران تابناک است.

 تویی. شکند مگر پشت ستبر و ستوار فرزند نیرومند ایران کهکند و در هم میب( هر پشت را خورد می

 ج( هان و هان! خویشتن را خار مدار! زیرا در این روزگار چشم و چراغ ایرانی.

 د( بخوان و بجوی و بپوی و پروردگار پاک را سپاس بگذار.

1 

 های خواسته شده را بنویسید.مترادف یا متضاد واژه 5

 ............................. توفنده: )مترادف(ب( ...........................                          ریا: )متضاد(الف( 

2 

 برای هریک از واژه های زیر دو هم خانواده بنویسید. 6

 : .................................ب( مونس                              : ...............................الف( ظلمت

2 

 1از  1صفحۀ 

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

 پایه هشتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1311 -1011سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 امالء نام درس: 

 آرش عینی نام دبیر:

 10/1300 / 00 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 10:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 00مدت امتحان : 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 ب: دو غلط دارد : خاست، بحر  1

 سایر گزینه ها:

 الف: ارض

 ج: معترف

 د: حالل

 الف 2

 الف: مطابقت 3

 ب: محتوا

 ج: ضرر

 د:تلفظ

 الف 4

 سایر گزینه ها:

 ب: خورد

 ج: خار

 د: سپاس بگزار

 ریا: خلوص             توفنده: خروشان 5

 الف: ظلم، ظالم 6

 ب: مانوس، موانست

 امضاء:    آرش عینی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره10جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه سرای دانش واحد حافظ دولتیغیر  دبیرستان
 

 1311-1011سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 امال  نام درس:

 آقای عينینام دبير: 

 11/1311/  11تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  11:11ساعت امتحان: 

 دقیقه 01مدت امتحان: 



 

 

 

 

 

 
 

 

 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 موضوع انشاء
 

 .شده یک صفحه انشاء بنویسیدو با رعایت نکات نگارشی تدریساز موضوعات زیر را انتخاب زیر را انتخاب کنید یکی 1

 الف( فصل های سال

 ب( کالس نگارش

 ها را باید شست، جور دیگر باید دید.ج( چشم
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 نام و نام خانوادگی: ..........................

 پایه هشتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 21اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1311 -1011سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 انشاءنام درس: 

 آرش عینی نام دبیر:

 29/2300 / 90 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 29:  99  ساعت امتحان:

 دقیقه 09مدت امتحان : 


