اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام و نام خانوادگی:

مدیریت منطقه 11

پایه و رشته:هشتم
شماره داوطلب:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

سواالت

ب)طراوت:شادابی

محل مهر و امضاء مدیر:

بارم

با توجه به معنی ،امالی کدام گزینه درست نیست؟
الف)اسرار:رازها

3

نمره به حروف:

مدت امتحان 60:دقیقه

تاریخ و امضاء:

ردیف

2

ساعت امتحان8:00:

سال تحصیلی95-96:

نمره تجدید نظر به عدد:

1

تاریخ امتحان95/10/07:

دبیرستان دوره اول دخترانه
امتحانات ترم :اول

نام درس :امالء

0/5
ج)تماصیل:شکل ها

د)فراز:بلندی

چه واژه هایی ارزش امالیی دارند؟
الف)واژه های عربی رایج در فارسی

ب)واژه هایی که بتوان آن ها رابه چند شکل نوشت

ج)واژگانی که دارای یک صدا می باشند

د)همه ی موارد

0/5

درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید.
الف)فاصله ی میان واژه ای نشانه ی استقالل واژه ها از هم می باشد
ب)نسبت واژه های "امر و امور" به مانند نسبت واژه های "عنوان و عناوین"است

2

ج)همه ی حروف "ط،ص،ب،ق"دارای ارزش امالیی هستند
د)در امال اعداد را به صورت ریاضی می نویسیم

4

واژه مناسب را از داخل کمانک انتخاب کنید.
الف)روزی که در آن نکرده ای کار  /آن روز ز عمر (خویش ،خیش)مشمار
ب) (تعمل  ،تأمل )در آیینه دل کنی
ج)امروز جوانان (مایه،مایع) افتخار نسل آینده هستند
د)زنهار ! مگو سخن به(جز،جزء)راست  /هر چند تو را در آن ضررهاست

2

ردیف

5

سواالت

معنای ستون الف را به ستون ب وصل کنید؟
الف

6

بارم

ب

ستایش و تجلیل

نژند

ثروت و عزت

قلم

اندوهگین و سرد

ثنا

خامه

دولت

2

در متن زیر چند غلط امالیی دارد شکل صحیح آمن را بنویسید؟
خانواده برای خود حنجار و حریم و قانون دارد و هیچ کس نمی تواند حسار آن را فرو بریزد و وارد فضای پاک و امن آن بشود

7

صورت ترکیب شده ی واژه های زیر را بنویسید.

1

2

الف)هم  +آیش=

ب) ب +افزاید+

ج)فضا +ذهن=

د)دل +آرام=

