
 

 : دیکته خالق

 

.در کالس ایستاده بود. او....دانش آموزان،.... .کالس ............و با نظم وارد کالس می شدند............ ........هر دانش آموزی که...........

.و احوال پرسی می کرد.آموزگار از... .پاکت بردارد ..می شدند، ............. ..........یک می خواست تا................برگ کاغذ رنگی از...............

 .....خود قرار بگیرد..و در.........

.به صورت گروهی ... .،آموزگار گفت:...........وقتی همه ی............ .عزیز،از شما می خواهم.......... .کنید و بگویید چگونه .......... ...........

.پرسش های خود را پیدا کنیم؟  .می توانیم..... .......

 

 دیکته تشخیصی : 

.ما بسیار خوش حال بودند.کار  .در مردم.......... بنایی............تازه تمام شده بود. مردم می خواستند برای اولین بار نماز را به ..........

.مسجد پر از.............بود. ...........با پدر و مادرش گلدان های پر... .را که آورده این مسجد بخوانند. مسجد...........شده بود. ............ .......

.او جالب بود من همیشه فکر می کردم مردم بودند کنار حوض قر ار دادند من با دقت به حرف های .............گوش دادم. ...........

.دارد.و رایانه،نقاشی ،به مسجد می آیند. نمی دانستم که مسجد محله ی ما کالس های آموزشی........... خواندن ............برای ......... 

 

جاهای خالی بنویسید. صحیح کلمات زیر را در

 پرندقان)           (   نضم )           (   کاقذ )            (  پرصش حای )          (   مهله )           (   چماعت )      (

 (         حوظ  )            (   خاندن   )              (    سوخنان )            (     اکاسی )           (   حنگامی  )    

 به نام خدا

 نام و نام خانوادگی دانش آموز:               پایه دوم دبستان                                    2و  1امالی تشخیصی درس های 

 

 درس اول 

کتابخانه ی 

کالس ما

 درس دوم

ما مسجد محله ی

 حوض _ گلی _ _چراغانی  _آب  _مسجد  _جماعت  _محله ی 

 مهدی  _سخنان 

نماز _عکاسی  _پیش نماز  _قرآن 



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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