
صفحه صورت دانش آموز عزیز کلمات غلط را از امالء زیر پیدا کرده و در قسمت پایین 

.صحیح آن را بنویسید

به حمین دلیل،تسمیم گرفت با آنها .خترناکی هستند موجودات«میکروب ها»کهخرس کوچلو،بارها شنیده بود 

من »:نگاهی به او کرد و گفت.در راه به یک بچه گنجشک رسید.یک روز سبح زود،چوبی برداشت وبه راه افتاد.بجنگد

ود؛تو این توری که نمی ش»:گنجشک جواب داد«تو آن ها را اینجا ندیده ای؟.می خاهم با میکروب ها بجنگم

خرس کوچولو که از حرف های بچه فیل هم چیزی .اما خرس کوچولو به بکیه ی حرف های او گوش نکرد.«...باید

عثل هارا با همان دست های کصیفش .از درخت باال رفت.به راه افتاد نفحمیده بود،ناراهت و بی هوسله

ور می شود با آن طستند و چه حها کجا ازیزم،اگر اول از من می پرسیدی که میکروب »:مادرش به او گفت.خوررد

پس برای جنگیدن با .یف زندگی می کنندثتو باید بدانی که میکروب ها در دست های ک.،به تو می گفتمها جنگید

حاال هم باید استراحط.وردن بشوییآنها،بحتر است همیشه خود را پاکیذه نگه داری و دست هایت را قبل از غزا خ

.«شاداب شویکنی تا دوباره ثالم و  
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