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 هدف کلی: تشخیص کلمات اشتباه و نوشتن صحیح آن ها                   شیوه اجرا:فردی

فرزند عزیزم :در متن های زیر، بیست غلط امالیی وجود دارد، آن ها را پیداکن و صحیح آن ها را در کادر های 

 مشخص شده بنویس.

 *الهی ، انایت تو کوه است و فضل تو دریا . کوه کی فرصود و دریا کی کاست؟

 .خدایا ،ای داننده رازها ،ای شنونده آوازها ای بیننده نماز ها ، ای پزیرنده ی نیاز ها ، از بنده ختا آید و از تو عطا*

ی چیست؟همه جا همین تور است .آن هاخوش حال *این قرفه را نگاه کنید .می توانید بگویید ازدهام مردم برا

 هستند از این که توانسته اند به من دسترسی پیدا کنند.

*پدر رضا نخصت قسمت های مختلف کتابخانه را به آن ها نشان داد و به بخش کتاب های مرجعراحنمایی کرد .در 

 آن جا کتاب های چند جلدی قتور چشمان رضا و امین را خیره کرد.

یعنی کسی که آلوده گی ها را می روبد. پس همه رفتگرند چون بالخره هر کسی زندگی خود راتمیز می کند. رفتگر 

 تازه مردم تنها خانه خود را تمیز می کنند اما من االوه بر آن کوچه و مهله خود را هم تمیزمی کنم .
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 دبستان
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 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
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