
 به نام خدا

 دبستان کیمیای دانش        امالی غلط یاب             نام و نام خانوادگی:

 های امالیی را پیدا کن.عزیزم لطفا غلط

اید اندر  فلت از این و نااندیشیدن، تاریکی افذاندر دل و ق ایی افذاید، روشناندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق -

 ، گمراحیست. دل و نادانی

 أرفت کردگار  هر ورقش دفتریست، م   ذر هوشیاربرگ درختان سبز در ن  -

آن دو کنار یکدیگر به راه خود ادامه دادند تا به یک آبادی رسیدند. تسمیم گرفتند قدری آن جا بمانند و کنار    -

 ، لغذید و در رودخانه افتاد. شخسی که سیلی خورده بودرودخانه اصتراحت کنند. ناگهان  

وگو  طبات آن ها با یکدیگر گفتگان و ار الزم است درنگ کنید و آرام بگیرید و با دوستان گروه بر سر فحم این واژه  -

 و دریافت خود را بازگو کنید.

 سفای توقربان مهربانی و لتف     ای مادر عزیز که جانم فدای تو -

با هم آشنا شده بودند و گاهی  خورد حد مین، روی بام خانه اش می ریخت و حدنای زن هر روز ریذه هاهچون پیر -

 .می کردند پرسیوالهبا هم ا

مت  ص ق  ای بیاورند.که می خواهند برای ختای خود بهانه  تاکار استطنبل و خ ی آدم های  صمت و سرنوشت بهانهق  -

کرده باشیم موفق می شویم و اگر اشتباه کرده باشیم شکست  ست فکرن است. اگر در ماکارهای خوده ی فقط نتیجه

 .قفلت بوددر اسر ار شدن تو ط گرف می خوریم یا گرفطار می شویم.

، آذرده خاتر گشت و جام را زیر کوه گرفت تا ماالمال شد و  . پادشاه از آن هرکتم را تمام ریختباذ پر زد و آب جا  -

 خاست که به لب رساند. 

خورم  صوص میی باذ و ریختن آب جام را به تمامی بازگفت و فرمود که بر مرگ باذ افو غصه  شاه آهی سرد برکشید   -

 کردم.که چنان جانور عزیزی را بی جان 

 ، ثواب استکم گفتن هر سخن   که سخن به لتف آب است با این -

 

 

 موفق باشی عزیزم



 به نام خدا

 دبستان کیمیای دانش        امالی غلط یاب  پاسخ       نام و نام خانوادگی:

 های امالیی را پیدا کن.عزیزم لطفا غلط

 خاک آدم، گشت گلشن  فیضشز    ، گشت روشن  عالمز فضلش هر دو  -

 چشم دگر جویاو   بهربرو از    خرد را نیست تاب نور آن روی  -

 مرغ بوی خوش الله زار موزونی ناله   شمار جنبش باد ربیع  غنیمتخیز و  -

پیدا کردند و به مشاجره   ف اختل کردند. بین راه بر سر موضوعی  دو دوست، پیاده از جاده ای در بیابان عبور می  -

 زد.  سیلیی دیگری پرداختند. یکی از آن ها از سر خشم بر چهره

نوشتی،    صحرا، تو آن جمله را روی شن های  آزردمتو را    سیلیه من با  دوستش با تعجب از او پرسید: »بعد از اینک

 می کنی؟« حک صخرهولی حاال این جمله را روی 

و گفت: به راستی که هر کلمه، رنگ و بویی دارد و مانند ما دانش آموزان کلس،    برخاستپروانه از گروه »ایمان«    -

  اند. بر این باورند که این چهار کلمه به درستی به دنبال هم آمده  گروه  یاعضارا بر دوش دارند.    ای وظیفهکلمات هم  

 .خواستی گروه ها اجازه ریحانه بلند شد و از معلم و بقیه

 بگذارید ی چهار واژه به اندیشه های تازه ای دست یافته اید اما  معلم گفت خیلی عالی بود. چون شما با تفکر درباره  -

 . برخاستاز گروه خود    نمایندگیان کنند. فاطمه به خودشان را بی نظرگروه »عمل« هم 

 است اگر که جان دهم اکنون برای تو سهل   ای مادر عزیز که جان داده ای مرا  -

 تو ی رضاخدا در   رضایزیرا بود    من است  خشنودی مایهتو  خشنودی -

تا تو گذارند  می  تلهکنند بلکه دام و  ی زیرکی خیلی ساده ای. آن ها بازی نمی  پیرزن گفت: »معلوم می شود با همه  -

 تو را در دام بیندازند.« امثالو 

 دانه خودت را گرفتار کردی.« طمعبه او گفت: »دیدی که آخر به  -

می پیمود تا به دامان کوهی   صحراو دشت و    تاختمیبر او چیره شد. مرکب را به هر طرف    تشنگیدر این حال    -

 می چکد.  زاللآبی رسید و دید که از باالی آن، 

از این   مقصودمباشیم. حتما دریافتید که  هم    نمن و شما به این است که با هم، کنار هم و نگاهبا  عظمتبزرگی و    -

 فرزندان عزیز، چه کسانی هستند! 


