
 نمونه تکالیف امالیی ویژه پایه سوم دبستان

 ده کلمه بنویس که آخرشان ـه صدای ) ِا ( می دهد -1
 با چه کلمات تازه ای در رادیو و تلویزیون آشنا شده ای آنها را بنویس -2
 ده کلمه بنویس که از دو جزء تشکیل شده باشند مثل دانش آموز -3
 بدهدده کلمه پیدا کن که حرف )ی( صدای ) آ (  -4
 بیست کلمه بنویس و تعداد نقطه های هرکلمه را بشمار و در زیر آن بنویس  -5
 ظ ( در آن به کار رفته باشد –ز  –ض  –ذ بیست کلمه بنویس که صدای ز )  -6
 بیست کلمه پیدا کن و تعداد حرف های آن را بشمار و در زیر آن بنویس  -7
 ده کلمه بنویس که حروف آن به هم نچسبیده باشد مثل : درد -8
 ده کلمه بنویس که در آن ) ـعـ ( به کار رفته باشد -9
 ده کلمه بنویس که آخرین حرف آن ) ر ( باشد -10
 ده فعل ) کار( متفاوت بنویس و با آنها جمله بساز -11
 باشد . (ذ –ض )ده کلمه بنویس که آخر آنها  -12
 پیدا کن و مخالف آنها را بنویس  10تا  1بیست کلمه از درس های  -13
 بیست کلمه پیدا کن و هم معنی آنها را بنویس 17تا  10از درس های  -14
 ده کلمه بنویس که آخر آنها ) خ ( باشد و با آنها جمله بنویس  -15
 ده کلمه بنویس که آخر آنها ) ل ( باشد و با آنها جمله بنویس  -16
 بساز جمله خنده دارکلمه انتخاب کن و با آنها ده  16از درس  -17
 ن و دوتا دوتا با آنها جمله بساز بیست کلمه انتخاب ک 16و15و 14از درس های  -18
 کتاب قرآن( را در یک صفحه خالصه بنویس  106خالصه ی داستان حضرت موسی )ص  -19
 خط امال بنویس  4هر کدام  10و  8از درس های  -20
 ده کلمه بنویس که حرف ) ژ ( داشته باشد و با آنها جمله بساز  -21
 ( بدهد. غ – ده کلمه بنویس که آخر آن صدای ق ) ق -22
 بنویس که آخر آن گاه داشته باشد و با آنها جمله بساز  ده کلمه -23
 ن صدای )ش( داشته باشد و با آنها جمله سؤالی بسازآده کلمه بنویس که آخر  -24
 ده جمله بنویس که در آن دو کلمه مخالف هم باشد .  -25
 ده جمله بنویس که در آن دو کلمه هم معنی باشد . -26
 آنها یک داستان کوتاه بساز ده کلمه از درس یازده انتخاب کن و با  -27
 را داخل آن بنویس و رنگ آمیزی کن.   5تا    1بکش و کلمات هم معنی درس    5در    5یک جدول   -28
 کلمه مخالف بنویس  25از درس های یک تا پنج ،  -29
 بیست کلمه از درس انتخاب کن و به ترتیب حروف الفبا در دفترت بنویس  -30
 س( دارند بنویس  –ص – کلمه هایی که صدای س ) حروف ث 5تا  1از درس  -31
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 : خورشید ( صدای ) ُا ( می دهد پیدا کن و بنویس کلمه هایی که ) و 4تا  1از درس های  -32
 کلمه هایی که عالمت جمع )ها( دارند پیدا کن و بنویس : بّچه ها 3تا  1از درس های  -33
 کلمه هایی که عالمت جمع ) ان ( دارند بنویس : دختران   4تا  1از درس های  -34
 از درس های خوانده شده ، بیست کلمه بنویس که با هم خوانده می شوند ، مانند :  -35

 ... و  زیبا زیبا ، آسمان پر ستاره ، دشت ِ شهر ِ
از آنان بخواهید  ) ر …حرف اول و آخر کلماتی را برای دانش آموزان بنویسید ، مانند : ) د  -36

 در جاهای خالی حروفی بنویسند تا کلماتی معنی دار ساخته شود .
 جدول زیر را کامل کن   5تا  1از درس های  -37

 سه بخشی دو بخشی یک بخشی  دو نقطعه یک نقطه  بی نقطه
      

 جدول زیر را کامل کن   -38
 حیوان وسیله منزل گل شهر  شغل اسم 
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 مخالف کلمه های زیر را بنویس:  -39

  ≠ کوتاه  ≠ باال  ≠ رفت  ≠ پایان  ≠ تنبل   ≠ غمگین 
  ≠ خارج  ≠ زودتر  ≠ آفتابی  ≠ آهسته  ≠قبل  ≠ شلوغ

 هم خانواده کلمات زیر را بنویس -40
 منظم=  تشکر=   علم=  پاکیزه=   طرف=   فکر=

 کلمه( 10کلمات دیگری پیدا کنید. ) با حروف آخر کلمات زیر  -41
 و ....  رپد  پتو  تدس   دزر  زرا  رآموزگا 

 که کلمات زیر داخل آن آمده را پیدا کن و بنویس  14جمله هایی از درس  -42
 وطن ، میهن ، مّلی ، اّتحاد ، همدلی ، گنجینه ، موّفق ، علمی 

 کلمه( 5از درس هایی که تا کنون خوانده ای جدول زیر را کامل کن . ) هر ستون  -43
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 کلمات درهم ریخته را مرتب کن .  -44
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