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        Thứ……..ngày…….tháng…..năm……. 

 

BÀI ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 - ĐỀ 36 

 (Tuần tự học) 

NHÂN HÓA – BỘ PHẬN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÌ SAO ? 

Bài 1: Gạch dưới các sự vật được nhân hóa trong các câu văn sau : 

 Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy. Những thím chích chòe nhanh 

nhảu, những chú khướu lắm điều, những anh chào mào đỏm dáng. 

Bài 2: Chúng được nhân hóa theo các cách nào ? (Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời 

đúng) 

A. Dùng từ gọi người để gọi vật 

B. Dùng từ tả hoạt động, đặc điểm của người để tả vật 

C. Coi sự vật biết trò chuyện giao lưu, lắng nghe, thấu hiểu và có cảm xúc 

Bài 3: Cách gọi và tả chúng như vậy có gì hay ? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Bài 4: Đọc đoạn thơ sau và điền từ ngữ vào ô trống cho phù hợp : 

Có một mùa vũ hội 

Thung lũng đầy tiếng chim 

Anh công xòe đuôi múa 

Chị gió cười hồn nhiên. 

Có một mùa vũ hội  

Muôn loài chim hòa ca 

Mây choàng khăn cho núi 

Bâng khuâng bác lim già. 

                      Lê Đăng Sơn 

  

Tên sự vật Từ ngữ dùng để gọi 

vật như gọi người 

Từ ngữ dùng để tả đặc điểm, 

hoạt động của vật như tả người 

Tác dụng của 

nhân hóa 

    

    

    

    

    

Bài 5: Quan sát các bức tranh sau đây và đặt câu văn có sử dụng phép nhân hóa : 



   

a)………………………………………………………………………………………………….. 

b)………………………………………………………………………………………………....... 

c)…………………………………………………………………………………………………... 

Bài 6: Gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi Vì sao ? trong mỗi câu văn sau : 

a. Trường em nghỉ học đã bảy tuần nay vì có dịch Covid – 19 bùng phát mạnh. 

b. Chúng em phải học online vì các trường học đều đóng cửa để phòng tránh dịch 

COVID. 

c.  Lớp em sẽ đo thân nhiệt trước khi đến lớp vì phải sàng lọc các bạn sốt ở nhà chữa 

bệnh. 

Bài 7: Chọn các từ ngữ chỉ nguyên nhân ở trong ngoặc (vì bận họp đột xuất, vì mưa to, vì 

bài khó) để điền vào chỗ trống cho phù hợp : 

     a.   Lễ phát phần thưởng cuối năm học của trường em phải kết thúc sớm …………… 

     b.   Bạn Hoa không giải được bài tập toán……………………………………………. 

     c.   Bố không thể đưa em đi chơi ……………………………………………………… 

Bài 8: Dựa vào từ in đậm để mở rộng câu văn sau 

*) Hoa mượn bút của Lan để viết bài chính tả. 

Đặt câu hỏi Vì sao: 

………………………………………………………………………………………                        

Trả lời: 

……………………………………………………………………………………… 

Bài 9: Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được gạch chân  

(Dùng các từ để hỏi: Vì sao? Do đâu? Tại sao không trùng lặp) 

a. Hôm nay, mẹ tôi đến cơ quan muộn vì bị tắc đường. 

……………………………………………………………………………………… 

b. Hai chị em tôi đã có lúc giận nhau vì một sự hiểu lầm. 



……………………………………………………………………………………… 

c. Do sống ở thành phố, chúng tôi rất hiếm khi được dự hội làng. 

……………………………………………………………………………………… 

Bài 10: Hãy nhập vai một đồ dùng học tập bất kì để kể về sự chán nản của bản thân khi 

không được cô chủ (cậu chủ) ngó tới thường xuyên. 

............................................................................................................................. ......................

...................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................

...................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................

...................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................

............................................................................................................................. ......................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 - ĐỀ 36 

 (Tuần tự học) 

NHÂN HÓA – BỘ PHẬN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÌ SAO? 

Bài 1: Các sự vật được nhân hóa trong các câu văn sau: 

 chích chòe , khướu , chào mào  

Bài 2: Chúng được nhân hóa theo cách là: 

A. Dùng từ gọi người để gọi vật 

B. Dùng từ tả hoạt động, đặc điểm của người để tả vật 

Bài 3: Cách gọi và tả chúng như vậy có gì hay ? 

           Các con vật trở nên gần gũi, đáng yêu và thân thương như người cùng một nhà. 

Bài 4: Điền từ ngữ vào ô trống cho phù hợp:  

Tên sự vật Từ ngữ dùng để 

gọi vật như gọi 

người 

Từ ngữ dùng để tả đặc điểm, 

hoạt động của vật như tả 

người 

Tác dụng của 

nhân hóa khiến 

sự vật trở nên 

Công anh múa tài giỏi, đáng yêu  

Gió chị cười hồn nhiên gần gũi, thân 

thiện 

Muôn loài 

chim 

 hòa ca  

Mây, núi  choàng khăn  rất tình cảm 

Cây lim bác bâng khuâng, già có tâm hồn 

Bài 5: Quan sát các bức tranh sau đây và đặt câu văn có sử dụng phép nhân hóa: 

Gợi ý: 

a) Từng bé hoa đá đua nhau khoe sắc và kiêu hãnh về nòi giống dễ sinh tồn của mình. 

      b)   Chú gà trống choai ưỡn ngực làm dáng với các nàng chiếp chiếp gà mái mơ. 

      c)   Các chị bướm rủ nhau vui đùa, múa lượn bên các thím hoa rạng rỡ, tươi tắn. 

Bài 6: Gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi Vì sao? trong mỗi câu văn sau: 

a. Trường em nghỉ học đã bảy tuần nay vì có dịch Covid – 19 bùng phát mạnh. 

b. Chúng em phải học online vì các trường học đều đóng cửa để phòng tránh dịch 

COVID. 



c.  Lớp em sẽ đo thân nhiệt trước khi đến lớp vì phải sàng lọc các bạn sốt ở nhà chữa 

bệnh. 

Bài 7: Chọn các từ ngữ chỉ nguyên nhân ở trong ngoặc (vì bận họp đột xuất, vì mưa to, 

vì bài khó) để điền vào chỗ trống cho phù hợp: 

     a.   Lễ phát phần thưởng cuối năm học của trường em phải kết thúc sớm vì mưa to. 

     b.   Bạn Hoa không giải được bài tập toán vì bài khó. 

     c.   Bố không thể đưa em đi chơi vì bận họp đột xuất. 

Bài 8: Dựa vào từ in đậm để mở rộng câu văn sau, (viết câu hỏi Vì sao và trả lời câu hỏi) 

 *) Hoa mượn bút của Lan để viết bài chính tả. 

Đặt câu hỏi: Vì sao Hoa mượn bút của Lan để viết bài chính tả ? 

Trả lời: Hoa mượn bút của Lan để viết bài chính tả vì bút của Hoa hết mực. 

Bài 9: Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được gạch chân  

          (Dùng các từ để hỏi: Vì sao? Do đâu? Tại sao không trùng lặp) 

a. Hôm nay, vì sao mẹ bạn đến cơ quan muộn ?  

Hoặc: Vì sao hôm nay mẹ bạn đến cơ quan muộn ? 

b. Tại sao hai chị em bạn đã có lúc giận nhau ? 

c. Do đâu các bạn rất hiếm khi được dự hội làng ? 

Bài 10: Hãy nhập vai một đồ dùng học tập bất kì để kể về sự chán nản của bản thân khi 

không được cô chủ (cậu chủ) ngó tới thường xuyên. 

      VD: Tôi và cậu chủ đã từng quấn quýt mỗi ngày như đôi bạn thân từ rất rất lâu rồi. Lúc 

ấy, cậu chủ mới chỉ 6 tuổi. Hàng ngày, cậu chủ cõng tôi trên vai còn tôi thì ôm ấp và bảo vệ 

những người bạn khác nữa của cậu chủ đó là: ………… ………………………..…………. 

…………………………………………………………… …………………………………. 

.….……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 



Họ và tên:…………………………………...………………. Thứ…..ngày…..tháng…..năm…… 

Lớp: 3.. 

BÀI ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT  LỚP 3 – ĐỀ 37 

( Tuần tự học ) 

Nhân hóa – Bộ phận TLCH Khi nào? 

I. Đọc hiểu: 

LÚA VÀ GIÓ 

Cua Con hỏi mẹ  

Dưới ánh trăng đêm: 

- Cô Lúa đang hát 

Sao bỗng lặng im? 

Đôi mắt lim dim 

Mẹ Cua liền đáp: 

- Chú Gió đi xa 

Lúa buồn không hát 

                                                                        PHẠM HỔ 

Khoanh tròn vào những chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. Trong bài thơ trên, những sự vật, con vật nào được nhân hóa? 

  a. Cua Mẹ, Cua Con, Lúa, Gió. 

  b. Cua Mẹ, Cua Con, đôi mắt. 

  c. Ánh trăng, đôi mắt. 

2. Tác giả đã nhân hóa sự vật, con vật bằng cách nào? 

  a. Chỉ bằng cách: Tả sự vật, con vật bằng từ ngữ chỉ hoạt động của người. 

  b. Chỉ bằng cách: Gọi sự vật, con vật bằng từ dung để gọi con người. 

  c. Bằng cả hai cách nêu trên. 

3. Bộ phận in đậm trong câu “Lúa buồn không hát vì chú Gió đi xa”, trả lời câu hỏi nào? 

  a. Khi nào? 

  b. Vì sao? 



  c. Để làm gì? 

 

II. Luyện từ và câu: 

1. Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Khi nào? 

  a. Người Tày, Nùng thường múa sư tử vào các dịp lễ hội mừng xuân. 

  b. Tháng năm, bầu trời giống như chiếc chảo khổng lồ bị nung nóng úp chụp vào xóm làng. 

  c. Bác Hồ đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. 

  d. Ban sáng, lộc cây vừa mới nhú. Lá non còn cuộn tròn trong búp, chỉ hơi hé nở. Đến trưa, lá đã 

xòe tung. Sáng hôm sau, lá đã xanh đậm lẫn vào màu xanh bình thường của các loài cây khác. 

2. Trả lời câu hỏi Khi nào? Lúc nào? Bao giờ? và viết câu trả lời vào chỗ trống.  

  a. Em được mẹ cho đi chơi khi nào? 

...................................................................................................................................................... 

  b. Lúc nào cả nhà em quây quần quanh mâm cơm? 

...................................................................................................................................................... 

  c. Bao giờ trường em tổ chức lễ khai giảng? 

...................................................................................................................................................... 

3. Điền vào chỗ trống bộ phận trả lời cho câu hỏi Khi nào? 

  a. ………………………….., em cùng ba mẹ đi chúc Tết ông bà nội, ngoại. 

  b. Trường em tổ chức lễ chào cờ …………………………………………… 

  c. ……………………….. em được về quê thăm bà. 

4. Em sẽ đặt câu hỏi gì cho phần gạch chân? 

  a. Mùa hè tới, hoa phượng nở đỏ rực khắp sân trường. 

...................................................................................................................................................... 

  b. Vào những đêm trăng sáng, sông Hương là mội đường trăng lung lịnh dát vàng. 

...................................................................................................................................................... 

  c. Lên lớp ba, chúng em được học môn tiếng Anh. 

...................................................................................................................................................... 

 

 



ĐÁP ÁN 

BÀI ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 – ĐỀ 37 

( Tuần tự học ) 

I. Đọc hiểu: 

Khoanh tròn vào những chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: a, Câu 2: c, Câu 3: b 

II. Luyện từ và câu: 

1. Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Khi nào? 

  a. Người Tày, Nùng thường múa sư tử vào các dịp lễ hội mừng xuân. 

  b. Tháng năm, bầu trời guống như chiếc chảo khổng lồ bị nung nóng úp chụp vào xóm làng. 

  c. Bác Hồ đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. 

  d. Ban sáng, lộc cây vừa mới nhú. Lá non còn cuộn tròn trong búp, chỉ hơi hé nở. Đến trưa, lá đã 

xòe tung. Sáng hôm sau, lá đã xanh đậm lẫn vào màu xanh bình thường của các loài cây khác. 

2. Trả lời câu hỏi Khi nào? Lúc nào? Bao giờ? và viết câu trả lời vào chỗ trống.  

Gợi ý: 

  a. Em được mẹ cho đi chơi khi học xong bài ( khi em đạt điểm cao …). 

  b. Buổi tối, cả nhà em quây quần quanh mâm cơm. 

  c. Trường em tổ chức lễ khai giảng vào ngày 5 tháng 9. 

3. Điền vào chỗ trống bộ phận trả lời cho câu hỏi Khi nào? 

Gợi ý: 

  a. Sáng mồng một Tết ( năm mới ), em cùng ba mẹ đi chúc Tết ông bà nội, ngoại. 

  b. Trường em tổ chức lễ chào cờ vào thứ hai ( đầu tuần ) 

  c. Hè năm nay ( Khi hè đến ), em được về quê thăm bà. 

4. Em sẽ đặt câu hỏi gì cho phần gạch chân? 

  a. Khi nào hoa phượng nở đỏ rực khắp sân trường? 

  b. Khi nào sông Hương là một đường trăng lung lịnh dát vàng? 

  c. Khi nào chúng em được học môn tiếng Anh? 

 


