
BÀI ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 - ĐỀ 21 

(Tuần tự học) 

I. Đọc thầm đoạn văn sau: 

HOA RÂM BỤT 

     Cô hoa Huệ trắng muốt, thơm ngào ngạt, cao vỏng lên, mảnh dẻ, kiêu kì. Cô 

Hồng Nhung đỏm dáng một cách kín đáo, áo của cô đỏ thắm, óng ánh những giọt 

sương. Tuy ở cùng với nhiều chị em nhà hoa nhưng ít khi cô Hồng Nhung trò 

chuyện cùng với ai. Các cô Thược Dược sặc sỡ, áo các cô nhiều màu, miệng các cô 

lúc nào cũng nói cười toe toét… 

     Trong vườn, muôn loài hoa đua nở, nhưng ít ai nhắc đến hoa Râm Bụt. 

     Râm Bụt quanh năm đứng ở bờ ao. Các cô biết mình là con nhà nghèo, nên chỉ 

quây quần với nhau, không dám chơi với chị em nhà hoa khác. Nhụy của các cô 

dài và cong xuống như cái cần câu nhỏ xíu. Thỉnh thoảng các cô lại đung đưa cánh 

hoa màu đỏ của mình, đùa mấy chú ếch, nhái tham ăn. Mấy chú ếch, nhái khờ khạo 

nhảy tót lên, đớp một cái vào cánh hoa đỏ rực kia, rồi lại rơi tõm xuống nước. Các 

chú nhai rồi nhả ra, cằn nhằn: “Nhạt, nhạt, nhạt,…”.Tiếng ấy lan ra mãi vang lên 

mặt ao, bờ dậu. Tuy vậy, hôm sau vẫn có những chú ếch, nhái khác lại mắc mưu 

đùa cùng cô hoa Râm Bụt. 

 

II.  Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1.Đoạn văn tả cảnh gì? 

   a. cảnh vườn hoa b. cảnh cánh rừng c. cảnh hoa nở d. cảnh mấy chú ếch 

nhái chơi đùa 

2.Hoa gì có màu đỏ rực mọc ở bờ ao? 

   a. Hoa Hồng Nhung   b. Hoa Thược Dược    c. Hoa Huệ d. Hoa Râm Bụt 

3.Đoạn văn trên có mấy hình ảnh so sánh? Hãy viết lại câu văn có hình ảnh so sánh 

đó xuống dưới (nếu có). 

   a. Không có hình ảnh nào b. 1 hình ảnh c. 2 hình ảnh c. 3 hình ảnh 

Đó là: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. Những sự vật nào trong đoạn văn được nhân hóa? 

a. Hoa Hồng Nhung 

e. Nhụy hoa 

b. Hoa Thược Dược 

g. Cánh hoa 

     c.Bờ ao 

h. Hoa Râm Bụt 

d. Ếch, nhái 

i. Hoa Huệ 

Họ và tên:……………………………… 

Lớp: 3… 

  Thứ……..ngày…….tháng…..năm……. 



III. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong các câu sau: 

1. Mấy chú ếch, nhái nhảy lên khỏi mặt nước để đớp mồi. 

…………………………………………………………………………………… 

2. Vì biết mình là con nhà nghèo, hoa Râm Bụt không dám chơi với các chị em    

nhà hoa khác. 

…………………………………………………………………………………… 

3. Râm Bụt quanh năm đứng ở bờ ao. 

…………………………………………………………………………………… 

IV. Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào ô trống cho thích hợp và sửa lại chữ 

viết hoa cho đúng: 

Trái đất và mặt trời 

     Tuấn lên bảy tuổi        em rất hay hỏi        một lần        em hỏi bố: 

- Bố ơi, con nghe nói trái đất quay xung quanh mặt trời. Có đúng thế không, bố? 

- Đúng đấy        con ạ! – Bố Tuấn đáp. 

- Thế ban đêm không có mặt trời thì sao? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐÁP ÁN 

BÀI ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 - ĐỀ 21 

(Tuần tự học) 

 

I. Đọc thầm: 

 HS tự đọc và hiểu nội dung đoạn văn 

 

II. Chọn câu trả lời đúng: 

1. a 

2. d 

3. Đoạn văn trên có 1 hình  ảnh so sánh. Câu văn có hình ảnh so sánh đó là: 

     Nhụy của các cô dài và cong xuống như cái cần câu nhỏ xíu. 

4. a, b, d, h, i 

 

III.  Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong các câu sau: 

1. Mấy chú ếch, nhái nhảy lên khỏi mặt nước để làm gì? 

2. Vì sao hoa Râm Bụt không dám chơi với các chị em nhà hoa khác? 

3. Râm Bụt quanh năm đứng ở đâu? 

 

IV. Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào ô trống cho thích hợp và sửa lại chữ viết 

hoa cho đúng: 

Trái đất và mặt trời 

     Tuấn lên bảy tuổi . Em rất hay hỏi . Một lần , em hỏi bố: 

- Bố ơi, con nghe nói trái đất quay xung quanh mặt trời. Có đúng thế không, bố? 

- Đúng đấy , con ạ! – Bố Tuấn đáp. 

- Thế ban đêm không có mặt trời thì sao? 

 

 



 

Họ và tên:……………………………… 

Lớp: 3… 

Thứ……..ngày…….tháng…..năm……. 

BÀI ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 - ĐỀ 22 

(Tuần tự học) 

I. ĐỌC HIỂU 

Đọc thầm bài văn sau: 

THẦY GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

Giờ học Giáo dục công dân, thầy bước vào lớp với vẻ mặt tươi cười. Cả lớp 

đứng dậy chào thầy. Ở cuối lớp , Nam vẫn nằm gục trên bàn ngủ khì khì. Thầy cau 

mày từ từ bước xuống. Khác với suy nghĩ của chúng tôi, thầy đặt tay lên vai Nam 

rồi nói nhẹ nhàng: “ Tỉnh dậy đi em! Vào học rồi, công dân bé nhỏ ạ!”. 

Thầy quay bước đi lên trước lớp và nói: “ Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra 15 

phút. Các em hãy nghiêm túc làm bài cho tốt nhé. Thầy rất mong các em có tính 

độc lập và tự giác cao trong học tập”. 

“Thôi chết tôi rồi! Hôm qua thằng Nam rủ tôi đi đá bóng suốt cả buổi chiều. 

Làm thế nào bây giờ?”. 

Bỗng lúc ấy có người gọi thầy ra gặp. Tôi sung sướng đến phát điên lên. Tôi 

mở vội sách ra, cho vào ngăn bàn, cúi sát đầu xuống để nhìn cho rõ và chép lấy 

chép để. Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau lưng tôi: “ Em ngồi như 

vậy sẽ vẹo cột sống và cận thị đấy! Ngồi lại đi em!”. Tôi bối rối, đầu cúi gằm, tim 

đập loạn xạ, chân tay run rẩy... 

Thầy quay bước đi lên trước lớpcứ như không hề biết tôi đã giở sách vậy. Tôi 

xấu hổ khi bắt gặp cái nhìn như biết nói của thầy . Bài kiểm tra đã làm gần xong 

nhưng sau một hồi suy nghĩ, tôi chỉ nọp cho thầy một tờ giấy có hai chữ “ Bài làm” 

và một câu: “ Thưa thầy, em xin lỗi thầy!”. Nhận bài kiểm tra từ tay tôi, thầy lặng 

đi rồi mỉm cười như muốn nói: “ Em thật dũng cảm!”. 

Tôi như thấy trong lòng mình thanh thản, nhẹ nhõm. Bầu trời hôm nay như 

trong xanh hơn. Nắng và gió cũng líu ríu theo chân tôi về nhà. 

(Theo Nguyễn Thị Mỹ Hiền) 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

1. Thầy giáo làm gì khi thấy Nam ngủ gật trong lớp? 

a, Thầy giáo gọi Nam dậy và nhắc nhở. 

b, Thầy yêu cầu bạn ngồi bên cạnh gọi Nam dậy. 

c, Thầy đặt tay lên vai Nam rồi nói nhẹ nhàng: “Tỉnh dậy đi em! Vào học rồi, công 

dân bé nhỏ ạ!”. 

2. Vì sao bạn nhỏ trong câu chuyện không làm được bài kiểm tra? 



a, Vì bạn bị mệt. 

b, Vì hôm trước bạn mải chơi đá bóng suốt cả buổi chiều, không học bài. 

c, Vì bạn không hiểu đề bài. 

3. Nhìn thấy bạn nhỏ cúi sát đầu vào ngăn bàn chép bài, thầy giáo đã làm gì? 

a, Thầy lờ đi như không biết. 

b, Thầy nhẹ nhàng nói: “ Em ngồi như vậy sẽ vẹo cột sống và cận thị đấy! Ngồi lại 

đi em!”. 

c, Thầy thu vở không cho bạn chép tiếp. 

4. Vì sao bạn nhỏ không nộp bài kiểm tra mặc dầu đã chép gần xong? 

a, Vì bạn thấy có lỗi trước lòng vị tha, độ lượng của thầy. 

b, Vì bạn sợ các bạn trong lớp đã biết việc mình chép bài. 

c, Vì bạn sợ bị thầy phạt. 

5.a, Hành động nào của bạn nhỏ khiến em thấy bất ngờ, thú vị nhất? Vì sao? 

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

b, Hành động nào của thấy giáo dục công dân khiến em thấy cảm phục nhất? 

Vì sao? 

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

* LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

1. Nối “thiếu”, “nhi” với những tiếng chúng có thể kết hợp để tạo từ. 

 
2. Dòng nào nêu đúng những từ có ở trong bài chỉ đức tính tốt mà người học 

sinh cần có? 

a, độc lập, tự giác, nhẹ nhàng. 

b, nghiêm túc, chép bài, dũng cảm. 

c, độc lập, tự giác, dũng cảm. 

3. Nối từng từ (có trong bài văn “Thầy giáo dục công dân”) ở cột trái với lời 

giải nghĩa thích hợp ở cột phải. 



 
4. Điền bộ phận còn thiếu vào chỗ trống để tạo câu có mẫu Ai là gì? 

a, Nam........................................................................................................................ 

b, Bạn nhỏ trong bài................................................................................................... 

c,.................................................................là người thầy độ lượng bao, bao dung.  

5. Nối từng ô ở cột trái với ô thích hợp ở cột phải để tạo câu theo mẫu Ai là gì? 

 
* LUYỆN NÓI - VIẾT 

      Đặt mình vào vai người học sinh trong câu chuyện “Thầy giáo dục công dân”, 

em hãy nói lên suy nghĩ của mình khi quyết định không nộp bài kiểm tra đã chép. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 



ĐÁP ÁN 

BÀI ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 - ĐỀ 22 

(Tuần tự học) 

 

ĐỌC HIỂU: 

1.c 

2.b 

3.b 

4.a 

LUYỆN TỪ VÀ CÂU: 

1. Nối “thiếu”, “nhi” với những tiếng chúng có thể kết hợp để tạo từ. 

 
2. Dòng nêu đúng những từ có ở trong bài chỉ đức tính tốt mà người học sinh 

cần có 

c, độc lập, tự giác, dũng cảm. 

3. Nối từng từ (có trong bài văn “Thầy giáo dục công dân”) ở cột trái với lời 

giải nghĩa thích hợp ở cột phải. 

 
 



4. Điền bộ phận còn thiếu vào chỗ trống để tạo câu có mẫu Ai là gì? 

Ví dụ: 

a, Nam là bạn cùng lớp với em. 

b, Bạn nhỏ trong bài là người học trò ngoan. 

c,Người thầy trong bài là người thầy độ lượng bao, bao dung. 

5. Nối từng ô ở cột trái với ô thích hợp ở cột phải để tạo câu theo mẫu Ai là gì? 

 
* LUYỆN NÓI - VIẾT 

     Đặt mình vào vai người học sinh trong câu chuyện “Thầy giáo dục công dân”, 

em hãy nói lên suy nghĩ của mình khi quyết định không nộp bài kiểm tra đã chép. 

 (HS tự viết theo cảm nhận của mình) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

BÀI ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 - ĐỀ 23 

(Tuần tự học) 

 

I, Đọc bài thơ sau: 

CHÚ BÒ TÌM BẠN 

Mặt trời rúc bụi tre 

Buổi chiều về nghe mát 

Bò ra sông uống nước 

Thấy bóng mình ngỡ ai 

Bò chào: “Kìa anh bạn” 

Lại gặp anh ở đây!” 

 

Nước đang nằm nhìn mây 

Nghe bò cười toét miệng 

Bóng bò, chợt tan biến 

Bò tưởng bạn đi đâu 

Cứ ngoái trước nhìn sau 

“Ậm ò…” tìm gọi mãi. 

                                (Phạm Hổ) 

II, Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất 

hoặc thực hiện theo yêu cầu: 

 

1- Bò ra sông làm gì? 



a. Tìm bạn. 

b. Hóng mát. 

c. Uống nước. 

 

2- Bò đã nhìn thấy gì? 

a. Một chú bò khác. 

b. Bóng mình. 

c. Mây. 

 

3- Khi nhìn thấy bóng mình dưới nước, bò đã làm gì? 

a. Nằm nhìn mây. 

b. Cười toét miệng. 

c. Chào. 

 

4- Người bạn của chú bò trong bài thơ là ai? 

a. Chính là chú bò đó. 

b. Một người bạn mới quen. 

c. Một người bạn cũ. 

 

5- Vì sao chú bò lại ngoái trước nhìn sau? 

a. Vì bạn của chú đã đi mất. 

b. Vì chú nghĩ bạn mình bỏ đi. 

c. Vì chú muốn tìm lại bóng của mình. 

 

6- Em thấy chú bò trong bài thơ thế nào? 

a. Ngây thơ, hồn nhiên. 

b. Thân thiện. 

c. Ngốc nghếch. 

 

7- Bài thơ sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? 

a. Nhân hoá. 

b. So sánh. 

c. Cả hai biện pháp trên. 

 



8- Trong khổ thơ 2, những sự vật nào được nhân hoá? 

a. Nước, mây. 

b. Nước, bò. 

c. Bò, mây. 

 

9- Những sự vật trên được nhân hoá bằng cách nào? 

a. Dùng từ gọi người để gọi sự vật. 

b. Dùng từ chỉ hoạt động, đặc điểm, tính cách người để chỉ sự vật. 

c. Bằng cả hai cách trên. 

 

 

10-Viết lại 2 hình ảnh nhân hóa có trong bài thơ trên 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

III, Chính tả:  Em hãy chép lại bài thơ Chú bò tìm bạn trong 20 phút. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐÁP ÁN 

BÀI ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 - ĐỀ 23 

(Tuần tự học) 

 

Câu 1: c  Câu 2: b  Câu 3: c  Câu 4: a 

 

Câu 5: b  Câu 6: a  Câu 7 : a  Câu 8: b 

 

Câu 9: c 

Câu 10: Viết lại 2 hình ảnh nhân hóa có trong bài thơ trên 

VD:  

Chú bò tìm bạn, 

Nước đang nằm nhìn mây…. 



Họ và tên :……………………………….                  Ngày......... tháng.......    năm2020  

Lớp 3......                    

 

BÀI ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 - ĐỀ 24 

(Tuần tự học) 

I. Đọc hiểu 

Cái giá của sự trung thực 

            

            Vào một buổi chiều thứ bảy đầy nắng ở thành phố Ô-kla-hô-ma, tôi cùng 

một người bạn và hai đứa con của anh đến một câu lạc bộ giải trí. Bạn tôi tiến đến 

quầy vé và hỏi: “Giá vé bao nhiêu ? Bán cho tôi một vé ”. 

          Người bán vé trả lời: “3 đô la một vé cho người lớn và trẻ em trên sáu tuổi. 

Trẻ em từ sáu tuổi trở xuống được vào cửa miễn phí. Các cậu bé này bao nhiêu  

tuổi ?” 

- Đứa lớn bảy tuổi và đứa nhỏ lên bốn. – Bạn tôi trả lời. – Như vậy tôi phải trả 

cho ông là 9 đô la tất cả. 

          Người đàn ông ngạc nhiên nhìn tôi và nói : “Lẽ ra ông đã tiết kệm cho mình 

được 3 đô la. Ông có thể nói rằng đứa lớn chỉ mới sáu tuổi, tôi làm sao mà biết 

được sự khác biệt đó chứ !” 

          Bạn tôi từ tốn đáp lại : “Dĩ nhiên, tôi có thể nói như vậy và ông sẽ không thể 

biết được. Nhưng bọn trẻ thì biết đấy. Tôi không muốn mình bán đi sự kính trọng 

của mình chỉ với 3 đô la”. 

                                                                                  ( Theo Pa-tri-xa-Phơ-ríp ) 

         Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Câu lạc bộ miễn phí vé cho trẻ em ở độ tuổi nào ? 

a. Bảy tuổi trở xuống. 

b. Sáu tuổi trở xuống. 



c. Bốn tuổi trở xuống. 

Câu 2. Người bạn của tác giả đã trả vé cho những ai ? 

a. Cho mình, cho bạn và cho cậu bé bảy tuổi. 

b. Cho mình, cho cậu bé bảy tuổi và cho cậu bé bốn tuổi. 

c. Cho mình, cho bạn và cho cậu bé bốn tuổi. 

Câu 3. Người bạn của tác giả lẽ ra có thể tiết kiệm được 3 đô la bằng cách nào ? 

a. Nói dối rằng cả hai đứa còn rất nhỏ. 

b. Nói dối rằng cậu bé lớn chỉ mới sáu tuổi. 

c. Nói dối rằng cậu bé lớn chỉ mới năm tuổi. 

Câu 4. Tại sao người bạn của tác giả lại không “tiết kiệm 3 đô la” theo cách đó ? 

a. Vì ông ta rất giàu, 3 đô la không đáng để ông ta phải nói dối. 

b. Vì ông ta sợ bị phát hiện ra thì xấu hổ. 

c. Vì ông ta là người trung thực và muốn được sự kính trọng của con mình. 

 

Câu 5. Câu chuyện muốn nói với em điều gì ? 

a. Cần phải sống trung thực, ngay từ những điều nhỏ nhất. 

b. Cần phải sống sao cho con mình luôn kính trọng. 

c. Không nên bán đi sự kính trọng của mình chỉ với 3 đô la. 

 

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Câu 1. Đọc đoạn thơ sau rồi trả lời câu hỏi. 

            Bác thùng thư vuông vức                        Bụng chật căng tâm sự 

            Đứng ở đầu ngã tư                                  Chẳng kể ra bao giờ 



            Rét buốt hay nóng bức                            Khuôn mặt đầy tư lự 

            Chỉ ăn toàn những thư...                          Hệt như là nhà thơ. 

                                                                                          - Hoài Khánh - 

a) Thùng thư được nhân hoá bằng những từ ngữ nào ? 

 

 

 

b) Cách gọi và tả thùng thư như thế có gì hay? 

 

 

Câu 2:  Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm trong các câu sau: 

a) Nồi nước lá mùi mẹ đun sôi sùng sục. 

 

b) Bác thùng thư vuông vức đứng ở đầu ngã tư. 

 

c) Mùa xuân về, hoa đào nở rộ khắp vườn. 

 

d) Quả táo chín ở cành cao quá, Thỏ không sao với tới được. 

 



Câu 3.  Đặt dấu câu thích hợp và sửa lại lỗi chính tả cho đoạn văn sau. 

          Vào cuối mùa thu nọ trên cây táo ở đầu khu rừng chỉ còn sót lại một quả táo 

chín vàng trông quả táo thấy ngon lành làm sao! Một hôm nhân cuộc dạo chơi Thỏ 

đi ngang qua nhìn thấy rất muốn hái nhưng quả táo chín ở cành cao quá, Thỏ 

không sao với tới được.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐÁP ÁN 

BÀI ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 - ĐỀ 24 

(Tuần tự học) 

 

I. Đọc hiểu 

Cái giá của sự trung thực 

 

Câu 1:    b 

Câu 2:    a 

Câu 3:    b 

Câu 4:    c 

Câu 5:    a 

 

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

 

Câu 1: Đọc và trả lời câu hỏi 

a) Thùng thư được nhân hoá bằng những từ ngữ: 

      bác, đứng, ăn, bụng, tâm sự, chẳng kể, khuôn mặt, tư lự 

b) Cách gọi và tả thùng thư như thế  làm cho sự vật sinh động, ngộ nghĩnh , 

đáng yêu và gần gũi với con người. 

 

Câu 2:  Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm trong các câu sau: 

a) Nồi nước lá mùi mẹ đun sôi như thế nào? 

b) Bác thùng thư vuông vức đứng ở đâu? 

c) Khi nào hoa đào nở rộ khắp vườn? 

d) Thỏ không sao với tới được quả táo chín ở đâu? 

Câu 3.  Đặt dấu câu thích hợp và sửa lại lỗi chính tả cho đoạn văn sau. 



          Vào cuối mùa thu nọ, trên cây táo ở đầu khu rừng chỉ còn sót lại một quả táo 

chín vàng. Trông quả táo thấy ngon lành làm sao! Một hôm, nhân cuộc dạo chơi, 

Thỏ đi ngang qua nhìn thấy rất muốn hái.  Nhưng quả táo chín ở cành cao quá, Thỏ 

không sao với tới được. 

 



 

Họ và tên:…………………………… 

Lớp: 3… 

Thứ……..ngày…….tháng…..năm……. 

BÀI ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 - ĐỀ 25 

(Tuần tự học) 

 

I. ĐỌC HIỂU 

 

Chú dế sau lò sưởi 

Buổi tối ấy, nhà Mô-da thật yên tĩnh. Cậu bé thiu thiu ngủ trên ghế bành. 

Bỗng dưng! … Hình như có một cái gì đó đã xảy ra? Có một âm thanh kéo dài lạ 

lùng làm sao. Mô-da nghĩ: “Chắc hẳn ánh trăng mảnh dẻ bị giá lạnh, tan vỡ ra, đập 

vào cửa sổ…” 

          Cậu bé đứng dậy tìm kiếm. Và đây… Đúng là có một chú dế sau lò sưởi với 

“cây vĩ cầm” của mình. Dế kéo đàn hay đến nỗi cậu bé không nén nổi phải kêu lên: 

          - Chao ôi, hay quá! Ước gì tôi trở thành nhạc sĩ nhỉ? 

         Rồi chỉ ít lâu sau, chú bé chinh phục được cả công chúng thủ đô nước Áo. 

Bản nhạc kết thúc mà giây phút im lặng vẫn còn kéo dài. Phải chăng tiếng vọng 

của âm thanh đang lịm dần trong mỗi trái tim? Nhưng kìa, gian phòng bỗng sống 

lại: “Thật là tuyệt diệu! Thật là tuyệt diệu!”. 

         Sau này, nhạc sĩ Mô-da thường nhắc đến chú dế với tấm lòng biết ơn. 

(G.Xư-phe-rốp – Nam Cường dịch) 

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng 

1. Buổi tối ấy, trong căn nhà yên tĩnh, Mô-da được chứng kiến sự việc gì? 

a- Âm thanh của ánh trăng bị giá lạnh, tan vỡ ra, đập vào cửa sổ 

b- Âm thanh kéo dài từ cây đàn vĩ cầm của nhà bên cạnh 

c- Âm thanh kéo dài lạ lùng của chú dế kéo đàn sau lò sưởi 

2. Sau khi nghe được âm thanh hấp dẫn, Mô-da mong muốn điều gì? 

a- Trở thành người ca sĩ 

b- Trở thành người nhạc sĩ 

c- Trở thành người nhạc công 

3. Chi tiết nào cho thấy tài năng chơi đàn tuyệt diệu của Mô- da trước công 

chúng thủ đô nước Áo? 

a- Bản nhạc kết thúc mà giây phút im lặng vẫn còn kéo dài. 

b- Bao cánh tay vung cao, nhắc đi nhắc lại: “Thật là tuyệt diệu!” 

c- Cả hai chi tiết nói trên 

4. Vì sao sau này, Mô-da thường nhắc đến chú dế với tấm lòng biết ơn? 

a- Vì chú dế đã khơi dậy ước mơ trở thành người chơi vĩ cầm giỏi 



b- Vì chú dế đã khơi dậy ở Mô-da ước mơ trở thành người nhạc sĩ 

c- Vì chú dế đã đánh thức tài năng âm nhạc tuyệt vời ở Mô-da 

II- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu 

 1. a) Gạch dưới các chữ viết sai l/n rồi chép lại câu văn sau khi sửa lỗi chính tả: 

Mặt trời nên, ánh lắng sáng nấp nánh trên những tàu ná còn ướt sương đêm. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

b) Điền vào chỗ trống ut hoặc uc rồi chép lại từng câu cho đúng chính tả: 

- Hai con trâu đang h…. nhau. 

…………………………………………………………………………… 

- Máy bơm h…. nước dưới sông 

…………………………………………………………………………… 

2. Đọc bài thơ và trả lời câu hỏi: 

Hoa mào gà 

Một hôm chú gà trống 

Lang thang trong vườn hoa 

Đến bên hoa mào gà 

Ngơ ngác nhìn không chớp. 

Bỗng gà kêu hoảng hốt: 

- Lạ thật! Các bạn ơi! 

Ai lấy mào của tôi 

Cắm lên cây này thế? 

                        (Theo Thanh Hào) 

a) Trong bài thơ trên, con vật nào đã được nhân hóa? 

…………………………………………………………………………… 

b) Con vật ấy được nhân hóa bằng cách nào? 

…………………………………………………………………………… 

c) Bạn gà trống nhầm lẫn như thế nào? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

3. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm: 

a) Một hôm, chú gà trống đi lang thang trong vườn hoa. 

…………………………………………………………………………… 

b) Gà trống bỗng kêu lên hoảng hốt. 

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

 

ĐÁP ÁN 

BÀI ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 - ĐỀ 25 

(Tuần tự học) 

I. Đọc hiểu 

Câu 1: 

A. Âm thanh của ánh trăng bị giá lạnh, tan vỡ ra, đập vào cửa sổ 

Câu 2: 

B. Trở thành người nhạc sĩ 

Câu 3: 

C. Cả 2 chi tiết nói trên 

Câu 4: 

B. Vì chú dế đã khơi dậy ở Mô-da ước mơ trở thành người nhạc sĩ 

II- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu 

  

1. a) Mặt trời nên, ánh lắng sáng nấp nánh trên những tàu ná còn ướt sương đêm. 

=>  Mặt trời lên, ánh nắng sáng lấp lánh trên những tàu lá còn ướt sương đêm 

    b. - Hai con trâu đang húc nhau. 

        - Máy bơm hút nước dưới sông 

2. a. Con gà trống 

    b. Con gà trống được nhân hóa giống trạng thái cảm xúc của con người (“ngơ  

ngác”  ) 

    c. Gà trống nhầm lẫn hoa mào gà chính là chiếc mào của mình được cắm lên 

3. a. Chú gà trống đi trong vườn hoa như thế nào? 

    b. Chú gà trống kêu lên như thế nào? 

 

 

 

 

 

 

 


