
BÀI ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 – ĐỀ 38 

SO SÁNH. DẤU CHẤM HỎI, CHẤM THAN. 

(Tuần tự học) 

I. ĐỌC HIỂU: 

    Đọc thầm đoạn văn sau: 

Chia sẻ 

     Hai cậu bé như hai chú chim non vừa hát vừa cùng xây dựng những tòa lâu đài bằng cát, 

gương mặt chúng rạng ngời niềm vui. Cuộc vui dừng lại khi bố của cậu bé bị liệt mang xe đến 

đón con về. Cậu bé lành lặn đến bên bố của bạn mình và thì thầm điều gì đó. 

- Được đấy! – Người bố gật gù. 

Cậu chạy về phía người bạn của mình và bảo: 

- Ước gì mình có thể làm gì đó để giúp cậu đi được như mình. Nhưng điều này mình có 

thể làm được. 

Dứt lời, cậu xoay người lại, bảo bạn trèo lên lưng mình. Rồi cậu chạy. Những bước chân 

ban đầu còn ngắn ngủn, chuệnh choạng, về sau mỗi lúc một nhanh. Trên lưng, người bạn tật 

nguyền ôm ghì lấy cổ cậu. Như được tiếp thêm sức mạnh, đôi chân cậu lướt chạy băng băng. 

Người cha lặng nhìn, mắt rưng rưng. Đứa con ông đang dang rộng đôi tay vùng vẫy trong 

gió, luôn miệng thét to: 

- Con đang bay, bố ơi. Con đang bay ! 

                                                                                        (Theo HẠT GIỐNG TÂM HỒN ) 

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1.Tại sao cuộc vui của hai cậu bé dừng lại ? 

A. Bố của cậu bé bị liệt không đồng ý cho con nghịch cát. 

B. Hai cậu đã chơi chán chê, trời đã tối. 

C. Bố của cậu bé bị liệt đến đón con về. 

2.Khi cõng bạn, cậu bé lành lặn đã mang lại cho bạn cảm giác gì? 

A. An toàn, thân ái. 

B. Như đang được bay. 

C. Như đang được chạy. 

3.Tại sao mắt người bố rưng rưng?  

A. Thấy con mình vui sướng. 

B. Thấy cậu bé khỏe mạnh làm bạn với con mình. 

C. Thấy cậu bé biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với con mình. 

  

II. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU : 

1.Khoanh tròn vào câu văn có hình ảnh so sánh: 

A. Hai cậu bé như hai chú chim non vừa hát vừa cùng xây dựng những tòa lâu đài bằng 

cát. 

Họ và tên:……………………………… 

Lớp: 3… 

  Thứ……..ngày…….tháng…..năm……. 



B. Gương mặt hai cậu bé rạng ngời niềm vui. 

C. Cuộc vui dừng lại khi bố của cậu bé bị liệt mang xe đến đón con về. 

2.Gạch chân dưới từ so sánh trong câu văn sau: 

Cậu bé tật nguyền được cõng trên lưng mà cảm thấy mình chẳng khác gì đang được bay. 

3.Gạch chân dưới hai sự vật được so sánh với nhau trong câu: 

Hai cậu bé như hai chú chim non vừa hát vừa cùng xây dự ng những tòa lâu đài bằng cát. 

4. Điền dấu chấm than hoặc dấu chấm hỏi vào         : 

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 38 

SO SÁNH. DẤU CHẤM HỎI, CHẤM THAN. 

(Tuần tự học) 

  

I. ĐỌC HIỂU: 

1. c 

2. b 

3. c 

II. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU : 

1.Khoanh tròn vào câu văn có hình ảnh so sánh: 

Khoanh vào câu a 

a, Hai cậu bé như hai chú chim non vừa hát vừa cùng xây dựng những tòa lâu đài bằng cát. 

2.Gạch chân dưới từ so sánh trong câu văn sau: 

Cậu bé tật nguyền được cõng trên lưng mà cảm thấy mình chẳng khác gì đang được bay. 

3.Gạch chân dưới hai sự vật được so sánh với nhau trong câu: 

Hai cậu bé như hai chú chim non vừa hát vừa cùng xây dựng những tòa lâu đài bằng cát. 

4. Điền dấu chấm than hoặc dấu chấm hỏi vào         : 

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  
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BÀI ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 - ĐỀ 39 

 (Tuần tự học) 

NHÂN HÓA – BỘ PHẬN TRẢ LỜI CÂU HỎI Ở ĐÂU ? 

I.ĐỌC HIỂU: 

Đọc bài viết sau và khoanh vào đáp án đúng cho mỗi câu hỏi : 

 

Những huấn luyện viên xiếc thú 

 

Nhà tôi có hai chú chó, bốn chú mèo và một cô rùa. Chúng rất thông minh và trung thành 

với chủ (tuy hơi khó bảo). Anh chàng béc-giê lông đen mượt, oai vệ và dũng mãnh tên Luc-

ky là niềm tự hào của gia đình tôi. Luc-ky đã được đào tạo hai năm tại trại chó béc-giê của 

Sở Cảnh sát. Đô-la là anh chó Nhật lông xù, màu trắng, to cao, “ đẹp trai ”. Đô-la rất thích 

đi lang thang phố xá để khoe vẻ đẹp mã cho các cô nàng chó tha hồ mà chiêm ngưỡng. Cô 

mèo đài các Si-rô vừa sinh hạ được ba chú bé đáng yêu. Tên chúng là Đốm, Miu và Mun. 

Bốn vị mèo này rất được yêu chiều, ngoan ngoãn và xinh đẹp hệt như cô chủ của chúng vậy. 

Cuối cùng là cô rùa bé nhỏ Fan-ta hiền lành và chơi thân với các bạn mèo. 

 

Bài 1. Những sự vật được nhân hóa trong bài viết trên là : 

 

a. Hai chú chó, bốn chú mèo và một cô rùa 

b. Hai con chó, bốn con mèo và một con rùa 

c. Hai con chó (béc – giê, chó Nhật), các con chó (cái), bốn con mèo (mèo mẹ,  ba mèo con) 

và một con rùa. 

 

Bài 2. Những sự vật đó được nhân hóa bằng cách nào ? 

 

a. Gọi sự vật như gọi người 

b. Tả hoạt động, đặc điểm của sự vật như tả người 

c. Nói với sự vật thân mật như nói với người 

 

Bài 3. Dòng nào nêu đúng từ ngữ thể hiện sự  nhân hóa con rùa trong bài viết trên : 

 

a. chú, cô, thông minh, trung thành, oai vệ, dũng mãnh 

b. cô, hiền lành, chơi thân với các bạn mèo 

c. chú bé, vị, ngoan ngoãn, xinh đẹp, hiền lành 

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU : 

Bài 1. Hãy sử dụng phép nhân hóa để những sự vật trong mỗi câu văn sau trở nên sinh 

động, gần gũi hơn. 

a) Bốn dãy bàn học trong lớp được kê rất ngay ngắn. 

……………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………. 



b) Con mèo đang vờn cuộn len của bà. 

……………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………. 

c) Hàng dừa rì rào trong gió. 

……………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………. 

Bài 2. Gạch chân dưới bộ phận trả lời câu hỏi Ở đâu ? trong mỗi câu văn, thơ sau : 

a)  Mai đã nhặt được chiếc ví đen của cô Hà đánh rơi trên con hẻm đầu dốc.  

b) Trong kí ức sâu đậm, bà tôi rất đẹp, dịu hiền và rất quan tâm tôi. 

c) Tất cả các bạn học sinh ngồi truy bài trong lớp chờ cô giáo vào. 

d)       Dưới trăng quyên đã gọi hè 

        Đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông. 

e) Xa xa, dưới chân núi thấp thoáng bóng lũ trẻ nô đùa vui vẻ. 

Bài 3. Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân ? 

a) Ông trời nổi lửa đằng đông 

Bà sân vấn chiếc khăn hồng đẹp thay. 

………………………………………………………………………………….. 

b) Cuốn sách nằm im trong hộc tủ khiến Lâm tìm mãi không được. 

………………………………………………………………………………….. 

c) Trong không gian yên tĩnh của khán phòng bỗng vút lên một âm thanh êm ái, trong 

trẻo. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

d) Bệnh dịch Covid – 19 bùng phát đầu tiên ở Vũ Hán.  

…………………………………………………………………………………. 

Bài 4. Đặt câu có bộ phận TLCH Ở đâu ? cho mỗi bức tranh sau : 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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



ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 - ĐỀ 39 

 (Tuần tự học) 

NHÂN HÓA – BỘ PHẬN TRẢ LỜI CÂU HỎI Ở ĐÂU? 

 I.ĐỌC HIỂU: 

Bài 1. C 

Bài 2. A,B 

Bài 3. B  

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Bài 1. Gợi ý:  

a) Trong lớp, các bạn bàn đã xếp hàng ngay ngắn, chỉnh tề chào đón chúng em. 

b) Chú mèo con huơ huơ chân trước nghịch cuộn len của bà. 

c) Ven biển, những nàng dừa vừa  làm duyên hong mái tóc dài vừa chuyện trò với nhau . 

Bài 2. Gạch chân dưới bộ phận trả lời câu hỏi Ở đâu ? trong mỗi câu văn, thơ sau : 

a) Mai đã nhặt được chiếc ví đen của cô Hà đánh rơi trên con hẻm đầu dốc.  

b) Trong kí ức sâu đậm, bà tôi rất đẹp, dịu hiền và rất quan tâm tôi. 

c) Tất cả các bạn học sinh ngồi truy bài trong lớp chờ cô giáo vào. 

d)       Dưới trăng quyên đã gọi hè 

        Đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông. 

e) Xa xa, dưới chân núi thấp thoáng bóng lũ trẻ nô đùa vui vẻ. 

a.Trên con hẻm đầu dốc, b. trong kí ức sâu đậm, c. trong lớp, d. dưới trăng, đầu tường,e. 

xa xa, dưới chân núi 

Bài 3. Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân  

a) Ông trời nổi lửa ở đâu ? 

b) Cuốn sách nằm im ở đâu khiến Lâm tìm mãi không được ? 

c) Một âm thanh êm ái, trong trẻo bỗng vút lên ở đâu ? 

d) Bệnh dịch Covid – 19 bùng phát đầu tiên ở đâu ? 

Bài 4. Gợi ý : 

a) Chú bé ngồi vắt vẻo trên lưng trâu. 

Hoặc: Chú trâu vểnh tai lắng nghe tiếng sáo trong trẻo của cậu bé ngồi vắt vẻo trên lưng 

mình. 

b) Các bông hoa thi nhau khoe sắc trong vườn. 

c) Trước ống kính nhiếp ảnh gia, những  cô siêu mẫu Barbie nở nụ cười tươi, tự tin bước 

đi. 



Họ và tên học sinh : .............................................        Ngày ........ tháng ......năm 2020 

 Lớp 3                                      

BÀI ÔN TUẦN TỰ HỌC MÔN TIẾNG VIỆT – ĐỀ SỐ 40 

NHÂN HÓA  - BỘ PHẬN TRẢ LỜI CÂU HỎI : NHƯ THẾ NÀO? 

I. ĐỌC HIỂU:  

Đọc thầm bài văn sau : 

     AI MẠNH NHẤT TRÊN ĐỜI ? 

Chú Gà Rừng đến bờ sông để tìm nước uống cho đỡ khát. Chú ta tìm được một 

chỗ nước chưa đóng băng tròn như cái đĩa. Chú uống cho đến lúc đôi cánh cũng bị 

băng đông cứng đờ. 

 - Ô, Băng! Anh thật mạnh mẽ biết bao! 

 - Không đâu chú Gà Rừng ạ! Mưa còn mạnh hơn mình nhiều. Hắn làm mình tan ra 

thành nước đấy. 

Mưa nói: 

  - Không, Đất mạnh hơn chứ! Mình vừa rơi xuống, hắn đã nuốt chửng. 

-  Cây còn mạnh hơn nhiều - Đất phần trần – Hắn đứng ở trên người tôi và hút hết sức 

mạnh của tôi. 

Cây lắc đầu: 

- Không ! Lửa mới có sức mạnh ghê gớm. Hắn thở những lưỡi lửa dài và thiêu tớ thành 

tro. 

- Đúng! Nhưng chàng Gió lại có thể dập tắt được tớ. 

Gió chậm rãi nói: 

- Mình có thể dập tắt lửa, nhưng các bạn xem, chàng Cỏ Nhóc vẫn đứng hiên ngang 

trong gió bão. Cỏ mới xứng đáng là kẻ mạnh nhất. 

Cỏ xua tay từ chối: 

- Tôi mà mạnh à? Bác Cừu đến chén tôi ngon ơ, các bạn ạ! 

Cừu kêu to: 

- Không! Không! Người có thể bắt Gà Rừng, làm tan Băng, tắm trong Mưa, cày Đất, 

cưa đổ Cây, dập tắt Lửa, bắt Gió làm việc cho họ, cắt Cỏ và ăn thịt cả tôi nữa đấy! 

Người đúng là mạnh nhất trên đời. 

(Theo Truyện cổ Kiếc – ghi, Vũ Phượng Ngọc lược dịch) 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. Dòng nào nêu đúng các nhân vật có trong truyện? 

a. Gà Rừng, Băng, Mưa, Đất, Cây, Lửa, Gió, Cỏ, Cừu, Người. 

b. Gà Rừng, Sông, Suối, Hồ, Lửa, Trời, Trăng, Sao. 

c. Băng, Đất, Đá, Sỏi, Cây, Mây, Gió 



2. Vì sao Băng cho rằng Mưa mạnh hơn mình? 

a. Vì Mưa tạo ra nước để có Băng. 

b. Vì Mưa làm Băng tan ra thành nước. 

c. Vì Mưa dâng nước làm cho Băng nổi lên. 

3. Những dòng nào có nội dung phù hợp với nhận xét của các nhân vật trong 

truyện? 

a. Băng mạnh hơn Gà Rừng, Đất mạnh hơn Mưa, Cây mạnh hơn Đất, Lửa mạnh hơn 

Cây. 

b. Mưa mạnh hơn Đất, Đất mạnh hơn Cây, Cây mạnh hơn Gió, Gió mạnh hơn Cỏ. 

c. Gió mạnh hơn Lửa, Cỏ mạnh hơn Gió, Cừu mạnh hơn Cỏ, Người mạnh hơn tất 

cả. 

4. Vì sao Cừu lại nói Người mạnh nhất trên đời? 

a. Vì Người mạnh hơn Cừu. 

b. Vì Người có thể làm tan Băng. 

c. Vì Người có thể điều khiển, chiến thắng cả Gà Rừng, Băng, Mưa, Đất, Cây, Lửa, 

Gió, Cỏ, Cừu và bắt chúng phục vụ cho lợi ích của mình. 

II.  LUYỆN TỪ VÀ CÂU  

1. Những câu văn nào có sử dụng nhân hoá? 

            A1. Những tảng băng lớn bồng bềnh trôi trên mặt nước. 

A2. Những tảng băng lớn đủng định dạo chơi trên dòng nước. 

B1. Ông trời giận dữ trút tất cả bực dọc xuống mặt đất. 

B2. Mưa xối xả như cầm thùng mà trút. 

C1. Gió thổi nhè nhẹ làm lay động những chiếc lá. 

C2. Chị gió dịu dàng, lướt nhẹ nhàng làm lay động những chiếc lá. 

2. Viết 2 câu có sử dụng nhân hoá theo những cách khác nhau nói về mặt trời. 

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

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

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



3. Gạch dưới các từ chỉ đặc điểm trong những câu sau: 

Băng mạnh mẽ và lạnh giá. Băng có thể làm đông cứng mọi vật. Màu sắc rực rỡ 

của muôn vàn hoa lá, cảnh vật vui tươi sẽ bị đóng băng. Tất cả sẽ bất động, cứng đờ 

trong vỏ bọc vững chắc của băng. 

4. Điền và chỗ trống từ chỉ đặc điểm thích hợp. 

Lửa với sức nóng.............................................. của mình có thể thiêu đốt mọi 

thứ thành tro. Sức mạnh của lửa cũng thật ............................................... Chỉ một ngọn 

lửa.................... cũng có thể thiêu cháy cả một rừng 

cây........................................................................ 

5. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được gạch chân.  

a) Sóc chuyền từ cành này sang cành khác thoăn thoắt. 

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

b) Cành đào nở hoa rực rỡ trước sân nhà. 

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

c) Hai chị em thán phục nhìn chú Lý. 

…………………………………………………………………………………………. 

d) Những chú ngựa đua phi nhanh như bay. 

………………………………………………………………………………………… 

e) Trên mặt đồng hồ, bác kim giờ thận trọng nhích từng bước về phía trước. 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐÁP ÁN BÀI ÔN TUẦN TỰ HỌC MÔN TIẾNG VIỆT – ĐỀ SỐ 40 

NHÂN HÓA  - BỘ PHẬN TRẢ LỜI CÂU HỎI : NHƯ THẾ NÀO? 

  

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. Dòng nào nêu đúng các nhân vật có trong truyện? 

a. Gà Rừng, Băng, Mưa, Đất, Cây, Lửa, Gió, Cỏ, Cừu, Người. 

2. Vì sao Băng cho rằng Mưa mạnh hơn mình? 

b. Vì Mưa làm Băng tan ra thành nước. 

3. Những dòng nào có nội dung phù hợp với nhận xét của các nhân vật trong 

truyện? 

a. Băng mạnh hơn Gà Rừng, Đất mạnh hơn Mưa, Cây mạnh hơn Đất, Lửa 

mạnh hơn Cây. 

         c. Gió mạnh hơn Lửa, Cỏ mạnh hơn gió, Cừu mạnh hơn cỏ, Người mạnh hơn 

tất cả. 

4. Vì sao Cừu lại nói Người mạnh nhất trên đời? 

c. Vì Người có thể điều khiển, chiến thắng cả Gà Rừng, Băng, Mưa, Đất, Cây, 

Lửa, Gió, Cỏ, Cừu và bắt chúng phục vụ cho lợi ích của mình. 

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU  

1. Những câu văn nào có sử dụng nhân hoá? 

            A2. Những tảng băng lớn đủng định dạo chơi trên dòng nước. 

B1. Ông trời giận dữ trút tất cả bực dọc xuống mặt đất. 

C2. Chị gió dịu dàng, lướt nhẹ nhàng làm lay động những chiếc lá. 

2. Viết 2 câu có sử dụng nhân hoá theo những cách khác nhau nói về mặt trời. 

VD :    -  Sáng sớm, ông mặt trời đã xuất hiện rực rỡ trên bầu trời cao. 

 -  Hôm nay, ông mặt trời giận dữ ném những tia nắng lửa xuống 

mặt đất. 

 

 



3. Gạch dưới các từ chỉ đặc điểm trong những câu sau: 

Băng mạnh mẽ và lạnh giá. Băng có thể làm đông cứng mọi vật. Màu sắc rực 

rỡ của muôn vàn hoa lá, cảnh vật vui tươi sẽ bị đóng băng. Tất cả sẽ bất động, cứng 

đờ trong vỏ bọc vững chắc của băng. 

4. Điền và chỗ trống từ chỉ đặc điểm thích hợp. 

Gợi ý: Lửa với sức nóng khủng khiếp của mình có thể thiêu đốt mọi thứ thành 

tro. Sức mạnh của lửa cũng thật kinh khủng. Chỉ một ngọn lửa nhỏ cũng có thể thiêu 

cháy cả một rừng cây rậm rạp. 

5. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được gạch chân.  

a) Sóc chuyền từ cành này sang cành khác như thế nào ? 

b) Cành đào thế nào ? 

c) Hai chị em nhìn chú Lý như thế nào ? 

Hai chị em như thế nào nhìn chú Lý? ( Không hay) 

d) Những chú ngựa đua phi như thế nào ? 

e) Trên mặt đồng hồ, bác kim giờ nhích từng bước về phía trước như thế nào ? 

    Trên mặt đồng hồ, bác kim giờ như thế nào  nhích từng bước về phía trước?  

                     ( Không hay ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


