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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TIẾNG VIỆT 3 

Tuần 26 

I – Bài tập về đọc hiểu 

HỘI ĐUA BÒ 

   Hội đua bò của người Khmer ở Nam Bộ thường tổ chức vào tháng bảy, tháng 

tám âm lịch. 

   Cuộc đua nào cũng có vài chục cặp bò dự thi. Sau lệnh phát “chạy”, cặp bò dưới 

roi điều khiển tế thật nhanh và thật đều, kéo theo chiếc bừa có người đứng trên. 

Người cầm vàm
(1)

 đôi bò có quyền thúc bò của mình vượt lên, giật vàm đôi bò 

trước, làm cho đối thủ chậm trễ hoặc lúng túng, vướng bừa, ngã xuống ruộng. Ngã 

chưa phải đã thua nhưng rất nguy hiểm bởi bò chạy sau có thể giẫm đạp lên người 

điều khiển. Người ngã thường lăn rất nhanh ra khỏi đường đua, nếu không bị 

thương thì lại tiếp tục cuộc thi. Tới vòng thi thứ ba thì càng quyết liệt hơn. Chiến 

thắng mang về là chiến công của cả người và bò. Người huấn luyện bò tốt còn phải 

điều khiển bò giỏi,cả hai con bò phải chạy nhanh, kéo tốt, theo đúng cách điều 

khiển của chủ mới có thể chiến thắng trong cuộc thi. 

( Theo Nguyễn Trọng Báu ) 
(1)

 Vàm : dụng cụ buộc vào đôi bò, dùng để điều khiển bò trong cuộc đua 

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng 

Câu 1.  Hội đua bò của người Khmer ở Nam Bộ thường tổ chức vào dịp nào ? 

A. Tháng sáu, tháng bảy âm lịch 

B. Tháng bảy, tháng tám âm lịch  

C. Tháng tám, tháng chín âm lịch  

Câu 2. Chuyện gì có thể xảy ra nếu người điều khiển bò bị ngã xuống ruộng ? 

A. Bị bò chạy sau giẫm đạp 

B. Bị thua trong cuộc đua bò 

C. Bị lưỡi bừa làm cho bị thương 

Câu 3. Tới vòng thi thứ 3, chiến thắng mang về là chiến công của?  

A. Bò 

B. Người 

C. Cả người và bò. 

Câu 4. Người huấn luyện bò tốt là người như thế nào?  

A. Điều khiển bò giỏi để bò chạy nhanh, kéo tốt.  

B. Có sức khỏe.  

C. Nhanh nhẹn.  
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II- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn  

Câu 1. Chép lại các câu sau khi điền vào chỗ trống : 

a) r, d hay gi ? 

    Hoa ...ấy đẹp một cách ...ản ...ị. Mỗi cánh hoa ...ống hệt như một chiếc lá, chỉ có 

điều mong manh hơn và có màu sắc ...ực ...ỡ. Lớp lớp hoa ...ấy ...ải kín mặt sân, 

nhưng chỉ cần một làn ...ó thoảng, chúng tản mát bay đi mất. 

b) ên hay ênh ? 

Hội đua thuyền 

    Mặt sông vẫn bập bềnh sóng vỗ. 

    Đến giờ đua, l... phát ra bằng ba hồi trống dõng dạc. Bốn chiếc thuyền đang dập 

d... trên mặt nước lập tức lao l... phía trước. B... bờ sông, trống thúc tiếp, người 

xem la hét, cổ vũ. Các em nhỏ được bố công k... trên vai cũng hò reo vui mừng. 

Bốn chiếc thuyền như bốn con rồng vươn dài, vút đi tr... mặt nước m... mông. 

Câu 2.  Chọn nghĩa thích hợp ở cột B cho các từ ở cột A : 

 

Câu 3. Em đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong mỗi câu dưới đây? 

a) Vì thương dân Chử Đồng Tử và công chúa đi khắp nơi dạy dân cách trồng lúa 

nuôi tằm dệt vải. 

b) Vì nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác chị em Xô-phi đã về ngay. 

c) Tại thiếu kinh nghiệm nôn nóng và coi thường đối thủ Quắm Đen đã bị thua. 

d) Nhờ ham học ham hiểu biết và muốn đem hiểu biết của mình ra giúp đời Lê 

Quý Đôn đã trở thành nhà bác học lớn nhất của nước ta thời xưa. 

Câu 4. Tìm và ghi vào chỗ dấu ba chấm:  

a) Tên một số lễ hội : lễ hội đền Hùng, ... 

b) Tên một số hội : hội bơi trải, ... 
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c) Tên một số hoạt động trong lễ hội : đua thuyền, ... 

GỢI Ý ĐÁP ÁN 

I – Bài tập về đọc hiểu 

Câu 1 2 3 4 

Đáp án B A C A 

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

Câu 1.  

a) r, d hay gi ? 

    Hoa giấy đẹp một cách giản dị. Mỗi cánh hoa giống hệt như một chiếc lá, chỉ có 

điều mong manh hơn và có màu sắc rực rỡ. Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân, 

nhưng chỉ cần một làn gió thoảng, chúng tản mát bay đi mất. 

b) ên hay ênh ? 

Hội đua thuyền 

    Mặt sông vẫn bập bềnh sóng vỗ. 

    Đến giờ đua, lệnh phát ra bằng ba hồi trống dõng dạc. Bốn chiếc thuyền đang 

dập dềnh trên mặt nước lập tức lao lên phía trước. Bên bờ sông, trống thúc tiếp, 

người xem la hét, cổ vũ. Các em nhỏ được bố công kênh trên vai cũng hò reo vui 

mừng. Bốn chiếc thuyền như bốn con rồng vươn dài, vút đi trên mặt nước 

mênh mông. 

Câu 2.  

Lễ Các nghi thức nhằm đánh dấu hoặc kỉ niệm một sự kiện có ý nghĩa. 

Hội Cuộc vui tổ chức cho đông người dự theo phong tục hoặc nhân dịp đặc biệt. 

Lễ hội Hoạt động tập thể có cả phần lễ và phần hội. 

Câu 3.  

a) Vì thương dân, Chử Đồng Tử và công chúa đi khắp nơi dạy dân cách trồng lúa, 

nuôi tằm, dệt vải. 

b) Vì nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác, chị em Xô-phi đã về 

ngay. 

c) Tại thiếu kinh nghiệm, nôn nóng và coi thường đối thủ, Quắm Đen đã bị thua. 

d) Nhờ ham học, ham hiểu biết và muốn đem hiểu biết của mình ra giúp đời, Lê 

Quý Đôn đã trở thành nhà bác học lớn nhất của nước ta thời xưa. 
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Câu 4.  

a) Tên một số lễ hội : lễ hội đền Hùng, lễ hội chùa Hương, lễ hội đền Kiếp Bạc, lễ 

hội núi Bà, lễ hội Phủ Giày ... 

b) Tên một số hội : hội bơi trải, hội vật, hội cờ, hội đua thuyền, hội chọi trâu, hội 

đua voi, hội đua ngựa, hội chọi gà, hội khoẻ Phù Đổng,... 

c) Tên một số hoạt động trong lễ hội : đua thuyền, đấu vật, đấu cờ, đấu võ, thắp 

hương, tưởng niệm, ném còn, chọi trâu, đua voi, đâm trâu, đánh đu, thả diều ...    

 

 


