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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TIẾNG VIỆT 3 

Tuần 29 

I – Bài tập về đọc hiểu 

GIA-ĐÍCH CHỮA BỆNH  

   Ô-guyn ăn luôn miệng, lại ít hoạt động nên người béo ục ịch, có lúc tưởng nghẹt 

thở. Nhiều thầy thuốc đến chữa bệnh cho gã đều nói : “Bệnh của ngài phải ăn con 

rắn thần mới khỏi”. Ô-guyn đã bỏ nhiều tiền thuê người tìm rắn thần mà không 

được. 

   Một hôm, Gia-đích đến gặp Ô-guyn, nói : “Biết ngài mắc bệnh, tôi đã tìm được 

con rắn thần đem đến đây. Nhưng ngài chớ ăn ngay. Tất cả hiệu lực của rắn sẽ qua 

những lỗ chân lông mà thấm vào cơ thể ngài. Tôi đã để nó trong một cái túi da. 

Ngài phải lấy hết sức đẩy túi đó về phía tôi, còn tôi thì đẩy túi lại cho ngài. Cứ làm 

như thế ít ngày, bệnh của ngài sẽ thuyên giảm rồi khỏi hẳn”. 

   Ô-guyn đành làm theo. Ngày đầu, gã thở hổn hển tưởng như sắp chết vì mệt. 

Ngày thứ hai, gã đỡ mệt và ngủ ngon hơn. Tám ngày sau, Ô-guyn thấy khỏe khoắn, 

nhẹ nhõm, vui tươi. Bấy giờ, Gia-đích mới nói với Ô-guyn : “Thưa ngài, ngài đã 

chơi bóng, đã ăn uống điều độ nên người khỏe ra chứ không có con rắn thần nào 

cả. Nếu người ta ăn uống điều độ và luyện tập thân thể thường xuyên thì sẽ luôn 

luôn khỏe mạnh”. 

( Phỏng theo Vôn-te ) 

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng 

Câu 1. Ô-guyn ăn luôn miệng, lại ít hoạt động nên người gã thế nào ? 

A. Béo ục ịch, lúc nào cũng mệt mỏi 

B. Béo ục ịch, có lúc tưởng nghẹt thở 

C. Béo ục ịch, có lúc không đi lại được 

Câu 2. Gia-đích hướng dẫn Ô-guyn “ăn rắn thần” bằng cách nào ? 

A. Lấy hết sức đẩy đi đẩy lại cái túi da đựng rắn thần để thịt rắn có tác dụng sau 

khi ăn 

B. Lấy hết sức đẩy đi đẩy lại cái túi da đựng rắn thần để sau đó ăn rắn cho ngon 

miệng 

C. Lấy hết sức đẩy đi đẩy lại cái túi da đựng rắn thần để hiệu lực của rắn thấm 

vào cơ thể 

Câu 3. Vì sao sau tám ngày, Ô-guyn thấy khỏe khoắn, nhẹ nhõm, vui tươi ? 

A. Vì Ô-guyn ăn uống điều độ và chữa bệnh bằng cách ăn rắn thần 

B. Vì Ô-guyn được ăn rắn thần và luyện tập thân thể thường xuyên 
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C. Vì Ô-guyn ăn uống điều độ và luyện tập thân thể thường xuyên 

Câu 4. Lời khuyên rút ra từ câu chuyện trên là gì ? 

A. Nên ăn uống điều độ và luyện tập thường xuyên 

B. Nên ăn uống điều độ và chơi bóng thường xuyên 

C. Nên ăn uống điều độ và ngủ đẫy giấc hằng ngày 

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

Câu 1. Chép lại các thành ngữ, tục ngữ sau khi điền vào chỗ trống : 

a) s hoặc x 

- ….ương…ắt da đồng/………………………… 

- ….ống đục…..ao bằng thác trong 

…………………………………………………………………………. 

-…..ẻ núi ngăn….ông/………………………… 

b) in hoặc inh 

- Một điều nh….ch…điều lành 

…………………………………………………………………………. 

- Trên k….dưới nhường/………………………………….. 

- Cha mẹ s…..con, trời s…..t….. 

…………………………………………………………………………. 

Câu 2. Kể tên : 

- 5 môn thể thao diễn ra dưới nước :………………………… 

…………………………………………………………………………. 

- 5 môn thể thao diễn ra trên mặt đất :……………………….. 

…………………………………………………………………………. 

- 3 môn thể thao diễn ra trên không :…………………………… 

…………………………………………………………………………. 

Câu 3. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu ( 3 dấu phẩy ở câu a và 4 dấu 

phẩy ở câu b) rồi chép lại câu văn : 

a) Nhờ chăm chỉ luyên viết chữ đẹp bạn Minh Hòa đã ba lần đoạt giải Nhất cuộc 

thi Nét chữ - Nết người do huyện tổ chức vào các năm 2008 2009 2010 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

b) Để học giỏi môn Tiếng Việt em cần đọc nhiều sách và rèn luyện các kĩ năng đọc 

nghe nói viết. 

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

…………………………………………………………………………. 

Câu 4.  Viết đoạn văn ( khoảng 7 câu ) kể lại một trận thi đấu thể thao mà em được 

tham gia hoặc chứng kiến ( ở trường, ở địa phương em hoặc ở nơi khác ) 

Gợi ý : 

a) Đó là trận thi đấu về môn thể thao nào ? Diễn ra ở đâu, vào lúc nào ? 

b) Diễn biến cuộc thi đấu ra sao ? Kết quả thế nào ? 

c) Cảm nghĩ của em về trận thi đấu thể thao. 

GỢI Ý ĐÁP ÁN 

 

I – Bài tập về đọc hiểu 

Câu 1 2 3 4 

Đáp án B C C A 

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

Câu 1. Chép lại các thành ngữ, tục ngữ sau khi điền vào chỗ trống : 

a) s hoặc x 

- ….ương…ắt da đồng/ xương sắt da đồng.  

- ….ống đục…..ao bằng thác trong/ Sống đục sao bằng thác trong.  

-…..ẻ núi ngăn….ông/ xẻ núi ngăn sông.  

b) in hoặc inh 

- Một điều nh….ch…điều lành/ Một điều nhịn chín điều lành.  

- Trên k….dưới nhường/ trên kính dưới nhường.  

- Cha mẹ s…..con, trời s…..t…../  Cha mẹ sinh con, trời sinh tính.  

Câu 2. Kể tên : 

- 5 môn thể thao diễn ra dưới nước : bơi lội, chèo thuyền, lướt ván, bóng nước, Mô 

tô nước Jetski. 
- 5 môn thể thao diễn ra trên mặt đất : bóng đá, bóng chuyền, cờ tướng, điền kinh, 

đá cầu.  

- 3 môn thể thao diễn ra trên không : múa lụa, múa cột, múa vòng.  

Câu 3. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu ( 3 dấu phẩy ở câu a và 4 dấu 

phẩy ở câu b) rồi chép lại câu văn : 

a) Nhờ chăm chỉ luyên viết chữ đẹp, bạn Minh Hòa đã ba lần đoạt giải Nhất cuộc 

thi Nét chữ - Nết người do huyện tổ chức vào các năm 2008, 2009, 2010. 

b) Để học giỏi môn Tiếng Việt, em cần đọc nhiều sách và rèn luyện các kĩ năng 

đọc, nghe, nói, viết. 
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Câu 4.  Viết đoạn văn ( khoảng 7 câu ) kể lại một trận thi đấu thể thao mà em được 

tham gia hoặc chứng kiến ( ở trường, ở địa phương em hoặc ở nơi khác ) 

Bài mẫu: 

     Chủ nhật tuần qua, lớp em và lớp 3C đã tổ chức một trận thi đấu bóng đá thật 

hào hứng, sôi nổi. Sân bóng ở tại sân đình của làng. Đúng mười bốn giờ ba mươi, 

cả hai lớp đã tập trung vây quanh sân bóng. Trận thi đấu diễn ra sôi nổi. Các cầu 

thủ hăng hái cướp bóng và dồn bóng về phía cầu môn của đối phương, chúng em 

đứng xem với những tràng vỗ tay vang dội để động viên các cầu thủ của lớp mình. 

Kết quả trận thi đấu đã đem lại niềm vui cho lớp chúng em, đội bóng đá của lớp 

em đã ghi bàn thắng với tỉ số 5-3. Đây là kết quả luyện tập tích cực của cả đội bóng 

trong thời gian qua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


