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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TIẾNG VIỆT 3 

Tuần 33 

I – Bài tập về đọc hiểu 

DŨNG SĨ CỦA RỪNG XANH 

   Vào những buổi chiều gió nhẹ, những chú đại bàng con được bố mẹ đậu trên các 

cây cao canh gác, yên trí tung mình đạp gió mà tập bay. Cánh đại bàng vỗ vào 

không khí tạo ra những tiếng kêu vi vút, vi vút như âm thanh của dàn nhạc giao 

hưởng trên bầu trời. Mặc dù có sức khỏe và được các loài chim nghiêng mình cúi 

chào, nhưng đại bàng cũng không cậy khỏe mà đàn áp các giống chim khác. 

   Đại bàng rất hiền lành, nhưng khi bị kẻ thù xâm phạm cũng chiến đấu rất quyết 

liệt. Người ta đã chứng kiến cảnh chim đại bàng đánh lại bầy khỉ định kéo nhau 

đến phá tổ. Vũ khí lợi hại của nó là cặp mỏ nhọn và bộ móng vuốt sắc khỏe. Đại 

bàng có thể quắp những chú khỉ con bay lên cao rồi thả xuống đất, hoặc dùng vuốt 

nhọn xé chết. Dù sau đó có phải rời tổ bay đi nơi khác, chúng cũng không chịu để 

cho bầy khỉ vào tổ cướp trứng của mình. Với sức khỏe tung hoành trên trời cao, đại 

bàng xứng đáng được gọi là “ Dũng sĩ của rừng xanh”. 

( Theo Thiên Lương ) 

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng 

Câu 1.  Tiếng kêu của cánh đại bàng vỗ vào không khí được ví với âm thanh nào ? 

A. Âm thanh của tiếng sáo diều vi vu trên bầu trời 

B. Âm thanh của dàn nhạc giao hưởng trên bầu trời 

C. Âm thanh của dàn đồng ca ngân nga trên bầu trời 

Câu 2.  Vũ khí lợi hại của đại bàng là gì ? 

A. Bộ vuốt nhọn hoắt và đôi cánh chắc khỏe 

B. Cặp mỏ nhọn và đôi chân rất chắc khỏe 

C. Cặp mỏ nhọn và bộ móng vuốt sắc khỏe 

Câu 3. Đại bàng chiến đấu quyết liệt với lũ khỉ vì lí do gì ? 

A. Vì bầy khỉ kéo đến tranh giành nơi ở với đại bàng 

B. Vì bầy khỉ kéo đến phá tổ, không cho đại bàng sống 

C. Vì bầy khỉ kéo đến phá tổ, cướp trứng của đại bàng 

Câu 4. Vì sao đại bàng xứng đáng được gọi là “Dũng sĩ của rừng xanh” ? 

A. Vì là loài chim rừng có sức khỏe tung hoành trên trời cao 

B. Vì là loài chim có tinh thần chiến đấu quyết liệt với kẻ thù 

C. Vì là loài chim rừng có thể đánh thắng được cả một bầy khỉ 

II – Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn 
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Câu 1. a) Gạch dưới các chữ viết sai s/x rồi chép lại câu ca dao cho đúng chính tả : 

Ai sui con xáo xang xông 

Để cho con xao xổ lồng bay đi 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

b) Điền vần ong hoặc ông vào chỗ trống rồi chép lại câu ca dao cho đúng chính tả : 

Dân ta nhớ một chữ đ….. 

Đ…. tình, đ….sức, đ…..l….,đ…..minh 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

Câu 2. Trả lời câu hỏi 

a) Trong bài Ai mạnh nhất trên đời ( Tuần 32 ), những sự vật nào được nhân hóa ? 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

b) Tác giả đã nhân hóa các sự vật ấy bằng những cách nào ? 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

Câu 3. Viết đoạn văn ngắn ( khoảng 5 câu ) trong đó có sử dụng phép nhân hóa để 

tả một con vật hoặc một vườn hoa 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

Câu 4. Đọc bài báo cáo ở cột A, viết lại những ý chính của từng đoạn vào cột B 

Gợi ý : 

a) Đoạn (1) giới thiệu về đề tài gì nóng bỏng hiện nay ? 

b) Đoạn (2) nói về ý nghĩ gì nhằm góp phần bảo vệ môi trường ? Ý nghĩ ấy được 

biểu hiện cụ thể như thế nào ? 

c) Đoạn (3) cho biết Thành đoàn Hà Nội đã làm những gì để hưởng ứng phong trào 

bảo vệ môi trường ? 

A 

MUỐN THÀNH PHỐ XANH, 

PHẢI NGHĨ “XANH” 

B 

………………………………….. 

………………………………….. 
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(1) Hiện  nay, môi trường đang là đề 

tài nóng bỏng trên toàn cầu. Tại Việt 

Nam, vấn đề bảo vệ môi trường 

đang được triển khai mạnh mẽ,đặc 

biệt là những sự kiện,chương trình 

cụ thể,thiết thực như đạp xe, tắt điện 

trong 1 giờ ,… đang được nhiều 

người quan tâm hưởng ứng, nhất là 

các bạn trẻ. 

(2) Hành trình xây dựng “Thành phố 

xanh” đòi hỏi chúng ta phải nghĩ 

“xanh” bằng cách luôn tích cực ủng 

hộ những hành động thân thiện với 

môi trường đồng thời lên án, phản 

đối những hành vi gây tổn hại môi 

trường. Chính ý nghĩ “xanh” sẽ là 

hạt mầm nảy nở những hành động 

“xanh” của mỗi chúng ta. Chiến dịch 

“Nghĩ xanh,sống xanh, vì thành phố 

tôi yêu” nhằm kêu gọi công dân ý 

thức rõ về thực trạng môi trường 

sống trong cộng đồng và cùng hành 

động bảo vệ môi trường, góp phần 

làm cho cuộc sống cộng đồng tốt 

đẹp hơn. 

(3) Từ tháng 12 – 2009 , Thành đoàn 

Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động 

thiết thực, nổi bật nhất là hoạt động 

của 14 đội tình nguyện với hơn 

1.100 sinh viên, thanh niên tình 

nguyện đến từ 12 trường cao đẳng, 

đại học phối hợp cùng thanh niên 

quận Ba Đình tổ chức ra quân bóc, 

xóa biển quảng cáo, rao vặt trái phép 

tại 14 phường trên địa bàn quận. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 
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Ngoài ra, Thành đoàn Hà Nội còn tổ 

chức các đoàn tuyên truyền gìn giữ, 

bảo vệ môi trường ; vân động đạp xe 

vì moi trường vào những ngày cuối 

tuần ; dọn sạch rác ứ đọng ở các 

cống rãnh, kênh sông đểmôi trường 

thông thoáng … 
( Theo Bản tin GD BVMT, Bộ GD & ĐT ) 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

GỢI Ý ĐÁP ÁN 

 

I – Bài tập về đọc hiểu 

Câu 1 2 3 4 

Đáp án B C C A 

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

Câu 1. a) Gạch dưới các chữ viết sai s/x rồi chép lại câu ca dao cho đúng chính tả : 

Ai sui con xáo xang xông 

Để cho con xao xổ lồng bay đi 

Sửa:  

Ai xui con sáo sang sông 

Để cho con sáo sổ lồng bay đi.  

b) Điền vần ong hoặc ông vào chỗ trống rồi chép lại câu ca dao cho đúng chính tả : 

Dân ta nhớ một chữ đồng 

Đồng tính, đồng sức, đồng lòng, đồng minh.  

Câu 2. Trả lời câu hỏi 

a) Trong bài Ai mạnh nhất trên đời ( Tuần 32 ), những sự vật nào được nhân hóa ? 

- Các sự vật được nhân hóa: gà rừng, băng tuyết, mưa, đất, cây, lửa, gió, cỏ, cừu. 

b) Tác giả đã nhân hóa các sự vật ấy bằng những cách nào ? 

- Gọi và tả các sự vật như con người.  

Câu 3. Viết đoạn văn ngắn ( khoảng 5 câu ) trong đó có sử dụng phép nhân hóa để 

tả một con vật hoặc một vườn hoa 

Bài mẫu: 

     Vườn cây ăn quả nhà em thật xanh tốt, những cô Nho, bác Bưởi, chị Cam...đến 

mùa ra hoa, kết trái, ai cũng tỏ ra mình rất xinh đẹp. Cô Nho duyên dáng khoe 

những chùm quả ngon ngọt. Còn bác Bưởi phô bày ra những quả to tròn như 
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những trái bóng. Và chị Cam, bóng mượt, khoe ra những quả nặng trĩu dưới nắng 

vàng. Vườn cây nhà em thật là đẹp, em rất yêu quí vườn cây này ! 

 

Câu 4. Đọc bài báo cáo ở cột A, viết lại những ý chính của từng đoạn vào cột B 

Gợi ý : 

a) Đoạn (1) giới thiệu về đề tài gì nóng bỏng hiện nay ? 

b) Đoạn (2) nói về ý nghĩ gì nhằm góp phần bảo vệ môi trường ? Ý nghĩ ấy được 

biểu hiện cụ thể như thế nào ? 

c) Đoạn (3) cho biết Thành đoàn Hà Nội đã làm những gì để hưởng ứng phong trào 

bảo vệ môi trường ? 

A 

 

B 

MUỐN THÀNH PHỐ XANH, 

PHẢI NGHĨ “XANH” 

(1) Hiện  nay, môi trường đang là đề 

tài nóng bỏng trên toàn cầu. Tại Việt 

Nam, vấn đề bảo vệ môi trường 

đang được triển khai mạnh mẽ,đặc 

biệt là những sự kiện,chương trình 

cụ thể,thiết thực như đạp xe, tắt điện 

trong 1 giờ ,… đang được nhiều 

người quan tâm hưởng ứng, nhất là 

các bạn trẻ. 
 

 

Môi trường  

(2) Hành trình xây dựng “Thành phố 

xanh” đòi hỏi chúng ta phải nghĩ 

“xanh” bằng cách luôn tích cực ủng 

hộ những hành động thân thiện với 

môi trường đồng thời lên án, phản 

đối những hành vi gây tổn hại môi 

trường. Chính ý nghĩ “xanh” sẽ là 

hạt mầm nảy nở những hành động 

“xanh” của mỗi chúng ta. Chiến dịch 

“Nghĩ xanh,sống xanh, vì thành phố 

tôi yêu” nhằm kêu gọi công dân ý 

- Hành trình xây dựng “Thành phố 

xanh”.  

- Biểu hiện:  

+ tích cực ủng hộ những hành động 

thân thiện với môi trường đồng thời 

lên án, phản đối những hành vi gây 

tổn hại môi trường. 
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thức rõ về thực trạng môi trường 

sống trong cộng đồng và cùng hành 

động bảo vệ môi trường, góp phần 

làm cho cuộc sống cộng đồng tốt 

đẹp hơn. 

 

(3) Từ tháng 12 – 2009 , Thành đoàn 

Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động 

thiết thực, nổi bật nhất là hoạt động 

của 14 đội tình nguyện với hơn 

1.100 sinh viên, thanh niên tình 

nguyện đến từ 12 trường cao đẳng, 

đại học phối hợp cùng thanh niên 

quận Ba Đình tổ chức ra quân bóc, 

xóa biển quảng cáo, rao vặt trái phép 

tại 14 phường trên địa bàn quận. 

Ngoài ra, Thành đoàn Hà Nội còn tổ 

chức các đoàn tuyên truyền gìn giữ, 

bảo vệ môi trường ; vận động đạp xe 

vì môi trường vào những ngày cuối 

tuần ; dọn sạch rác ứ đọng ở các 

cống rãnh, kênh sông để môi trường 

thông thoáng … 
( Theo Bản tin GD BVMT, Bộ GD & ĐT ) 

+ tổ chức ra quân bóc, xóa biển 

quảng cáo, rao vặt trái phép tại 14 

phường trên địa bàn quận.  

+ tổ chức các đoàn tuyên truyền gìn 

giữ, bảo vệ môi trường ;  

+ vận động đạp xe vì môi trường vào 

những ngày cuối tuần ;  

+ dọn sạch rác ứ đọng ở các cống 

rãnh, kênh sông để môi trường thông 

thoáng … 

 

 

 


