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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TIẾNG VIỆT 3 

Tuần 34 

I – Bài tập về đọc hiểu 

CẢNH SẮC MÙA XUÂN VÙNG TRUNG DU 

   Thủy chợt nhận ra mùa xuân khi cô mở hai cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trước 

mắt Thủy, cảnh sắc hiện ra thật huy hoàng. Lớp cỏ non đã lác đác phủ lên từng 

mảng trên những quả đồi chạy tít tắp đến cuối tầm mắt. Những con đường mòn 

cũng trở nên mềm mại lượn khúc, lúc ẩn lúc hiện trông nhẹ như những chiếc khăn 

voan bay lơ lửng trong gió. Xa hơn một ít, dãy núi đá vôi bỗng nhiên sừng sững uy 

nghi hơn mọi ngày. Thủy hình dung nó như những thành quách lâu đài cổ từ những 

thế kỉ xa xưa nào đó. Mới tháng trước đây thôi, mùa đông đã làm cho tất cả trở nên 

hoang vu, già cỗi. Những quả đồi gầy xác, những con đường mòn khẳng khiu. Và 

dãy núi đá vôi ngồi suy tư trầm mặc như một cụ già mãn chiều xế bóng. Mùa xuân 

kì diệu đã làm thay đổi tất cả. Mọi vật sáng lên, trẻ ra dưới ánh nắng óng mượt như 

nhung. Đôi mắt Thủy bao trùm lên mọi cảnh vật. 

( Theo Văn Thảo ) 

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng 

Câu 1. Cảnh sắc mùa xuân hiện ra trước mắt Thủy qua những sự vật nào ? 

A. Cỏ non phủ trên đồi, chiếc khăn voan, dãy núi đá vôi 

B. Cỏ non phủ trên đồi, con đường mòn, lâu đài cổ xưa 

C. Cỏ non phủ trên đồi, con đường mòn, dãy núi đá vôi 

Câu 2. Bài văn có mấy câu đã sử dụng phép so sánh ? ( Gạch dưới hình ảnh so 

sánh và khoanh tròn từ dùng để so sánh trong từng câu ) 

A. 3 câu 

B. 4 câu 

C. 5 câu 

Câu 3. Hình ảnh so sánh “dãy núi đá vôi ngồi suy tư trầm mặc như một cụ già mãn 

chiều xế bóng” góp phần nhấn mạnh điều gì ? 

A. Vẻ cổ kính,xa xưa và sống động 

B. Vẻ già cỗi, tàn lụi của thiên nhiên 

C. Vẻ bạc trắng của mái tóc người già 

Câu 4. Vì sao nói mùa xuân kì diệu đã làm thay đổi tất cả ? 

A. Vì mùa xuân đã làm cho mọi vật đỡ hoang vu, già cỗi 

B. Vì mùa xuân đã làm cho mọi vật óng mượt như nhung 

C. Vì mùa xuân đã làm cho mọi vật bỗng sáng lên, trẻ ra 
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II – Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn 

Câu 1. a) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch rồi chép lại cho đúng chính tả khổ thơ sau 

trong bài Theo chân Bác của nhà thơ Tố Hữu : 

    Còn những ai...ưa được một lần 

                ...ong đời, gặp Bác ? Hãy nhanh ....ân ! 

     Tiến lên phía ...ước !....ên cao ấy 

Bác vẫn đưa tay đón lại gần. 

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

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

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

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

b) Đặt đúng dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in nghiêng rồi chép lại cho đúng chính 

tả khổ thơ sau trong bài Theo chân Bác của nhà thơ Tố Hữu : 

Ô vân còn đây, cua các em 

         Chồng thư mới mơ, Bác đang xem 

    Chắc Người thương lắm lòng con tre 

Nên đê bâng khuâng gió động rèm 

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

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

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

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

Câu 2.  Viết vào chỗ trống một vài lợi ích cụ thể mà thiên nhiên đem lại cho con 

người : 

Thiên nhiên Lợi ích 

Đồi núi ............................................................................. 

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

Rừng ............................................................................. 

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

Sông ............................................................................. 

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

Biển ............................................................................. 

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

Mỏ dầu ............................................................................. 

............................................................................. 
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Mỏ kim loại ............................................................................. 

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

 

Câu 3. Chép lại đoạn văn dưới đây sau khi điền đủ 3 dấu phẩy, 2 dấu chấm vào các 

chỗ chấm và viết hoa chữ đầu câu : 

Trăng trên sông...trên đồng... trên làng quê...tôi đã thấy nhiều...duy trăng trên biển 

lúc mới mọc thì đây là lần đầu tiên tôi được thấy...đẹp quá sức tưởng tượng ! 

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

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

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

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

Câu 4. Viết đoạn văn ngắn về vấn đề bảo vệ môi trường.  

GỢI Ý ĐÁP ÁN 

 

I – Bài tập về đọc hiểu 

Câu 1 2 3 4 

Đáp án C 

B 

(+ Những con đường mòn…trong gió. 

+ Thủy hình dung…nào đó. 

+ Và dãy núi đá vôi…xế bóng. 

+ Mọi vật sáng lên…như nhung. ) 

A C 

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

Câu 1. a) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch rồi chép lại cho đúng chính tả khổ thơ sau 

trong bài Theo chân Bác của nhà thơ Tố Hữu : 

Còn những ai chưa được một lần 

Trong đời, gặp Bác ? Hãy nhanh chân ! 

Tiến lên phía trước ! Trên cao ấy 

Bác vẫn đưa tay đón lại gần. 

b) Đặt đúng dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in nghiêng rồi chép lại cho đúng chính 

tả khổ thơ sau trong bài Theo chân Bác của nhà thơ Tố Hữu : 

Ô vẫn còn đây, của các em 

Chồng thư mới mở, Bác đang xem 

Chắc Người thương lắm lòng con trẻ 

Nên để bâng khuâng gió động rèm 
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Câu 2.  Viết vào chỗ trống một vài lợi ích cụ thể mà thiên nhiên đem lại cho con 

người : 

Thiên nhiên Lợi ích 

Đồi núi Trồng rừng lấy gỗ, làm nương rẫy 

Rừng Gỗ, cây dược liệu, du lịch 

Sông Thủy sản, du lịch 

Biển Hải sản, khoáng sản, du lịch 

Mỏ dầu Dầu mỏ,  

Mỏ kim loại Khoáng sản  

 

Câu 3. Chép lại đoạn văn dưới đây sau khi điền đủ 3 dấu phẩy, 2 dấu chấm vào các 

chỗ chấm và viết hoa chữ đầu câu : 

Trăng trên sông, trên đồng, trên làng quê, tôi đã thấy nhiều. Duy trăng trên biển lúc 

mới mọc thì đây là lần đầu tiên tôi được thấy. Đẹp quá sức tưởng tượng ! 

Câu 4. Viết đoạn văn ngắn về vấn đề bảo vệ môi trường. 

Bài mẫu: 

      Bác Hồ kính yêu của chúng ta từng nói "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho 

đất nước càng ngày càng xuân". Hưởng ứng lời dạy của Bác, vào tháng Giêng hàng 

năm trường em đều tưng bừng tổ chức lễ hội trồng cây. Để hoạt động trồng và 

chăm sóc cây xanh trong khuôn viên sân trường diễn ra thuận lợi, nhà trường đã 

giao nhiệm vụ cụ thể cho từng lớp học, nếu khối lớp 5 chúng em được giao nhiệm 

vụ trồng cây thì các em khối lớp 3,4 sẽ tưới nước sau khi cây đã được trồng xuống 

đất. Các em học sinh khối lớp 1,2 còn nhỏ nên sẽ cùng tham gia vun đất, nhặt lá 

làm sạch khu vực diễn ra lễ hội trồng cây. Lễ hội diễn ra hết sức sôi nổi và thành 

công, chúng em ai cũng tích cực tham gia và cảm thấy vui vẻ vì đã góp chút sức để 

mang đến không gian xanh thoáng mát, trong lành cho ngôi trường. 

 


