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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TIẾNG VIỆT 3 

Tuần 4 

I. Bài tập về đọc hiểu 

CON CHẢ BIẾT ĐƯỢC ĐÂU  

Mẹ đan tấm áo nhỏ 

Bây giờ đang mùa xuân 

Mẹ thêu vào chiếc khăn 

Cái hoa và cái lá 

 

Cỏ bờ đê rất lạ 

Xanh như là chiêm bao 

Kìa bãi ngô, bãi dâu 

Thoáng tiếng cười đâu đó 

 

Mẹ đi trên hè phố 

Nghe tiếng con đạp thầm 

Mẹ nghĩ đến bàn chân 

Và con đường tít tắp … 

Thường trong nhiều câu chuyện 

Bố vẫn nhắc về con 

Bố mới mua chiếc chăn 

Dành riêng cho con đắp 

 

Áo con bố đã giặt 

Thơ con bố viết rồi 

Các anh con hỏi hoài : 

- Bao giờ sinh em bé ? 

 

Cả nhà mong con thế 

Con chả biết được đâu 

Mẹ ghi lại để sau 

Lớn lên rồi con đọc . 

( Xuân Quỳnh ) 

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng  

Câu 1. Mẹ đã chuẩn bị những gì cho con khi con còn nằm trong bụng mẹ ? 

A. Tấm áo vải nhỏ,chiếc khăn thêu hoa và lá. 

B. Tấm áo len nhỏ, chiếc khăn thêu hoa và lá. 

C. Tấm áo len nhỏ, chiếc khăn thêu hoa và cỏ. 

Câu 2. Bố đã chuẩn bị cho con những gì khi con sắp được sinh ra ? 

A. Mua chăn cho con đắp, giặt áo cho con mặc, viết thơ cho con. 

B. Mua chăn cho con đắp, giặt áo con đã mặc, viết thơ cho con. 

C. Mua chăn cho con đắp, mua áo cho con mặc, viết thơ cho con. 

Câu 3. Dòng nào dưới đây nêu đúng ý chính của bài thơ ? 

A. Tình yêu thương và sự quan tâm của các anh dành cho em bé từ khi bé còn 

nằm trong bụng mẹ. 

B. Tình yêu thương và sự quan tâm của cha mẹ dành cho em bé từ khi bé còn 

nằm trong bụng mẹ. 

C. Tình yêu thương và sự quan tâm của cả nhà dành cho em bé từ khi bé còn 

nằm trong bụng mẹ. 

Câu 4.  Theo em, dòng nào dưới đây nêu đúng cảm nhận về khổ thơ thứ hai ( “Cỏ 

bờ đê rất lạ ... Thoáng tiếng cười đâu đó” ) ? 
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A. Ngày con sắp ra đời, mẹ luôn chiêm bao thấy con, nghe thấy tiếng cười của 

con. 

B. Ngày con sắp ra đời, mẹ nhìn cuộc sống xung quanh thấy biết bao điều tốt 

đẹp. 

C. Ngày con sắp ra đời,mẹ nhìn cái gì cũng thấy lạ, tiếng cười cứ thấp thoáng 

đâu đây. 

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

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

a) d hoặc gi, r 

Tiếng đàn theo ...ó bay xa, lúc ....ìu....ặt thiết tha, lúc ngân nga ....éo ...ắt 

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

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

b) ân hoặc âng 

Vua vừa dừng ch...., d.... trong làng đã d....lên vua nhiều sản vật để tỏ lòng biết ơn 

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

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

Câu 2. Ghép các tiếng cô, chú, bác, cháu để có 6 từ chỉ gộp những người trong gia 

đình ( M : cô chú ) 

(1)................           (2)................               (3)................ 

(4)................           (5)................               (6)................ 

Câu 3. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành các câu theo mẫu Ai là 

gì ? sau đây : 

a) Mẹ em là .................................................................................................. 

b) Lớp trưởng lớp em là ............................................................................... 

c) Người dạy dỗ và chăm sóc em rất tận tình từ năm lớp 1 là .................... 

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

Câu 4. Dựa vào bài thơ “Con chả biết được đâu” , em hãy trả lời các câu hỏi sau : 

a) Mẹ đan tấm áo cho con vào mùa nào ? 

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

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

b) Nghe tiếng con đạp thầm trong bụng, người mẹ nghĩ đến điều gì ? 

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

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

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

c) Cả nhà đều mong em bé lớn lên sẽ đọc bài thơ và biết được những gì ? 

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

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

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

 

GỢI Ý ĐÁP ÁN 

I. Bài tập về đọc hiểu 
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Câu 1 2 3 4 

Đáp án B A C C 

 

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

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

a) d hoặc gi, r 

- Tiếng đàn theo gió bay xa, lúc dìu dặt thiết tha, lúc ngân nga réo rắt.   

b) ân hoặc âng 

- Vua vừa dừng chân, dân trong làng đã dâng lên vua nhiều sản vật để tỏ lòng biết 

ơn.  

Câu 2. Ghép các tiếng cô, chú, bác, cháu để có 6 từ chỉ gộp những người trong gia 

đình ( M : cô chú ) 

(1) Cô chú             

(2) Chú cháu            

(3) Cô cháu 

(4) Chú bác             

(5) Cô bác               

(6) Bác cháu  

Câu 3. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành các câu theo mẫu Ai là 

gì ? sau đây : 

a) Mẹ em là công nhân của nhà máy dệt Nam Định.  

b) Lớp trưởng lớp em là một học sinh ưu tú.  

c) Người dạy dỗ và chăm sóc em rất tận tình từ năm lớp 1 là Cô giáo Mai.  

Câu 4. Dựa vào bài thơ “Con chả biết được đâu” , em hãy trả lời các câu hỏi sau : 

a) Mẹ đan tấm áo cho con vào mùa nào ? 

- Mùa xuân  

b) Nghe tiếng con đạp thầm trong bụng, người mẹ nghĩ đến điều gì ? 

- Mẹ nghĩ đến bàn chân và con đường tít tắp.  

c) Cả nhà đều mong em bé lớn lên sẽ đọc bài thơ và biết được những gì ? 

- Biết được tình yêu thương và sự quan tâm của cả nhà dành cho em bé.  

  


