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Họ và tên:……………………………………. Lớp:……

Mục tiêu: Biết đọc hiểu văn bản,biết phân biệt thanh ngã và thanh hỏi,biết các sự vật 
nhân hóa. 

 

BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 3 – TUẦN 21 

Bài 1. Đọc văn đoạn trích sau và khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất: 

                                             Những cánh bướm bên bờ sông 

          “ Ngoài giờ học, chúng tôi tha thẩn bên bờ sông bắt bướm. Chao ôi, những 

con bướm đủ hình dáng, màu sắc. Con xanh biếc pha đen như nhung bay nhanh 

loáng nhoáng. Con vàng sẫm, nhiều hình mặt nguyệt, ven cánh có răng cưa, lượn 

lờ đờ như trôi trong nắng. Con bướm quạ to bằng hai bàn tay người lớn, màu nâu 

xỉn, có hình đôi mắt tròn, vẻ dữ tợn. Bướm trắng bay theo đàn líu díu như hoa 

nắng. Loại bướm nhỏ đen kịt, là là theo chiều gió, hệt như những tàn than của 

những đám đốt nương. Còn lũ bướm vàng tươi xinh xinh của những vườn rau thì 

rụt rè, nhút nhát, chẳng bao giờ dám bay ra đến bờ sông. Chúng cứ quấn quýt 

quanh màu vàng hoa cải và quanh những con đông tây xanh mọng nằm chờ đến 

lượt mình được hóa bướm vàng.” 

                                                                                             (Theo Vũ Tú Nam) 

1. Trong đoạn trích, tác giả nhắc tới những màu sắc nào của loài bướm? 

A. đen, vàng, nâu xỉn 

B. xanh biếc pha đen, vàng sẫm, nâu xỉn, trắng, đen kịt, vàng kịt,vàng tươi 

C. đỏ, vàng, nâu, trắng 

2. Loại bướm nào nhút nhát, rụt rè? 

A. bướm trắng  

B. bướm vàng sẫm  

C. bướm vàng tươi  

3. Các từ ngữ chỉ đặc điểm trong câu “ Con xanh biếc pha đen như nhung bay nhanh 

loang loáng” là: 

A. xanh biếc, đen, nhanh, loáng nhoáng 

B. xanh biếc, nhung, nhanh 

C. nhanh, loáng nhoáng, nhung 

Bài 2. Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã vào những từ in đậm trong đoạn văn sau: 
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        Lúc đầu Mầm Lá tương rằng trên cây hoa mimosa chăng có gì ngoài nhưng bông 

hoa. Nhưng chi mấy ngày sau, nhưng cánh hoa đã bay la ta như nhưng đóa tuyết rồi tàn 

lụi đi, chi còn lại tán lá xanh. Tán lá xanh sống đến tận cuối thu và được nhuộm vàng. 

Sau đó, cung rụng rơi trong lặng le. Khi mấy tán lá chống chọi với nhưng cơn gió thôi 

qua và nhưng sợi mưa hung dư, Mầm Lá vô cùng thán phục. Mầm lá tiếp tục thán phục 

khi ngắm nhìn sự sống màu xanh non sinh sôi vào mùa xuân sau đó. 

(Theo Hwang Sun-mi) 

Bài 3. Đọc đoạn thơ sau rồi điền vào bảng dưới đây cho thích hợp: 

    Tiếng dừa làm dịu nắng trưa 

Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo. 

    Trời trong đầy tiếng rì rào 

Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra. 

    Đứng canh trời đất bao la 

Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi. 

(Trần Đăng Khoa) 

Tên sự vật Từ ngữ tả sự vật như tả người 

  

  

  

  

  

 

Bài 4. Kể tên 3 nhà trí thức nổi tiếng mà em biết và nêu đóng góp nổi bật của một 

trong ba nhà tri thức đó. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

  

Bài 5. Đố vui – vui đố 

         Để nguyên ai cũng lặc lè,  

Bỏ nặng thêm sắc ngày hè chói chang  

     Là chữ :……………………… 

 

 

 

 


