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Họ và tên:…………………………………….     Lớp:…… 

BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 3 – TUẦN 22 

Mục tiêu: Biết đọc hiểu văn bản,mở rộng vốn từ “trí thức”, biết cách đặt dấu phẩy, dấu 

chấm hoặc dấu chấm hỏi, biết viết một đoạn văn kể về người mà em yêu quý. 

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

MŨI CÀ MAU 

         Mũi Cà Mau quả là một kho vàng thiên nhiên. Vào vụ thu hoạch, bí ngô, dưa chuột, 

mía, sắn, khoai, dứa…chất đống ngoài rẫy chứ không kho nào chứa cho hết. Thuyền bè 

tấp nập đến ăn hàng, mái chèo va vào nhau côm cốp trên mặt kênh. Khi bắt đầu vào mùa 

khô, mọi người rủ nhau đi lấy trứng chim. Nổi tiếng nhất là hai sân chim ở rừng U Minh 

Hạ. Tiếng chim ở đây không còn là tiếng hót lảnh lót như trong các bài thơ nữa, mà đủ 

thứ giọng: ồn ào, cà khịa, kêu cứu… Vào đến sân chim cứ là lóa cả mắt. Trứng chim nằm 

la liệt trên đất như rải đá cuội, chim con chạy lật đật như vịt đàn. Ở đấy là thế giới của cò, 

vạc, bồ nông, cồng cộc,… 

(Theo Phạm Hữu Tùng)

                                                           

1. Tác giả dùng hình ảnh nào để ca ngợi sự giàu có của vùng đất Cà Mau? 

A. Rừng vàng biển bạc. 

B. Kho vàng thiên nhiên. 

C. Giang sơn gấm vóc. 

2. Từ ngữ nào cho thấy sản vật trồng được ở Cà Mau rất nhiều? 

A. Chất đống ngoài rẫy 

B. Chứa hết trong kho 

C. Để đầy các thuyền 

3. Dòng nào nêu đúng tên các loài chim được nhắc đến trong bài? 

A. Cò, bồ nông, vẹt, cồng cộc. 

B. Vạc, bồ nông, cồng cộc, chào mào. 

C. Cò, vạc, bồ nông, cồng cộc. 

 

 Bài 2. Sắp xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp trong bảng dưới đây: 

 nhà khoa học, nhà nghiên cứu, tiến sĩ, nghiên cứu khoa học, phát minh, chế tạo máy 

móc, bác sĩ, chữa bệnh, thiết kế nhà cửa, giáo sư, nhà thơ, nhạc sĩ, dạy học, chế thuốc, 

sáng tác. 
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Từ ngữ chỉ trí thức Từ ngữ chỉ hoạt động của trí thức 

………………………………….............. 

………………………………………….. 

……………………………...................... 

…………………………………………. 

 

……………………………….......... 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

  

Bài 3. Điền dấu phẩy, dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi vào ô trống thích hợp trong đoạn 

văn sau : 

        Một hôm  bố tôi hỏi : 

- Sao dạo này bố không thấy con cười  

        Tôi nói : 

- Tại sao con phải cười hả bố  

- Đơn giản thôi        Khi cười, khuôn mặt con sẽ rạng rỡ        khuôn mặt đẹp nhất 

là nụ cười         

- Nhưng khi con cười sẽ rất xấu xí 

- Tại sao vậy         - Bố ngạc nhiên. – Ai nói với con         

- Bố thấy nó đẹp         Bố nói nhỏ con nghe nhé ! Nụ cười của con đẹp nhất 

(Theo Nguyễn Ngọc Thuần) 

Bài 4. Viết đoạn văn kể về một thầy giáo hoặc cô giáo mà em yêu quý. 

Gợi ý : 

- Thầy (cô) giáo đó tên gì ? Thầy (cô) giáo đó dạy em năm lớp mấy hoặc dạy lớp 

nào ? 

- Hàng ngày, thầy (cô) làm việc như thế nào ? 

- Em thích nhất điều gì ở thầy (cô) ? (Hoặc : Vì sao em yêu quý thầy(cô) giáo 

đó?) 

Bài làm 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Bài 5. Đố vui – vui đố 

Vốn là tác phẩm văn vần, 

       Hỏi là lá phổi đang cần ô xy, 

Huyền là cúng đấng từ bi, 

      Thêm nặng là gì ấy bác công nhân ? 

Là các chữ :……………… 

 

 

 

 


