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BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 3 – TUẦN 20 

 

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

                                             TIẾNG GÀ TRƯA 

Trên đường hành quân xa 

Dừng chân bên xóm nhỏ 

Tiếng gà ai nhảy ổ: 

“Cục, cục tác…cục ta…” 

Nghe xao động nắng trưa 

Nghe bàn chân đỡ mỏi 

Nghe gọi về tuổi thơ. 

 

Tiếng gà trưa 

Ổ rơm hồng những trứng 

Này con gà mái mơ 

Khắp mình hoa đốm trắng 

Này con gà mái vàng 

Lông óng như màu nắng. 

 

Cứ hàng năm, hàng năm 

Khi gió mùa đông tới 

Bà lo đàn gà toi 

Mong trời đừng sương muối 

Để cuối năm bán gà 

Cháu được quần áo mới. 

 

Cháu chiến đấu hôm nay 

Vì lòng yêu Tổ quốc 

Vì xóm làng thân thuộc 

Bà ơi, cũng vì bà 

Vì tiếng gà cục tác 

Ổ trứng hồng tuổi thơ 

(Xuân Quỳnh)

1. Trên đường hành quân, anh bộ đội đã nghe thấy gì ? 

A. Tiếng gà nhảy ổ kêu cục tác, cục ta 

B. Tiếng chuông xe đạp 

C. Tiếng bước chân hành quân 

2. Anh bộ đội nhớ những gì ở quê nhà ? 

A. Nhớ những quả trứng hồng trong ổ rơm 

B. Nhớ vẻ đẹp của những con gà mái 

C. Nhớ người bả tần tảo nuôi gà, chăm sóc cháu 
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D. Tất cả các đáp án trên 

3. Anh bộ đội chiến đấu vì những mục đích gì ? 

A. Để bảo vệ Tổ quốc thân yêu, bảo vệ xóm làng thân thuộc 

B. Vì hạnh phúc của bà và những điều giản dị như ổ trứng hồng và tiếng làng cục 

tác. 

C. Tất cả những đáp án trên 

 Bài 2. Gạch chân từ không cùng nhóm nghĩa với các từ còn lại: 

a) non nước, giang sơn, non sông, làng xóm, đất nước  

b) bảo tồn, gìn giữ, bảo ban, bảo vệ, giữ gìn   

c) tươi đẹp, hùng vĩ, xanh tốt, gấm vóc 

Bài 3. Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn: 

Sớm nay đứng gác anh Thái thấy Tổ quốc đẹp vô cùng. Trước mặt anh rừng cây xanh 

rung rinh trong nắng sớm. Trên các vòm lá bầy chim cất tiếng hót líu lo. Xa xa trong 

thung lũng bóng người lom khom thấp thoáng trên ruộng lúa vàng tươi. 

Bài 4. Gạch chân dưới các chữ viết sai và sửa lại cho đúng. 

sứ sở, suất sắc, xản xuất, suất khẩu, suất bản, áp xuất, năng suất 

 …………………………………………………………………………………… 

Bài 5. Đố vui – vui đố 

      Ngăn dòng nước lụt ven sông,  

Có em thành tắt nắng hồng tối đen. 

       Sắc thêm vào các trẻ em,  

Mỗi giờ học toán thường xuyên làm bài  

                                         Là các chữ :……………………… 

 

 

 

 


