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ĐỀ CƯƠNG ÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
Đề 1
Câu 1 (2đ): a) Chọn từ ngữ thích hợp ở cột A và cột B ghép lại để tạo thành câu :
A

B

Đám học trò

ngủ khì trên lưng mẹ

Đàn sếu

hoảng sợ bỏ chạy

Các em bé

đang sải cánh trên cao

b) Đặt 2 câu hỏi với một trong những câu đã ghép hoàn chỉnh :
Câu 2 (3đ) : Cho các thành ngữ :
Non xanh nước biếc; thức khuya dậy sớm; non sông gấm vóc; thẳng cánh cò bay;
học một biết mười; chôn rau cắt rốn ; dám nghĩ dám làm; quê cha đất tổ.
a) Hãy chỉ ra các thành ngữ nói về quê hương :
b) Hãy đặt một câu với một trong các thành ngữ em vừa chỉ ra.
Câu 3 (4đ): Điền từ thích hợp trong ngoặc đơn vào chỗ chấm và cho biết những từ
nào bổ sung nghĩa cho các từ vừa điền:
(trổ, điểm, đến, phủ kín)
- Mùa xuân đã .............................................................
- Các vườn nhãn, vườn vải đang ......................................................................... hoa.
- Những luống ngô , khoai , đỗ chen nhau xanh rờn ................................ bãi cát.
- Cây gạo chót vót giữa trời đã ............................................ các chùm hoa đỏ mọng.
Câu 4 (3đ): Viết lại những câu văn dưới đây cho sinh động, gợi cảm bằng cách sử
dụng biện pháp so sánh:
a) Đằng đông, mặt trời đỏ ửng đang từ từ nhô lên .
b) Cánh đồng quê em rất đẹp .

c) Tiếng suối ngân nga hay quá !
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Câu 5 (7đ): Hãy viết một bài văn ngắn nói về quê hương em.
ĐỀ 2
Câu 1: Trong những câu sau,từ nào viết sai chính tả

m hãy sửa lại cho đ ng :

- uối chảy dóc dách

- Cánh hoa dung dinh

- Nụ cười rạng r

- Chân bước rộn ràng

-

c khỏe r o rai

- h c nhạc du dương

Câu 2: Cho các thành ngữ sau: chôn rau cắt rốn

n tr n

khuya dậy sớm, non xanh nước biếc, non sông gấ
thẳn c n c b
t i

n

n

n ẻ d

n

d

c

dưới, thức

ọc

ột biết
c

ười,

ất tổ, n ữ

n ư ốt.
Tìm những thành ngữ nói về quê hương

Câu 3: Cho câu:
Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta .
(Ca dao )
m hãy hoàn thiện bảng sau:
Tên s v t được

Các từ ngữ dùng để nhân

nhân hóa

hóa s v t

Câu 4 : Trong bài: T ư ng

Đ

Cách nhân hóa

S n có câu:

Nhà dài như tiếng chiêng. Hiên nhà dài bằng s c bay của một con chim.
a,Tìm hình ảnh so sánh và từ so sánh trong hai câu trên.
b, Cách so sánh ở đây có gì đặc biệt
Câu 5: Hàng năm, mỗi đ a phương dều tổ ch c l hội mang đ m những nét văn
hóa của vùng mình. m hãy kể lại một l hội ở quê em.
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Đề 3
Bài 1 :
a) Điền từ thích hợp vào chỗ chấm: (rực rỡ, khoe sắc, mảnh mai, đỏ thắm, xanh
non, trắng tinh, vàng tươi):
Xuân về, cây cỏ trải một màu.......... . Trăm hoa đua nhau............ Nào ch hoa
huệ.................., ch hoa c c ............ , ch hoa hồng ............. , bên cạnh cô em vi-ôlét tím nhạt.............Tất cả đã tạo nên một vườn xuân .............................
b) T p dùng phép so sánh để viết câu văn có các s v t sau :
+ Cánh đồng l a chín .

+ Con đường làng em .

+ Cỏ mọc ven đê .

Bài 2: Cho đoạn văn :" Những cơn gió nóng mùa hè đã nhường chỗ cho luồng khí
mát dịu mỗi buổi sáng. Trời xanh ngắt trên cao, xanh như dòng sông trong, trôi
lặng lẽ giữa những ngọn cây hè phố"
a) Tìm trong đoạn văn:
+ Những từ chỉ s v t:
+ Những từ chỉ hoạt động - trạng thái:
+ Những từ chỉ đặc điểm:
b) Tìm và viết lại hình ảnh so sánh ở đoạn văn trên và cho biết ch ng được so sánh
với nhau ở đặc điểm nào
Bài 3: Viết một b c thư ngắn cho một bạn ở phương xa để làm quen , giới thiệu
với bạn về quê hương mình và mời bạn về thăm .
ĐỀ 4
1. (3đ) Đặt câu theo mẫu “Ai Thế nào ” để miêu tả
a, Một bông hoa trong vườn
2. (3đ) Điền vào chỗ trống để có được một câu hoàn chỉnh:

Gia Sư Tài Năng Việt
a, Ngôi nhà của em……………

https://giasudaykem.com.vn
b, Một cái tết……………………..

3. (1đ) hoanh tròn chữ số trong ngoặc đặt trước dấu chấm ghi sai v trí trong đoạn
văn sau: Trên nương, mỗi người một việc(1). Người lớn thì đánh trâu ra cày(2).
Các bà, các mẹ c i lom khom(3). Tra ngô các cụ già nhặt cỏ, đốt lá(4). Mấy ch bé
đi bắc bếp thổi cơm(5).
4. (5đ) Viết đoạn văn từ 3 đến 4 câu với nội dung t chọn trong đó có dùng phép so
sánh.
5. T p làm văn (6đ): m hãy kể về làng xóm nơi em ở

