
PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 3 

                                                          ====== 
            Thứ hai ngày 17 tháng 02 năm 2020. 

 

 

Bài 1:. Câu “Hũ bạc tiêu không bao giờ hết chính là hai bàn tay con” có cấu tạo 

theo mẫu câu nào ?  

 a. Ai là gì ?   b. Ai làm gì?   c. Ai thế nào? 

Bài 2:  :Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm của các câu sau: 

a. Người cha vứt ngay nắm tiền xuống ao. 

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

b. Người con vội thọc tay vào lửa lấy ra. 

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

Bài 3: . Câu trên được viết theo kiểu: “Kim Đồng bình tĩnh huýt sáo”. 

   a. Ai – Là gì?         b. Ai – Làm gì?       c. Ai – Thế nào ? 

Bài 4: Tìm hai sự vật được so sánh với nhau trong câu sau : 

 Bình minh , mặt trời như chiếc thau đồng đỏ ối chiếu xuống mặt biển. 

 Sự vật so sánh: ................................................................................... 

 Từ so sánh: ........................................................................................ 

Bài 5:. a) Gạch một gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi Ai (Cái gì, con gì)? 

  Gạch hai gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi  Là gì ( làm gì , thế nào)? 

                   Ông ké dừng lại, tránh sau lưng một tảng đá. 

 b) Luyện tập: Điền vào chỗ trống  

- Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: (sửa, sữa, rửa, ruû, bảo, 

bão): 

 + Các bạn học sinh …….. nhau dọn dẹp sân trường sau cơn…….. 

 + Mẹ cho em bé uống …… rồi …….. soạn đi làm. 

- ưi hay ươi ? Khung c………;  mát r………..;  s……..… ấm ; g……….. thư. 

                                                                                      

 
            
          

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 
được nhiều phiếu thưởng nhé! 


