
 

 

 

 

 

 

Thứ ……ngày  …..tháng….. năm 2021 

PHIẾU ÔN TẬP HÈ LỚP 3- MÔN TIẾNG VIỆT  

CHUYÊN ĐỀ: CHÍNH TẢ - SỐ 1  

Họ và tên học sinh: …………………….……..………...........................  Lớp: 3.......... 

Nhận xét: ………………………………………………………………………………… 

   

A. Con hãy khoanh vào đáp án trước câu trả lời đúng 

Câu 1. Trong các từ sau: xa lánh, xương gió, sơ sinh, xuất hiện. Từ nào viết sai chính tả: 

A. xa lánh B. xương gió C. sơ sinh D. xuất hiện 

 

Câu 2. Dòng nào dưới đây viết đúng chính tả: 

A. xử lí, mưa dào, trách mắng, chôm chôm. 

B. sử lí, mưa rào, trách mắng, trôm trôm. 

C. xử lí, mưa rào, trách mắng, trôm trôm. 

D. xử lí, mưa rào, trách mắng, chôm chôm. 

 

Câu 3. Từ nào dưới đây viết đúng chính tả: 

A. sử dụng B.  suất sắc C. sinh đẹp D. sương xớm 

 

Câu 4. Từ nào dưới đây viết đúng quy tắc viết hoa: 

A. quả Táo B.  Máy Tính C. sông Hồng D. Cây Dâu Tây 

B. Tập chép: 

Lâu đài cổ tích 

Cô công chúa vẫn cười tinh nghịch 

Nhìn hoàng tử bằng ánh mắt biếc xanh 

Câu chuyện cổ với hạnh phúc tốt lành 

Đã giữ lại trong tim mình: Thơ ấu! 

Đã xa rồi bao tháng năm yêu dấu 

Qua những mùa trăng thương nhớ không tên 

Tóc buông lơi qua vai nhỏ ấm mềm 

Đành cất lại trong lâu đài cổ tích. 

(Dương Thuý Chinh) 



 

 

 

 

 

Thứ ……ngày  …..tháng….. năm 2021 

PHIẾU ÔN TẬP HÈ LỚP 3- MÔN TIẾNG VIỆT  

CHUYÊN ĐỀ: CHÍNH TẢ - SỐ 2  

Họ và tên học sinh: …………………….……..………...........................  Lớp: 3.......... 

Nhận xét: ………………………………………………………………………………… 

Bài 1: Điền vào chỗ trống 

a. ao hay oao? 

Ngọt ng…….; mèo kêu ng……ng………; ng…..ngán 

b. an hay ang? 

Th…..vãn; thuốc th………; mỏ th……; cầu th…….. 

Bài 2: Chọn những tiếng trong ngoặc để ghép với mỗi tiếng sau: 

a.    (xét, sét): ……..hỏi; xem……..; nhận……..; gỉ …….; sấm……..; đất …….. 

   (xào, sào):…….nấu; ………xáo; …….ruộng; cây…….. 

(xinh, sinh): ………đẹp; tươi………; …….đẻ; ……….sống 

b.    (gắn, gắng): …….bó; hàn………; ………..sức; cố…………. 

(nặn, nặng):………tượng; bóp……….; ……….nhọc; việc……….. 

(khăn, khăng): ………..áo; đội……….; …………khít; chơi……….. 

Bài 3: 

1. Điền vào chỗ trống ăc hay oăc? 

Đọc ng… ngứ, ng… tay nhau, dấu ng… đơn. 

2. Tìm các từ: 

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch có nghĩa như sau: 

- Trái nghĩa với riêng………………………………………………….. 

- Cùng nghĩa với leo…………………………………………………… 

- Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa rau…………………………… 

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hay thanh ngã có nghĩa như sau: 

– Trái nghĩa với đóng…………… 

– Cùng nghĩa với vỡ………………. 

– Bộ phận ở trên mặt dùng để thở và ngửi………………….. 

Bài 4: Tập chép: 

Chị em 

Cái ngủ mày ngủ cho ngoan 

Để chị trải chiếu, buông màn cho em. 

Chổi ngoan mau quét sạch thềm, 

Hòn bi thức đợi lim dim chân tường. 

Đàn gà ngoan chớ ra vườn, 

Luống rau tay mẹ mới ươm đầu hồi. 

Mẹ về, trán ướt mồ hôi, 

Nhìn hai cái ngủ chung lời hát ru. 

Trần Đắc Trung 

 



 

 

 

 

 

Thứ ……ngày  …..tháng….. năm 2021 

PHIẾU ÔN TẬP HÈ LỚP 3- MÔN TIẾNG VIỆT  

CHUYÊN ĐỀ: CHÍNH TẢ - SỐ 3 

Họ và tên học sinh: …………………….……..………...........................  Lớp: 3.......... 

Nhận xét: ………………………………………………………………………………… 

1. Hãy chỉ ra các tiếng viết sai chính tả trong các từ sau rồi sửa lại cho đúng: 

   no nghĩ   …………                số lẻ ……………                      lí do………….. 

   con nai    ………….              ẩn lấp  …………...                     làn gió…………. 

  thuyền lan………….             siêng năng ………..                   no toan…………… 

     hẻo lánh …………             tính lết……………..                 mắc nỗi………….. 

2. Viết lại các từ và cụm từ sau cho đúng quy tắc viết hoa: 

a. sông cửu long, trường sơn, hà nội, trung quốc 

……………………………………………………………………………………. 

b. trường mầm non sao mai, tết trung thu 

…………………………………………………………………………………….. 

3. Tìm các từ: Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau: 

- Làm sạch quần áo, chăn màn bằng cách vò, chải, giũ trong nước: ………….. 

- Có cảm giác khó chịu ở da như bị bỏng:……………. 

 

4. Tập chép: 

Thơ tặng dòng sông 

Gió đã thổi giêng hai 

Triền sông ngô xanh mướt 

Nghe dào dạt lá hát 

Chiều mỡ màng xanh trong 

Bao thương nhớ đầy vơi 

Sóng gối đầu trên bãi 

Đất trồng tươi trẻ lại 

Mùa gọi mùa sây bông. 

                                    (Nguyễn Trọng Hoàn) 

 



 

 

 

 

 

 

Thứ ……ngày  …..tháng….. năm 2021 

PHIẾU ÔN TẬP HÈ LỚP 3- MÔN TIẾNG VIỆT  

CHUYÊN ĐỀ: CHÍNH TẢ - SỐ 4 

Họ và tên học sinh: …………………….……..………...........................  Lớp: 3.......... 

Nhận xét: ………………………………………………………………………………… 

1. Điền vào chỗ trống ăc hay oăc? 

Đọc ng…… ngứ, ng…… tay nhau, dấu ng…… đơn 

2. Tìm các từ: 

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch có nghĩa như sau: 

- Trái nghĩa với riêng…………………… 

- Cùng nghĩa với leo……………………. 

- Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa rau………………… 

2. Hãy tìm ra các từ viết sai chính tả rồi sửa lại cho đúng: 

   che chở      ………….            chí hướng    ………….        trong trẻo…………….. 

   trung kết    ………….           che đậy         ………….        trở về       …………… 

   chê trách   ……………        phương châm  …………       câu truyện……………. 

   tránh né    …………….       trâm biếm       ………….       trung bình……………. 

3. Chọn những tiếng trong ngoặc để ghép với mỗi tiếng sau: 

(xét, sét): ……..hỏi; xem……..; nhận……..; gỉ …….; sấm……..; đất …….. 

(xào, sào):…….nấu; ………xáo; …….ruộng; cây…….. 

(xinh, sinh): ………đẹp; tươi………; …….đẻ; ……….sống 

 (khăn, khăng): ………..áo; đội……….; …………khít; chơi………. 

4. Viết đoạn văn sau: 

Lao xao 

   Giời chớm hè. Cây cối um tùm. Cả làng thơm. Cây hoa lan nở hoa trắng xóa. Hoa dẻ 

từng chùm mảnh dẻ. Hoa móng rồng bụ bẫm thơm như mùi mít chín ở góc vườn ông 

Tuyên. Ong vàng, ong vò vẽ, ong mật đánh lộn nhau để hút mật ở hoa. Chúng đuổi cả 

bướm. Bướm hiền lành bỏ chỗ lao xao. Từng đàn rủ nhau lặng lẽ bay đi. 

(Duy Khán) 



 

 

 

 

 

Thứ ……ngày  …..tháng….. năm 2021 

PHIẾU ÔN TẬP HÈ LỚP 3- MÔN TIẾNG VIỆT  

CHUYÊN ĐỀ: CHÍNH TẢ - SỐ 5 

Họ và tên học sinh: …………………….……..………...........................  Lớp: 3.......... 

Nhận xét: ………………………………………………………………………………… 

 

Bài 1. Câu nào dưới đây đúng: 

A. Mùa xuân, cây cối sanh tốt. 

B. Chúng em nhớ ơn bác Hồ. 

C. Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta. 

D. Trên cành cây, chim hót líu lo 

Bài 2. Điền r, d hoặc gi vào chỗ trống cho thích hợp: 

… uộng  đồng                     ….úp  đỡ                        mưa  … ào 

tháng  …êng                        …ông  bão                     tranh  …ành 

  

Bài 3. Khoanh vào các từ viết sai chính tả trong các câu sau và sửa lại cho đúng: 

                Em yêu Tổ cuốc của em                                       …………………… 

        Có đồng lúa biếc, có miền dừa sanh                            …………………… 

               Có hoa thơm, có trái nành                                      ………………….... 

       Có dòng sông soi bóng vành chăng yêu.                        …………………… 

Bài 4. Viết đoạn văn sau: 

Cuộc chạy đua trong rừng 

Ngày mai, muông thú trong rừng mở hội thi chạy để chọn con vật nhanh nhất. Ngựa 

Con thích lắm. Chú tin chắc sẽ giành được vòng nguyệt quế. Chú sửa soạn không biết 

chán và mải mê soi bóng mình dưới dòng suối trong veo. Hình ảnh chú hiện lên với bộ đồ 

nâu tuyệt đẹp, với cái bờm dài được chải chuốt ra dáng một nhà vô địch… 

 

 

 

 

 

 

 

 


