
Thi Đố Vui - Lớp 3 

A. Hướng dẫn các em học bài: 

*Lớp A thi với lớp B qua hình thức bấm chuông (mỗi em sẽ có một chuông 

riêng). 

 

1. Mỗi lớp chọn 3 em dự thi để lập thành một đội. 

2. Các em học thuộc lòng các câu trả lời.  

3. Các em được hỏi 10 câu hỏi trong cuộc thi. 

4. Khi thầy (hoặc Cô) đọc xong câu hỏi và nói chữ HẾT các em mới bấm chuông 

trả lời. 

5. Trước khi trả lời câu hỏi các em phải nói: Thưa thầy (hoặc thưa Cô) rồi mới trả 

lời. 

6. Các em phải trả lời nguyên câu để được trọn số điểm. 

 

B. Câu hỏi 

1. Ngày nhập học là ngày gì? 

 Ngày nhập học là ngày đầu tiên của năm học. 

2. Nhuỵ hoa nằm ở đâu? 

Nhuỵ hoa nằm ở giữa hoa. 

3. Đồng nghĩa với gà trống là gà gì? 

Đồng nghĩa với gà trống là gà cồ. 

4. Các em hãy viết xuống giấy chữ: "chuông reo". 

chuông reo. 

5. Đánh vần chữ "lễ phép"? 



Lễ phép: 

Lễ: en-lờ-ê-ngã lễ 

phép: pê-hát-e-pê-sắc phép 

Lễ phép 

6. Em hãy kể 3 món ăn Việt Nam mà em thích? 

3 món ăn Việt Nam mà em thích là: Phở, bánh bèo, bún riêu. 

7. Xôi vò có màu gì? 

Xôi vò có màu vàng nhạt. 

8. Trái cam và trái bưởi trái nào lớn hơn? 

Trái bưởi lớn hơn trái cam. 

9. Khổ qua có vị gì? 

Khổ qua có vị đắng. 

10. Tiếng kêu lớn của sư tử gọi là gì? 

Tiếng kêu lớn của sư tử gọi là rống. 

11. Sấm chớp xuất hiện khi nào? 

Sấm chớp xuất hiện khi trời mưa. 

12. Các em hãy viết xuống giấy chữ "chúc mừng". 

chúc mừng. 

13. Câu chuyện Phù đổng Thiên Vương xảy ra vào đời vua Hùng Vương thứ 

mấy? 

Câu chuyện Phù đổng Thiên Vương xảy ra vào đời vua Hùng Vương thứ Sáu. 

14. Em hãy đọc tiếp câu tục ngữ: "Thương người... "? 

 "Thương người như thể thương thân." 

15. Tháng Mười Hai Âm lịch còn được gọi là tháng gì? 



Tháng Mười Hai Âm lịch còn được gọi là tháng Chạp. 

16. Tết Trung thu vào ngày nào? 

Tết trung thu vào ngày mười lăm tháng Tám Âm lịch.  

17. Em hãy miêu tả lá cờ Việt Nam Cộng Hòa? 

Lá cờ Việt Nam Cộng Hòa có hình chữ nhật, nền vàng và ba sọc đỏ nằm giữa. 

18. Trái khóm giống trái gì? 

Trái khóm giống trái thơm. 

19. Bờm ngựa nằm ở đâu? 

Bờm ngựa nằm ở cổ con ngựa. 

20. Gạo nâu còn được gọi là gạo gì? 

Gạo nâu còn được gọi là gạo lứt. 


