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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TIẾNG VIỆT 3 

Tuần 2 

I. Bài tập về Đọc hiểu 

LỜI CỦA CÂY 

Khi đang là hạt 

Cầm trong tay mình 

Chưa gieo xuống đất 

Hạt nằm lặng thinh. 

  

Khi hạt nảy mầm 

Nhứ lên giọt sữa 

Mầm đã thì thầm 

Ghé tai nghe rõ. 

  

Mầm tròn nằm giữa 

Vỏ hạt làm nôi 

Nghe bàn tay vỗ 

Nghe tiếng ru hời … 

Khi cây đã thành 

Nở vài lá bé 

Là nghe màu xanh 

Bắt đầu bập bẹ. 

  

Rằng các bạn ơi 

Cây chính là tôi 

Nay mai sẽ lớn 

Góp xanh đất trời. 

  

(Trần Hữu Thung) 

  

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng 

Câu 1. Khi chưa gieo xuống đất, hạt cây thế nào? 
A. Hạt cây cựa quậy 

B. Hạt cây nằm yên 

C. Hạt cây thì thầm 

Câu 2. Khi hạt cây nảy mầm, ta nghe được những gì? 
A. Nghe bàn tay vỗ, nghe tiếng ru hời 

B. Nghe bàn tay vỗ, nghe tiếng thì thầm 

C. Nghe tiếng ru hời, nghe tiếng bập bẹ 

Câu 3. Khi đã nở vài lá bé xanh, cây bắt đầu thế nào? 
A. Thì thầm 

B. Bập bẹ 

C. Vỗ tay 

Câu 4. Theo em, ý chính của bài thơ là gì? 
A. Hạt nảy mầm, lớn lên để nghe những bàn tay vỗ và tiếng ru hời. 

B. Hạt nảy mầm, lớn thành cây để nở vài lá bé và bập bẹ màu xanh. 

C. Hạt nảy mầm, lớn lên thành cây để góp màu xanh cho đất trời. 

II. Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn 

Câu 1. Chép lại các câu sau khi điền vào chỗ trống: 
a) êch hoặc uêch 

- Em bé có cái mũi h…../………………………………………… 
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- Căn nhà trống h……../…………………………………………. 

b) uy hoặc uyu 

- Đường đi khúc kh…., gồ ghề 

-…………………………………………………………………. 

- Cái áo có hàng kh …..rất đẹp 

-…………………………………………………………………. 

Câu 2. Gạch dưới các từ ngữ nói về trẻ em (nhi đồng) trong “Thư Trung thu” 

của Bác Hồ gửi các cháu thiếu nhi Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp. 

(M: ngoan ngoãn) 

Ai yêu các nhi đồng 

Bằng Bác Hồ Chí Minh? 

Tính các cháu ngoan ngoãn 

Mặt các cháu xinh xinh 

Mong các cháu cố gắng 

Thi đua học và hành 

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ 

Tùy theo sức của mình, 

Để tham gia kháng chiến, 

Để giữ gìn hòa bình 

Các cháu hãy xứng đáng 

Cháu Bác Hồ Chí Minh. 

Câu 3. Xác định các bộ phận của mỗi câu dưới đây và viết vào trong bảng: 
a) Bạn Thanh Mai là một học sinh xuất sắc của lớp 3A 

b) Chiếc cặp sách là đồ vật vô cùng thân thiết của em. 

c) Con trâu là người bạn quý của người nông dân. 

Ai (cái gì, con gì)? là gì? 

a) ………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

b) ………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

c) ………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

Câu 4. Điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống để hoàn thành Đơn xin vào Đội 

Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. 

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH 

…………., ngày ….tháng….năm…. 

ĐƠN XIN VÀO ĐỘI 
Kính gửi: -………………………………………………………… 

        - ………………………………………………………... 

Em tên là:……………………………………………………………………….. 

Sinh ngày: ……………………………………………………….……………… 

Học sinh lớp:………Trường:…………………………………………………… 

Sau khi tìm hiểu về ………………………………………………….……và học 

……………., em thiết tha mong được ………………Em làm đơn này để xin được 

…… 
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Được vào Đội, em xin hứa: 

- Chấp hành đúng ……………………………………………………………….. 

- Quyết tâm thực hiện tốt ……………………………………………………….. 

để xứng đáng là …………………………………………………………………. 

Người làm đơn 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

………………….. 

GỢI Ý ĐÁP ÁN 

I. Đọc hiểu 

Câu 1 2 3 4 

Đáp án B A B C 

II. Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn 

a) êch hoặc uêch 

- Em bé có cái mũi hếch. 

- Căn nhà trống huếch.  

b) uy hoặc uyu 

- Đường đi khúc khủy, gồ ghề.  

- Cái áo có hàng khuy rất đẹp.  

Câu 2. Gạch dưới các từ ngữ nói về trẻ em (nhi đồng) trong “Thư Trung thu” 

của Bác Hồ gửi các cháu thiếu nhi Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp. 

(M: ngoan ngoãn) 

Ai yêu các nhi đồng 

Bằng Bác Hồ Chí Minh? 

Tính các cháu ngoan ngoãn 

Mặt các cháu xinh xinh 

Mong các cháu cố gắng 

Thi đua học và hành 

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ 

Tùy theo sức của mình, 

Để tham gia kháng chiến, 

Để giữ gìn hòa bình 

Các cháu hãy xứng đáng 

Cháu Bác Hồ Chí Minh. 

Câu 3. Xác định các bộ phận của mỗi câu dưới đây và viết vào trong bảng: 

Ai (cái gì, con gì)? là gì? 

a) Bạn Thanh Mai là một học sinh xuất sắc của lớp 3A. 

b) Chiếc cặp sách là đồ vật vô cùng thân thiết của em. 

c) Con trâu là người bạn quý của người nông dân. 

 

Câu 4. Điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống để hoàn thành Đơn xin vào Đội 

Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. 

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH 

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2017 

ĐƠN XIN VÀO ĐỘI 
Kính gửi: Ban chỉ huy Liên đội Trường Tiểu học Dịch Vọng A.  

Em tên là: Đào Minh Thu.  
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Sinh ngày: 10/4/2009. 

Học sinh lớp: 3A5. Trường: Tiểu học Dịch Vọng A. 

    Sau khi được học điều lệ và lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em 

thấy Đội là tổ chức tốt nhất để rèn luyện thiếu niên trở thành những người có ích cho 

đất nước. 

    Em làm đơn này xin đề nghị Ban chỉ huy Liên đội trường Tiểu học Dịch Vọng A 

cho em gia nhập vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh của Trường Tiểu học 

Dịch Vọng A. Được vào Đội, em xin hứa sẽ chấp hành mọi điều lệ của Đội, thực hiện 

tốt 5 điều Bác Hồ dạy và luôn luôn giữ gìn danh dự Đội. 

   Rất mong được sự chấp nhận của Ban chỉ huy Liên Đội. 

   Em xin trân trọng cảm ơn! 

Người làm đơn 

Đào Minh Thu 

 


