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ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 

ĐỀ SỐ 6 

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm) 

I. Đọc thầm và trả lời câu hỏi: 4 điểm  

CÂY THÔNG 

     Những cây thông dáng thẳng tắp, hiên ngang giữa trời đất, không sợ nắng mưa. 

Lá thông trông như một chiếc kim dài và xanh bóng. Mỗi khi gió thổi, cả rừng 

thông vi vu reo lên cùng gió, làm cho ta không khỏi mê say. 

     Thông thường mọc trên đồi. Ở những nơi đất đai khô cằn thông vẫn xanh tốt 

như thường. Người ta trồng thông chủ yếu để lấy gỗ và nhựa. Đó là nguồn tài 

nguyên thiên nhiên rất quý báu. 

(TRONG THẾ GIỚI CÂY XANH) 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng ở mỗi câu hỏi sau: 

Câu 1: Từ ngữ nào trong đoạn văn tả hình dáng cây thông? 

A. Cao vút 

B. Thẳng tắp 

C. Xanh bóng 

Câu 2: Bộ phận nào của cây thông giống như chiếc kim dài? 

A. Lá cây 

B. Thân cây 

C. Rễ cây 

Câu 3: Cây thông thường mọc ở đâu? 

A. Trồng rừng 

B. Trên đồi 

C. Ven biển 

Câu 4: Ở nơi đất khô cằn, cây thông như thế nào 

A. Khô héo 

B. Xanh tốt 

C. Khẳng khiu 

Câu 5: Tìm và ghi lại một câu trong bài có hình ảnh so sánh. 

Câu 6: Vì sao nói cây thông là nguồn tài nguyên quý báu? 

A. Vì cây cho bóng mát 

B. Vì vây cho quả thơm 

C. Vì cây cho gỗ và nhựa 
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II. Đọc thành tiếng: 6 điểm. (Thời gian đọc 1 phút và trả lời câu hỏi). 

Học sinh đọc đoạn 1 hoặc đoạn 2 bài "Trận bóng dưới lòng đường" trả lời câu hỏi 

2 hoặc 3 SGK Tiếng việt 3 tập 1 trang 54. 

B. Kiểm tra viết (10 điểm). 

I. Chính tả (5 điểm): Nghe – viết  

Bài: "Bài tập làm văn" – Đoạn 4 (Tiếng việt lớp 3 tập 1 trang 46) 

II. Tập làm văn: (5 điểm)  

Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể lại buổi đầu em đi học. 

 

GỢI Ý ĐÁP ÁN 

A. Kiểm tra đọc: 

I. Đọc thầm và trả lời câu hỏi: 

Câu 1: B. Thẳng tắp 

Câu 2: A. Lá cây 

Câu 3: B. Trên đồi 

Câu 4: B. Xanh tốt 

Câu 5: Tìm và ghi lại một câu trong bài có hình ảnh so sánh. 

Lá thông trông như một chiếc kim dài và xanh bóng. 

Câu 6: C. Vì cây cho gỗ và nhựa 

B. Kiểm tra viết 

I. Chính tả (5đ) 

- Trình bày đúng, sạch đẹp đạt 5 điểm. 

- Sai quá 5 lỗi không tính điểm. 

II/ Tập làm văn: (5 điểm) 

Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể lại buổi đầu em đi học. 

 

Bài mẫu 1: 

      Ngày đầu tiên em đến trường là một buổi sáng đẹp trời. Khi ấy, vào mùa thu 

trời cao trong xanh, những đám mây trôi bồng bềnh trông rất đẹp. Từ xa, những 

chú chim hót văng vẳng trong vòm lá. Mẹ âu yếm dắt tay em đi trên phố. Em bỡ 

ngỡ nhìn ngôi trường mà em sẽ học. Thế rồi, buổi học bắt đầu bằng tiếng trống 

gióng giả và kết thúc cũng bằng tiếng trống ấy. Bây giờ em đã là học sinh lớp ba 

nhưng vẫn còn nhớ mãi buổi học đầu tiên ngày hôm đó. 

Bài mẫu 2: 
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     Em còn nhớ đó là một buổi sáng mùa thu thật đẹp. Hôm đó mẹ đưa em đến 

trường. Bầu trời trong xanh, nắng vàng như mật ong trải khắp sân trường. Ngôi 

trường thật lớn và rất đông người. Em rụt rè nép bên mẹ, không dám rời tay. 

Nhưng cô giáo đã đến bên em dịu dàng vỗ về. Cô đón em vào lớp và giới thiệu với 

các bạn để làm quen. Cái lo sợ và hồi hộp trong em tự nhiên biến mất. Lúc đó, em 

đã bắt đầu thấy yêu lớp học của mình. 

 

 

 

 

 


