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ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 

ĐỀ SỐ 7 

A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng: (5 điểm) 

Bài đọc: .................................................. 

II. Đọc thầm và làm bài tập: (5 đ)  

CHÚ SẺ VÀ BÔNG HOA BẰNG LĂNG  

     Ở gần tổ của một chú sẻ non đang tập bay có một cây bằng lăng. Mùa hoa này, 

bằng lăng nở hoa mà không biết vui vì bé Thơ, bạn của cây, phải nằm viện. Sẻ non 

biết bằng lăng đã giữ lại một bông hoa cuối cùng để đợi bé Thơ. 

     Sáng hôm ấy, bé Thơ về, bông bằng lăng cuối cùng đã nở. Nhưng bông hoa lại 

nở cao hơn cửa sổ nên bé không nhìn thấy nó. Bé cứ ngỡ là mùa hoa đã qua. 

    Sẻ non rất yêu bằng lăng và bé Thơ. Nó muốn giúp bông hoa. Nó chắp cánh, bay 

vù về phía cành bằng lăng mảnh mai. Nó nhìn kĩ cành hoa rồi đáp xuống. Cành hoa 

chao qua, chao lại. Sẻ non cố đứng vững. Thế là bông hoa chúc hẳn xuống, lọt vào 

khuôn cửa sổ. 

    Lập tức, sẻ nghe thấy tiếng reo từ gian phòng tràn ngập ánh nắng: 

- Ôi, đẹp quá! Sao lại có bông bằng lăng nở muộn thế kia? 

(Theo Phạm Hổ) 

* Khoanh vào chữ cái đặt trước ý em cho là đúng trong các câu hỏi sau và hoàn 

thành tiếp các bài tập: 

Câu 1. Bằng lăng muốn giữ lại bông hoa cuối cùng để làm gì? 

A. Để tặng cho sẻ non. 

B. Để trang điểm cho ngôi nhà của bé Thơ. 

C. Để dành tặng bé Thơ vì bé Thơ bị ốm phải nằm viện chưa được nhìn thấy hoa 

nở. 

Câu 2. Vì sao khi bông hoa bằng lăng cuối cùng nở, bé Thơ vẫn không nhìn 

thấy và nghĩ rằng mùa hoa đã qua? 

A. Vì hoa chóng tàn quá bé Thơ chưa kịp ngắm. 

B. Vì bông hoa nở cao hơn cửa sổ nên bé không nhìn thấy. 

C. Vì bé Thơ mệt không chú ý đến hoa. 

Câu 3. Sẻ non đã làm gì để giúp bằng lăng và bé Thơ? 

A. Sẻ non hót vang để bé Thơ thức dậy ngắm hoa bằng lăng. 

B. Sẻ non hái bông hoa bằng lăng bay vào buồng tặng bé Thơ. 
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C. Sẻ non đậu vào cành hoa bằng lăng làm cho nó chúc xuống để bông hoa lọt vào 

khung cửa sổ. 

Câu 4. Câu văn có hình ảnh so sánh là: 

A. Bé Thơ cười tươi như một bông hoa. 

B. Sẻ non rất yêu bằng lăng và bé Thơ. 

C. Bé cứ nghĩ là mùa hoa đã qua. 

Câu 5. Điền tiếp bộ phận còn thiếu để tạo câu theo mẫu Ai là gì? 

Bằng lăng và sẻ non là ............................ 

B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) 

I. Chính tả: (Nghe - viết)  

a) Bài viết: “Nhớ lại buổi đầu đi học”. (Sách Tiếng Việt 3 - Tập I, trang 51) 

- Giáo viên đọc từ "Cũng như tôi” đến hết. (5 điểm) 

II. Tập làm văn: (5 điểm)  

Viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể về tình cảm của bố mẹ hoặc người thân 

của em đối với em. 

GỢI Ý ĐÁP ÁN 

A. KIỂM TRA ĐỌC: 

II. Đọc thầm và làm bài tập: 

Câu 1. C. Để dành tặng bé Thơ vì bé Thơ bị ốm phải nằm viện chưa được nhìn 

thấy hoa nở. 

Câu 2.  B. Vì bông hoa nở cao hơn cửa sổ nên bé không nhìn thấy. 

Câu 3. C. Sẻ non đậu vào cành hoa bằng lăng làm cho nó chúc xuống để bông hoa 

lọt vào khung cửa sổ. 

Câu 4.  A. Bé Thơ cười tươi như một bông hoa. 

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) 

Viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể về tình cảm của bố mẹ hoặc người thân 

của em đối với em. 

 

Bài mẫu 1: 

      Trong gia đình em, mọi người đều quan tâm đến em. Người gần gũi và chăm 

sóc cho em nhiều nhất là mẹ. Mẹ thường xuyên nhắc nhở: “Con gái phải dịu dàng, 
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nhỏ nhẹ, cố gắng học tốt”. Mỗi ngày, ngoài việc chợ búa, nấu nướng, dọn dẹp nhà 

cửa, mẹ luôn dạy bảo, hướng dẫn em trong việc học tập. Những ngày nghỉ, mẹ dẫn 

em đi chơi, đi siêu thị. Mọi việc ở lớp, ở trường dù vui hay buồn, em đều tâm sự 

cùng mẹ. Bên mẹ, em cảm thấy tự tin hơn. Mẹ là tất cả của em. 

Bài mẫu 2: 

     Ngoài mẹ, bố là người gần gũi với em nhất. Bố rất yêu em. Bố đi làm cả ngày ở 

nhà máy, tối mới về đến nhà. Cơm nước xong là bố kèm em học. Bố coi sóc bài vở 

của em rất tỉ mỉ. Bố dạy cho em từng cách viết để trình bày bài làm ở nhà. Bố 

giảng giải cho em từng bài toán khó, dạy từng câu văn. Nhờ có bố, em học hành 

tiến bộ và đạt nhiều điểm chín, điểm mười hơn. Nhận thấy em tiến bộ, cả bố và mẹ 

đều vui. Vào ngày nghỉ, khi em học bài và làm xong việc, bố dạy em cách câu cá 

hoặc tự làm đồ chơi. Bố lúc nào cũng âu yếm và chăm lo cho em từng li từng tí. 

Em rất tự hào về bố, người đã dạy dỗ em rất chu đáo, đầy tình yêu thương. Em hứa 

sẽ cố gắng học tập thật giỏi để bố mẹ vui lòng. 

 

 

 

 


