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ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 

ĐỀ SỐ 9 

A. KIỂM TRA ĐỌC: 

I. Đọc thành tiếng: (6 điểm) 

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

II. Đọc hiểu: 4 điểm  

Đọc thầm bài đọc dưới đây 

CHÕ BÁNH KHÚC CỦA DÌ TÔI  

     Dì tôi cắp một chiếc rổ lớn, dắt tay tôi đi hái rau khúc. 

    Cây rau khúc rất nhỏ, chỉ bằng một mầm cỏ non mới nhú. Lá rau khúc như mạ 

bạc, trông như được phủ một lượt tuyết cực mỏng. Những hạt sương sớm đậu trên 

lá long lanh như những bóng đèn pha lê. Hai dì cháu tôi hái đầy rổ mới về. 

   ... Ngủ một giấc dậy, tôi đã thấy dì mang chõ bánh lên. Vung vừa mở ra, hơi 

nóng bốc nghi ngút. Những cái bánh màu rêu xanh lấp ló trong áo xôi nếp trắng 

được đặt vào những miếng lá chuối hơ qua lửa thật mềm, trông như những bông 

hoa. Nhân bánh là một viên đậu xanh giã nhỏ vàng ươm, xen một thỏi mỡ xinh 

xắn, pha hạt tiêu. Cắn một miếng bánh thì như thấy cả hương đồng, cỏ nội gói vào 

trong đó. 

     Bao năm rồi, tôi vẫn không sao quên được vị thơm ngậy, hăng hắc của chiếc 

bánh khúc quê hương. 

(Theo Ngô Văn Phú) 

Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh vào chữ cái đặt trước mỗi câu trả lời 

đúng nhất. 

Câu 1. Tác giả tả lá rau khúc như thế nào?  

A. Cây rau khúc cực nhỏ. 

B. Chỉ bằng một mầm cỏ non mới nhú. 

C. Lá rau như mạ bạc, trông như được phủ một lượt tuyết cực mỏng. 

Câu 2. Câu văn nào sau đây tả chiếc bánh? 

A. Những chiếc bánh màu xanh. 

B. Chiếc bánh màu rêu xanh lấp ló trong áo xôi nếp trắng được hơ qua lửa thật 

mềm, trông đẹp như những bông hoa. Nhân bánh là một viên đậu xanh giã nhỏ 

vàng ươm, xen một thỏi mỡ xinh xắn, pha hạt tiêu. 

C. Nhân bánh được làm bằng nhân đậu xanh 
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Câu 3. Câu "Dì tôi cắp một chiếc rổ lớn, dắt tay tôi đi hái rau khúc" được cấu 

tạo theo mẫu câu nào? 

A. Ai là gì? 

B. Ai thế nào? 

C. Ai làm gì? 

Câu 4. Câu nào dưới đây dùng đúng dấu phẩy? 

A. Bao năm rồi, tôi vẫn không sao quên được vị thơm ngậy, hăng hắc của chiếc 

bánh khúc quê hương. 

B. Bao năm rồi tôi vẫn không sao quên được vị thơm ngậy, hăng hắc của chiếc 

bánh khúc quê hương. 

C. Bao năm rồi, tôi vẫn không sao quên được vị thơm ngậy hăng hắc của chiếc 

bánh khúc quê hương. 

B. KIỂM TRA VIẾT  

I. Chính tả: (5 điểm)  

Bài viết: “Rừng cây trong nắng” 

Nghe đọc viết đề bài và đoạn chính tả "Trong ánh nắng... trời cao xanh thẳm" 

(Sách Tiếng việt 3 trang 148) 

II. Tập làm văn: (5 điểm)  

Viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 5-7 câu) kể về một cảnh đẹp của nước ta mà em 

thích 

GỢI Ý ĐÁP ÁN 

A. KIỂM TRA ĐỌC: 

II. Đọc hiểu: 

Câu 1. C. Lá rau như mạ bạc, trông như được phủ một lượt tuyết cực mỏng. 

Câu 2. B. Chiếc bánh màu rêu xanh lấp ló trong áo xôi nếp trắng được hơ qua lửa 

thật mềm, trông đẹp như những bông hoa. Nhân bánh là một viên đậu xanh giã nhỏ 

vàng ươm, xen một thỏi mỡ xinh xắn, pha hạt tiêu. 

Câu 3. C. Ai làm gì? 

Câu 4. A. Bao năm rồi, tôi vẫn không sao quên được vị thơm ngậy, hăng hắc của 

chiếc bánh khúc quê hương. 

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) 
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Viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 5-7 câu) kể về một cảnh đẹp của nước ta mà em 

thích. 

Bài mẫu: 

     Quê em ở Nha Trang. Nhà em cách biển không xa. Những đêm trăng đẹp, em 

thường được bố mẹ cho ra ngắm biển. Biển quê em đẹp tuyệt vời trong những đêm 

trăng sáng. Mặt biển như một tấm thảm dát bạc khổng lồ. Xa xa, ánh đèn trên 

những chiếc thuyền câu lúc ẩn lúc hiện như những ánh sao trong đêm. Trên bãi 

biển, những du khách đang thả bước một cách thanh bình. Họ như muốn tận hưởng 

vẻ đẹp kì diệu của đêm trăng. Một vài bạn nhỏ đang chơi đùa dưới ánh trăng với 

những trò như cút bắt, trốn tìm. Chơi hết buổi tối mà em cũng chưa muốn về vì 

luyến tiếc vẻ đẹp của nó. 

 

 

 

 


