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ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 

ĐỀ SỐ 1 

A. Bài kiểm tra Đọc, Nghe và Nói – Kiến thức tiếng Việt (10 điểm – 35 phút) 

I. Đọc thành tiếng (4 điểm) 

- Ở mục này, các em có thể đọc một đoạn trích trong bài Tập đọc đã học trong 

SGK Tiếng Việt 3, tập 2 và trả lời câu hỏi hoặc đọc một đoạn văn thích hợp ở 

ngoài SGK. 

- Đề không trình bày nội dung của phần Đọc thành tiếng. 

II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt (6 điểm) 

Đọc bài sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới: 

Hành trình của hạt mầm 

 
        Mảnh đất ẩm ướt bao phủ tôi. Nơi đây tối om. Tôi thức dậy khi những hạt 

mưa rơi xuống mặt đất chật chội. Lúc ấy, tôi bắt đầu tò mò. Tôi tò mò về độ lớn 

của bầu trời, tò mò về mọi thứ ngoài kia. Trời lại đổ nhiều mưa hơn. Những giọt 

mưa mát lạnh dội vào người tôi, thật thoải mái! Sau cơn mưa ấy, tôi đã cố gắng 

vươn lên được một chút. Giờ đây, tôi đã có một chiếc áo màu xanh khoác trên 

người. Sau một tuần, tôi đã là một mầm cây, sự khởi đầu to lớn của cuộc đời tôi. 

Trên người tôi giờ có một chiếc lá xanh, xanh mát. Bây giờ, tôi biết được thế giới 

bên ngoài. Bầu trời bao la rộng lớn có màu xanh biếc xinh đẹp. Mát lạnh những 

giọt mưa, mát lạnh những giọt nước mọi người dành cho tôi. Nhưng những điều ấy 

không phải tất cả tôi cần. Tôi cũng cần tình yêu thương quý báu của con người. 

(Tiệp Quyên- CLB Ngôn ngữ và EQ trường Brendon) 

Em trả lời câu hỏi, làm bài tập theo một trong hai cách sau: 

- Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời mà em chọn. 

- Viết ý kiến của em vào chỗ trống. 

1. Nhân vật xưng “tôi” trong đoạn văn trên là ai? (0,5 điểm) 

A. Hạt mầm 
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B. Hạt mưa 

C. Mảnh đất 

D. Bầu trời 

2. Điều gì khiến cho hạt mầm thức dậy? (0,5 điểm) 

A. Bàn tay chăm sóc của con người. 

B. Mặt đất ẩm ướt. 

C. Bầu trời rộng lớn. 

D. Những giọt mưa mát lạnh. 

3. Hạt mầm đã phát triển, thay đổi như thế nào? (0,5 điểm) 

A. Từ hạt mầm, được ngâm ủ trong nước nảy lên những lá vàng. 

B. Từ hạt mầm nhú thành mầm cây với những chiếc lá xanh. 

C. Từ hạt mầm được rang chín nhú thành mầm cây xanh tốt. 

D. Từ hạt mầm bị úng nước mưa đến thối đen. 

4. Mầm cây thực sự cần điều gì? (0,5 điểm) 

A. Tình yêu thương của con người. 

B. Những cơn mưa mát lạnh. 

C. Những tia nắng ấm áp. 

D. Những chất dinh dưỡng quý báu. 

5. Theo em, tại sao cây lại cần tình yêu thương quý báu của con người? (1,0 

điểm) 

6. Em đã làm những gì để góp phần chăm sóc, bảo vệ cây xanh? (1,0 điểm) 

7. Câu nào dưới đây có hình ảnh nhân hoá? (0,5 điểm) 

A. Mảnh đất ẩm ướt giúp hạt giống nảy mầm. 

B. Bầu trời bao la rộng lớn có màu xanh biếc. 

C. Cô bé hạt đậu đang ngủ say trong lòng đất. 

D. Trời càng ngày càng đổ mưa nhiều hơn. 

8. Hãy nối vế câu ở cột A với bộ phận trả lời cho câu hỏi “Khi nào?” thích hợp 

ở cột B. (0,5 điểm)  

 
 

9. Điền dấu câu thích hợp vào mỗi ô trống: (1,0 điểm) 
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a) Khi vươn lên khỏi mặt đất tối, ẩm, mầm cây reo lên khe khẽ ầu trời đẹp đẽ 

quá!” 

b) Cây xanh muốn phát triển cần có đủ các điều kiệ ất, nước, không khí, 

ánh sáng. 

B. Kiểm tra viết (10 điểm) 

I. Chính tả nghe – viết (4 điểm – 15 phút) 

Lâu đài cổ tích 

Cô công chúa vẫn cười tinh nghịch  

Nhìn hoàng tử bằng ánh mắt biếc xanh  

Câu chuyện cổ với hạnh phúc tốt lành  

Đã giữ lại trong tim mình: Thơ ấu! 

Đã xa rồi bao tháng năm yêu dấu 

Qua những mùa trăng thương nhớ không tên 

Tóc buông lơi qua vai nhỏ ấm mềm  

Đành cất lại trong lâu đài cổ tích. 

(Dương Thuý Chinh) 

II. Tập làm văn (6 điểm – 35 phút) 

Em hãy tưởng tượng mình đang ngồi trên một con tàu bay vào vũ trụ. Hình dung 

và tả lại những gì em nhìn thấy xung quanh. 

GỢI Ý ĐÁP ÁN 

A. Kiểm tra đọc (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng (4 điểm) 

II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt (6 điểm) 

1. Chọn câu trả lời A: 0,5 điểm; chọn câu trả lời khác A: 0 điểm 

2. Chọn câu trả lời D: 0,5 điểm; chọn câu trả lời khác D: 0 điểm 

3. Chọn câu trả lời B: 0,5 điểm; chọn câu trả lời khác B: 0 điểm 

4. Chọn câu trả lời A: 0,5 điểm; chọn câu trả lời khác A: 0 điểm 

5. Gợi ý: 

Ngoài các yếu tố như đất, nước, không khí để duy trì sự sống, cây còn cần tình yêu 

thương của con người để được vun trồng, được chăm sóc, bảo vệ, được phát triển. 

6. Gợi ý: 

Em luôn có ý thức bảo vệ cây cối xung quanh như: không ngắt cành, bẻ lá, không 

xả rác quanh gốc cây; tham gia các hoạt động trồng cây gây rừng của trường, lớp 

phát động; chăm sóc những chậu hoa, cây cảnh ở vườn nhà, … 

7. Chọn câu trả lời C: 0,5 điểm; chọn câu trả lời khác C: 0 điểm 

8. Trả lời đúng: 0,5 điểm; trả lời khác: 0 điểm 
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9. 

- Điền dấu câu thích hợp: 1,0 điểm (mỗi ý 0,5 điểm) 

- Không điền/ điền sai: 0 điểm 

a) Khi vươn lên khỏi mặt đất tối, ẩm, mầm cây reo lên khe khẽ: “Bầu trời đẹp 

đẽ quá!” 

b) Cây xanh muốn phát triển cần có đủ các điều kiện như: đất, nước, không 

khí, ánh sáng. 

B. Kiểm tra viết 

I. Chính tả nghe – viết (4 điểm) 

II. Tập làm văn (6 điểm) 

Tham khảo: 

     Em rất thích những buổi tối mùa hè, ngồi trước hiên nhà ngắm bầu trời đầy 

sao. Bà thường chỉ cho em thấyđâu là ngôi sao Thần Nông, đâu là ngôi sao Bắc 

Đẩu. Màn đêm lúc đó giống như một tấm thảm nhung được đính biết bao nhiêu 

kim cương sáng chói. Vẻ đẹp kì diệu ấy khiến cho em khao khát được khám phá 

không gian đằng sau những đám mây đó và ao ước một ngày mình có thể bay vào 

vũ trụ để thỏa mãn ước mơ.  

 
Em nhắm mắt lại và tưởng tượng mình đang được ngồi trong con tàu vũ trụ chuẩn 

bị bay vào không gian. Sau một tiếng động lớn thì em thấy con tàu dịch chuyển dần 

dần và vút lên không trung. Qua ô cửa kính, em nhìn thấy phía ngoài, những đám 

mây như làn sương khói. Thế mà khi nhìn từ mặt đất, em tưởng như chúng đặc như 
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keo, dày và nặng. Một lúc sau, em thấy người nhẹ bẫng. Cả người và mọi vật trong 

con tàu cứ thế lơ lửng. Vì tàu đã ở ngoài vũ trụ nên không còn chịu ảnh hưởng của 

trọng lực từ trái đất nữa. Nhìn từ vũ trụ, trái đất đẹp biết bao, trông như một quả 

cầu khổng lồ với những màu sắc đẹp đẽ, tươi tắn. Những đại dương bao la tạo nên 

sắc xanh huyền bí khiến trái đất nổi bật giữa vũ trụ mênh mang, các đám mây 

trắng vờn quanh càng tăng thêm sự huyển ảo. Từ vũ trụ, những ngôi sao cũng to 

hơn và sáng lấp lánh, vẻ đẹp đó khiến em chỉ muốn đắm mình lâu hơn vào không 

gian thần tiên ấy.  

 

 

 

 


