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ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 

ĐỀ SỐ 3 

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: 

Nhím con kết bạn 

     Trong một khu rừng nọ có một chú Nhím chỉ sống một mình, rất nhút nhát nên 

chú không quen biết bất kì một con vật nào khác sống trong rừng. 

Vào một buổi sáng đẹp trời, nhím con đi kiếm quả để ăn. Bỗng một chú Sóc nhảy 

tới và nói: 

- Chào bạn! Tôi rất vui sướng được gặp bạn. 

 
Nhím con bối rối nhìn Sóc, rồi quay đầu chạy trốn vào một bụi cây. Nó cuộn tròn 

người lại mà vẫn run vì sợ. 

Ngày tháng trôi qua, những chiếc lá trên cây bắt đầu chuyển màu và rụng xuống. 

Nhím con quyết định phải mau chóng tìm một nơi an toàn và ấm áp để trú đông. 

Trời ngày càng lạnh hơn. Một hôm nhím con đang đi tìm nơi trú đông thì trời đổ 

mưa. Nhím sợ hãi cắm đầu chạy. 

Bỗng nó lao vào một đống lá. Nó chợt nhận ra sau đống lá là một cái hang “Chào 

bạn!”. Một giọng ngái ngủ của một chú nhím khác cất lên. Nhím con vô cùng ngạc 

nhiên. 
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Sau khi trấn tĩnh lại. Nhím con bẽn lẽn hỏi: 

- Tên bạn là gì? 

- Tôi là Nhím Nhí. 

Nhím con run run nói: “Tôi xin lỗi bạn, tôi không biết đây là nhà của bạn”. 

Nhím Nhí nói: “Không có hề gì. Thế bạn đã có nhà trú đông chưa? Tôi muốn mời 

bạn ở lại với tôi qua mùa đông. Tôi ở đây một mình buồn lắm. 

Nhím con rụt rè nhận lời và cảm ơn lòng tốt của bạn. Cả hai thu dọn và trang trí 

chỗ ở gọn đẹp. 

Chúng rất vui vì không phải sống một mình trong mùa đông gió lạnh. 

(Trần Thị Ngọc Trâm, http://www.mamnon.com) 

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. Vì sao Nhím con lại không quen biết bất kì loài vật nào trong rừng? (0,5 

điểm) 

A. Vì Nhím xấu xí nên không ai chơi cùng. 

B. Vì Nhím chỉ ở trong nhà, không ra ngoài bao giờ. 

C. Vì Nhím sống một mình, không có ai thân thiết. 

D. Vì Nhím nhút nhát, luôn rụt rè, sợ sệt. 

2. Ba chi tiết nào dưới đây cho thấy Nhím con rất nhút nhát? (0,5 điểm) 

A. Khi được Sóc chào, Nhím chạy trốn vào bụi cây, cuộn tròn người lo sợ. 

B. Mùa đông đến, Nhím mau chóng tìm một nơi an toàn và ấm áp để trú rét. 

C. Thấy trời bỗng đổ mưa, Nhím sợ hãi cắm đầu chạy. 

D. Nhím con đồng ý ở lại trú đông cùng với Nhím Nhí. 

3. Vì sao Nhím Nhí mời Nhím con ở lại với mình qua mùa Đông? (0,5 điểm) 

A. Vì Nhím Nhí ở một mình rất buồn. 

B. Vì Nhím Nhí biết Nhím con chưa có nhà trú đông. 

C. Vì Nhím Nhí và Nhím con là bạn thân. 

D. Vì Nhím Nhí biết Nhím con ở một mình rất buồn. 

4. Nhím con cảm thấy như thế nào khi ở cùng Nhím Nhí? (0,5điểm) 

A. Nhím con cảm thấy rất vui khi có bạn. 

B. Nhím con cảm thấy yên tâm khi được bảo vệ. 

C. Nhím con vẫn cảm thấy lo sợ. 

D. Nhím con vẫn cảm thấy buồn lắm. 

http://www.mamnon.com/
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5. Câu chuyện cho em bài học gì? (1,0 điểm) 

6. Lớp học của em có một bạn mới từ trường khác chuyển đến. Để giúp bạn hoà 

nhập với các bạn trong lớp, em sẽ làm gì? (1,0 điểm) 

7. Dấu hai chấm trong đoạn văn sau dùng để làm gì? (0,5 điểm) 

Nhím con bẽn lẽn hỏi: 

- Tên bạn là gì? 

- Tôi là Nhím Nhí. 

A. Báo hiệu lời giải thích cho một sự việc. 

B. Báo hiệu lời nói của nhân vật. 

C. Báo hiệu phần chú thích. 

D. Báo hiệu từ ngữ được dùng với nghĩa đặc biệt. 

8. Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi “Vì sao” trong câu dưới đây. (0,5 

điểm) 

“Nhím Con và Nhím Nhí rất vui vì chúng không phải sống một mình suốt mùa 

đông giá lạnh.” 

9. Viết 1 câu sử dụng biện pháp nhân hoá để nói về: (1,0 điểm) 

a) Chiếc lá: 

b) Bầu trời: 

B. Bài kiểm tra viết (10 điểm) 

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

Lao xao 

       Giời chớm hè. Cây cối um tùm. Cả làng thơm. Cây hoa lan nở hoa trắng xóa. 

Hoa dẻ từng chùm mảnh dẻ. Hoa móng rồng bụ bẫm thơm như mùi mít chín ở góc 

vườn ông Tuyên. Ong vàng, ong vò vẽ, ong mật đánh lộn nhau để hút mật ở hoa. 

Chúng đuổi cả bướm. Bướm hiền lành bỏ chỗ lao xao. Từng đàn rủ nhau lặng lẽ 

bay đi. 

(Duy Khán) 

II. Tập làm văn (6 điểm – 35 phút) 

Kể về một ngày hội mà em đã chứng kiến hoặc tham gia. 

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 D: 0,5 điểm; chọn câu trả lời khác D: 0 điểm 
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2. Chọn cả 3 câu trả lời A, B, C: 0,5 điểm; câu trả lời khác: 0 điểm 

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

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

5. Gợi ý: 

Cuộc sống cần phải có bạn bè để quan tâm, giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Nếu chỉ 

sống một mình, xa rời đồng loại thì lúc nào cũng cảm thấy lo lắng, sợ hãi. 

6. Gợi ý: 

Để giúp bạn không bỡ ngỡ, rụt rè trước các bạn mới, em sẽ nói chuyện với bạn để 

bạn cởi mở hơn, rủ bạn tham gia các hoạt động của trường, lớp, các hoạt động 

ngoại khoá,… 

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

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

Gợi ý: 

“Nhím Con và Nhím Nhí rất vui vì chúng không phải sống một mình suốt mùa 

đông giá lạnh.” 

9. 

- Viết câu theo yêu cầu: 1,0 điểm (mỗi ý 0,5 điểm) 

- Viết được câu theo yêu cầu nhưng sử dụng từ chưa chính xác: 0,5 điểm (mỗi ý 

0,25 điểm) 

- Không viết được câu: 0 điểm 

Gợi ý: 

a) Gió thu xào xạc, từng chiếc lá rủ nhau đánh võng xuống mặt đất. 

b) Bầu trời đêm mặc chiếc áo sẫm đính chi chít những ngôi sao lấp lánh. 

B. Kiểm tra viết 

I. Chính tả nghe – viết (4 điểm) 

II. Tập làm văn (6 điểm) 

Tham khảo: 

       Hàng năm, cứ sau Tết Nguyên Đán làng em lại mở lễ hội Đền Voi Phục. Hội 

được tổ chức tại sân đền, người từ tứ xứ về dự lễ hội đông như nước chảy, mọi 

người đều trong trang phục rất đẹp. Những người trong đội nghi thức mặc lễ phục 

truyền thống của làng. Không khí của lễ hội rất trang nghiêm và quang cảnh được 

trang hoàng rất đẹp với cờ ngũ sắc tung bay trước gió. Mở đầu là lễ dâng hương 

đọc văn tế, sau đó là lễ rước Thánh đi du xuân. Kiệu của Thánh đi đến đâu, trống 

giong cờ mở đến đó. Mọi người vừa đi theo kiệu Thánh vừa lễ. Trẻ con, người lớn 
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thay phiên nhau chui qua kiệu Thánh để mong ước Thánh ban cho nhiều điều tốt 

lành cho cả năm. Có những lúc kiệu của Thánh tự nhiên quay vòng tròn, em nghe 

người lớn nói đó là những lúc Thánh vui. Em rất thích lúc được chui qua kiệu 

Thánh vừa vui lại vừa được Thánh phù hộ cho mạnh khỏe học giỏi, ngoan ngoãn. 

Lễ hội được diễn ra từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều thì kết thúc. Em rất thích được 

tham dự lễ hội truyền thống của làng. Đó cũng là nét đẹp truyền thống đậm đà bản 

sắc dân tộc của quê hương. 

(Sưu tầm) 

 

 

 

 


