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ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 

ĐỀ SỐ 7  

A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm) 

1. Đọc thành tiếng (4 điểm): Giáo viên kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng đối với 

từng học sinh, chọn một bài trong sách TV tập 2. 

2. Đọc thầm bài (6 điểm) “Cuộc chạy đua trong rừng” sách HDH Tiếng Việt 3 tập 

2B trang 4. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau: 

Câu 1. Muông thú trong rừng mở hội thi gì? 

a. Hội thi sắc đẹp. 

b. Hội thi hót hay. 

c. Hội thi chạy. 

d. Hội thi săn mồi. 

Câu 2. Ngựa Con đã làm gì để chuẩn bị tham gia hội thi? 

a. Chọn một huấn luyện viên thật giỏi. 

b. Đến bác thợ rèn kiểm tra lại móng. 

c. Nhờ Ngựa Cha chỉ bí quyết thi đấu. 

d. Sửa soạn không biết chán, mải mê soi bóng mình dưới suối. 

Câu 3. Chuyện gì đã xảy ra với Ngựa Con trong cuộc thi?  

a. Một cái móng lung lay rồi rời hẳn ra. 

b. Ngựa Con bị vấp té. 

c. Ngựa Con bị gãy chân. 

d. Ngựa Con không được thi. 

Câu 4: Vì sao Ngựa Con không đạt kết quả trong hội thi?  

a. Vì Ngựa Con chạy chậm hơn các bạn. 

b. Vì Ngựa Con bị té. 

c. Vì Ngựa Con luyện tập quá sức. 

d. Vì Ngựa Con chủ quan, không chuẩn bị chu đáo cho cuộc thi. 

Câu 5. Câu chuyện này nói đến cuộc chạy đua của ai?  

Câu 6: Qua câu chuyện này, em rút ra được bài học gì? 

Câu 7. Câu nào dưới đây được viết theo mẫu: Ai là gì?  

a. Ngựa Con tham gia hội thi chạy. 

b. Ngựa Con là con vật chạy nhanh nhất 

c. Chị em nhà Hươu sốt ruột gặm lá. 

d. Ngựa Con không nghe lời cha. 
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Câu 8. Trong các câu sau, câu nào có sự vật được nhân hóa?  

a. Ngựa Con mải mê soi bóng mình dưới suối 

b. Ngựa Cha khuyên con. 

c. Các vận động viên rần rần chuyển động. 

d. Bác Quạ bay đi bay lại giữ trật tự. 

Câu 9: Đặt câu theo mẫu Ai làm gì? Nói về Ngựa Con trong bài:  

B. KIỂM TRA VIẾT 

1. Chính tả: (4 điểm) Nghe – viết bài “Bác sĩ Y-éc-Xanh” sách HDH Tiếng Việt 3 

tập 2B trang 47. (Đoạn viết: Bà khách ước ao …………………trí tưởng tượng của 

bà). 

2. Tập làm văn: (6 điểm) Viết một đoạn văn ngắn (từ 6-8 câu) kể lại việc em đã 

làm để góp phần bảo vệ môi trường theo gợi ý sau: 

- Em đã làm việc gì? 

- Em làm việc đó ở đâu? 

- Em làm cùng với ai? 

- Kết quả công việc ra sao? 

- Sau khi làm việc đó, em cảm thấy thế nào? 

GỢI Ý ĐÁP ÁN  

A. KIỂM TRA ĐỌC 

Học sinh trả lời đúng 1 câu trắc nghiệm được 0,5 điểm, đúng 1 câu tự luận được 1 

điểm. 

Câu 1 2 3 4 7 8 

Đáp án c d a d b d 

Câu 5. Câu chuyện nói về cuộc chạy đua của muông thú trong rừng. 

Câu 6: Ngựa Con rút ra được bài học: Đừng bao giờ chủ quan cho dù đó là việc 

nhỏ nhất. 

Câu 9: Ngựa Con mải mê soi mình dưới suối. 

B. KIỂM TRA VIẾT 

1. Chính tả: 4 điểm 

- Viết đúng tốc độ: 1 điểm 

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ; 1 điểm 

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm 

- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm 
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2. Tập làm văn 

- Nội dung: 3 điểm 

Học sinh viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài. 

- Kĩ năng: 

Viết đúng chính tả: 1 điểm 

Dùng từ, đặt câu phù hợp: 1 điểm 

Sáng tạo: 1 điểm. 

 

 

 

 


