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ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 

ĐỀ SỐ 8 

I. ĐỌC HIỂU 

Đọc thầm bài văn sau: 

Bản Xô-nát ánh trăng 

      Vào một đêm trăng đẹp, có một người đàn ông đang dạo bước trên hè phố. Ông 

bỗng nghe thấy tiếng đàn dương cầm ấm áp vọng ra từ căn nhà nhỏ cuối ngõ. Ngạc 

nhiên, ông đi đến bên cửa sổ và lắng nghe. Chợt tiếng đàn ngừng bặt và giọng một 

cô gái cất lên: 

- Con đánh hỏng rồi. Ước gì con được một lần nghe Bét-tô-ven đàn. 

- Ôi, giá mà cha có đủ tiền để mua vé cho con. 

Nghe thấy thế, người đàn ông gõ cửa vào nhà và xin phép được chơi đàn. Cô gái 

đứng dậy nhường đàn. Lúc này người khách mới nhận ra cô bị mù. Niềm xúc động 

trào lên trong lòng, từ tay ông, những nốt nhạc kì diệu, lấp lánh vang lên. 

Hai cha con lặng đi rồi như bừng tỉnh, cùng thốt lên: 

- Trời ơi, có phải ngài chính là Bét-tô-ven? 

Phải, người khách chính là Bét-tô-ven - nhà soạn nhạc vĩ đại. Ông đã từng biểu 

diễn khắp châu Âu nhưng chưa bao giờ chơi đàn với một cảm xúc mãnh liệt, thanh 

cao như lúc này. 

Rồi dưới ánh trăng huyền ảo, tràn ngập, trước sự ngạc nhiên, xúc động của cô gái 

mù, Bét-tô-ven đã đánh một bản đàn tuỳ hứng. Âm thanh tuôn chảy dạt dào, rực 

sáng, ca ngợi những gì đẹp đẽ nhất. 

Ngay đêm đó, bản nhạc tuyệt tác đã được ghi lại. Đó chính là bản xô-nát Ánh 

trăng. 

(Theo Tạp chí âm nhạc, Hoàng Lân sưu tầm) 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Đang đi dạo dưới ánh trăng, Bét-tô-ven nghe thấy gì? 

a. Tiếng đàn dương cầm vọng ra từ căn nhà cuối phố. 

b. Tiếng hát vang lên từ căn nhà cuối phố. 

c. Tiếng ai chơi đàn dương cầm bản xô-nát Ánh trăng từ căn nhà cuối phố. 

Câu 2. Đứng bên cửa sổ lắng nghe tiếng đàn, Bét-tô-ven tình cờ biết được điều 

gì? 

a. Cô gái đánh đàn ước được đi du lịch nhưng không có tiền. 
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b. Cô gái đánh đàn ước được một lần nghe Bét-tô-ven chơi đàn nhưng không đủ 

tiền mua vé. 

c. Cô gái đánh đàn ước sẽ chơi đàn giỏi như Bét-tô-ven. 

Câu 3. Những từ ngữ nào được dùng để tả cảm xúc và tiếng đàn của Bét-tô-

ven? 

a. Niềm xúc động trào lên trong lòng, cảm xúc mãnh liệt, thanh cao. 

b. Những nốt nhạc kì diệu, lấp lánh. 

c. Tiếng đàn réo rắt, du dương. 

d. Âm thanh tuôn chảy dạt dào, rực sáng, ca ngợi những gì đẹp đẽ nhất. 

Câu 4. Nhờ đâu Bét-tô-ven có được cảm hứng đế sáng tác bản xô-nát Ánh trăng 

(xuất phát từ đâu)? 

a. Sự yêu thích của ông trước cảnh đẹp đêm trăng. 

b. Sự mong muốn được nổi tiếng hơn nữa của ông. 

c. Sự xúc động và niềm thông cảm sâu sắc của ông trước tình yêu âm nhạc của cô 

gái mù nghèo khổ mà ông đã bất ngờ gặp trong một đêm trăng huyền ảo. 

Câu 5. Qua câu chuyện "Bản xô-nát Ánh trăng", em hiểu Bét-tô-ven là một 

nhạc sĩ như thế nào? 

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Câu 1. Nhạc sĩ là người chuyên sáng tác hoặc biểu diễn âm nhạc. Hãy tìm những 

từ có tiếng "sĩ" để chỉ người sáng tác hay biểu diễn như vậy điền vào chỗ trống cho 

thích hợp. 

a) Những người chuyên sáng tác thơ ca gọi là:... 

b) Những người chuyên vẽ tranh nghệ thuật gọi là 

c) Những người chuyên biểu diễn các bài hát gọi là .... 

d) Những người chuyên sáng tác hoặc biểu diễn nghệ thuật gọi là:... 

Câu 2. Âm nhạc là tên một ngành nghệ thuật. Trong dãy từ sau, những từ nào chỉ 

tên các ngành nghệ thuật? 

kịch nói, ảo thuật, xiếc, tuồng, nhiếp ảnh, dệt vải, điêu khắc, hội hoạ. 

Câu 3. Đánh đàn là một hoạt động nghệ thuật. Trong dãy từ sau, những từ nào chỉ 

hoạt động nghệ thuật? 

đóng phim, múa, tạc tượng, ngậm thơ, may máy, biểu diễn, sáng tác. 

Câu 4. Điền dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong đoạn văn sau: 

"Bản xô-nát Ánh trăng" là một câu chuyện xúc động nói về nhạc sĩ thiên tài Bét-tô-

ven. Trong một đêm trăng huyền ảo ông đã bất ngờ gặp một cô gái mù nghèo khổ 



VietJack.com                                                         Facebook: Học Cùng VietJack 
 

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com                 Youtube: Học Cùng VietJack 
 

 

nhưng lại say mê âm nhạc. Số phận bất hạnh và tình yêu âm nhạc của cô gái đã 

khiến ông vô cùng xúc động thương cảm và day dứt. Ngay trong đêm ấy nhà soạn 

nhạc thiên tài đã hoàn thành bản nhạc tuyệt vời: bản xô-nát Ánh trăng. 

III. LUYỆN NÓI - VIẾT 

Trước tình yêu âm nhạc của cô gái mù, Bét-tô-ven đã tấu lên một bản nhạc tuyệt 

diệu. Đặt mình vào vai Bét-tô-ven, em hãy viêt một đoạn văn nói lên cảm xúc của 

mình lúc ngẫu hứng sáng tác bản xô-nát Ánh trăng. 

GỢI Ý ĐÁP ÁN  

I. ĐỌC HIỂU 

Câu 1 - a Câu 2 - b Câu 3 - a, b, d Câu 4 - c 

Câu 5. 

Bài tham khảo số 1: 

    Bét-tô-ven là một nhạc sĩ thiên tài. Cảm hứng để ông sáng tác ra những bản nhạc 

hay xuất phát từ sự rung động chân thành và niềm cảm thông sâu sắc của ông trước 

vẻ đẹp của tâm hồn con người và cuộc sống xung quanh. Những bản nhạc kì diệu 

của ông đã làm cho cuộc đời tươi đẹp hơn và xoa dịu tâm hồn những con người bất 

hạnh. Ông không chỉ là một nhạc sĩ thiên tài mà còn là một con người giàu lòng 

nhân ái. 

Bài tham khảo số 2: 

    "Rồi dưới ánh trăng huyền ảo, tràn ngập, trước sự ngạc nhiên, xúc động của cô 

gái mù, Bét-tô-ven đã đánh một bản đàn tuỳ hứng. Âm thanh tuôn chảy dạt dào, 

rực sáng, ca ngợi những gì đẹp đẽ nhất". Bản nhạc chan chứa tình yêu thương, sự 

cảm thông sâu sắc với cô gái mù say mê âm nhạc. Vì nỗi lòng khát khao được nghe 

đàn của cô - một cô gái nghèo khó, có số phận bất hạnh - mà những nốt nhạc của 

Bét-tô-ven được cất lên. Nó lấp lánh, kì diệu đầy tình yêu thương. Âm thanh dạt 

dào xoa dịu tâm hồn bất hạnh và làm cuộc sống tươi đẹp hơn. Bét-tô-ven quả là 

một nghệ sĩ tài hoa và giàu lòng nhân ái. 

(Theo Trần Thị Trường) 

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Câu 1. a) thi sĩ ; b) hoạ sĩ ; c) ca sĩ ; d) nghệ sĩ. 

Câu 2. Những từ gọi tên các ngành nghệ thuật: kịch nói, ảo thuật, xiếc, tuồng, 

nhiếp ảnh, điêu khắc, hội hoạ. 

Câu 3. Những từ chỉ hoạt động nghệ thuật: đóng phim, múa, tạc tượng, ngâm thơ, 

biểu diễn, sáng tác. 
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Câu 4. Đoạn văn được điền dấu phẩy như sau: 

"Bản xô-nát Ánh trăng" là một câu chuyện xúc động nói về nhạc sĩ thiên tài Bét-tô-

ven. Trong một đêm trăng huyền ảo, ông đã bất ngờ gặp một cô gái mù nghèo khổ 

nhưng lại say mê âm nhạc. Số phận bất hạnh và tình yêu âm nhạc của cô gái đã 

khiến ông vô cùng xúc động, thương cảm và day dứt. Ngay trong đêm ấy, nhà soạn 

nhạc thiên tài đã hoàn thành tác phẩm tuyệt vời: bản xô-nát Ánh trăng. 

III. LUYỆN NÓI - VIẾT 

     Tôi chưa bao giờ chơi đàn với một cảm xúc mãnh liệt, thanh cao như lúc này, 

trong căn nhà nhỏ của một xóm lao động nghèo. Nơi đây, có một cô gái mù khao 

khát được nghe tiếng đàn của tôi. Tình yêu âm nhạc và sự bất hạnh của cô khiến tôi 

rất xúc động. Lướt nhẹ hai tay trên phím đàn, một giai điệu mới vang lên trong đầu 

tôi. Những âm thanh tuôn chảy bởi cảm xúc dạt dào chợt đến trong không gian 

huyền ảo tràn ngập ánh trăng. Tiếng đàn ngợi ca những con người thánh thiện như 

cô gái mù. Tiếng đàn ngợi ca tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên đời. Tôi đã thấy nét 

rạng ngời trên khuôn mặt cô gái. Lòng tôi cũng ngập tràn hạnh phúc. Bản nhạc 

ngẫu hứng đó về sau được tôi đặt tên là bản xô-nát Ánh trăng. 

 

 

 

 


