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ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 

ĐỀ SỐ 4 

I. ĐỌC HIỂU 

Đọc thầm bài văn sau : 

Màu hoa  

Mùa xuân, cô bé đi vào trong vườn, hoa đào đang nở rợp một màu hồng. Cô gọi : 

 – Đào ơi, sao bạn mang sắc màu đẹp thế ? 

– Tôi cũng giống như màu đôi môi của bạn ấy mà. Đấy, bạn soi gương xem, giống 

như đúc phải không ? Đôi môi thường cất lên những bài hát líu lo. Đôi môi ấm rực 

và nở những nụ cười tươi. Mỗi nụ cười toả những tia sáng diệu kì làm ấm lòng 

người. Đấy, tôi cũng mang màu đôi môi của bạn. Và mùa xuân đến, tôi cũng nở 

những nụ cười. Tôi với bạn là một mà thôi. 

Cô bé âu yếm áp nụ cười của mình lên những nụ hoa đào, thầm thì : 

– Ừ, hai chúng mình là một. 

Đi tiếp vào trong vườn, cô bé lại gặp không biết bao nhiêu là hoa khác nữa. 

– Cô bé ơi ! Tôi là hoa hồng đỏ đây. – Bông hồng nói. – Tôi là màu của mặt trời 

sau làn sương sớm. Màu ngọn lửa ấm áp trong nắng mùa đông. Màu của lá cờ phấp 

phới. Màu những giọt máu chảy trong thân thể bạn… Mặt trời chẳng bao giờ mất. 

Ngọn lửa chẳng bao giờ tắt. Dòng máu chẳng bao giờ ngừng… Cô bé ơi, đó là tôi 

đấy ! 

Cô bé áp bông hồng vào ngực, một ánh sáng từ đó toả bừng trên gương mặt cô. 

Cô bé đi tiếp vào khu vườn và ngập chìm trong tiêng nói ríu rít của mọi loài hoa. 

(Nguyễn Phan Hách, Tâm hồn hoa) 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng : 

Câu 1. Hình ảnh nào tả vẻ đáng yêu của hoa đào và cô bé ? 

a. Hoa đào đang nở rợp một màu hồng. 

b. Cô bé với hoa đào là một mà thôi. 

c. Hoa đào và đôi môi cô bé đều ấm rực và nở những nụ cười, mỗi nụ cười toả ra 

những tia sáng diệu kì làm ấm lòng người. 

Câu 2. Những hình ảnh nào nói lên vẻ đẹp của hoa hồng ? 

a. Có màu của mặt trời sau làn sương sớm chẳng bao giờ mất. 

b. Có màu của ngọn lửa ấm áp trong nắng mùa đông chẳng bao giờ tắt. 

c. Ngập chìm trong tiếng nói ríu rít của mọi loài hoa. 

d. Có màu của dòng máu chảy trong thân thể chẳng bao giờ ngừng. 
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Câu 3. Những câu văn nào cho thấy tình yêu của cô bé với vẻ đẹp của hoa ? 

a. Cô bé âu yếm áp nụ cười của mình lên những nụ hoa đào. 

b. Cô bé áp bông hồng vào ngực, một ánh sáng từ đó toả bừng trên gương mặt cô. 

c. Cô bé đi vào trong vườn hoa. 

Câu 4. Bài văn nói lên điều gì ? 

a. Vẻ đẹp của các mùa trong năm. 

b. Vẻ đẹp của cô bé trong vườn hoa. 

c. Vẻ đẹp muôn màu của các loài hoa. 

Câu 5. Trong bài “Màu hoa”, hoa hồng ví mình là “màu những giọt máu chảy 

trong thân thể bạn”. Hình ảnh so sánh ấy gợi cho em những cảm nghĩ gì ? 

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Câu 1. Điền tiếp vào chỗ trống để có hình ảnh so sánh. 

a) Màu của hoa đào như… 

b) Hoa đào nở như… 

c) Màu của hoa hồng như… 

Câu 2. Câu “Cô bé áp bông hồng vào ngực.” thuộc kiểu câu gì ? 

a. Ai là gì ? 

b. Ai làm gì ? 

c. Ai thế nào ? 

Câu 3. Bộ phận được in đậm trong câu “Mùa xuân, cô bé vào trong vườn.” trả 

lời câu hỏi nào ? 

a. Ở đâu? 

b. Khi nào? 

c. Vì sao ? 

Câu 4. Điền dấu phẩy, dấu chấm thích hợp vào ô trống. 

Mùa thu .... (1) cô bé gặp biết bao sắc vàng kì diệu : những bông cúc vàng tươi rực 

rỡ .... (2) những cánh bướm vàng dập dờn trong nắng .... (3) những tia nắng thu 

vàng như những sợi tơ tằm đang thêu lên tất cả đất trời .... (4) cây cỏ .... (5) Mùa 

thu thật là đẹp ! 

II. LUYỆN NÓI – VIẾT 

Hãy tưởng tượng em đang ở trong khu vườn xuân với hoa đào mang màu đôi môi 

cô bé, ấm rực và nở những nụ cười tươi,… với hoa hồng đỏ như màu lửa trong 

nắng mùa đông, như màu máu chảy trong thân thế,… tất cả gợi cho em rất nhiều 
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cảm xúc về hoa. Hãy viết một đoạn văn ngắn tả vẻ đẹp của hoa đào (hoặc hoa 

hồng). 

GỢI Ý ĐÁP ÁN 

I. ĐỌC HIỂU 

Câu 1 – c     

Câu 2 – a, b, d     

Câu 3 – a, b     

Câu 4 – c 

Câu 5. 

    Trong bài “Màu hoa”, hoa hồng ví mình là “màu những giọt máu chảy trong 

thân thể bạn”. Hình ảnh so sánh ấy gợi cho em rất nhiêu cảm xúc. Với em, máu 

nuôi trái tim đập những nhịp rộn rã, máu nuôi nụ cười đỏ thắm đôi môi, máu nuôi 

đôi chân em biết đi thật xa, nuôi đôi mắt em biết nhìn thật rộng… ! Máu ở trong 

mỗi người và quý giá biết bao ! Máu của sự sống lúc nào cũng căng tràn sắc đỏ, 

không bao giờ nhạt phai. Biện pháp so sánh đã khiến hoa hồng trở thành dòng máu 

ấy – thành nguồn sống của con người và mãi mãi bất diệt cùng thời gian. 

(Nghiêm Thị Hằng Nga) 

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Câu 1. 

a) Màu của hoa đào như màu đôi môi của người bạn nhỏ. 

b) Hoa đào nở như nụ cười toả những tia sáng diệu kì. 

c) Màu của hoa hồng như màu của mặt trời sau làn sương sớm. 

Câu 2. – b 

Câu 3. – b. 

Câu 4. Điền dấu câu : (1), (2), (3), (4) : dấu phẩy ; (5) : dấu chấm. 

III. LUYỆN NÓI – VIẾT 

Bài 1: 

     Mùa xuân đến, khu vườn khoác lên mình chiếc áo hoa lộng lẫy. Hoa đồng tiền 

đan thành chuỗi đỏ phía xa, hoa cúc vàng trải thành một vạt nắng, hoa lay-ơn vươn 

mình thanh cao, trắng muốt,… còn hoa đào rạng rỡ khoe sắc hồng. Cánh hoa đào 

xinh xinh, mỏng manh, thỉnh thoảng chợt rung rinh nhẹ nhàng khi được gió vuốt 

ve dịu dàng. Những nụ hoa còn non, khum khum xếp cánh lên nhau nhìn như đang 

chúm chím cười. Thấp thoáng những bông hoa đã nở, cánh hoa hồng tươi như vừa 

đón nhận nụ hôn của mặt trời rực rỡ. Nhuỵ hoa là những sợi chỉ mảnh màu hồng 



VietJack.com                                                         Facebook: Học Cùng VietJack 
 
 

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

nhạt được cánh hoa ôm ấp, chở che. Những chiếc lá non tựa chiếc thuyền câu tô 

điểm thêm sắc xanh trên nền hồng ấm áp. Hoa đào còn là tiếng gọi vui tươi của 

ngày Tết, rủ muôn ngàn may mắn đến bên mỗi người ! 

(Nghiêm Thị Hằng Nga) 

Bài 2: 

    Hoa hồng nở quanh năm nhưng đằm thắm hơn cả là khi đất trời vào xuân. Sáng 

tinh mơ, khi những giọt sương còn rót mật trên lá cũng là thời điểm cánh hoa hồng 

mềm và mượt nhất. Cánh hoa không mỏng manh như cánh hoa giấy, hoa đào mà 

dày mịn như một lớp nhung. Màu của hoa rất đỏ và tươi. Dưới ánh nắng mặt trời, 

hoa hồng hiện lên thật nồng nàn và quyến rũ. Khi hoa chưa nở, nhìn như một bàn 

tay bé khum khum. Lúc nhựa sống căng tràn cũng là lúc hoa nở bung như nụ cười 

hồn nhiên của trẻ thơ. Hoa khoe ra nhuỵ vàng rung rinh và hương thơm ngào ngạt 

gọi ong bướm nơi nơi về bầu bạn hát mừng. 

 

 

 

 


