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ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 

ĐỀ SỐ 7 

I. ĐỌC HIỂU 

Đọc thầm bài thơ sau: 

Nghệ nhân Bát Tràng  

Em cầm bút vẽ lên tay 

Đất Cao Lanh bỗng nở đầy sắc hoa: 

Cánh cò bay lả bay la 

Lũy tre đầu xóm, cây đa giữa đồng. 

Con đò lá trúc qua sông 

Trái mơ tròn trĩnh, quả bòng đung đưa... 

Bút nghiêng, lất phất hạt mưa 

Bút chao, gợn nước Tây Hồ lăn tăn. 

Hài hoà đường nét hoa văn 

Dáng em, dáng của nghệ nhân Bát Tràng. 

(Hồ Minh Hà, Nét vẽ... màu men) 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Hình ảnh "đất Cao Lanh bỗng nở đầy sắc hoa" ý nói gì? 

a. Từ đất Cao Lanh trồng được những bông hoa. 

b. Những hình ảnh được vẽ trên đất Cao Lanh rất đẹp. 

c. Từ đất Cao Lanh nặn được những bông hoa. 

Câu 2. Người nghệ nhân đã vẽ lên đất Cao Lanh những cảnh vật gì? 

a. Ngôi nhà, cây dừa, trái táo, quả đào. 

b. Cánh cò, luỹ tre, cây đa, con đò, trái mơ, quả bòng, hạt mưa, gợn sóng Tây Hồ. 

c. Mưa rào, con tàu, quả na, trăng, mây. 

Câu 3. Hai câu thơ "Bút nghiêng lất phất hạt mưa. Bút chao gợn nước Tây Hồ 

lăn tăn" ý nói gì? 

a. Người nghệ nhân đã vẽ trong mưa. 

b. Người nghệ nhân đã vẽ bên Hồ Tây. 

c. Người nghệ nhân Bát Tràng đã vẽ nên những vẻ đẹp rất tinh tế. 

Câu 4. Bài thơ ca ngợi điều gì? 

a. Vẻ đẹp của đồ gốm Bát Tràng. 

b. Cảnh đẹp của đất nước ta. 
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c. Tài hoa của người nghệ nhân Bát Tràng đã vẽ nên những vẻ đẹp của cảnh vật đất 

nước trên đồ gốm. 

Câu 5. Em thích hình ảnh thơ nào nhất? Vì sao? 

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Câu 1. Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống thích hợp. 

    Người nghệ nhân Bát Tràng thật... (1). Với cây bút... (2), bàn tay... (3) chỉ khẽ... 

(4) thôi là trên nền đất cao lanh hiện ra những hạt mưa... (5). Bàn tay ấy khẽ... (6) 

Là hàng ngàn gợn sóng... (7) của Hồ Tây cũng hiện lên. 

(lất phất, nghiêng, chao, khéo léo, lăn tăn, đơn sơ, tài hoa) 

Câu 2. Nối từng từ ngữ ở cột bên trái với từ có thể kết hợp được ở cột bên phải. 

a) Những cánh cò trắng 1. sừng sững 

b) Cây đa thân thuộc 2. bồng bềnh 

c) Con đò nhỏ 3. lăn tăn 

d) Những con sóng nhỏ 4. dập dờn 

Câu 3. Câu văn nào có sử dụng nhân hoá? 

A. Những cánh cò bay lả bay la trên đồng lúa. 

B. Những cánh cò chấp chới trên đồng lúa. 

C. Những cánh cò phân vân trên đồng lúa. 

D. Con đò như một chiếc lá trúc trên dòng sông. 

E. Con đò dịu dàng trôi theo dòng nước. 

G. Con đò bồng bềnh trên mặt nước. 

III. LUYỆN NÓI - VIẾT 

     Em đã từng được chứng kiến một hoạ sĩ vẽ ra bức tranh, một nghệ nhân làm ra 

sản phẩm gốm, một nghệ nhân uốn những cái cây bình thường thành hình những 

con vật ngộ nghĩnh,... Em hãy viết một đoạn văn nói về công việc của hoạ sĩ hoặc 

nghệ nhân đó. 

GỢI Ý ĐÁP ÁN 

ĐỌC HIỂU 

Câu 1 - b Câu 2 - b Câu 3 - c Câu 4 - c 

Câu 5. 

Bài tham khảo số 1 



VietJack.com                                                         Facebook: Học Cùng VietJack 
 
 

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

    Em thích nhất là hình ảnh thơ "Đất cao lanh bỗng nở đầy sắc hoa". Đất không 

thể tự mình nở ra sắc hoa (tức là những cánh cò, luỹ tre, cây đa, con đò lá trúc, trái 

mơ, quả bòng, hạt mưa,...) mà là người nghệ nhân đã vẽ lên đất cao lanh. Dưới bàn 

tay tài hoa của người nghệ nhân, những cảnh đẹp bình dị của quê hương hiện lên 

như muôn ngàn sắc hoa của trời đất. Câu thơ vừa ca ngợi bàn tay khéo léo của 

người nghệ nhân, vừa ca ngợi cảnh đẹp thân thuộc của làng quê Việt Nam. 

(Theo Phạm Thị Ánh Nguyệt) 

Bài tham khảo số 2 

    Bút nghiêng lất phất hạt mưa. Bút chao, gợn nước Tây Hổ lăn tăn" là hình ảnh 

thơ mà em thích nhất. Hai câu thơ cho ta thấy người nghệ nhân Bát Tràng rất mực 

tài hoa. Với cây bút giản dị, bàn tay khéo léo ấy chỉ khẽ nghiêng thôi là trên nền 

đất cao lanh hiện ngay ra những hạt mưa lất phất, bay nhẹ nhàng nghiêng theo 

chiều gió. Bàn tay khéo léo ấy chỉ khẽ chao bút là hàng ngàn gợn sóng lăn tăn của 

Tây Hồ hiện ra thật êm dịu, nên thơ. Những cái "nghiêng", cái "chao" ấy là cả một 

nghệ thuật mà những người bình thường không thể làm được. 

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Câu 1. Thứ tự từ cần điền: (1): tài hoa; (2): đơn sơ; (3): khéo léo: 

(3): nghiêng; (5): lất phất; (6): chao; (7): lăn tăn. 

Câu 2. Nối a - 4; b - 1; c - 2; d - 3 

Câu 3. Chọn đáp án C, E 

III. LUYỆN NÓI - VIẾT 

     Ba em có một thú vui là trồng cây cảnh. Ba sưu tầm rất nhiều thứ cây như lộc 

vừng, sung, lan bình rượu, cây xanh, đa, cúc mốc, duối,... Ban đầu những cây đó 

cũng chỉ như các cây bình thường khác, nhưng dưới bàn tay tài nghệ của ba thì ít ai 

có thể nhận ra nó. Một cây xanh cành lá xum xuê, um tùm, nhưng chỉ với mấy 

vòng dây thép, ba đã bắt những cành lá ngoan ngoãn uốn mình thành một chú 

phượng hoàng xanh với đủ mình, cánh, đầu, mỏ. Rồi phần thân cây, ba em cũng 

khéo léo tạo cho nó mọc giống như đôi chân của chú chim. Còn nữa, cây sung 

được ba em uốn thành hình con nai, những chùm quả cũng được sắp đặt để mọc 

thành hai cái tai nhìn rất ngộ. Dưới bàn tay khéo léo của ba em, cây duối cũng 

duyên dáng uốn mình như một chú công đang xoè đuôi múa. Để làm được một tác 

phẩm như thế không phải dễ. Ba em phải kì công uốn nắn mấy tháng, có khi là 

hàng năm trời. Ba nói phải làm từ từ kẻo cây bị đau. Hằng ngày ba luôn dành rất 

nhiều thời gian để cho chúng uống nước, cắt tỉa những cành lá thừa, nhặt sạch cỏ 
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dại,... Công việc đó không hề nhẹ nhàng, có những khi ba bị gai đâm đến chảy cả 

máu nhưng ba vẫn rất say mê với nó. Ba em chăm sóc những cái cây rất cẩn thận 

và coi đó như một phần cuộc sống của mình. Có những khi ba đứng ngắm chúng 

đến hàng giờ. Nhìn những cái cây ngộ nghĩnh như vậy, em rất thích và càng thấy 

yêu và kính phục ba. 

 

 

 

 


