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I. Đọc thành tiếng: (4 điểm) Giáo viên kiểm tra từng học sinh qua các tiết ôn tập 

theo hướng dẫn KTĐK cuối học kì II môn Tiếng Việt lớp 3. 

II. Đọc thầm bài văn sau: (6 điểm) 

 

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời phù hợp nhất và 

làm bài tập:  
Câu 1 (0,5 điểm): Những chi tiết nào trong bài cho thấy  trời rất nóng ? 

A. Mặt trời gieo những tia nắng chói chang 

B. Càng về trưa, không khí càng oi  ả 

C. Tán hoàng lan đón lấy ánh nắng gắt gỏng ban trưa 

D. Cả 3 ý trên  

Điểm Nhận xét của giáo viên GVchấm kí 

 

Đọc tiếng: …… 

 

 

 

                                   

  

 

Đọc hiểu: ……. 
 

  

  

  Ước mơ màu xanh 

       Mặt trời gieo những tia nắng chói chang xuống khu vườn. Càng về trưa, không 

khí càng oi ả.  Mấy cây non trở nên lười biếng. Những chú dế chui sâu vào lòng đất 

mát mẻ, để lại trò chơi trốn tìm còn dang dở trên vạt cỏ non xanh. 

       Tán hoàng lan xoè rộng như một chiếc dù khổng lồ. Nó đón lấy ánh nắng gắt 

gỏng ban trưa và giữ lại trên tầng tán rộng. Chỉ những hạt nắng trong trẻo mới được 

thả xuống mặt đất qua kẽ lá. Một hạt nắng đậu lên đôi mắt xoe tròn của bé gái ngồi 

dưới gốc cây. Cô bé đưa tay hứng lấy hạt nắng đang rơi. Hạt nắng lọc qua những 

phiến lá xanh, bỗng trở nên dịu dàng đến lạ! 

    Đám cây non tròn xoe mắt, ngước nhìn khoảng trời lá xanh tít trên cao. Những 

chú dế thập thò ở cửa hàng, chừng như vừa nghĩ ra trò chơi mới: ú tim cùng nắng. 

       “Thật tuyệt nếu trở thành một người làm vườn!" Cô bé có đôi mắt đen láy thốt 

lên. Ước mơ của em xanh ngát. 

Hà Thuỷ 



 

Câu 2 (0,5 điểm): Nhờ đâu những hạt nắng trở nên dịu dàng? 

A.  Vì những tia nắng chói chang xuống khu vườn 

B.  Vì tán hoàng lan xoè rộng như một chiếc dù 

C.  Vì hạt nắng lọc qua những phiến lá xanh 

D.  Vì hạt nắng thả xuống mặt đất 

Câu 3 (0,5 điểm): Trong bài, đám cây non tròn xoe mắt ngước nhìn gì? 

     A. Những phiến lá xanh B. Khoảng trời lá xanh tít trên cao 

     C. Những vạt cỏ non xanh D. Tán hoàng lan xoè rộng 

Câu 4 (0,5 điểm): Bài văn có mấy hình ảnh so sánh ?  Tìm  và ghi lại  hình ảnh so 

sánh đó? 

A.  2 hình ảnh. Đó là............................................................................................................................. ................. 

B.  1 hình ảnh. Đó là............................................................................................................................. .................. 

C.  3 hình ảnh. Đó là............................................................................................................................. .................. 

Câu 5 (1 điểm): Theo em, vì sao cô bé ước mơ trở thành người làm vườn? 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 Câu 6 (0,5 điểm): Trong các câu sau, câu nào thuộc kiểu câu Ai làm gì? 

A.  Hạt nắng lọc qua những phiến lá xanh dịu dàng đến lạ. 

B.  Hạt nắng đậu lên đôi mắt xoe tròn của bé gái ngồi dưới gốc cây. 

C.  Những chú dế chui sâu vào lòng đất mát mẻ, để lại trò chơi trốn tìm còn dang 

dở trên vạt cỏ non xanh. 

Câu 7 (0,5 điểm):  Bộ phận gạch chân trong câu “Càng về trưa, không khí càng 

oi ả.” trả lời cho câu hỏi nào?  

     A. Vì sao?                          B. Khi nào?                              C. Ở đâu ? 

Câu 8  (0,5 điểm): Dấu hai chấm trong câu văn sau dùng để làm gì?  

Những chú dế thập thò ở cửa hàng, chừng như vừa nghĩ ra trò chơi mới: 

ú tim cùng nắng. 

A. Báo hiệu lời giải thích cho một sự việc 

B. Báo hiệu lời nói của một nhân vật 

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

Câu 9 (1 điểm):  Hãy viết một câu có sử dụng biện pháp nhân hóa để nói về một 

loài cây mà em yêu thích.  
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

Câu 10 (0,5 điểm): Điền dấu câu thích hợp vào từng ô trống:  

 

- Con quả là một người làm vườn tài ba          Mẹ âu yếm nói với em như thế  



  

I. Chính tả Nghe – viết: (4 điểm) - (15 phút) 

GV đọc cho HS viết: 

 Mùa thu trong trẻo 

Hồ sen rộng, những chiếc lá to như cái sàng màu xanh sẫm đã quăn mép, khô 

dần. Họa hoằn mới còn vài lá non xanh, nho nhỏ xòe trên mặt nước. Gương sen to 

bằng miệng bát, nghiêng nghiêng như muốn soi chân trời. Tiếng cuốc kêu thưa thớt. 

Dường như chúng mỏi miệng sau một mùa hè kêu ra rả và giờ muốn nghỉ ngơi cho 

lại sức… 

                                                                                            (Nguyễn Văn Chương) 

II. Tập làm văn: (6 điểm) - (25 phút) 

Đề 1: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 8 – 10 câu)  kể về một lễ hội hay  một 

ngày hội mà em biết. 

Đề 2: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 8 – 10 câu)  kể về một trận thi đấu thể 

thao mà em đã có dịp xem hay đã tham gia. 
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