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I/KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG (4 điểm)   
 

  GV kiểm tra HS ở từng tiết ôn tập theo yêu cầu kiểm tra cuối HKII môn Tiếng Việt lớp 3 

II/KIỂM TRA ĐỌC HIỂU KẾT HỢP KIỂM TRA KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT (6 điểm) 

Đọc thầm bài sau và làm bài tập 

                                                              

Chú chim sâu 
Một hôm, chim sâu vào rừng chơi và nghe được họa mi hót. Trở về cái tổ trong vườn, 

chim sâu phụng phịu nói với bố mẹ:  

       - Bố mẹ ơi ! Con có thể trở thành họa mi được không ? 

       - Tại sao con muốn trở thành họa mi ? Chim mẹ ngạc nhiên hỏi. 

       - Vì con muốn có tiếng hót hay để được mọi người yêu quý. 

       Chim bố nói: 

       - Người ta yêu quý chim không chỉ vì tiếng hót đâu, con ạ. Con hãy cứ là chim sâu. 

Bắt thật nhiều sâu, bảo vệ cây cối, hoa màu, con sẽ được mọi người yêu quý. 

       Một buổi chiều, trời đầy dông bão. Chim sâu bị gió thổi bạt vào một khung cửa sổ và 

rơi xuống nền nhà. Một cậu bé chạy tới nâng chim sâu lên và đặt nó trong một chiếc hộp 

cứng. Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, cậu bé đến mở nắp hộp, nhẹ nhàng nâng chim 

sâu trên tay. Bố cậu bé nói : 

      - Con hãy thả chim sâu ra. Loài chim này có ích với vườn cây lắm đấy ! 

      Cậu bé vuốt ve chim sâu rồi khẽ tung nó lên. Chim sâu chợt nhớ đến lời bố ngày nào. 

Chú vội vã bay về phía vườn cây. 

                                                                                      Theo NGUYỄN ĐÌNH QUẢNG 
          

Dựa vào nội dung bài trên, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc 

làm theo yêu cầu của bài tập. 

1. (0,5điểm-M1) Chú chim sâu được nghe họa mi hót ở đâu? 

a. Ở trước cửa nhà. 

b. Ở ngoài vườn. 

c. Ở trong rừng. 

2. (0,5điểm-M2) Vì sao chim sâu muốn trở thành họa mi?  

a. Vì nó muốn có tiếng hót hay để mọi người yêu quý. 

b. Vì nó muốn xinh đẹp hơn để mọi người yêu quý. 
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c. Vì nó muốn bắt thật nhiều sâu để bảo vệ cây cối. 

3. (0,5điểm-M1) Chim bố nói gì với chim con? 

a. Người ta yêu quý chim không chỉ vì tiếng hót. 

b. Người ta yêu quý chim không chỉ vì biết bắt sâu. 

c. Người ta yêu quý chim không chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài. 

4. (0,5điểm-M1) Vào một buổi chiều, khi trời dông bão, sự việc gì đã xảy ra với chim 

sâu? 

     a. Chim sâu bị gió thổi mạnh rơi vào một chiếc hộp cứng. 

b. Chim sâu bị gió thổi bạt vào một khung cửa sổ và rơi xuống nền nhà. 

c. Chim sâu bị gió thổi, rơi xuống nền nhà, bố cậu bé bắt được. 

5. (1điểm-M3) Vì sao cậu bé thả cho chim bay đi?  

…………………………………………………………………………..………………………....... 

…………………………………………………………………………..………………………....... 

6. (1điểm-M4) Câu chuyện muốn nhắn nhủ với em điều gì? 

…………………………………………………………………………..………………………....... 

…………………………………………………………………………..………………………....... 

…………………………………………………………………………..………………………....... 

7. (0,5điểm-M3)Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong câu văn sau: 

   Một buổi chiều dông bão chim sâu bị gió thổi bạt vào ngôi nhà của cậu bé. 

 

8. (0,5điểm-M2)Điền vào chỗ chấm bộ phận trả lời cho câu hỏi “Vì sao ?” 

        Dù không có giọng hót hay như họa mi nhưng chim sâu vẫn được mọi người yêu mến 

vì  ....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………..………………………....... 

 

9. (1điểm-M3)Đặt một câu có hình ảnh nhân hóa để nói về một loài chim mà em biết. 

…………………………………………………………………………..………………………....... 

…………………………………………………………………………..………………………....... 

 

 
GV coi thi 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

GV chấm lần 1 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

GV chấm lần 2 

(Kí và ghi rõ họ tên) 
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  ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II   

N¨m häc 2017 - 2018 
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I/ Chính tả (4 ®iÓm)  

GV đọc cho HS nghe viết bài chính tả “Quê hương” trong khoảng thời gian 15 phút. 
 

Quê hương 
 

 Quê Thảo là một vùng nông thôn trù phú. Thảo rất yêu quê hương mình. Thảo 

yêu mái nhà tranh của bà, yêu giàn hoa thiên lí tỏa mùi hương thơm ngát, yêu tiếng 

võng tre kẽo kẹt mẹ đưa. Thảo sinh ra và lớn lên ở nơi đây. Nơi hương thơm cánh 

đồng lúa chín ngày mùa,  nơi nâng cánh diều tuổi thơ của Thảo bay lên cao, cao mãi. 

 
II/ Tập làm văn (6 điểm)  

         Đề bài:  Viết đoạn văn ngắn (7-10 câu) kể lại việc tốt của em hoặc của ai đó đã làm 

góp phần bảo vệ môi trường. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


