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I. KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG (4 điểm)   

 

        GV kiểm tra 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 

                                                              

Vườn hoa của chú Khổng Lồ 

  Chú Khổng Lồ có một vườn hoa to rất đẹp. Chú xây một bức tường thật cao để 

không cho các bạn nhỏ vào chơi. 

          Mùa xuân đến, hoa trong vườn nở rộ, bãi cỏ xanh non mỡ màng, nhưng lại rất 

vắng vẻ. Các loài hoa nói với nhau: “ Chú Khổng Lồ thật ích kỉ. Từ nay chúng ta không 

nở hoa cho chú ta xem nữa”. Thế là vườn hoa chỉ có gió bấc lạnh lẽo và tuyết rơi đầy 

vườn.  

           Bỗng một buổi sáng sớm, chú Khổng Lồ nghe thấy tiếng chim hót véo von và 

ngửi thấy mùi hoa thơm. Thì ra các bạn nhỏ đã vào vườn hoa qua một lỗ nhỏ ở chân 

tường. Các bạn nô đùa rất vui vẻ. Những bông hoa lại khoác trên mình những bộ áo 

nhiều màu sắc sỡ, tỏa hương ngào ngạt. 

          Chú Khổng Lồ rất hối hận vì ích kỉ của mình. Từ đó, vườn hoa lại có mùa xuân, 

hoa thơm và tiếng cười. 

                                                                                   (Văn học và Tuổi trẻ, 2007) 
          

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc 

thực hiện theo yêu cầu: 

1. Chú Khổng Lồ đã làm gì để các bạn nhỏ không vào vườn hoa chơi được? 

a. Treo biển cấm các bạn nhỏ vào vườn. 

b. Xây một bức tường thật cao bao quanh vườn. 

c. Đào một rãnh nước xung quanh vườn. 

2. Vườn hoa trở nên như thế nào khi không có các bạn nhỏ vào chơi? 

a. Chỉ còn gió bấc lạnh lẽo và tuyết rơi đầy vườn. 

b. Hoa nở rộ và chim hót véo von. 

c. Chỉ còn bãi cỏ non mỡ màng, cảnh vật rất yên tĩnh. 

3. Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì? 

a. Vườn hoa chỉ đẹp và đáng yêu khi mùa xuân đến. 

b. Các bạn nhỏ rất thích chơi đùa ở vườn hoa. 

c. Chia sẻ với mọi người thì mình mới có niềm vui. 

4. Theo em, điều gì sẽ xảy ra nếu xung quanh em không có bạn bè? 
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5. Gạch chân các từ chỉ hoạt động trong đoạn văn sau: 

Chú Khổng Lồ nghe thấy tiếng chim hót véo von và ngửi thấy mùi hoa thơm.  

6. Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân dưới đây: 

a. Chú Khổng Lồ rất hối hận vì sự ích kỉ của mình. 

                 
                 
                 
                 
                 

b. Chú xây một bức tường thật cao để không cho các bạn nhỏ vào chơi. 

                 
                 
                 
                 
                 

7. Khoanh tròn vào câu có hình ảnh nhân hóa. 

            A. Những bông hoa lại khoác trên mình những bộ áo nhiều màu sắc sỡ, tỏa hương 

ngào ngạt. 

B. Các bạn nô đùa rất vui vẻ.  

C. Chú Khổng Lồ rất hối hận vì ích kỉ của mình 

    8. Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn sau.  

        Vào những ngày cuối xuân đầu hạ khi nhiều loài cây đã khoác màu áo mới thì cây 

sấu mới bắt đầu chuyển mình thay lá. Nó quay tròn trước mặt đậu lên đầu lên vai ta rồi 

mới bay đi. 

 9. Viết về loài hoa mà em thích theo mẫu Ai – thế nào? có sử dụng hình ảnh nhân 

hóa. 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


