
 
 

 

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 - Đề 6 

A. Kiểm tra Đọc 

I. ĐỌC HIỂU 

Đọc thầm bài văn sau: 

Những bông hoa tím 

   Cồn cát cao trên kia là chỗ cô Mai nằm nghỉ. Những cây dương đang độ lớn 

vây quanh mộ cô. Hôm trước mẹ dắt Nhi ra thăm mộ, mẹ đọc hàng chữ đỏ khắc 

trên bia: "Nguyễn Thị Mai, dân quân, hi sinh ngày 10-10-1968". Mẹ không nói 

gì cả. Nhi cảm thấy bàn tay mẹ siết chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Nhi. Ngày ấy, mẹ 

cùng cô Mai ở chung tiểu đội dân quân. Đêm nào mẹ cũng đi tuần trên bãi. 

   Những người già trong làng kể lại rằng: Chiều nào, cô Mai cũng ra cồn cát đó 

với một khẩu súng trường. Và trên nền cát trắng tinh, nơi ngực cô Mai tì xuống 

đón đường bay của giặc, mọc lên những bông hoa tím. Ngày chiếc máy bay bốc 

cháy đâm đầu xuống biển cũng là ngày cô Mai hi sinh. Những bông hoa ấy vừa 

nở, mùi thơm bay về tận làng làm nôn nao cả lòng người những buổi chiều như 

chiều nay. 

   Lũ trẻ ngồi im nghe các cụ già kể chuyện. Hôm sau chúng rủ nhau ra cồn cát 

cao tìm những bông hoa ấy. Lúc về, tay đứa nào cũng đầy một nắm hoa. Nhi gọi 

mẹ ríu rít: 

- Mẹ ơi, những cồn cát cao sau làng, chỗ nào cô Mai cũng tì ngực xuống để bắn 

máy bay. Con thấy toàn hoa là hoa! 

(Trần Nhật Thu) 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Vì sao khi đứng trước mộ của cô Mai, mẹ lại siết chặt bàn tay bé nhỏ của 

Nhi? 



 
 

 

a. Vì mẹ muốn Nhi im lặng để tưởng nhớ cô Mai. 

b. Vì mẹ căm giận kẻ thù đã giết chết cô Mai. 

c. Vì mẹ rất xúc động khi nhớ đến người đồng đội đã hi sinh nên siết chặt tay 

Nhi để kìm bớt xúc động. 

Câu 2: Câu chuyện của các cụ già kể vể điều gì? 

a. về nguồn gốc của những bông hoa tím. 

b. Kể về việc cô Mai chiến đấu bắn máy bay địch và việc cô đã hi sinh anh dũng 

như thế nào. 

c. Kể về việc chiếc máy bay địch bốc cháy. 

Câu 3: Vì sao mùi thơm của những bông hoa tím lại làm nôn nao lòng người? 

a. Vì mùi hương đó nhắc mọi người nhớ đến cô Mai, người liệt sĩ đã hi sinh vì 

cuộc sống hoà bình của dân làng. 

b. Vì hoa tím có mùi hương rất nồng. 

c. Vì hoa tím nhắc mọi người nhớ đến các chiến sĩ đang chiến đấu ngoài mặt 

trận. 

Câu 4: Vì sao câu chuyện về cô Mai có tên là "Những bông hoa tím"? 

a. Vì cô Mai thích hoa tím. 

b. Vì hoa tím tượng trưng cho sự chung thuỷ. 

c. Vì hoa tím mọc lên nơi ngực cô Mai tì xuống để bắn máy bay giặc. 

Câu 5: Chi tiết "nơi cồn cát sau làng mọc toàn hoa tím" gợi cho em cảm nghĩ 

gì? 

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

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



 
 

 

   Câu chuyện "Những bông hoa tím" kể về... (1) và... (2) của một nữ... (3). 

Chuyện kể rằng: trong cuộc kháng chiến... (4), tại một làng chài nhỏ ven biển có 

một cô ...(5) tên là Nguyễn Thị Mai. Với một... (6), cô đã... (7) bắn rơi máy bay 

địch và đă hi sinh... (8). 

   (chiến công, anh dũng, liệt sĩ, dân quân, sự hi sinh, khẩu súng trường, chống 

Mĩ cứu nước, chiến đấu) 

Câu 2: Đặt câu theo mẫu Ai là gì ? để: 

a) Nói về cô Mai. 

b) Nói về những bông hoa tím. 

c) Nói về những người già trong làng. 

Câu 3: Điền dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong hai câu văn sau: 

a) Chiều nào cô Mai cũng cầm khẩu súng trường ra cồn cát sau làng tì ngực trên 

nền cát trắng đón đường bay của địch. 

b) Dân làng luôn nhớ đến cô tự hào về cô, họ nâng niu những bông hoa tím. 

B. Kiểm tra Viết 

Đề 1. Để nhớ công ơn những người đã chiến đấu, hi sinh vì Tổ quốc như cô Mai, 

trường em đã phát động phong trào thi đua "Uống nước nhớ nguồn". Em hãy 

báo cáo kết quả công việc tổ mình đã làm để giúp đỡ các gia đình thương binh, 

liệt sĩ nơi em sống. 

Đề 2. Hãy kể lại tóm tắt câu chuyện "Những bông hoa tím" bằng lời của mình. 

Đáp án 

A. Kiểm tra Đọc 

I. ĐỌC HIỂU 



 
 

 

Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 

Đáp án c b a c 

Câu 5: 

   Các cụ già đã kể rằng những bông hoa tím mọc lên trên cồn cát nơi ngực cô 

Mai tì xuống đón đường bay của giặc. Những bông hoa tím như một huyền thoại, 

nó tượng trưng cho sự hi sinh cao cả của cô Mai. Chi tiết trên cồn cát sau làng 

mọc lên những bông hoa tím là một chi tiết rất có ý nghĩa, vì nó nói về sự bất tử 

của cô Mai. 

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Câu 1: 

- Thứ tự các từ ngữ cần điền: (1): chiến công ; (2): sự hi sinh ; (3): liệt sĩ ; (4): 

chống Mĩ cứu nước ; (5): dân quân ;(6): khẩu súng trường ; (7): chiến đấu ; (8): 

anh dũng. 

Câu 2: 

- Đặt câu: 

a) Cô Mai là một liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trong thời kì chống Mĩ cứu nước. 

b) Những bông hoa tím là một truyền thuyết đẹp về một người nữ liệt sĩ đã hi 

sinh thân mình cho Tổ quốc. 

c) Người già trong làng là những người đã chứng kiến sự hi sinh của cô Mai. 

Câu 3: 

- Các câu văn sau khi đã điền dấu phẩy: 



 
 

 

a) Chiều nào, cô Mai cũng cầm khẩu súng trường ra cồn cát sau làng, tì ngực 

trên nền cát trắng đón đường bay của địch. 

b) Dân làng luôn nhớ đến cô, tự hào về cô, họ nâng niu những bông hoa tím. 

B. Kiểm tra Viết 

Đề 1: 

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-oOo- 

Ngày... tháng... năm... 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG... NĂM…. 

CỦA TỔ ... LỚP .... TRƯỜNG…. 

Kính gửi: Cô giáo lớp... 

Chúng em xin báo cáo hoạt động của tổ... trong tháng... năm... như sau: 

Số lượng bạn trong tổ tham gia:... 

Thời gian tham gia:... 

Tên gia đình được giúp đỡ:.. 

Các công việc đã làm để giúp đỡ gia đình đó... 

a) Về ý thức:Các bạn tham gia đầy đủ, đến đúng giờ, làm việc tích cực, gọn gàng, 

cẩn thận. 

b) Số lượng công việc đã làm được 

- Số buối làm: 2 buổi/ tuần, tổng số 8 buổi/ tháng. 

- Các công việc đã làm để giúp các gia đình: 

   + Nhặt cỏ vườn, dọn cỏ lôi đi, quét sân, quét nhà. 



 
 

 

   + Trồng và chăm sóc ba luống rau. 

   + Làm vệ sinh giếng và bể nước ăn. 

Tổ trưởng 

Kí tên 

Đề 2. 

   Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, tại một làng chài nhỏ ven biển, 

có một cô dân quân tên là Nguyễn Thị Mai. Chiều nào, cô cũng cầm một khẩu 

súng trường ra cồn cát cao ở sau làng để phục kích máy bay của giặc. Cuối cùng, 

cô đã bắn rơi chiếc máy bay. Nhưng ngày chiếc máy bay bốc cháy cũng là ngày 

cô Mai anh dũng hi sinh, để lại cho người dân làng chài nhỏ bé một niềm tiếc 

thương vô hạn. Người nữ dân quân dũng cảm, gan dạ ấy sống mãi trong lòng 

mỗi chúng ta. 

 


