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ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 

ĐỀ SỐ 3 

A. KIỂM TRA ĐỌC: (10điểm) 

I. Đọc thành tiếng: (6điểm) 

II. Đọc thầm: (4điểm) 

GV cho HS đọc thầm bài “Người lính dũng cảm” SGK Tiếng việt 3 tập 1 (trang 

38, 39) và khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Các bạn nhỏ trong chuyện chơi trò chơi gì? 

A. Kéo co. 

B. Trốn tìm. 

C. Đánh trận giả. 

Câu 2: Vì sao chú lính nhỏ quyết định chui qua lỗ hổng dưới chân rào? 

A. Chú lính sợ làm đổ hàng rào vườn trường. 

B. Chú sợ các bạn phát hiện được mình. 

C. Chú muốn tìm một vật gì đó. 

Câu 3: Việc leo rào của các bạn đã gây hậu quả gì? 

A. Bị bác bảo vệ phạt. 

B. Một bạn nhỏ bị thương ở chân. 

C. Hàng rào đổ, tướng sĩ ngã đè lên luống hoa mười giờ, hàng rào đè lên chú lính 

nhỏ. 

Câu 4: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm? 

Chú lính nhỏ là người lính dũng cảm. 

....................................................................... 

B. KIỂM TRA VIẾT: (10điểm) 

I. Chính tả: (5điểm) 

GV đọc cho HS viết bài chính tả “Cô giáo tí hon” từ “Bé treo nón ... đánh vần 

theo” SGK Tiếng việt 3 tập 1 (trang 17, 18). 

II. Tập làm văn: (5điểm) 

Viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể về gia đình em. Dựa vào các gợi ý sau: 

a. Gia đình em gồm mấy người? Đó là những ai? 

b. Những người trong gia đình làm công việc gì? 

c. Tính tình mỗi người như thế nào? 

d. Những người trong gia đình yêu thương em như thế nào? 

e. Em yêu quý những người trong gia đình em như thế nào? 

GỢI Ý ĐÁP ÁN 

A. KIỂM TRA ĐỌC: (10điểm) 

I. Đọc thành tiếng: (6điểm) 

II. Đọc thầm: (4điểm) 

Câu 1: C 
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Câu 2: A 

Câu 3: C 

Câu 4: Ai là người lính dũng cảm?  

B. KIỂM TRA VIẾT: (10điểm) 

I. Chính tả: (5điểm) 

GV đọc cho HS viết bài chính tả “Cô giáo tí hon” từ “Bé treo nón ... đánh vần 

theo” SGK Tiếng việt 3 tập 1 (trang 17, 18). 

II. Tập làm văn: (5điểm) 

Viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể về gia đình em.  

 

Bài mẫu:  

    Gia đình em gồm bốn người: bố mẹ em, chị gái em và em. Bố em đã ngoài năm 

mươi tuổi là một kỹ sư chế tạo máy, hiện đang công tác ở thành phố Hà Nội. Mẹ 

em là một bác sĩ nha khoa công tác ở bệnh viện Hồng Ngọc. Chị gái em hiện là 

sinh viên năm thứ ba của trường Đại học Ngoại Thương. Còn em, đứa con út trong 

gia đình đang học lớp Ba trường Giảng Võ. Em rất yêu gia đình mình, bởi em được 

sống trong vòng tay âu yếm của bố mẹ và tình thương của chị gái. 

 

 

 

 

 


