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ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 

ĐỀ SỐ 4 

A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng (6 điểm) 

II. Đọc thầm  (4 điểm) 

Giáo viên cho học sinh đọc thầm bài tập đọc “Người mẹ” SGK Tiếng Việt 3, Tập 

1 trang 29,30 và làm bài tập  

Khoanh tròn trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi 1, 2, 3 dưới đây: 

Câu 1. Ai là người đã bắt con của bà mẹ? 
A. Thần Đêm Tối 

B. Thần Chết  

C. Một cụ già 

Câu 2.Bà mẹ đã gặp những vật gì trên đường đi tìm đứa con? 

A. Bụi gai  

B. Hồ nước 

C. Cả A và B 

Câu 3. Khi thấy bà mẹ Thần Chết đã có thái độ như thế nào? 
A. Thờ ơ 

B. Ngạc nhiên 

C. Vui vẻ 

Câu4. Em hãy gạch chân hình ảnh so sánh trong những câu sau: 

A. Thần Chết chạy nhanh hơn gió 

B. Tuấn khỏe hơn Thanh  

B. KIỂM TRA VIẾT:   ( 10 điểm) 

I. Chính tả nghe - viết ( 5 điểm) 

Giáo viên đọc cho học sinh viết bài “Bài tập làm văn” SGK Tiếng Việt 3, tập 1 

trang 46 (viết từ  “Có lần, ……đến Đôi khi, em giặt khăn mùi soa”). 

II. Tập làm văn (5 điểm )  

Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể lại buổi đầu em đi học. 

Gợi ý: 

1. Buổi đầu đi học của em vào buổi nào (buổi sáng hay buổi trưa)? 

2. Ai là người đã chuẩn bị (sách, vở, bút, thước,…) cho em? 

3. Ai là người đưa em đến trường? 

4. Lần đầu tiên đến trường em cảm thấy như thế nào? 

5.  Em có cảm nghỉ gì khi về nhà? 

GỢI Ý ĐÁP ÁN 

 

A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng (6 điểm) 
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II. Đọc thầm  (4 điểm) 

Câu 1: B 

Câu 2: C 

Câu 3: B 

Câu 4:  

A. Thần Chết chạy nhanh hơn gió 

B. Tuấn khỏe hơn Thanh  

B. KIỂM TRA VIẾT:  ( 10 điểm) 

I. Chính tả nghe - viết ( 5 điểm) 

Giáo viên đọc cho học sinh viết bài “Bài tập làm văn” SGK Tiếng Việt 3, tập 1 

trang 46 (viết từ  “Có lần, ……đến Đôi khi, em giặt khăn mùi soa”). 

II. Tập làm văn (5 điểm )  

Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể lại buổi đầu em đi học. 

Bài mẫu:  

   Em còn nhớ đó là một buổi sáng mùa thu thật đẹp. Hôm đó mẹ đưa em đến 

trường. Bầu trời trong xanh, nắng vàng như mật ong trải khắp sân trường. Ngôi 

trường thật lớn và rất đông người. Em rụt rè nép bên mẹ, không dám rời tay. 

Nhưng cô giáo đã đến bên em dịu dàng vỗ về. Cô đón em vào lớp và giới thiệu với 

các bạn để làm quen. Cái lo sợ và hồi hộp trong em tự nhiên biến mất. Lúc đó, em 

đã bắt đầu thấy yêu lớp học của mình. 

 

 

 

 

 

 

 


