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ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 

ĐỀ SỐ 6 

A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng (6 điểm) 

II. Đọc thầm và làm bài tập: (4 điểm) 

Đọc thầm bài thơ “Bận” (Sách Tiếng Việt Ba trang 59 - 60) và trả lời các 

câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: (0,5  điểm) “Bận” là tên bài thơ của tác giả nào ? 

A. Xuân Diệu   

B. Trần Đăng Khoa    

C. Trinh Đường       

D. Phạm Duy 

Câu 2: (0,5  điểm) Mọi người xung quanh bé bận những gì ? 

A. Cấy lúa           

B. Đánh thù   

C. Thổi nấu và hát ru      

D. Cả A, B, C 

Câu 3: (0,5  điểm) Em bé bận những gì ? 

A. Bận bú, bận chơi  

B. Bận khóc, cười 

C. Bận nhìn ánh sáng  

D. Cả A, B, C 

Câu 4: (0,5  điểm) Vì sao mọi người, mọi vật bận rộn nhưng vẫn vui ? 

A. Vì mọi người, mọi vật thích làm việc. 

B. Vì làm việc tốt, người và vật thấy khoẻ ra. 

C. Vì việc tốt đem lại lợi ích cho cuộc đời nên người và vật dù bận làm việc tốt vẫn 

thấy vui. 

Câu 5: (1 điểm) Điền thêm từ ngữ thích hợp vào ô trống để tạo thành hình ảnh so 

sánh.  

a) Tiếng gió rừng vi vu như ................................................... 

b) Sương sớm lonh lanh tựa .................................................... 

Câu 6: (1  điểm) Hãy đặt một câu theo mẫu Ai là gì ? để nói về: 

Bạn nhỏ trong bài thơ Quạt cho bà ngủ. 

B. KIỂM TRA VIẾT:  (10 điểm) 

I. PHẦN CHÍNH TẢ (5 điểm) Thời gian 15 phút 

Học sinh nghe - viết: Bài Người lính dũng cảm  (từ Viên tướng khoát tay ... đến 

hết) Sách Tiếng Việt 3 - trang 39. 

II. PHẦN TẬP LÀM VĂN: (5 điểm) Thời gian 30 phút 
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Đề bài: Viết đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể về người hàng xóm mà em quý 

mến. 

 

GỢI Ý ĐÁP ÁN 

A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng (6 điểm) 

II. Đọc thầm  (4 điểm) 

Câu 1: C 

Câu 2: D 

Câu 3: D 

Câu 4: C 

Câu 5: Điền thêm từ ngữ thích hợp vào ô trống để tạo thành hình ảnh so sánh.  

a) Tiếng gió rừng vi vu như tiếng sáo thổi. 

b) Sương sớm long lanh tựa những hạt ngọc.  

Câu 6: Bạn nhỏ là cháu ngoan của bà.  

B. KIỂM TRA VIẾT:  (10 điểm) 

I. Chính tả nghe - viết (5 điểm) 

Học sinh nghe - viết: Bài Người lính dũng cảm  (từ Viên tướng khoát tay ... đến 

hết) Sách Tiếng Việt 3 - trang 39. 

II. Tập làm văn (5 điểm )  

Đề bài: Viết đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể về người hàng xóm mà em quý 

mến. 

Bài mẫu:  

    Trong xóm, em quý mến nhất là bác Hà, tổ trưởng của khu phố em. Bác Hà năm 

nay đã ngoài 50 tuổi rồi, bác mở tiệm tạp hóa gần nhà em. Bác ấy có dáng cao gầy, 

mắt sáng, tính tình lại vui vẻ. Bác rất hài hòa, quan tâm đến mọi người, nhất là đối 

với gia đình của em. Khi rảnh rỗi, bác lại sang nhà em hỏi han chuyện trò và còn 

kể cho em nghe truyện cổ tích hay thật là hay. Cả xóm em ai cũng yêu mến bác Hà 

vì bác ấy hiền lành và tốt bụng. 

 

 

 

 

 

 


