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ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
ĐỀ SỐ 7
A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng (6 điểm)
II. Đọc thầm và làm bài tập: (4 điểm)
Đọc bài “TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG” (trang 54 – tuần 7 sách
Tiếng Việt lớp 3- tập I )
Dựa vào nội dung bài “TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG” để
khoanh vào trước chữ cái đầu câu trả lời đúng trong các câu dưới đây:
Câu 1. Các bạn nhỏ chơi đá bóng ở đâu?
• A. Ở bên lề đường.
• B. Ở dưới lòng đường.
• C. Ở vỉa hè.
Câu 2. Sự cố bất ngờ nào khiến trận đấu phải dừng hẳn?
• A. Qủa bóng vút lên cao, bay mất.
• B. Qủa bóng đập vào đầu một cụ già.
• C. Qủa bóng bay vào một chiếc xích lô.
Câu 3. Quang đã thể hiện sự ân hận trước tai nạn do mình gây ra như thế
nào?
• A. Quang hoảng sợ bỏ chạy.
• B. Quang nấp sau một gốc cây.
• C. Quang chạy theo chiếc xích lô, vừa mếu máo xin lỗi.
Câu 4. Câu nào dưới đây không có hình ảnh so sánh?
• A. Ngôi nhà như trẻ nhỏ.
• B. Ngựa tuần tra biên giới, dừng đỉnh đèo hí vang.
• C. Trẻ em như búp trên cành.
B. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
I. Chính tả nghe - viết (5 điểm)
Giáo viên đọc cho học sinh viết bài “Gió heo may”
Bao giờ có làn gió heo may về mới thật là có mùa thu . Cái nắng gay gắt
những ngày hè đã thành thóc vàng vào bồ, vào cót, vào kho và đã ẩn vào quả na,
quả mít, quả hồng, quả bưởi . . . Những ngày có gió heo may dù nắng giữa trưa
cũng chỉ dìu dịu, đủ cho ta mặc một chiếc áo mỏng vẫn thấy dễ chịu.
(Theo Băng Sơn)
II. Tập làm văn (5 điểm )
Đề bài : ãy viết một đoạn văn ngắn ( từ 5 đến 7 câu ) kể về một người hàng xóm
mà em yêu quí.
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Học sinh nghe - viết: Bài “Gió heo may”
II. Tập làm văn (5 điểm )
Bài mẫu:
Trong xóm, em quý mến nhất là bác à, tổ trưởng của khu phố em. Bác à 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 à
vì bác ấy hiền lành và tốt bụng.

