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BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 3 

(KIỂM TRA ĐỌC) 

Năm học 2016 - 2017 

(Thời gian làm bài: 30 phút) 

 

Đọc tiếng:  Điểm  Nhận xét của giáo viên 

………………………………………………………… 

.…………………………………………………………. 

…………………………………………….................... 

GV chấm 

Đọc hiểu:  

I. Đọc thành tiếng (6 điểm) 

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

     * Đọc thầm bài văn sau: 

Về miền Đất Đỏ 

Chúng tôi đang tiến về miền Đất Đỏ. Hôm đi rừng học sa bàn đánh vào Đất Đỏ, anh 

Ba Đẩu nói, về Đất Đỏ là về quê hương chị Võ Thị Sáu. Chúng ta phải đánh thắng, phải 

đưa cho được đồng bào ở đó ra khỏi vùng kìm kẹp của giặc. 

Miền Đất Đỏ xích lại gần mãi. Đường di chuyển dần từ màu cát ngả sang màu nâu 

nhạt, và đến ngày thứ tư thì đỏ hẳn lên. Đất Đỏ không còn xa chúng tôi nữa. 

Tên đất nghe sao như nỗi đắng cay lắng đọng, như mồ hôi, như màu cờ hòa chan 

với máu. Miền đất rất giàu mà đời người thì lại rất nghèo. Xưa nay, máu không khi nào 

ngơi tắm đẫm gốc cao su. Tôi biết đó là một miền đất anh hùng như mọi miền đất khác 

của Tổ quốc. Tại đó có một người con gái chết rồi mà bất tử. Người con gái sống mãi trong 

bài hát ca ngợi như một kỉ niệm rưng rưng: “Mùa hoa lê-ki-ma nở, quê ta miền Đất đỏ…”. 

Hôm nay, lời ca đó đã mấp máy trên môi chúng tôi khi cầm súng tiến về nơi đã sinh ra 

người nữ anh hùng thời kháng Pháp. 

Chúng tôi đã thật sự đặt chân lên vùng Đất Đỏ. Đế dép cao su của anh em quện thứ 

đất đỏ như chu sa. Bỗng nhiên hôm nay trời hửng nắng. Chúng tôi vui mừng giữa khung 

cảnh rực đỏ của đất, của những chùm chôm chôm, trái dừa lửa, của ráng chiều. 

                                                                              (Anh Đức) 

*Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất (Từ câu 1 đến câu 7). 

1. Những người chiến sĩ tiến về miền Đất Đỏ để làm gì? 

a. Để thăm quê hương chị Võ Thị Sáu. 

b. Để đưa cho được đồng bào ở đó ra khỏi vùng kìm kẹp của giặc. 

        c. Cả hai ý trên. 



 

2. Tại sao tác giả lại nói: “Miền đất rất giàu mà đời người lại rất nghèo”? 

a. Vì những người dân ở miền Đất Đỏ sống rất vất vả. 

b. Vì miền Đất Đỏ rất màu mỡ. 

c. Vì miền Đất Đỏ đã chịu nhiều đau thương, người vùng Đất Đỏ có cuộc sống vất 

vả nhưng cũng rất anh hùng. 

3. Vì sao tác giả nói Đất Đỏ là miền đất anh hùng? 

a. Vì đó là một miền đất anh hùng như mọi miền đất khác của Tổ quốc. 

b. Vì tại đó có một người con gái chết rồi mà bất tử. 

c. Cả hai ý trên. 

4. Màu sắc nào của thiên nhiên được nói đến nhiều nhất trong bài đọc? 

a. Màu đỏ b. Màu xanh c. Màu nâu 

5.  Nội dung bài văn nói về điều gì? 

a. Bài văn nói về những con người ở miền Đất Đỏ. 

b. Bài văn nói về những người chiến sĩ về miền Đất Đỏ anh hùng để giải phóng 

đồng bào ở đó ra khỏi vùng kìm kẹp của giặc. 

c. Bài văn nói về miền Đất Đỏ. 

6. Trong các câu sau, câu nào có cấu tạo theo mẫu Ai - thế nào? 

a. Chúng tôi là những người con của miền Đất Đỏ. 

b. Chúng tôi đang tiến về miền Đất Đỏ. 

c. Chúng tôi tự hào khi về miền Đất Đỏ. 

7. Trong câu: “Miền đất rất giàu mà đời người thì lại rất nghèo.” có mấy từ chỉ đặc 

điểm? 

a. Một từ. Đó là: …………………………………………………………………………….. 

b. Hai từ. Đó là: ……………………………………………………………………………… 

c. Ba từ. Đó là: ………………………………………………………………………………. 

8. Đặt một câu nói về chủ điểm “Quê hương” trong đó có sử dụng ít nhất một dấu 

phẩy. 

…………………………………………………………………………………............................. 

…………………………………………………………………………………............................. 

…………………………………………………………………………………............................. 

 

 

 

 

 



 

PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN 
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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I  

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 

Năm học 2016 - 2017 

(KIỂM TRA VIẾT) 

Thời gian làm bài: 40 phút 

 

I. Chính tả: (5 điểm) 

               Giáo viên đọc cho HS viết bài trong thời gian khoảng 15 phút. 

Ông ngoại 

 Trong cái vắng lặng của ngôi trường cuối hè, ông dẫn tôi lang thang khắp các căn 

lớp trống. Ông còn nhấc bổng tôi trên tay, cho gõ thử vào mặt da loang lổ của chiếc 

trống trường. Tiếng trống buổi sáng trong trẻo ấy là tiếng trống trường đầu tiên, âm vang 

mãi trong đời đi học của tôi sau này. 

         Theo Nguyễn Việt Bắc 

 

 

II/ Tập làm văn (5 điểm ) - 25 phút : 

             Đề bài: Hãy viết một bức thư ngắn cho bạn hoặc người thân kể về tình hình học 

tập của em trong học kì I vừa qua.  

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 


