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PHẦN I: KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG (4 điểm)   
 

GV kiểm tra từng HS trong tiết KT đọc theo hướng dẫn KTĐK cuối HKI môn TV lớp 3.  
 

PHẦN II: KIỂM TRA ĐỌC HIỂU (6 điểm)  (Thời gian làm bài: 30 phút) 
 

Đọc thầm bài sau  
 

HỪNG ĐÔNG MẶT BIỂN 
 

Cảnh hừng đông mặt biển nguy nga, rực rỡ. Những đám mây trắng hồng hầu như 

dựng đứng, hơi ngả về phía trước. Tất cả đều mời mọc lên đường. 

Xa xa, mấy chiếc thuyền đang chạy ra khơi, cánh buồm lòng vút cong thon thả. 

Mảnh buồm nhỏ xíu phía sau nom như một con chim đang đỗ sau lái, cổ rướn cao sắp 

cất lên tiếng hót. Nhìn từ xa, giữa cảnh mây nước long lanh, mấy chiếc thuyền đánh cá 

trông như những con thuyền du ngoạn. 

Gió càng lúc càng mạnh, sóng cuộn ào ào. Biển khi nổi sóng trông lại càng lai 

láng mênh mông. Thuyền chồm lên hụp xuống như nô giỡn. Sóng đập vào vòi mũi 

thùm thùm, chiếc thuyền tựa hồ một tay võ sĩ can trường giơ ức ra chịu đấm, vẫn lao 

mình tới. 

                                                                                      Theo BÙI HIỂN 
 

 

Dựa vào nội dung bài trên, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất (câu 

1,2,3,4,5) hoặc làm theo yêu cầu của bài tập. 
 

1/ (0,5 điểm-M1) Cảnh hừng đông mặt biển thế nào ? 

A. Trắng hồng, rực rỡ  B. Nguy nga, rực rỡ C. Nguy nga, dựng đứng 

2/ (0,5 điểm-M2) Tác giả đã dùng những từ ngữ nào dưới đây để miêu tả sóng biển ?  

A. Cuộn ào ào, đập vào vòi mũi thuyền thùm thùm. 

B. Chồm lên, hụp xuống, lao về phía trước. 

C. Nguy nga, rực rỡ, rướn cao lên, nô giỡn. 

3/ (0,5 điểm-M1) Sự vật nào dưới đây được miêu tả trong bài đọc ? 

A.  Những con thuyền du ngoạn đi ngắm cảnh biển.  

B.  Chú chim đang đỗ sau lái, rướn cao cổ sắp cất tiếng hót.                   

C.  Những chiếc thuyền đánh cá đang vượt sóng ra khơi.       
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4/ (1 điểm-M3) Dòng nào dưới đây nêu đúng ý chính của bài văn ? 

    A. Cảnh hừng đông mặt biển với những cánh buồm như những cánh chim bay lượn. 

    B. Cảnh hừng đông mặt biển với những con thuyền chồm lên hụp xuống như nô giỡn. 

    C. Cảnh hừng đông mặt biển với những con thuyền vượt sóng gió ra khơi đánh cá. 

5/ (1 điểm-M2) Trong đoạn thứ hai của bài văn trên có mấy hình ảnh so sánh? 

A. Một hình ảnh. Đó là: ……………………………………………………………...…      

B. Hai hình ảnh. Đó là: …………………………………………………………….. .. 

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

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

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

C.  Ba hình ảnh. Đó là: …………………………………………………………….. ..  

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

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

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

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

6/ (0,5 điểm-M2) Cho câu “Mấy chiếc thuyền đánh cá trông như những con thuyền du 

ngoạn”. Tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi “Cái gì ?”, “Thế nào ?” của câu trên và viết 

vào bảng sau: 
 

 

Bộ phận trả lời cho câu hỏi “Cái gì ?” Bộ phận trả lời cho câu hỏi “Thế nào ?” 

 

………………………………………. 

 

………………………………………………… 
 

7/ (1 điểm-M4) Em hãy đặt một câu có hình ảnh so sánh để nói về mặt trời. 

8/ (1 điểm-M2) Điền dấu phẩy, dấu chấm, dấu hỏi chấm, dấu chấm than thích hợp 

vào ô trống.  

 Tết sắp đến, bố chở về một cây bích đào, cánh hoa đỏ thẫm. Còn mẹ đem về một 

chậu mai vàng lộng lẫy. Lan reo lên: 

 - Ôi, hoa đẹp quá 

 Bố nhìn hai chậu hoa, trầm trồ: 

 - Tuyệt vời      Có Tết của cả hai miền ở trong nhà rồi đây. 

 Lan ngạc nhiên: 

 - Sao lại có Tết của hai miền ở trong nhà hở bố 

 Bố bảo: 

 - Vì mỗi thứ hoa gắn bó với Tết của một miền, con ạ. Người Bắc thích hoa đào vì 

cho rằng hoa đào có màu đỏ sẽ mang lại sự may mắn     Người Nam thích hoa mai vì hoa 

mai có vẻ đẹp rực rỡ, tươi vui, cao quý. 
 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 



PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN                                                                                          

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY 

  

 

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 

Năm học 2020 - 2021 

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 3 

(Kiểm tra viết - Thời gian 40 phút) 

 

I. Chính tả (15 phút):  GV đọc cho học sinh viết đoạn sau: 

Bà ốm 

 Mới vắng bà mà đàn gà ngơ ngác cả ra. Còn Loan thì nhìn vào đâu, sờ vào 

cái gì cũng thấy thiếu bà. Cái bình vôi để bà ăn trầu. Cái chổi bà thường luôn tay 

quét. Đến cây cối ngoài vườn cũng nhớ bà. Những ngọn mướp cứ ngóc đầu lên chờ 

đợi bàn tay bà tưới tắm.            

II. Tập làm văn (25 phút): 

      Đề bài: Em hãy viết một bức thư ngắn cho bạn ở trường khác để làm quen và 

hẹn bạn cùng thi đua học tốt.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


