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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  

C©u chuyÖn vÒ ngçng mÑ 

Mét hôm, ngçng mÑ dÉn ®µn con vµng ¬m cña m×nh d¹o ch¬i. §µn ngçng con b¾t 

®Çu t¶n ra kh¾p ®ång cá. Bçng nh÷ng ®¸m m©y ®en kÞt ïn ïn kÐo ®Õn vµ nh÷ng giät 

ma rÊt to b¾t ®Çu r¬i xuèng. Chóng nghÓn cao c¸i ®Çu nhá bÐ vµ ch¹y vÒ víi mÑ. 

§óng lóc ®ã, nh÷ng h¹t ma ®¸ to tõ trªn trêi rµo rµo ®æ xuèng. BÇy ngçng con võa 

kÞp ch¹y ®Õn bªn mÑ. Ngçng mÑ dang c¸nh che phñ ®µn con cña m×nh. Díi c¸nh mÑ, 

ngçng con c¶m thÊy Êm ¸p, dÔ chÞu. 

Råi tÊt c¶ trë l¹i yªn lÆng. BÇy ngçng con cø n»ng nÆc ®ßi: "MÑ th¶ chóng con ra ®i, mÑ 

¬i! ". Ngçng mÑ khÏ n©ng ®«i c¸nh lªn. §µn ngçng con ch¹y ïa trªn b·i cá. Ngçng mÑ thë 

hæn hÓn, cè xße c¸nh ra nhng kh«ng ®îc. ThÕ giíi xung quanh trë nªn vui vÎ vµ dÔ chÞu 

®Õn nçi ®µn ngçng con quªn c¶ hái mÑ xem cã chuyÖn g×. Duy chØ cã mét chó ngçng bÐ 

báng, yÕu ít nhÊt ch¹y ®Õn bªn mÑ vµ hái: "Sao c¸nh mÑ l¹i r¸ch nh thÕ nµy?''. Nhng 

ngçng mÑ cè nÐn ®au ®ín, chØ tr¶ lêi khe khÏ: "Mäi viÖc ®Òu tèt ®Ñp con ¹!". §µn ngçng 

con l¹i t¶n ra n« ®ïa trªn b·i cá vµ ngçng mÑ c¶m thÊy h¹nh phóc. 

                                                                                         (V.A. Xu - kh«m - lin - xki) 
 

 

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

1,2,3,4,6) hoặc làm theo yêu cầu của bài tập. 
 

1/ (0,5 điểm-M1)Ngçng mÑ dÉn ®µn con ®i ®©u?  

A. Ngỗng mẹ dẫn đàn con đi kiếm mồi. 

B. Ngỗng mẹ dẫn đàn con đi trú mưa.  

C. Ngỗng mẹ dẫn đàn con đi dạo chơi. 

2/ (0,5 điểm-M2) Trªn ®êng ®i, ®µn ngçng con gÆp chuyÖn g×? 

A. §µn ngçng con m¶i ch¬i nªn l¹c mÑ. 

B. §µn ngçng con gÆp mét trËn ma lín.  

C. §µn ngçng con bÞ kÎ thï tÊn c«ng. 
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3/ (0,5 điểm-M1) Ngçng mÑ ®· lµm g× ®Ó tr¸nh ma cho ®µn con? 

A. §i t×m chç tró ma cho con. 

B. DÉn ®µn con vÒ nhµ.  

C. Dang c¸nh che ma cho con. 

4/ (0,5 điểm-M2) Díi ®«i c¸nh mÑ, ®µn ngçng con c¶m thÊy thÕ nµo? 

A. Díi ®«i c¸nh mÑ, ®µn ngçng con c¶m thấy được che chở khi trời mưa. 

B. Díi ®«i c¸nh mÑ, ®µn ngçng con c¶m thÊy ấm áp, dễ chịu. 

C. Díi ®«i c¸nh mÑ, ®µn ngçng con c¶m thÊy được mẹ âu yếm khi trời mưa. 

5/ (1 điểm-M3) V× sao dï rÊt ®au ®ín nhng ngçng mÑ vÉn c¶m thÊy hạnh phóc? 

ViÕt c©u tr¶ lêi cña em 

6/ (0,5 điểm-M2) C©u: "Mét chó ngçng ch¹y ®Õn vµ hái th¨m mÑ." thuéc mÉu c©u 

nµo? 

A. Ai - lµm g×?    

B. Ai - thÕ nµo? 

     C. Ai - lµ g×?                  

7/ (1 điểm-M4) C©u chuyÖn muèn nãi víi chóng ta ®iÒu g×? 

ViÕt c©u tr¶ lêi cña em 

8/ (0,5 điểm-M3) ViÕt tiÕp vµo chç chÊm ®Ó ®îc c©u cã h×nh ¶nh so s¸nh: 

- §ång cá réng mªnh m«ng nh ....................................................................................................................... ........ 

..........................................................................................................................................................................................................  

9/ (1 điểm-M3) Ghi dÊu phÈy vµo chç thÝch hîp trong mçi c©u sau: 

- Nh÷ng ®ªm tr¨ng s¸ng dßng s«ng lµ mét ®êng tr¨ng lung linh nh d¸t vµng. 

- Xa xa ruéng lóa cÊy sím ®· ng¶ mµu vµng ãng thoang tho¶ng h¬ng th¬m. 

- ¤ t« xe m¸y cø nèi ®u«i nhau ch¹y ïn ïn vÒ trung t©m thµnh phè. 

 

GV coi thi 

(Kí và ghi rõ họ tên) 
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I. Chính tả (15 phút):  GV đọc cho học sinh viết đoạn sau: 
 

BiÓn ®Ñp 

Buæi sím n¾ng s¸ng. Nh÷ng c¸nh buåm n©u trªn biÓn ®îc n¾ng chiÕu vµo 

hång rùc lªn nh ®µn bím móa lîn gi÷a trêi xanh. 

 BiÓn nhiÒu khi rÊt ®Ñp. Nhng cã mét ®iÒu Ýt ai chó ý lµ: vÎ ®Ñp cña biÓn, vÎ 

®Ñp k× diÖu mu«n mµu s¾c Êy phÇn lín lµ do m©y trêi vµ ¸nh s¸ng t¹o nªn. 

             

II. Tập làm văn (35 phút): 

      Đề bài:     Quê hương là con diều biếc 

    Tuổi thơ con thả trên đồng 

                                                   Quê hương là con đò nhỏ 

        Êm đềm khua nước ven sông. 

Lời bài hát vang lên, trong chúng ta ai cũng trào dâng những kỉ niệm đẹp về nơi 

mình đã sinh ra và lớn lên. Em hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng (5 đến 7 câu) nói về 

quê hương của em hoặc nơi em đang ở.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


