Họ và tên:………………………
Lớp:………………………….…
Trường :…………………………

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN TIẾNG VIỆT- KHỐI 3
Năm học: 2011 - 2012
Thời gian: 60 phút

A / KIỂM TRA ĐỌC ( 10 điểm)
I/ Đọc thành tiếng ( 6 điểm)
II/ Đọc thầm ( 4 điểm)
Giáo viên cho học sinh đọc thầm bài tập đọc “Chiếc áo len” SGK Tiếng Việt 3 tập 1 trang
20 và làm bài tập
Khoanh tròn trư ớc ý trả lời đúng nhất cho từng câu hỏi 1; 2; 3 dưới đây:
1/. Chiếc áo len của bạn Hòa đẹp và tiện lợi như thế nào ?
a. Áo màu vàng, có dây kéo ở giữa, có mũ để đội, ấm ơi là ấm.
b. Áo màu vàng, có mũ để đội, ấm ơi là ấm.
c. Áo màu vàng, có dây kéo, ấm ơi là ấm.
d. Có dây kéo ở giữa, có mũ để đội, ấm ơi là ấm.
2/. Vì sao Lan dỗi mẹ ?
a. Vì mẹ sẽ mua áo cho cả hai anh em.
b. Vì mẹ nói rằng cái áo của Hòa đ ắt bằng tiền cả hai chiếc áo của hai anh em Lan.
c. Chờ khi nào mẹ có tiền mẹ sẽ mua cho cả hai anh em.
d. Mẹ mua áo cho anh của Lan.
3/. Anh Tuấn nói với mẹ những gì?
a. Mẹ hãy dành tiền mua áo ấm cho em Lan.
b. Mẹ hãy dành tiền mua áo ấm cho con và em Lan.
c. Mẹ không cần mua áo cho ai hết, con mặc nhiều áo cũ là đư ợc rồi.
d. Mẹ chỉ mua áo cho con thôi.
4/. Hãy đặt câu theo mẫu Ai là gì ? đ ể nói về: “Bạn Tuấn trong truyện Chiếc áo len”
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B. KIỂM TRA VIẾT
1/.Chính tả nghe - viết (5 điểm)
Giáo viên đọc cho học sinh viết bài “Người mẹ” SGK Tiếng Việt 3 tập 1 trang 30 ( viết từ:
“Một bà mẹ…. được tất cả”)
2/ Tập làm văn: (5 điểm)
Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn (5- 7 câu) kể về một người hàng xóm mà em yêu mến.
Gợi ý:
- Người đó tên là gì? Bao nhiêu tu ổi?
- Người đó làm nghề gì?
- Tình cảm của gia đình em đ ối với người hàng xóm như thế nào?
- Tình cảm của người hàng xóm đối với gia đình em như th ế nào?

