Hång
Hång Quang

ứng hòa - Hà Nội

Thứ ......... ngày .... tháng .... năm 2010
kiểm tra giữa học kì I
Môn : tiếng việt - lớp 3
Thời gian làm bài : 60 phút (không kể thời gian giao đề)

A. Kiểm tra đọc (10 điểm)
I- Đọc thành tiếng (6điểm)
- Giáo viên cho học sinh đọc một đoạn trong các bài Tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9
SGK Tiếng Việt 3 – Tập 1.
- Trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đó do giáo viên nêu.
II - Đọc thầm và làm bài tập (4 điểm)
QUẠT CHO Bà NGỦ
Ơi chích chòe ơi !
Chim đừng hót nữa,
Bà em ốm rồi,
Lặng cho bà ngủ.
Bàn tay bé nhỏ
Vẫy quạt thật đều
Ngấn nắng thiu thiu
Đậu trên tường trắng .

Căn nhà đã vắng
Cốc chén nằm im
Đôi mắt lim dim
Ngủ ngon bà nhé.
Hoa cam, hoa khế
Chín lặng trong vườn,
Bà mơ tay cháu
Quạt đầy hương thơm .
THẠCH QUỲ

Học sinh đọc thầm bài "Quạt cho bà ngủ " rồi thực hiện các yêu cầu sau :
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng các câu hỏi dưới đây :
1- Vì sao bạn nhỏ không muốn chim chích choè hót ?
a. Vì chim chích choè hót không hay.
b. Vì bà bị ốm bé không có tâm trạng nào để nghe chim hót.
c. Vì sợ chim hót gây ra tiéng động, bà không ngủ được
2- Vì sao bạn nhỏ phải quạt cho bà ngủ ?
a. Vì bà bạn nhỏ thích bạn quạt cho bà ngủ .
b. Vì bà bạn nhỏ bị ốm.
c. Vì bố mẹ bảo bạn quạt cho bà.
3- ý nghĩa của bài thơ là gì ?
a. Nói về việc bé quạt cho bà ngủ.
b. Nói về việc bà ốm.
c. Nói về tình cảm yêu thương của bé với bà thông qua việc bé quạt cho bà ngủ.
4- Câu “Cốc chén nằm im” thuộc kiểu câu nào trong các kiểu câu sau :
a. Ai là gì ?
b. Ai làm gì ?

c. Ai thế nào ?
b. Kiểm tra viết (10 điểm)
I. Chính tả nghe – viết : (5 điểm
Giáo viên đọc cho học sinh viết bài trong khoảng 15 phút. Bài : " Nhớ lại buổi đầu
đi học" Trang 51 - Sách Tiếng Việt 1 (Từ : Hằng năm ............. quang đãng )
II. Tập làm văn : (5 điểm)
Đề bài : Em hãy viết 1 đoạn văn (từ 5 - 7 câu) kể về gia đình em cho một người bạn
mới quen.
**********

