
 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TỨ YÊN 

Họ tên:.................................... 

Lớp:.............. 

BÀI THI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I 

Môn: Tiếng Việt – Lớp 3 

Thời gian làm bài: 40 phút 

 

A. Trắc nghiệm: Khoanh vào câu trả lời đúng. 

Câu 1: Bài thơ Tiếng ru muốn nói lên điều gì? 

a. Con người sống trên đời phải biết yêu thương đồng loại, yêu đồng chí, anh em. 

b. Con người phải biết yêu thiên nhiên như hoa, trời, đất. 

c. Không nên kiêu ngạo, chê bai người khác. 

Câu 2: Từ nào viết đúng chính tả: 

a. Rải thưởng      b. Thú dữ      c. Hát du      d. Dịu ràng 

Câu 3: Câu nào nêu đúng nhất nội dung câu chuyện "Người mẹ"? 

a. Người mẹ là người rất dũng cảm. 

b. Người mẹ không sợ Thần Chết. 

c. Người mẹ có thể hy sinh tất cả vì con. 

B. Tự luận: 

Câu 4: Xếp các từ sau vào 3 nhóm: Thương yêu, yêu mến, trẻ em, thiếu nhi, ngoan ngoãn, yêu 

quý, chăm sóc, nhi đồng, ngây thơ, lễ phép, trẻ con, hiếu động, trẻ nhỏ, nâng niu, hồn nhiên. 

 Trẻ em:............................................................................... 

 Tính nết của trẻ em:............................................................. 

 Tình cảm, việc làm của người lớn đối với trẻ em:...................... 

Câu 5: Tìm hình ảnh so sánh trong mỗi câu sau: 

a. Hương bưởi như bản nhạc vừa da diết, trong trẻo vừa trầm lắng, êm đềm. 

b. Trái bưởi chín vàng chi chít trên cây tựa như những chiếc đèn lồng thắp giữa tán lá của mùa thu. 

 

Câu 6: Chọn những từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống để có đoạn văn kể về người 

hàng xóm mà em quý mến. 

Người hàng xóm em.........................nhất là bác Bích. Mọi người trong gia đình em đều 

............................bác. Năm nay bác khoảng chừng..........................tuổi. Bác làm việc ở 

............................ Nhiều hôm rảnh rỗi, em thường sang nhà bác....................rất vui. Bác cũng 

rất............................đến gia đình em. Bác hay......................em nghe về việc 

................................và...........................cho em nhiều điều tốt. 

(bốn mươi, nhà máy, yêu quý, kính trọng, dạy bảo, mang sang, kể cho, chơi, quan tâm, bác đã làm) 

 


