
 

 

I. PHẦN ĐỌC HIỂU: (4 điểm) – 25 phút  

* Đọc thầm bài:  

Kiến Mẹ và các con  

Kiến là một gia đình lớn. Kiến Mẹ có chín nghìn bảy trăm con. Tối nào Kiến Mẹ cũng tất bật trong 

phòng ngủ của đàn con để vỗ về và thơm từng đứa:  

- Chúc con ngủ ngon! Mẹ yêu con.  

Suốt đêm Kiến Mẹ không hề chớp mắt để hôn đàn con. Nhưng cho đến lúc mặt trời mọc, lũ kiến 

con vẫn chưa được mẹ thơm hết lượt. Vì thương Kiến Mẹ quá vất vả, bác Cú Mèo đã nghỉ ra một 

cách. Buổi tối, đến giờ đi ngủ, tất cả lũ kiến con đều lên giường nằm trên những chiếc đệm xinh 

xinh. Kiến Mẹ đến thơm vào má chú kiến con nằm ở hàng đầu tiên. Sau khi được mẹ thơm, chú 

kiến này quay sang thơm vào má kiến con bên cạnh và thầm thì: - Mẹ gửi một cái hôn cho em đấy! 

Cứ thế lần lượt các kiến con hôn truyền nhau và nhờ thế Kiến Mẹ có thể chợp mắt mà vẫn âu yếm 

được cả đàn con.  

* Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:  

Câu 1: Kiến Mẹ có bao nhiêu con?  

A. 970                  B. 1970                 C. 9700  

Câu 2: Vì sao cả đêm Kiến Mẹ không chợp mắt?  

A. Vì Kiến Mẹ tất bật trong phòng ngủ chăm con.  

B. Vì Kiến Mẹ muốn hôn tất cả các con.  

C. Vì Kiến Mẹ phải đợi mặt trời mọc.  

Câu 3: Bác Cú Mèo đã nghĩ ra cách gì để Kiến Mẹ đỡ vất vả.  

A. Kiến Mẹ thơm chú kiến con nằm ở hàng cuối và nói: “Mẹ yêu tất cả các con.”  

B. Kiến Mẹ thơm hai chú kiến con nằm ở hàng đầu và hàng cuối, các con hôn truyền nhau.  

C. Kiến Mẹ thơm chú kiến con ở hàng đầu, các con hôn truyền nhau.  

Câu 4: Bộ phận in đậm trong câu: “ Kiến Mẹ tất bật trong phòng ngủ.” trả lời cho câu hỏi nào?  

A. Thế nào?                         B. Làm gì?                         C. Là gì? 

II PHẦN VIẾT: (10 điểm)  

1. Chính tả (nghe - viết): 5 điểm - 15 phút  

Chính tả (nghe- viết): Nhớ lại buổi đầu đi học (từ Buổi mai …. hôm nay tôi đi học) – Sách Tiếng 

việt lớp 3 – Tập I – Trang 51 

2. Tập làm văn: 5 điểm - 30 phút  

Đề: Viết một đoạn văn ngắn ( từ 5 đến 7 câu ) kể lại buổi đầu em đi học. 

 


