
 
PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN 

      TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A 

Họ và tên: ……………………………………… 

Lớp: 1 … 

 

Thứ tư ngày 28 tháng 12 năm 2016. 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 1 

(KIỂM TRA ĐỌC) 
Năm học 2016 - 2017 

(Thời gian làm bài: 30 phút) 

Đọc tiếng:  Điểm  Nhận xét của giáo viên 

………………………………………………………… 

.…………………………………………………………. 

…………………………………………….................... 

GV chấm 

Đọc hiểu:  

I. Đọc thành tiếng (6 điểm). 

II. Đọc thầm và làm bài tập (4 điểm). 

1. Nối từ với hình vẽ. 

 

 

 

1. trái cam 

 

2. chong chóng 

 

3. cánh buồm 

 

4. củ cà rốt 

 

5. chim sâu 

 
 

 

2.  Nối các ô chữ cho phù hợp. 

Bầy hươu đang gặm cỏ  phần thưởng. 

Cô giáo tặng Hà    bên dòng suối. 

Hồ Gươm nằm giữa  thơm ngan ngát. 

Hương sen   thủ đô Hà Nội. 

3.  Chọn vần thích hợp điền vào chỗ chấm. 

            a. iêm  hay yêm?   b. uôn  hay uông? 

n……..  vui rau   m………….. 

áo  ………. ý  m………….. 

 

 



 

PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN 

     TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A 

 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I  

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 

Năm học 2016 - 2017 

(KIỂM TRA VIẾT) 

Thời gian làm bài: 40 phút 

 

   I. Giáo viên đọc cho học sinh viết. 

   1. Viết các vần sau (1 điểm): 

 im , uông , ênh, âu 

   2. Viết các từ sau (4 điểm): 

 dũng cảm ; tiếng hát; cánh buồm ; yêu thương. 

    

   II. GV chép lên bảng để HS tập chép (4 điểm ) 

Mẹ của em ở trường 

                                               Là cô giáo mến thương 

                                               Cô yêu em vô hạn 

                                               Dạy dỗ em ngày tháng. 

 

*Trình bày toàn bài sạch sẽ, viết đúng cỡ chữ, đều nét, đẹp được 1 điểm 

(Không yêu cầu HS viết hoa các chữ cái đầu câu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


