
 
PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN 

      TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A 

Họ và tên: ……………………………………… 

Lớp: 1 … 

 

Thứ tư ngày 27 tháng 12 năm 2017. 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
Năm học 2017 - 2018 

Môn: Tiếng Việt – Lớp 1 (Kiểm tra đọc) 
(Thời gian làm bài: 30 phút) 

Đọc tiếng:  Điểm  Nhận xét của giáo viên 

………………………………………………………… 

.…………………………………………………………. 

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

GV chấm 

Đọc hiểu:  

I. Đọc thành tiếng (7 điểm). 

II. Đọc thầm và làm bài tập (3 điểm). 

 Câu 1: Nối đúng. 

Em là niềm vui   trong xanh. 

Bầu trời   của cha mẹ. 

Anh em   như núi Thái Sơn. 

Công cha   như thể tay chân. 

 
Câu 2:  

a) Điền ch hay tr? 

           nải  …….uối                                   bầu  ……..ời 

b) Điền vần iu hay ưu? 

cây ngải c………..                           ch……… khó 

 Câu 3: Điền tiếng chứa vần ương;  ui vào chỗ chấm cho thích hợp. 

- Cô giáo luôn yêu ………………. chúng em. 

- Mỗi ngày đến trường là một ngày ………….. . 
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     TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A 

 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
Năm học 2017 - 2018 

Môn: Tiếng Việt – Lớp 1 (Kiểm tra viết) 

Thời gian làm bài: 40 phút 

 

I. Giáo viên đọc cho học sinh viết. (3 điểm) 

1. Viết các vần sau: (1 điểm) 

 am , uôn , inh , ây 

2. Viết các từ sau: (2 điểm) 

 siêng năng ; thơm ngát. 

II. GV chép lên bảng để HS nhìn và viết vào giấy kiểm tra. (3 điểm) 

    Bé vui hớn hở 

Tung cánh diều lên 

Diều bay trong gió 

Giữa trời mênh mông 

III. Bài tập: (3 điểm) 

Bài 1 (1 điểm): Điền vần an hay ang                                            

               cầu th…………                                        vườn nh ˜……  

Bài 2 (2 điểm): Tìm và viết lại 2 từ có tiếng chứa vần em.  

 

*Lưu ý: Không yêu cầu học sinh viết hoa các chữ cái đầu câu. 
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HƯỚNG  DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 1 
Năm học 2017 – 2018 

PHẦN BÀI ĐỌC 
I/ Đọc thành tiếng: 7 điểm 

Câu 1(1 điểm): Mỗi HS đọc 5 từ theo yêu cầu của GV. Học sinh đọc đúng ,trôi chảy 
4 vần được 1 điểm. (mỗi vần 0,25 điểm) 

Câu 2 (2,5 điểm) .Mỗi HS đọc 5 từ theo yêu cầu của GV. Học sinh đọc đúng, trôi 

chảy 5 từ được 2,5 điểm. (mỗi từ 0,5 điểm) 

Câu 3(3,5điểm): Mỗi HS đọc 2 câu hoặc 1 khổ thơ theo yêu cầu của GV. Học sinh 
đọc đúng, trôi chảy mỗi câu được 1,75 điểm. Học sinh đọc đúng, trôi chảy 1 khổ thơ 
được 3,5 điểm. (Sai mỗi tiếng trừ 0,5 điểm) 

 
II/ Đọc hiểu: 3 điểm 

Bài 1: (1 điểm) Nối đúng mỗi ô ở cột bên trái với cột bên phải được 0,25 điểm  
  

Em là niềm vui   trong xanh. 

Bầu trời   của cha mẹ. 

Anh em   như núi Thái Sơn. 

Công cha   như thể tay chân. 

      Bài 2 (1 điểm): 

        Mỗi vị trí điền đúng âm đâu, vần được 0,25 điểm. 

      Bài 3 (1 điểm): 

        Mỗi vị trí điền đúng tiếng được 0,5 điểm. 

PHẦN BÀI VIẾT 

Bài 1(1điểm): Viết đúng chữ, đúng cỡ,đều nét  được 0,25 điểm / vần 
Bài 2 (2 điểm):Viết đúng chữ, đúng cỡ,đều nét  được 1 điểm / từ ( 0.5 điểm / chữ) 
Tập chép (3 điểm): viết sai 1 chữ trừ  0,25 điểm. (Toàn bài thơ không trừ quá 1,5 điểm) 
Bài tập (13điểm):  

 - Bài 1: Điền đúng mỗi vần được 0,5 điểm 

 - Bài 2: Viết được mỗi từ đúng yêu cầu được 1 điểm 

Lưu ý: 

- Trình bày toàn bài sạch sẽ, viết đúng cỡ chữ, đều nét, đẹp được  cộng 1 điểm 
- Trình bày bài bẩn, viết chưa đúng cỡ chữ ,nét chữ chưa đều trừ 1 điểm 
 

 

 


