
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A 

Họ và tên: ……………….......………….. 

Lớp: 1 … 

        Thứ tư  ngày 26  tháng 12  năm 2018 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 

Năm học 2018 - 2019 

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 (1 điểm). Nối ô chữ cho phù hợp: 

Con ong   xanh ngắt. 

Bầu trời mùa thu  chăm chỉ hút mật. 

Chúng em    là thế giới ngày mai. 

Trẻ em hôm nay   chăm chỉ làm bài. 

 

Câu 2 (1 điểm). 

a) Điền s hay x? 

say  … ưa                                   … inh xắn 

b) Điền vần uôn hay uông? 

          rau  m……..                               bánh c……. 

 Câu 3 (1 điểm). Điền tiếng còn thiếu vào chỗ chấm cho thích hợp: 

                               Dù ai nói ngả nói ………..……… 

                                  Lòng ta vẫn vững như ………..…….. ba chân.  

 

 

 

 

 

   

 

 



 

     TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A 

 

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 

Năm học 2018 - 2019 

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

Thời gian làm bài: 40 phút 

 

      I. Giáo viên đọc cho học sinh viết (2 điểm): 

      1. Viết các vần sau (1 điểm): 

iên,  uông ,  anh ,  ưu 

      2. Viết các từ sau (1 điểm): 

ngôi trường ; siêng năng. 

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

Cái bàn nho nhỏ 

                                                Cái ghế xinh xinh 

                                                Là của chúng mình 

                                                Cùng nhau gìn giữ. 

     III. Bài tập (3 điểm): 

Bài 1 (1 điểm): Điền vần l  hay n?                                    

                nâng  … iu                                        buôn  ….àng  

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

 

* Lưu ý: 

        - 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. 

 

               

    

 

 

                   

 

 

 

 

       

  


