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…………..       I. ĐỌC THÀNH TIẾNG: (7 điểm)  

 (GV cho häc sinh bèc th¨m vµ ®äc theo phiÕu) 

……..…....       II. KIỂM TRA ĐỌC HIỂU: (3 điểm)  

§äc bµi sau vµ tr¶ lêi c©u hái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Dùa theo néi dung bµi ®äc, khoanh vµo ch÷ tríc ý tr¶ lêi ®óng 

vµ lµm bµi tËp sau: 

1/ (0,5®iÓm-M1) Khu vên nhµ Loan réng nh thÕ nµo? 

A. Réng b»ng mét c¸i s©n to  

B. Réng b»ng mét c¸i s©n nhá 

C. RÊt réng lín 

2/ (0,5®iÓm-M1) Trong khu vên nhµ Loan, nh÷ng c©y nµo nãi chuyÖn  

b»ng h¬ng, b»ng hoa? 

A. C©y m¬, c©y c¶i   C. C©y khoai, c©y dong  

 B. C©y bÇu, c©y bÝ   D. C©y lan, c©y huÖ, c©y hång 

C©y trong vên 
 

           Khu vên nhµ Loan kh«ng réng l¾m. Nã chØ b»ng mét c¸i s©n nhá 

nhng cã bao nhiªu lµ c©y. Mçi c©y cã mét ®êi sèng riªng, mét tiÕng nãi 

riªng. C©y lan, c©y huÖ, c©y hång nãi chuyÖn b»ng h¬ng, b»ng hoa. 

C©y m¬, c©y c¶i nãi chuyÖn b»ng l¸. C©y bÇu, c©y bÝ nãi b»ng qu¶. 

C©y khoai, c©y dong nãi b»ng cñ, b»ng rÔ…Ph¶i yªu vên nh Loan míi 

hiÓu ®îc lêi nãi cña c¸c loµi c©y. 

                                                                            TrÇn M¹nh H¶o 

 

 



3/ (0,5®iÓm-M2) Nèi ch÷ ë cét A víi cét B sao cho phï hîp. 

 

  A       B 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/(0,5®iÓm-M2) V× sao Loan hiÓu ®îc lêi nãi cña c¸c c©y trong vên? 

A. V× Loan rÊt yªu vên c©y. 

B. V× ngµy nµo Loan còng tíi c©y. 

C. V× Loan thÝch ng¾m vên c©y. 

5/ (1®iÓm-M3) Em thÊy khu vên nhµ Loan nh thÕ nµo? 

 ViÕt c©u tr¶ lêi cña em vµo chç trèng díi ®©y: 
 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 

GV coi thi 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

GV chấm lần 1 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

GV chấm lần 2 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

C©y bÇu, c©y bÝ 
nãi chuyÖn b»ng l¸. 

nãi b»ng qu¶. 

nãi chuyÖn b»ng h¬ng, b»ng hoa. 

nãi b»ng cñ, b»ng rÔ. 



 

II/ ViÕt chÝnh t¶ (nghe-viÕt) (7 ®iÓm) 

GV ®äc cho HS viÕt bµi sau: 

Xuân sớm 

  Quýt nhà ai chín đỏ cây 

                                 Hỡi em đi học hây hây má tròn 

                                      Trường em mấy tổ trong thôn 

                                Ríu ra ríu rít chim non đầu mùa...                      

2. Bµi tËp (3®iÓm) 

C©u 1: (1 ®iÓm – M1) §iÒn vµo chç trèng 

a. c  hay k 

……Ðo co   ……ao vót 

b. s  hay x 

c©y ……Êu  ch÷ ……Êu 

C©u 2: (0,5 ®iÓm – M2) Em h·y chän 1 tõ phï hîp trong c¸c tõ 

sau ®iÒn vµo chç chÊm ®Ó hoµn thiÖn c©u.  
(ch¨m chØ, ngoan) 

       Ngêi häc trß……………………..häc tËp lµ ngêi häc trß………………….. 

C©u 3: (1 ®iÓm – M2) Nèi ch÷ ë cét A víi cét B ®Ó t¹o thµnh c©u 

cã nghÜa. 
 

A  B 
 

ThiÕu nhi  bay ®i hót mËt hoa. 

S©n trêng em   lµm kÕ ho¹ch nhá. 

BÇy ong  táa s¸ng lng trêi. 

Tr¨ng khuya  lu«n s¹ch sÏ. 

C©u 4: (0,5 ®iÓm – M3) Em h·y viÕt: 

a/ 1 tõ cã vÇn oa 
                

                

                

                

                

b/ 1 tõ cã vÇn uy 
    

                

                

                

                

                

 
 


