
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY 

 

PHIẾU ÔN TẬP HÈ - MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 

Đề số 1 

I. Kiểm tra đọc (10 điểm) 

1. Kiểm tra đọc thành tiếng (7 điểm): HS gắp thăm bài đọc. 

 

Kiểm tra đọc hiểu(3 điểm): Đọc thầm và trả lời câu hỏi 

Công bằng 

Hoa nói với bố mẹ: Con yêu bố mẹ bằng đường từ đất lên trời! 

Bố cười: Còn bố yêu con bằng từ đất lên trời và bằng từ trời trở về đất. Hoa 

không chịu: 

Con yêu bố mẹ nhiều hơn ! 

Mẹ lắc đầu: Chính mẹ mới là người yêu con và bố nhiều nhất! 

Hoa rối rít xua tay: Thế thì không công bằng! Vậy cả nhà mình ai cũng nhất bố 

mẹ nhé! 

Khoanh tròn vào đáp án trả lời đúng 

Câu 1:( 0,5 điểm) Hoa nói với bố mẹ điều gì? 

A.Hoa chỉ yêu mẹ 

B.Hoa yêu bố mẹ  bằng từ đất lên trời 

C.Hoa yêu bố mẹ rất nhiều 

D.Hoa chỉ yêu mẹ 

Câu 2: (0,5 điểm)   Bố nói gì với Hoa ? 

A.Bố yêu Hoa rất nhiều 

B.Bố yêu Hoa bằng từ đất lên trời 

C.Bố yêu Hoa bằng từ đất lên trời và bằng từ trời trở về đất 

D.Bố yêu con 

Câu 3: ( 1 điểm) Sau cuộc nói chuyện Hoa quyết định như thế nào để công bằng 

cho mọi người? 
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A.Cả nhà mình ai cũng nhất 

B.Mẹ Hoa là nhất 

C.Bố của Hoa là nhất 

D.Hoa là nhất 

Câu 4: (1 điểm) Em hãy viết 1 đến 2 câu thể hiện tình cảm của mình đối với bố 

mẹ 

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

.................................................................................................................................... 

II. Kiểm tra viết   (10 điểm) 

 

 

 

 

1.Chính tả: (7 điểm): Viết chính tả bài “Công bằng” đoạn từ đầu đến  nhiều hơn” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Bài tập (3 điểm) : ( từ 20 - 25 phút) 

Câu 1:( M1 – 0.5 điểm) Gạch chân vào từ có 2 vần giống nhau 

A. Chuồn chuồn              B. lo lắng             C. lấp lánh         D. chông chênh 

Câu 2:(M1- 0.5 điểm) Điền vào chỗ trống chữ l hoặc n 

- Bà ….ội đang …..ội dưới ruộng 

- Những hạt sương ……ong ……anh trên lá 
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Câu 3:(M2 - 1 điểm) Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp 

A  B 

Cái lược  Ca hát suốt ngày 

   

Hoa đào  dùng để chải tóc 

   

Chú ve  nở vào mùa xuân 

 

Câu 4:(M3-  1 điểm)Quan sát tranh rồi viết 1 -2 câu phù hợp với nội dung bức tranh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết:  GV đọc bài sau cho HS chép ( Thời gian viết đoạn văn khoảng 15 phút ) 

Trong vườn thơm ngát hương hoa 

Bé ngồi đọc sách gió hòa tiếng chim 

Chú mèo ngủ mắt lim dim 
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Chị ngồi  bậc cửa sâu kim giúp bà. 

 

Đề số 2 

I. Kiểm tra đọc (10 điểm) 

1. Kiểm tra đọc thành tiếng (7 điểm): HS bốc thăm đọc 1 bài + trả lời 1 câu hỏi. 

2. Kiểm tra đọc hiểu(3 điểm): Đọc thầm và Khoanh tròn vào đáp án đúng. 

                 Chú ếch 

Có chú ếch là chú ếch con 

Hai mắt mở tròn nhảy nhót đi chơi. 

Gặp ai ếch cũng thế thôi 

Hai cái mắt lồi cứ ngước trơ trơ 

Em không như thế bao giờ 

Vì em lễ phép biết thưa, biết chào. 

Câu 1: ( 0,5 điểm)  Bài thơ có tên gọi là gì 

A.Ếch con                B.Chú Ếch                           C.Con Ếch 

Câu 2: ( 0,5 điểm) Chú Ếch con thích đi đâu? 

A. đi học                 B. đi lượn                     C. đi chơi 

Câu 3:( 1 điểm)Em khách chú ếch con ở điều gì ? 

A. Em thích đi chơi như ếch                     B.Em biết chào hỏi mọi người 

Câu 4: ( 1 điểm)  Nối đúng 

Chú Ếch  Lễ phép biết chào hỏi mọi người 

   

Em  Nhảy nhót đi chơi,không chào hỏi mọi người. 

 

II. Kiểm tra viết   (10 điểm) 

1.Chính tả: (7 điểm) 

GV đọc bài sau cho HS chép ( Thời gian viết đoạn văn khoảng 15 phút ) 
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Ngay ở giữa sân trường,sừng sững một cây bàng. Mùa đông, cây vươn dài những 

cành khẳng khiu, trịu lá. Xuân sang, cành trên cành dưới chi chít những lộc non mơn 

mởn.Ôi! Mùa xuân thật đẹp biết bao. 

 

2. Bài tập (3 điểm) : ( từ 20 - 25 phút) 

Câu 1:( M1 – 0.5 điểm) 

-Tìm 2tiếng chứa vần ong : …………………………..…………………………. 

-Tìm 2tiếng chứa vần uyên:…………………………………………………….. 

Câu 2:(M1- 0.5 điểm) .Điền xinh hoặc mới, hoặc thẳng, hoặc khỏe vào chỗtrống 

 
a)  Cô bé rất................... 

b)  Con voi rất................ 

c)  Quyển vở còn.................. 

d)  Cây caurất....................... 

 

Câu 3:(M2- 1điểm)Tìm và viết từ thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi tranh 
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………………………                   ……………………….           ..……………… 

Câu 4:(M3- 1điểm)Quan sát  tranh rồi viết 1 -2 câu phù hợp với nội dung bức tranh. 
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Đề số 3 

I. Kiểm tra đọc (10 điểm) 

1. Kiểm tra đọc thành tiếng (7 điểm): HS bắt thăm 

2. Kiểm tra đọc hiểu(3 điểm). 

Đọc thầm và trả lời câu hỏi 

Cậu bé và đám cháy 

Chủ nhật, một mình Huy ở nhà. Bỗng em ngửi thấy mùi khét, rồi thấy ngon lửa 

và khói đen bò qua khe cửa. Cháy rồi ! 

Huy tự nhủ: Không được cuống! Em chạy đến bên điiện thoại, gọi số 114: A lô, 

nhà cháu ở số 40 đường Bờ sông bị cháy. Cứu cháu với!..... 

Xe cứu hỏa tới. Lính cứu hỏa tìm thấy Huy ngay. Ngon lửa nhanh chóng bị dập 

tắt. Ai cũng khen Huy thông minh, dũng cảm. 

Khoanh tròn vào đáp án trả lời đúng 

Câu 1: (0,5 điểm)   Huy ngửi thấy mùi gì? 

A.Mùi hôi                 B.Mùi thơm                 C.Mùi khét                      D.Mùi khói 

Câu 2: (0,5 điểm)  Khi phát hiện bị cháy Huy đã gọi tới số điện thoại nào? 

A.112                      B.114                          C.115                                 D.113 

Câu 3: (1 điểm)  Mọi người khen Huy như thế nào? 

A.Khen Huy rất giỏi 

B.Khen Huy nhanh nhẹn 

C.Khen Huy bình tĩnh 

D.Khen Huy thông minh, dũng cảm 

Câu 4: (1 điểm) Qua câu chuyện trên em học tập được đức tính gì ở bạn Huy? 

…………………………………………………………………………………………

… 

II. Kiểm tra viết   (10 điểm) 
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1.Chính tả: (7 điểm) 

GV đọc bài sau cho HS chép ( Thời gian viết đoạn văn khoảng 15 phút ) 

Trong đầm gì đẹp bằng sen 

Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng 

Nhụy vàng, bông trắng, lá xanh 

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn 

 

Câu 1:( M1 – 0.5 điểm)Nối đúng tên quả vào mỗi hình ? 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2:(M1- 0.5 điểm)  

Quả xoài 
Dâu tây Quả táo 

    

Quả chanh  
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a.Điền vần iêng hay vần iên:    Hoa đồng t……….               cồng ch………………. 

b.Điền vần  uân  hay  vần  uât :  h…………. chương                 sản x…………… 

Câu 3:(M2- 1điểm)Viết từ ngữ dưới mỗi bức tranh 

 

 

 

 

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

Câu 4:(M3- 1điểm)Quan sát tranh và viết nội dung của bức tranh đó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KIỂM TRA . NĂM HỌC: 2020 - 2021 

 

 

 

  

   

 



10 

Đề số 4 

A. KIỂM TRA ĐỌC 

I. Đọc thành tiếng 

Gió heo may 

Bao giờ có làn gió heo may về mới thật có mùa thu. Cái nắng gay gắt những ngày 

hè đã thành thóc vàng vào bồ, vào cót, vào kho và đã ẩn vào quả na, quả mít, quả hồng, 

quả bưởi… Những ngày có gió heo may, dù nắng giữa trưa cũng chỉ dìu dịu, đủ cho ta 

mặc một chiếc áo mỏng vẫn thấy dễ chịu. 

(theo Băng Sơn) 

Trả lời câu hỏi: 

1. Em hãy tìm trong bài đọc tiếng có vần “ay”. 

2. Em hãy tìm trong bài đọc tiếng có vần “iu”. 

II. Đọc hiểu văn bản                   

Cửa Tùng 

Từ cầu Hiền Lương, thuyền xuôi khoảng sáu cây số nữa là gặp biển cả mênh 

mông. Nơi dòng sông Bến Hải gặp sóng biển, chính là Cửa Tùng. Bãi cát ở đây từng 

được ca ngợi là “Bà chúa của các bãi tắm”. 

Kì diệu thay, trong một ngày, Cửa Tùng có ba màu sắc nước biển. Bình minh, 

mặt trời như chiếc thau đồng đỏ ỏi, chiếu xuống mặt biển, nước biển nhuộm màu hồng 

nhạt. Trưa, nước biển xanh lơ và khi chiều tà thì đổi sang màu xanh lục. 

(theo Thụy Chương) 

1. Em hãy đánh dấu  vào  đứng trước câu trả lời đúng: 

a. Bài đọc nói về địa danh nào? 

 Cửa Bể                            Cửa Tùng                                  Cửa Sắt 

b. Ở đầu bài đọc, thuyền của tác giả bắt đầu đi từ đâu? 

 Từ cầu Hiền Lương  Từ Cửa Tùng  Từ nhà tác giả 

c. Theo tác giả giải thích, Cửa Tùng là nơi như thế nào? 

 Cửa Tùng là nơi có cánh cổng lớn làm bằng gỗ tùng 

 Cửa Tùng là nơi mà đất liền tiếp giáp với sông Bến Hải 

 Cửa Tùng là nơi mà dòng sông Bến Hải gặp sóng biển 

d. Bãi cát ở Cửa Tùng được mệnh danh là gì? 
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 Vị Vua của các bãi tắm                               Công chúa cúa các bãi tắm 

 Bà Chúa của các bãi tắm 

e. Từ nào sau đây viết đúng chính tả?

 Cửa Tùng                                Cửu Tùng                         Cửa Từng 

2. Nối đúng: 

Màu sắc nước biển Cửa tùng vào từng thời điểm trong ngày: 

Bình minh  nước biển màu xanh lơ 

Buổi trưa  nước biển nhuộm màu hồng nhạt 

Chiều tà  nước biển đổi màu xanh lục 

 

B. KIỂM TRA VIẾT 

I. Kiểm tra viết chính tả : Học sinh chép lại đoạn văn sau: 

Lặng rồi cả tiếng con ve 

Con ve cũng mệt vì hè nắng oi 

Nhà em vẫn tiếng ạ ời 

Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru. 

(theo Trần Quốc Minh) 
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II. Kiểm tra kiến thức Tiếng Việt 

1. Điền vào chỗ trống: 

a. n hoặc l 

 
 

 

   

 

 

b. iêng hoặc iêc 

 
 

 

   

 

2. Nối các ô ở cột A và các cô ở cột B để tạo thành câu hoàn chỉnh: 

A  B 

 

Mặt biển 
 phẳng lặng, như tấm gương lớn. 

Mặt hồ  lững lờ trôi như tấm lụa đào. 

Dòng sông  có những con sóng lớn xô vào bờ. 

 

3. Chọn tiếng thích hợp để điền vào chỗ trống: 

a. Thầy Tú chăm chú nhìn các em                             của mình. (học sinh/ ông bà) 

khăn __ụa chim bồ __ông cái __oa 

cá d___ cái m___ củ r___ 
. 
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b. Bé Lan đang chạy nhảy tung tăng trên                              (mặt nước/ vỉa hè) 

c. Bác Hoa đang                              cho vườn rau của mình. (tưới nước/ đốt lửa) 

 

4. Em hãy điền tên của các loài hoa trong hình vào chỗ trống phía dưới: 

 
 

  

5. Viết một câu văn cho tình huống sau: 

Chủ nhật, bạn thân mời em đến nhà ăn sinh nhật, em sẽ nói gì với mẹ để xin 

đến dự sinh nhật bạn? 
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