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TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY 

 

PHIẾU ÔN TẬP HÈ - MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 

Đề số 1 

 

 Đọc thầm bài văn và làm bài tập. (3 điểm)  –   (Thời gian làm bài: 30 phút) 

 

Ngôi nhà ấm áp 

         Thấy chim đang xây tổ trên cây cao, rùa chế giễu: 

         - Ngôi nhà của bạn thật tồi tàn! Nó được làm bằng cành cây gãy, nó không có mái và 

trông thô quá. Tệ hơn nữa là bạn phải tự xây dựng nó. Tôi nghĩ nhà của tôi, vốn là mai của 

tôi, tốt hơn nhiều so với cái tổ của bạn. 

          - Đúng, tổ của tôi trông có vẻ tồi tàn. Nhưng tôi đã xây dựng nó nên tôi thích nó. Điều 

đặc biệt, nhà tôi có không gian cho gia đình và bạn bè trong khi mai của bạn bạn không thể 

chứa bất cứ ai khác ngoài bạn. Có lẽ bạn có một ngôi nhà đẹp hơn nhưng tôi có một ngôi 

nhà ấm áp hơn -  Chim vui vẻ nói. 

                                                                                                         (Sưu tầm) 

 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1(0,5 điểm): Ngôi nhà của chim được làm bằng gì? 

A. rơm khô                                         B. cỏ úa   C. cành cây gãy 

Câu 2(0,5 điểm): Ngôi nhà của rùa vốn là…… 

A. mai của rùa   B. đá cuội    C. cành cây khô 

Câu 3(0,5 điểm): Khoanh tròn những từ trong khung có thể thay thế cho từ chế giễu trong câu 

dưới đây: 

Rùa chế giễu ngôi nhà của chim. 

    chê cười         yêu thích          chê bai          chán nản          khen ngợi 
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 Câu 4(0,5 điểm): Các câu dưới đây câu nào đúng câu nào sai?  (Đúng điền Đ, sai điền S) 

 

a. Rùa cho rằng nhà của chim rất tồi tàn.  

b. Rùa tự mình xây tổ còn chim thì không.  

c. Nhà của rùa chính là mai của rùa.  

d. Chim rất thích chiếc tổ của mình.  

e. Nhà của rùa có chỗ cho tất cả mọi người.  

 

Câu 5.(1 điểm): Nối các con vật với nhà của chúng và viết 1 - 2 câu về nhà của một con vật em 

thích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

1.Chính tả ( Nghe viết)  (6 điểm ); Viết thật đẹp đoạn văn sau 

Chim vui vẻ nói: Tổ của tôi trông có vẻ tồi tàn. Nhưng tôi đã xây dựng nó nên tôi thích nó. 

Có lẽ bạn có một ngôi nhà đẹp hơn nhưng tôi có một ngôi nhà ấm áp hơn. 

 

 

 

 

 

2. Bài tập: (4 điểm) 

Câu 1: Chọn từ ngữ đúng và viết lại (1 điểm) 

                        Viết từ đúng 

ngẫm nghĩ ngẫm ngĩ 
 

………………………… 

chăng rằm trăng rằm 
 

………………………… 

xực nhớ sực nhớ 
 

………………………… 

thảo nguyên thảo nghuyên 
 

………………………… 

 

Câu 2: (1 điểm)  Điền vào chỗ trống 

a/  ai hay ay 

 

       ch……..nhựa                              bóng b…….                               m………tính 
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b/ d hay gi? 

 

 

 

 

             quả …..ừa                              ……ỏ táo                                    …….ưa chuột 

Câu 3: (1 điểm) Nối các cụm từ ở cột A với cụm từ ở cột B để tạo thành câu.(1,5 điểm) 

 

 

Buổi sáng  cả nhà cùng nhau ăn tối và xem tivi. 

Buổi trưa  tất cả mọi người đều đi ngủ. 

Buổi tối  chúng em ngủ trưa ngay tại lớp. 

Đêm khuya  chú gà gáy ò ó o chào ông mặt trời. 

 

Câu 4: (0,5 điểm) Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu: 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Câu 5: (0,5 điểm) Viết tên 4 đồ dùng học tập mà em thường dùng 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

A 

 

B 

   nước ta    đẹp    nhiều    cảnh    có 
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Đề số 2 

I.ĐỌC THÀNH TIẾNG: (7 điểm) ( GV cho học sinh bắt thăm và đọc theo phiếu) 

II. KIỂM TRA ĐỌC HIỂU: (3 điểm) 

Đọc thầm bài sau và trả lời câu hỏi 

                                                       Cô giáo em 

Cô dạy em tập vẽ 

Tháp Rùa ở Hồ Gươm 

Cô dạy em tập vẽ 

Trung thu đón chị Hằng. 

Nào màu xanh, màu đỏ 

Thoắt cái đã thành tranh 

Cô dạy em phối hợp 

Cam đen pha trắng hồng 

Cô dạy em ước mơ 

Qua từng nét chì tô 

Mai này em khôn lớn 

Em mãi biết ơn cô. 

 

Câu 1: Cô giáo dạy bạn nhỏ làm gì?  

A. làm toán                     B. tập viết                         C. tập vẽ 

Câu 2: Cô giáo dạy bạn nhỏ vẽ gì? 

A. Tháp Rùa, trung thu             B. Trườnghọc, Tháp Rùa     C. Trung thu, phốxá 

Câu 3: Qua từng nét tô vẽ, cô giáo dạy bạn nhỏ điều gì? 

A. Tính cẩn thận    B. Mơ ước  C. Tình yêu thương 

Câu 4: Viết  câu về cô giáo của em. 
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1.Viết chính tả (7 điểm)  Viết chính tả bài “Cô giáo em”  

 

 

2. Bài tập ( 3 điểm): 

Câu 1 (1,5 điểm): Điền vào chỗ trống: 

a) Điền d, gi hay r:    ….ọn… ẹp            áo ….áp                   ……èm cửa 

b) Điền oan hay oăn :   cái kh…….        tóc x……….           liên h………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2( 1,5 điểm): Nối các cụm từ ở cột A với cột B để tạo thành câu phù hợp: 

A                                                                                B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoa lan 

Bố Trang 

Quê Thắng ngan ngát. 

là cảnh sát. 

ở Bắc Giang. 
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b, Viết lại 1 câu em vừa nối: 

 

 

 

 

 

 

Đề số 3 

 

…… I.ĐỌC THÀNH TIẾNG: (7 điểm) ( GV cho học sinh bắt thăm và đọc theo phiếu) 

……II. KIỂM TRA ĐỌC HIỂU: (3 điểm) 

 

 

 

 

 

 

Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng: 

Câu 1: Bác mèo mướp nằm ngủ ở đâu? (0,5 điểm) 

A. Bên đống tro ấm         B. Trong bếp           C. Trong sân                 D. Ngoài vườn 

Câu 2: Mới sớm tinh mơ, con gì đã chạy tót ra giữa sân? (0,5 điểm) 

A. Mèo mướp           B. Chú gà trống             C. Chị gà mái                   D. Chó xù 

Câu3: Chú gà trống chạy tót ra giữa sân để làm gì? (0,5 điểm) 

A. Tắm nắng           B. Nhảy múa          C. Tìm thức ăn     D. Gáy vang: Ò…ó…o... o…! 

Câu 4: Ý nào diễn tả đôi mắt của bác mèo mướp (0,5 điểm) 

A. Tròn xoe như hai viên bi                   B. Lim dim đôi mắt 

C. Đôi mắt sáng long lanh                     D. Đôi mắt sáng rực lên 

Câu 5: Em hãy viết câu tả đôi cánh chú gà trống. (1 điểm) 

Chú gà trống ưa dậy sớm 

      Càng về sáng, tiết trời càng lạnh giá.  

      Trong bếp, bác mèo mướp vẫn nằm lì bên đống tro ấm. Bác lim dim đôi mắt, luôn 

miệng gừ gừ kêu: “Rét! Rét!”  

      Thế nhưng, mới sớm tinh mơ, chú gà trống đã chạy tót ra giữa sân.  

      Chú vươn mình, dang đôi cánh to, khỏe như hai chiếc quạt, vỗ cánh phành phạch, rồi 

gáy vang: ‘’Ò … ó … o … o …’’ 
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1. Viết chính tả đoạn văn sau:  

Trong vườn thơm ngát hương hoa 

Bé ngồi đọc sách gió hòa tiếng chim 

Chú mèo ngủ mắt lim dim 

Chị ngồi bậc cửa xâu kim giúp bà. 

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

2.  Bài tập (3 điểm) 

 

Câu 1. Nối đúng? (2 điểm) 

 

Cây bưởi  đang chín vàng ươm. 

Chùm khế  tròn nâu be bé. 

Hoa nhót  lấm tấm như sao sa. 

Những trái hồng xiêm  nhú những nụ hoa xinh xinh. 

 

Câu 2: Điền vào âm, vần và dấu thanh thích hợp vào chỗ trống: (1 điểm) 
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a) Điền uôc hay uôt:       đôi g…….                  máy t……. lúa 

        b) Điền tr hay ch:     cuốn …..uyện                   chơi …..ốn tìm 

 

Đề số 4 

…… I.ĐỌC THÀNH TIẾNG: (7 điểm) ( GV cho học sinh bắt thăm và đọc theo phiếu) 

……II. KIỂM TRA ĐỌC HIỂU: (3 điểm) 

Học trò của cô giáo chim Khách 

             Cô giáo chim Khách dạy cách làm tổ rất tỉ mỉ. Chích choè con chăm chú lắng nghe và 

ghi nhớ từng lời cô dạy. 

             Sẻ con và Tu Hú con chỉ ham chơi, bay nhảy lung tung. Chúng nhìn ngược, ngó xuôi, 

nghiêng qua bên này, bên nọ, không chú ý nghe bài giảng của cô. 

            Sau buổi học, cô giáo dặn các học trò phải về tập làm tổ. Sau mười ngày cô sẽ đến 

kiểm tra, ai làm tổ tốt và đẹp cô sẽ thưởng. 

 

Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng 

Câu 1: (0.5 điểm) Bài đọc có mấy câu? 

A. 3 câu  B. 4 câu  C. 5 câu  D. 6 câu 

Câu 2: (0.5 điểm) Chích choè con nghe giảng như thế nào? 

A. Chích choè ham chơi, bay nhảy lung tung 

B. Chích choè chăm chú lắng nghe lời cô 

C. Chích choè nhìn ngược ngó xuôi, không nghe lời 

Câu 3: (1 điểm) Sau buổi học cô giáo dặn các học trò phải về làm gì? 

A. Các trò phải tập bay 

B. Các trò phải học và ghi bài đầy đủ 

C. Các trò phải tập làm tổ 

Câu 4: (1điểm) Qua câu chuyện, em học tập được điều gì? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Viết chính tả: Viết đoạn văn sau chữ thật đẹp 
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Học trò của cô giáo chim Khách 

Cô giáo chim Khách dạy cách làm tổ rất tỉ mỉ. Chích choè con chăm chú lắng nghe và 

ghi nhớ từng lời cô dạy. 

                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             

4. Bài tập (3 điểm) 

Câu 1. Nối đúng? 

 

Tuần tới, lớp em  quyết tâm học tập thật giỏi. 

Mùa đông  tham gia chương trình văn nghệ. 

Em  nở trắng xóa, khắp vườn. 

Hoa xoan  tuyết phủ trắng xóa. 

 

Câu 2. Điền vào chỗ chấm: 

a. Điền k / c 

Có ….ông mài sắt …ó ngày nên …..im 

b. Điền ng / ngh 

Công cha như núi Thái Sơn 

……ĩa mẹ như nước trong …..uồn chảy ra 
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Đề số 5 

…… I.ĐỌC THÀNH TIẾNG: (7 điểm) ( GV cho học sinh bắt thăm và đọc theo phiếu) 

……II. KIỂM TRA ĐỌC HIỂU: (3 điểm) 

 

 

 

 

 

 

Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng 

 

Câu 1: (0.5 điểm) Hằng ngày, sẻ mẹ bay đi bay lại để làm gì? 

B. Để vui chơi với các con. 

C. Để nói chuyện cùng mọi người. 

D. Để kiếm mồi cho các con. 

Câu 2: (0.5 điểm) Đàn sẻ con bay đi bay lại làm gì? 

A. Để tập bay 

B. Để bắt sâu về chăm mẹ ốm. 

C. Để cùng đùa vui. 

Câu 3: (1 điểm) Đàn sẻ con đã chăm sóc mẹ như thế nào? 

A. Mớm từng con sâu cho mẹ. 

B. Cùng nhau làm tổ. 

C. Đi chơi cùng mẹ. 

Câu 4: (1điểm) Viết 1 câu nói về việc em đã giúp đỡ, chăm sóc bố mẹ? 

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

 

5. Viết chính tả (7 điểm): Viết chữ  thật đẹp đoạn văn sau: 

Sẻ con yêu mẹ 

         Ở khu rừng nọ, sẻ mẹ sống vui vẻ bên những chú sẻ non xinh đẹp. Hằng ngày, sẻ mẹ tất tả 

bay đi bay lại. Ai mời nói chuyện, sẻ mẹ đều từ chối: “Không được! Tôi còn phải kiếm mồi nuôi 

các con tôi”.  

Sẻ con yêu mẹ 

         Ở khu rừng nọ, sẻ mẹ sống vui vẻ bên những chú sẻ non xinh đẹp. Hằng ngày, sẻ mẹ 

tất tả bay đi bay lại. Ai mời nói chuyện, sẻ mẹ đều từ chối: “Không được! Tôi còn phải 

kiếm mồi nuôi các con tôi”.  

           Một hôm, mọi người chỉ thấy đàn sẻ con bay đi bay lại hối hả. Ai rủ đi chơi, bầy sẻ 

cũng lắc đầu: “Không được, không được!”. Thì ra, sẻ mẹ đang ốm. NGày nào sẻ con cũng 

đi bắt sâu. Chúng lại mớm từng con sâu cho mẹ, như trước đây mẹ đã mớm mồi cho chúng.  
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6. Bài tập (3 điểm) 

Câu 1. Nối đúng? 

 

Trăng rằm  cùng làm kế hoạch nhỏ. 

Chim chiền chiện  kêu chiêm chiếp tìm mẹ. 

Đàn gà con  cất tiếng hót vang lừng. 

Chúng em  Sáng vằng vặc. 

 

Câu 2. Điền vào chỗ chấm: 

a. Điền tr hay ch? 

Cuốn  …… uyện     …. ăm học  

b. Điền ươn hay ương? 

Hoa ph …………..       v ……………. vai 

 

 


