
1 
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY 

 

PHIẾU ÔN TẬP HÈ - MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 

Đề số 1 

I. Đọc hiểu: 

Sư tử và chuột nhắt 

         Sư tử đang ngủ. Chuột nhắt chạy qua sư tử làm nó choàng tỉnh và tóm được chuột. Chuột 

nhắt lên tiếng van xin sư tử tha mạng. 

        Chuột nhắt nói: 

        - Nếu ông thả cháu ra, cháu sẽ làm điều tốt cho ông. 

        Sư tử bật cười vì lời hứa của chuột nhắt, nhưng cũng thả chuột ra. 

        Một hôm, sư tử bị thợ săn bắt và trói vào thân cây. Chuột nhắt nghe tiếng sư tử gầm, chạy 

đến cắn đứt dây thừng và nói: 

         - Trước đây ông đã cười, ông không nghĩ là cháu lại có thể làm cho ông một điều tốt nào. 

Còn bây giờ ông thấy đó, có khi chuột nhắt cũng làm được việc lắm chứ. 

 

 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Chuột nhắt đã làm gì khi bị sư tử tóm được ? 

A. Chuột nhắt giả chết. 

B. Chuột nhắt van xin sư tử tha mạng. 

C. Chuột nhắt chế giễu sư tử. 

Câu 2: Khi thấy chuột nhắt van xin, sư tử đã làm gì ? 

A. Sư tử thả chuột ra. 

B. Sư tử mặc kệ chuột nhắt. 

C. Sư tử trói chuột nhắt lại. 

Câu 3: Khi thấy sư tử bị trói vào thân cây, chuột nhắt đã làm gì ? 

A. Chuột nhắt cười nhạo sư tử. 

B. Chuột nhắt gọi bạn bè đến giúp sư tử. 

C. Chuột nhắt cắn đứt dây thừng cứu sư tử. 
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         b. Viết 1 câu về chuột nhắt: 

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

 

II. Bài tập: 

Câu 1: Chọn từ ngữ thích hợp để hoàn thành câu. 

Bầu trời đêm được tô điểm bằng những …………………………… lấp lánh như những con 

……………………………. 

(đám mây, đom đóm, tia nắng, chim sẻ, ngôi sao, chim yểng) 

Câu 2: Sắp xếp rồi viết lại câu: 

a. thú/ nhà/ xanh/ là/ của/ rừng/ muông 

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                             

b. bông/ tỏa/ ngào/ những/ hoa/ ngạt/ thơm/ huệ/ hương 

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                             

B. Viết chính tả đoạn văn sau:  

Sư tử và chuột nhắt 

         Sư tử đang ngủ. Chuột nhắt chạy qua sư tử làm nó choàng tỉnh và tóm được chuột. Chuột 

nhắt lên tiếng van xin sư tử tha mạng. 

        Chuột nhắt nói: 

        - Nếu ông thả cháu ra, cháu sẽ làm điều tốt cho ông. 

        Sư tử bật cười vì lời hứa của chuột nhắt, nhưng cũng thả chuột ra. 
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2. Bài tập: 

a. Điền r, d hay gi: 

        ……iều bay, …….iều lá tre bay lưng trời. Sáo tre, sáo trúc bay lưng trời. ………ó đưa 

tiếng sáo, ……ó nâng cánh …….iều. Tiếng sáo ……...iều  ……….u em vào ……..ấc ngủ. 

b. Điền vần ưt hay ưc và dấu thanh thích hợp: 

Cuối tuần, mẹ và bé đi siêu thị mua đồ. Mẹ mua biếu bà quả thị thơm ph……………, 

mua cho chị lọ m…………. dâu, mua cho bé chiếc bút m…………. 

Đề số 2 

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! 
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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? 

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 thật đẹp đoạn văn sau:  

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

 

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

 

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 

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 
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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 

Chị ngồi  bậc cửa sâu kim giúp bà. 
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Đề số 3 

1. Đọc trơn 

Bác đưa thư 

    Bác đưa thư trao cho Minh một bức thư. Đúng là thư của bố rồi. Minh mừng quýnh. 

Minh muốn chạy thật nhanh vào nhà khoe với mẹ. Nhưng em chợt thấy bác đưa thư 

mồ hôi nhễ nhại. 

 

Bài 1. a) Hãy tìm các tiếng trong bài ”Bác đưa thư”có chứa vần uynh: 

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

b) Tìm 2 tiếng ngoài bài có chứa vần ao: 

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

Bài 2. Điền oat hay oăt và dấu thanh phù hợp? 

       s............ vé      sinh h............   nhọn h............ 

       thoăn th............     lưu l............   h............ bát 

Bài 3. Nối các ô chữ thành câu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ hai  

 

Sau giờ học, em theo anh 

là ngày chào cờ. 

Khi cô giáo đang giảng bài 

Bầu trời xanh 

Khi mắc khuyết điểm  

 

em rất buồn. 

 

đi thả diều. 

em không nói chuyện riêng. 

thăm thẳm. 

lấp lánh trên bầu trời. 

Những ngôi sao 
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Đề số 4 

Bài 1/    Bài đọc 

Anh em tre 

 Giữa đêm khuya, trăng sáng vằng vặc làm anh em tre không ngủ được. Cậu em thì 

thầm hỏi anh: “ Anh ơi, anh được gọi là Tre, nhà mình được gọi là luỹ Tre, vậy sao tên em là 

Măng?” 

          Anh khẽ bật cười: “ Khi nào lớn, em sẽ được gọi là Tre. Lúc bé, anh cũng gọi là Măng 

mà.” 

 

Bài 2/   Điền vần thích hợp vào chỗ trống 

a/ uôc hay uôt 

Kìa chú tắc kè 

B…… chặt cành tre 

Cho dù nắng lửa 

S….. cả mùa hè 

Tắc kè, tắc kè! 

b/ iêc hay iêt 

Diều lên, diều lên 

Ơi chú hải quân 

Tàu qua vịnh b…… 

Sáo ngân – tiếng còi 

Chào trời thân th…… 

Bài 3/   Viết 3 tiếng có vần: 

 

iêm:…….…………………………………………………………………………… 

Bài 4/   Đặt 1 câu trong đó có từ “xinh đẹp” : 

 

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

 

. 

/ 

/ 

/ 
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Đề số 5 

I. Đọc thầm và làm bài tập  

Bông hồng 

 Giữa vườn lá um tùm xanh mướt còn ướt đẫm sương đêm, một bông hoa đang rung 

rinh trước gió. Màu hoa đỏ thắm. Cánh hoa mịn màng , khum khum úp sát vào nhau như 

còn ngập ngừng chưa muốn nở hết. Đoá hoa toả hương thơm ngát. Một bông hồng nhung 

tuyệt đẹp! 

 

            Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Bông hồng ở đâu? 

A. Giữa cánh đồng 

B. Bồn hoa trước nhà 

C. Giữa vườn lá um tùm 

Câu 2: Câu văn ca ngợi vẻ đẹp của bông hoa hồng trong bài. 

A. Bông hồng tuyệt đẹp! 

B. Một bông hồng nhung tuyệt đẹp! 

C. Bông hồng nhung đẹp quá! 

Câu 3: Hãy viết 1 câu về loài cây em thích 

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

 

Câu 4: Điền l hay n vào chỗ chấm. 

- ....âng niu  ;           ....o lắng  ;              ăn ....o   ;                 ....ặng  ....ẽ. 

- ....iềm vui  ;         trời ....ắng   ;            ....ăm mới   ;              ...íu  ...o    

Câu 5: Điền ch hay tr vào chỗ chấm. 

- .....ốn tìm   ;                 bức  .....anh   ;                  tập  .....ung      
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- .....ung thu  ;                .......ân trọng   ;                 ......ung thủy  

- leo ......èo ;                    ......ung thủy     ;                  .......ân thành   

 

 

 

 


