
Phßng Gd&®t quËn long biªn 

Trêng tiÓu häc ngäc thôy 

 

Họ và tên HS:............................................................................... 

Lớp 1A.......... 

  Thứ  sáu  ngày 27 tháng 12 năm 2019 

bµi kiÓm tra ®Þnh k× cuèi häc k× I 

N¨m häc 2019 - 2020 

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 1 
Kiểm tra đọc-Thời gian 35 phút 

 

Điểm Nhận xét của giáo viên 
 

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

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

                         

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

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

                                                  §äc bµi sau vµ tr¶ lêi c©u hái   

 

 

 

 

 

 
 

 

Khoanh vµo ch÷ c¸i ( A; B; C ) tríc c©u tr¶ lêi ®óng ë c©u 1, 2, 3 

C©u 1: Hå nµo cã trong bµi?  

A. Hå T©y 

B. Hå G¬m 

C. Hå B¶y MÉu                                  

C©u 2: Hµ Néi nh thÕ nµo? 

A. RÊt Ýt phè  

B. Cã nhiÒu phè.   

C.  RÊt v¾ng vÎ.       

C©u 3: B¹n nhá cã t×nh c¶m g× víi Hµ Néi ? 

A. RÊt nhí  

B. RÊt th¬ng.   

C. RÊt yªu.                                                                                           

C©u 4: Nèi « ch÷ cho phï hîp:                             

 

 

 

 
 
 

          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) 

          Hµ  Néi cña em 

Hµ Néi cã Hå T©y 

Mïa hÌ sen hång në 

H¬ng th¬m bay trong giã 

NÝu ch©n ngêi ®i xa.  

BÇu trêi  

C¸c  b¹n 

Mïa hÌ 

Hµ Néi cã nhiÒu phè 

§êng nh nhÖn gi¨ng t¬ 

Cã nhµ em ë ®ã 

Yªu l¾m Hµ Néi ¬i!  

              ( Theo Quang Minh) 
 

ch¬i th¶ diÒu. 

cã nhiÒu tiÕng ve. 

cã nhiÒu m©y xanh. 
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Trêng tiÓu häc ngäc thôy 
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ĐỀ ĐỌC THÀNH TIẾNG: (7 điểm)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          PHIẾU KIỂM TRA ĐỌC – SỐ 1 

- ươi, âng, yêm, uông 

- suối chảy, tưới cây, nhảy dây, chao liệng, sưởi nắng 

          Ở trường cô giáo dạy 

          Nhìn tín hiệu giao thông 

          Khi đèn đỏ sang lên 

          Người và xe dừng lại. 
          Đèn vàng sẽ báo hiệu 

          Mọi người chuẩn bị đi 

          Đèn xanh bật lên rồi 

          Lưu thông như thường lệ. 

 
                          PHIẾU KIỂM TRA ĐỌC – SỐ 2 

- ươm, anh, yên, ăm, iêm 

- quý hiếm, bay cao, đường làng, bình minh, cánh diều 

              Dòng sông quê em 

              Uốn mềm như dải lụa 

              Những khi trăng sáng tỏ 

              Lung linh ngàn sao đêm. 
 

                          PHIẾU KIỂM TRA ĐỌC – SỐ 3 

    - uôi, êu, yên, eng, anh, ươm 

   - xà beng,  luống cày, dòng sông, leo trèo, thổi sáo 

  - Hải ở nhà với bà để mẹ đi chợ mua cá, cà chua, rau 

cải, quả dừa, quả ổi….. Trời bỗng đổ mưa to mà mẹ 

vẫn chưa về. Bé Hải lo cho mẹ quá.  
 

                          PHIẾU KIỂM TRA ĐỌC – SỐ 4 

  - uông, ưu, ang, ươu, iêm, ăm, inh, yên, ương, ươm. 

 - bãi biển, bay lượn, niềm vui, cây nến, uôn dẻo 

                         Bàn tay cô giáo 

Vá áo cho em 

Như tay chị cả 

Như tay mẹ hiền 



 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                          PHIẾU KIỂM TRA ĐỌC – SỐ 5   

 -  ung,  iêu,  ương, ăm,  uôm,  iêng 

- chú cừu, rau non,  tươi cười, buôn làng,  ễnh ương 

- Mùa thu về, bầu trời xanh trong, lá bàng màu đỏ, 

dòng sông phẳng lặng, sóng gợn lăn tăn. Dưới sông 

từng đàn cá tung tăng bơi lội.  
 

                          PHIẾU KIỂM TRA ĐỌC – SỐ 6   

- uôn , ăng, im, eo, ênh, yêm 

- vải thiều, sương đêm, trắng tinh, quả mận 

- Bình minh lên, gà mẹ dẫn đàn con ra vườn kiếm ăn. Bắt 

xong con mồi nào, gà mẹ lại âu yếm chia cho đàn con. 

Khi đã no nê, gà mẹ dẫn đàn con về nghỉ dưới đống rơm 

vàng óng.    

 

                          

PHIẾU KIỂM TRA ĐỌC – SỐ 7 

- ưu, ông, ăn, yên, inh, uông, ua, ăng 

- Trăng sáng, chim yến, siêng năng, cuộn dây, sừng hươu 
- Khách du lịch đi ra vịnh ngắm cảnh. Ca nô xình xịch, bập 

bềnh, gió mát, rất thích. Nắng chênh chếch làm cho mặt 

vịnh lấp lánh. 

 

                          PHIẾU KIỂM TRA ĐỌC – SỐ 8 

    - ơm, au, in, anh, iêng. 

    - hình vuông, đông vui, hăng say, sừng hươu, vầng 

trăng. 

    - Nải chuối tiêu đã chín vàng. 

    - Bé yêu quý ông bà, cha mẹ. 

    - Cô dạy bé phải biết vâng lời người lớn. 
     
 



Phßng Gd&®t quËn long biªn 

Trêng tiÓu häc ngäc thôy 
 

bµi kiÓm tra ®Þnh k× cuèi häc k× I 

N¨m häc 2019 - 2020 

MÔN TIẾNG VIỆT - Lớp 1 

KIỂM TRA VIẾT   
1. Chính tả (7 điểm)    

  * Giáo viên đọc cho học sinh viết: 

-  uông, anh, ươn, yêu  
-  chăm chỉ , khiêm tốn 

       * GV viết lên bảng cho học sinh chép vào giấy kiểm tra 

        Bé vui hớn hở 

Tung cánh diều lên 

Diều bay trong gió 

Giữa trời mênh mông 

  

(Không yêu cầu HS viết hoa các chữ cái đầu câu) 

 

2. Bài tập (3 điểm)  Điền vào chỗ chấm 

   + ay hay  ây :               t…… áo   ;                         đám m ..……. 
 

  + d, gi hay r:               hình …...  áng                     đồng …….uộng 

  + c hay k:                 ………  ềnh càng                      ……….ơn giông 

 
 
 

 

 

 

 

 
 



Phßng Gd&®t quËn long biªn 

Trêng tiÓu häc ngäc thôy 

 

Họ và tên HS:............................................................................... 

Lớp 1A.......... 

  Thứ sáu  ngày 27 tháng 12 năm 2019 

bµi kiÓm tra ®Þnh k× cuèi häc k× I 

N¨m häc 2019 - 2020 

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 1 
Kiểm tra viết (Thời gian: 40 phút) 

 

Điểm Nhận xét của giáo viên 
 

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

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

 

1. Viết chính tả (7 điểm) 
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                                 
                                                               
                                                               
                                                               

2 . Bài tập (3 điểm):  Điền vào chỗ chấm 

   + ay hay ây :               t…… áo   ;                         đám m ..……. 
 

  + d, gi hay r:               hình …...  áng                     đồng …….uộng 

  + c hay k:                 ………  ềnh càng                  ……….ơn giông 

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) 
 


