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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)  

Đọc bài sau và trả lời câu hỏi 

 

 

 

 

 
 

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

Câu 1: Bố gửi tặng bé Hà quà gì?  

A. Cái đồng hồ treo tường 

B. Cái đồng hồ đeo tay 

C. Con gấu bông màu hồng                                  

Câu 2: Nhận được quà của bố Hà thấy thế nào? 

A. Nhớ bố, mong bố về với Hà 

B. Buồn, lo lắng  

C. Bất ngờ và rất vui                                                                                           

Câu 3: Nối ô chữ cho phù hợp:                             

 

 

 

 
 
 

Câu 4: Hãy viết tên 2 mùa trong năm mà em biết   
                       

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

          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) 

Quà của bố 
       Bố Hà là bộ đội, đóng quân ở xa nhà. Vào ngày sinh nhật, bố tặng bé 
món quà bất ngờ. Đó là cái đồng hồ đeo tay xinh xắn màu hồng. Ba anh 
chàng kim chăm chỉ chạy cả ngày. Bé vui lắm và cảm ơn bố thật nhiều.  

Gµ g¸y 

Hai ngêi b¹n 

Díi ch©n nói 

lµ dßng s«ng nhá. 

b¸o hiÖu ngµy míi. 

ngåi nÆn ®å ch¬i. 
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KIỂM TRA VIẾT   
1. Chính tả (7 điểm)    

  * Giáo viên đọc cho học sinh viết: 

-  ưa, ang, uôm, inh 

-  chăm chỉ, yêu thương. 

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

Em yêu mái trường 

Hàng cây xanh mát 

Xôn xao tiếng hát 

Rộn vang tiếng cười.  

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

 

2 Bài tập (3 điểm)  Điền vào chỗ chấm 

   + ng hay ngh:       …………ăn kéo   ;                        ..…….ỉ hưu 
 

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

……....ỏ cá 

  + c hay k:                 ………  ềnh càng                      

……….ơn giông 

 
 
 

 

 

 

 


