
Trêng tiÓu häc ngäc thôy 

 

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

Lớp 1A.......... 

  Thứ sáu ngày 26 tháng 6 năm 2020 

bµi kiÓm tra ®Þnh k× cuèi häc k× II 

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 thÇm 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, 3. 

C©u 1: Gµ con vµ VÞt con ®Òu häc líp c« gi¸o nµo?  

A. C« gi¸o Ngçng            B. C« gi¸o Häa Mi           C. C« gi¸o ChÝch Chße 

C©u 2: Nèi víi ý ®óng  

    

 

 

 

 

C©u 3: V× sao VÞt con thÊy hèi hËn vÒ viÖc lµm cña m×nh? 

   A. V× VÞt kªu to¸ng lªn lµm c« Ngçng kh«ng vui. 

   B. V× VÞt kªu to¸ng lªn lµm Ngçng ót giËt m×nh, suýt ng·.                 

   C. V× VÞt ch¹y l¨ng x¨ng trªn ®êng nªn bÞ vÊp ng·.                 

C©u 4: Qua bµi ®äc trªn, em muèn khuyªn b¹n VÞt con ®iÒu g×? 
               

               

               

               

               

 

             GV coi thi                                                              
 

              GV chấm lần 1 
 

             GV chấm lần 2 

Gµ vµ VÞt 

 Gµ con vµ VÞt con ®Òu häc líp c« gi¸o Häa Mi. Gµ nghe lêi c« gi¸o: 

Khi ®i ®êng, Gµ lu«n ®i bªn tay ph¶i, gÆp ai Gµ còng ®øng l¹i khoanh tay 

chµo. Cßn VÞt th× chØ thÝch ch¹y l¨ng x¨ng, thÊy ai còng hÐt to¸ng lªn gäi 

Çm Ü. 

 Mét h«m, thÊy c« Ngçng dÉn con ¨n cá ë bê ruéng. VÞt g©n cæ lªn 

gäi Ngçng con Çm Ü, lµm bÐ Ngçng ót giËt m×nh, suýt r¬i xuèng níc. ThÊy 

vËy, VÞt rÊt hèi hËn vÒ viÖc lµm cña m×nh. 

                                                                                       Theo Nguyễn Thị Hòa                 

 

Gµ con 
thÊy ai còng hÐt to¸ng lªn gäi tªn Çm Ü. 

gÆp ai còng ®øng l¹i khoanh tay chào. 

giËt m×nh, suýt r¬i xuèng níc. 

VÞt con 



Trêng tiÓu häc ngäc thôy 

 

bµi kiÓm tra ®Þnh k× cuèi häc k× II 

N¨m häc 2019 - 2020 

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 1 
 

ĐỀ ĐỌC THÀNH TIẾNG: (7 điểm)  

ĐỀ SỐ 1 

Anh em nhµ Thá 

Ng«i nhµ nhá ven rõng cã ba mÑ con nhµ Thá sèng hßa 

thuËn. Mét h«m, tríc khi vµo rõng kiÕm thøc ¨n, Thá mÑ 

chia cho mçi con mét cñ cµ rèt lµm b÷a tra. MÑ ®i råi hai 

anh em Thá thu dän nhµ cöa thËt gän gµng, s¹ch sÏ. 
 

* GV hỏi HS 1 trong 2 câu hỏi sau: 

Câu 1: Trước khi đi kiếm ăn, Thỏ mẹ cho các Thỏ con cái gì? 

Câu 2: Khi mẹ vắng nhà, hai anh em thỏ đã làm gì? 

 

ĐỀ SỐ 2 

Anh chµng MÌo Míp 

MÌo Míp vèn lêi biÕng vµ tham ¨n. N¨m nay, MÌo 

Míp lªn 6 tuæi, ®· häc xong líp mÉu gi¸o lín vµ b¾t ®Çu 

lªn líp mét. Nhng trong khi c¸c b¹n chuÈn bÞ s¸ch vë cho 

n¨m häc míi th× MÌo Míp vÉn rong ch¬i b¾t bím, h¸i 

hoa. 
 

* GV hỏi HS 1 trong 2 câu hỏi sau: 

Câu 1: Mèo Mướp đang học lớp mấy? 

Câu 2: Khi các bạn chuẩn bị sách vở thì Mèo Mướp làm gì? 

ĐỀ SỐ 3 

Bµ vµ ch¸u 

MÑ mang vÒ cho Thu mét quyÓn s¸ch. MÑ nãi: 

 - Khi con cßn nhá, bµ thêng ®äc s¸ch vµ kÓ chuyÖn 

cho con nghe. B©y giê con ®· biÕt ®äc, biÕt viÕt. Con h·y 

®äc cho bµ nghe nhÐ! 

 Thu ch¹y ®Õn bªn bµ vµ nãi: 

 - Bµ ngåi xuèng ®©y? Ch¸u ®äc s¸ch cho bµ nghe nhÐ! 

* GV hỏi HS 1 trong 2 câu hỏi sau: 

Câu 1: Khi mang về cho Thu quyển sách, mẹ bảo Thu làm gì? 

Câu 2: Nhờ đi học, Thu đã biết thêm những việc gì? 



Trêng tiÓu häc ngäc thôy  

bµi kiÓm tra ®Þnh k× cuèi häc k× II 

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 đoạn sau trong thời gian 15 phút. 

      Em thương 

  Em thương làn gió mồ côi 

                                 Không tìm thấy bạn vào ngồi trong cây. 

                                      Em thương sợi nắng đông gầy 

                                 Run run ngã giữa vườn cây cải ngồng. 

                              Nguyễn Ngọc Ký 

 (Không yêu cầu HS viết hoa các chữ cái đầu câu, không viết tên tác giả) 

 

2. Bài tập (3 điểm) (Đã in trong phần bài làm của HS)   

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trêng tiÓu häc ngäc thôy 

 

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

Lớp 1A.......... 

  Thứ sáu ngày 26 tháng 6 năm 2020 

  bµi kiÓm tra ®Þnh k× cuèi häc k× II 

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)  

 Bµi 1: Nèi « ch÷ ë cét A víi « ch÷ ë cét B cho phï hîp 

               

Trêi mïa thu  ®· chÝn vµng  

C¸c d·y nói  trong xanh 

Níc ch¶y  cao ®å sé 

Ruéng lóa  rãc r¸ch trong khe nói 

  

Bµi 2: §iÒn vµo chç chÊm ch÷ r, d hoÆc gi 

                            Buæi tra mïa hÌ 

¤ng trêi cßn ®ã   TiÕng ve gäi giã 

…..ã ®i ngñ …..åi   .….©m …..an ®Çy trêi. 

  

A B 



Bµi 3: tranh  hay chanh ? 

- MÑ em mua qu¶ …..………….…    

- B¹n Hµ vÏ bøc ………..……. thËt ®Ñp. 

          Bµi 4: Chän 1 tõ trong ngoÆc ®Ó ®iÒn vµo chç trèng cho thÝch hîp 

(häc tËp, ch¨m chØ, ngoan ngo·n) 

Gµ con biÕt nghe lêi c« gi¸o. B¹n Êy thËt......................................... 

 
 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĐỀ SỐ 1 

Anh em nhµ Thá 

Ng«i nhµ nhá ven rõng cã ba mÑ con nhµ Thá sèng 

hßa thuËn. Mét h«m, tríc khi vµo rõng kiÕm thøc ¨n, 

Thá mÑ chia cho mçi con mét cñ cµ rèt lµm b÷a tra. MÑ 

®i råi hai anh em Thá thu dän nhµ cöa thËt gän gµng, 

s¹ch sÏ. 

…………………………………………………………………… 
 

ĐỀ SỐ 2 

Anh chµng MÌo Míp 

MÌo Míp vèn lêi biÕng vµ tham ¨n. N¨m nay, MÌo 

Míp lªn 6 tuæi, ®· häc xong líp mÉu gi¸o lín vµ b¾t 

®Çu lªn líp mét. Nhng trong khi c¸c b¹n chuÈn bÞ s¸ch 

vë cho n¨m häc míi th× MÌo Míp vÉn rong ch¬i b¾t 

bím, h¸i hoa. 

…………………………………………………………………… 
 

ĐỀ SỐ 3 

Bµ vµ ch¸u 

MÑ mang vÒ cho Thu mét quyÓn s¸ch. MÑ nãi: 

 - Khi con cßn nhá, bµ thêng ®äc s¸ch vµ kÓ 

chuyÖn cho con nghe. B©y giê con ®· biÕt ®äc, biÕt viÕt. 

Con h·y ®äc cho bµ nghe nhÐ! 

 Thu ch¹y ®Õn bªn bµ vµ nãi: 

 - Bµ ngåi xuèng ®©y? Ch¸u ®äc s¸ch cho bµ nghe 

nhÐ! 

 



Trêng tiÓu häc ngäc thôy 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II 

N¨m häc 2019 - 2020 

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 1 
 

 Bài KTĐK được giáo viên sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm và góp ý những hạn 

chế, cho điểm theo thang điểm 10 (mười) không cho điểm 0 (không) và không làm tròn 

điểm ở bài kiểm tra đọc, kiểm tra viết.  
 

A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng (7 điểm) 

- Thao tác đọc đúng: tư thế, cách đặt sách vở, cách đưa mắt đọc (1điểm) 

- Đọc lưu loát , rõ ràng (1điểm) 

- Phát âm đúng các âm, vần khó cần phân biệt (1điểm) 

- Âm lượng vừa đủ nghe (1điểm) 

- Tốc độ đọc đạt yêu cầu 30 tiếng/phút (1điểm) 

- Ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu, các cụm từ (1điểm) 

- Trả lời đúng nội dung  câu hỏi (1điểm) 

II. Đọc hiểu (3 điểm)  

Câu Đáp án Điểm 

1 B 0,5 điểm 

2 

Nối đúng mỗi ý được 0,5 điểm 

-Gà con gặp ai cũng đứng lại khoanh tay chào. 

-Vịt con thấy ai cũng hét toáng lên gọi tên ầm ĩ  

1 điểm 

3 B 0,5 điểm 

4 

-HS viết thành câu, VD: Vịt con ơi, bạn nên nghe lời cô 

giáo nhé. Vịt con đừng hét ầm ĩ khi gọi người khác nhé. 

Vịt con hãy học tập gà con nhé.…. (Học sinh không viết 

hoa không trừ điểm) 

1 điểm 

 

B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) 

I. Viết chính tả (7 điểm) 

        - Tốc độ đạt yêu cầu: 2 điểm 

        - Viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ: 2 điểm 

        - Viết đúng chính tả: 2 điểm. (Nếu sai từ 1-2 lỗi: 1,5 điểm; sai 3-4 lỗi: 1điểm,  

sai 5-6  lỗi: 0,5điểm; sai trên 6 lỗi: Không ghi điểm) 

        - Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1điểm 

II. Bài tập (3 điểm) 

Bài  Đáp án Điểm 

1 

-Nối đúng mỗi câu được 0,25 điểm 

Trời mùa thu trong xanh. Các dãy núi cao đồ sộ. Nước chảy róc 

rách trong khe núi. Ruộng lúa đã chín vàng 

1 điểm 

 

2 
-Điền đúng mỗi chỗ được 0,25 điểm 

Gió đi ngủ rồi            Râm ran đầy trời 

1 điểm 

 

3 
-Điền đúng mỗi chỗ được 0,25 điểm 

Mẹ em mua quả chanh.           Bạn Hà vẽ bức tranh thật đẹp. 

0,5 điểm 

 

4 Bạn ấy thật ngoan ngoãn.   0,5 điểm 



 


