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Đề thi Tiếng việt 1 – Học kì 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống 

Tải nhiều nhất 

Đề kiểm tra cuối kì số 1 

1. Đọc thành tiếng (4 điểm) 

Sớm nay thức dậy, Nam chợt thấy 

một chú chim sâu. Chim hớn hở như 

chào Nam. Nó nhảy nhót một hồi rồi 

bay qua bay lại, tìm bắt sâu bọ cho 

cây. Nam thấy rất thích thú. 

 

Câu hỏi: Sáng sớm thức dậy, Nam thấy thích thú vì điều gì? 

2. Viết chính tả (2 điểm) 
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3. Đọc hiểu (2 điểm) 

Tình bạn 

Nhím Xù và Thỏ Xám là hai bạn 

thân. Mùa hè, hai bạn rủ nhau đi hái 

hoa, đào củ. Mùa thu, hai bạn ra bãi 

cỏ nô đùa. Ngày lại ngày, tình bạn 

càng thêm thắm thiết. 

 

a. Mùa thu, hai bạn………………. 

b. Mùa hè, hai bạn……………. 

4. Điền “c”; “k” hoặc “ng”; “ngh” vào chỗ trống (1 điểm) 

 

5. Nối (1 điểm) 
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Đề kiểm tra cuối kì số 2 

1. Đọc thành tiếng (4 điểm) 

Gió 

Gió đưa những cánh diều bay bổng 

Gió ru cái ngủ đến la đà 

Hình như gió cũng thèm ăn quả 

Hết trèo cây bưởi lại cây na... 

(Ngô Văn Phú) 

Câu hỏi: Gió đi qua những loại cây nào? 

2. Viết chính tả (2 điểm) 
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3. Đọc hiểu (2 điểm) 

Bé ngoan 

Mẹ ra vườn hái rau, bé cầm rổ cho mẹ. Mẹ 

ngồi xếp quần, bé ngồi xếp cùng. Mẹ vào 

bếp nấu cơm, bé nhặt rau cho mẹ. Xong 

việc, mẹ ôm bé vào lòng, thơm lên trán bé. 

 

a. Mẹ vào bếp nấu cơm,…………. 

b. Xong việc, mẹ……………. 

4. Điền “ng”; “ngh” thích hợp vào chỗ trống: (1 điểm) 

 

5. Tìm từ ngữ sai và viết lại câu cho đúng? (1 điểm) 

a. Chú chin vành khuyên hót líu lo. 

b. Chú chuột chạy quanh cánh đồn. 
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Đề kiểm tra cuối kì số 3 

1. Đọc thành tiếng (3.5 điểm) 

Nhà vịt ở gần một con kênh xinh 

xinh. Hôm nay trời đẹp, bố mẹ cho 

vịt ra kênh tập bơi. Mới tập mà vịt 

con đã bơi rất nhanh. Vịt bố vịt mẹ 

vui quá, kêu “cạp cạp 

 

Câu hỏi: Vịt con được bố mẹ dạy điều gì? 

2. Viết chinh tả (2 điểm) 

 

Câu 3: Đọc hiểu (2 điểm) 
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Ngày cuối năm 

Ngày cuối năm, bé cùng cả nhà gói 

bánh chưng. Bố thì dọn bàn ghế lấy 

chỗ trống ngồi gói bánh. Còn mẹ 

chuẩn bị gạo nếp, thịt, đỗ, lá chuối 

xanh. Sau một hồi bận rộn cũng 

chuẩn bị xong. 

 

a. Bé cùng cả nhà………………. 

b. Mẹ chuẩn bị…………………. 

4. Điền “um”, “un” hoặc “ung” vào chỗ trống (1,5 điểm) 

 

5. Sắp xếp từ thành câu và viết lại câu (1 điểm) 

a. Mẹ, chợ huyện, chở cá, ra. 

b. ông nội, bà nội, em, đón, về nhà, và 

  



VietJack.com                                                               Facebook: Học Cùng VietJack 

 

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com                             Youtube: Học Cùng VietJack 

 

 

Đề kiểm tra cuối kì số 4 

1. Đọc thành tiếng (3,5 điểm) 

Quê Hương 

Quê hương là con diều biếc 

Tuổi thơ con thả trên đồng 

Quê hương là con đò nhỏ 

Êm đềm khua nước ven sông. 

(Đỗ Trung Quân) 

Câu hỏi: Đối với các bạn nhỏ, quê hương là gì? 

2. Viết chính tả (2 điểm) 
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3. Đọc hiểu (2 điểm) 

Buổi liên hoan 

Cô giáo phát cho mỗi bạn một túi 

quà nhỏ mang về nhà. Túi quà của 

bé có những chiếc kẹo nhiều màu 

sắc, trông thật ngon lành. Thế nhưng 

bé không bóc ra ăn ngay, mà cho 

vào cặp, mang về nhà cho ông. 
 

 

a. Cô giáo phát cho mỗi bạn………………….. 

b. Bé cho kẹo vào cặp để………………….. 

4. Điền “ng” hoặc “ngh” thích hợp vào chỗ trống (1 điểm) 

 

5. Em hãy khoanh vào từ viết đúng dưới đây: (1,5 điểm) 

a. Cành cây rụng hết lá trông càng gầy (guộc/ ghuộc). 

b. Mặt mày nhem nhuốc (chẳng/ trẳng) đáng yêu đâu. 

c. (Cánh/ Kánh) tay em bé trắng nõn.  
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Đề kiểm tra cuối kì số 5 

1. Đọc thành tiếng (4 điểm) 

Quê em 

Quê em đồng lúa nương dâu 

Bên dòng sông nhỏ nhịp cầu bắc ngang 

Dừa xanh tỏa mát đường làng 

Ngân nga tiếng hát, rộn ràng tiếng thoi. 

(Nguyên Hồ) 

Câu hỏi: Bạn nhỏ nhắc đến những cảnh vật nào ở quê hương? 

2. Viết chính tả (2 điểm) 
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3. Đọc hiểu (2 điểm) 

Trường em 

Trường em có rất nhiều hoa và cây 

xanh. Sau khi tan học, em và các 

bạn thường tưới nước, bắt sâu cho 

cây. Được chăm sóc chu đáo, cây 

cối lúc nào cũng xanh mướt. 

 

a. Trường em có rất nhiều……………. 

b. Sau khi tan học,…………….. 

4. Điền “g” hoặc “gh” thích hợp vào chỗ trống (1 điểm) 

 

5. Sắp xếp từ thành câu và viết lại câu: (1 điểm) 

Trường học, thứ hai, ngôi nhà, là, của em. 
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Đề kiểm tra cuối kì số 6 

1. Đọc thành tiếng (3 điểm) 

Tết đang vào nhà 

Hòa đào trước ngõ 

Cười tươi sáng hồng 

Hoa mai trong vườn 

Lung linh cánh trắng 

 

Sân nhà đầy nắng 

Mẹ phơi áo hoa 

Em dán tranh gà 

Ông treo câu đối. 

(Nguyễn Hồng Kiên) 

Câu hỏi: Bài thơ trên miêu tả dịp nào trong năm? 

2. Viết chính tả (2 điểm) 

 

3. Đọc hiểu (2 điểm) 
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Đà Lạt 

Nghỉ mát ở Đà Lạt thật là tuyệt vời. Nếu 

Nha Trang mát nhờ gió biển thì Đà Lạt 

mát nhờ khí hậu cao nguyên. Đến Đà 

Lạt lần đầu, bạn có cảm giác lâng lâng, 

hư ảo như huyền thoại. 

 

a. Nha Trang mát nhờ............ 

b. Đà Lạt mát nhờ............ 

4. Điền “g”, “gh” vào chỗ trống: (1 điểm) 

 

5. Điền “rắp”, “cánh”, “kết”, “thúng” vào chỗ trống (1 điểm) 

 

6. Viết tiếng có vần dưới đây: (1 điểm) 
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Đề kiểm tra cuối kì số 7 

1. Đọc thành tiếng (4 điểm) 

Lúc học hát, Nam ước làm ca sĩ. 

Lúc nghe mẹ đọc thơ, Nam lại ước 

trở thành nhà thơ. Khi ra biển, Nam 

ước là người lái tàu, vượt qua những 

con sóng lớn. Nhìn lên bầu trời, 

Nam lại ước làm phi công. 

 

Câu hỏi: Nam có mấy ước mơ, đó là những ước mơ gì? 

2. Viết chính tả (2 điểm) 
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3. Đọc hiểu (2 điểm) 

Về nhà mới 

Về nhà mới, Hữu nhớ nhà cũ lắm. Hữu 

nhớ bờ ao có cây keo, nơi Hữu và bố 

ngồi câu cá. Bãi rau cải mơn mởn. Cây 

nhãn có dây tầm gửi. Nhớ cả khi bạn bè 

nô đùa trên sân. 

 

a. Về nhà mới, Hữu nhớ........... 

b. Hữu và bạn bè nô đùa ở................. 

4. Dựa vào bài 1, em hãy nối đúng (1 điểm) 

 

5. Em hãy chọn tiếng viết đúng: (1 điểm) 

a. Quả bí (đỏ/ dỏ) màu vàng. 

b. Cái máy (tính/ tín) cầm tay rất đẹp. 
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Đề kiểm tra cuối kì số 8 

1. Đọc thành tiếng (4 điểm) 

Nắng xuân hồng 

Qua rét lạnh mùa đông 

Xuân lại ấm nắng hồng, 

Ngàn cây vui hớn hở 

Đua hé nhụy khoe bông. 

(Nguyễn Sư Giao) 
 

Câu hỏi: Bài thơ miêu tả khung cảnh của mùa nào? 

2. Viết chính tả (2 điểm) 

 

3. Đọc hiểu (2 điểm) 
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Nhà có khách 

Hôm nay chú Khánh sẽ đến ăn tối. 

Hà hăng hái vào bếp giúp mẹ. Mẹ 

làm cá tẩm bột. Bố nấu canh măng. 

Hà nhặt rau. Chẳng mấy chốc mâm 

cơm đã đầy đủ các món. 

 

a. Hà hăng hái................. 

b. Bố nấu món............... 

4. Nối (1 điểm) 

 

5. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: (1 điểm) 

Vàng tươi, chạy bộ 
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Đề kiểm tra cuối kì số 9 

1. Đọc thành tiếng (4 điềm) 

Trời xám xịt, mưa sầm sập như trút. 

Sấm sét ì ầm xa xa. Cây cỏ ngả rạp 

vào nhau. Một lúc sau, mưa bộp bộp 

rồi dứt hẳn. Mặt trời ló khỏi chân 

mây. Vạn vật như thức dậy, đầy ắp 

sắc màu. 

 

Câu hỏi: Lúc hết mưa, bầu trời trông như thế nào? 

2. Viết chính tả (2 điểm) 

 

3. Đọc hiểu (2 điểm) 
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Rau xanh của bà 

Mấy thùng xốp nhỏ  

Bà trồng húng chanh,  

Tía tô, lá lốt 

Hành, mùi biếc xanh.  

Húng chanh chữa ho 

Tía tô giải cảm 

Hành, mùi nấu canh 

Lá lốt làm chả. 

(Hoàng Minh Ngọc) 

a. Bà trồng trong thùng xốp những thứ là:.................... 

b. Lá húng chanh dùng để ................... 

4. Em hãy dựa vào nội dung bài 3 để nối đúng: (1 điểm) 

 

5. Sắp xếp từ ngữ thành câu và viết lại cho đúng: (1 điểm) 
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Đề kiểm tra cuối kì số 10 

1. Đọc thành tiếng (3,5 điểm) 

Mèo con đi học 

Hôm nay trời nắng chang chang 

Mèo con đi học chẳng mang thứ gì 

Chỉ mang một cái bút chì 

Và mang một mẩu bánh mì con con. 

 

Câu hỏi: Mèo con mang những gì khi đi học? 

2. Viết chính tả (2 điểm) 

 

3. Đọc hiểu (2 điểm) 
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Bố đi công tác 

Bố đi công tác miền núi. Na gửi thư, kể 

cho bố về những niềm vui ở lớp. Em còn 

kể về ông bà, mẹ và bé Hà. Na viết: Ông 

bà và mẹ rất nhớ bố. Bé Hà đã biết nói, cứ 

bị bộ gọi “bố, bố”, vui lắm ạ. 

 

a. Bố đi công tác ở................. 

b. Trong thư, Na viết: ................... 

4. Điền “iêng”, “iên” hoặc “yên” vào chỗ trống: (1,5 điềm) 

 

5. Tìm từ ngữ viết sai và viết lại câu cho đúng? (1 điểm) 
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Đề kiểm tra cuối kì số 11 

1. Đọc thành tiếng (3 điểm) 

Mẹ cho Hà đi công viên. Cô bé rất 

thích thú và háo hức. Hà mặc váy 

trắng, đi giày hồng. Mẹ còn vuốt tóc 

và buộc nơ cho Hà. Mẹ bảo Hà đi 

chơi cần ăn mặc gọn gàng, lịch sự. 

(Sưu tầm) 

 

Câu hỏi: Mẹ bảo Hà đi chơi cần ăn mặc như thế nào? 

2. Viết chính tả (2 điểm) 
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3. Đọc hiểu (2 điểm) 

Chú của Hiên 

Chú của Hiên là chiến sĩ ở đảo xa. 

Lần nào về nghỉ, chú đều có quà cho 

Hiên, rồi đưa Hiên đi chơi, dạy Hiên 

vẽ tranh. Chú còn kể cho Hiên nghe 

về biển đảo, về chú bộ đội. Mỗi lần 

chú về chơi, Hiên thấy vui quá. 

(Sưu tầm)  

a. Chú của Hiên là..... 
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b. Chú kể cho Hiên nghe về ...... 

4. Em hãy điền “c” hoặc “k” vào chỗ trống. (1,5 điểm) 

 

5. Nối (1,5 điểm) 
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Đề kiểm tra cuối kì số 12 

1. Đọc thành tiếng (4 điểm) 

Buổi sớm 

Mặt trời thức giấc 

Hai má ửng hồng, 

Tung đám mây bông 

Vươn vai thức dậy. 

Cô gió thi thoảng 

Trong cánh rừng xa, 

Mang cả hương hoa 

Ùa vào lớp học. 

(Hoàng Minh Ngọc) 

Câu hỏi: Cô gió mang điều gì vào lớp học? 

2. Viết chính tả (2 điểm) 
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3. Đọc hiểu (2 điểm) 

Thăm Hà Nội 

Nghỉ hè, bố cho Thảo đi thăm chùa 

Một Cột. Bố còn kể cho Thảo về 

nhiều nơi mà Thảo chưa đến thăm ở 

Hà Nội. Hè năm tới, Thảo lại xin bố 

cho đi thăm thủ đô nữa.  

 

a. Thảo được bố dẫn đi ............ 

b. Hè năm tới, Thảo .................. 

4. Em hãy điền “ng” hoặc “ngh” vào chỗ trống. (1 điểm) 

 

5. Sắp xếp từ ngữ thành câu và viết lại câu: (1 điểm) 

a. bố, công nhân, là, em 

b. tốt đẹp, đậy lại, xấu xa, phô ra 
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Đề kiểm tra cuối kì số 13 

1. Đọc thành tiếng (3 điểm) 

Tết đến thật gần. Cái rét vẫn đậm. 

Mấy cây đào đã chi chít lộc non. Vài 

nụ tròn đỏ thắm vừa hé nở. Rồi trời 

ấm dần, đàn én nhỏ lại ríu rít bay về, 

náo nức đón chào năm mới. 

(Sưu tầm)  

Câu hỏi: Khi tết đến, đàn én thường làm gì? 

2. Viết chính tả (2 điểm) 

 

3. Đọc hiểu (2 điểm) 

Cánh đồng quê 
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Nắng vàng lan nhanh xuống chân 

núi rồi rải vội lên đồng lúa. Bà con 

xã viên đã đổ ra đồng gặt lúa mùa. 

Trên những ruộng lúa chín vàng, 

tiếng nói cười vui vẻ, rộn ràng cả 

cánh đồng quê. 

(Sưu tầm) 

 

a. Bà con xã viên ................... 

b. .....................làm rộn ràng cả cánh đồng quê. 

4. Em hãy điền “g” hoặc “gh” vào chỗ trống. (1,5 điểm) 

 

5. Nối (1,5 điềm) 
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Đề kiểm tra cuối kì số 14 

1. Đọc thành tiếng (3 điểm) 

Trăng sáng 

Sân nhà em sáng quá 

Nhờ ánh trăng sáng ngời 

Trăng trò như quả bóng 

Lỡ lửng mà không rơi. 

 

Những đêm nào trăng khuyết 

Trông giống con thuyền trôi 

Em đi trăng theo bước 

Như muốn cùng đi chơi. 

(Nhược Thủy) 

 

Câu hỏi: Những đêm trăng khuyết, nhìn trăng như thế nào? 

2. Viết chính tả (2 điểm) 
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3. Đọc hiểu (2 điểm) 

Hội thi tài 

Hè về, bầy thú mở hội thi tài. Hươu 

sao, hươu cao cổ và thỏ dự thi. Khỉ, 

dê thì cổ vũ. Cuối cùng, Hươu cao cổ 

được trao giải có trang phục đẹp 

nhất, thỏ được trao giải chạy nhanh 

nhất. 

 

a. Hội thi có 3 con vật tham gia là................. 

b. Hươu cao cổ được trao giải ............. 

4. Điền “uôc” hoặc “uôt”: (1 điểm) 



VietJack.com                                                               Facebook: Học Cùng VietJack 

 

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com                             Youtube: Học Cùng VietJack 

 

 

 

5. Em hãy khoanh tròn vào từ viết đúng: (2 điểm) 

a. Mẹ mua con bạch (tuộc/tuột). 

b. (Chuông/ chuôn) chùa kêu vang. 

c. Em (quyên/quyết) tâm học thật tốt. 

d. Chị mải (miết/miếc) dọn nhà.  
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Đề kiểm tra cuối kì số 15 

1. Đọc thành tiếng (4 điểm) 

Hồng theo mẹ đi chợ. Chợ đông vui 

và bán đủ thứ. Ngay từ cổng là 

những dãy hàng đồ dùng gia đình. 

Bên trong là hàng rau, thịt và cá. 

Hồng thích lắm vì lần đầu cùng mẹ 

đi chợ. 

 

Câu hỏi: Hồng thấy những mặt hàng nào được bán ngoài chợ? 

2. Viết chính tả (2 điểm) 

 

3. Đọc hiểu (2 điểm) 
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Nhà bà nội 

Nhà bà nội Thiêm ở trên đồi. Bà ươm cây, 

trồng giàn mướp và nuôi đàn gà tre. Chiều 

chiều, Thiêm cho gà ăn giúp bà và nhổ cỏ 

để cây mau lớn. 

 

a. Nhà bà nội Thiêm ở.............. 

b. Thiêm giúp bà................ 

4. Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống: (1 điểm) 

 

5. Nối (1 điểm) 
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Đề kiểm tra cuối kì số 16 

1. Đọc thành tiếng (3,5 điểm) 

Buổi sớm mai, ông mặt trời nhô lên 

từ biển. Mặt biển nhuộm màu xanh 

biếc. Đàn hải âu sải cánh bay liệng 

trên bầu trời. Xa xa là những cánh 

buồm căng gió. 

 

Câu hỏi: Buổi sớm, mặt biển màu gì? 

2. Viết chính tả (2 điểm) 

 

3. Đọc hiểu (2 điểm) 
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Gấu và thỏ 

Nhà gấu và nhà thỏ nâu cách nhau một 

bờ giậu. Mỗi sáng, thỏ nâu bắc ghế 

đẩu, nghểnh đầu gọi gấu đi học. Học 

xong, hai bạn rủ nhau đi xem bác mèo 

vằn bắt sâu và châu chấu làm mồi câu 

cá. 

 

a. Mỗi sáng, thỏ nâu............. 

b. Học xong, hai bạn.............. 

4. Nối. (1,5 điểm) 

 

5. Tìm 2 tiếng có vần: (1 điểm) 
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Đề kiểm tra cuối kì số 17 

1. Đọc thành tiếng (4 điểm) 

Ếch cốm 

Có một hôm ếch cốm 

Tinh nghịch nấp bờ ao 

Mải rình bắt cào cào 

Quên sách bên bờ cỏ. 

 

Tới lớp cô hỏi nhỏ: 

- Sách đâu ếch học bài? 

Cậu gãi đầu, gãi tại: 

- Thưa cô, em xin lỗi. 

(Mộc Miên) 

Câu hỏi: Tại sao ếch cốm lại để quên sách? 

2. Viết chính tả (2 điểm) 
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3. Đọc hiểu (2 điểm) 

Đi mua đồ 

Hạnh và mẹ ra cửa hàng mua đồ. 

Mẹ mua kính cho bố, mua ấm tích 

cho bà. Hạnh xin mẹ mua bàn tính 

học cộng trừ. Mua xong, Hạnh và 

mẹ đi xích lô về nhà. 

 

a. Mẹ mua những món đồ là: .................. 

b. Mua xong, Hạnh và mẹ đi................. 

4. Nhìn tranh, tìm các từ ngữ chứa “ai” hoặc “ay”. Viết các từ tìm được 

vào vở: (1 điểm) 

 

5. Khoanh vào tiếng viết đúng: (1 điểm) 

a. Chị ngã em (nâng/ năng). 

b. Chân (cứng/ cũng) đá mềm. 
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Đề kiểm tra cuối kì số 18 

1. Đọc thành tiếng (4 điểm) 

Lạc đà là con vật đặc biệt. Nó có thể 

sống qua nhiều ngày mà không cần 

ăn uống. Lạc đà giúp con người 

băng qua những vùng sa mạc khô 

cằn. 

 

Câu hỏi: Trên lưng lạc đà có điều gì đặc biệt? 

2. Viết chính tả (2 điểm) 

 

3. Đọc hiểu (2 điểm) 
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Ngày tết 

Ngày tết, bố và mẹ cho bé Mây đi 

chơi Bờ Hồ. Ở đó có hội, Mây thích 

lắm. Bố kể: Hồi bé, bố cũng hay 

được ông bà nội cho đi xem hội. Bố 

thích nhất là hội bơi trải. 

 

a. Ngày tết, bố và mẹ cho.................. 

b. Bố thích nhất là...................... 

4. Nối (1 điểm) 

 

5. Em chọn từ ngữ trong ngoặc và điền vào chỗ trống: (1 điểm) 
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Đề kiểm tra cuối kì số 19 

1. Đọc thành tiếng (4 điểm) 

Gà mẹ dẫn đàn con đi ăn. Chốc 

chốc, tìm thấy mồi, gà mẹ “tục... 

tục...”. Đàn con chạy lại, chen chúc 

nhau ăn rồi rúc vào bên mẹ. Gà mẹ ủ 

ấm cho các con. 

 

Câu hỏi: Gà mẹ gọi đàn con đến ăn như thế nào? 

2. Viết chính tả (2 điểm) 

 

3. Đọc hiểu (2 điểm) 
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Về quê 

Nghỉ hè, mẹ cho Hòe đi tàu hỏa về 

quê. Vườn nhà bà có rất nhiều cây, 

lá hoa lòa xòa ra cả lối đi. Hôm tiễn 

hai mẹ con ra thành phố, bà cắt cho 

Hòe bó hoa loa kèn to.  

a. Mẹ và Hòe đi..................về quê. 

b. Lúc tiễn hai mẹ con, bà cho Hòa.......................... 

4. Điền “ep”; “êp” thích hợp vào chỗ trống: (1 điểm) 

 

5. Tìm 2 tiếng có vần (1 điểm) 
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Đề kiểm tra cuối kì số 20 

1. Đọc thành tiếng (4 điểm) 

Trời sắp mưa. Chuồn chuồn bay 

thấp. Bầu trời đen kịt. Gió thổi mạnh 

cuốn theo những đám lá khô. Rồi 

mưa ào ào trút xuống. Mưa tạnh, 

những hạt mưa long lanh động trên 

các cuống lá. 

 

Câu hỏi khó: “Trời sắp mưa. Chuồn chuồn bay thấp.” 

Câu văn này giúp em nhớ đến câu thơ nào về hiện tượng tự nhiên? 

2. Viết chính tả (2 điểm) 

 

3. Đọc hiểu (2 điểm) 
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Bác sĩ An 

Bác sĩ An chuyên chữa bệnh cho các 

loài vật. Năm ngoái, nhà bác sĩ 

chẳng có gì để ăn. Các loài vật đã 

thoăn thoắt khuân đồ ăn cho bác sĩ. 

 

a. Bác sĩ An chuyên…………… 

b. Nhà bác sĩ chẳng có gì để ăn. Các loài vật đã……………. 

4. Điền “ng”; “ngh” thích hợp vào chỗ trống: (1 điểm) 

 

5. Sắp xếp từ ngữ thành câu và viết lại câu: (1 điểm) 

a. Đồng hồ, reng, kêu 

b. Ông, hiền, rất, hậu, em 

 


