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Ma trận đề thi tiếng Anh 1 học kỳ 1 

 

Kĩ năng Nhiệm vụ đánh giá Số lượng 

  M1 M2 M3 M4 

Nghe Nghe và tích 2    

 Nghe và khoanh tròn  2   

Đọc và 

viết 

Nối 4    

 Nhìn và khoanh tròn  4   

 Điền chữ cái còn thiếu   1 1 

Nói Chỉ và nói  1 1  
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Đề số 1 

Time allowed: 30 minutes 

 

I. Điền chữ cái còn thiếu 

 

II. Hãy điền chữ cái còn thiếu để hoàn thành các từ sau 

c...t  (con mèo)    ap..le (quả táo) 

fi...h (con cá)      d...g (con chó) 

g...at (con dê)      h...n (con gà mái) 

 

III. Điền từ thích hợp vào chỗ trống. 

school     horse     pig     down      hen 

1. The ___________ is running in the park. 

2. Sit ___________, please! 

3. I go to ___________ every day. 

4. The goat and ___________ are in the garden. 

5. The ___________ is finding food in the garden. 

IV. Đọc và nối 
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V. Hãy chỉ và nói 

(Giáo viên sử dụng flashcard phục vụ phần thi nói) 
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Đề số 2 

Time allowed: 30 minutes 

 

I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng 

 

II. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b 
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III. Hãy nghe và khoanh tròn 

1.  cat   dog 

2.  goat   fish 

3.  pen   pencil 

4.  apple   yellow 

IV. Hãy chỉ và nói 

(Giáo viên sử dụng flashcard phục vụ phần thi nói) 
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Đề số 3 

Time allowed: 30 minutes 

 

I. Khoanh tròn đáp án đúng 

 

II. Ghép hai vế câu để tạo thành câu hoàn chỉnh 

1. Hi! How are you? 1 - ____ a. the board, please. 

2. Look at 2 - ____ b. Fine, Thank you. 
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3. I go to 3 - ____ c. is in the garden. 

4. Sit  4 - ____ d. are in the garden. 

5. The hen 5 - ____ e. down, please. 

6. The goat and the pig 6 - ____ f. school every day. 

 

III. Hãy đếm và viết 

    

IV. Hãy nghe và khoanh tròn 

1.  doll   dog 

2.  two   blue 

3.  pink   pig 

4.  boy   flower 

V. Hãy chỉ và nói 

(Giáo viên sử dụng flashcard phục vụ phần thi nói) 
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Đề số 4 

Time allowed: 30 minutes 

 

I. Hãy nghe và khoanh tròn 

1.  a   o 

2.  p   q 

3.  four   one 

4.  cup   car 

II. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a, b hoặc c 

 

 

III. Nhìn và viết 
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IV. Hãy điền chữ cái còn thiếu để hoàn thành các từ sau 

c...t  (con mèo)    ap..le (quả táo) 

fi...h (con cá)      d...g (con chó) 

g...at (con dê)      h...n (con gà mái) 

 

V. Hãy chỉ và nói 

(Giáo viên sử dụng flashcard phục vụ phần thi nói) 
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Đề số 5 

Time allowed: 30 minutes 

 

I. Đọc và nối 

mother brother sister father 

   
 

 

 
 

II. Nhìn tranh và hoàn thành câu 

 

III. Ghép hai vế câu để tạo thành câu hoàn chỉnh 
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1. Hi! How are you? 1 - ____ a. the board, please. 

2. Look at 2 - ____ b. Fine, Thank you. 

3. I go to 3 - ____ c. is in the garden. 

4. Sit  4 - ____ d. are in the garden. 

5. The hen 5 - ____ e. down, please. 

6. The goat and the pig 6 - ____ f. school every day. 

 

IV. Hãy nghe và khoanh tròn 

1.  pig   cat 

2.  board   pen 

3. mother  father 

4.  goat   fish 

 

V. Hãy chỉ và nói 

(Giáo viên sử dụng flashcard phục vụ phần thi nói) 

 


