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I. Kiểm tra đọc 

Bài đọc:  

Mưu chú Sẻ 

Buổi sớm, một con Mèo chộp được một chú Sẻ, Sẻ hoảng lắm nhưng nó nén sợ, lễ 

phép nói: 

- Thưa anh, tại sao một người sạch sẽ như anh trước khi ăn sáng lại không rửa 

mặt? 

Nghe vậy, Mèo bèn đặt Sẻ xuống, đưa hai chân lên vuốt râu, xoa mép. Thế là Sẻ 

vụt bay đi. Mèo rất tức giận nhưng đã muộn mất rồi. 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1: Khi Sẻ bị Mèo chộp, Sẻ đã nói gì với Mèo? 

a) Xin anh thả tôi ra. 

b) Xin anh đừng ăn thịt tôi. 

c) Tại sao một người sạch sẽ như anh trước khi ăn sáng lại không rửa mặt? 

Câu 2: Nghe Sẻ nói, Mèo đã làm gì? 

a) Đặt Sẻ xuống, đưa hai chân vuốt râu, xoa mép. 

b) Mèo quyết không nghe, vẫn giữ chặt chim Sẻ. 

c) Mèo đem Sẻ nhốt vào chuồng rồi đi rửa mặt. 

Câu 3: Sẻ làm gì khi Mèo đặt nó xuống đất? 

a) Bay vụt đi. 
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b) Đứng xem Mèo rửa mặt. 

c) Nói lời cảm ơn Mèo. 

II. Kiểm tra viết 

1. Tập chép bài:  

 Mưu chú Sẻ 

Buổi sớm, một con Mèo chộp được một chú Sẻ, Sẻ hoảng lắm nhưng nó nén sợ, lễ 

phép nói: 

- Thưa anh, tại sao một người sạch sẽ như anh trước khi ăn sáng lại không rửa 

mặt? 

Nghe vậy, Mèo bèn đặt Sẻ xuống, đưa hai chân lên vuốt râu, xoa mép. 
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I. Kiểm tra đọc 

Bài đọc:  

Ngôi nhà 

Em yêu nhà em 

Hàng xoan trước ngõ 

Hoa xao xuyến nở 

Như mây từng chùm. 

Em yêu tiếng chim 

Đầu hồi lảnh lót 

Mái vàng thơm phức 

Rạ đầy sân phơi. 

Em yêu ngôi nhà 

Gỗ, tre mộc mạc 

Như yêu đất nước 

Bốn mùa chim ca. 

Tác giả: Tô Hà. 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.  

Câu 1: Ở ngôi nhà mình, bạn nhỏ nhìn thấy gì? 

a) Hàng xoan trước ngõ, hoa nở như mây từng chùm. 

b) Thành phố sầm uất, xe cộ tấp nập. 

c) Cả hai ý trên. 

Câu 2: Ở ngôi nhà mình, bạn nhỏ nghe thấy gì? 

a) Tiếng chim lảnh lót ở đầu hồi. 

b) Nghe mùi thơm của rơm rạ. 
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c) Cả hai ý trên.  

Câu 3: Nội dung bài nói gì? 

a) Vẻ đẹp mộc mạc của ngôi nhà ở vùng nông thôn. 

b) Tình cảm của bạn nhỏ đối với ngôi nhà của mình. 

c) Cả hai ý trên. 

II. Kiểm tra viết 

1. Viết đúng bài Ngôi nhà (khổ thơ 3) 

2. Điền và chỗ trống: d hay gi. 

của để ………….ành, ………..ành độc lập, bé ………..ang tay, ………..ang sơn tươi 

đẹp. 
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I. Kiểm tra đọc 

HOA NGỌC LAN 

Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Thân cây cao, to, vỏ bạc 

trắng. Lá dày, cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm. 

Hoa lan lấp ló qua kẽ lá. Nụ hoa xinh xinh, trắng ngần. Khi hoa nở, cánh 

xòe ra duyên dáng. Hương lan ngan ngát, tỏa khắp vườn, khắp nhà. 

Vào mùa lan, sáng sáng, bà thường cài một búp lan lên mái tóc em. 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1: Thân cây ngọc lan như thế nào? 

a) Cao, to. 

b) Vỏ bạc trắng. 

c) Tất cả các ý trên. 

Câu 2: Nụ hoa lan màu gì? 

a) Xanh nhạt. 

b) Trắng ngần. 

c) Tím biếc. 

Câu 3: Hoa ngọc lan có những nét đẹp gì? 

a) Cánh xòe ra duyên dáng. 

b) Những cánh hoa chồng chit lên nhau. 

c) Sắc màu hoa lan rực rỡ. 

II. Kiểm tra viết 
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Viết bài: Hoa ngọc lan (từ đầu đến “xòe ra duyên dáng”) 

HOA NGỌC LAN 

Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Thân cây cao, to, vỏ bạc 

trắng. Lá dày, cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm. 

Hoa lan lấp ló qua kẽ lá. Nụ hoa xinh xinh, trắng ngần. Khi hoa nở, cánh 

xòe ra duyên dáng.  
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I. Kiểm tra đọc 

Con quạ thông minh 

Một con quạ khát nước. Nó tìm thấy một chiếc lọ có nước. Song nước trong 

lọ có ít, cổ lọ lại cao, nó không sao thò mỏ vào uống nước được. Qụa liền nghĩ ra 

một kế. Nó lấy mỏ gắp từng hòn sỏi bỏ vào lọ. Nước dâng lên dần dần. Thế là quạ 

tha hồ uống. 

Theo La – Phông - ten 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1: Vì sao quạ không thể uống nước trong lọ? 

a) Nước trong lọ có ít. 

b) Cổ lọ cao. 

c) Cả hai ý trên. 

Câu 2: Để uống được nước, quạ nghĩ ra kế gì? 

a) Lấp mỏ gắp từng hòn sỏi bỏ vào lọ để nước dâng lên dần. 

b) Đập bể lọ để nước đổ ra ngoài. 

c) Làm đổ lọ nước để có nước uống. 

Câu 3: Quạ uống được nước mà không làm vỡ lọ là nhờ đâu? 

a) Trí thông minh. 

b) Lòng dũng cảm. 

c) Sự hiếu thắng. 

II. Kiểm tra viết 

ĐỀ SỐ 4 



VietJack.com                                                                        Facebook: Học Cùng VietJack 
 

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

1. Nghe viết bài: Con quạ thông minh (từ đầu đến “nước dâng lên dần dần”) 

2. Điền và chỗ trống: ân hay âng 

Nhân d…., nước ……, cái c…., v…… lời. 
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I. Đọc thành tiếng: Mỗi em đọc 1 đoạn văn hoặc thơ khoảng 50 tiếng. 

Con ong làm mật yêu hoa 

Con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời 

Con người muốn sống con ơi 

Phải yêu đồng chí, yêu người anh em 

Một ngôi sao chẳng sáng đêm 

Một thân lúa chín chẳng nên mùa vàng 

II. Đọc hiểu, viết: 

A. Đọc: 

1. Nối đúng: 

 

2. Đọc thầm và làm bài tập: 

Hoa ngọc lan 

Đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. 

Thân cây cao, to, vỏ bạc trắng. Lá dày cỡ bàn tay, xanh thẫm. Hoa lan lấp 

ló qua kẽ lá. Nụ hoa xinh xinh, trắng ngần. Khi nở, cánh hoa xòe ra, duyên dáng. 

Hương ngọc lan ngan ngát khắp vườn, khắp nhà. 

Sáng sáng, bà vẫn cài hoa lan cho bé. Bé thích lắm. 

Bài tập 1: Bài đọc nhắc đến loài cây nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời 

đúng nhất. 

a. Cây hoa hồng 

b. Cây hoa đào 

c. Cây hoa ngọc lan 

ĐỀ SỐ 5 



VietJack.com                                                                        Facebook: Học Cùng VietJack 
 

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

Bài tập 2: Khi nở, cánh hoa như thế nào? Viết tiếp vào chỗ trống: 

Khi nở, cánh hoa………………………………………………................... 

B. Viết: 

1. Điền vào chỗ trống g hoặc gh; c hoặc k: 

Bạn nhỏ ... ửi lời chào lớp Một, chào ... ô giáo ... kính mến. Xa cô nhưng bạn luôn 

... i nhớ lời cô dạy. 

2. Viết một câu về con vật em yêu thích. 

3. Nghe – viết: Nghe, viết 6 dòng đầu bài thơ “Đi học” 
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I. Đọc thành tiếng 

Các Vua Hùng 

Con trai cả của Lạc Long Quân và Âu Cơ lên làm vua xưng là Hùng Vương, đóng 

đô ở Phong Châu, đặt tên nước là Văn Lang. 

Các Vua Hùng dạy nhân dân cày cấy, chăn súc vật, trồng dâu, dệt vải, làm đồ 

gốm, đồ sắt, chế tạo cung nỏ, trống đồng... 

II. Đọc hiểu, viết: 

A. Đọc: 

1. Nối đúng: 

 

2. Đọc thầm và làm bài tập: 

Cây bàng 

Giữa sân trường em, sững sững một cây bàng. 

Mùa đông, cây vươn dài những cành khẳng khiu, trụi lá. Xuân sang, cành trên 

cành dưới chi chít những lộc non mơn mởn. Hè về, những tán lá xanh um che mát 

cả sân trường. Thu đến, từng chùm quả chín vàng trong kẽ lá. 

Bài tập 1: Bài đọc nhắc đến những mùa nào ? Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời 

đúng nhất. 

a. Mùa xuân, mùa hè 

b. Mùa thu, mùa xuân, mùa hè 

c. Mùa xuân, mùa hè, mùa đông, mùa thu 

Bài tập 2: Hè về, những tán lá bàng như thế nào? Viết tiếp vào chỗ trống: 

Hè về, những tán lá xanh um………………………………………………. 
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II. Viết: 

1. Điền vào chỗ trống c hoặc k: 

Loài .. .iến rất chăm chỉ ... iếm mồi. Trước khi ... ó mưa, kiến cần mẫn tha mồi lên 

cao. 

2. Viết lời cảm ơn khi em được người thân hoặc bạn bè tặng quà. 

……………………………………………………………………………………..... 

3. Nghe – viết: (Nghe, viết một đoạn khoảng 30 chữ) Học sinh viết đoạn trong bài 

“Anh hùng biển cả” (Từ đầu đến ... tên bắn) 
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I. Bài đọc:  

Trường em 

Trường học là ngôi nhà thứ hai của em 

Ở trường có cô giáo như mẹ hiền, có nhiều bạn bè thân thiết như anh em. 

Trường học dạy em thành người tốt. Trường học dạy em những điều hay. 

Em rất yêu mái trường của em  

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1: Trong bài, trường học của em được gọi là gì? 

a) Ngôi nhà thứ hai của em. 

b) Nơi vui chơi thú vị. 

c) Nơi thư giãn của mọi người. 

Câu 2: Trường học đem lại cho em những lợi ích gì? 

a) Dạy em những điều hay. 

b) Dạy em thành người tốt. 

c) Tất cả hai ý trên. 

Câu 3: Vì sao em rất yêu mái trường? 

a) Ở trường có cô giáo hiền như mẹ, có nhiều bạn bè thân thiết như anh em. 

b) Trường học dạy em thành người tốt. 

c) Tất cả hai ý trên. 

II. Kiểm tra viết 

Nhìn viết đúng:  
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Trường em 

Trường học là ngôi nhà thứ hai của em 

Ở trường có cô giáo như mẹ hiền, có nhiều bạn bè thân thiết như anh em. 

 


	Ngôi nhà

