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Đề kiểm tra Tiếng việt 1 – HK2 – CD 

Có đáp án 

 

Đề kiểm tra cuối kì số 1 

 

I. Đọc thành tiếng (2 điểm) 

Quyển vở này của em 

Quyển vở này mở ra 

Bao nhiêu trang giấy trắng 

Từng dòng kẻ ngay ngắn 

Như chúng em xếp hàng. 

 

Lật từng trang, từng trang 

Giấy trắng sờ mát rượi 

 

Thơm tho mùi giấy mới 

Nắn nót bàn tay xinh. 

 

Ơi quyển vở mới tinh 

Em viết cho sạch, đẹp 

Chữ đẹp là tính nết 

Của những người trò ngoan. 

(Theo Quang Huy) 

 

Trả lời 

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,…  

II. Đọc hiểu, viết (8 điểm) 

A. Đọc (3 điểm) 
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1. Nối đúng (1 điểm) 

 

Trả lời 

 

2. Đọc thầm (2 điểm) 

Giờ ra chơi 

Trống báo giờ ra chơi Đằng kia, ấy bạn trai 



VietJack.com                                                                        Facebook: Học Cùng VietJack 
 

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

Từng đàn chim áo trắng 

Xếp sách vở mau thôi 

Ùa ra ngoài sân nắng. 

 

Chỗ này đây, bạn gái 

Vui nhảy dây nhịp nhàng 

Vòng quay đều êm ái 

Rộn tiếng cười hòa vang 

Đá cầu bay vun vút 

Đôi chân móc rất tài 

Tung nắng hồng lên ngực. 

 

Giờ chơi vừa chấm dứt 

Đàn chim non vội vàng 

Xếp hàng mau vào lớp 

Bài học mới sang trang. 

(Nguyễn Lãm Thắng) 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

a) Bạn gái trong bài thơ trên chơi trò chơi gì? 

A. Bạn gái đá cầu bay vun vút. 

B. Bạn gái học bài chăm chỉ. 

C. Bạn gái đá bóng bay vun vút. 

D. Bạn gái nhảy dây nhịp nhàng. 

b) Bạn trai trong bài thơ trên chơi trò chơi gì? 

A. Bạn trai đá cầu bay vun vút. 

B. Bạn trai học bài chăm chỉ. 

C. Bạn trai đá bóng bay vun vút. 

D. Bạn trai nhảy dây nhịp nhàng. 
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c) Qua bài thơ này, điều em học được là: 

Trả lời 

a) Bạn gái trong bài thơ trên chơi trò chơi gì? 

D. Bạn gái nhảy dây nhịp nhàng. 

b) Bạn trai trong bài thơ trên chơi trò chơi gì? 

A. Bạn trai đá cầu bay vun vút. 

c) Qua bài thơ này, điều em học được là: Mặc dù giờ ra chơi rất vui nhưng khi 

kết thúc phải nhanh chóng vào lớp theo hàng để học bài. 

B. Viết (5 điểm) 

1. Điền v/r vào chỗ trống (2 điểm) 

 

Trả lời 
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2. Tập chép (2 điểm) 

 

Trả lời 

Bé tập chép vào vở ô ly. 

3. Viết 1-2 câu về giờ ra chơi ở sân trường em (1 điểm) 

Trả lời 

Sân trường em giờ ra chơi rất nhộn nhịp. Các bạn cùng nhau chơi các trò chơi dân 

gian như ô ăn quan, bịt mắt bắt dê,..... 
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Đề kiểm tra cuối kì số 2 

I. Đọc thành tiếng (2 điểm) 

Chú sóc ngoan 

Một hôm, sóc bố đi kiếm thức ăn, tha về một chùm hạt dẻ. Sóc con thích mê. Nó 

nhặt một hạt, định ăn. Chợt nó nhìn thấy trán bố đẫm mồ hội, cái đuôi dài lấm 

bẩn. “Ôi! Chắc bố phải vất vả lắm mới kiếm được chùm hạt dẻ này”. Nghĩ vậy, 

sóc con bèn đưa hạt to nhất cho bố: “Con mời bố ạ!”. Sóc bố nhìn sóc mẹ gật gù: 

“Sóc con ngoan quá! Nào, cả nhà mình cùng ăn nhé!”.  

(Theo Diệu Anh) 

Trả lời 

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,…  

II. Đọc hiểu, viết (8 điểm) 

A. Đọc (3 điểm) 

1. Nối đúng (1 điểm) 
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Trả lời 

 

2. Đọc thầm (2 điểm) 

Sự tích mùa xuân 

Ngày xưa, một năm chỉ có ba mùa hè, thu và đông. Ai cũng ước được gặp nàng 

tiên mùa xuân. Nhưng nàng xuân chỉ đến khi một chiếc cầu vồng xuất hiện và 

muôn hoa cùng nở. 
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Biết vậy, chim thú trong rừng cùng góp những chiếc lông đẹp nhất để dệt một 

chiếc cầu vồng. Cây cối cũng rủ nhau nở hoa cùng lúc để mời nàng xuân về. 

Mùa đông qua đi. Chiếc cầu vồng rực rỡ đã được dệt xong. Những bông hoa đua 

nhau tỏa hương, khoe sắc. Chim chóc ca hát rộn ràng. Bầu không khí trở nên ấm 

áp. Nàng tiên mùa xuân xinh đẹp hiện ra. Từ đó, một năm có đủ bốn mùa. 

(Theo Truyện cổ tích Việt Nam) 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

a) Ngày xưa, một năm chỉ có ba mùa, đó là những mùa gì? 

A. mùa xuân, mùa hè, mùa thu. 

B. mùa thu, mùa đông, mùa hè. 

C. mùa đông, mùa xuân, mùa hè. 

D. mùa hè, mùa đông, mùa xuân. 

b) Mùa xuân, tiết trời như thế nào? 

A. Không khí lạnh giá. 

B. Không khí lúc nóng, lúc lạnh. 

C. Không khí nóng nực. 

D. Không khí ấm áp. 

c) Qua câu chuyện trên, điều em thích nhất ở mùa xuân là: 

Trả lời 

a) Ngày xưa, một năm chỉ có ba mùa, đó là những mùa gì? 

B. mùa thu, mùa đông, mùa hè. 
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b) Mùa xuân, tiết trời như thế nào? 

D. Không khí ấm áp. 

c) Qua câu chuyện trên, điều em thích nhất ở mùa xuân là: Bầu không khí ấm 

áp, muôn hoa đua nhau tỏa hương, khoe sắc. 

B. Viết (5 điểm) 

1. Điền g/gh hay c/k vào chỗ trống (2 điểm) 

 

Trả lời 

 

2. Tập chép (2 điểm) 
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Trả lời 

Bé tập chép vào vở ô ly. 

3. Viết 1-2 câu về mùa mà em thích nhất trong năm (1 điểm) 

Trả lời 

Mùa em thích nhất trong năm là mùa hè. Vì cây cối xanh mát, nhiều loại trái cây 

rất ngon. Em còn được nghỉ hè và có thể đi du lịch cùng gia đình. 

 

 

Đề kiểm tra cuối kì số 3 

I. Đọc thành tiếng (2 điểm) 

Đi học 

Hôm qua em tới trường 

Mẹ dắt tay từng bước 

Hôm nay mẹ lên nương 

Một mình em tới lớp... 

Cô giáo em tre trẻ 

Dạy em hát rất hay 

 

Hương rừng thơm đồi vắng 
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Trường của em be bé 

Nằm lặng giữa rừng cây 

Nước suối trong thầm thì 

Cọ xòe ô che nắng 

Râm mát đường em đi. 

(Theo Minh Chính) 

Trả lời 

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,…  

II. Đọc hiểu, viết (8 điểm) 

A. Đọc (3 điểm) 

1. Nối đúng (1 điểm) 

 

Trả lời 
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2. Đọc thầm (2 điểm) 

Lũy tre 

Mỗi sớm mai thức dậy, 

Luỹ tre xanh rì rào, 

Ngọn tre cong gọng vó 

Kéo mặt trời lên cao. 

 

Những trưa đồng đầy nắng, 

Trâu nằm nhai bóng râm, 

Tre bần thần nhớ gió, 

Chợt về đầy tiếng chim. 

 

Mặt trời xuống núi ngủ, 

Tre nâng vầng trăng lên. 

Sao, sao treo đầy cành, 

Suốt đêm dài thắp sáng. 

 

Bỗng gà lên tiếng gáy 

Xôn xao ngoài luỹ tre. 

Đêm chuyển dần về sáng, 

Mầm măng đợi nắng về. 

(Nguyễn Công Dương) 
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Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

a) Ở khổ thơ 1, lũy tre được miêu tả như thế nào? 

A. Lũy tre xanh rì rào. 

C. Tre bần thần nhớ gió. 

B. Tre nâng vầng trăng lên. 

D. Xôn xao ngoài lũy tre. 

b) Những trưa đồng đầy nắng, tre như thế nào? 

A. Ngọn tre cong gọng vó. 

C. Tre nâng vầng trăng lên. 

B. Lũy tre xanh rì rào. 

D. Tre bần thần nhớ gió. 

c) Qua bài thơ này, em thấy cây tre như thế nào? 

Trả lời 

a) Ở khổ thơ 1, lũy tre được miêu tả như thế nào? 

A. Lũy tre xanh rì rào. 

b) Những trưa đồng đầy nắng, tre như thế nào? 

D. Tre bần thần nhớ gió. 

c) Qua bài thơ này, em thấy cây tre cũng có những cung bậc cảm xúc khác nhau 

theo các buổi trong ngày. Tre có vị trí rất quan trọng trong cuộc sống thường 

ngày. 

B. Viết (5 điểm) 
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1. Điền l/n vào chỗ trống và giải câu đố (2 điểm) 

 

Trả lời 

 

2. Tập chép (2 điểm) 
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Trả lời 

Bé tập chép vào vở ô ly. 

3. Viết 1 -2 câu về cảnh vật xung quang em (1 điểm) 

Trả lời 

Xung quanh em là các tòa nhà cao tầng cao vun vút, các con đường phố xe cộ tấp 

nập. 

 

 

Đề kiểm tra cuối kì số 4 

I. Đọc thành tiếng (2 điểm) 

Buổi học cuối năm 

Cả lớp tíu tít chuẩn bị cho buổi học cuối năm. Thầy giáo treo lên tường những 

bức ảnh ngộ nghĩnh thấy chụp chúng tôi. Còn chúng tôi hí húi làm những chiếc 

túi bí mật của mình. Tôi đặt vào túi những gì tốt nhất mình đã làm trong năm. 

Thầy đặt thêm vào đó bản nhận xét của thầy. Đó sẽ là quà tặng khi cha mẹ chúng 

tôi đến dự buổi học. 
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(Phỏng theo A-mô-na-svi-li) 

Trả lời 

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,…  

II. Đọc hiểu, viết (8 điểm) 

A. Đọc (3 điểm) 

1. Nối đúng (1 điểm) 

 

Trả lời 
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2. Đọc thầm (2 điểm) 

Cách giữ sách vở sạch đẹp 

Thắng muốn học theo chị Mai, giữ sách vở luôn sạch đẹp như mới. 

- Chị Mai, dạy em cách bảo quản sách vở với! 

- Em phải bọc sách cẩn thận. Mỗi khi đọc xong, em nhẹ nhàng cất sách vào chỗ 

quy định. 

- Làm sao cho sách khỏi quăn, nhàu ạ? 

- Em nhớ cầm sách bằng hai tay, không cuộn bìa sách lại khi đọc. Em đừng gập 

trang sách để đánh dấu trang đọc mà nên dùng thanh đánh dấu. Em cũng chỉ dùng 

bút để đánh dấu hay gạch xóa vào sách, lúc nào đọc sách tay cũng phải sạch sẽ 

đấy! 

- Em hiểu rồi! Nhất định em sẽ làm được! 

(Theo Thanh Tú) 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 
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a) Thẳng muốn chị Mai giúp việc gì? 

A. Dạy Thắng bảo quản sách vở. 

B. Giúp Thắng cất sách vở đúng chỗ. 

C. Giúp Thắng bọc bìa sách vở. 

D. Dạy Thắng học bài. 

b) Sau khi nghe chị Mai dạy, Thắng tỏ ra như thế nào? 

A. Thắng cảm thấy mệt mỏi. 

C. Thắng nhất định sẽ làm được. 

B. Thắng cảm thấy buồn. 

D. Thắng cảm thấy tủi thân. 

c) Qua câu chuyện trên, điều em học được từ chị Mai là: 

Trả lời 

a) Thẳng muốn chị Mai giúp việc gì? 

A. Dạy Thắng bảo quản sách vở. 

b) Sau khi nghe chị Mai dạy, Thắng tỏ ra như thế nào? 

C. Thắng nhất định sẽ làm được. 

c) Qua câu chuyện trên, điều em học được từ chị Mai là: cách bảo quản sách 

vở sạch đẹp. 

B. Viết (5 điểm) 

1. Điền c/k vào chỗ trống (2 điểm) 
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Trả lời 

 

2. Tập chép (2 điểm) 

 

Trả lời 
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Bé tập chép vào vở ô ly. 

3. Viết 1-2 câu về cách bảo quản đồ dùng học tập (1 điểm) 

Trả lời 

Để bảo quản đồ dùng học tập cần bọc sách cẩn thận. Mỗi khi đọc xong, cần nhẹ 

nhàng cất sách vào chỗ quy định. 

 

 

Đề kiểm tra cuối kì số 5 

I. Đọc thành tiếng (2 điểm) 

Chuyện ở lớp 

- Mẹ có biết ở lớp 

Bạn Hoa không học bài 

Sáng nay cô giáo gọi 

Đứng dậy đỏ bừng tai... 

 

- Mẹ có biết ở lớp 

Bạn Hùng cứ trêu con 

Bạn Mai tay đầy mực 

Còn bôi bẩn ra bàn... 

 

Vuốt tóc con, mẹ bảo 

- Mẹ chẳng nhớ nổi đâu 

Nói mẹ nghe ở lớp 

Con đã ngoan thế nào? 

(Theo Tô Hà) 

Trả lời 

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,…  



VietJack.com                                                                        Facebook: Học Cùng VietJack 
 

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

II. Đọc hiểu, viết (8 điểm) 

A. Đọc (3 điểm) 

1. Nối đúng (1 điểm) 

 

Trả lời 

 

2. Đọc thầm (2 điểm) 
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Cây bàng và lớp học 

Bên cửa lớp học 

Có cây bàng già 

Tán lá xòe ra 

Như ô xanh mướt. 

 

Bàng ghé cửa lớp 

Nghe cô giảng bài 

Mỗi buổi sớm mai 

Quên ngày mưa nắng. 

Cuối tuần, lớp vắng 

Không thấy tiếng cô 

Không bạn vui đùa 

Tán hàng ngơ ngác. 

 

Thứ hai trở lại 

Lớp học tưng bừng 

Tán xanh vui mừng 

Vẫy chào các bạn. 

(Minh Tâm) 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

a) Trong khổ thơ đầu, tác giả miêu tả cây bàng như thế nào? 

A. Tán lá cây bàng xòe ra. 

B. Tán bàng ngơ ngác. 

C. Bàng chăm chỉ nghe cô giảng bài. 

D. Tán bàng vui mừng. 

b) Cây bàng ghé cửa lớp để làm gì? 

A. Để trở lại trường học. 

B. Để nghe cô giảng bài. 
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C. Để vẫy chào các bạn. 

D. Để trêu các bạn nhỏ. 

c) Qua bài thơ này, em thấy cây bàng có giống một người bạn của các bạn 

học sinh không? 

Trả lời 

a) Trong khổ thơ đầu, tác giả miêu tả cây bàng như thế nào? 

A. Tán lá cây bàng xòe ra. 

b) Cây bàng ghé cửa lớp để làm gì? 

B. Để nghe cô giảng bài. 

c) Qua bài thơ này, em thấy cây bàng giống một người bạn của các bạn học 

sinh 

B. Viết (5 điểm) 

1. Điền vào chỗ trống (2 điểm) 
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Trả lời 

 

2. Tập chép (2 điểm) 



VietJack.com                                                                        Facebook: Học Cùng VietJack 
 

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

 

Trả lời 

Bé tập chép vào vở ô ly. 

3. Viết 1-2 câu về loài cây mà em thích nhất (1 điểm) 

Trả lời 

Em thích nhất là cây xà cừ. Vì đây là loài cây che bóng mát ở trường em. 

 

 

Đề kiểm tra cuối kì số 6 

I. Đọc thành tiếng (2 điểm) 

Cái kẹo và con cánh cam 

Hôm nay có tiết luyện nói. Cô giáo hỏi: “Khi đi học, em mang những gì?”. 

Trung thấy khó nói. Bởi vì em đi học còn mang theo hôm thì cái kẹo, hôm thì con 

cánh cam. Cô và các bạn đều không biết. Nhưng Trung không muốn nói dối. Em 

kể ra các đồ dùng học tập, rồi nói thêm: “Em còn mang kẹo và con cánh cam nữa 

ạ”. 

(Phỏng theo Phong Thu) 
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Trả lời 

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,…  

II. Đọc hiểu, viết (8 điểm) 

A. Đọc (3 điểm) 

1. Nối đúng (1 điểm) 

 

Trả lời 
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2. Đọc thầm (2 điểm) 

Công bằng 

Hoa nói với bố mẹ: 

- Con yêu bố mẹ bằng đường từ đất lên trời! 

Bố cười: 

- Còn bố yêu con bằng từ đất lên đến trời và bằng từ trời trở về đất! Hoa không 

chịu: 

- Con yêu bố mẹ nhiều hơn! 

Mẹ lắc đầu: 

- Chính mẹ mới là người yêu con và bố nhiều nhất! 

Hoa rối rít xua tay: 

- Thế thì không công bằng! Vậy cả nhà mình ai cũng nhất bố mẹ nhé! 

(Theo Tú Nga) 
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Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

a) Hoa nói với bố mẹ điều gì? 

A. Hoa yêu bố mẹ rất nhiều. 

B. Hoa chỉ yêu mẹ. 

C. Hoa chỉ yêu bố. 

D. Hoa chẳng yêu ai cả. 

b) Sau cuộc nói chuyện, Hoa quyết định như thế nào để công bằng cho mọi 

người? 

A. Cả nhà mình ai cũng nhất. 

B. Mẹ của Hoa là nhất. 

C. Hoa là nhất. 

D. Bố của Hoa là nhất. 

c) Qua câu chuyện trên, điều em cảm nhận được về tình cảm của gia đình 

Hoa là: 

Trả lời 

a) Hoa nói với bố mẹ điều gì? 

A. Hoa yêu bố mẹ rất nhiều. 

b) Sau cuộc nói chuyện, Hoa quyết định như thế nào để công bằng cho mọi 

người? 

A. Cả nhà mình ai cũng nhất. 
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c) Qua câu chuyện trên, điều em cảm nhận được về tình cảm của gia đình 

Hoa là: Gia đình hoa rất yêu thương nhau. 

B. Viết (5 điểm) 

1. Điền vào chỗ trống (2 điểm) 

 

Trả lời 

 

2. Tập chép (2 điểm) 
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Trả lời 

Bé tập chép vào vở ô ly. 

3. Viết 1 – 2 câu về điều mà em muốn nói với bố mẹ của mình (1 điểm) 

Trả lời 

Con yêu bố mẹ nhiều lắm! Cảm ơn bố mẹ vì đã luôn yêu thương và ở bên con! 

 

 

 

Đề kiểm tra cuối kì số 7 

I. Đọc thành tiếng (2 điểm) 

Khi bố đi công tác 

Bố đi công tác xa 

Nhà mình tràn nỗi nhớ 

Không nghe ai than thở: 

Câu này sang câu nọ 

Cười vang cả gian nhà. 
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“Sao tôi mệt thế này!” 

 

Cũng không ai hát hò 

Điệu dân ca quan họ 

 

Mẹ đấm lưng cho bà 

Thay bố vào mỗi tối 

Kê cho ông chiếc gối 

Như bố làm hằng đêm. 

(Theo Đỗ Nhật Nam) 

Trả lời 

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,…  

II. Đọc hiểu, viết (8 điểm) 

A. Đọc (3 điểm) 

1. Nối đúng (1 điểm) 

 

Trả lời 



VietJack.com                                                                        Facebook: Học Cùng VietJack 
 

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

 

2. Đọc thầm (2 điểm) 

Vẽ quê hương 

Em về làng xóm 

Tre xanh, lúa xanh 

Sống máng lượn quanh 

Một dòng xanh mát 

Trời mây bát ngát 

Xanh ngắt mùa thu 

Xanh màu ước mơ... 

 

Em quay đầu đỏ 

Vẽ nhà em ở 

Ngói mới đỏ tươi 

Trường học trên đồi 

Em tổ đỏ thắm 

Cây gạo đầu xóm 

Hoa nở chói ngời 

A, nắng lên rồi! 

Mặt trời đỏ chót. 

 

(Định Hải) 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 
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a) Bạn nhỏ vẽ bức tranh gì? 

A. Tranh về ngôi trường của bạn ấy. 

B. Tranh về mẹ. 

C. Tranh về quê hương. 

D. Tranh về gia đình. 

b) Trong bức tranh của bạn nhỏ, có những sự vật gì? 

A. Làng xóm, ngôi nhà, dòng sông. 

B. Cây gạo, lá cờ Tổ quốc, bầu trời. 

C. Mái trường, đồng lúa, lũy tre. 

D. Tất cả các sự vật trên. 

c) Em thấy trong bài thơ những sự vật có màu đỏ là: 

Trả lời 

a) Bạn nhỏ vẽ bức tranh gì? 

C. Tranh về quê hương. 

b) Trong bức tranh của bạn nhỏ, có những sự vật gì? 

A. Làng xóm, ngôi nhà, dòng sông. 

c) Em thấy trong bài thơ những sự vật có màu đỏ là: ngói, trường học, hoa 

gạo, mặt trời. 

B. Viết (5 điểm) 

1. Điền tr/ch vào chỗ trống: (2 điểm) 
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Trả lời 

 

2. Tập chép (2 điểm) 
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Trả lời 

Bé tập chép vào vở ô ly. 

3. Viết 1 -2 câu về quê hương em (1 điểm) 

Trả lời 

Quê hương em rất tươi đẹp. Có đồng lúa xanh, cánh cò thẳng tắp. Mỗi chiều các 

bác nông dân nô nức đi làm về. 

 

 

Để kiểm tra cuối kì số 8 

I. Đọc thành tiếng (2 điểm) 

Ông giằng ông giăng 

Ông giằng ông giăng 

Xuống chơi nhà tôi 

Có bầu có bạn 

Có khướu đánh đu 

Thằng cu Vỗ chài 

Bắt trai bỏ giỏ 
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Có ván cơm xôi 

Có nồi cơm nếp 

Có đệp bánh chưng 

Có lưng hũ rượu 

Cái đỏ ẵm em 

Đi xem đánh cá 

Có rá vo gạo 

Có gáo múc nước 

(Đồng dao) 

Trả lời 

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,…  

II. Đọc hiểu, viết (8 điểm) 

A. Đọc (3 điểm) 

1. Nối đúng (1 điểm) 

 

Trả lời 
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2. Đọc thầm (2 điểm) 

Học trò của cô giáo chim Khách 

Cô giáo Chim Khách dạy cách làm tổ rất tỉ mỉ. Chích Chòe con chăm chú lắng 

nghe và ghi nhớ từng lời cô dạy. 

Sẻ con và Tu Hú con chỉ ham chơi, bay nhảy lung tung. Chúng nhìn ngược, ngó 

xuôi, nghiêng qua bên này, bên nọ, không chú ý nghe bài giảng của cô. 

Sau buổi học, cô giáo dặn các học trò phải về tập làm tổ. Sau mười ngày cô sẽ 

đến kiểm tra, ai làm tổ tốt và đẹp, cô sẽ thưởng. 

(Nguyễn Tiến Chiêm) 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

a) Chích chòe con nghe giảng như thế nào? 

A. Chích Chòe ham chơi, bay nhảy lung tung.  

B. Chích Chòe nhìn ngược, ngó xuôi. 

C. Chích Chòe chăm chú lắng nghe.  
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D. Chích Chòe không chú ý nghe bài giảng. 

b) Sau buổi học, cô giáo dặn các học trò phải về làm gì? 

A. Các học trò phải về tập làm tổ. 

B. Các học trò phải tập bay. 

C. Các học trò phải về ghi bài đầy đủ. 

D. Các học trò phải nghỉ học. 

c) Qua câu chuyện trên, em muốn tuyên dương bạn nào? 

Trả lời 

a) Chích chòe con nghe giảng như thế nào? 

C. Chích Chòe chăm chú lắng nghe.  

b) Sau buổi học, cô giáo dặn các học trò phải về làm gì? 

A. Các học trò phải về tập làm tổ. 

c) Qua câu chuyện trên, em muốn tuyên dương bạn Chích chòe vì bạn chăm chú 

lắng nghe cô giáo giảng bài. 

B. Viết (5 điểm) 

1. Điền vào chỗ trống (2 điểm) 

a. Điền c/k: 
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Trả lời 

 

2. Tập chép (2 điểm) 
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Trả lời 

Bé tập chép vào vở ô ly. 

3. Viết 1-2 câu về một bạn ở lớp mà em yêu quý nhất (1 điểm) 

Trả lời 

Ở lớp, em quý nhất là bạn Linh. Bạn không chỉ là một học sinh xuất sắc mà còn 

thường xuyên giúp đỡ bạn bè. 

 

 

Đề kiểm tra cuối kì số 9 

I. Đọc thành tiếng (2 điểm) 

Sẻ anh, sẻ em 

Trong vườn có một tổ chim sẻ. Trời rét, hai chú chim nhỏ nằm co ro. Thương em, 

sẻ anh cố sức kéo những cọng rơm nhỏ trong tổ che cho em. 

Gần trưa, sẻ mẹ bay về: 

- Mẹ chỉ tìm được một con sâu. Sẻ em ăn trước nhé! 
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Sẻ anh vui vẻ: “Vâng ạ!”. Nhưng sẻ em lắc đầu: “Mẹ đưa anh ăn trước đi”. 

(Theo Minh Phương) 

Trả lời 

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,…  

II. Đọc hiểu, viết (8 điểm) 

A. Đọc (3 điểm) 

1. Nối đúng (1 điểm) 

 

Trả lời 
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2. Đọc thầm (2 điểm) 

Mùa lúa chín 

Vây quanh làng 

Một biển vàng 

Như tơ kén... 

Hương lúa chín 

Thoang thoảng bay 

Làm say 

Đàn ri đá 

Lúa biết đi 

Chuyện rầm rì 

Rung rinh sóng 

Làm xáo động 

Cả rặng cây 

Làm lung lay 

Hàng cột điện... 

 

Bông lúa quyện 

Trĩu bàn tay 

Như đựng đầy... 

(Nguyễn Khoa Đăng) 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 
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a) Từ “biển vàng” trong bài thơ chỉ sự vật gì? 

A. Chỉ tơ kén. 

B. Chỉ bờ biển. 

C. Chỉ đồng lúa chín. 

D. Chỉ hiện tượng thiên nhiên. 

b) Trong bài thơ, lúa không biết làm gì? 

A. Lúa biết đi. 

B. Lúa biết nhảy múa. 

C. Lúa biết chuyện trò rầm rì. 

D. Lúa bay hương thơm thoang thoảng đi xa. 

c) Qua bài thơ, em thích hình ảnh nào nhất? 

Trả lời 

a) Từ “biển vàng” trong bài thơ chỉ sự vật gì? 

C. Chỉ đồng lúa chín. 

b) Trong bài thơ, lúa không biết làm gì? 

B. Lúa biết nhảy múa. 

c) Qua bài thơ, em thích hình ảnh bông lúa trĩu nặng bàn tay nhất 

B. Viết (5 điểm) 

1. Điền v/r/d vào chỗ trống (2 điểm) 
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Trả lời 

 

2. Tập chép (2 điểm) 
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Trả lời 

Bé tập chép vào vở ô ly. 

3. Viết 1-2 câu về một hiện tượng thiên nhiên mà em biết (1 điểm) 

Trả lời 

Hạn hán thường xuất hiện vào mùa hè khi thời tiết nắng gắt, hanh khô và không 

có mưa trong thời gian dài. 

 

 

Đề kiểm tra cuối kì số 10 

I. Đọc thành tiếng (2 điểm) 

Hoa kết trái 

Hoa cà tim tím 

Hoa mướp vàng vàng 

Hoa lựu chói chang 

Đỏ như đốm lửa 

 

Hoa vừng nho nhỏ 

Hoa đỗ xinh xinh 

Hoa mận trắng tinh 

Rung rinh trong gió 

 

Này các bạn nhỏ 

Đừng hái hoa tươi 

Hoa yêu mọi người 

Nên hoa kết trái. 

(Theo Thu Hà) 

Trả lời 
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Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,…  

II. Đọc hiểu, viết (8 điểm) 

A. Đọc (3 điểm) 

1. Nối đúng (1 điểm) 

 

Trả lời 

 

2. Đọc thầm (2 điểm) 
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Sông Hương 

Sông Hương là một bức tranh phong cảnh gồm nhiều đoạn mà mỗi đoạn đều có 

vẻ đẹp riêng của nó. 

Bao trùm lên cả bức tranh là một màu xanh có nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau: 

màu xanh thẳm của da trời, màu xanh biếc của cây lá, màu xanh non của những 

bãi ngô, thảm cỏ in trên mặt nước. 

Sông Hương là một đặc ân của thiên nhiên dành cho Huế, làm cho không khí 

thành phố trở nên trong lành, làm tan biến những tiếng ồn ào của chợ búa, tạo cho 

thành phố một vẻ êm đềm. 

(Nguyễn Tiến Chiêm) 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

a) Bao trùm lên bức tranh là màu gì? 

A. Màu xanh có nhiều sắc độ đậm nhạt. 

B. Màu hồng có nhiều sắc độ đậm nhạt. 

C. Màu đỏ có nhiều sắc độ đậm nhạt. 

D. Màu vàng có nhiều sắc độ đậm nhạt. 

b) Điều đặc ân Sông Hương không dành cho Huế là gì? 

A. Làm cho thiên nhiên trong lành. 

B. Làm thành phố ô nhiễm hơn. 

C. Làm tan biến tiếng ồn ào của chợ búa. 

D. Tạo cho thành phố một vẻ êm đềm. 
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c) Qua câu chuyện trên, điều em thích nhất ở Sông Hương là: 

Trả lời 

a) Bao trùm lên bức tranh là màu gì? 

A. Màu xanh có nhiều sắc độ đậm nhạt. 

b) Điều đặc ân Sông Hương không dành cho Huế là gì? 

B. Làm thành phố ô nhiễm hơn. 

c) Qua câu chuyện trên, điều em thích nhất ở Sông Hương là: được bao trùm bởi 

một màu xanh có nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau: màu xanh thẳm của da trời, 

màu xanh biếc của cây lá, màu xanh non của những bãi ngô, thảm cỏ in trên mặt 

nước. 

B. Viết (5 điểm) 

1. Điền vào chỗ trống (2 điểm) 

a) Điền ch/tr 

 

Trả lời 
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2. Tập chép (2 điểm) 

 

Trả lời 

Bé tập chép vào vở ô ly. 

3. Viết 1-2 câu về địa danh mà em thích nhất ở quê hương mình (1 điểm) 

Trả lời 

Em thích nhất là hồ Gươm. Mặt nước ở hồ bốn mùa đều xanh mát. 

 

 

Đề kiểm tra cuối kì số 11 
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I. Đọc thành tiếng (2 điểm) 

Cậu bé và đám cháy 

Chủ nhật, một mình Huy ở nhà. Bỗng em ngửi thấy mùi khét, rồi thấy ngọn lửa 

và khói đen bò qua khe cửa. Cháy rồi! 

Huy tự nhủ: “Không được cuống!”. Em chạy đến bên điện thoại, gọi số 114: “A 

lô, nhà cháu ở số 40 đường Bờ Sông bị cháy. Cứu cháu với!”.. 

Xe cứu hỏa tới. Lính cứu hỏa tìm thấy Huy ngay. Ngọn lửa nhanh chóng bị dập 

tắt. Ai cũng khen Huy thông minh, dũng cảm. 

(Theo Tháng năm kể chuyện) 

Trả lời 

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,…  

II. Đọc hiểu, viết (8 điểm) 

A. Đọc hiểu (2 điểm) 

1. Nối đúng (1 điểm) 

 

2. Đọc thầm (2 điểm) 

Chuồn chuồn và cà cuống 

Chuồn chuồn ớt nhỏ 

Liệng bay trong gió 

Nghe cà cuống rủ 

Xuống bờ ao chơi 

Luống cuống thò ra 

Cái đuôi đỏ chót. 

Cà cuống tóm gọn, 

Thích chí cười vang. 
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Hai bạn đùa vui 

Thích ơi là thích! 

 

Chuồn chuồn tinh nghịch 

Trốn vào ruộng rau 

 

Chuồn chuồn ngỡ ngàng: 

Cái đuôi hư quá! 

 

 

(Hoàng Minh Ngọc) 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

a) Cà cuống và chuồn chuồn làm gì? 

A. Chơi đùa ở ruộng ngô. 

B. Chơi đùa ở bụi cỏ. 

C. Chơi đùa ở bờ ao. 

D. Chơi đùa ở ngoài ngõ. 

b) Vì sao chuồn chuồn bị cà cuống phát hiện? 

A. Vì chuồn chuồn bị hở đầu. 

B. Vì chuồn chuồn bị hở tay. 

C. Vì chuồn chuồn bị hở cánh. 

D. Vì chuồn chuồn bị hở đuôi. 

c) Em hãy tìm trong bài thơ những từ có 2 tiếng chứa vần giống nhau: 

Trả lời 

a) Cà cuống và chuồn chuồn làm gì? 
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C. Chơi đùa ở bờ ao. 

b) Vì sao chuồn chuồn bị cà cuống phát hiện? 

D. Vì chuồn chuồn bị hở đuôi. 

c) Những từ có 2 tiếng chứa vần giống nhau: 

- Chuồn chuồn 

- Luống cuống 

B. Viết (5 điểm) 

1. Điền x/s vào chỗ trống (2 điểm) 

 

Trả lời 
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2. Tập chép (2 điểm) 

 

Trả lời 

Bé tập chép vào vở ô ly. 

3. Viết 1-2 câu về trò chơi mà em thích nhất khi được chơi với bạn bè (1 

điểm) 

Trả lời 

Em rất thích chơi bịt mắt bắt dê cùng các bạn. Chúng em được nô đùa cùng nhau 

rất vui. 
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Đề kiểm tra cuối kì số 12 

I. Đọc thành tiếng (3 điểm) 

Làm anh 

Làm anh khó đấy 

Phải đâu chuyện đùa 

Với em gái bé 

Phải “người lớn” cơ. 

 

Khi em bé khóc 

Anh phải dỗ dành 

 

Nếu em bé ngã 

Anh nâng dịu dàng. 

 

Mẹ cho quà bánh 

Chia em phần hơn 

Có đồ chơi đẹp 

Cũng nhường em luôn. 

(Theo Phan Thị Thanh Nhàn) 

Trả lời 

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,…  

II. Đọc hiểu, viết (8 điểm) 

A. Đọc (3 điểm) 

1. Nối đúng (1 điểm) 
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Trả lời 

 

2. Đọc thầm (2 điểm) 

Hai cậu bé và hai người bố 

Hai cậu bé lần đầu được bố dẫn đến trường. Một cậu tên là Việt, cậu kia tên là 

Sơn. Hai cậu làm quen với nhau. 

Việt hỏi: 
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- Bố bạn làm gì? 

Sơn trả lời: 

- Bố mình là bác sĩ. Thế bố bạn làm gì? 

- Bố mình làm ruộng. - Việt đáp. 

Sơn bảo: 

Công việc của bố cậu thật quan trọng. Không có lúa gạo thì chẳng ai sống nổi. 

Việt nói: 

- Công việc của bố cậu cũng quan trọng. Không có bác sĩ thì ai chữa bệnh cho 

người ốm. 

(Sưu tầm) 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

a) Bố Việt làm gì? 

A. Bố Việt làm ca sĩ. 

B. Bố Việt làm ruộng. 

C. Bố Việt làm bác sĩ. 

D. Bố Việt làm thợ may. 

b) Bố Sơn làm gì? 

A. Bố Sơn làm ca sĩ. 

B. Bố Sơn làm ruộng. 

C. Bố Sơn làm bác sĩ. 
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D. Bố Sơn làm thợ may. 

c) Qua câu chuyện trên, em thích nghề nghiệp của bố bạn nào hơn? Vì sao? 

Trả lời 

a) Bố Việt làm gì? 

B. Bố Việt làm ruộng. 

b) Bố Sơn làm gì? 

C. Bố Sơn làm bác sĩ. 

c) Qua câu chuyện trên, em thích nghề nghiệp của bố cả hai bạn. Bởi vì mỗi nghề 

nghiệp đều có một vai trò quan trọng khác nhau. Nghề nghiệp nào cũng đáng quý. 

B. Viết (5 điểm) 

1. Điền l/n vào chỗ trống (2 điểm) 

 

Trả lời 
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2. Tập chép (2 điểm) 

 

Trả lời 

Bé tập chép vào vở ô ly. 

3. Viết 1-2 câu về nghề nghiệp mà em muốn làm ở tương lai (1 điểm) 

Trả lời 

Em muốn trở thành một cô giáo để dạy các bạn học sinh. 

 

 

Đề kiểm tra cuối kì số 13 

I. Đọc thành tiếng (2 điểm) 
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Xóm chuồn chuồn 

Xóm ấy trú ngụ họ chuồn chuồn. 

Chuồn chuồn chúa nom dữ tợn, hùng hổ nhưng đôi mắt lại rất hiền. Chuồn chuồn 

ngô nhanh thoăn thoắt, chao cánh một cái đã biến mất. Chuồn chuồn ớt rực rỡ 

trong bộ quần áo đỏ chót giữa ngày hè chói chang. 

Chuồn chuồn tương có đôi cánh kép vàng điểm đen. 

(Theo Tô Hoài) 

Trả lời 

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,…  

II. Đọc hiểu, viết (8 điểm) 

A. Đọc (3 điểm) 

1. Nối đúng (1 điểm) 

 

Trả lời 
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2. Đọc thầm (2 điểm) 

Sâu hóa bướm 

Sâu róm xấu xí 

Chẳng bạn nào chơi 

Nước mắt tuôn rơi 

Nó buồn khôn xiết 

 

Một ngày trời biếc 

Sâu róm cuộn mình 

Trong chiếc kén xinh 

Ngủ sâu một giấc. 

Đến khi tỉnh dậy 

Mọc cánh kiêu sa 

Tách kén chui ra 

Sâu kia thành bướm. 

 

Dập dờn bay lượn 

Trong vườn đầy hoa 

Các bạn xuýt xoa 

Ồ! Xinh đẹp quá! 

(Mộc Miên) 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 
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a) Vì sao sâu róm không có bạn? 

A. Vì nó xấu xí. 

B. Vì nó xinh đẹp. 

C. Vì nó mập mạp. 

D. Vì nó rất ít nói. 

b) Sâu róm biến thành con gì? 

A. Mỗi ngày sâu róm biến thành một loài vật.  

B. Sâu róm biến thành bướm. 

C. Sâu róm biến thành ong. 

D. Sâu róm biến thành chuồn chuồn. 

c) Qua bài thơ, em học được điều gì từ việc sâu róm xấu xí hoá thành con 

bướm xinh đẹp? 

Trả lời 

a) Vì sao sâu róm không có bạn? 

A. Vì nó xấu xí. 

b) Sâu róm biến thành con gì? 

B. Sâu róm biến thành bướm. 

c) Qua bài thơ, em học được từ việc sâu róm xấu xí hoá thành con bướm 

xinh đẹp: không nên phân biệt xấu đẹp giữa các bạn. Mỗi người đều xứng đáng 

được yêu thương. Ai cũng có thể trở nên xinh đẹp. 

B. Viết (5 điểm) 
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1. Điền vào chỗ trống (2 điểm) 

 

Trả lời 

 

2. Tập chép (2 điểm) 
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Trả lời 

Bé tập chép vào vở ô ly. 

3. Viết 1-2 câu về việc em cần làm để phụ giúp mẹ (1 điểm) 

Trả lời 

Em sẽ giúp mẹ quét nhà, nhặt rau, rửa rau, phơi quần áo…. 

 

 

Đề kiểm tra cuối kì số 14 

I. Đọc thành tiếng (2 điểm) 

Kể cho bé nghe 

Hay nói ầm ĩ 

Là con vịt bầu. 

Hay hỏi đâu đâu 

Là con chó vện. 

Là cối xay lúa. 

Mồm thở ra gió 

Là cái quạt hòm. 

Không thèm cỏ non 



VietJack.com                                                                        Facebook: Học Cùng VietJack 
 

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

Hay chăng dây điện 

Là con nhện con. 

Ăn no quay tròn 

Là con trâu sắt. 

Rồng phun nước bạc 

Là chiếc máy bơm. 

(Theo Trần Đăng Khoa) 

Trả lời 

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,…  

II. Đọc hiểu, viết (8 điểm) 

A. Đọc (3 điểm) 

1. Nối đúng (1 điểm) 

 

2. Đọc thầm (2 điểm) 

Cảm ơn 

Một tuần nữa là năm học kết thúc. Thời gian trôi qua thật nhanh. Tôi nhớ lại 

những chuyện đã qua. Từ tháng chín năm ngoái đến nay, tôi đã tiến bộ không 

ngừng nhờ sự giúp đỡ của nhiều người. Tôi muốn cảm ơn tất cả. 

Tôi muốn cảm ơn cô giáo. Nhờ sự quan tâm dạy dỗ của cô, tôi đã hiểu được 

nhiều điều thú vị. Tôi muốn cảm ơn các bạn. Các bạn đã cùng tôi học nhóm. Các 

bạn cũng giúp tôi học được cách cư xử thân thiện với mọi người. Đặc biệt tôi 

muốn cảm ơn bố mẹ tôi. Bố mẹ đã dành tình yêu thương và luôn chăm chú lắng 

nghe tôi. 

(Theo A-mi-xi) 



VietJack.com                                                                        Facebook: Học Cùng VietJack 
 

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

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

a) Bạn nhỏ đã cảm ơn những ai? 

A. Cô giáo, bạn bè. 

B. Bạn bè, ông bà, cô giáo. 

C. Cô giáo, bạn bè, bố mẹ. 

D. Cô giáo, bố mẹ. 

b) Tại sao bạn nhỏ lại cảm ơn cô giáo? 

A. Vì cô giáo đã học cùng bạn. 

B. Vì cô giáo luôn lắng nghe bạn. 

C. Vì cô giáo đã dạy bạn cách cư xử. 

D. Vì cô giáo đã dạy bạn nhiều điều hay. 

c) Qua câu chuyện trên, người em muốn cảm ơn nhất trong năm học vừa qua 

là: 

Trả lời 

a) Bạn nhỏ đã cảm ơn những ai? 

C. Cô giáo, bạn bè, bố mẹ. 

b) Tại sao bạn nhỏ lại cảm ơn cô giáo? 

D. Vì cô giáo đã dạy bạn nhiều điều hay. 

c) Qua câu chuyện trên, người em muốn cảm ơn nhất trong năm học vừa qua là 

cô giáo. Cảm ơn cô vì đã luôn ở bên cạnh như người mẹ thứ hai của em. Không 

chỉ dạy em kiến thức mà còn dạy em cách làm người tốt. 
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B. Viết (5 điểm) 

1. Điền vào chỗ trống (2 điểm) 

a. Điền ch/tr vào chỗ trống  

 

Trả lời 

a.  

 

2. Tập chép (2 điểm) 
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Trả lời 

Bé tập chép vào vở ô ly. 

3. Viết 1-2 câu về lời cảm ơn của em dành cho bố mẹ và thầy cô (1 điểm) 

Trả lời 

Con cảm ơn bố mẹ và thầy cô đã đồng hành cùng con trong một năm học vừa 

qua. Cảm ơn bố mẹ vì đã luôn ở bên con. Cảm ơn thầy cô vì đã dạy cho con 

những kiến thức rất bổ ích. 

 

 

Đề kiểm tra cuối kì số 15 

I. Đọc thành tiếng (2 điểm) 

Mưa bóng mây 

Có cơn mưa nào lạ thế 

Thoáng qua rồi tạnh ngay 

Em về nhà hỏi mẹ 

Tay em che trang vở 

Mưa chẳng khắp bàn tay. 
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Mẹ cười: “Mưa bóng mây”. 

 

Cơn mưa rơi nho nhỏ 

Không làm ướt tóc ai 

Mưa yêu em mưa đến 

Dung dăng cùng đùa vui 

Mưa cũng làm nũng mẹ 

Vừa khóc xong đã cười. 

(Tô Đông Hải) 

Trả lời 

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,…  

II. Đọc hiểu, viết (8 điểm) 

A. Đọc (3 điểm) 

1. Nối đúng (1 điểm) 

 

2. Đọc thầm (2 điểm) 

Gửi lời chào lớp Một 

Lớp Một ơi! Lớp Một! 

Đón em vào năm trước, 

Nay giờ phút chia tay, 

Gửi lời chào tiến bước! 

 

Chào bảng đen, cửa sổ, 

Chào chỗ ngồi thân quen. 

Tất cả! Chào ở lại 

Đón các bạn nhỏ lên. 

 

Chào cô giáo kính mến, 

Cô sẽ xa chúng em... 

Làm theo lời cô dạy, 

Cô sẽ luôn ở bên. 
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(Theo Ma-rút-xi-a đi học) 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

a) Bạn nhỏ trong bài thơ đang học lớp mấy? 

A. Bạn đang học lớp 2. 

C. Bạn đang học lớp 1. 

B. Bạn đang học lớp 3. 

D. Bạn đang học lớp 4. 

b) Bạn nhỏ chào những đồ vật gì? 

A. bảng đen, cửa sổ, chỗ ngồi, cô giáo. 

B. tiến bước. 

C. Cô giáo, bảng đen, cửa sổ. 

D. chỗ ngồi, lớp một. 

c) Qua bài thơ, em muốn gửi lời chào đến ai hoặc sự vật gì khi kết thúc năm 

học này? 

Trả lời 

a) Bạn nhỏ trong bài thơ đang học lớp mấy? 

C. Bạn đang học lớp 1. 

b) Bạn nhỏ chào những đồ vật gì? 

A. bảng đen, cửa sổ, chỗ ngồi, cô giáo. 
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c) Qua bài thơ, em muốn gửi lời chào đến cô giáo, lớp học khi kết thúc năm học 

này. 

B. Viết (8 điểm) 

1. Điền vào chỗ trống (2 điểm) 

 

Trả lời 

 

2. Tập chép (2 điểm) 
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Trả lời 

Bé tập chép vào vở ô ly. 

3. Viết 1-2 câu về điều em thích nhất ở lớp Một (1 điểm) 

Trả lời 

Năm lớp một vừa qua, em thích nhất là cô giáo. Cô giáo đã nhiệt tình chỉ bảo, dạy 

dỗ em khi em vừa bỡ ngỡ lên cấp tiểu học. 

 

 


