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Ma trận đề thi cuối học kì II môn Tiếng Việt 1 – Kết nối tri thức 

STT 
Chủ đề 

Mức 1 

Nhận 

biết 

Mức 2 

Thông 

hiểu 

Mức 3 

Vận dụng 

Mức 4 

Vận dụng 

cao 
Tổng 

1 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

Đọc 

Đọc 

thành 

tiếng 

và trả 

lời 

câu 

hỏi 

Số 

câu 
 1  1     2 

Số 

điểm 
 1  1     2 

Đọc 

hiểu 

Số 

câu 
2  2  1    5 

Số 

điểm 
1  1  1    3 

2 Viết 

Nghe 

viết 

Số 

câu 
   1     1 

Số 

điểm 
   2     2 

Tập 

làm 

văn 

Số 

câu 
     1   1 

Số 

điểm 
     3   3 

Tổng số câu 9 điểm 

Tổng số điểm 10 điểm 
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Trường TH…………………….                    BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

Họ và tên:……………….Lớp………                      NĂM HỌC: 2021 – 2022 

                                                                                          Môn: Tiếng Việt 1  

 

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 

1. Nhìn viết đúng:  

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. 
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I. Kiểm tra đọc 

Bài đọc:  

MẸ VÀ CÔ 

Buổi sáng bé chào mẹ 

Chạy đến ôm cổ cô 

Buổi chiều bé chào cô 

Rồi sà vào lòng mẹ 

 

Mặt trời mọc rồi lặn 

Trên đôi chân lon ton 

Hai chân trời của con 

Là mẹ và cô giáo. 

Trần Quốc Toàn  

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1: Buổi sáng bé làm gì? 

a) Chào mẹ và chào cô giáo. 

b) Chào mẹ rồi chạy tới ôm cổ cô. 

c) Chào mẹ rồi vào nhà học bài. 

Câu 2: Buổi chiều bé làm gì? 

a) Chào cô rồi vào lớp học. 

b) Chào cô rồi sà vào lòng mẹ. 

c) Chào mẹ rồi đi học. 

Câu 3: Nội dung bài nói lên điều gì? 

a) Bé rất yêu cô. 

b) Bé rất yêu mẹ. 

c) Cả hai ý trên. 

II. Kiểm tra viết 
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Tập chép bài: Mẹ và cô (khổ thơ 1). 

Buổi sáng bé chào mẹ 

Chạy đến ôm cổ cô 

Buổi chiều bé chào cô 

Rồi sà vào lòng mẹ 
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I. Đọc hiểu 

– Bài đọc:  

Quyển vở 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. 

Tác giả: Quang Huy. 

– Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1: Bạn nhỏ thấy những gì khi mở quyển vở ra? 

a) Những trang giấy trắng tinh. 

b) Từng dòng kẻ ngay ngắn. 

c) Cả hai ý trên. 

Câu 2: Bạn nhỏ có suy nghĩ gì khi dùng quyển vở mới của mình? 

a) Viết cho sạch đẹp. 

b) hải giữ vở được mới tinh với những trang giấy trắng. 

c) Cho nhiều điểm tốt. 

Câu 3: Chữ đẹp thể hiện tính nết của ai? 

a) Của những bạn học trò lớp lớn. 
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b) Của những bạn học trò ngoan. 

c) Của những học trò được luyện chữ. 

II. Kiểm tra viết 

Nghe viết bài: Quyển vở của em (khổ thơ 3). 

Ơi quyển vở mới tinh 

Em viết cho sạch, đẹp 

Chữ đẹp là tính nết 

Của những người trò ngoan. 
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A. Kiểm tra đọc: (4 điểm) 

I. Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi: (1 điểm) 

– Cho học sinh bốc thăm một trong các đoạn văn giáo viên đã chuẩn bị sẵn không 

có trong sách giáo khoa dài khoảng 60 – 70 chữ và đọc thành tiếng (6 điểm), trả 

lời một câu hỏi trong đoạn đọc đó (1 điểm). 

II. Đọc thầm và làm bài tập: (3 điểm) 

Mình bận học 

Vô-lô-đi-a đang chuẩn bị bài thì một bạn rủ đi bắn chim vì cậu ta vừa được bố 

mua cho một khấu súng mới. 

Khẩu súng mới, điều đó thật hấp dẫn! Nghe bạn nói, Vô-lô-đi-a đứng dậy, mở 

toang cửa sổ, ló đầu ra ngoài và hỏi bạn một cách tỉ mỉ về khấu súng. Nhưng rồi 

Vô-lô-đi-a trả lời bạn vẻ luyến tiếc: 

– Mình bận học rồi, không đi được. 

Theo Văn học Nga 

Dựa vào nội dung bài đọc khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng và trả lời các câu 

hỏi: 

Câu 1: (0,5 điểm) Vô-lô-đi-a đang chuẩn bị học bài thì được bạn rủ đi đâu? 

A. Đi bắn chim. 

B. Đi học nhóm. 

C. Đi chơi đá bóng. 

Câu 2: (0,5 điểm) Khi nghe bạn kể về khẩu súng mới Vô-lô-đi-a làm gì? 

A. Chạy xuống cùng bạn khám phá khẩu súng mới. 

B. Ló đầu ra ngoài cửa sổ hỏi bạn một cách tỉ mỉ về khẩu súng. 

C. Mở cửa sổ ra và nhảy xuống cùng bạn để kiểm tra khẩu súng. 

Câu 3: (0,5 điểm) Sau khi hỏi tỉ mỉ về khẩu súng Vô-lô-đi-a đã làm gì? 

A. Đi bắn chim với bạn. 

B. Vào nhà quét nhà. 
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C. Ở nhà học bài. 

Câu 4: (0,5 điểm) Tại sao Vô-lô-đi-a lại không đi bắn súng cùng bạn ? 

Câu 5: (1 điểm) Trong câu: “Vô-lô-đi-a đang chuẩn bị bài thì một bạn rủ đi bắn 

chim vì cậu ta vừa được bố mua cho một khấu súng mới.” Những tiếng nào có 

chứa nguyên âm đôi ? 

B. Kiểm tra viết (6 điểm) 

1. Viết chính tả: (3 điểm) 

Đàn gà con 

Những chú gà con trông thật đáng yêu. Mình các chú vàng óng như một cuộn tơ, 

hai mắt đen láy, nhỏ tí xíu như hai hạt đậu. 

2. Bài tập: (3 điểm) 

1. Điền vào chỗ chấm: (2 điểm) 

a. anh hoặc uanh: 

 

q………… co                            bức tr………….. 

b. ng hoặc ngh: 

 

bắp ………..ô .                           …………..é con 
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2. Chọn tiếng phù hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: (1 điểm) 

a. Lũy ……………… xanh mát. (che/tre) 

b. Hôm nay là ngày ………………. nhật của bé. (sinh/xinh) 
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I. Đọc hiểu 

Sau cơn mưa 

Sau trận mưa rào, mọi vật đều sáng và tươi. Những đóa râm bụt thêm đỏ 

chói. Bầu trời xanh bóng như vừa được giội rửa. Mấy đám mây bông trôi nhởn 

nhơ, sáng rực lên trong ánh mặt trời 

Mẹ gà mừng rỡ “tục, tục” dắt bầy con quây quanh vũng nước đọng trong 

vườn. 

Theo Vũ Tú Nam 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1: Sau trận mưa rào, cảnh vật như thế nào? 

a) Héo tàn. 

b) Sáng sủa và tươi mát. 

c) U ám. 

Câu 2: Sau cơn mưa rào, bầu trời như thế nào? 

a) Xanh bóng như vừa được giội rửa. 

b) Oi ả, khó chịu. 

c) Ảm đạm. 

Câu 3: Cơn mưa rào đem lại lợi ích gì? 

a) Cây cối xanh tươi. 

b) Không khí mát mẻ. 

c) Cả hai ý trên. 

II. Kiểm tra viết 

1. Nhìn sách viết bài:  

Sau cơn mưa 

Sau trận mưa rào, mọi vật đều sáng và tươi. Những đóa râm bụt thêm đỏ 

chói. Bầu trời xanh bóng như vừa được giội rửa. Mấy đám mây bông trôi nhởn 

nhơ, sáng rực lên trong ánh mặt trời 
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2. Viết vào chỗ trống: 

a) xay hay say 

….. lúa, hăng ….. 

b) xây hay sây 

thợ ….., thóc ….. hạt. 
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I. Đọc hiểu 

HAI CHỊ EM 

Hai chị em đang chơi vui vẻ trước đống đồ chơi. Bỗng cậu em nói: 

- Chị đừng động vào con gấu bông của em. 

Một lát sau, chị lên dây cót chiếc ô tô nhỏ. Em hết lên: 

- Chị hãy chơi đồ chơi của chị ấy. 

Chị giận bỏ đi học bài. Ngồi chơi một mình, chỉ một lát sau, cậu em đã cảm 

thấy buồn chán  

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1: Cậu em làm gì khi chị gái đụng vào con gấu bông của mình? 

a) Đưa gấu bông cho chị. 

b) Cùng chị chơi gấu bông. 

c) Yêu cầu chị đừng động vào con gấu bông của mình. 

Câu 2: Khi ngồi chơi một mình, cậu em cảm thấy thế nào? 

a) Rất vui. 

b) Rất buồn. 

c) Rất thích thú. 

Câu 3: Câu chuyện về hai chị em cậu bé đã khuyên em điều gì? 

a) Thương yêu anh, chị, em trong gia đình. 

b) Anh, chị, em phải nhường nhịn lẫn nhau. 

c) Cả hai ý trên. 

II. Kiểm tra viết, Nghe viết:  

HAI CHỊ EM 

Hai chị em đang chơi vui vẻ trước đống đồ chơi. Bỗng cậu em nói: 

- Chị đừng động vào con gấu bông của em. 

Một lát sau, chị lên dây cót chiếc ô tô nhỏ. Em hết lên: 

- Chị hãy chơi đồ chơi của chị ấy. 
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I. Đọc hiểu 

HỒ GƯƠM 

Nhà tôi ở Hà Nội, cách Hồ Gươm không xa. Từ trên cao nhìn xuống, mặt hồ 

như một chiếc gương bầu dục khổng lồ, sáng long lanh. 

Cầu Thê Húc màu son, cong như con tôm, dẫn vào đền Ngọc Sơn. Mái đền 

lấp ló bên gốc đa già, rễ lá xum xuê. Xa một chút là Tháp Rùa, tường rêu cổ kính. 

Tháp xây trên gò đất giữa hồ, cỏ mọc xanh um. 

Theo Ngô Quân Miện 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1: Hồ Gươm là cảnh đẹp ở đâu? 

a) Hà Nội. 

b) Thành phố Hồ Chí Minh. 

c) Nghệ An. 

Câu 2: Mặt hồ đẹp ra sao? 

a) Từ trên nhìn xuống, mặt hồ như chiếc gương bầu dục khổng lồ. 

b) Sáng long lanh. 

c) Cả hai ý trên. 

Câu 3: Ở Hồ Gươm có những cảnh vật gì nổi bật? 

a) Cầu Thê Húc màu son, cong cong như con tôm. 

b) Mái đền lấp ló bên gốc đa già. 

c) Tháp Rùa, tường rêu cổ kính. 

d) Tất cả các ý trên. 

II. Kiểm tra viết 

Tập chép bài Hồ Gươm (từ “Cầu Thê Húc màu so” đến “cổ kính”). 
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I: Đọc thành tiếng: 

Chim rừng Tây Nguyên 

Chim đại bàng chân vàng mỏ đỏ chao lượn, bóng che rợp mặt đất. Bầy thiên 

nga trắng muốt chen nhau bơi lội. Mấy con chim cơ- púc mình đỏ chót và nhỏ như 

quả ớt hót lanh lảnh như tiếng sáo. Chim piêu có bộ lông màu xanh lục. 

II: Đọc hiểu, viết: 

A. Đọc: 

1. Nối đúng: 

 

2. Đọc thầm và làm bài tập : 

Bé Hoa 

Bây giờ, Hoa đã là chị rồi. Mẹ có thêm em Nụ. Em Nụ môi đỏ hồng, trông yêu 

lắm. Em đã lớn lên nhiều. Em ít ngủ hơn trước. Có lúc, mắt em mở to, tròn và đen 

láy. Em cứ nhìn Hoa mãi. Hoa yêu em và rất thích đưa võng ru em ngủ. 

Bài tập 1:  Bài đọc có những tên riêng nào ? Khoanh tròn chữ cái trước ý trả 

lời đúng nhất. 

a. Hoa, Em                                     c. Hoa, Nụ 

b. Nụ, Có                                        đ. Bây, Hoa, Nụ 

Bài tập 2:  Tìm trong bài đọc và viết lại: 

- 1 tiếng có vần ay:..................................... 

- 1 tiếng có thanh hỏi:.................................  
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B. Viết: 

1. Điền vào chỗ trống r, d hoặc gi: 

- Nhện con hay chăng  .... ây điện. 

- Cái quạt hòm mồm thở ra .... ó .           

 - Máy bơm phun nước bạc như   ... ồng. 

2. Viết một câu về đặc điểm đồ dùng trong gia đình em. 

3. Nghe – viết:  Nghe , viết  đoạn đầu bài “ Sẻ anh, sẻ em” 
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Trường TH…………………….                    BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

Họ và tên:……………….Lớp………                      NĂM HỌC: 2021 – 2022 

                                                                                          Môn: Tiếng Việt 1  

 

 

I: Đọc thành tiếng: 

HS đọc đoạn 1 hoặc hai đoạn còn lại. 

Cây xoài của ông em 

   1. Ông em trồng cây xoài cát này trước sân khi em còn đi lẫm chẫm. Cuối đông, 

hoa nở trắng cành. Đầu hè, quả sai lúc lỉu. Trông từng chùm quả to, đu đưa theo 

gió, em càng nhớ ông. Mùa xoài nào, mẹ em cũng chọn những quả chín vàng và to 

nhất bày lên bàn thờ ông. 

   2.Xoài thanh ca, xoài tượng...đều ngon. Nhưng em thích xoài cát nhất. Mùi xoài 

thơm dịu dàng, vị ngọt đậm đà, màu sắc đẹp, quả lại to. 

   3. Ăn quả xoài cát chín trảy từ cây của ông em trồng, kèm với xôi nếp hương, thì 

đối với em không thứ quà gì ngon bằng. 

 II: Đọc hiểu, viết: 

A. Đọc: 

1. Nối đúng:  

 

2. Đọc thầm và làm bài tập : 

Chim chích bông 

  Chích bông là một con chim bé xinh đẹp trong thế giới loài chim. Hai chân 

chích bông xinh xinh bằng hai chiếc tăm. Thế mà hai cái chân tăm ấy rất nhanh 

nhẹn, được việc, nhảy cứ liên liến. Hai chiếc cánh nhỏ xíu. Cánh nhỏ mà xoải nhanh 
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vun vút.... Chích bông xinh đẹp chẳng những là bạn của trẻ em mà còn là bạn của 

bà con nông dân. 

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

lời đúng. 

a. Chích bông 

b. Chào mào 

c. Khướu 

Bài tập 2:  Hai chân chích bông như thế nào ? Viết tiếp vào chỗ trống: 

Hai chân chích bông. ………………………………………………................. 

B. Viết: 

1. Điền vào chỗ trống d hoặc gi: 

Quyển vở này mở ra 

Bao nhiêu trang  ... ấy trắng 

Từng  .. .òng kẻ ngay ngắn 

Như chúng em xếp hàng. 

2. Viết lời chào tạm biệt và cảm ơn cô giáo ( thầy giáo) lớp Một của em. 

3. Nghe – viết:   

Cô giáo với mùa thu (trích) 

Cô giáo em 

Hiền như cô Tấm  

Giọng cô đầm ấm  

Như lời mẹ ru 

Vũ Hạnh Thắm  
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A. Đọc thành tiếng: 

HS đọc đoạn 1 hoặc hai đoạn còn lại. 

Cây xoài của ông em 

   1. Ông em trồng cây xoài cát này trước sân khi em còn đi lẫm chẫm. Cuối đông, 

hoa nở trắng cành. Đầu hè, quả sai lúc lỉu. Trông từng chùm quả to, đu đưa theo 

gió, em càng nhớ ông. Mùa xoài nào, mẹ em cũng chọn những quả chín vàng và to 

nhất bày lên bàn thờ ông. 

   2.Xoài thanh ca, xoài tượng...đều ngon. Nhưng em thích xoài cát nhất. Mùi xoài 

thơm dịu dàng, vị ngọt đậm đà, màu sắc đẹp, quả lại to. 

   3. Ăn quả xoài cát chín trảy từ cây của ông em trồng, kèm với xôi nếp hương, thì 

đối với em không thứ quà gì ngon bằng. 

B. Đọc hiểu, viết: 

I. Đọc: 

1. Nối đúng:  

 

2. Đọc thầm và làm bài tập : 

Chim chích bông 

 Chích bông là một con chim bé xinh đẹp trong thế giới loài chim. Hai chân 

chích bông xinh xinh bằng hai chiếc tăm. Thế mà hai cái chân tăm ấy rất nhanh 

nhẹn, được việc, nhảy cứ liên liến. Hai chiếc cánh nhỏ xíu. Cánh nhỏ mà xoải nhanh 

Đề số 10 



VietJack.com                                                                        Facebook: Học Cùng VietJack 
 

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

vun vút.... Chích bông xinh đẹp chẳng những là bạn của trẻ em mà còn là bạn của 

bà con nông dân. 

Bài tập 1:  Chích bông là bạn của ai ? Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng 

nhất. 

a. trẻ em 

b. bà con nông dân 

c .trẻ em và bà con nông dân. 

Bài tập 2:  Hai chiếc cánh chích bông như thế nào ? Viết tiếp vào chỗ trống: 

Hai chiếc cánh ..................................................................................... 

II. Viết: 

1. Điền vào chỗ trống uya hoặc ay  

Đêm đã về kh ....   . Làng quê em đã chìm vào giấc ngủ.s  ...    . 

2. Em viết lời chúc mừng cô giáo hoặc thầy giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam : 

3. Nghe – viết:   

Ông giẳng ông giăng 

Ông giẳng ông giăng 

Xuống chơi với tôi  

Có bầu có bạn 

Có ván cơm xôi 

Có nồi cơm nếp 

Có nệp bánh chưng  

 

Có lưng hũ rượu 

Có khướu đánh đu 

Thằng cu vỗ chài 

Bắt trai bỏ giỏ 

Cái đỏ ẵm em 

Đi xem đánh cá  

Đồng dao 


	Quyển vở của em

