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ĐỀ SỐ 5 

Trường:……………………………….. 

Họ và tên:………………….………….. 

Lớp:…………………………………… 

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I-LỚP 1 

Môn Tiếng Việt (đọc)-Thời gian: 40 phút 

I. KIỂM TRA ĐỌC: 

1. Đọc thành tiếng: 

- ong, ông, ương, yên 

- con đường, dòng sông, bãi bồi, rừng tràm 

- Quê nội em có những rặng dừa cao vút bên dòng kênh xanh. 

2. Nối ô chữ cho phù hợp: 

 

 

 

 

 

 

 

Rừng cây 

Chúng em đang 

Mẹ em xanh lá. 

của em rất sạch đẹp. 

may áo cho ông. 

Ngôi trường vui chơi. 
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3. Điền vào chỗ chấm: 

a. c hay k: 

dòng  …….ênh                         …..…ái  ……....ẹo 

b. ươn hay uôn: 

v………… cây                      b…………… bán 
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ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I-LỚP 1 

Môn Tiếng Việt (đọc) - Thời gian: 40 phút 

I. Đọc trơn thành tiếng( 6 điểm): 

 1- Kiểm tra từng học sinh: phần A (khoảng  5 phút/ học sinh) 

                   (GV chỉ không theo thứ tự) 

2- Biểu điểm: 

-Đọc to, rõ ràng, trôi chảy, đảm bảo thời gian qui định các nội dung: 

 + Vần: 1.5đ (mỗi âm, vần 0,25đ) 

 + Từ ngữ: 2 đ (mỗi từ ngữ 0,4đ) 

                    + Câu: Tốc độ đạt yêu cầu ( Không quá 15 phút) : 2.5điểm     

- Đọc sai, không đọc được, dừng quá 5 giây/vần, từ ngữ, câu; GV tuỳ trường 

hợp ghi điểm. Đọc sai mỗi tiếng trừ 0.25 điểm 

 II. Đọc hiểu( 4 điểm): 

1-  Kiểm tra cả lớp: phần B (15 phút) 

2. Biểu điểm: 

a- Đọc hiểu và nối đúng các cặp từ ngữ: 2điểm 

+ Rừng cây xanh lá. 

+ Chúng em đang vui chơi. 
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+ Mẹ em may áo cho ông. 

+ Ngôi trường của em rất sạch đẹp.     

b- Điền đúng: 2đ 

     + Các âm: dòng kênh                       cái kẹo 

     + Các vần: vườn cây                        buôn bán 

(Điền đúng mỗi âm, vần: 0,5điểm) 
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Trường:……………………………….. 

Họ và tên:………………….………….. 

Lớp:…………………………………… 

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I-LỚP 1 

Môn Tiếng Việt (viết) Thời gian: 40 phút 

I. KIỂM TRA VIẾT 

1. Vần:  ơi, ay, iên, ung 

2. Từ:    cây xanh, cơn mưa , dòng kênh, xinh tươi 

3. Câu:                                     

sóng nối sóng 

sóng sóng sóng 

mãi không thôi 

đến chân trời. 
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ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I-LỚP 1 

Môn Tiếng Việt (đọc) - Thời gian: 40 phút 

1. Vần: 2 điểm 

- Viết đúng, thẳng hàng, kích cỡ chữ, nét đều: 0,5đ/vần 

- Viết không đều nét, không đúng cỡ chữ: 0,2đ/vần 

- Không viết được: 0đ. 

2.Từ ngữ: 4 điểm 

-Viết đúng kích cỡ chữ, đều nét - khoảng cách các tiếng thẳng hàng: 1đ/từ 

ngữ. 

-Viết không đúng kích cỡ chữ, không thẳng hàng, nét không đều, không chú 

ý khoảng cách các chữ: 0,4đ/từ ngữ. 

3. Câu: 4 điểm 

- Viết đúng các từ ngữ trong câu, đều nét, khoảng cách giữa các chữ, cỡ chữ 

nhỏ; trình bày sạch, đẹp: 4đ (mỗi dòng thơ/1đ) 

- Viết không đều nét, không thẳng hàng, sai cỡ chữ; viết không đúng các từ 

ngữ trong câu, giáo viên tuỳ mức độ ghi điểm 3,5 → 0,5  

 


