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Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1 môn Tiếng Việt 

Đề số 1 

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1. 

1. Khoanh vào tiếng có âm b. 

be ve de bé le 

2. Khoanh vào tiếng có âm e. 

ba me bé dê 

Câu 2. Tô màu: Hình giống nhau tô màu giống nhau. 

 

II. Phần tự luận 

Câu 1. Điền e hoặc b. 

….é x….. ……an ….à 

Câu 2. Em hãy vẽ một hình vuông và một hình tam giác. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 
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Đề số 2 

I. Kiểm tra đọc 

1. Đọc thành tiếng (6 điểm)  

a) (2 điểm) b, ê, h, nh, ng, qu. ia, ưa, oi, ôi, ưi  

b) (2 điểm) Bi ve, Đi bộ, Cá thu, Ngựa tía.  

c) Chị Mai đi chợ mua mía, dưa cho bé.  

II. Đọc thầm( 4 điểm)  

a) Nối (2 điểm)  

Bà đi chợ    ngủ  

Mẹ     mua dưa  

Bé     chưa trỉa đỗ  

b) Điền vần (2 điểm)  

- Ua hay ưa: C..........sổ ; Cà ch..................  

- Ôi hay ơi: Đồ ch.......... ; Gió th................. 

II. Kiểm tra viết  

1. Vần (3 điểm) ia, ua, ai, ơi, ưi.  

2. Từ ngữ (4 điểm) Cá rô, thợ nề, trái ổi.  

3. Câu (4 điểm) Chị Kha tỉa lá  
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Đề số 3 

I. Kiểm tra đọc: ( Đọc thành tiếng)  

1. Yêu cầu học sinh đọc 8 từ trong số các từ sau: 

củ riềng, xà beng, làng xóm, gửi thư, sừng hươu, bay liệng, thông xanh, cây nêu, 

bánh chưng, mỉm cười, kết trái, phẳng lặng 

2. Yêu cầu học sinh đọc 2 câu trong các câu sau:  

- Đi học phải đúng giờ.  

- Vâng lời cha mẹ.  

- Giữ vệ sinh thân thể.  

- Nói lời xin lỗi  

- Không xả giấy bừa bãi.  

- Thương yêu nâng đỡ em bé.  

II. Kiểm tra viết  

Giáo viên chọn 6 từ trong số các từ trong bài 1 và chọn 2 câu trong số các câu trong 

bài 2 trên đây đọc cho học sinh viết. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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Đề số 4 

1. Đọc thành tiếng (5 điểm) 

- GV viết ra bảng phụ cho học sinh đọc 

 ch, nh, kh, th, gh, nh. 

 ba, đa, cá, me. 

 ba ca, chả cá. 

2. Kiểm tra viết (5 điểm) 

- GV đọc cho học sinh viết: 

 Một dòng chữ a (1 điểm). 

 Một dòng chữ b (1 điểm). 

 Một dòng chữ ga (1,5 điểm). 

 Một dòng chữ bé (1,5 điểm). 

 

...................................................................................................................... 
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