
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I

MÔN: TOÁN 1

----------------------

- Khi nhìn vào các vật, vật nào nằm bên tay trái thì ta nói vật đó ở bên

trái; vật nào nằm bên tay phải thì vật đó ở bên phải.

Ví dụ:

I.          Vị trí 

Bên trái, bên phải

Bên trái Bên phải Ø Chậu cây nằm bên tay
trái, nên chậu cây ở bên
trái.

Ø Quả bóng nằm bên tay
phải nên quả bóng ở bên
phải.

Bên trái Bên phải 

Ø Quả táo nằm bên tay
trái, nên quả táo ở bên
trái.

Ø Nải chuối nằm bên tay
phải nên nải chuối ở bên
phải.



Ví dụ:

Ở trên, ở dưới

ở trên

ở dưới

ở trên 

ở trên

ở dưới

Ở trước, ở sau, ở giữa

Ø Ô tô cam ở trước ô tô xanh.

Ø Ô tô xanh ở sau ô tô cam.

Ở sau Ở trước

Ví dụ:



Ở trước
Ở sau

Ở giữa

Ø Con chó ở trước nhất.

Ø Con heo ở sau cùng.

Ø Con mèo ở giữa con chó và con heo.

II.      Một số hình cơ bản

Khối hộp chữ nhật

Đây là các dạng của khối hộp chữ nhật

Một số vật có dạng khối hộp chữ nhật là:



Khối lập phương

Đây là các dạng của khối lập phương

Một số vật có dạng khối lập phương là:

Hình tròn

Đây là các dạng của hình tròn

Một số vật có dạng hình tròn là:



Hình tam giác

Đây là các dạng của hình tam giác

Một số vật có dạng hình tam giác là:

Hình vuông

Đây là các dạng của hình vuông

Một số vật có dạng hình vuông là:



Hình chữ nhật

Đây là các dạng của hình chữ nhật

Một số vật có dạng hình chữ nhật là:

III.     Các số từ 0 đến 10

không một

Số 0, số 1

- 0 là số nhỏ nhất trong tất cả các số.

- 0 và 1 là các số không có sơ đồ tách, gộp.



Số 2

ba

hai

Ø Sơ đồ tách

2 gồm 1 và 1

Ø Sơ đồ gộp

gộp 1 với 1 được 2

Số 3

Ø Sơ đồ tách

3 gồm 1 và 2

Ø Sơ đồ gộp

gộp 2 với 1 được 3



Số 4

bốn

Ø Sơ đồ tách

4 gồm 2 và 2

Ø Sơ đồ tách

4 gồm 1 và 3

Ø Sơ đồ gộp

gộp 1 với 3 được 4

Ø Sơ đồ gộp

gộp 2 với 2 được 4



Số 5

năm

Ø Sơ đồ tách

5 gồm 2 và 3

Ø Sơ đồ tách

5 gồm 1 và 4

Ø Sơ đồ gộp

gộp 1 với 4 được 5

Ø Sơ đồ gộp

gộp 2 với 3 được 5



Số 6

sáu

Ø Sơ đồ tách

6 gồm 3 và 3

Ø Sơ đồ tách

6 gồm 2 và 4

Ø Sơ đồ tách

6 gồm 1 và 5

Ø Sơ đồ gộp

gộp 3 với 3 được 6

Ø Sơ đồ gộp

gộp 2 với 4 được 6

Ø Sơ đồ gộp

gộp 1 với 5 được 6



Số 7

bảy

Ø Sơ đồ tách

7 gồm 3 và 4

Ø Sơ đồ tách

7 gồm 2 và 5

Ø Sơ đồ tách

7 gồm 1 và 6

Ø Sơ đồ gộp

gộp 3 với 4 được 7

Ø Sơ đồ gộp

gộp 2 với 5 được 7

Ø Sơ đồ gộp

gộp 1 với 6 được 7



Số 8

tám

Ø Sơ đồ tách

8 gồm 4 và 4

Ø Sơ đồ tách

8 gồm 3 và 5

Ø Sơ đồ tách

8 gồm 2 và 6

Ø Sơ đồ tách

8 gồm 1 và 7

Ø Sơ đồ gộp

gộp 4 với 4 

được 8

Ø Sơ đồ gộp

gộp 3 với 5 

được 8

Ø Sơ đồ gộp

gộp 2 với 6 

được 8

Ø Sơ đồ gộp

gộp 1 với 7 

được 8



Số 9

Ø Sơ đồ tách

9 gồm 4 và 5

Ø Sơ đồ tách

9 gồm 3 và 6

Ø Sơ đồ tách

9 gồm 2 và 7

Ø Sơ đồ tách

9 gồm 1 và 8

Ø Sơ đồ gộp

gộp 4 với 5 

được 9

Ø Sơ đồ gộp

gộp 3 với 6 

được 9

Ø Sơ đồ gộp

gộp 2 với 7 

được 9

Ø Sơ đồ gộp

gộp 1 với 8 

được 9

chín



Số 10

mười

Ø Sơ đồ tách

10 gồm 5 và 5

Ø Sơ đồ tách

10 gồm 3 và 7

Ø Sơ đồ tách

10 gồm 4 và 6

Ø Sơ đồ tách

10 gồm 2 và 8

Ø Sơ đồ tách

10 gồm 1 và 9

Ø Sơ đồ gộp

gộp 5 với 5 được 10

Ø Sơ đồ gộp

gộp 4 với 6 được 10

Ø Sơ đồ gộp

gộp 3 với 7 được 10

Ø Sơ đồ gộp

gộp 2 với 8 được 10

Ø Sơ đồ gộp

gộp 1 với 9 được 10



Ví dụ:

- Theo thứ tự từ bé đến lớn, các số được sắp xếp như sau:

- Theo thứ tự từ lớn đến bé, các số được sắp xếp như sau:

- Trong các số từ 0 đến 10, thì 0 là số bé nhất và 10 là số lớn nhất.

Dấu lớn Dấu bé Dấu bằng

So sánh các số

4 lớn hơn 2 5 bé hơn 9 3 bằng 3
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ĐỀ SỐ 1

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Trong hình trên, đồng hồ ở đâu? 

a. ở trên cái bàn b. ở dưới cái bàn c. bên trái 

Câu 2. Trong hình trên, vật nào ở dưới cái bàn?

a. quả táo b. quyển sách c. sọt rác

Câu 3. Câu nào sai khi nói về vị trí của quả táo?

a. ở trên tập sách b. ở trên cái bàn C. ở dưới đồng hồ



Câu 4: Đâu là hình tam giác?

a. b. c.

Câu 5: Vật nào có dạng khối lập phương?

a. b. c.

Câu 6. Có bao nhiêu quả táo?

a. 6 b. 7 c. 8

Câu 7. Điền số thích hợp vào chỗ chấm để có được các số sắp xếp từ

bé đến lớn: 7; 8; 9; …

a. 5 b. 6 c. 10

Câu 8. Phép so sánh đúng cho hình ảnh là:

a. 6 > 5

b. 5 = 5

c. 5 < 5



Câu 9. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 9 . . . 4

a. > b. < c. =

Câu 10. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3 < . . .

a. 2 b. 3 c. 4



Đáp án đề số 1

Mỗi câu đúng được 1 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5

A C C B C

Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10

A C B A C



ĐỀ SỐ 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Trong hình trên, bạn nào đi trước nhất? 

a. b. c. 

Câu 2. Bạn nữ ở vị trí nào?

a. ở trước b. ở giữa c. ở sau

Câu 3. Câu nào đúng?

a. b. 
đi trước đi trước



Câu 4: Đâu là hình tròn?

a. b. c.

Câu 5: Vật nào có dạng khối hộp chữ nhật?

a. b. c.

Câu 6. Hình nào có 6 quyển sách?

a. b. c.

Câu 7. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm:

a. nhiều hơn

b. ít hơn

c. bằng

Câu 8. Trong câu nào, các số được xếp từ lớn đến bé?

a. 10; 9; 5; 6 b. 4; 6; 8; 10 c. 10; 7; 5; 1

táo đỏ . . . táo xanh



Câu 9. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: . . . = 8

a. 7 b. 8 c. 9

Câu 10. Từ hướng nhìn của thầy giáo, bạn nào ở bên trái?

a. bạn nam b. bạn nữ



Đáp án đề số 2

Mỗi câu đúng được 1 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5

A B B A C

Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10

B A C B B



ĐỀ SỐ 3

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Vị trí của bạn nam là:

a. bên trái bạn nữ b. bên trái c. bên phải

Câu 2. Bạn nữ ở vị trí nào?

a. bên phải b. ở giữa c. bên trái

Câu 3. Khối rubic có dạng gì? 

a. Khối hộp chữ nhật

b. Khối lập phương

c. Hình vuông



Câu 4: Đâu là khối hộp chữ nhật?

a. b. c.

Câu 5: Hình bên được xếp từ các hình:

a. Hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật 

b. Hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật

c. Hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác

Câu 6. Có bao nhiêu quả trứng?

a. 10 b. 9 c. 5

Câu 7. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 0; 1; 2; 3; . . . ; . . . ; 6; 7

a. 3 và 5 b. 4 và 5 c. 8 và 5

Câu 8. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 10 gồm . . . và 7

a. 5 b. 4 c. 3

Câu 9. Số nào bé nhất?

a. 0 b. 1 c. 10

Câu 10. Số 9 có bao nhiêu sơ đồ tách?

a. 3 b. 4 c. 5



Đáp án đề số 3

Mỗi câu đúng được 1 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5

B A B A A

Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10

A B C A B



ĐỀ SỐ 4

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Vị trí của bạn nam là:

a. bên phải bạn nữ b. bên phải c. ở sau

Câu 2. Bạn nữ ở vị trí nào?

a. bên trái b. ở giữa c. bên trái bạn nam

Câu 3. Đây là hình gì? 

a. Hình chữ nhật

b. Hình tam giác

c. Hình vuông



Câu 4: Đâu là khối lập phương?

a. b. c.

Câu 5: Hình bên được xếp từ các hình:

a. Hình tam giác, hình chữ nhật 

b. Hình tròn, hình tam giác

c. Hình tròn, hình chữ nhật

Câu 6. Đâu là sơ đồ gộp của 7?

a. b. c.

Câu 7. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 5 < . . . < 7

a. 6 b. 8 c. 4

Câu 8. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 1 > . . .

a. 1 b. 2 c. 0

Câu 9. Số nào lớn nhất trong các số 5; 1; 9; 10?

a. 9 b. 1 c. 10

Câu 10. Số 10 có bao nhiêu sơ đồ gộp?

a. 3 b. 4 c. 5



Đáp án đề số 4

Mỗi câu đúng được 1 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5

A C B B A

Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10

B A C C C



ĐỀ SỐ 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Bạn nào ở trước?

a. bạn nam b. bạn nữ

Câu 2. Bạn nữ ở vị trí nào?

a. ở sau b. bên trái bạn nam c. ở trước

Câu 3. Vật này có dạng hình gì? 

a. Hình chữ nhật

b. Hình tam giác

c. Hình tròn



Câu 4: Đâu là khối lập phương?

a. b. c.

Câu 5: Quyển sách màu xanh ở bên nào của bạn nhỏ?

a. bên phải

b. bên trái

c. ở trước

Câu 6. Đâu là sơ đồ tách của 5?

a. b. c.

Câu 7. Câu nào đúng?

a. 0 là số bé nhất b. 0 nhỏ hơn tất cả các số

c. cả a và b đều đúng

Câu 8. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3 > . . . > 1

a. 1 b. 2 c. 4

Câu 9. Số nào bé nhất trong các số 5; 1; 9; 10?

a. 9 b. 1 c. 10

Câu 10. Số 2 có bao nhiêu sơ đồ gộp?

a. 1 b. 2 c. 3



Đáp án đề số 4

Mỗi câu đúng được 1 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5

A A C B B

Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10

B C B B A
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• Khái niệm: Chữ cái là kí hiệu cơ bản để ghi âm vị của
một ngôn ngữ. (Trong tiếng Việt có 29 chữ cái – tham
khảo trang 3 SGK Tiếng Việt 1, tập 1).

Ví dụ: chữ a – âm a

- Chú ý: Trong Tiếng Việt có 3 nguyên âm đôi là /iê/,
/uô/ và /ươ/.

- Ôn tập lại các vần đã học: am, ap, ăm, ăp, âm, âp, em,
ep, êm, êp, im, ip, iêm, yêm, iêp, om, op, ôm, ôp, ơm,
ơp.

- Nhận biết, đọc trơn và đánh vần tốt các vần đã học.

- Vận dụng tìm thêm tiếng có chứa vần mới.

I.      Hệ thống kiến thức

Chữ cái (Âm)

Vần



• Khái niệm: Dấu thanh là kí hiệu ghi thanh điệu. Bộ
chữ gồm 5 dấu thanh để 5 thanh điệu (huyền, sắc, hỏi,
ngã, nặng).

- Vị trí đặt dấu thanh:

+ Các dấu huyền, sắc, hỏi, ngã đặt trên đầu chữ cái.

+ Dấu nặng đặt dưới chân chữ cái.

Ø Chữ g và gh

+ Viết chữ gh (gờ kép) khi sau nó là chữ e, ê, i.

+ Viết chữ g (gờ đơn) khi sau nó là chữ a, o, ô, ơ,…

Dấu thanh

II.      Ghi nhớ

Quy tắc chính tả

gh

e

ê

i

g

a

o

ô

ơ

…



Ø Chữ k và c

+ Viết chữ k khi sau nó là chữ e, ê, i.

+ Viết chữ c khi sau nó là chữ a, o, ô, ơ,…

Ø Chữ ngh và ng

+ Viết chữ ngh (ngờ kép) khi sau nó là chữ e, ê, i.

+ Viết chữ ng (ngờ đơn) khi sau nó là chữ a, o, ô, ơ,…

k

e

ê

i

c

a

o

ô

ơ

…

ngh

e

ê

i

ng

a

o

ô

ơ

…



• Chữ đứng đầu tên bài, đứng đầu câu phải viết hoa.

• Tên riêng phải viết hoa.

Ø Nhận biết được từ chứa tiếng, tiếng chứa âm + vần,
vần chứa âm.

Ø Áp dụng để tìm các tiếng, từ mới chứa âm, vần đã học.

Ø Luyện đọc bài, đọc trôi chảy bài tập đọc, hiểu và vận
dụng trả lời câu hỏi, bài tập.

Quy tắc viết hoa

III.     Vận dụng
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ĐỀ SỐ 1

I. Đọc thành tiếng

II. Đọc hiểu
Câu 1: Dựa vào nội dung ở bài đọc ở phần I, em hãy nối 
đúng:

Mẹ vừa ở xa về. Mẹ có
quà cho cả nhà. Cả nhà xem
mẹ chia quà. Quà cho bé Na là
5 liếp sữa bò, quà cho chị Tâm
là yếm tím. Quà cho bố là hộp
trà thơm.

fvQuà cho bé Na là

fvQuà cho bố là

fvhộp trà thơm.

fv5 liếp sữa bò.



Câu 2: Nối ăp với tiếng có vần ăp

Câu 3: Điền vào chỗ trống ua hay ưa

Câu 4: Điền vào chỗ trống g hay gh

Câu 5: Điền vào chỗ trống k hay c

fvsắp mưa

fvsửa chữa

fvlắp ráp

fvđam mê

fvrắp tâm

fvmâm cỗ

ăp

cái …ế …à mái

…ua …ơm

s… chua cà ch…



Khoanh tròn vào đáp án đúng

Câu 6: Cách đánh vần đúng của vần at là:

A. a - t - at 
B. a - tờ - at 
C. a - c - at 

Câu 7: Cấu tạo đúng của tiếng kim là:

A. Có âm k đứng trước, âm im đứng sau.
B. Có âm c đứng trước, vần im đứng sau.
C. Có âm k đứng trước, vần im đứng sau.

Câu 8: Từ “hoa hồng” gồm 2 tiếng nào ghép lại:

A. Gồm tiếng hoa và tiếng hồng.
B. Gồm tiếng h và tiếng hồng.
C. Gồm tiếng hoa và tiếng h.

Câu 9: Vần đúng thay vào chỗ trống là:

A. ăm
B. ăp
C. ăt

Câu 10: “ Bé …à” Chữ đúng thay vào chỗ trống là:

A. h B. H C. Cả 2 ý trên.



ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

II. Đọc hiểu
Câu 1: Dựa vào nội dung ở bài đọc ở phần I, em hãy nối 
đúng:

Câu 2: Nối ăp với tiếng có vần ăp

Câu 3: Điền vào chỗ trống ua hay ưa

fvQuà cho bé Na là

fvQuà cho bố là

fvhộp trà thơm.

fv5 liếp sữa bò.

fvsắp mưa

fvsửa chữa

fvlắp ráp

fvđam mê

fvrắp tâm

fvmâm cỗ

ăp

sữa chua cà chua



Câu 4: Điền vào chỗ trống g hay gh

Câu 5: Điền vào chỗ trống k hay c

Câu 6: Cách đánh vần đúng của vần at là:

B. a - tờ - at 
Câu 7: Cấu tạo đúng của tiếng kim là:

C. Có âm k đứng trước, vần im đứng sau.
Câu 8: Từ “hoa hồng” gồm 2 tiếng nào ghép lại:

A. Gồm tiếng hoa và tiếng hồng.
Câu 9: Vần đúng thay vào chỗ trống là:

A. ăm (tắm)
Câu 10: “ Bé …à” Chữ đúng thay vào chỗ trống là:

B. H (Tên riêng phải viết hoa chữ cái đầu)

cái ghế gà mái

cua cơm



MÔN: TIẾNG VIỆT 1 – CÁNH DIỀU

----------------------

ĐỀ SỐ 2

I. Đọc thành tiếng

II. Đọc hiểu
Câu 1: Dựa vào nội dung ở bài đọc ở phần I, em hãy nối 
đúng:

fvNghỉ hè,

fvChợ có

fvbé về quê.

fvcá rô phi, cá mè, 
cá chép.

Câu 2: Điền từ /bờ đê/ và /đi chợ/ vào chỗ trống thích
hợp:
• Bà đưa bé………………………………………
• Chợ họp ở ……………………………………..



Khoanh tròn ý đúng:
Câu 3: Nghỉ hè, bé đi đâu?

A. Bé đi siêu thị. B. Bé về quê. C. Bé đi học.

Câu 7. Điền vào chỗ trống k hay c

…im …á

Câu 4. Từ sai chính tả là:

A. que kem B. chép bài C. đôi dém

Câu 5. chờ - im - chim là cách đánh vần của tiếng nào?

A. chim B. kim C. chíp

Câu 6. Tiếng có chứa vần ăp là:

A.chim B. mũ C. nắp

Câu 8. Điền vần thích hợp vào chỗ trống:

Quả c…



Câu 9. Nối vần iêp với tiếng có vần iêp:

tiếp khách

tấm thiếp

thiệp mời

hiểu biết

bình minh tấm liếpiêp

Câu 10. Viết lại câu sau:
Mẹ khen bé chăm học.

…………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………...... 



ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

Câu 1: Dựa vào nội dung ở bài đọc ở phần I, em hãy nối 
đúng:

fvNghỉ hè,

fvChợ có

fvbé về quê.

fvcá rô phi, cá mè, 
cá chép.

Câu 2: Điền từ /bờ đê/ và /đi chợ/ vào chỗ trống thích
hợp:
• Bà đưa bé đi chợ.
• Chợ họp ở bờ đê.
Câu 3: Nghỉ hè, bé đi đâu?

A. Bé đi siêu thị. B. Bé về quê. C. Bé đi học.

Câu 4. Từ sai chính tả là:

A. que kem B. chép bài C. đôi dém

Câu 5. chờ - im - chim là cách đánh vần của tiếng nào?

A. chim B. kim C. chíp



Câu 7. Điền vào chỗ trống k hay c

kim cá

Câu 6. Tiếng có chứa vần ăp là:

A.chim B. mũ C. nắp

Câu 8. Điền vần thích hợp vào chỗ trống:

Quả cam

Câu 9. Nối vần iêp với tiếng có vần iêp:

tiếp khách

tấm thiếp

thiệp mời

hiểu biết

bình minh tấm liếpiêp



MÔN: TIẾNG VIỆT 1 – CÁNH DIỀU

----------------------

ĐỀ SỐ 3

I. Đọc thành tiếng

II. Đọc hiểu
Câu 1: Dựa vào nội dung ở bài đọc ở phần I, em hãy nối 
đúng:

fvQuạ

fvGà

fvthì bé tí.

fvto và dữ.

Câu 2: Điền từ /khóm tre/ và /gà nhí/ vào chỗ trống
thích hợp:
• Quạ sắp chộp…………………………………………
• Cò vù qua…………………………………………….



Khoanh tròn ý đúng:
Câu 3: Chọn đáp án đúng thay vào chỗ trống.

…che cho gà.
A. Cò B. Quạ C. Gà

Câu 4. Tiếng quạ có chứa dấu thanh gì?

A. Thanh hỏi B. Thanh ngã C. thanh nặng

Câu 5. Tiếng kêu của con gà là:

A. chiếp, chiếp B. quạ, quạ C. íp bịp

Câu 6. Tiếng có chứa vần êm là:

A. B. C.

Câu 7. Điền chữ ng hoăc ngh vào chỗ trống:

…e …ô

Câu 8. Điền vần thích hợp vào chỗ trống:



fvtan học

fvsửa chữa

fvhoa lan

fvmiên man

fvtam giác

fvsan sát

an

Câu 9. Nối vần an với tiếng có vần an:

Câu 10. Đánh dấu X vào ô có chứa từ viết đúng chính tả.

tập viết

dét đẹp

sâm cầm

i tá

tam giác

ghà mái



ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

Câu 1: Dựa vào nội dung ở bài đọc ở phần I, em hãy nối 
đúng:

fvQuạ

fvGà

fvthì bé tí.

fvto và dữ.

Câu 2: Điền từ /khóm tre/ và /gà nhí/ vào chỗ trống
thích hợp:
• Quạ sắp chộp gà nhí.

• Cò vù qua khóm tre.

Câu 3: Chọn đáp án đúng thay vào chỗ trống.
…che cho gà.

A. Cò B. Quạ C. Gà

Câu 4. Tiếng quạ có chứa dấu thanh gì?

A. Thanh hỏi B. Thanh ngã C. thanh nặng

Câu 5. Tiếng kêu của gà con là:

A. chiếp, chiếp B. quạ, quạ C. íp bịp

Câu 6. Tiếng có chứa vần êm là:

A. B. C.



Câu 7. Điền chữ ng hoăc ngh vào chỗ trống:

nghe ngô

Câu 8. Điền vần thích hợp vào chỗ trống:

Thỏ và rùa

fvtan học

fvsửa chữa

fvhoa lan

fvmiên man

fvtam giác

fvsan sát

an

Câu 9. Nối vần an với tiếng có vần an:

Câu 10. Đánh dấu X vào ô có chứa từ viết đúng chính tả.

tập viết

dét đẹp

sâm cầm

i tá

tam giác

ghà mái

x

x

x



MÔN: TIẾNG VIỆT 1 – CÁNH DIỀU

----------------------

ĐỀ SỐ 4

I. Đọc thành tiếng

II. Đọc hiểu
Câu 1: Dựa vào nội dung ở bài đọc ở phần I, em hãy nối 
đúng:

fvCua

fvGà

fvchăm lũ gà con.

fvkhệ nệ ôm yếm.

Câu 2: Sắp xếp các từ ngữ sau thành câu hoàn chỉnh và

viết lại. / khóm tre ngà. / ở / Lớp cũ / họp/ 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………



Khoanh tròn ý đúng:
Câu 3: Trong bài “Họp lớp”. Lớp cũ họp ở đâu?
A. trong trừng
B. khóm tre ngà
C. bãi biển

Câu 4. Trong bài “Họp lớp”. Sẻ kể như thế nào?
A. Tổ của nó nhỏ mà đẹp lắm.              
B. Nó chăm lũ gà nhỏ như nắm rơm.
C. Nó sắp có lũ cua bé tí bò khắp hồ.

Câu 5. Trong từ “Họp lớp”. Vì sao tiếng “Họp” được
viết hoa chữ cái đầu?
A. Vì “Họp” là tên riêng.
B. Vì “Họp” là tiếng đứng đầu tên bài.
C. Cả 2 ý trên đều đúng.

Câu 6. Âm thích hợp điền vào chỗ trống:

A. tr
B. ch
C. th

Câu 7. Điền chữ ng hoăc ngh vào chỗ trống:

…à voi củ …ệ



fvchan hòa

fvsửa chữa

fvhoa lan

fvchu đáo

fvtam giác

fvhình tròn

ch

Câu 9. Nối âm ch với tiếng có âm ch:

Câu 8. Điền s hay x vào ô trống:

…e máyốc …ên

Câu 10. Nối tiếng cột A với tiếng ở cột B để được từ mới.

tập

ngôi

cá

mập

viết

nhà

A B



ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

II. Đọc hiểu
Câu 1: Dựa vào nội dung ở bài đọc ở phần I, em hãy nối 
đúng:

fvCua

fvGà

fvchăm lũ gà con.

fvkhệ nệ ôm yếm.

Câu 2: Sắp xếp các từ ngữ sau thành câu hoàn chỉnh và

viết lại. / khóm tre ngà. / ở / Lớp cũ / họp/ 

Lớp cũ họp ở khóm tre ngà.

Câu 3: Trong bài “Họp lớp”. Lớp cũ họp ở đâu?
A. trong trừng
B. khóm tre ngà
C. bãi biển

Câu 4. Trong bài “Họp lớp”. Sẻ kể như thế nào?
A. Tổ của nó nhỏ mà đẹp lắm.              
B. Nó chăm lũ gà nhỏ như nắm rơm.
C. Nó sắp có lũ cua bé tí bò khắp hồ.

Câu 5. Trong từ “Họp lớp”. Vì sao tiếng “Họp” được
viết hoa chữ cái đầu?
A. Vì “Họp” là tên riêng.
B. Vì “Họp” là tiếng đứng đầu tên bài.
C. Cả 2 ý trên đều đúng.



Câu 6. Âm thích hợp điền vào chỗ trống:

A. tr
B. ch
C. th

Câu 7. Điền chữ ng hoăc ngh vào chỗ trống:

ngà voi củ nghệ

Câu 8. Điền s hay x vào ô trống:

xe máyốc sên

fvchan hòa

fvsửa chữa

fvhoa lan

fvchu đáo

fvtam giác

fvhình tròn

ch

Câu 9. Nối âm ch với tiếng có âm ch:



Câu 10. Nối tiếng cột A với tiếng ở cột B để được từ mới.

tập

ngôi

cá

mập

viết

nhà

A B



MÔN: TIẾNG VIỆT 1 – CÁNH DIỀU

----------------------

ĐỀ SỐ 5

I. Đọc thành tiếng

II. Đọc hiểu
Câu 1: Dựa vào nội dung ở bài đọc ở phần I, em hãy nối 
đúng:

fvNhà bà

fvBà cho bé

fvở quê có hồ cá.

fvchú cá nhỏ.

Câu 2: Sắp xếp các từ ngữ sau thành câu hoàn chỉnh và

viết lại. / Hồ / cá mè, / có/ cá chép./ 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Nhà bà ở quê có hồ cá.
Hồ có cá mè, cá chép. Có
cả tôm và cua.

Bà cho bé chú cá nhỏ. Bé đem về nhà thả ở bể
cá. Hễ nhớ bà là bé đi ngắm cá nhỏ.



Khoanh tròn ý đúng:
Câu 3: Nhà bà ở quê có gì?
A. hồ cá B. công viên C. bãi biển

Câu 4. Bé được bà cho gì?
A. bánh kẹo B. chú cá nhỏ C. áo mới

Câu 5. Nhớ bà thì bé sẽ làm gì?
A. Hễ nhớ bà là bé đi thăm bà. 
B. Hễ nhớ bà là bé đi chơi nhà bạn.
C. Hễ nhớ bà là bé đi ngắm cá nhỏ. 

Câu 6. Âm thích hợp điền vào chỗ trống:

A. tr
B. ch
C. th

Câu 7. Hình ảnh ứng với từ “kim tiêm” là:

A. B. C.

Câu 8. Vần thích hợp điền vào ô trống:
A. ăp
B. ăm
C. am



fvthăm

fvsửa

fvthêm

fvthư

fvtan

fvthảo

th

Câu 9. Nối âm th với tiếng có âm th:

Câu 10. Viết lại câu sau:
Nhà bà có hồ cá.

…………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………...... 



ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

II. Đọc hiểu
Câu 1: Dựa vào nội dung ở bài đọc ở phần I, em hãy nối 
đúng:

fvNhà bà

fvBà cho bé

fvở quê có hồ cá.

fvchú cá nhỏ.

Câu 2: Sắp xếp các từ ngữ sau thành câu hoàn chỉnh và

viết lại. / Hồ / cá mè, / có/ cá chép./ 

Hồ có cá mè, cá chép.

Câu 3: Nhà bà ở quê có gì?
A. hồ cá B. công viên C. bãi biển

Câu 4. Bé được bà cho gì?
A. bánh kẹo B. chú cá nhỏ C. áo mới

Câu 5. Nhớ bà thì bé sẽ làm gì?
A. Hễ nhớ bà là bé đi thăm bà. 
B. Hễ nhớ bà là bé đi chơi nhà bạn.
C. Hễ nhớ bà là bé đi ngắm cá nhỏ. 



Câu 6. Âm thích hợp điền vào chỗ trống:

A. tr
B. ch
C. th

Câu 7. Hình ảnh ứng với từ “kim tiêm” là:

A. B. C.

Câu 8. Vần thích hợp điền vào ô trống là:
A. ăp
B. ăm
C. am

fvthăm

fvsửa

fvthêm

fvthư

fvtan

fvthảo

th

Câu 9. Nối âm th với tiếng có âm th:



Tim Rosy

VOCABULARY: 

Billy









red

blue black

green

VOCABULARY: 



yellow

pink purple

white

VOCABULARY:



GRAMMAR: 

What color is it? 

It’s blue.

What color is it? 

What color is it? 

What color is it? 

It’s red.

It’s green.

It’s black.



GRAMMAR: 

What color is it? 

It’s .

What color is it? 

What color is it? 

What color is it? 

It’s .

It’s pink.

It’s purple.







THREE



pencil notebook

VOCABULARY: 



desk chair

VOCABULARY: 

crayon



STRUCTURE: 

What’s this? 

It’s a desk.

What’s this? 

What’s this?

It’s a chair.

It’s crayon.



STRUCTURE: 

What’s this? 

It’s a notebook.

What’s this? 

It’s a pencil.









plane robot

VOCABULARY: 

balloon



puppet teddy bear

VOCABULARY: 



STRUCTURE: 

Is it a plane?

Yes, it is.



STRUCTURE: 

Is it a robot?

No, it isn’t.



STRUCTURE: 

Is it a balloon?

Yes, it is.



STRUCTURE: 

Is it a teddy bear?

No, it isn’t.











Match the picture with the correct word

apple desk pencil Rosy



Reorder letters to make a correct word

1. o o l n b a
.............

2. i m T
.............

3. t a c
.............

4. r o t o b
.............



Choose the correct answer

1. How many planes?
................ planes.

A . 3
B. 2

2. What’s this?
.................

A . It’s a desk.
B. It’s a chair.

3. Is it a teddy bear?
.................

A . Yes, it is.
B. No, it isn’t.

4.How many ducks?
.................

A . six ducks.
B. five ducks.



Circle the correct initial letter



Coloring

red green blue yellow

white purple pink red



Match the picture with the correct word

ballon fish crayon blue



Reorder letters to make a correct word

1. o g d
.............

2. t e p p u p
.............

3. r a m f
.............

4. y l l o e w
.............



Choose the correct answer

1. What color is it?
It’s ................

A . pink
B. red

2. What’s this?
.................

A . It’s a car.
B. It’s a plane.

3. Is it a crayon?
.................

A . Yes, it is.
B. No, it isn’t.

4.How many cars?
.................

A . eight cars.
B. seven cars.



Circle the correct initial letter



Coloring

red green blue yellow

white purple pink red



Match the picture with the correct word

eight six seven three



Circle the correct word

1. teddy bear / puppet

2. pink / purple

3. pencil / crayon

4. cat / dog



Choose the correct answer

1. What color is it?
It’s ................

A . green
B. blue

2. What’s this?
.................

A . It’s a notebook.
B. It’s a book.

3.How many crayons?
.................

A . five crayons.
B. four crayons.

4.How many cats?
.................

A . three cats.
B. five cats.



Complete the word



Color the odd-one-out.



Match the picture with the correct word

three four two one



Circle the correct word

1. notebook / crayon

2. egg / balloon

3. farm / school

4. elephant / horse



Choose the correct answer

1. Where are they?
They are at the .........

A . zoo
B. farm

2. What’s this?
.................

A . It’s a guitar.
B. It’s a hat.

3. She’s .....
A . Annie.
B. Rosy.

4. Is it a desk?
.................

A . Yes, it is.
B. No, it isn’t.



Choose the correct answer

1. The horse has a ....
A. hat
B. guitar

2. What’s he doing? 
A. He’s singing.
B. He’s playing with the guitar.

3. How does she feel? 
A. She’s sad.
B. She’s ill.

4. What’s this? 
A. It’s an insect.
B. It’s a fish.

5. Where’s the cat?
A. The cat is on the car.
B. The cat is on the apple.



Circle the odd-one-out.



Match the picture with the correct word

three

four

seven

five



Circle the correct word

1. What color is it?
It’s green / yellow. 

2. What color is it?
It’s red / pink. 

3. What color is it?
It’s blue / purple. 

4. What color is it?
It’s black / purple.  



Put the letters in the correct order

1. elapp     à

2. abt         à

3. yob        à

4. arcnoy        à



Choose the correct answer

1. Is it a robot? 
A. Yes, it is.
B. No, it isn’t.

3. What’s this? 
A. It’s a dog.
B. It’s a cat.

4. What’s this? 
A. It’s a chair.
B. It’s a desk

5. What’s this? 
A. It’s a pencil.
B. It’s a crayon.

2. Is it a puppet? 
A. Yes, it is.
B. No, it isn’t.



Count and choose the correct answer

1. How many green apples?
A. 6  green apples.
B. 7 green apples.

2. How many yellow ducks?
A. 5 yellow ducks.
B. 4 yellow ducks.

3. How many white cats?
A. 2 black cats.
B. 3 black cats.



TASK 1. 
1D 
2C
3A 
4B

TASK 2
1. balloon
2. Tim
3. cat
4. robot

1ASK 3
1A
2A
3A
4B

TASK 4
1. Circle letter a
2. Circle letter b



TASK 1. 
1D
2C
3A
4B

TASK 2
1. dog
2. puppet
3. farm
4. yellow

1ASK 3
1B
2B
3B
4A

TASK 4
1. Circle letter d
2. Circle letter e



TASK 1. 
1D
2C
3A
4B

TASK 2
1. teddy bear
2. purple
3. pencil
4. dog

1ASK 3
1A
2A
3B
4A

TASK 4
1A
2B



TASK 1. 
1B
2D
3C
4A

TASK 2
1. notebook
2. egg
3. farm
4. elephant

1ASK 3
1B
2A
3B
4B

TASK 4
1A
2B
3B
4A
5A



TASK 1. 
one -1
seven – 7
five - 5
three – 3
four - 4

TASK 2
1. It’s green.
2. It’s pink.
3. It’s blue. 
4. It’s purple.

1ASK 3
1 apple
2 bat
3 boy
4 crayon

TASK 4
1A
2B
3A
4A
5A

TASK 5
1A
2A
3B






