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BÀI KI M TRA NGÔN NGỮ
Thời gian làm bài 30 phút
Số báo danh của học sinh:

Kết quả điểm:

Họ tên giáo viên chấm thi:

Chữ kí:

/20

ề bài: Em hãy đọc thầm câu chuyện sau và KHOANH TRÒN vào chữ cái trước câu trả
lời Ú
hoặc làm theo yêu cầu.
Cái nhãn vở
Nhân dịp sinh nhật 7 tuổi, bố tặng Giang một quyển vở mới. Giữa trang bìa, bố kẹp một
chiếc nhãn vở trang trí rất đẹp. Giang vui lắm. Giang lấy ngay bút nắn nót viết tên trường, tên
lớp, họ và tên của em vào nhãn vở.
Bố nhìn những dòng chữ ngay ngắn của Giang và khen con gái đã tự viết được nhãn vở.
h i (2 đi m). Bố đã tặng gì cho Giang nhân dịp sinh nhật lần thứ 7?
A. Một chiếc bút mực.
B. Một quyển vở mới.
C. Một chiếc cặp sách.
h i (2 đi m . Bạn Giang viết những gì trên nhãn vở ?
A. Cây và hoa.
B. Trang trí nhãn vở cho đẹp.
C. Viết tên trường, tên lớp, họ và tên.
h i 3 đi m Bố Giang khen bạn ấy thế nào?
A. Viết chữ đẹp.
B. Biết vâng lời cha mẹ..
C. Tự viết được nhãn vở.
h i (4 đi m . iền chữ thích hợp:
a. tr hoặc ch

.......uyện cười

Thi .......ạy
b. v, d hay gi

........ỏ trứng

.....ọng hát

1

Cặp ......a

h i 5 (10 đi m . Em hãy k từng đoạn câu chuyện theo tranh:
Rùa và th

1

2

Rùa đang làm gì? Thỏ nói gì với Rùa?

Rùa trả lời ra sao?

4

3
Cuối cùng, ai thắng cuộc?

Thỏ làm gì khi Rùa cố sức chạy?

-------------------------HẾT-------------------------
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