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ĐIỂM NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH 
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PHẦN I: ĐỌC. 

1. Đọc thành tiếng: (8 điểm). 

Đọc 1 đoạn trong các bài tập đọc giáo viên chọn SGK 

2. Đưa tiếng vào mô hình: (2 điểm). 

Em đọc và đưa các tiếng sau vào mô hình: 

Câu 1: qua     

 

Câu 2: nghe             

 

Câu 3: chai     

 

Câu 4: toán q u a  

 

PHẦN II: VIẾT. 

1. Chính tả: (8 điểm).  Hoa mai vàng 

Hoa mai cũng có năm cánh như hoa đào, nhưng cánh hoa mai to hơn cánh hoa đào một chút. 

Những nụ mai không phô hồng mà ngời xanh màu ngọc bích. Sắp nở, nụ mai mới phô vàng. 

Khi nở, cánh hoa mai xòe ra mịn màng như lụa. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bài tập: (2 điểm). 

Điền vào chỗ trống: 

a. (c/k/q):    …ây đa;  …ủa cà 

b. (ng/ngh): ngộ    ….ĩnh  ngân     …a 

 

 

 

MÔN: TIẾNG VIỆT – KHỐI I 

NĂM HỌC 2017-2018 

PHẦN I: ĐỌC (10 điểm). 

1. Đọc thành tiếng: (8 điểm). 

Giáo viên cho học sinh đọc bài đọc. Sau đó ghi lại thời gian đọc và những lưu ý của từng học 

sinh: Đọc 1 đoạn trong các bài giáo viên chọn SGK 

*Cách tính điểm: 

- Điểm 9-10 (Xuất sắc): Đọc trơn, đọc đúng, đọc to, rõ ràng. 

- Điểm 7-8 (Khá): Đọc đúng, rõ ràng. 

- Điểm 5-6 (Trung bình): Đọc chậm, còn đánh vần. 

- Dưới 5 điểm (Yếu): Tùy vào việc đọc chậm, đọc sai,… của học sinh. 



 

 

Lưu ý: Trong trường hợp Học sinh đọc chưa đúng, hoặc không đọc được tiếng nào, có 

thể cho Học sinh phân tích lại tiếng đó. 

2. Đưa tiếng vào mô hình: (2 điểm) 

*Cách tính điểm: Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm. 

Câu 1:  q u a  

 

Câu 2:          ngh  e  

 

Câu 3:  ch  a i 

 

Câu 4:  q u a  

 

PHẦN II: VIẾT (10 điểm). 

1. Nghe – Viết: (8 điểm).  Hoa mai vàng (đoạn 1). 

*Cách tính điểm: 

1. Nghe – Viết: 8 điểm 

  Mỗi tiếng viết sai hoặc không viết trừ 0,25 điểm. 

 

2. Điền vào chỗ trống: (2 điểm). 

Mỗi đáp án đúng được cộng 0,5 điểm. 

a. (c/k/q):    cây đa;     qủa cà. 

b. (ng/ngh):    ngộ nghĩnh;      ngân nga. 

      *Thời gian thực hiện là: 40 phút. 


