
 

 

 

TRƢỜNG TIỂU HỌC NGỌC SƠN 

Họ và tên: ……………………… 

Lớp: 5… 

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I  

Năm học 2017 – 2018 

Môn: TIẾNG VIỆT 5 

      Thời gian  làm bài: 40 phút 

I. LUYỆN TỪ VÀ CÂU: 4 điểm 

1. -  Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ trái nghĩa với từ “nhân hậu”? 

   A. nhân đức, bất nhân, tàn nhẫn, gian ác, dã man  

   B. bất nhân, tàn nhẫn, gian ác, dã man, tàn bạo 

   C. bất nhân, hiền từ, gian ác, dã man, tàn bạo 

2. Gạch chân các từ láy  trong đoạn văn sau: 

   Tiếng chim líu lo, ríu rít báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Ông mặt trời từ từ nhô lên từ lũy tre 

xanh. Khói bếp nhà ai là là bay trong gió. Đàn gà con liếp chiếp gọi nhau, tíu tít theo chân mẹ. 

Đƣờng làng đã tấp nập, hối hả ngƣời qua lại. 

3. Chọn các quan hệ từ : cho, với, và, của, như  rồi điền vào từng chỗ trống trong các câu sau 

cho thích hợp 

a. Cây pơ – mu đầu dốc……… một ngƣời lính đứng canh……… làng bản. 

b. Cô giáo……..…chúng tôi là một ngƣời rất thƣơng học trò. 

c. Các anh đã hoàn thành nhiệm vụ………tất cả trí tuệ……… sức lực của mình. 

4. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau: 

                            Tiếng đàn của chàng Dế Mèn vút lên, cao bát ngát. 

II. CHÍNH TẢ: 1 điểm 

1. Những từ nào viết đúng chính tả? 

a. công dân            b. trâng trọng          c. con rắng               d. mênh mang         e. vuông vắng 

g. răng đe              h. vầng trăng           i. chân thành            k. thẳng thắng          m. thắng cuộc  

2. Điền ch hay tr: 

                …inh phục                              ….ống lãng phí                       ….út giận                        

               …..ung thủy                            …ao giải                                 thủy ….iều dâng  

III. TẬP LÀM VĂN (5 điểm): Hãy tả một em bé đang ở độ tuổi tập nói, tập đi. 



 

 

ĐÁP ÁN  VÀ BIỂU ĐIỂM 

I. LUYỆN TỪ VÀ CÂU: 4 điểm 

    1. -   Đáp án đúng: B  (1 đ) 

2. Các từ láy: líu lo, ríu rít, từ từ, là là, liếp chiếp, tíu tít, tấp nập, hối hả 

     Mỗi từ đúng cho 0,1 đ 

3. a. điền: nhƣ, cho 

    b. điền: của 

    c. điền: với, và 

    Mỗi chỗ trống đúng cho 0,2 đ 

4.   Tiếng đàn của chàng Dế Mèn vút lên, cao bát ngát. 

                    CN                                      VN 

     Xác định đúng cho 1 điểm 

II. CHÍNH TẢ: 1 điểm 

1. Những từ  viết đúng chính tả: a, d, h, i, m 

Mỗi từ đúng đƣợc 0,1 đ 

2. Điền ch hay tr: 0,5 đ 

     - chinh phục.                          – chống lãng phí             trút giận.  

     - chung thủy.                          – trao giải                        thủy triều dâng  

 III. TẬP LÀM VĂN (5 điểm):  

 Viết đƣợc bài văn tả một  em bé đang ở độ tuổi tập nói, tập đi ( yêu cầu đủ các phần  mở bài, 

thân bài, kết luận đúng yêu cầu đã học ) 

- Tả ngoại hình ( nhận xét chung, tả chi tiết: mái tóc, khuôn mặt, má, miệng, chân tay…..) 

- Tả hoạt động….. 

- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả 

Chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ. 

- Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm 5 - 4,5 - 4 - 3,5 

- 3 - 2,5 2 - 1,5 1- 0,5 . 

 

 


