Họ và tên HS:.......................................
Lớp :.............

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5
MÔN TIẾNG VIỆT
(Thời gian làm bài: 70 phút)

Điểm:

Phần I: TRẮC NGHIỆM: (2điểm)

Câu 1: Từ nào viết sai chính tả?
A. sơ xác
B. xứ sở
Câu 2: Từ nào không phải là từ ghép?

C. xuất xứ

D. sơ đồ

A. cần mẫn
B. học hỏi
Câu 3: Từ nào không phải là danh từ?

C. đất đai

D. thúng mủng

A. cuộc sống
B. tình thương
Câu 4: Từ nào khác nghĩa các từ còn lại?

C. đấu tranh

D. nỗi nhớ

A. tổ tiên
B. tổ quốc
Câu 5: Từ nào không phải là từ tượng hình?

C. đất nước

D. giang sơn

A. lăn tăn
B. tí tách
C. thấp thoáng
Câu 6: Tiếng “xuân” nào được dùng theo nghĩa gốc?

D. ngào ngạt

A. mùa xuân
B. tuổi xuân
Câu 7: (1/2đ) Dòng nào đã có thể thành câu?

D. 70 xuân

C.sức xuân

A. Mặt nước loang loáng
B. Con đê in một vệt ngang trời đó
C. Trên mặt nước loang loáng
D. Những cô bé ngày xưa nay đã trở thành
Phần II: BÀI TẬP (7,5 điểm)
Câu 1: (1đ) Xác định CN, VN trong các câu văn sau:
a) Hoa dạ hương gửi mùi hương đến mừng chú bọ ve.
b) Gió mát đêm hè mơn man chú.
Câu 2: (0,5đ) Gạch dưới các danh từ trong câu sau và nói rõ chúng giữ chức vụ gì trong câu?
Hôm nay, học sinh thi TiếngViệt
Câu 3: (1,5đ) Kết thúc bài “Tre Việt Nam”, nhà thơ Nguyễn Duy viết:
Mai sau,
Mai sau,
Mai sau,
Đất xanh tre mãi xanh màu tre xanh...
Em hãy cho biết, những câu thơ trên nhằm khẳng định điều gì? Cách diễn đạt của nhà
thơ có nét gì độc đáo, góp phần khẳng định điều đó?
Câu 4: (4,5đ) Chọn một trong 2 đề văn sau :
a) Năm năm qua, mái trường tiểu học đã trở thành người bạn hiền, thân thiết của em.
trước khi xa trường để học tiếp lên Trung học cơ sở, em hãy tâm sự với trường một vài kỉ niệm
êm đềm sâu sắc của thời học sinh Tiểu học đã qua.

b) Viết một bài văn ngắn (khoảng 20 dòng) kể lại kỉ niệm sâu sắc nhất của em đối với
thầy (cô) giáo đã dạy em dưới mái trường Tiểu học.
c) Viết một bài văn ngắn (khoảng 20 dòng) kể lại kỉ niệm sâu sắc nhất của em đối với
thầy (cô) giáo đã dạy em dưới mái trường Tiểu học.
BÀI LÀM (Phần bài tập: Câu 3, 4)

*Trình bày bài :0,5 điểm.

