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) Gạch dưới các bộ phận song song trong các câu sau và cho biết chúng giữ chức vụ
gì trong câu :
a) Buổi sáng, núi đồi, thung lũng, bản làng chìm trong biển mây mù.
b) Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất.
Câu 2: (0,5đ) Đặt dấu phẩy vào những chỗ cần thiết trong 2 câu văn sau:
Mùa xuân cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Chào mào sáo sậu sáo đen...đàn đàn lũ
lũ bay đi bay về.
Câu 3: (1,5đ) Trong bài “Về thăm nhà Bác” nhà thơ Nguyễn Đức Mậu viết:
Ngôi nhà thuở Bác thiếu thời
Nghiêng nghiêng mái lợp bao đời nắng mưa
Chiếc giường tre quá đơn sơ
Võng gai ru mát những trưa nắng hè.
Hãy cho biết, đoạn thơ trên giúp ta cảm nhận được điều gì đẹp đẽ, thân thương?
Câu 4: (4,5đ) Hãy viết một bài văn tả một cái cây cho bóng mát ở sân trường (hoặc nơi em ở)
mà em cảm thấy gần gũi và gắn bó .

BÀI LÀM (Phần bài tập: Câu 2,3, 4)

*Trình bày bài :0,5 điểm.

