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)

Dưới đây là các câu hỏi và các ý trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả
lời đúng:
Câu 1: Từ nào viết sai chính tả?
A. gồ ghề
B. ngượng ngịu
Câu 2: Kết hợp nào không phải là một từ?

C. kèm cặp

D. kim cương

A. nước uống
B. xe hơi
Câu 3: (1/2đ)Từ nào không phải là từ ghép?

C. xe cộ

D. ăn cơm

A. san sẻ
B. phương hướng
Câu 4: Từ nào là danh từ?

C. xa lạ

D. mong mỏi

A. cái đẹp
B. tươi đẹp
Câu 5: Tiếng “đi” nào được dùng theo nghĩa gốc?

C. đáng yêu

D. thân thương

A. vừa đi vừa chạy B. đi ôtô
C. đi nghỉ mát
Câu 6: Từ nào có nghĩa là “xanh tươi mỡ màng”?

D. đi con mã

A. xanh ngắt
B. xanh biếc
C. xanh thẳm
D. xanh mướt
Câu 7: Cặp từ quan hệ trong câu ghép: “Nếu gió thổi mạnh thì cây đổ” biểu thị quan hệ nào?
A. Nguyên nhân - kết quả
B. Điều kiện, giả thiết - kết quả
C. Đối chiếu, so sánh, tương phản
D. Tăng tiến
Phần II: BÀI TẬP (7,5 điểm)
Câu 1: (1đ) Xác định CN, VN trong các câu văn sau:
a) Tiếng cá quẫy tũng toẵng xôn xao quanh mạn thuyền.
b) Những chú gà nhỏ như những hòn tơ lăn tròn trên bãi cỏ.
Câu 2: (0,5đ) Cho cặp từ sau: thuyền nan / thuyền bè
Hãy cho biết: 2 từ trong cặp từ trên khác nhau ở chỗ nào (về nghĩa và về cấu tạo từ)?
Câu 3: (1,5đ)

Quê hương là cánh diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông.
(Quê hương - Đỗ Trung Quân)

Đọc đoạn thơ trên, em thấy được những ý nghĩ và tình cảm của nhà thơ đối với quê
hương như thế nào?
Câu 4: (4,5đ) Em yêu nhất cảnh vật nào trên quê hương mình? Hãy viết bài văn miêu tả ngắn
(khoảng 20 – 25 dòng) nhằm bộc lộ tình cảm của em đối với cảnh vật đó.

BÀI LÀM (Phần bài tập: Câu 2,3, 4)

*Trình bày bài :0,5 điểm.

