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

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5
MÔN TIẾNG VIỆT

Điểm:

(Thời gian làm bài: 90 phút)

Bài 1: Cho các câu tục ngữ sau:
- Ăn vóc học hay
- Học một biết mười
Em hãy giải thích nghĩa của các câu tục ngữ trên, mỗi câu khuyên ta điều gì ?
Bài 2: Tìm những tiếng có thể kết hợp với tiếng “đẹp” để tạo thành từ ghép tổng hợp, từ ghép phân
loại và từ láy (mỗi loại 2 – 3 từ).
Bài 3: Xác định các bộ phận của câu (chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ ):
a. Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng đã
bắt đầu kết trái.
b. Dưới ánh trăng, dòng sông sáng rực lên, những con sang nhỏ lăn tăn vỗ nhẹ vào hai bên bờ
cát.
c. Khi một ngày mới bắt đầu, tất cả trẻ em trên thế giới đều cắp sách tới trường.
Bài 4: Trong bài “Hạt mưa” nhà thơ Lê Hồng Thiện có viết:
“Hạt mưa tinh nghịch lắm
Thi cùng với ông sấm
Gõ thùng như trẻ con
Ào ào như trẻ con
Rào rào một lúc thôi
Khi trời đã tạnh hẳn
Sấm chớp chuồn đâu mất
Ao đỏ ngầu màu đất
Như là khóc thương ai
Chị mây đi gánh nước
Đứt quang ngã sõng soài.”
a.Trong bài thơ trên, những nhân vật nào được nhân hoá? Từ ngữ nào giúp em nhận ra điều đó?

b. Biện pháp nhân hoá đã giúp người đọc cảm nhận được bức tranh thiên nhiên sinh động, gần gũi
như thế nào?
Bài 5: Viết một bài văn ngắn khoảng (25-30 dòng) tả lại một buổi biểu diễn văn nghệ của các bạn
học sinh trường em nhân dịp chào mừng ngày “Nhà giáo Việt Nam” 20-11 mà em đã được tham gia
hoặc chứng kiến.

BÀI LÀM

*Trình bày bài :0,5 điểm.

