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

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5

Điểm:

MÔN TIẾNG VIỆT
(Thời gian làm bài: 60 phút)

Phần I: TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Tiếng nào sau đây có âm chính là âm u ?
A. lúa
B. núi
C. tuỳ
D. thuận
Câu 2: Kết hợp nào không phải là một từ?
A. màu sắc
B. xanh tươi
C. xanh thăm thẳm
D. trời xanh
Câu 3: Từ nào sau đây là từ ghép phân loại?
A. anh em
B. giúp đỡ
C.xe lửa
D. gắn bó
Câu 4: Tiếng “nhân” trong từ nào khác nghĩa tiếng “nhân” trong các từ còn lại?
A. nhân tài
B. nhân ái
C. nhân hậu
D. nhân nghĩa
Câu 5: Từ nào sau đây có nghĩa giảm nhẹ so với nghĩa từ gốc?
A. chon chót
B. tim tím
C. xám xịt
D. thăm thẳm
Câu 6: Từ nào không cùng nhóm với các từ còn lại?
A. núi đồi
B. thành phố

C. chen lấn
D. vườn tược
Câu 7: Từ nào sau đây có nghĩa là “Phổ biến rộng rãi”?
A. Truyền bá
B. Truyền tụng
C. Truyền khẩu
D. Truyền thống
Phần II: BÀI TẬP
Câu 1: Xác định CN, VN trong các câu văn sau:
a) Sau những cơn mưa xuân, một màu xanh non ngọt ngào, thơm mát, trải ra mênh mông trên
khắp các sườn đồi.
b) Gió bắt đầu thổi ào ào, lá cây rơi lả tả, từng đàn cò bay lả lướt theo mây.
Câu 2: Đặt 3 câu với yêu cầu sau:
a) Có đại từ “tôi” làm CN.
b) Có đại từ “tôi” làm VN.
c) Có đại từ “tôi” làm TN.
Câu 3: Trong bài thơ “Bóng mây”, nhà thơ Thanh Hào đã viết:
Hôm nay trời nắng như nung
Mẹ em đi cấy phơi lưng cả ngày
Ước gì em hoá đám mây
Em che cho mẹ suốt ngày bóng râm.
Đọc bài thơ trên, em thấy được những nét gì đẹp về tình cảm của người con đối với mẹ?
Câu 4: Em hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 20- 25 dòng) tả quang cảnh làng, bản (hoặc phố
phường) em lúc bắt đầu một ngày mới.
Hết

BÀI LÀM

*Trình bày bài :0,5 điểm.

