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: Từ nào viết sai chính tả?
A. trông nom
B. mắc lỗi
C. lơ đễnh
D. khô lẻ
Câu 2: Kết hợp nào không phải là một từ?
A. bánh nướng
B. bánh rán
C. rán bánh
D. rán nấu
Câu 3: Từ nào không phải là từ ghép?
A. nhanh nhẹn
B. chân chính
C. chạy nhảy
D. leo trèo
Câu 4: Từ nào là tính từ?
A. yêu mến
B. kính yêu
C. can đảm
D. mỉm cười
Câu 5: Từ nào không cùng nhóm với các từ còn lại?
A. trung tâm
B. trung hiếu
C. trung thành
D. trung thực
Câu 6: Cho câu: “Dòng sông chảy...”. Từ thích hợp điền vào dấu (...) là:
A. hiền lành
B. hiền hoà

C. hiền từ
D. hiền hậu
Câu 7: Trái nghĩa với từ “nông cạn” là:
A. cao thượng
B. to lớn
C. sâu sắc
D. giỏi giang
Phần II: BÀI TẬP
Câu 1: Tìm CN, VN trong các câu văn sau:
a) Giữa vườn lá xum xuê, xanh mướt, còn ướt đẫm sương đêm, cây hoa khẽ nghiêng mình, xao
động, làm duyên với làn gió sớm.
b) Mỗi lần tết đến, đứng trước những cái chiếu bày tranh làng Hồ trải trên các lề phố Hà Nội, lòng
tôi lại thấm thía một nỗi biết ơn đối với những người nghệ sĩ tạo hình của nhân dân.
Câu 2: Tìm các danh từ, động từ, tính từ có trong 2 câu thơ của Bác Hồ:
Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay / Vượn hót chim kêu suốt cả ngày.
Câu 3: Nhà thơ Tố Hữu từng viết:
Ôi lòng Bác vậy cứ thương ta
Thương cuộc đời chung thương cỏ hoa
Chỉ biết quên mình cho hết thảy
Như dòng sông chảy nặng phù sa.
Đoạn thơ trên có hình ảnh nào đẹp, gây xúc động nhất với em? Vì sao?
Câu 4: Ở trong nhà em (hoặc nhà hàng xóm) có nuôi rất nhiều con vật nuôi. Hãy tả lại một con
vật mà em quan sát được.
Hết

BÀI LÀM

*Trình bày bài :0,5 điểm.

