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

Điểm:

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5
MÔN TIẾNG VIỆT
(Thời gian làm bài: 60 phút)

Phần I: TRẮC NGHIỆM: (2điểm)
Câu 1: Từ nào sau đây viết đúng chính tả?
A. rành mạch
B. rành rụm
C. tranh rành
D. rành giật
Câu 2: Chỉ ra kết hợp là 2 từ đơn:
A. chuồn chuồn nước
B. lướt nhanh
C. mặt nước
D. mặt hồ
Câu 3: Từ nào sau đây là từ ghép tổng hợp?
A. bạn đọc
B. bạn đường
C. bạn học
D. bạn hữu
Câu 4: Tiếng “du” trong từ nào khác nghĩa tiếng “du” trong các từ còn lại?
A. du lịch
B. du xuân
C. du học
D. du khách
Câu 5: Từ nào sau đây có nghĩa mạnh lên so với nghĩa từ gốc?
A. đo đỏ
B. nhè nhẹ
C. cỏn con
D. xanh xanh
Câu 6: Từ nào sau đây có nghĩa là “Thuộc quyền sở hữu của toàn xã hội hoặc của tập thể”?
A. công cộng
B. công khai
C. công hữu
D. công sở
Câu 7: Từ nào sau đây không phải là danh từ?
A. cuộc chiến tranh

B. cái đói
C. sự giả dối
D. nghèo đói
Phần II: BÀI TẬP
Câu 1: Dùng gạch chéo(/) tách từng từ trong đoạn văn sau:
Ôm quanh Ba Vì là bát ngát đồng bằng, mênh mông hồ nước với những Suối Hai, Đồng Mô, Ao
Vua,...nổi tiếng vẫy gọi. Mướt mát rừng keo những đảo Hồ, đảo Sến,...Xanh ngát bạch đàn những
đồi Măng, đồi Hòn,...
Câu 2: Tìm các danh từ, động từ, tính từ trong đoạn văn sau:
Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái
ngọt của mật ong già hạn.
Câu 3:
“Nòi tre đâu chịu mọc cong
Chưa lên đó nhọn như trông là thường
Lưng trần phơi nắng phơi sương
Có manh áo cộc tre nhường cho con”
(Tre Việt Nam- Nguyễn Duy)
Em thấy đoạn thơ trên có hình ảnh nào đẹp? Hãy nêu ý nghĩa đẹp đẽ và sâu sắc của hình ảnh đó.
Câu 4: Chọn một trong hai đề văn sau để làm:
a) Em đã từng chứng kiến cảnh đường phố ồn ào, nhộn nhịp, hối hả trong lúc trời vần vũ chuyển
mưa, khi em tan học trên đường trở về nhà. Hãy tả lại cảnh đó.
b) Tả quang cảnh đường phố nơi em ở lúc trời mưa to vừa tạnh.
Hết

BÀI LÀM

*Trình bày bài :0,5 điểm.

