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Điểm Nhận xét của giáo viên GV chấm 

(Ký, ghi rõ họ tên)  
Đọc tiếng:…  ....................................................................... 

....................................................................... 

……………………………………………... Đọc hiểu:… 

 

I. Đọc thành tiếng (3 điểm): GV kiểm tra từng học sinh qua tiết ôn tập theo hướng 

dẫn KTĐK cuối học kì II môn Tiếng Việt lớp 5. 

II. Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm)      

Đọc thầm câu chuyện sau: 

 

TRÁI TIM NGƯỜI MẸ 

Một cây Bạch Dương xinh đẹp sống trong rừng cùng ba đứa con gái bé bỏng của 

mình - ba cây Bạch Dương Con non nớt, khẳng khiu. Những ngày giá rét, Bạch Dương 

Mẹ xoè cành, xoè lá che mưa, che gió cho con. Ngày nóng, mẹ lại xoè bóng mát che 

nắng, bảo vệ con mình. Ba cây Bạch Dương Con lớn rất nhanh và lúc nào cũng vui tươi. 

Ở bên mẹ, chúng chẳng biết thế nào là lo sợ cả. 

 Một hôm, cơn mưa dông rất lớn ập tới khu rừng. Sấm sét đùng đùng, chớp giật 

nhấp nhoáng cả bầu trời. Ba cây Bạch Dương Con run rẩy vì hoảng sợ. Bạch Dương Mẹ 

xoè cành ôm chặt ba đứa con vào lòng và dỗ dành: “Các con đừng sợ! Sấm sét không 

nhìn thấy các con đâu, cành của mẹ che kín hết rồi. Mẹ là cây cao nhất trong khu rừng 

này mà!” Nhưng Bạch Dương Mẹ còn chưa kịp nói hết câu thì một tiếng nổ chói tai 

vang lên. Tia sét đã đánh trúng Bạch Dương Mẹ, đốt cháy sém cả thân cây. Vẫn nhớ 

phải bảo vệ các con nên Bạch Dương Mẹ cố hết sức để không bốc cháy. Mưa rào xối xả, 

gió mạnh gào rít nhưng Bạch Dương Mẹ vẫn cố đứng vững. Không một phút nào Bạch 

Dương Mẹ không nhớ bảo vệ các con mình. Không một phút nào mẹ quên xoè cành ôm 

chặt các con. Chỉ đến khi cơn dông hung tợn đã qua, gió đã thôi gầm rú, ánh nắng đã 

tràn về thì thân Bạch Dương Mẹ mới chịu gục ngã. Khi ngã, Bạch Dương Mẹ vẫn cố thì 

thầm: “Các con đừng sợ, mẹ không bỏ các con đâu. Tia sét không đánh nổi trái tim mẹ, 

trái tim mẹ vẫn còn nguyên lành. Thân cây bị đổ của mẹ sẽ bị rêu cỏ phủ đầy, nhưng trái 

tim mẹ thì không bao giờ ngừng đập, không bao giờ…”. Nói đến đây, thân cây mẹ đổ 

gục xuống nhưng không hề làm gãy cành lá của ba đứa con mình. 

Từ đó đến nay, xung quanh gốc cây đổ là ba cây Bạch Dương khoẻ mạnh, tốt tươi. 

Bên cạnh đó, một thân cây nằm trên mặt đất, cỏ và rêu phủ đầy. Nếu các bạn có dịp đến 

nơi ấy trong khu rừng, xin hãy ngồi nghỉ trên thân cây đó - nó mềm mại đến lạ kì! Sau 

đó, bạn hãy nhắm mắt lại và lắng nghe. Rất có thể bạn sẽ nghe thấy tiếng trái tim đang 

đập trong đó. Trái tim người mẹ. 

                                                                           (Theo Ngô Linh Nga) 

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời phù hợp nhất và 

làm bài tập:  

Câu 1: (0,5 điểm) Bạch Dương Mẹ đã chăm sóc con chu đáo như thế nào? 

A. Ba cây Bạch Dương Con lớn nhanh, vui tươi nhờ có mẹ chăm sóc. 



B. Những ngày giá rét, Bạch Dương Mẹ xoè cành, xoè lá che mưa, che gió cho con. 

Ngày nóng, Bạch Dương Mẹ lại xoè bóng mát che nắng, bảo vệ con mình. 

C. Bạch Dương Mẹ làm cho các con chẳng biết thế nào là lo sợ cả. 

D. Bạch Dương mẹ luôn ủ ấm cho các con. 

Câu 2: (0,5 điểm) Bạch Dương Mẹ đã làm những gì để bảo vệ con trong cơn dông 

tố? 

A. Bạch Dương Mẹ xoè cành ôm chặt ba đứa con vào lòng và dỗ dành: “Các con đừng 

sợ! Sấm sét không nhìn thấy các con đâu, cành của mẹ che kín hết rồi. Mẹ là cây cao 

nhất trong khu rừng này mà!” 

B. Bạch Dương Mẹ cố hết sức để không bốc cháy. Mưa rào xối xả, gió mạnh gào rít 

nhưng Bạch Dương Mẹ vẫn cố đứng vững. 

C. Bạch Dương Mẹ ngã xuống nhưng không hề làm gãy cành lá của ba đứa con mình. 

D. Cả 3 ý trên. 

Câu 3: (0,5 điểm) Chi tiết nào về tình yêu con của Bạch Dương Mẹ làm em xúc 

động nhất? 

A. Khi ngã, Bạch Dương Mẹ vẫn cố thì thầm: “Các con đừng sợ, mẹ không bỏ các con 

đâu. Tia sét không đánh nổi trái tim mẹ, trái tim mẹ vẫn còn nguyên lành. Thân cây bị 

đổ của mẹ sẽ bị rêu cỏ phủ đầy, nhưng trái tim mẹ thì không bao giờ ngừng đập, không 

bao giờ…” 

B. Không một phút nào Bạch Dương Mẹ không nhớ bảo vệ các con mình. 

C. Không một phút nào mẹ quên xoè cành ôm chặt các con. 

D. Các bà mẹ luôn biết cách chăm sóc con cái của họ. 

Câu 4: (0,5 điểm) Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì? 

A. Sức sống mãnh liệt của cây Bạch Dương. 

B. Tình mẹ yêu con là bất diệt. 

C. Các bà mẹ luôn biết cách chăm sóc con cái của họ. 

D. Cây cối cũng có tình cảm như con người. 

Câu 5: (1 điểm) Câu chuyện trên nói lên phẩm chất gì của người phụ nữ? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Câu 6: (0,5 điểm) Câu “Mưa rào xối xả, gió mạnh gào rít nhưng Bạch Dương Mẹ 

vẫn cố đứng vững” có mấy vế câu? 

A. Một vế câu B. Hai vế câu  C. Ba vế câu   D. Bốn vế câu 

Câu 7: (1 điểm) Xác định chủ ngữ, vị ngữ của các vế trong câu ghép sau: 

Sấm sét đùng đùng, chớp giật nhấp nhoáng cả bầu trời. 

 

Câu 8: (0,5 điểm) Câu “Các con đừng sợ!” thuộc kiểu câu gì? 

A. Câu kể  B. Câu cảm  C. Câu khiến   D. Câu hỏi 

Câu 9: (1 điểm) Từ “trái tim” trong bài mang nghĩa gì? Nó được dùng với nghĩa 

gốc hay nghĩa chuyển? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 10:(1 điểm) Viết một câu ghép nói về Bạch Dương Mẹ ở bài đọc trên. Trong 

câu có sử dụng dấu phẩy để ngăn cách các vế câu trong câu ghép hoặc ngăn cách 

các bộ phận cùng chức vụ trong câu. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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I. Chính tả (2 điểm): Nghe – viết – 15 phút 

Mùa đông trên rẻo cao 

               Làng Dạ nằm sát chân núi, xanh biếc bóng tre non và lạ chưa, những bóng cau 

cao vút, lô xô, thân mảnh dẻ và đơn sơ một nét thẳng ngọn xòe những tàu xanh bóng. 

Mùa đông cái chết lên tới ngọn những hàng cơi bên suối. Trên những ngọn cơi già nua 

cổ thụ, những chiếc lá vàng còn sót lại cuối cùng đang khua lao xao trước khi giã từ 

thân mẹ đơn sơ. Nhưng những hàng cau làng Dạ thì bất chấp tất cả sức mạnh tàn bạo 

của mùa đông, chúng vẫn còn y nguyên những tàu lá vắt vẻo mềm mại như cái đuôi én.  

                                                                            

2. Tập làm văn ( 8 điểm) - 35 phút 

Em hãy chon một trong hai đề sau để làm bài:  

 Đề 1: Trường học là ngôi nhà thứ hai đối với tuổi học trò. Nơi đây gắn bó biết 

bao nhiêu kỉ niệm vui buồn của tuổi học sinh. Hãy tả ngôi trường tiểu học ấy. 

Đề 2: Năm nay là năm học cuối cấp, em sẽ phải xa mái trường Tiểu học  nơi em 

được  thầy cô dạy dỗ, dìu dắt. Hãy tả một thầy cô đã để lại ấn tượng cho em.  


