
 
PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN 

      TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A 

Họ và tên: …………………………………… 

Lớp: 5 … 

 

  Thứ………  ngày …… tháng…… năm 2017. 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

Năm học 2017 - 2018 

Môn: Tiếng Việt – Lớp 5 (Kiểm tra đọc) 
 (Thời gian làm bài: 30 phút) 

Đọc tiếng:  Điểm  Nhận xét của giáo viên 

……………………………………………….……… 

.……………………………………………………… 

……………………………………………................ 

GV chấm  

Đọc hiểu:  

I. Đọc thành tiếng (3 điểm). 

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

     * Đọc thầm bài văn sau: 

 

SẮC TÍM BẰNG LĂNG 

Không rộn rã tưng bừng hay khoa trương sặc sỡ, nhưng khi nở, bằng lăng tím 
rực một góc trời. Cũng như những cánh phượng hồng, bằng lăng là loài hoa “nữ 
hoàng của mùa hạ”. 

Hoa bằng lăng chỉ đẹp nhất khi khoe sắc tím trên cây cùng những chiếc lá 
xanh căng tràn sức sống. 

Không biết sao cả tôi và bạn đều thích cái màu tím ấy. Đó là màu thời gian xa 
xôi. Vì bằng lăng tím có bao giờ tím mãi, cứ đến hẹn lại lên, những cánh bằng 
lăng thi nhau nở bung một góc trời, nắng mưa qua ngày, sắc tím phai dần, phai 
dần theo thời gian. Đã không biết bao nhiêu buổi chiều tôi và bạn đứng ngẩn ngơ 
nhìn những bông hoa tím đang chuyển sang màu tím nhạt, rồi màu trắng... 

Một ngày kia, những bông hoa cứ rụng dần, thay vào đó là mùa quả, những 
mùa quả tròn căng mọc thành từng chùm…để rồi năm sau lại khô xác đi rụng 
xuống, nhường chỗ cho những lớp lá non mới nhú. 

Con gái chúng mình hình như đứa nào cũng có một góc để thương nhớ. Và tôi 
biết, màu tím bằng lăng sẽ khiến chúng mình không bao giờ quên được tuổi học 
trò hồn nhiên một thuở. 

                                                             (Theo Nguyễn Thị Thu Hà) 

*Dựa vào nội dung bài văn, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng 

hoặc làm theo yêu cầu của bài tập: 

1. Hoa bằng lăng được mệnh danh là gì? 

A. Nữ hoàng áo tím. B. Nữ hoàng của các loài hoa. 

C. Nữ hoàng của mùa hạ. D. Nữ hoàng của bốn mùa. 

2. Hoa bằng lăng đẹp nhất khi nào? 

A. Khi khoe sắc tím trên cây cùng lá xanh. 

B. Khi màu tím chuyển sang nhạt dần. 



 

C. Khi hoa bằng lăng chuyển hẳn sang màu trắng. 

D. Khi những bông hoa rụng dần. 

3. Tại sao màu bằng lăng được gọi là màu thời gian xa xôi? 

A. Vì màu tím bằng lăng cứ phai nhạt dần theo thời gian. 

B. Vì bằng lăng nở vào mùa hè, các bạn học trò chia tay nhau. 

C. Vì màu tím là màu thủy chung dù nhiều thời gian trôi qua. 

4. Màu tím bằng lăng khiến tác giả không quên được điều gì? 

A. Một loài hoa đẹp. 

B. Loài hoa “nữ hoàng của mùa hạ”. 

C. Tuổi học trò hồn nhiên. 

5. Bài đọc này cho em cảm nhận gì về sắc tím bằng lăng? 

Viết câu trả lời của em: 

 

6. Trong các loài hoa, em thích loài hoa nào nhất? Em hãy đặt một câu văn miêu 
tả vẻ đẹp của loài hoa đó. 

Viết câu trả lời của em: 

 

 

7. Gạch dưới đại từ có trong hai câu văn sau: 

Không biết sao tôi lại thích cái màu tím bằng lăng. Đó là màu thời gian xa xôi. 

8. Dòng nào dưới đây chỉ toàn tính từ? 

A. rộn rã, xa xôi, sặc sỡ, thương nhớ, tưng bừng. 

B. rộn rã, tưng bừng, sặc sỡ, bằng lăng, ngẩn ngơ. 

C. rộn rã, tưng bừng, sặc sỡ, ngẩn ngơ, xa xôi. 

9. Dựa vào một vài ý trong bài văn trên, em hãy viết tiếp vào chỗ chấm để được một câu 
văn có hình ảnh. 

 Em yêu biết bao sắc tím bằng lăng, sắc tím………………………….….……………… 

gợi nhớ……………………………………….……………..…… 

10. Hãy viết một câu văn có nội dung kêu gọi giữ gìn và bảo vệ môi trường. 

Trong câu có sử dụng quan hệ từ (hoặc cặp quan hệ từ). 

 
 

 



 

PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN 

     TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A 

 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

Năm học 2017 - 2018 
Môn: Tiếng Việt – Lớp 5 (Kiểm tra viết) 

Thời gian làm bài: 55 phút 

 

I. Chính tả: (2 điểm)  

Buổi sáng trên làng quê em 

 Bỗng có tiếng gì đó cựa mình rạo rực. Hình như cây lá bắt đầu đung đưa, nhẹ, 

rất nhẹ. Em nghe thấy tiếng rì rầm báo thức một ngày mới. Quả không sai. Đằng chân 

trời bắt đầu ửng hồng. Một cái gì đó dâng lên trong không gian rạo rực hơn, mạnh mẽ 

hơn. Không lâu sau, một vầng đông hình rẻ quạt màu đỏ đã hiện ra. Mặt trời từ từ 

dâng lên. Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua những cành cây, chiếu lên những tán lá, 

làm chúng sáng bừng, rực lên như được dát vàng. 

        Theo Đào Nguyên Thảo 

II/ Tập làm văn (8 điểm) - 40 phút: 

 Đề bài: Hãy tả một người mà em yêu quý. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


