
 
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 GIỮA HỌC KÌ I 

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5 

 (KIỂM TRA ĐỌC)  

Năm học 2017 - 2018 
(Thời gian làm bài: 35 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 câu chuyện sau: 
                                                 

NÀNG BÂN 

         Nàng Bân là con gái của Ngọc Hoàng. Dù tính nàng chậm chạp hơn các chị em 

của mình nhưng nàng Bân luôn được cha mẹ yêu quý. Ngọc Hoàng và Hoàng Hậu tìm 

cho nàng Bân một người chồng vì họ nghĩ rằng nếu có chồng, nàng sẽ đỡ chậm chạp 

hơn và biết làm công việc nội trợ trong gia đình. 

  Nàng Bân rất yêu chồng. Khi mùa đông đến, nàng định may cho chồng một 

chiếc áo. Nhưng nàng chậm chạp quá. Khi mới chớm rét, nàng bắt đầu công việc, 

nhưng không thể hoàn thành nhanh được. Sau ba tháng mùa đông, mùa xuân đang đến 

rồi nhưng nàng chỉ mới may được đôi cổ tay. 

  Tuy vậy, nàng Bân vẫn quyết tâm may áo. Nàng may mãi, qua tháng giêng rồi 

hết tháng hai. Đến khi nàng may xong áo thì trời cũng hết rét. Nàng Bân buồn lắm. 

Thấy con buồn, Ngọc Hoàng hỏi: 

  - Vì sao con buồn thế? 

  - Con buồn vì con may xong áo cho chồng thì đã là tháng ba rồi. Trời không còn 

rét nữa. - Nàng Bân đáp. 

   Ngọc Hoàng cảm động liền làm cho trời rét lại mấy hôm để chồng nàng mặc thử 

áo. Từ đó, hàng năm vào khoảng tháng ba tuy mùa đông đã qua, mùa xuân đã tới 

nhưng tự nhiên trời rét lại mấy hôm. Người Việt Nam gọi đó là rét nàng Bân.                          

                                                           Theo TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 

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

hoặc làm theo yêu cầu của bài tập. 

1. Viết vào dòng dưới đây một từ nêu đặc điểm khác biệt của nàng Bân so với 

các chị em của nàng. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

2. Cha mẹ nàng Bân tìm cho nàng một người chồng để làm gì? 

a. Để nàng có chồng giống các chị em của nàng. 

b. Để nàng biết làm công việc nhà và đỡ chậm chạp. 

c. Để nàng được chồng yêu mến. 

d. Để nàng đỡ buồn rầu. 
 

3. Nàng Bân định làm gì để thể hiện tình yêu thương chồng? 

a. May áo ấm để cho chồng mặc vào mùa rét. 

b. May áo để cho chồng mặc vào mùa xuân. 

c. Xin Ngọc Hoàng cho rét thêm để chồng được mặc áo rét. 

d. Buồn rầu khi thấy trời rét. 
 

4.  Ngọc Hoàng cho rét thêm mấy ngày vào tháng ba để làm gì? Hãy viết câu trả 

lời vào dòng dưới. 
 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Từ ngữ nào dưới đây chỉ một đức tính tốt của nàng Bân? 

a. chậm chạp b. kiên trì c. hiếu thảo d. thật thà 

6. Theo em, người xưa đặt ra câu chuyện này nhằm mục đích gì là chính? 
 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Dòng nào dưới đây có các từ in nghiêng là từ đồng âm? 

a. lá cây / lá phổi 

b. bức tranh / tranh nhau 

c. chân đi dép / chân đồi 
 

8. Đọc các từ cho dưới đây, tìm trong đó 2 cặp từ đồng nghĩa rồi điền vào chỗ 

trống bên dưới.  

xinh xắn, tươi tốt, tuyệt trần, rắn rỏi, tuyệt vời, xanh um, chắc chắn, xanh rờn, tốt đẹp 

a. …………………………………………………………………………………………………….. 

b. ……………………………………………………………….……………………………………. 
 

9. Xác định chức năng ngữ pháp của đại từ tôi trong hai câu dưới đây: 

a. Tôi đang học bài thì Nam đến. 

    Chức năng ngữ pháp của đại từ tôi là: …………………………………………………… 
 

b. Người được nhà trường biểu dương là tôi. 

     Chức năng ngữ pháp của đại từ tôi là: …………………………………….……………. 
 

10. Hãy viết một câu văn để nói lên mong ước của em về “Hòa bình cho thế giới”. 
 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………..……………………………………………………………..……………… 



 

PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN 

     TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A 

 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 

Năm học 2017 - 2018 

(KIỂM TRA VIẾT) 

Thời gian làm bài: 55 phút 

 

I. Chính tả: (2 điểm)  

Bãi dâu 

 Tôi đi giữa bãi dâu và có cảm giác như đang lội dưới dòng sông cạn. Cát ở 

rãnh luống mềm lún. Những cành dâu lá xôn xao đón lấy ánh nắng chói chang, làm 

cho lớp cát dưới chân tôi mát rượi. Những cành dâu lòe xòe theo gió như trăm nghìn 

cánh tay xòe ra, hứng lấy ánh nắng vàng rực, che mát cho khoai lang. Những dây 

khoai lang mập mạp kia lại có đủ sức đâm chồi mơn mởn, quấn quýt bên gốc dâu, giữ 

ấm cho dâu...                                                                      

II/ Tập làm văn (8 điểm) - 40 phút: 

 Học sinh chọn một trong hai đề văn sau để làm bài: 

 Đề 1: Em đã từng ngắm cảnh biển lúc bình minh, ngắm những tia nắng hình rẻ 

quạt nhấp nháy trên mặt biển, ngắm những đoàn thuyền đánh cá căng buồm hăm hở 

ra khơi, ngắm những con sóng dịu dàng vỗ nhẹ vào bờ. 

 Hãy tả lại cảnh biển vào một buổi sáng đẹp trời. 

Đề 2: Đón chào khai giảng năm học 2017-2018, chúng em rất vui và tự hào khi 

nhà trường được đón Bằng công nhận trường Chuẩn Quốc gia mức độ 1. Khung cảnh 

ngôi trường hôm ấy rợp cờ hoa và sắc đỏ.  

Hãy tả ngôi trường của em trong ngày khai giảng năm học 2017-2018 với tâm 

trạng vui và tự hào đó. 

 *Lưu ý: HS không phải chép đề bài vào giấy kiểm tra. 

 

     

 

 

 

  


