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Thứ … ngày … tháng … năm 2021 

PHIẾU ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2 – MÔN TIẾNG VIỆT 

CHUYÊN ĐỀ: LUYỆN TẬP  CHUNG 

Họ và tên: ………………………………………………………           Lớp: 4A… 

Nhận xét: ………………………………………………………………………….. 

Phần 1: Đọc hiểu:    

  * Đọc thầm bài văn sau: 

Câu chuyện về chị Võ Thị Sáu 

          Vào năm mười hai tuổi, Sáu đã theo anh trai tham gia hoạt động cách mạng. Mỗi lần 

được các anh giao nhiệm vụ gì Sáu đều hoàn thành tốt. Một hôm, Sáu mang lựu đạn phục 

kích giết tên cai Tòng, một tên Việt gian bán nước ngay tại xã nhà. Lần đó, Sáu bị giặc bắt. 

Sau gần ba năm tra tấn, giam cầm, giặc Pháp đưa chị ra giam ở Côn Đảo. 

          Trong ngục giam, chị vẫn hồn nhiên, vui tươi, tin tưởng vào ngày chiến thắng của đất 

nước. Bọn giặc Pháp đã lén lút đem chị đi thủ tiêu, vì sợ các chiến sĩ cách mạng trong tù sẽ 

nổi giận phản đối. Trên đường ra pháp trường, chị đã ngắt một bông hoa còn ướt đẫm sương 

đêm cài lên tóc. Bọn chúng kinh ngạc vì thấy một người trước lúc hi sinh lại bình tĩnh đến 

thế. Tới bãi đất, chị gỡ bông hoa từ mái tóc của mình tặng cho người lính Âu Phi. Chị đi tới 

cột trói: mỉm cười, chị nhìn trời xanh bao la và chị cất cao giọng hát. 

          Lúc một tên lính bảo chị quỳ xuống, chị đã quát vào mặt lũ đao phủ: “ Tao chỉ biết 

đứng, không biết quỳ”. 

          Một tiếng hô: “ Bắn”. 

          Một tràng súng nổ, chị Sáu ngã xuống. Máu chị thấm ướt bãi cát. 

(Trích trong quyển Cẩm nang đội viên) 

*Dựa vào bài đọc, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng và làm theo yêu cầu. 

Câu 1 (0,5đ): Chị Sáu tham gia hoạt động cách mạng khi chị bao nhiêu tuổi? 

A. Mười một tuổi                                          B. Mười hai tuổi  

C. Mười ba tuổi                                             D. Mười bốn tuổi 

Câu 2 (0,5đ): Vì sao bọn giặc Pháp phải lén lút đem chị Sáu đi thủ tiêu? 

A. Vì sợ các chiến sĩ cách mạng trong tù sẽ nổi giận phản đối. 

B. Vì chị Sáu mang lựu đạn phục kích giết tên cai Tòng, một tên Việt gian bán nước ngay 

tại xã nhà. 

C. Vì trong ngục giam, chị vẫn hồn nhiên, vui tươi, tin tưởng vào ngày chiến thắng của đất 

nước. 

D. Vì chị đã ngắt một bông hoa còn ướt đẫm sương đêm cài lên tóc. 

Câu 3 (0,5đ): Khi bị giam trong ngục, thái độ của chị Sáu như thế nào? 
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A. Chị đã ngắt một bông hoa còn ướt đẫm sương đêm cài lên tóc. 

B.  Chị đi tới cột trói: mỉm cười, chị nhìn trời xanh bao la và chị cất cao giọng hát. 

C. Chị vẫn hồn nhiên, vui tươi, tin tưởng vào ngày chiến thắng của đất nước. 

D. Tất cả các ý trên. 

Câu 4 (1đ): Dựa vào bài đọc, xác định các điều nêu dưới đây đúng hay sai. 

Khoanh tròn vào “Đúng” hoặc “Sai” 

Thông tin Trả lời 

a) Chị Sáu đã theo anh trai tham gia hoạt động cách mạng từ năm 

mười sáu tuổi. 

Đúng / Sai 

b) Sau gần ba năm tra tấn, giam cầm, giặc Pháp đưa chị ra Côn 

Đảo. Trên đường ra pháp trường, chị đã ngắt một bông hoa còn 

ướt đẫm sương đêm cài lên tóc. 

Đúng / Sai 

c) Bọn giặc vô cùng kinh ngạc vì thấy một người con gái trẻ trước 

lúc hi sinh lại bình tĩnh đến thế. 

Đúng / Sai 

d) Bọn giặc Pháp đã lén lút đem sáu đi thủ tiêu, vì chị đã quát vào 

mặt lũ đao phủ: “ Tao chỉ biết đứng, không biết quỳ”. 

Đúng / Sai 

Câu 5 (0,5đ): Thái độ của chị Sáu trong câu chuyện trên đã nói lên điều gì? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Câu 6 (1đ): Hãy xác định các thành phần trạng ngữ trong câu sau: 

Sau gần ba năm tra tấn, giam cầm, giặc Pháp đưa chị ra giam ở Côn Đảo. 

A. Sau gần ba năm tra tấn                                B. ở Côn Đảo 

C. giam cầm                                                     D. Sau gần ba năm tra tấn, giam cầm 

Câu 7 (0,5đ): Câu: “ Bọn giặc vô cùng kinh ngạc vì thấy một người con gái trẻ trước lúc 

hi sinh lại bình tĩnh đến thế.” Thuộc kiểu câu nào? 

A. Câu cảm                                                         B. Câu kể Ai làm gì?  

C. Câu kể Ai là gì?                                              D. Câu kể Ai thế nào? 

Câu 8 (0,5đ): Dấu ngoặc kép trong bài có tác dụng gì? 

A. Đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt. 

B. Để dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật 

C. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau là lời giải thích cho bộ phận đứng trước 

D. Đánh dấu phần chú thích 

 Câu 9 (1đ): Câu có trạng ngữ chỉ thời gian và trạng ngữ chỉ địa điểm? 

A. Hôm qua, ở nhà, em học online.                  B. Cô bảo em học online lúc 8 giờ. 

C. 8 giờ, vì mưa, nhà em mất điện.                   D. Em học online ở nhà. 
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Câu 10 (1đ) Câu: « Ôi, em học chăm chỉ quá! » thuộc kiểu câu gì ? 

A. Câu khiến                                         B. Câu nghi vấn 

C. Câu cảm                                            D. Câu kể 

Phần 2: Tập làm văn 

Đề bài: Em hãy viết 01 bài văn tả con vật mà em yêu thích. 


