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PHẦN I: KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG (3 điểm)   
 

GV kiểm tra từng HS trong tiết KT đọc theo hướng dẫn KTĐK cuối HKI môn TV lớp 4.  
 

PHẦN II: KIỂM TRA ĐỌC HIỂU (7 điểm)  (Thời gian làm bài: 30 phút) 
 

Đọc thầm bài sau 

TIẾNG SÁO DIỀU 

Không biết tự bao giờ, mùa hạ đã in đậm trong tôi. Đó là mùa của những cánh diều 

no gió, mùa của những tâm hồn khát vọng tuổi thơ. 

Mỗi buổi chiều, khi những tia nắng chói chang tắt dần cũng là lúc tụi trẻ chúng tôi 

ùa ra cánh đồng, tung lên trời những cánh diều nhỏ. Xếp lại những lo toan bài vở, chúng 

tôi đau đáu nhìn theo những cánh diều trên bầu trời cao rộng. Thả diều trong buổi chiều 

lộng gió, được lắng nghe tiếng sáo vi vu hòa lẫn tiếng reo hò của bọn trẻ. Chẳng có bản 

nhạc của một nghệ sĩ thiên tài nào có thể so sánh nổi bản nhạc ấy của đồng quê. Tiếng 

sáo ấy trong và thanh như tiếng gọi của mùa hè, tiếng gọi của những tâm hồn đi tìm ký 

ức tuổi thơ. 

Tôi xa cánh diều tuổi thơ đã khá lâu… Tiếng sáo diều vẫn len lỏi trong từng giấc 

mơ tôi, gọi về một miền ký ức. 

Một mùa hè lại đến. Tôi khoác ba lô về thăm quê với tiếng sáo diều giục giã. Tôi 

bắt gặp hình ảnh những cậu bé đang mải mê vót nan tre uốn cánh diều giống tôi ngày 

trước. Bất chợt, tiếng sáo diều vút lên ngân nga trên cánh đồng yên ả khiến tôi sững 

người. Tôi đã nhận ra biết bao điều trong tiếng sáo ấy… Ôi, sáo diều… có lẽ sẽ theo tôi 

suốt cả cuộc đời này… 

                                                                            Nguyễn Anh Tuấn                                                                                  
 

 
 

Dựa vào nội dung bài trên, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất (câu 

1,2,3,4,5,8,9) hoặc làm theo yêu cầu của bài tập. 
 

1/ (0,5 điểm-M1) Tại sao mùa hạ lại in đậm trong tâm hồn tác giả? 

A. Vì mùa hạ là mùa tác giả được nghỉ hè, được vui thỏa thích, được về quê chơi. 

B. Vì mùa hạ là mùa tác giả được về thăm quê, được gặp bạn bè lúc còn nhỏ đi học. 

C. Vì mùa hạ là mùa của những cánh diều no gió, mùa của những tâm hồn khát vọng tuổi thơ. 

D. Vì mùa hạ có nắng vàng rực rỡ, được về quê chơi vui cùng bạn bè, được đi nghỉ mát. 

2/ (0,5 điểm-M2) Âm thanh của tiếng sáo diều được miêu tả bằng những từ ngữ nào? 

A. Vi vu hòa lẫn tiếng reo hò của bọn trẻ          B. Trong như tiếng gọi của mùa hè 

C. Trong như tiếng gọi của những tâm hồn        D. Vi vu, trong và thanh 
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3/ (0,5 điểm-M1) Tác giả miêu tả cảnh thả diều của tụi trẻ bằng những chi tiết nào? 

A. Chúng tôi ùa ra cánh đồng, tung lên trời những cánh diều nhỏ.  

B. Đau đáu nhìn theo những cánh diều trên bầu trời cao rộng. 

C. Lắng nghe tiếng sáo vi vu hòa lẫn tiếng reo hò của bọn trẻ. 

D. Cả ba ý trên  

4/ (0,5 điểm-M2) Những từ ngữ, hình ảnh nào cho thấy tác giả gắn bó thân thiết với 

tiếng sáo diều? 

A. Một mùa hè lại đến. Tôi khoác ba lô về thăm quê với tiếng sáo diều giục giã. 

B. Tiếng sáo diều vẫn len lỏi trong từng giấc mơ tôi, gọi về một miền ký ức, giục giã tôi 

về thăm quê, theo tôi suốt cả cuộc đời. 

C. Về quê, tôi bất chợt gặp những cậu bé mải mê vuốt nan tre uốn cánh diều. 

D. Tiếng sáo diều vút lên ngân nga trên cánh đồng yên ả khiến tôi sững người. 

5/ (0,5 điểm-M2) Trong các câu sau, câu hỏi nào thể hiện sự lễ phép? 

A. Bố ơi! Bố làm diều cho con được không ạ? B. Bố làm diều cho con được không? 

C. Sao bố chưa làm diều cho con?   D. Bố chưa làm diều cho con à? 

6/ (1 điểm-M4) Vì sao tác giả lại viết: “Ôi, sáo diều… có lẽ sẽ theo tôi suốt cả cuộc  

đời này…”? 

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

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

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

7/ (1 điểm-M3) Nêu nội dung bài đọc trên? 

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

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

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

8/ (0,5 điểm-M2) Dòng nào gồm các từ láy? 

A. đau đáu, vi vu, len lỏi, reo hò, giục giã, mải mê, ngân nga, so sánh.   

B. vi vu, len lỏi, giục giã, mải mê, chói chang, tuổi thơ. 

C. chói chang, đau đáu, vi vu, len lỏi, giục giã, mải mê, ngân nga. 

D. chói chang, tuổi thơ, vi vu, len lỏi, giục giã, ngân nga, yên ả. 
 

9/ (1 điểm-M2) Trong câu “Tiếng sáo ấy trong và thanh như tiếng gọi của mùa hè.” 

có mấy tính từ?  

A. Một tính từ (là từ : ………………………………………………………………………)  

B. Hai tính từ (là từ : …………………………………………………………………….…)  

C. Ba tính từ (là từ : ……………………………………………………………………..…)  
 

10/ (1 điểm-M3) Em hãy viết một câu hỏi để khen ngợi bạn khi bạn em có kết quả học 

tập tốt ở môn toán. 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………... 
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(Kiểm tra viết - Thời gian 40 phút) 

 

I. Chính tả (15 phút):  GV đọc cho học sinh viết đoạn sau: 
 

Văn hay chữ tốt 
Thuở nhỏ, Cao Bá Quát viết chữ rất xấu nên nhiều bài văn dù hay vẫn bị thầy 

cho điểm kém. 

Sáng sáng, ông cầm que vạch lên cột nhà luyện chữ cho cứng cáp. Mỗi buổi 

tốt, ông viết xong mười trang vở mới chịu đi ngủ. Ông còn mượn những cuốn sách 

chữ viết đẹp để luyện nhiều kiểu chữ khác nhau. 

Kiên trì luyện tập suốt mấy năm, ông nổi danh khắp nước là người văn hay 

chữ tốt.  

II. Tập làm văn (25 phút): 

   Đề bài:  Kể một câu chuyện em đã được nghe hoặc được đọc về một người có tấm 

lòng nhân hậu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


