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I/KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG (3 điểm)   
 

  GV kiểm tra HS ở từng tiết ôn tập theo yêu cầu kiểm tra cuối HKI môn Tiếng Việt lớp 5 

II/KIỂM TRA ĐỌC HIỂU KẾT HỢP KIỂM TRA KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT (7 điểm) 

Đọc thầm bài sau và làm bài tập 

Mưa cuối mùa 

 Nửa đêm, Bé chợt thức giấc vì tiếng động ầm ầm. Mưa xối xả. cây cối trong vườn 

ngả nghiêng, nghiêng ngả trong ánh chớp nhoáng nhoàng sáng lóe và tiếng sấm ì ầm lúc 

gần, lúc xa. 

 Hơi nước mát lạnh phả vào ngập gian phòng. Mưa gió như cố ý mời gọi Bé chạy ra 

chơi với chúng. Mấy lần định nhổm dậy, sau lại thôi. Bé kéo chăn trùm kín cổ mơ mơ 

màng màng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau lúc trở dậy, Bé vui sướng 

nhặt lên chiếc lá bồ đề vàng rực rơi ngay cạnh chân giường Bé nằm. Bé chạy đến bên cửa 

sổ, ngước nhìn lên đỉnh ngọn cây bồ đề. Đúng là chiếc lá vàng duy nhất ấy rồi. Mấy hôm 

nay, Bé đã nhìn thấy nó, muốn ngắt quá mà không có cách gì ngắt được. Giữa trăm ngàn 

chiếc lá xanh bình thường, tự nhiên có một chiếc lá vàng rực đến nao lòng. 

 Sau trận mưa to đêm hôm ấy, suốt mấy tuần lễ tiếp sau, trời trong veo không một 

gợn mây. Mong mỏi mắt, cơn mưa cũng không quay trở lại. Lúc bấy giờ Bé mới chợt 

nhận ra mùa mưa đã chấm dứt. Thì ra cơn mưa đêm ấy chính là cơn mưa cuối cùng để 

chuyển sang mùa khô. 

 Bé ân hận quá. Bé rất yêu trời mưa và trận mưa đêm hôm ấy đã đến chào từ biệt Bé. 

Mưa đã mời gọi Bé suốt mấy tiếng đồng hồ mà Bé chẳng chịu ra gặp mặt. Chiếc lá bồ đề 

vàng óng từ tít trên cao, mưa đã ngắt xuống gửi tặng cho Bé, Bé chẳng nhận ra sao? 

                                                                                                             Trần Hoài Dương 
    

Hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc viết câu trả lời theo yêu cầu 

bài tập.  

Câu 1:(M1- 0,5điểm) Điều gì khiến Bé thức giấc lúc nửa đêm?   

a. Tiếng động ầm ầm                                    b. Mưa xối xả, tiếng sấm ì ầm 

c. Tiếng sấm ì ầm, cây cối ngả nghiêng         d. Chớp nhoáng nhoàng và hơi nước mát lạnh 

Câu 2:(M1 - 0,5điểm)Bé có cảm xúc gì khi thấy chiếc lá vàng rực giữa trăm ngàn lá 

xanh? 
a. Vui sướng             b. Đau xót                c. Tiếc nuối                 d. Nao lòng       

Câu 3:(M2 - 0,5điểm) Mong mỏi mắt, con mưa cũng không quay trở lại, Bé đã nhận ra 

điều gì?  

a. Không bao giờ có mưa nữa. 

b. Mùa mưa đã qua lâu rồi và mùa khô đã đến. 
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c. Mùa mưa đã chấm dứt, cơn mưa ấy chính là cơn mưa cuối cùng để chuyển sang 

mùa khô. 

d. Mùa khô đã đến từ rất lâu rồi. 

Câu 4:(M3 – 0,5 điểm) Điều gì làm cho Bé thấy ân hận? 

a. Chiếc lá vàng đẹp duy nhất đã bị rụng. 

b. Mưa gió như cố ý mời gọi Bé chạy ra chơi với chúng mà Bé kéo chăn trùm kín cổ 

mơ mơ màng màng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. 

c. Mưa đến chào từ biệt Bé, mời gọi Bé suốt mấy tiếng đồng hồ mà Bé chẳng chịu ra 

gặp mặt. 

d. Vì Bé không được mưa tặng cho chiếc lá bồ đề. 

Câu 5:(M1 - 0,5điểm) Ở đầu đoạn 2, tác giả đã kể mưa gió cố ý làm gì? 

    Hãy viết câu trả lời của em.  
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Câu 6: (M2 – 0,5điểm)Từ in đậm trong câu: “Hơi nước mát lạnh phả vào ngập gian 

phòng.” và từ in đậm trong cụm từ “phòng chống bệnh sốt xuất huyết ” là hai từ có quan 

hệ như thế nào?      

a. Từ đồng nghĩa                                  b. Từ nhiều nghĩa 

c. Từ đồng âm                                     d. Từ trái nghĩa 

Câu 7:(M2 –1 điểm)Trong câu:“Mưa gió như cố ý mời gọi Bé chạy ra chơi với chúng.” 

có mấy quan hệ từ?         
a. Một quan hệ từ, đó là………………………………………………………….. 

b. Hai quan hệ từ, đó là…………………………………………………………... 

c. Ba quan hệ từ, đó là…………………………………………………………… 

d.Không có quan hệ từ nào: 

Câu 8:(M2 -1 điểm)Gạch và ghi chú dưới trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu văn sau: 

      Giữa trăm ngàn chiếc lá xanh, một chiếc lá bồ đề vàng rực còn sót lại đến nao lòng. 
 

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

 

Câu 9:(M3 -1điểm)Đặt một câu văn có chứa 1 cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ tương 

phản.  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Câu 10: (M4 -1điểm) Hãy viết lại 1 đến 2 câu văn có sử dụng đại từ trong bài văn “Mưa 

cuối mùa”, gạch dưới đại từ và nêu tác dụng của đại từ đó.   
 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

GV coi thi                                         GV chấm lần 1                                    GV chấm lần 2                

(Kí và ghi rõ họ tên)                               (Kí và ghi rõ họ tên)                            (Kí và ghi rõ họ tên)           

 


