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I. KỂM 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 

                                                 TRÁI TIM NGƯỜI MẸ 

            Một cây Bạch Dương sống trong rừng cùng ba đứa con của mình – ba cây Bạch Dương 

Con non nớt. Những ngày giá rét, Bạch Dương Mẹ xòe cành lá che mưa gió cho con. Ngày 

nóng, mẹ lại xòe bóng mát che nắng, bảo vệ con mình. Ba cây Bạch Dương Con vui vẻ lớn lên. 

Ở bên mẹ, chúng chẳng biết thế nào là lo sợ cả. 

            Một hôm, cơn mưa dông ập tới. Sấm sét đùng đùng, chớp giật nhấp nhoáng cả bầu trời. 

Ba cây Bạch Dương Con run rẩy sợ hãi. Bạch Dương Mẹ xòe cành ôm chặt ba đứa con vào 

lòng và dỗ dành: “ Các con đừng sợ! Sấm sét không nhìn thấy các con đâu, cành của mẹ che 

kín hết rồi. Mẹ là cây cao nhất trong khu rừng này mà!”. Nhưng Bạch Dương Mẹ chưa kịp nói 

hết câu thì một tiếng nổ chói tai vang lên. Tia sét đã đánh trúng Bạch Dương Mẹ, đốt cháy sém 

cả thân cây. Vẫn nhớ phải bảo vệ các con nên Bạch Dương Mẹ cố hết sức để không bốc cháy. 

Mưa rào xối xả, gió mạnh gào rít nhưng Bạch Dương Mẹ vẫn cố đứng vững, xòe cành ôm chặt 

các con. Chỉ đến khi cơn dông gió hung tợn đã qua, Bạch Dương Mẹ mới chịu gục ngã. Khi 

ngã, Bạch Dương Mẹ vẫn cố thì thầm: “ Các con đừng sợ, mẹ không bỏ các con đâu. Tia sét 

không đánh nổi trái tim mẹ, trái tim mẹ vẫn còn nguyên lành. Thân cây bị đổ của mẹ sẽ bị rêu 

phủ đầy, nhưng trái tim mẹ thì không bao giờ ngừng đập, không bao giờ…”. Nói đến đây, thân 

cây mẹ đổ gục xuống nhưng không hề làm gãy cành lá của ba đứa con mình. 

           Từ đó đến nay, bên cạnh ba cây Bạch Dương tốt tươi là một thân cây nằm trên mặt đất, 

cỏ và rêu phủ đầy. Nếu các bạn có dịp đến nơi ấy, xin hãy ngồi nghỉ trên thân cây đó – nó mềm 

mại đến lạ kì! Sau đó, bạn hãy nhắm mắt lại và lắng nghe. Rất có thể bạn nghe thấy tiếng trái 

tim đang đập đó. Trái tim người mẹ.     Theo Ngô Linh Nga 

                                                                                  Theo Ngô Linh Nga 
    

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)  Bạch Dương Mẹ đã chăm sóc con chu đáo như thế nào? 

A. Những ngày giá rét, Bạch Dương Mẹ xòe cành lá che mưa gió cho con. Ngày nóng, mẹ 

lại xòe bóng mát che nắng, bảo vệ con mình.  

B. Ba cây Bạch Dương Con lớn nhanh, vui tươi nhờ có mẹ chăm sóc.  

 C. Bạch Dương Mẹ làm cho các con chẳng biết thế nào là lo sợ cả.  

Câu 2:(M2-0,5điểm) Bạch Dương Mẹ đã làm những gì để bảo vệ con trong cơn dông tố? 

A. Xòe cành ôm chặt ba đứa con vào lòng và dỗ dành cho con bớt sợ hãi 

…….... 
...        
   
…….... 



B. Cố hết sức để không bốc cháy; cố đứng vững và xòe cành ôm chặt các con; ngã xuống 

nhưng không hề làm gãy cành lá của ba đứa con mình 

C. Cả hai ý trên 

Câu 3:(M3 – 0,5 điểm) Chi tiết nào nói về tình yêu con của Bạch Dương Mẹ làm em xúc động 

nhất? 

 A. Khi ngã, Bạch Dương Mẹ vẫn cố thì thầm: “ Các con đừng sợ, mẹ không bỏ các con 

đâu. Tia sét không đánh nổi trái tim mẹ, trái tim mẹ vẫn còn nguyên lành. Thân cây bị đổ của 

mẹ sẽ bị rêu phủ đầy, nhưng trái tim mẹ thì không bao giờ ngừng đập, không bao giờ…”.  

B. Không một phút nào Bạch Dương Mẹ không nhớ bảo vệ con mình .  

C. Không một phút nào mẹ quên xòe cành ôm chặt các con. 

Câu 4:(M2 - 1điểm) Theo em, câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì? 
 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Câu 5: (M2 – 1điểm) Từ “Trái tim” trong bài mang ý nghĩa gì? Nó được dùng với nghĩa 

gốc hay nghĩa chuyển? Hãy viết câu trả lời của em. 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Câu 6:(M2 -0,5điểm)Trong câu:“ Bên cạnh ba cây Bạch Dương tốt tươi là một thân cây 

nằm trên mặt đất, cỏ và rêu phủ đầy.” có mấy tính từ?         

a. Một tính từ, đó là……………………………….………………………...……….… 

b. Hai tính từ, đó là………………………………..………………………..………..… 

c. Ba tính từ , đó là…………………………………..………………………..……….. 

Câu 7:(M2 -1 điểm) Gạch và ghi chú dưới trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu văn sau: 

             Chỉ đến khi cơn dông gió hung tợn đã qua, Bạch Dương Mẹ mới chịu gục ngã. 

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

Câu 8:(M3 -1điểm)Đặt một câu văn có chứa 1cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ tăng tiến.  
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Câu 9: (M4 -1điểm) Đặt một câu nói về mẹ con Bạch Dương trong đó có sử dụng quan 

hệ từ và gạch dưới quan hệ từ đó. 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 



PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY 

 
 

  ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI  HỌC KÌ I   

Năm học 2020 - 2021 
                                                       Môn Tiếng Việt – Lớp 5 

( Kiểm tra viết – Thời gian 50 phút ) 

 
 

I/ Chính tả (2 điểm)  

          GV đọc cho HS nghe viết bài chính tả “CÁI RÉT VÙNG NÚI CAO” trong 

khoảng thời gian 15 phút. 

CÁI RÉT VÙNG NÚI CAO 

Ở vùng núi bao giờ mùa đông cũng đến sớm. 

 Khi những chiếc lá đào, lá mận đầu tiên rụng xuống thì dòng suối bắt đầu 

cạn, nước chảy dưới phần ngầm của lớp đá cuội trắng trơ. Gió từ trong khe núi 

ùa ra, mang theo hơi lạnh đến ghê người của đá và lá cây lúa. Thân ngải đắng 

bắt đầu khô lại, rễ bám chặt lấy lớp đất chai cứng và ngả sang màu nâu đen vì 

sương muối. Có khi cả tháng trời không có nắng, giữa tuần trăng đêm cũng chỉ 

lờ mờ.  

        Theo Trần Hoài Dương 

 

 

II/ Tập làm văn (8 điểm)  

         Đề bài: Hãy viết bài văn tả một người em thấy gần gũi, yêu thương  hoặc 

kính trọng ( Tả bạn, người thân, em bé, thầy cô giáo, một người thường gặp…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
  
  


