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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  
 

HỒI SINH CHO ĐẤT 

      Ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, ai cũng biết ông Nguyễn Văn 

Trọng, người đã biến gần 4 héc-ta đất đầy đá thành một trang trại ngút ngàn màu xanh.  

      Ban đầu, nhiều người bảo ông “đội đá vá trời”, phí công vô ích. Nhưng ông Trọng 

lại nghĩ: “Đất lẫn nhiều đá thật, nhưng chịu khó nhặt mỗi ngày một ít sẽ trồng trọt 

được. Mình sinh ra ở đây, bỏ đi đâu bây giờ?” Ông mơ ước biến mảnh đất lủng củng đá 

thành nương rẫy phì nhiêu như cánh đồng ở dưới chân núi. Thế là, suốt ngày, ông cặm 

cụi cuốc đá, cuốc được chút nào lại đem đắp một bờ thành bao quanh khu đất. Công 

việc vất vả, có lúc bới hết đá nhỏ thì đá lớn lại lòi ra. Có hòn to như quả bí ngô lớn, 

phải vần chứ không thể vác được. Sạch đá chỗ nào là ông trồng hoa màu, phủ xanh chỗ 

ấy. Thương cha, con trai ông cũng vác đá phụ giúp cha. 

      Sau 16 năm làm việc cần mẫn, ông Trọng đã có một trang trại gần 4 héc-ta xanh 

rờn hoa màu, cây trái, ... Tính ra, ông đã đào, vác gần 1000 tấn đá, đắp một bức thành 

đá dài 800 mét, đáy rộng hai mét rưỡi, cao một mét rưỡi, mặt thành rộng một mét rưỡi. 

Đó thật là một kỉ lục phi thường. 

      Bước vào trang trại của ông bây giờ, ấn tượng nhất là bốn phía trường thành đá 

dựng,  dây khoai từ, khoai mỡ, dây đậu biếc bò xanh rờn, nở hoa tím ngắt. Miền đất đã 

được hồi sinh bởi bàn tay con người. 

                                                                   (Theo Lê Đức Dương) 
 

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

1,3,6) hoặc làm theo yêu cầu của bài tập. 
 

1/ (0,5 điểm-M1) Ông Trọng mơ ước điềugì? 

A. Đội đá vá trời 

B. Đắp bức thành đá bảo vệ trang trại 

C. Biến mảnh đất lủng củng đá thành nương rẫy phì nhiêu 

D. Cuốc được nhiều đá 

2/ (1 điểm-M2) Để thực hiện ước mơ của mình, ông Trọng đã làm gì? 
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3/ (0,5 điểm-M1) Sau 16 năm lao động cần cù, ông Trọng đã đạt được mơ ước như thế 

nào? 

A. Lập kỉ lục phi thường về tốc độ xây thành đá 

B. Lập một kỷ lục đào, vác đá phi thường 

C. Có một cánh đồng lúa bát ngát 

D. Biến gần 4 héc-ta đất đá thành một trang trại ngút ngàn màu xanh. 

4/ (1 điểm-M3) Qua bài đọc: “Hồi sinh cho đất”, em thấy ông Trọng là người như thế 

nào? 

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

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

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

5/ (0,5 điểm-M3) Nêu một câu thành ngữ hoặc tục ngữ có ý nghĩa phù hợp với nội dung 

bài đọc trên. 

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

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

 

6/ (0,5 điểm-M2) Cho các từ: chí tình, chí lí, quyết chí. Tiếng “chí” trong từ nào có 

nghĩa là ý muốn bền bỉ, theo đuổi một mục đích tốt đẹp? 

A. chí tình    B. chí lí    C. quyết chí 

7/ (1 điểm-M2) Tìm 2 động từ và 2 tính từ có trong câu: “Hòn đá to như quả bí ngô 

lớn, phải vần chứ không thể vác được.” rồi viết vào dòng sau: 

- Hai động từ : .................................................................................................................................................... 

- Hai tính từ :................................................................................................................................................. 

8/ (0,5 điểm-M2) Viết 2 từ láy có trong bài. 

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

9/ (0,5 điểm-M3) Chuyển câu “Ông Trọng đã lập được một kỉ lục phi thường.” thành 

câu hỏi. 

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

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

10/ (1 điểm-M4) Đối với em, có lúc trong học tập, em còn gặp khó khăn. Đó là khó 

khăn gì? Em đã vượt qua khó khăn ấy như thế nào? 

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

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

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

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

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

GV coi thi 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

                   GV chấm lần 1 

                   (Kí và ghi rõ họ tên) 

 

                        GV chấm lần 2 

                     (Kí và ghi rõ họ tên) 
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ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 

Năm học 2019 - 2020 

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4 

(Kiểm tra viết - Thời gian 50 phút) 

 

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

Tết làng 
Tết lại sắp đến rồi. Làng tấp nập vui như hội. Mấy cây đào ngoài đền đã phơ 

phất những bông hoa màu hồng mỏng tang. Cây mận bố trồng kỉ niệm ngày tôi ra 

đời, hoa đã trắng muốt. Lúa đã cấy kín đồng. Nước đã đủ, ruộng nào cũng lấp lánh 

như gương. Mấy cái cầu ao bằng tre lúc nào cũng đông. Người đãi đỗ, người rửa lá 

dong, có người còn làm lòng lợn khiến đàn cá rô nhảy đớp mồi loạn xạ. 

II. Tập làm văn (35 phút): 

   Đề bài:  Hãy kể một câu chuyện về một người có ý chí, nghị lực trong cuộc sống. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


