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Năm học: 2020 - 2021 



ĐỀ SỐ 1 

Bài 1: Đặt câu hỏi có cụm từ Vì sao cho từng câu dưới đây: 
 

a) Vì chăm chỉ, chịu khó, Tấm đã hớt được đầy giỏ tép. 

 

b) Vì tin vào lời phú ông, anh Khoai đã lên rừng tìm cây tre trăm đốt. 

 

c) Thạch Sanh đã phải đánh nhau với Chằn Tinh vì đã mắc mưu của Lý Thông. 

 

 

Bài 2: Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Để làm gì? trong từng câu dưới đây: 
 

a) Để làm hài lòng vua cha, những người anh của Lang Liêu đã dâng lên vua cha 

của ngon vật lạ, sơn hào hải vị chẳng thiếu thứ gì. 

b) Để thử thách lòng trung thực của những người dự thi, nhà vua đã ra lệnh luộc 

chín toàn bộ số thóc giống. 

c) Chử Đổng Tử đã nhường cha manh khố để thể hiện lòng hiếu thảo của người 

con. 

 

Bài 3: Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Khi nào? trong từng câu dưới đây: 
 

a) Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. 

b) Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. 

c) Mùa đông, cây chỉ còn những cành trơ trụi, cằn cỗi. 

 

Bài 4: Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong từng câu dưới đây: 
 

a) Trước nhà, mấy cây hoa giấy nở hoa tưng bừng. 

 

b) Trên đường phố, cây cối trơ trụi, khẳng khiu. 

 



c) Một đám mây lớn đang trôi trên bầu trời. 

 

 

Bài 5: Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Như thế nào? 
 

a) Mấy hôm liền, trời mưa liên miên, không dứt. 

b) Gió vẫn thổi ào ạt, tê buốt. 

c) Màu đỏ vẫn cháy bập bùng trên vòm cây gạo. 

 

Bài 6: Chia các từ sau thành hai nhóm: Từ chỉ hoạt động, từ chỉ tính chất: 
 

Đi, chạy, nhảy, lăn, bò, ngoan, hiền, chăm chỉ, chịu khó, siêng năng, cần cù, lười biếng, 

ăn uống, leo trèo, đọc, viết, khiêm tốn, kiêu căng. 

Từ chỉ hoạt động Từ chỉ tính chất 

  

  

  

 

Bài 7:  
 

Tìm 1 từ  chỉ hoạt động ở bài trên để đặt câu kiểu Ai làm gì? 

 

Tìm từ chỉ tính chất ở bài trên để đăt câu kiểu Ai thế nào? 

 

Bài 8: Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau: 
 

Gan dạ/................................ 

Thông minh/........................ 

chăm chỉ/.............................  

sạch sẽ/................................          

nhanh nhẹn/......................... 

cẩn thận/.............................. 

 

 

 



ĐỀ SỐ 2 
Đọc bài sau và trả lời câu hỏi: 
 

Chiếc áo rách 

Một buổi học, bạn Lan đến lớp mặc chiếc áo rách. Mấy bạn xúm đến trêu chọc. 

Lan đỏ mặt rồi ngồi khóc. 

Hôm sau, Lan không đến lớp. Buổi chiều, cả tổ đến thăm Lan. Mẹ Lan đi chợ 

xa bán bánh vẫn chưa về. Lan đang ngồi cắt những tàu lá chuối để tối mẹ về gói 

bánh. Các bạn hiểu hoàn cảnh gia đình Lan, hối hận vì sự trêu đùa vô ý hôm trước. 

Cô giáo và cả lớp mua một tấm áo mới tặng Lan. Cô đến thăm, ngồi gói bánh và trò 

chuyện cùng mẹ Lan, rồi giảng bài cho Lan. 

Lan cảm động về tình cảm của cô giáo và các bạn đối với mình. Sáng hôm sau, 

Lan lại cùng các bạn tới trường.     
 

Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng hoặc viết 

vào chỗ chấm. 
 

Câu 1: Vì sao các bạn trêu chọc Lan?  

            A. Vì Lan bị điểm kém. 

            B. Vì Lan mặc áo rách đi học, các bạn trêu trọc Lan. 

            C. Vì Lan không chơi với các bạn. 
 

Câu 2: Khi các bạn đến thăm nhà thì thấy bạn Lan đang làm gì?    

             A. Lan giúp mẹ cắt lá để gói bánh.            

             B. Lan đang học bài.                         

             C. Lan đi chơi bên hàng xóm. 
 

Câu 3: Khi đã hiểu hoàn cảnh gia đình Lan, cô và các bạn đã làm gì?  

             A. Mua bánh giúp gia đình Lan.            

             B. Hàng ngày đến nhà giúp Lan cắt lá để gói bánh. 

             C. Góp tiền mua tặng Lan một tấm áo mới. 
 

Câu 4: “Các bạn hiểu hoàn cảnh gia đình Lan, hối hận vì sự trêu đùa vô ý hôm 

trước.”  

Có thể thay thế từ “ hối hận” trong câu trên bằng từ nào :  

A. hối hả. B. hối cải C. ân hận 
 



Câu 5: Bộ phận in đậm trong câu: Các bạn hối hận vì sự trêu đùa vô ý hôm trước.  trả 

lời cho câu hỏi nào?   

A. Làm gì. B. Như thế nào? C. Vì sao? 
 

Câu 6: Câu “ Chiều hôm ấy, Lan ngồi cắt những tàu lá chuối để tối mẹ về gói bánh.”  

thuộc kiểu câu nào?  

A. Ai - làm gì? B. Ai - thế nào? C. Ai – là gì? 
 

Câu 7: Các bạn đến thăm Lan, hiểu rõ hoàn cảnh của Lan, các bạn cảm thấy thế nào?  

Hãy viết câu trả lời của em vào chỗ chấm: 

............................................................................................................................................ 
 

Câu 8: Trước tình cảm của cô giáo và các bạn, Lan cảm thấy thế nào?  

Hãy viết câu trả lời của em vào chỗ chấm: 

............................................................................................................................................ 
 

Câu 9: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu dưới đây: 

Buổi chiều, Lan giúp mẹ nhặt rau nấu cơm. 

 

Câu 10: Câu chuyện trên khuyên em điều gì? 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 

1. Chính tả nghe – viết  (15 phút) 

Có những mùa đông 

 Có một mùa đông, Bác Hồ sống bên nước Anh. Lúc ấy Bác còn trẻ. Bác làm 

nghề cào tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống. Công việc này rất mệt nhọc. 

Mình Bác đẫm mồ hôi, nhưng tay chân thì lạnh cóng. Sau tám giờ làm việc, Bác vừa 

mệt, vừa đói. 

                                                            (Trần Dân Tiên) 

 

2. Tập làm văn  (25 phút) 

Viết đoạn văn (khoảng 5câu) nói những điều em biết về Bác Hồ và tình cảm của em đối 

với Bác.  
 

 

 



ĐỀ SỐ 3 

 
Học sinh đọc văn bản sau: 

CÔ GÁI ĐẸP VÀ HẠT GẠO 

    Ngày xưa, ở một làng Ê- đê có cô Hơ Bia xinh đẹp nhưng rất lười biếng. Cô lại 

không biết yêu quý cơm gạo. 

    Một hôm, Hơ Bia ăn cơm để cơm đổ vãi lung tung. Thấy vậy, cơm hỏi: 

    - Cô đẹp là nhờ cơm gạo, sao cô khinh rẽ chúng tôi thế? 

    Hơ Bia giận dữ quát: 

    - Tao đẹp là do công mẹ công cha chứ đâu thèm nhờ đến các người. 

    Nghe nói vậy , thóc gạo tức lắm. Đêm khuya, chúng rủ nhau bỏ cả vào rừng. 

    Hôm sau biết thóc gạo giận mình bỏ đi, Hơ Bia ân hận lắm. Không có cái ăn, Hơ Bia 

phải đi đào củ. trồng bắp cải từ mùa này qua mùa khác, da đen sạm. Thấy Hơ Bia dã 

nhận ra lỗi của mình và biết chăm làm, thóc gạo lại rủ nhau kéo về. Từ đó, Hơ Bia càng 

biết quý thóc gạo, càng chăm làm và xinh đẹp hơn xưa. 

                                                                               Theo TRUYỆN CỔ Ê- ĐÊ 

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây: 

Câu 1. Vì sao thóc gạo bỏ Hơ Bia để đi vào rừng?  

         A. Vì thóc gạo thích đi chơi. 

         B. Vì Hơ Bia đuổi thóc gạo đi. 

         C. Vì Hơ Bia khinh rẻ thóc gạo. 

 

Câu 2. Biết thóc gạo giận mình bỏ đi, Hơ - bia như thế nào?  

A. Ân hận B. Vui mừng C. Vẫn bình thường D. Khóc 

 

Câu 3. Từ nào trái nghĩa với từ Lười biếng?  

A. lười nhác B. nhanh nhẹn    C. chăm chỉ D. chậm chạp 

 

Câu 4. Bộ phận gạch chân trong câu “ Đêm khuya, chúng cùng nhau bỏ cả vào 

rừng.” trả lời cho câu hỏi nào?  

A. Là gì? B. Làm gì?  C. Như thế nào? D. Vì sao? 

 

Câu 5. Vì sao thóc gạo lại rủ nhau về với Hơ Bia ? 

A. Vì Hơ Bia không có gì để ăn.  

B. Vì Hơ Bia đã biết nhận lỗi và chăm làm. 

C. Vì thóc gạo nhớ Hơ Bia quá. 

 



Câu 6. Gạch chân từ chỉ đặc điểm trong câu sau:  

Từ đó, Hơ- bia ngày càng chăm làm và xinh đẹp hơn xưa. 

 

Câu 7. Bộ phận được gạch chân trong câu sau trả lời cho câu hỏi nào?  

               "Ở một làng Ê - đê có cô Hơ – bia xinh đẹp" 

A. Vì sao?        B. Để làm gì?     C. Như thế nào?    D. Ai? 

          

Câu 8. Trong câu " Hôm sau, biết thóc gạo giận mình bỏ đi, Hơ - Bia ân hận lắm.", có 

thể thay từ ân hận bằng từ nào?  

A. Hối hận      B. Ân cần          C. Hối hả        D. vội vàng 

 

Câu 9. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu dưới đây.  

Vào những đêm trăng sáng lũy tre làng đẹp như tranh vẽ. 

 

Câu 10: Bài đọc trên khuyên chúng ta điều gì? 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

B. CHÍNH TẢ: 

 

Món quả quý 

Bầy thỏ con rất thương yêu và biết ơn mẹ. Tết sắp đến, chúng bàn nhau một món 

quà tặng mẹ. Món quà là một chiếc khăn trải bàn trắng tinh, được tô điểm bằng những 

bông hoa sắc màu lộng lẫy 

 

C. TẬP LÀM VĂN 

ĐỀ BÀI: Em đã có dịp ra biển chơi hoặc được biết về biển qua ti vi, sách báo. Em 

hãy viết một đoạn văn từ 5-7 câu tả biển. 

Gợi ý: 

- Cảnh  biển em tả ở đâu? 

- Sóng biển như thế nào? 

- Trên mặt biển có những gì ? 

- Trên mặt biển có những gì ? 

- Biển cho ta những gì ? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ĐỀ SỐ 4 

 
Đọc bài sau và trả lời câu hỏi: 

                                          Chú Trống Choai 

-Kéc ! Kè…ke…ke….e…e 

       Các bạn có nghe thấy tiếng gì đó không? Chính là tiếng hát của Trống Choai 

đấy. Chú ta đang ngất ngưởng trên đống củi góc sân kia kìa. Bây giờ đuôi chú đã có 

dáng cong cong chứ không đuồn đuột như hồi nhỏ nữa. Bộ cánh cũng có duyên lắm 

rồi. Đôi cánh chưa được cứng cáp nhưng cũng đủ sức giúp chú phốc một cái nhảy tót 

lên đống củi gọn gàng hơn trước nhiều. Mỗi lần chú ta phốc lên đứng ở cành chanh, 

dù chỉ mới ở cành thấp thôi, lũ gà Chiếp em út lại kháo mỏ với nhau ” Tuyệt!” 

“Tuyệt ! “, tỏ vẻ thán phục lắm. 

       Rõ ràng Trống Choai của chúng ta đã hết tuổi bé bỏng thơ ngây. Chú chẳng còn 

phải quấn quanh chân mẹ nữa rồi. Chú lớn nhanh như thổi. Mỗi ngày nom chú một 

phổng phao, hoạt bát hơn lên… 

Theo Hải Hồ 

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng : 
 

1. “Kéc ! Kè…ke…ke….e…e”  là tiếng hát của ai?  

A. Chú Trống Choai         B. Lũ gà Chiếp        C. Cô Gà Mái     D. Trống già 

 

2.Tác giả tả những bộ phận nào của chú gà Trống Choai ? 

 A. Mào, cánh.   B. Đôi chân, đuôi.   C. Cánh, đuôi.   D. Đầu, cánh, chân 

 

  3. Dựa vào nội dung bài học, đánh dấu nhân vào cột Đúng hoặc Sai  ?  

Thông tin 
Trả lời 

Đúng Sai 

a, Đuôi có dáng cong cong, cái mỏ cứng hơn trước.   

b, Đuôi có dáng cong cong, bộ cánh có duyên lắm rồi.   

c, Trống Choai có thân hình to lớn, lớn nhanh như thổi.   

d, Mỗi ngày, nom chú thật phổng phao, hoạt bát.   

 

4. Những từ ngữ “phóc một cái”, “nhảy tót lên”, “phóc lên” nói lên điều gì về chú 

gà Trống Choai?  

  A. Trống Choai có thân hình to lớn. 

  B. Trống Choai khỏe mạnh, nhanh nhẹn. 

  C. Trống Choai lớn nhanh như thổi. 

 

5. Vì sao lũ gà Chiếp tỏ vẻ thán phục Trống Choai ?  

  A. Vì Trống Choai lớn nhanh như thổi. 

  B. Vì Trống Choai có thân hình to lớn. 

  C. Vì Trống Choai biết nhảy lên cành cây. 

 



6. Bộ phận in đậm trong câu: “Chú gà Trống Choai  lớn nhanh như thổi.” trả lời 

cho câu hỏi nào? 

A. Làm gì? B. Là  gì? C. Thế nào? 

7. Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu sau: “Mỗi buổi sáng sớm, chú 

Trống Choai lại cất tiếng gáy vang.” ? 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

      

8. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu dưới đây.  

Trên đống củi góc sân chú Trống Choai vỗ cánh phành phạch rồi rướn cổ gáy vang. 

      

9. Đặt 1 câu nói về Trống Choai trong câu chuyện trên theo mẫu câu kiểu Ai thế 

nào? 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

I. Chính tả nghe – viết  (15 phút) 

                                          Chú gà trống ưa dậy sớm 

 Mấy hôm nay trời rét cóng tay. Càng về sáng, tiết trời càng lạnh giá. Trong bếp, 

bác mèo mướp vẫn nằm lì bên đống tro ấm. Thế nhưng mới sớm tinh mơ, chú gà trống 

đã chạy tót ra giữa sân. Chú vươn mình, dang đôi cánh to, khoẻ như hai chiếc quạt, vỗ 

cánh phành phạch. cái mào đỏ rực. Chú rướn cổ lên gáy vang cả xóm.  

                                                            (ST) 

II. Tập làm văn  (25 phút)  

  Viết đoạn văn (khoảng 5câu) nói về một loại quả mà em yêu thích. 

Gợi ý: 

1. Đó là quả gì? 

2. Hình dáng bên ngoài? 

3. Ruột quả? Hương vị?  

4. Em yêu thích quả đó như thế nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐỀ SỐ 5 

 
Đọc thầm bài văn sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp nhất và 

làm bài tập: 

 

Câu 1. Bài văn tả cây gạo vào mùa nào trong năm? 
 

 .................................................................................................................................................  

 

Câu 2. Từ xa nhìn lại, cây gạo trông giống cái gì? 

A. Ngọn lửa hồng.     B. Ngọn nến trong xanh. 

C. Tháp đèn.     D. Cái ô đỏ 

 

Câu 3. Các loài chim làm gì trên cây gạo? 

A. Làm tổ.      B. Bắt sâu. 

C. Ăn quả.      D. Trò chuyện ríu rít.  

 

Câu 4 .Những chùm hoa gạo có màu sắc như thế nào? 

A. Đỏ chon chót     B. Đỏ tươi 

C. Đỏ mọng.     D. Đỏ rực 

 

Câu 5 .Hết mùa hoa, cây gạo như thế nào ? 

A. Trở lại tuổi xuân.    B. Trở nên trơ trọi.  

C. Trở nên xanh tươi.    D. Trở nên hiền lành. 

 

Câu 6 . Em thích hình ảnh nào trong bài văn nhất? Vì sao ? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

CÂY GẠO 

Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững 

như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. 

Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh lung linh 

trong nắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen…đàn đàn lũ lũ bay đi bay về. Chúng nó gọi 

nhau, trêu ghẹo nhau, trò chuyện ríu rít. Ngày hội mùa xuân đấy. 

Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân, càng nặng trĩu những chùm hoa đỏ 

mọng và đầy tiếng chim hót.  

Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. Cây gạo trở lại với dáng vẻ xanh mát hiền 

lành. Cây đứng im lìm cao lớn, làm tiêu cho những con đò cập bến và cho những đứa 

con về thăm quê mẹ.                                                                                               

(Theo Vũ Tú Nam ) 

 



……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Câu 7. Câu “Cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ” được viết theo mẫu câu 

nào? 

A. Ai là gì?    B. Ai làm gì?   C. Ai thế nào? 

 

Câu 8. Bộ phận in đậm trong câu: “Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim” trả 

lời cho câu hỏi nào? 

A. Là gì?      B. Làm gì? 

C. Thế nào?      D. Khi nào? 

 

Câu 9 .. Em hãy đặt 1 câu theo mẫu “Ai thế nào?” để nói về cây gạo. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

1. Chính tả nghe – viết  (15 phút) 

CÂY GẠO 

Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững 

như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. 

Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh lung linh 

trong nắng. 

 

2. Tập làm văn (25 phút) 

 Hãy viết từ 5 đến 7 câu nói về một  mùa  mà em yêu thích. 

Gợi ý: 

1. Mùa đó là mùa nào, bắt đầu từ tháng nào trong năm ? 

2. Thời tiết có gì đặc biệt ? 

3.  Cảnh vật, cây cối như thế nào ? 

4. Học thường làm gì vào mùa đó ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐỀ SỐ 6 

 
Học sinh đọc thầm bài tập đọc rồi sau đó làm các bài tập dưới đây: 

 

Ai đáng khen nhiều hơn ? 

 

Ngày nghỉ, Thỏ Mẹ bảo hai con: 

  - Thỏ Anh lên rừng kiếm cho mẹ mười nấm hương, Thỏ Em ra đồng cỏ hái giúp mẹ 

mười bông hoa thật đẹp! 

  - Thỏ Em chạy tới đồng cỏ , hái được mười bông hoa đẹp về khoe với mẹ. Thỏ mẹ nhìn 

con âu yếm, hỏi: 

  - Trên đường đi, con có gặp ai không? 

  - Con thấy bé Sóc đứng khóc bên gốc ổi, mẹ ạ. 

  - Con có hỏi vì sao sóc khóc không? 

  - Không ạ. Con vội về vì sợ mẹ mong. 

  Lát sau, Thỏ Anh về, giỏ đầy nấm hương. Thỏ Mẹ hỏi vì sao đi lâu thế, Thỏ Anh thưa: 

   -  Con giúp cô gà Mơ tìm gà Nhép bị lạc nên về muộn mẹ ạ. 

  Thỏ mẹ mỉm cười, nói: 

   - Các con đều đáng khen vì biết vâng lời mẹ. Thỏ Em nghĩ đến mẹ là đúng, song Thỏ 

Anh còn biết nghĩ đến người khác nên đáng khen nhiều hơn! 

                                                                                    Theo Phong Thu 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất nội dung câu hỏi 1, 2, 3,4,10 và 

làm theo yêu cầu các câu còn lại 

 

Câu 1.  Ngày nghỉ ,Thỏ Mẹ bảo hai con làm việc gì giúp mẹ ? 

      A. Thỏ Anh kiếm vài chiếc nấm hương, Thỏ Em hái một vài bông hoa. 

B. Thỏ Em kiếm mười chiếc nấm hương, Thỏ Anh Hái mười bông hoa. 

C  Thỏ Anh kiếm mười chiếc nấm hương, Thỏ Em hái mười bông  hoa. 

D  Thỏ Anh kiếm mười chiếc nấm hương, Thỏ Em hái vài bông hoa. 

 

Câu 2. Hai anh em hoàn thành công việc với thời gian như thế nào? 

A   Thỏ Em về đến nhà trước Thỏ Anh. 

B    Thỏ Anh về đến nhà trước Thỏ Em. 

C    Hai anh em về nhà cùng một lúc. 

D    Hai anh em không về nhà. 

 

Câu 3   Thỏ Em làm gì khi thấy Sóc đứng khóc? 

A   Thỏ Em hỏi Sóc vì sao khóc. 

B    Thỏ Em dẫn Sóc về nhà. 

C    Thỏ Em vội về nhà vì sợ mẹ mong. 

D   Thỏ Em tặng Sóc mấy bông hoa. 

 

Câu 4. Vì sao Thỏ Mẹ nói Thỏ Anh đáng khen nhiều hơn ? 

A   Vì Thỏ Anh biết nghĩ đến mẹ đang sốt ruột chờ mong. 

B    Vì Thỏ Anh biết nghĩ đến mẹ và cả những người khác. 

C    Vì Thỏ Anh nghĩ đến người khác rồi mới nghĩ đến mẹ. 



D    Vì Thỏ Anh hái đầy giỏ nấm hương. 

 

Câu 5 Thỏ Anh đã làm gì khi đi trên đường về nhà? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Câu 6.    Qua câu chuyện trên, các em học tập được điều gì? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Câu 7.  Đặt một câu theo mẫu: “ Ai thế nào ?” 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

.Câu 8:   Tìm trong bài đọc trên, viết một câu có bộ phận trả lời câu hỏi : “Vì sao ?”. Gạch 

chân dưới bộ phận đó. 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Câu 9:    Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm trong câu sau: 

        Thỏ Anh lên rừng kiếm cho mẹ mười chiếc nấm hương. 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Câu 10   Câu văn sau được cấu tạo theo mẫu câu nào? 

                Ngày nghỉ, Thỏ Em ra đồng hái cho mẹ mười bông hoa đẹp. 

A   Ai là gì? 

B   Ai thế nào? 

C   Ai làm gì? 

D  Không theo mẫu câu nào. 

 

1. Chính tả nghe – viết  (15 phút) 

                                                       Quyển sổ liên lạc 

        Một hôm, bố lấy trong tủ ra một quyển sổ mỏng đã ngả màu, đưa cho Trung. 

Trung ngạc nhiên: đó là quyển sổ liên lạc của bố ngày bố còn là một cậu học trò lớp 

hai. Trang sổ nào cũng ghi lời thầy khen bố Trung chăm ngoan, học giỏi. Nhưng cuối 

lời phê, thầy thường nhận xét chữ bố Trung nguệch ngoạc, cần luyện viết nhiều hơn. 
                       

2. Tập làm văn: Thời gian: 25 phút 

     Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) nói về một loài cây ăn quả mà em biết 

(có dùng 2  từ chỉ đặc điểm trở lên trong bài viết). 

 

 



ĐỀ SỐ 7 

 
Đọc bài sau và trả lời câu hỏi: 

                                                  Voi và Kiến 

            Voi chỉ kết bạn với các loài vật nào to khoẻ như mình và cho rằng những con 

vật bé 

nhỏ chẳng có ích gì cho nó. Một lần, Kiến Càng đến xin kết bạn với Voi, liền bị Voi 

xua đuổi.  

Một hôm, Voi cảm thấy đau nhức trong tai, không thể đi kiếm ăn được. Bạn bè 

của Voi đến thăm, Voi nhờ các bạn chữa chạy giúp. Nhưng Hà Mã, Hươu, Nai,...đều 

kiếm cớ từ chối rồi ra về, mặc cho Voi đau đớn. 

Nghe tin Voi đau tai, Kiến không để bụng chuyện cũ, đến thăm Voi. Kiến bò 

vào tai Voi và lôi ra một con rệp. 

Voi khỏi đau, hối hận vì đã đối xử không tốt với Kiến. Voi vội vàng xin lỗi 

Kiến và từ đó coi Kiến là bạn thân nhất trên đời.                  

                                                                      Theo Truyện ngụ ngôn 

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng : 

 

1. Voi chỉ kết bạn với loài vật nào ?  

  A. Những loài vật có ích.    B. Loài vật nhỏ bé.      C. Loài vật to khoẻ. 

 

2. Khi Kiến Càng đến xin kết bạn với Voi, thái độ của Voi thế nào ?  

  A. Voi xua đuổi Kiến Càng.  

  B. Voi vui vẻ nhận lời.   

  C. Voi coi Kiến là người bạn duy nhất. 

 

3.  Khi Voi bị đau tai, bạn bè đã đối xử với Voi như thế nào  ?  

  A. Đến thăm hỏi và tìm cách chữa chạy cho Voi. 

  B. Đến thăm nhưng không giúp gì, mặc Voi đau đớn. 

  C. Không đến thăm hỏi lần nào, từ chối giúp đỡ. 

 

4. Vì sao Sư Tử coi Kiến Càng là người bạn thân nhất trên đời ?  

  A. Vì Voi thấy Kiến Càng là loài vật nhỏ bé. 

  B. Vì Voi ân hận trót đối xử không tốt với Kiến Càng. 

  C. Vì Kiến Càng tốt bụng, đã cứu giúp Voi. 

 

5. Câu nào dưới đây được viết theo mẫu Ai làm gì ?  

  A. Bạn bè của Voi  rất đông. 

  B. Bạn bè của Voi đến thăm rất đông. 

  C. Hà Mã, Hươu, Nai là bạn của Voi. 

 

6. Bộ phận in đậm trong câu: “Voi không đi kiếm ăn được vì Voi bị đau tai.” 

  trả lời cho câu hỏi nào?   

A. Làm gì? B. Để làm gì? C. Vì sao? 



7.  Trong câu “Voi khỏi đau, hối hận vì đã đối xử không tốt với Kiến.” có thể thay từ 

hối hận bằng từ nào ? 

  A. Ân hận                B. Ân cần  C. Hối hả  

  

8. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu dưới đây.  

Trong khu rừng Voi và Kiến là một đôi bạn thân thiết. 

 

9. Đặt 1 câu nói về Kiến Càng trong câu chuyện trên. 

.......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 

 

10. Em rút ra bài học gì cho mình từ câu chuyện trên ?  

......................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 

1. Chính tả nghe – viết  (15 phút) 

                                                Trăng trên biển 

Trăng trên sông, trên đồng, trên làng quê tôi đã thấy nhiều. Duy trăng trên biển 

lúc mới mọc thì đây là lần đầu tiên tôi được thấy. Đẹp quá sức tưởng tượng! Màu lòng 

đỏ trứng mỗi lúc một sáng hồng lên, rất trong. Càng lên cao, trăng càng nhỏ dần, càng 

nhẹ dần.  

                                                            (Trần Hoài Dương) 

 

2. Tập làm văn  (25 phút) 

Viết đoạn văn (khoảng 5câu) nói về một con vật mà em yêu thích. 

Gợi ý:  1.Con vật dó là con gì? sống ở đâu? 

   2.Hình dáng con vật ấy có đặc điểm gì nổi bật? 

   3.Hoạt động của con vật ấy có gì ngộ nghĩnh, đáng yêu?  


