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ĐỀ SỐ 1 

 

A. PHẦN ĐỌC: 

I. Đọc thành tiếng: 

* Giáo viên chọn cho học sinh đọc một đoạn văn trong bài tập đọc ở SGK Tiếng 

Việt 3 tập 2; đoạn văn có độ dài khoảng khoảng 70 tiếng, đọc trong 1 phút và trả 

lời câu hỏi phù hợp với đoạn văn đó: 

II. Đọc thầm và làm bài tập: (20 phút) 

* Đọc thầm bài:                ONG THỢ 

Trời hé sáng, tổ ong mật nằm trong gốc cây bỗng hóa rộn rịp. Ong thường thức 

dậy sớm, suốt ngày làm việc không chút nghỉ ngơi. Ong Thợ vừa thức giấc đã vội 

vàng bước ra khỏi tổ, cất cánh tung bay. Ở các vườn chung quanh, hoa đã biến 

thành quả. Ong Thợ phải bay xa tìm những bông hoa vừa nở. Con đường trước 

mắt Ong Thợ mở rộng thênh thang. Ông mặt trời nhô lên cười. Hôm nào Ong Thợ 

cũng thấy ông mặt trời cười. Cái cười của ông hôm nay càng rạng rỡ. Ong Thợ 

càng lao thẳng về phía trước. 

Chợt từ xa một bóng đen xuất hiện. Đó là thằng Quạ Đen. Nó lướt về phía Ong 

Thợ, xoẹt sát bên Ong Thợ toan đớp nuốt. Nhưng Ong Thợ đã kịp lách mình. 

Thằng Quạ Đen đuổi theo nhưng không tài nào đuổi kịp. Đường bay của Ong Thợ 

trở lại thênh thang. 

Theo Võ Quảng 

* Dựa vào nội dung bài đọc và kiến thức đã học, khoanh vào chữ cái trước câu trả 
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lời đúng nhất cho các câu hỏi sau: 

Câu 1. Tổ ong mật nằm ở đâu? 

a. Trên ngọn cây. 

b. Trong gốc cây. 

c. Trên cành cây. 

Câu 2. Quạ đen đuổi theo Ong Thợ để làm gì? 

a. Để đi chơi cùng Ong Thợ. 

b. Để đi lấy mật cùng Ong Thợ. 

c. Để toan đớp nuốt Ong Thợ. 

Câu 3. Câu nào dưới đây có hình ảnh nhân hóa? 

a. Ông mặt trời nhô lên cười. 

b. Con đường trước mắt Ong Thợ mở rộng thênh thang. 

c. Chợt từ xa một bóng đen xuất hiện. 

Câu 4. Câu “Ong Thợ bay xa tìm những bông hoa vừa nở.” thuộc mẫu câu nào em 

đã học ? 

a. Ai là gì? 

b. Ai làm gì? 

c. Ai thế nào? 

B. PHẦN VIẾT: 

1. Chính tả (nghe – viết): (15 phút) 

Bài : Ngôi nhà chung 

Trên thế giới có hàng trăm nước, hàng nghìn dân tộc khác nhau. Mỗi nước, mỗi 

dân tộc có phong tục, tập quán riêng. Nhưng tất cả đều đang sống trong một ngôi 
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nhà chung là trái đất và có chung những việc phải làm. Đó là bảo vệ hòa bình, bảo 

vệ môi trường sống, đấu tranh chống đói nghèo, bệnh tật… 

2. Tập làm văn: 25 phút 

* Đề : Em hãy viết một đoạn văn ngắn kể về một người thân trong gia đình em. 
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ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM 

A. PHẦN ĐỌC: 10 điểm 

I. Đọc thành tiếng: (6 điểm) 

– Đọc đúng tiếng, từ: 2 điểm 

+ Đọc sai dưới 3 tiếng: 1,5 điểm; Sai dưới 3 – 4 tiếng : 1 điểm 

+ Sai dưới 5 – 6 tiếng: 0,5 điểm). 

– Ngắt, nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa (có thể mắc lỗi ngắt nghỉ 

hơi ở 1 hoặc 2 chỗ ): 1 điểm; Không ngắt, nghỉ hơi đúng ở 3 – 4 câu: 0,5 điểm 

– Tốc độ đạt yêu cầu (không quá 1 phút): 1 điểm 

+ Đọc trên 1 phút đến 2 phút: 0,5 điểm 

– Trả lời đúng 1 câu hỏi: 1 điểm 

* Lưu ý: Đối với học sinh dân tộc cho phép tốc độ đọc đến 2 phút, đọc sai dưới 5 – 

6 tiếng mà không trừ điểm 

II. Đọc thầm và làm bài tập: 4 điểm 

Câu 1 2 3 4 

Đáp án b c a b 

B. PHẦN VIẾT: (10 điểm) 

1. Chính tả: (5 điểm) 

– Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng bài viết: (5 

điểm) 

(Mỗi lỗi sai lẫn phụ âm đầu hoặc vần, dấu thanh, viết hoa không đúng quy định): 

trừ 0,5 điểm (Các lỗi sai giống nhau trừ 1 lần điểm). 

* Học sinh dân tộc mỗi lỗi sai trừ 0,25 điểm 
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2. Tập làm văn: (5 điểm) 

– Học sinh viết đúng theo yêu cầu đề bài; Thể hiện rõ các nội dung: 

+ Giới thiệu người thân đó là ai. 

+ Sự yêu thương, quan tâm chăm sóc của người đó đối với em. 

+ Tình cảm của em đối với người đó. 

– Dùng từ đúng, không sai ngữ pháp, câu văn có hình ảnh, trình bày bài viết sạch 

đẹp: (5 điểm) 

– Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết. Có thể ghi các mức điểm 

phù hợp: (4,5, 4; 3,5, 3; 2,5, 2; 1,5, 1; 0,5.) 

* Lưu ý: Đối với học sinh dân tộc thời gian làm bài dao động từ 40 – 45 phút; 

không bắt buộc viết câu văn có hình ảnh.   
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ĐỀ SỐ 2 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ………… 

Họ tên:................................................ 

Lớp: ................................................... 

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 

NĂM HỌC:  2019 - 2020 

Tiếng Việt 4 

Thời gian làm bài: ……phút 

 

I. ĐỌC HIỂU – ĐỌC TIẾNG: 

  1/ Đọc hiểu (4 điểm) Em hãy đọc thầm đoạn văn sau và khoanh tròn vào ô 

trước câu trả lời đúng. 

Chuyện của loài kiến 

Xưa kia, loài kiến chưa sống thành đàn. Mỗi con ở lẻ một mình tự đi kiếm ăn. 

Thấy kiến bé nhỏ, các loài thú thường bắt nạt. Bởi vậy, loài kiến chết dần chết 

mòn. 

Một con kiến đỏ thấy giống nòi mình sắp bị chết, nó bò đi khắp nơi, tìm 

những con kiến còn sống sót, bảo: 

- Loài kiến ta sức yếu, về ở chung, đoàn kết lại sẽ có sức mạnh. 

Nghe kiến đỏ nói phải, kiến ở lẻ bò theo. Đến một bụi cây lớn, kiến đỏ lại 

bảo: 

- Loài ta nhỏ bé, ở trên cây bị chim tha, ở mặt đất bị voi chà. Ta phải đào 

hang ở dưới đất mới được. 

Cả đàn nghe theo, cùng chung sức đào hang. Con khoét đất, con tha đất đi bỏ. 

Được ở hang rồi, kiến đỏ lại bảo đi tha hạt cây, hạt cỏ về hang để dành, khi mưa 

khi nắng đều có cái ăn. 

Từ đó, họ hàng nhà kiến đông hẳn lên, sống hiền lành, chăm chỉ, không để ai 

bắt nạt. 

 (Theo Truyện cổ dân tộc Chăm) 

Câu 1: Ngày xưa loài kiến sống thế nào?                                

a. Sống theo đàn. b. Sống theo nhóm. c. Sống lẻ một mình.  
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Câu 2: Kiến đỏ thấy giống nòi mình sắp bị chết, nó đã làm gì?  

a. Kiến sống theo đàn.           

b. Đi khắp nơi tìm những con kiến còn sót đoàn kết lại để sống. 

c. Yêu cầu đàn kiến nghe theo. 

Câu 3: Chuyện của loài kiến cho em thấy được bài học gì?      

a. Phải chăm chỉ, cần cù lao động. 

b. Phải sống hiền lành, chăm chỉ. 

c. Đoàn kết lại sẽ có sức mạnh. 

Câu 4: Câu “Đàn kiến đông đúc” thuộc mẫu câu nào em đã học?      

a. Ai thế nào?  b. Ai làm gì?  c. Ai là gì? 

 2/ Đọc thành tiếng (6 điểm) GV cho HS đọc 1 đoạn bất kì trong các bài tập 

đọc đã học từ tuần 1 đến tuần 2 Tiếng Việt 4 tập 1, và yêu cầu HS trả lời từ 1 câu 

hỏi về nội dung đoạn vừa đọc. 

II. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm) 

 1/ Chính tả: (5 điểm) Thời gian: 15 phút 

2/ Tập làm văn (5 điểm):   

        Đề: Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 7 đến 10 câu) kể về một việc tốt em đã 

làm góp phần bảo vệ môi trường. 
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HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 

NĂM HỌC: 2019 - 2020. Lớp 4 

1/ Đọc hiểu:  (4 điểm) Mỗi câu đúng 1 điểm 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 

c b c a 

2/ Đọc thành tiếng: (6 điểm) 

- Học sinh đọc trôi chảy đoạn văn, đảm bảo thời gian quy định (5 điểm). Các mức 

khác tùy theo mức độ đọc của học sinh để đánh giá. 

- Trả lời đúng câu hỏi (1 điểm) 

3/ Chính tả: (3 điểm) 

- Sai 3 lỗi (phụ âm đầu, vần, thanh) trừ 1 điểm 

4/ Tập làm văn:  

HS viết được 7 - 10 câu kể về một việc tốt em đã làm góp phần bảo vệ môi 

trường., thành một đoạn văn hoàn chỉnh, viết đúng chính tả, đúng ngữ pháp, trình 

bày rõ ràng sạch sẽ (5 điểm) 

Tùy mức độ thể hiện về nội dung, hình thức bài làm của HS mà GV chấm 

điểm 

Bài chính tả Lớp 4:                     

Cây gạo 

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

sững như một tháp đèn không 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, 

lượn lên luợn xuống. Chúng gọi nhau, trò chuyện, trêu ghẹo và tranh cãi nhau, ồn 

mà vui không thể tưởng được. Ngày hội mùa xuân đấy!                                                                                                    

(Theo Vũ Tú Nam) 
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