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ĐỀ SỐ 01 

 

Trường TH.......................................             Thứ ......ngày....tháng ..... năm 2021 

Họ và tên: .....................................            KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 

Lớp: 4 ....                                                        Môn : Tiếng Việt 

                                                                        Thời gian : 60 Phút 

    

Đọc Viết TB Nhận xét của giáo viên 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A. Đọc : 10 điểm 

I/ Đọc thành tiếng : ( 5điểm) 

Bài “ Dế Mèn bênh vực kẻ yếu” Sách TV lớp 4, Tập 1 trang 4 

II/ Đọc thầm và trả lời câu hỏi: (5điểm) 

Bài “ Dế Mèn bênh vực kẻ yếu” 

* Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất: 

1. Chi tiết nào cho thấy chị Nhà Trò rất yếu ớt? 

a. Bé nhỏ lại gầy yếu, như mới lột. 

b. Thân hình nhỏ xíu như tăm nhang. 

c. Một thân hình cường tráng, không biết bay. 

2. Nhà Trò bị bọn nhện ức hiếp, đe dọa như thế nào? 

a. Bắt, vặn chân, lột da. 

b. Bắt, vặn chân, vặn cánh ăn thịt. 

c. Lột da, vặn cánh và ăn thịt. 

3. Những lời nói và cử chỉ nào nói lên tấm lòng nghĩa hiệp của Dế Mèn? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 

4. Xác định chủ ngữ trong câu sau bằng cách gạch chân: 

Em là học sinh lớp 4. 
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5. Đặt một câu với từ “ Chăm chỉ” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B. Viết : ( 10điểm) 

1. Chính tả : (5điểm) 

Viết bài:      Mẹ Ốm 

( Viết 2 khổ thơ đầu) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II/ Tập làm văn( 5điểm) 

Em hãy kể lại một việc em đã làm, thể hiện sự quan tâm đến người khác. 

                                                 Bài làm 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ĐỀ SỐ 02 

A. BÀI KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm). 

I. Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi. (4 điểm) 

 HS đọc 2 bài tuần 1 và trả lời câu hỏi trong SGK  

I Đọc thầm và làm bài tập (6 điểm)  

Trên đường mòn Hồ Chí Minh 

        Đường lên dốc trơn và lầy. Người nọ đi tiếp sau người kia. Đoàn quân nối thành một 

vệt dài từ thung lũng tới đỉnh cao như một sợi dây kéo thẳng đứng. Họ nhích từng bước. 

Nhìn lên chỉ thấy những chiếc ba lô lù lù nối nhau trên những cái lưng cong cong. Nhìn 

xuống là những chiếc mũ tai bèo lúp xúp trên những mái đầu đang cắm về phía trước. 

Những khuôn mặt đỏ bừng. 

        Đoàn quân đột ngột chuyển mạnh. Những dặm rừng đỏ lên vì bom Mỹ. Những dặm 

rừng xám đi vì chất độc hóa học Mĩ. Những dặm rừng đen lại, cây cháy thành than chọc 

lên nền trời mây ... Tất cả, tất cả lướt qua rất nhanh. 

                                                    Dương Thị Xuân Quý 

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

 Câu 1:  Hình ảnh nào cho thấy bộ đội đang vượt một cái dốc rất cao? 

  A. Đường lên dốc trơn và lầy. 

   B. Đoàn quân nối thành vệt dài từ thung lũng tới đỉnh cao như một sợi dây kéo thẳng 

đứng. 

   C. Chỉ thấy những chiếc ba lô lù lù nối nhau trên những cái lưng cong cong. 

  D. Họ nhích từng bước. 

Câu 2:  Những chi tiết nào nói lên nổi vất vả của đoàn quân vượt dốc? 

A.  Người nọ đi tiếp sau người kia. 

       B.  Đoàn quân đột ngột chuyển mạnh. 

       C.  Họ nhích từng bước, những khuôn mặt đỏ bừng. 
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       D. Đường lên dốc trơn và lầy. 

 Câu 3:  Câu “Đoàn quân đột ngột chuyển mạnh.” thuộc kiểu câu nào? 

       A.  Ai là gì? 

       B.  Ai làm gì? 

       C.  Ai thế nào? 

 Câu 4:  Câu văn có hình ảnh so sánh là: 

       A.  Đoàn quân nối thành một vệt dài từ thung lũng tới đỉnh cao như một sợi dây kéo  

thẳng đứng. 

       B.  Những dặm rừng đỏ lên vì bom Mỹ. 

       C.  Những dặm rừng xám đi vì chất độc hóa học Mĩ. 

       D. Nhìn xuống là những chiếc mũ tai bèo lúp xúp trên những mái đầu đang cắm về 

phía trước. 

 Câu 5:   Câu: Những khuôn mặt đỏ bừng. Tiếng “khuôn” có cấu tạo là: 

       A.  Âm đầu, vần, thanh. 

       B.  Âm đầu, vần. 

       C.  Vần, thanh. 

Câu 6: Đặt 1 câu có hình ảnh so sánh 

B. BÀI KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)  

I. Chính tả: Nghe – Viết (3 điểm). 

 GV đọc cho HS viết 1 đoạn trong bài “Mười năm cõng bạn đi học” - (SGK – TV 4 tập 1, 

trang 16) 

2- Tập làm văn (7 điểm) 

 Đề bài: Kể về một người lao động mà em yêu quý. 
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