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NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2020– 2021 

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 2 

 

*MÔN TIẾNG VIỆT: 

1. Tập đọc: 

1. Đọc tiếng: 

          - Đọc  thành tiếng các bài TĐ trong hoặc ngoài SGK, độ dài khoảng 200 tiếng; thời 

gian khoảng 2 đến 3 phút 

         - Trả lời câu hỏi về nội dung theo yêu cầu của chuẩn KTKN 

2. Đọc hiểu: 

          - Đọc thầm các bài thơ (văn) trong hoặc ngoài SGK  

          - Làm bài tập dưới dạng trắc nghiệm. 

2. Chính tả : 

          - Viết đúng  các âm vần dễ lẫn như:  l/n,c/k, s/x, g/gh, ng/ngh 

ch/tr,tr/ch,r/d/gi,in/inh,êt/êch,it/ich,i/iê,dấu hỏi/dấu ngã. 

          -  Nghe viết một  bài hoặc một đoạn văn (thơ)  khoảng 60 đến 70 chữ ; thời gian 

khoảng 15 phút. 

3. Luyện từ và câu: 

* Từ ngữ thuộc các  chủ điểm đã học  

          - Từ ngữ về cây cối 

          - Từ ngữ về Bác Hồ 

          - Từ ngữ chỉ nghề nghiệp 

* Ôn tập về từ loại:  

          - Từ chỉ sự vật, từ chỉ đặc điểm, từ chỉ tính chất, hoạt động, trạng thái 

          - Từ trái nghĩa .  

* Ôn về câu   

         - Câu kiểu Ai – là gì ? Ai – làm  gì ? Ai – thế nào ?  

         - Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào? Ở đâu? Như thế nào? Vì sao? Để làm gì ? 

* Ôn về các dấu câu. 

 - Dấu phẩy. 

          - Dấu chấm.  

          - Dấu chấm than. 

          - Dấu chấm hỏi 

4. Tập làm văn: 

* Rèn kĩ năng nói thành câu : 

 - Đáp lời chia vui                    - Đáp lời khen ngợi 

 - Đáp lời từ chối                      - Đáp lời an ủi. 

* Viết ngắn về bốn mùa, loài chim, cảnh biển, cây cối, Bác Hồ, người thân, em bé .  

* Kể chuyện được chứng kiến . 
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                        PHIẾU ÔN TẬP CUỐI KÌ MÔN TIẾNG VIỆT ( đề số 1 )  

I. Đọc thầm bài sau và trả lời câu hỏi: 

Sói và Sóc 
Sóc mê mải chuyền cành trên cây bỗng rơi trúng đầu lão Sói đang ngái ngủ. Sói 

chồm dậy định ăn thịt Sóc, Sóc van nài. 

- Ông hãy làm ơn thả tôi ra. 

Sói trả lời: 

- Được, tao sẽ thả. Nhưng mày phải nói cho tao biết vì sao chúng mày vui vẻ thế. 

Còn tao thì lúc nào cũng buồn. Nhìn lên trên cây bao giờ tao cũng thấy chúng mày nhảy 

nhót. 

Sóc đáp: 

- Hãy thả tôi lên cây đã, rồi tôi sẽ nói. Còn ở đây, tôi sợ ông lắm. 

Sói buông Sóc ra. Sóc nhảy tót lên cây rồi bảo:  

- Ông buồn vì ông độc ác. Sự độc ác thiêu đốt tim gan ông. Còn chúng tôi lúc nào 

cũng vui vẻ vì chúng tôi hiền lành, không làm điều ác cho ai cả. 

                                                                                                 (Lép Tôn – xtôi)                      

II. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. Chuyện gì sảy ra với Sóc?  

a. Sóc mải mê chuyền cành, chẳng may rơi vào hang của Sói. 

b. Sóc mê mải chuyền cành trên cây bỗng rơi trúng đầu lão Sói đang ngái ngủ. 

c. Sóc đang mải mê kiếm ăn thì chẳng may bị Sói rình bắt được. 

2. Sói yêu cầu điều gì mới thả Sóc?  

a. Sóc phải quỳ lạy xin Sói tha cho. 

b. Sóc phải đem nộp thức ăn tìm được cho Sói. 

c. Sóc phải nói cho Sói biết vì sao Sóc luôn vui vẻ còn Sói thì lúc nào cũng buồn. 

3. Sóc trả lời Sói như thế nào?  

a. Sói buồn vì Sói độc ác. Sóc vui vì Sóc hiền lành, không làm điều ác cho ai. 

b. Sóc vui vì Sóc được sống ở trên cây. Sói buồn vì Sói phải sống ở dưới mặt đất. 

c. Sóc vui vì lúc nào cũng kiếm đủ thức ăn. Sói buồn vì có lúc không lừa được ai 

chẳng có gì để ăn. 

4. Câu nói của Sóc cho ta hiểu điều gì?  

a. Muốn sống vui vẻ phải khôn ngoan như Sóc để không bị kẻ thù đánh bại. 

b. Muốn sống vui vẻ chúng ta phải chăm chỉ làm việc và luôn hoạt động. 

c. Muốn sống vui vẻ chúng ta phải sống hiền lành, không làm điều ác cho ai. 

5. Câu chuyện này cho thấy nhân vật Sóc thế nào? Vì sao em lại nhận xét như vậy? 

Em hãy viết từ 2 đến 3 câu để trả lời.   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

6. Gạch chân dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi “Vì sao?” trong câu sau:  

  - Sói buồn vì Sói độc ác. 

7. Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ chỉ đặc điểm, tính cách của Sóc và ghi vào chỗ chấm.  

      a) thông minh - …………………………….. 
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 b) vui vẻ - ………………………………….. 

 c) hiền lành - ……………………………….. 

8. Từ nào trong ngoặc đơn có thể thay thề cho từ được in đậm trong câu sau?  

      a) Sóc rất thông minh nên đã thoát khỏi tay Sói. 

                 (minh mẫn, mưu trí, sáng dạ, nhanh trí) 

- Trả lời: Từ có thể thay thế từ in đậm trong câu trên là:                          
…………………………………. 

9.  Viết một câu theo mẫu “Ai thế nào?” để nói về một con vật mà em thích.  

      

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

*Phụ huynh đọc bài chính tả cho con viết vào vở ôn tập .  

Chồi cây 

Chồi cây vươn mình lớn dần lên nhờ có gió, nước mát và hơi ấm của những tia nắng 

mặt trời. Hằng ngày, các chú chim sâu, gõ kiến, sơn ca đều bay tới đậu trên cành cây. Các 

chú vừa bắt sây vừa cất giọng hót líu lo. 

                                                                                              Theo Đỗ Mai  

2.Đề bài: Con viết bài văn vào vào vở ôn tập và học thuộc nhé ! 

Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 4 đến 5 câu) để nói về bốn mùa .  
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                   PHIẾU ÔN TẬP CUỐI KÌ MÔN TIẾNG VIỆT ( đề số 2 )  

I. Đọc thầm và trả lời câu hỏi: 

Quà tặng mẹ 

           Sắp đến ngày sinh nhật mẹ, cả nhà tớ ai cũng có ý tưởng về một món quà đặc 

biệt. Chị Hà dự định mua một chiếc tạp dề tặng mẹ. Bố tặng mẹ một bữa ăn do chính 

bố “đạo diễn”. Còn tớ, tớ vẫn chưa nghĩ ra nổi món quà gì. 

            Bỗng một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tớ. Tớ sẽ tặng mẹ những chiếc thẻ giúp 

việc thần kì. Tớ hì hục cắt và trang trí xung quanh các tấm thẻ. Nào thẻ “mát xoa”, 

thẻ “dọn phòng”, thẻ “quét nhà”, … và một thẻ đặc biệt “Bé Bi dậy sớm” để mẹ khỏi 

phải khổ sở vì sáng nào cũng phải đánh thức tớ. 

           Ngày sinh nhật mẹ đã đến, bố và chị lần lượt tặng quà mẹ. Đến lượt tớ, tớ bẽn 

lẽn đặt món quà nhỏ xíu vào tay mẹ. Mẹ chầm chậm mở món quà của tớ và đọc rất 

lâu các dòng chữ. Rồi mẹ cảm ơn ba bố con. Mẹ nói: “Hôm nay là ngày vui nhất của 

mẹ”. Mẹ thích tất cả các món quà nhưng món quà của tớ làm mẹ xúc động hơn cả. 

Mẹ còn bảo: “Món quà quý không phải vì giá trị vật chất của nó mà vì tấm lòng người 

tặng”. 

                                                                                Theo HOÀNG VIỆT HOÀNG 
 
 

II. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng. 

Câu 1: Nhân dịp sinh nhật mẹ, bạn nhỏ tặng mẹ món quà gì?  

A. Chiếc tạp dề.            B. Một cặp vé xem phim. 

C. Một hộp thẻ giúp việc thần kì. 

Câu 2: Khi nhận được món quà của bạn nhỏ, mẹ bạn ấy cảm thấy như thế nào? 

 

A. Xúc động.                  B. Ngạc nhiên C. Buồn. 

Câu 3: Vì sao bạn nhỏ quyết định tặng mẹ món quà đó?   

A. Vì đó là món quà dễ làm.  

B. Vì bạn muốn làm cho mẹ giảm bớt mệt nhọc trong công việc. 

C. Vì bạn muốn thể hiện sự khéo tay của mình. 

Câu 4: Câu nói nào của mẹ giúp em hiểu thêm ý nghĩa của việc tặng quà?  

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

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

Câu 5: Những từ ở dòng nào sau đây nêu đúng tình cảm của bạn nhỏ dành cho mẹ? 

      A. Thương yêu, quan tâm, biết ơn    

                B. Chăm sóc, động viên, khuyến khích 

        C. Đùm bọc, kính trọng, ngưỡng mộ 

Câu 6: Hãy viết một câu nói lên tình cảm của bạn nhỏ đối với mẹ.  

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

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

Câu 7: Câu chuyện muốn nói với em điều gì?  

   A. Cần tặng người thân một món quà đắt tiền.  
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   B. Tình yêu thương của con cái dành cho cha mẹ là đáng quý nhất. 

   C. Phải biết khéo léo chọn quà tặng cho người khác. 

Câu 8: Câu sau thuộc mẫu câu nào?   

“Tớ sẽ tặng mẹ những chiếc thẻ giúp việc thần kì.” 

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

Câu 9: Từ nào trái nghĩa với từ “khổ sở”?  

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

Câu 10: Câu nào dùng dấu phẩy đúng? 

A. Bố, chị Hà và bạn nhỏ đều có món quà đặc biệt tặng mẹ.  

B. Bố, chị Hà, và bạn nhỏ đều có món quà đặc biệt tặng mẹ.  

C. Bố, chị Hà, và bạn nhỏ, đều có món quà đặc biệt tặng mẹ. 

1) Chính tả: phụ huynh đọc cho con viết vào vở ôn tập . 

Mùa hè 

       Thế là mùa hè đã đến. Bắt đầu bằng một bản nhạc rộn rã của những chú ve sầu. Rồi 

phượng trên cây từng chùm đỏ rực hòa với màu nắng chói chang. Trên mặt ao, những 

bông súng tím biếc. Mùa hè thật là đẹp ! 
 

2) Tập làm văn: Con viết bài văn vào vào vở ôn tập và học thuộc nhé ! 
Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn ( 5-7 câu ) nói về cảnh biển .  
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                      PHIẾU ÔN TẬP CUỐI KÌ MÔN TIẾNG VIỆT ( đề số  3 )  

Sự tích sông hồ ở Tây Nguyên 

Ngày xưa, muông thú còn sống thành buôn làng, quanh một cái hồ lớn. Cuộc 

sống thật là tươi vui, đầm ấm. 

Rồi một hôm, Cá Sấu mò đến, chiếm luôn cái hồ. Cảnh hồ trở nên vắng lặng. 

Già làng Voi tức lắm, liền bảo dân làng cùng đánh đuổi Cá Sấu. 

Trong một trận đánh, già làng Voi nhử được Cá Sấu ra xa hồ nước. Cá Sấu khát 

quá, cố chạy trở lại hồ. Nhưng đã muộn, lúc này cả làng xúm lại, vây kín mặt hồ. 

Muông thú các nơi cũng kéo gỗ lát đường, băng qua bãi lầy, đến bên hồ trợ giúp. Cá 

Sấu không được uống nước để lấy thêm sức mạnh, nó bị già làng Voi đánh quỵ. 

Ngày nay, khắp núi rừng Tây Nguyên đâu đâu cũng có sông hồ. Dân làng bảo: 

“Những dấu chân của già làng Voi đánh nhau với Cá Sấu tạo thành hồ. Còn những 

dấu vết kéo gỗ ngang dọc hóa thành sông suối.” 
 

1. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm để được ý đúng:   

Ngày nay, khắp núi rừng Tây Nguyên đâu đâu cũng có ................................  

2.  Già làng Voi tức giận điều gì? 

   a) Cá Sấu đến chiếm hồ nước của buôn làng. 

   b) Cá Sấu đến uống nước ở hồ nước. 

   c) Cá Sấu đến sống ở hồ nước. 

3.  Già làng Voi làm gì để đánh Cá Sấu? 

   a) Nhử Cá Sấu lên bờ để dân làng dễ dàng đánh bại. 

   b) Nhử Cá Sấu ra xa hồ nước để dễ dàng đánh bại. 

   c) Nhử Cá Sấu ra đến bãi lầy để dễ dàng đánh bại. 

4. Theo dân làng, sông hồ ở Tây Nguyên do đâu mà có? 

   a) Do dấu chân già làng Voi và vết kéo gỗ tạo thành. 

   b) Do dấu chân Cá Sấu và dấu vết trận đánh tạo thành. 

   c) Do dấu chân dân làng và chân muông thú tạo thành. 

5.  Câu chuyện này kể về điều gì? 

Viết câu trả lời của em:  

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

 

6.  Nhân vật già làng Voi và muông thú hợp sức lại để chiến thắng Cá Sấu trong câu 

chuyện thể hiện tinh thần gì của người dân ở Tây Nguyên? 

Viết câu trả lời của em:  

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

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

7.  Câu “Cá Sấu mò đến, chiếm luôn cái hồ” thuộc kiểu câu gì? 

     a) Ai là gì? 

     b) Ai thế nào? 

     c) Ai làm gì? 

8. Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân trong câu sau:  

Muông thú sống quanh một cái hồ lớn. 

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

9.  Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu:  

 Muông thú các nơi cùng kéo gỗ lát đường băng qua bãi lầy đến bên hồ trợ giúp. 

Kiểm tra viết:   

1) Chính tả: phụ huynh đọc cho con viết vào vở ôn tập  . 

Bác Hồ với chiến sĩ 

       Bác Hồ thường dành cho anh em chiến sĩ sự chăm lo, săn sóc ân tình, chu đáo nhất. 

Mùa đông, thương anh em ở rừng núi rét mướt, Bác đem tấm áo lụa của mình được đồng 

bào tặng, bán đấu giá để lấy tiền mua áo ấm gửi cho các chiến sĩ. 
 

2)  Tập làm văn: Con viết bài văn vào vào vở ôn tập và học thuộc nhé !  

 

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (4 câu trở lên )  tả Bác Hồ  . 
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               PHIẾU ÔN TẬP CUỐI KÌ MÔN TIẾNG VIỆT ( đề số  4 )  

   Đọc thầm đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

Ngọn đèn vĩnh cửu 
Hồi nhỏ, Ngô Thì Sĩ rất thích được đến trường học cùng các bạn. Nhà nghèo, 

không có tiền đi học, những lúc rỗi việc, Sĩ thường đứng ngoài cửa lớp xem các bạn học 

bài.  

Khao khát học tập, ngày ngày, Sĩ mượn sách của các bạn, đến đêm ngồi chép lại. 

Không có dầu thắp đèn, Sĩ phải đốt lửa để lấy ánh sáng mà học. Những đêm trăng sáng, 

Sĩ viết bài, đọc sách dưới ánh trắng. 

Biết Sĩ nhà nghèo, lại mượn sách để chép vào ban đêm, các bạn hỏi Sĩ lấy đèn 

đâu mà học. Sĩ chỉ tay lên mặt trăng , tươi cười nói: 

- Mình có ngọn đèn lớn, ngọn đèn vĩnh cửu ở trên bầu trời kia kìa! 

                                                                    (Theo Cuộc sống và Sự nghiệp) 

1. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm để được ý đúng:   

Hồi nhỏ, Ngô Thì Sĩ ............................được đến trường học cùng các bạn. 

2.  Vì sao hồi nhỏ Ngô Thì Sĩ không được đến trường? 

   a) Vì bố mẹ muốn Sĩ ở nhà để làm việc phụ giúp mình. 

   b) Vì nhà nghèo, Sĩ không có tiền đi học. 

   c) Vì Sĩ không thích đi học mà chỉ thích đi thả diều. 

  3.  Khao khát học tập, ngày ngày Sĩ đã làm gì? 

   a) Đứng ngoài cửa lớp xem các bạn học. 

   b) Ngày nào rỗi việc Sĩ lại tranh thủ mượn sách các bạn để đọc. 

   c) Đứng xem các bạn học bài, ngày ngày mượn sách của các bạn để chép lại. 

5. “Ngọn đèn vĩnh cửu” mà Sĩ nói đến là cái gì? 

Viết câu trả lời của em:  

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

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

6.  Em học được điều gì qua câu chuyện “Ngọn đèn vĩnh cửu”? 
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Viết câu trả lời của em:  

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

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

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

     a) Không có dầu thắp đèn, Sĩ phải đốt lửa để lấy ánh sáng mà học. 

     b) Các bạn hỏi Sĩ lấy đèn đâu mà học. 

     c) Mình có ngọn đèn lớn, ngọn đèn vĩnh cửu ở trên bầu trời kia kìa. 

8. Từ chỉ hoạt động, trạng thái có trong câu văn: “Những đêm trăng sáng, Sĩ viết bài, 

đọc sách dưới ánh trăng.” là: 

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

9.  Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu:  

 Mặc dù nhà nghèo nhưng Ngô Thì Sĩ rất chăm chỉ ham học. 

II.  Chính tả nghe - viết (15 phút) PH đọc cho con viết vào vở ôn tập . 

Những con chim non 

          Ba con chim non nhất tề nằm rạp xuống bãi cỏ. Riêng con thứ tư nằm bẹp ngay 

xuống nước. Tôi đến cạnh chú chim ấy. Nó vẫn không nhúc nhích. Toàn thân nó ướt 

sũng. Thương quá, tôi nhẹ nâng chú chim đặt lên bờ. 

Theo N. Xla - tkop 

 

III. Tập làm văn Con viết bài văn vào vào vở ôn tập và học thuộc nhé !  

Viết một đoạn văn ngắn (từ 4 câu trở lên) tả cảnh về loài cây em thích . 
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                          PHIẾU ÔN TẬP CUỐI KÌ MÔN TIẾNG VIỆT ( đề số 5 )  

I.Đọc đoạn văn sau :                    
 

Sự tích sông hồ ở Tây Nguyên 

Ngày xưa, muông thú còn sống thành buôn làng, quanh một cái hồ lớn. Cuộc 

sống thật là tươi vui, đầm ấm. 

Rồi một hôm, Cá Sấu mò đến, chiếm luôn cái hồ. Cảnh hồ trở nên vắng lặng. 

Già làng Voi tức lắm, liền bảo dân làng cùng đánh đuổi Cá Sấu. 

Trong một trận đánh, già làng Voi nhử được Cá Sấu ra xa hồ nước. Cá Sấu khát 

quá, cố chạy trở lại hồ. Nhưng đã muộn, lúc này cả làng xúm lại, vây kín mặt hồ. 

Muông thú các nơi cũng kéo gỗ lát đường, băng qua bãi lầy, đến bên hồ trợ giúp. Cá 

Sấu không được uống nước để lấy thêm sức mạnh, nó bị già làng Voi đánh quỵ. 

Ngày nay, khắp núi rừng Tây Nguyên đâu đâu cũng có sông hồ. Dân làng bảo: 

“Những dấu chân của già làng Voi đánh nhau với Cá Sấu tạo thành hồ. Còn những 

dấu vết kéo gỗ ngang dọc hóa thành sông suối.” 
 

1. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm để được ý đúng:   

Ngày nay, khắp núi rừng Tây Nguyên đâu đâu cũng có ................................  

2.  Già làng Voi tức giận điều gì? 

   a) Cá Sấu đến chiếm hồ nước của buôn làng. 

   b) Cá Sấu đến uống nước ở hồ nước. 

   c) Cá Sấu đến sống ở hồ nước. 

3.  Già làng Voi làm gì để đánh Cá Sấu? 

   a) Nhử Cá Sấu lên bờ để dân làng dễ dàng đánh bại. 

   b) Nhử Cá Sấu ra xa hồ nước để dễ dàng đánh bại. 

   c) Nhử Cá Sấu ra đến bãi lầy để dễ dàng đánh bại. 

4. Theo dân làng, sông hồ ở Tây Nguyên do đâu mà có? 

   a) Do dấu chân già làng Voi và vết kéo gỗ tạo thành. 

   b) Do dấu chân Cá Sấu và dấu vết trận đánh tạo thành. 

   c) Do dấu chân dân làng và chân muông thú tạo thành. 

5.  Câu chuyện này kể về điều gì? 

Viết câu trả lời của em:  
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......................................................................................................................................... 

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

6.  Nhân vật già làng Voi và muông thú hợp sức lại để chiến thắng Cá Sấu trong câu 

chuyện thể hiện tinh thần gì của người dân ở Tây Nguyên? 

Viết câu trả lời của em:  

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

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

7.  Câu “Cá Sấu mò đến, chiếm luôn cái hồ” thuộc kiểu câu gì? 

     a) Ai là gì? 

     b) Ai thế nào? 

     c) Ai làm gì? 

8. Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân trong câu sau:  

Muông thú sống quanh một cái hồ lớn. 

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

9.  Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu:  

 Muông thú các nơi cùng kéo gỗ lát đường băng qua bãi lầy đến bên hồ trợ giúp. 

I. Chính tả nghe - viết  : phụ huynh đọc cho con viết vào vở ôn tập 

Mùa đông 

Sáng mai thức giấc, một cơn gió thoảng qua đưa cái lạnh đến. Mùa đông đã về. 

Trời thật lạnh nên bác mặt trời cứ đắp cái chăn đen ngủ hoài mặc cho chú gà trống gọi. 

Bé tung chăn đi rửa mặt và vui vẻ đến trường. 

 

II. Tập làm văn : Con viết bài văn vào vào vở ôn tập và học thuộc nhé ! 

     Viết một đoạn văn  (4 câu trở lên ) nói về loài chim  
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                     PHIẾU ÔN TẬP CUỐI KÌ MÔN TIẾNG VIỆT ( đề số 6 ) 

    Đọc thầm đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

Quả Sồi 
 

 Nằm dưới đất, ngước nhìn những cành cao trên Cây Sồi già, Quả Sồi non ao 

ước: “Giá mình được nằm trên những cành cây cao kia mà tắm nắng, ngắm sông, ngắm 

rừng thì sung sướng biết bao? Ở dưới này ẩm thấp lại chẳng nhìn thấy gì cả”. 

Thế rồi, Quả Sồi liền gọi Cây Sồi: 

- Bác ơi, bác mang cháu lên cao kia với! 

Cây Sồi trả lời: 

- Chính bác cũng mọc lên từ đất. Cháu hãy tự mọc rễ nhanh lên, rồi cháu cũng 

trở thành một cây cao như bác. 

                                                                    (Theo Xu-khôm-lin-xki) 

 

1. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm để được ý đúng:   

Giá mình được ............................... những cành cây cao kia thì sung sướng biết bao. 

2.  Quả Sồi ao ước điều gì? 

   a) Được nằm trên Cây Sồi già để cao hơn mọi cây khác. 

   b) Được nằm trên cao để tắm nắng, ngắm sông, ngắm rừng. 

   c) Trở thành Cây Sồi già. 

3.  Biết ước muốn của Quả Sồi, Cây Sồi già đã trả lời như thế nào? 

   a) Đồng ý mang Quả Sồi lên cao. 

   b) Khuyên Quả Sồi hãy yên tâm ở dưới đất. 

   c) Bảo Quả Sồi hãy tự mọc rễ nhanh để trở thành một cây cao.     

4.  Em có nhận xét gì về Quả Sồi? 

Viết câu trả lời của em:  

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

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

https://filemem.com/


 

Filemem.com website cung cấp tài liệu học tập hàng đầu Việt Nam 

 

5.  Câu chuyện trên muốn nói với em điều gì? 

Viết câu trả lời của em:  

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

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

6.  Câu “Quả Sồi non tự mọc rễ nhanh để trở thành một cây cao.”, bộ phận trả lời cho 

câu hỏi Để làm gì? 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

     a) Quả Sồi Non tự mọc rễ nhanh 

     b) Mọc rễ nhanh để trở thành một cây cao 

     c) Để trở thành một cây cao 

7. Từ chỉ sự vật có trong câu văn: “Cháu cũng trở thành một cây cao như bác. ” là: 

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

8.  Tìm những cặp từ trái nghĩa trong câu:  

     “Nằm dưới đất, ngước nhìn những cành cao trên Cây Sồi già, Quả Sồi non ao ước.” 

Viết câu trả lời của em:  

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

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

 1. Chính tả : phụ huynh đọc cho con viết vào vở ôn tập . 

Kho báu của tôi 

Kho báu của tôi! Đó là những cuốn truyện bố mang về với lời đề tặng. Có khi đó là 

những truyện cổ mẹ cắt ra từ báo và dán lại hoặc quyển truyện tranh bằng tiếng Nga bố đã 

cặm cụi dịch ra tiếng Việt. 

                                                                                      Đỗ Trần Mai Trâm 

2. Tập làm văn: Con viết bài văn vào vào vở ôn tập và học thuộc nhé !  

     Viết một đoạn văn  ( 4 câu trở lên ) tả về người thân  ( bố mẹ, chú dì ...) 
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                 PHIẾU ÔN TẬP CUỐI KÌ MÔN TIẾNG VIỆT ( đề số 7 )  

I.Đọc đoạn văn sau:                  Đom Đóm và Giọt Sương 

 Đom Đóm sà xuống chân ruộng bắt mấy con Rầy Nâu hại lúa. Bỗng nó nhìn sang 

bên cạnh và thấy cô bạn Giọt Sương đang đung đưa trên lá cỏ. Đom Đóm cất tiếng:  

- Chào Giọt Sương, trông bạn lung linh, toả sáng như một viên ngọc vậy! 

Giọt Sương dịu dàng nói: 

- Đom Đóm ơi! Mình sáng đẹp thế này là vì mình phản chiếu ánh sáng từ các ngôi 

sao trên bầu trời. Mình nghĩ bạn mới là người đẹp nhất, sáng nhất vì bạn sáng lên được từ 

chính bản thân mình. 

Đom Đóm nói:  

- Bạn khiêm tốn quá! Nhưng mình cảm ơn bạn về những lời tốt đẹp bạn dành cho 

mình. Thôi, chào bạn! Mình đi bắt bọn Rầy Nâu đây. 

(Truyện ngụ ngôn) 

II. Dựa theo nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc 

làm theo yêu cầu. 

Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S:  

Nội dung Đáp án 

a.Thời tiết đẹp nên Đom Đóm đi tìm các bạn để rủ đi chơi.  

b. Đom Đóm bắt Rầy Nâu để bảo vệ cây lúa.  

c. Ở chân ruộng, Đom Đóm gặp Giọt Sương và Xén Tóc.  

d. Đom Đóm hỏi chuyện và khen ngợi Giọt Sương.  

Câu 2: Đom Đóm nhận xét về Giọt Sương như thế nào? 

a. Tròn xoe, trông như một viên bi ve. 

b. Tròn trĩnh, nhẵn nhụi như một viên đá cuội. 

c. Lung linh, toả sáng như một viên ngọc. 

d. Lung linh như ngôi sao trên bầu trời. 

Câu 3: Vì sao Giọt Sương cho rằng Đom Đóm mới là người đẹp nhất, sáng nhất? 
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a. Vì Đom Đóm phản chiếu ánh sáng từ các ngôi sao. 

b. Vì Đom Đóm tự sáng lên từ chính bản thân mình.  

c. Vì Đom Đóm luôn phát ra ánh sáng như ngọn lửa. 

d. Vì Đom Đóm có ánh sáng lấp lánh. 

Câu 4: Đom Đóm và Giọt Sương đều có đức tính gì giống nhau? 

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

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

Câu 5: Hãy nói 1 – 2 câu khen ngợi Đom Đóm hoặc Giọt Sương. 

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

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

Câu 6: Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau: 

siêng năng -………...........      trắng tinh  - ........................ 

   nhanh nhẹn - ........................... 

Câu 7: Điền bộ phận trả lời cho câu hỏi Vì sao? vào chỗ chấm trong mỗi câu sau: 

- Ai cũng yêu quý Đom Đóm ………………………………………………………… 

Câu 8: Gạch bỏ từ không thuộc nhóm trong dãy từ sau: 

 long lanh, xinh đẹp, lung linh, đung đưa, lấp lánh,  

Câu 9: Xác định xem mỗi câu sau thuộc kiểu câu gì bằng cách nối với dòng tương ứng. 

 Câu  Mẫu câu 

a. Bạn khiêm tốn quá!  Ai là gì?  

b. Bạn là người đẹp nhất, sáng nhất.   Ai làm gì? 

c. Mình đi bắt bọn Rầy Nâu đây!   Ai thế nào? 

. Chính tả: (Nghe- viết) phụ huynh đọc cho con viết vào vở ôn tập . 

Cây gạo  

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.  

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

mọng và đầy tiếng chim hót.                                                                                                

(Theo Vũ Tú Nam ) 
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2. Tập làm văn: Con viết bài văn vào vào vở ôn tập và học thuộc nhé !  

     Viết một đoạn văn  ( 4 câu trở lên )  kể về em bé ( hoặc em bé hàng xóm ) . 

 

 

                             

                   PHIẾU ÔN TẬP CUỐI KÌ MÔN TIẾNG VIỆT ( đề số 8 )  

I. Đọc thầm và làm bài  tập:  

Sẻ và Chích 
 

 Trong khu rừng kia, Sẻ và chú Chích chơi với nhau rất thân. Một hôm, Sẻ được 

bà ngoại gửi cho một chiếc hộp đựng đầy hạt kê. Thế là hằng ngày Sẻ ở trong tổ và ăn 

hạt kê một mình. Khi ăn hết, chú ta bèn quẳng hộp đi. Những hạt kê còn sót lại bay ra 

khỏi hộp. Một cơn gió lạ đưa chúng tới đám cỏ xanh non dưới một gốc cây xa lạ... 

Chú Chích đi kiếm mồi tìm được những hạt kê ngon lành ấy, bèn chạy đi tìm 

người bạn thân thiết của mình. Sẻ rất xấu hổ khi thấy Chích chia cho mình một nửa số 

hạt kê đó. Thật là một bài học quý đối với Sẻ. 

                                                                    (Theo Mi–khai–in Pla–côp-xki) 

 

1. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm để được ý đúng:   

Trong khu rừng kia, Sẻ và chú Chích ................................... rất thân. 

2.  Khi được bà ngoại gửi cho một chiếc hộp đựng đầy hạt kê, Sẻ đã làm gì? 

   a) Chia cho Chích một nửa. 

   b) Hàng ngày, Sẻ ở trong tổ và ăn hạt kê một mình. 

   c) Sẻ để dành mà không ăn. 

3.  Khi tìm được những hạt kê còn sót lại, Chích đã làm gì? 

   a) Chích đã ăn một mình. 

   b) Chạy đi tìm Sẻ. 

   c) Chạy đi tìm Sẻ và chia cho Sẻ một nửa số hạt kê đó. 

4. Đoạn văn: “Trong khu rừng kia................dưới một gốc cây xa lạ...” nói về sự việc 

gì? 

     a) Chích được bà ngoại cho một chiếc hộp đựng đầy hạt kê và ở trong tổ ăn một mình. 

    b) Sẻ được bà ngoại gửi cho một chiếc hộp đựng đầy hạt kê và ở trong tổ ăn một mình. 
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   c) Sẻ được bà ngoại cho một chiếc hộp đựng đầy hạt kê và chia cho Chích một nửa số 

hạt kê đó. 

5.  Em có nhận xét gì về Chích? 

Viết câu trả lời của em:  

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

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

6.  Câu chuyện trên muốn nói với em điều gì? 

Viết câu trả lời của em:  

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

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

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

     a) Sẻ và chú Chích chơi với nhau rất thân. 

     b) Thật là một bài học quý đối với Sẻ. 

     c) Khi ăn hết, chú ta bèn quẳng hộp đi. 

8. Từ chỉ sự vật có trong câu văn: “Sẻ được bà ngoại gửi cho một chiếc hộp đựng đầy 

hạt kê. ” là: 

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

9.  Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu:  

 Sẻ thấy ngượng ngùng xấu hổ khi thấy Chích chia cho mình một nửa số hạt kê. 

    

 

I. Chính tả : Viết bài vào vở ôn tập .  

Cơn mưa dông 

       Bầu trời xám xịt như sà xuống sát tận chân trời. Sấm rền vang, chớp lóe sáng. Cây 

sung già trước cửa sổ trút lá theo trận lốc, trơ lại những cành xơ xác, khẳng khiu. Đột 

nhiên, trận mưa dông sầm sập đổ xuống, gõ lên mái tôn loảng xoảng. Nước mưa sủi bọt, 

cuốn qua mảnh sân xi măng thành dòng ngầu đục. 

                                                                                                Theo Phan Thiều 

II. Tập làm văn: Viết bài vào vở ôn tập và học thuộc .  
    

Viết một đoạn văn ngắn  (4 câu trở lên )  kể về một việc làm tốt của em (hoặc bạn em). 
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                   PHIẾU ÔN TẬP CUỐI KÌ MÔN TIẾNG VIỆT ( đề số 9 )  

* Đọc thầm bài thơ sau và trả lời câu hỏi: 
 

Con đường của bé 
 

Đường của chú phi công 

Lẫn trong mây cao tít 

Khắp những vùng trời xanh 

Những vì sao chi chít. 

 

Đường của chú hải quân 

Mênh mông trên biển cả 

Tới những vùng đảo xa 

Và những bờ bến lạ. 

 

Con đường làm bằng sắt 

Là của bác lái tàu 

Chạy dài theo đất nước 

Đi song hành bên nhau. 

 

Còn con đường của bố 

Đi trên giàn giáo cao 

Những khung sắt nối nhau 

Dựng lên bao nhà mới. 

 

Và con đường của mẹ 

Là ở trên cánh đồng 

Cỏ ruộng dâu xanh tốt 

Thảm lúa vàng ngát hương. 

 

Bà bảo đường của bé 

Chỉ đi đến trường thôi 

Bé tìm mỗi sớm mai 

Con đường trên trang sách. 

                                                                                 Thanh Thảo 
 

1. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm để được ý đúng:   

Đường của chú........................ 

                                                   Mênh mông trên biển cả 

2. Con đường làm bằng sắt là của ai?  Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

   a) Chú hải quân. 

   b) Bác lái tàu. 

   c) Bố. 

3. Hình ảnh những con đường của mỗi người trong 5 khổ thơ đầu rất khác nhau, 

điều đó nhằm nói điều gì? 

Đúng ghi Đ, sai ghi S :  

                                        Nội dung Đáp án 

a) Mỗi người có những công việc, nghề nghiệp khác nhau.  

        b) Quê hương, đất nước nơi nào cũng đẹp.  

c) Chúng ta có thể di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau.  
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  4. Lời của bà trong khổ thơ cuối ý nói gì? 
     a) Trong sách của bé có hình vẽ con đường. 

     b) Mỗi sớm mai bé sẽ tìm thấy một con đường. 

     c) Công việc của bé là đến trường học tập. 

  5. Bài thơ muốn nói với em điều gì? 

Viết câu trả lời của em:  

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

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

6.  Lớn lên, em muốn làm nghề gì? Vì sao em muốn làm nghề đó? 

Viết câu trả lời của em:  

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

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

7.  Dòng nào dưới đây gồm các từ chỉ sự vật? 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

     a) thợ may, bác sĩ, lao công, lao động, giáo viên. 

     b) thợ may, thợ xây, xây nhà, lao động, giáo viên. 

     c) thợ may, thợ xây,bác sĩ, lao công, giáo viên. 

8. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu sau:  

"Em cố gắng học giỏi để bố mẹ vui lòng.” 

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

9.  Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu:  

 Từ sáng sớm, mọi người đã tất bật vội vã với công việc của mình. 

 

 

 Chính tả :phụ huynh đọc cho con viết vào vở ôn tập  

  

Cây cọ 

        Thân cọ vút thẳng trời hai ba chục mét cao, gió bão không thể quật ngã. Búp cọ 

vuốt dài như thanh kiếm sắc vung lên. Cây non vừa trồi, lá đã xòa sát mặt đất. Lá cọ 

xòe ra nhiều phiến nhọn dài, trông xa như một rừng tay vẫy, trưa hè lấp lóa nắng như 

rừng mặt trời mới mọc. 

                                                                                          Theo Nguyễn Thái Vận     

 

II. Tập làm văn: ôn và học thuộc bài văn tả về bốn mùa .  
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                      PHIẾU ÔN TẬP CUỐI KÌ MÔN TIẾNG VIỆT ( đề số 10 )  

1. Đọc thầm văn bản sau :                       

Ai cho trái ngọt 

Một cô bé đang dạo chơi trong vườn. Thấy mấy quả dâu chín mọng, cô bé hái ăn 

ngon lành và nói: “Cảm ơn cây dâu nhé, bạn đã cho tôi mấy quả chín ngọt tuyệt”. “Sao 

bạn không cảm ơn chúng tôi?” - Một giọng nói khe khẽ cất lên. “Ôi! Ai đấy?” - Cô bé 

hoảng sợ. “Tôi là Nước, hằng ngày tôi tưới nước để dâu lớn lên tươi tốt”. Đất tiếp tục: 

“Còn tôi là Đất, tôi cung cấp chất dinh dưỡng nuôi cây dâu để dâu cho quả”. Rồi giọng 

ai đó ấm áp: “Cô bé ơi, cô còn quên cảm ơn tôi nữa. Tôi là Mặt Trời. Tôi sưởi ấm cho 

cây dâu để dâu cho quả chín mọng”. “Cảm ơn tất cả các bạn đã cho tôi những trái dâu 

ngon tuyệt” - Cô bé vui vẻ nói rồi chạy về nhà. Còn Nước, Đất, Mặt Trời lại tiếp tục công 

việc của mình để mang đến cho mọi người những trái chín ngọt. 

Theo Nguyên Đông  
 

1. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm để được ý đúng:   

 Tôi là....................., hằng ngày tôi tưới nước để dâu lớn lên tươi tốt. 

2. Ai cung cấp chất dinh dưỡng cho cây dâu? 

  a) Mặt Trời                                          b) Nước                              c) Đất 

3. Mặt Trời làm gì để giúp cây dâu ra trái ngọt 

a) Mặt Trời chiếu sáng sưởi ấm cây dâu 

b) Mặt Trời cung cấp chất dinh dưỡng cho cây dâu  

c) Mặt Trời gọi Gió quạt mát cho cây dâu 

4. Trong câu chuyện, những ai giúp cây dâu ra trái ngọt? 

     a) Gió, Đất, Nước 

     b) Mặt Trời, Đất, Nước 

     c) Mặt Trời, Gió, Nước 

5. Em rút ra bài học gì từ câu chuyện trên? 

    Viết câu trả lời của em:  

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

6. Em cần làm gì để chăm sóc, bảo vệ cây cối? 

    Viết câu trả lời của em:  

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

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

 

 

7. Câu“Thấy mấy quả dâu chín mọng, cô bé hái ăn ngon lành.” thuộc kiểu câu nào 

trong các kiểu câu dưới đây? 

   Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:  

     a) Ai là gì? 

     b) Ai làm gì?  

     c) Ai thế nào? 

8. Từ chỉ đặc điểm có trong câu văn:“Tôi sưởi ấm cho cây dâu để dâu cho quả chín 

mọng.” là: 

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

9. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu:  

   Ở tất cả mọi nơi cây cối phát triển khỏe mạnh nhờ đất nước và ánh nắng mặt trời. 

 

 

 

 Chính tả :phụ huynh đọc cho con viết vào vở ôn tập .  

Bình minh trong vườn 

        Có tiếng chim hót véo von ở đầu vườn, tiếng hót trong trẻo ngây thơ ấy làm tôi bừng 

tỉnh giấc. Tôi chui ra khỏi màn, bước ra vườn và khoan khoái hít thở không khí trong 

lành của buổi sớm mai. Tôi chợt nhận ra cái khoảnh vườn nhỏ nhà mình mới đẹp làm 

sao! 

 Ôn và học thuộc bài văn tả loài chim  .  

 

 

 

 

 

 

 

https://filemem.com/


 

Filemem.com website cung cấp tài liệu học tập hàng đầu Việt Nam 

 

 

 

 

                            

 

 

 

               

                   PHIẾU ÔN TẬP CUỐI KÌ MÔN TIẾNG VIỆT ( đề số 11 )  

1. Đọc thầm.  

KIẾN MẸ VÀ CÁC CON 

Kiến là một gia đình lớn. Kiến Mẹ có chín nghìn bảy trăm con. Tối nào, Kiến Mẹ 

cũng tất bật trong phòng ngủ của đàn con để vỗ về và thơm từng đứa: 

         - Chúc con ngủ ngon. Mẹ yêu con! 

          Suốt đêm Kiến Mẹ không hề chợp mắt để hôn đàn con. Nhưng cho đến lúc mặt 

trời mọc, lũ kiến con vẫn chưa được mẹ thơm hết lượt. 

         Vì thương Kiến Mẹ quá vất vả, bác Cú Mèo đã nghĩ ra một cách. Buổi tối, đến 

giờ đi ngủ, tất cả lũ kiến con đều lên giường nằm trên những chiếc đệm xinh xinh. Kiến 

Mẹ đến thơm vào má chú kiến con nằm ở hàng đầu tiên. Sau khi được mẹ thơm, chú 

kiến này quay sang thơm vào má kiến con bên cạnh và thầm thì: 

- Mẹ gửi một cái hôn cho em đấy! 

Cứ thế lần lượt các kiến con hôn truyền nhau và nhờ thế Kiến Mẹ có thể chợp mắt 

mà vẫn âu yếm được cả đàn con. 

 
 

1. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm để được ý đúng:   

Kiến là một……………………………lớn. 

2.  Kiến Mẹ có bao nhiêu con? 

          a) Chín nghìn bảy trăm con.             

b) Chín nghìn con. 

c) Chín trăm bảy mươi con. 

3.  Bác Cú Mèo đã nghĩ ra cách gì để Kiến Mẹ đỡ vất vả? 

a) Kiến Mẹ thơm chú kiến con nằm ở hàng cuối và nói: “Mẹ yêu tất cả các con.” 

b) Kiến Mẹ thơm hai chú kiến con nằm ở hàng đầu và hàng cuối, các con hôn truyền nhau.              

c) Kiến Mẹ thơm chú kiến con ở hàng đầu, các con hôn truyền nhau. 
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4. Đoạn văn: “Kiến là một gia đình lớn................chưa được mẹ thơm hết lượt.” nói về 

sự việc gì? 

     a) Cả đêm Kiến Mẹ không chợp mắt. 

     b) Cả đêm Kiến Mẹ không chợp mắt vì muốn hôn tất cả đàn con. 

     c) Cả đêm Kiến Mẹ không chợp mắt để được tất cả đàn con hôn. 

5.  Em có nhận xét gì về cách làm của bác Cú Mèo? 

Viết câu trả lời của em:  

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

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

6.  Câu chuyện trên muốn nói với em điều gì? 

Viết câu trả lời của em:  

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

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

7.  Câu nào dưới đây được viết theo mẫu Ai thế nào? 

     a) Tối nào, Kiến Mẹ cũng tất bật trong phòng ngủ của đàn con. 

     b) Tối nào, Kiến Mẹ cũng vỗ về từng đứa.     

     c) Tối nào, Kiến Mẹ cũng thơm từng đứa.     

8. Từ chỉ sự vật có trong câu văn: “Lũ kiến con nằm trên những chiếc đệm xinh xinh.” 

là: 

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

9.  Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu:  

 Đến giờ đi ngủ, Kiến Mẹ vỗ về âu yếm đàn con. 

 

I. Chính tả nghe - viết (15 phút) 

Chim chiền chiện 

Chiền chiện có nơi còn gọi là sơn ca. Chiền chiện giống sẻ đồng nhưng áo không 

một màu nâu sồng như chim sẻ. Áo của chiền chiện màu đồng thau, đốm đậm đốm nhạt. 

Chiền chiện chân cao và mảnh, dáng dấp như một kị sĩ. 

 

II. Tập làm văn . 

Ôn và học thuộc bài văn tả cảnh biển .  
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                    PHIẾU ÔN TẬP CUỐI KÌ MÔN TIẾNG VIỆT ( đề số 12 )  

Đọc thầm mẩu chuyện sau. 

NHÀ GẤU Ở TRONG RỪNG 

  Cả nhà Gấu ở trong rừng. Mùa xuân, cả nhà Gấu kéo nhau đi bẻ măng và uống mật 

ong. Mùa thu, Gấu đi nhặt quả hạt dẻ. Gấu bố, gấu mẹ, gấu con cùng béo rung rinh, bước 

đi lặc lè, lặc lè. Béo đến nỗi khi mùa đông tới, suốt ba tháng rét, cả nhà gấu đứng tránh gió 

dưới gốc cây, không cần đi kiếm ăn, chỉ mút hai bàn chân mỡ cũng đủ no. Sang xuân ấm 

áp, cả nhà Gấu đi bẻ măng, tìm uống mật ong và đến mùa thu lại nhặt quả hạt dẻ. Gấu bố, 

gấu mẹ, gấu con lại béo rung rinh, chân lại nặng những mỡ, bước đi lặc lè, lặc lè,… 

           (Tô Hoài) 

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

và làm bài tập: 

Câu 1: (0,5đ) Mùa xuân, Gấu đi kiếm thức ăn gì? 

A. Măng và hạt dẻ. 

B. Măng và mật ong. 

C. Mật ong và hạt dẻ. 

Câu 2: (0,5đ) Vì sao suốt ba tháng rét, Gấu không cần đi kiếm ăn mà vẫn sống? 

A. Vì Gấu có nhiều thức ăn để dự trữ. 

B. Vì Gấu có hai bàn chân mỡ để mút. 

C. Vì Gấu có khả năng nhịn ăn giỏi. 

Câu 3: (0,5đ) Từ ngữ nào tả dáng đi của con gấu? 

A. Bước đi lặc lè. 

B. Béo rung rinh. 

C. Nặng những mỡ. 

Câu 4: (1đ) Em có nhận xét gì về gia đình nhà Gấu? 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Câu 5: (0,5đ)Câu “Mùa thu, Gấu đi nhặt quả hạt dẻ.” thuộc kiểu câu nào? 

A. Ai là gì? 
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B. Ai làm gì? 

C. Ai thế nào? 

Câu 6: (1đ)Tìm các từ chỉ hoạt động trong câu sau: “Sang xuân ấm áp, cả nhà Gấu đi bẻ 

măng, tìm uống mật ong và đến mùa thu lại nhặt quả hạt dẻ.” 

…………………………………………………………………………………………. 

Câu 7: (1đ)Trong câu: “Mùa xuân, cả nhà Gấu kéo nhau đi bẻ măng và uống mật ong.”, 

bộ phận gạch chân trả lời cho câu hỏi gì? 

A. Ở đâu?                                B. Khi nào?                       C. Vì sao? 

Câu 8: (1đ) Em hãy đặt một câu trong đó có bộ phận trả lời câu hỏi Khi nào? nói về gia 

đình nhà Gấu trong bài. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

I. Chính tả (4 điểm): PH đọc cho học sinh viết đoạn văn sau vào vở luyện viết ở nhà  

trong thời gian khoảng 15 phút. 

Nhà Gấu ở trong rừng 

 Mùa thu, Gấu đi nhặt quả hạt dẻ. Gấu bố, gấu mẹ, gấu con cùng béo rung rinh, bước 

đi lặc lè, lặc lè. Béo đến nỗi khi mùa đông tới, suốt ba tháng rét, cả nhà gấu đứng tránh gió 

dưới gốc cây, không cần đi kiếm ăn, chỉ mút hai bàn chân mỡ cũng đủ no. 

 

II. Tập làm văn : Ôn và học thuộc bài văn tả về cây cối .  
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                  PHIẾU ÔN TẬP CUỐI KÌ MÔN TIẾNG VIỆT ( đề số 13 )  

                 Đọc thầm câu chuyện sau.  
 

Chiếc ba lô 

Trong những ngày sống ở Việt Bắc, một lần đi công tác, Bác đi với hai đồng chí. 

Mỗi người mang một chiếc ba lô. Qua một chặng, mọi người dừng chân, Bác đến chỗ đồng 

chí bên cạnh, xách chiếc ba lô lên. 

- Tại sao ba lô của chú nặng mà của Bác lại nhẹ? – Bác hỏi. 

           Sau đó, Bác mở cả ba chiếc ba lô ra xem thì thấy ba lô của Bác nhẹ nhất, chỉ có 

chăn, màn. Bác không đồng ý và nói: 

- Chỉ có lao động thực sự mới đem lại hạnh phúc cho con người. 

Hai đồng chí kia lại phải san đều các thứ vào ba chiếc ba lô. 

                                Theo 117 CHUYỆN KỂ VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 

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

làm bài tập: 

Câu  1. (0,5đ) Khi mọi người dừng chân, Bác đã làm gì? 

A. Mở ba lô của mình ra xem. 

B. Xách thử ba lô của đồng chí bên cạnh và mở cả ba chiếc ba lô ra xem. 

C. Mở ba lô của hai đồng chí đi cùng ra xem. 

Câu 2. (0,5đ)  Bác nhận thấy ba lô của Bác có gì khác so với ba lô của hai đồng chí kia? 

A. Ba lô của Bác chỉ có chăn, màn nên nhẹ nhất. 

B. Ba lô của Bác có thêm chăn, màn nên nặng hơn. 

C. Ba lô của Bác không có chăn, màn như ba lô của hai đồng chí đi cùng. 

Câu 3. (0,5đ) Vì sao Bác lại muốn hai đồng chí san đều các thứ vào ba chiếc ba lô ? 

A. Vì như thế sẽ tiện hơn cho mỗi người khi dùng. 

B. Vì bác sợ hai đồng chí đi cùng không mang nổi ba lô. 
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C. Vì Bác muốn mình cũng lao động thực sự như những đồng chí khác. 

Câu 4. (1đ) Câu chuyện cho em biết điều gì về Bác Hồ?  

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Câu 5. (0,5đ) Câu nào dưới đây viết theo mẫu câu “Ai làm gì?” 

A. Bác đến chỗ đồng chí bên cạnh, xách chiếc ba lô lên. 

B. Bác rất yêu quý các cháu thiếu nhi.         C. Bác là người sống giản dị, yêu lao động. 

 

Câu 6. (0,5đ)  Gạch 1 gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Để làm gì?” trong 

câu văn sau:  Bác yêu cầu hai đồng chí san đều các thứ vào ba chiếc ba lô để Bác cũng 

lao động như mọi người. 

 

Câu 7. (1,5đ) Chọn từ ngữ trong ngoặc vào chỗ chấm trong các câu văn sau: (đi xa, kính 

yêu, quan tâm) 

Bác Hồ là vị lãnh tụ vô cùng (1)…………………… của nhân dân Việt Nam. Sinh thời, 

Bác rất (2)…………………..… đến các cháu thiếu niên, nhi đồng. Ngày nay, tuy Bác đã 

(3)……………… nhưng hình ảnh Bác vẫn còn sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam. 

 

Câu 8. (1đ) Em hãy viết một câu văn nói về tình cảm của em với Bác Hồ theo mẫu câu 

“Ai thế nào?” 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

B. KIỂM TRA VIẾT: 

I. Chính tả : PH đọc cho học sinh viết đoạn văn sau vào vở luyện viết ở nhà  trong thời 

gian khoảng 15 phút. 

     Chiếc ba lô 

Trong những ngày sống ở Việt Bắc, một lần đi công tác, Bác đi với hai đồng chí. 

Mỗi người mang một chiếc ba lô. Qua một chặng, mọi người dừng chân, Bác đến chỗ đồng 

chí bên cạnh, xách chiếc ba lô lên. 

II. Tập làm văn  : Ôn và hoc thuộc bài văn tả về Bác Hồ .  
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           PHIẾU ÔN TẬP CUỐI KÌ MÔN TIẾNG VIỆT ( đề số 14 )  

Đọc thầm mẩu chuyện sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

làm bài tập: 

Câu 1.  Biết thóc gạo giận mình bỏ đi Hơ-bia như thế nào? (M1) 0.5 điểm 

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

Câu 2.  Lúc đầu, cô Hơ-bia đối xử như thế nào với cơm gạo? (M1) 0.5 điểm 

A. Yêu quý cơm gạo  B. Khinh rẻ cơm gạo  C. Ân cần. 

Câu 3. Vì sao thóc gạo bỏ Hơ-bia để đi vào rừng? (M2) 0.5 điểm 

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 rẻ chúng tôi thế? 

Hơ-bia giận dữ quát : 

- Tôi đẹp là nhờ công mẹ công cha chớ 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 từ mùa này sang mùa khác, da đen xạm. 

Thấy Hơ-bia đã 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 
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A. Vì thóc gạo thích đi chơi.                             B. Vì Hơ-bia đuổi thóc gạo đi. 

    C. Vì Hơ-bia khinh rẻ thóc gạo. 

Câu 4. Vì sao thóc gạo lại rủ nhau về với Hơ - bia: (M2) 0.5 điểm 

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. 

Câu 5. Em có suy nghĩ gì về hành động lúc đầu của cô Hơ-bia ? (M3) 1 điểm 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 6. Bài đọc trên khuyên chúng ta điều gì?(M4) 1 điểm 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 7.  Bộ phận được gạch chân trong câu sau trả lời cho câu hỏi nào? (M1)  0.5 điểm               

 “Ở một làng Ê-đê có cô  Hơ-bia  xinh đẹp”    

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

 

 

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?  (M2) 0.5 điểm               

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

Câu 9.  Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào ô trống: (M3)  1 điểm            

    Hôm ấy         tòa thị chính Pari mở tiệc lớn đón mừng Bác         Tiệc tan, mọi người vô 

cùng ngạc nhiên khi thấy Bác Hồ cầm theo một quả táo. 

B. KIỂM TRA VIẾT: 

I. Chính tả : PH đọc cho học sinh viết đoạn văn sau vào vở luyện viết trong thời gian 

khoảng 15 phút. 

     Cô gái đẹp và hạt gạo 

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 từ mùa này sang mùa khác, da đen xạm. 

II. Tập làm văn (6 điểm):  

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 5 đến 7 câu ) tả về loài cây em yêu 

thích vào vở luyện văn .  
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                        PHIẾU ÔN TẬP CUỐI KÌ MÔN TIẾNG VIỆT ( đề số 15 )  

                   Đọc thầm mẩu chuyện sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

và làm bài tập: 
Câu 1 (0,5 đ). Câu chuyện này kể về việc gì?  

A. Bác Hồ rèn luyện thân thể. 

B. Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc. 

C. Bác Hồ đi thăm trại nhi đồng. 

Câu 2 (0,5 đ). Bác chọn những ngọn núi như thế nào để tập? 

A. Những ngọn núi cao nhất. 

B. Những ngọn núi thấp nhất. 

C. Những ngọn núi không cao, không thấp. 

Bác Hồ rèn luyện thân thể 

Bác Hồ rất chăm rèn luyện thân thể. Hồi ở chiến khu Việt Bắc, sáng nào Bác cũng 

dậy sớm luyện tập. Bác tập chạy ở bờ suối. Bác còn tập leo núi. Bác chọn những ngọn 

núi cao nhất trong vùng để leo lên với đôi bàn chân không. Có đồng chí nhắc: 

- Bác nên đi giày cho khỏi đau chân. 

- Cảm ơn chú. Bác tập leo chân không cho quen. 

Sau giờ tập, Bác tắm nước lạnh để luyện chịu đựng với giá rét. 

Theo Đầu Nguồn 
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Câu 3 (1 đ). Bác rèn luyện thân thể bằng những cách nào? 

A. Dậy sớm luyện tập. 

B. Chạy, leo núi, tập thể dục. 

C. Dậy sớm luyện tập, chạy, leo núi, tắm nước lạnh. 

Câu 4 (0,5 đ). Người đồng chí khuyên Bác điều gì?  

A. Nên đi giày khi leo núi. 

B. Nên đi dép khi leo núi 

C. Không nên đi giày khi leo núi 

Câu 5 (0,5 đ Em cho biết sau giờ tập Bác làm gì? 

A. Bác làm việc luôn. 

B. Bác tắm nước lạnh để luyện chịu đựng với giá rét. 

C. Đi thăm đồng bào. 

Câu 6 (1 đ) Em học được đức tính nào của Bác qua câu chuyện? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 7 (0,5 đ). Bộ phận in đậm trong câu “Bác tắm nước lạnh để luyện chịu đựng với 

giá rét.” trả lời cho câu hỏi nào? 

A. Vì sao?                             B. Để làm gì?                   C. Khi nào?  

Câu 8 (0,5 đ). Tìm cặp từ trái nghĩa trong các cặp từ sau: 

A. Xinh - Đẹp.                     B. Cao - Thấp.                   C. To - Lớn. 

 

 

Câu 9 (1đ) Em hãy đặt câu theo mẫu Ai thế nào? để nói về Bác Hồ. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm 

I. Chính tả (4 điểm): Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn văn sau vào giấy kiểm tra 

trong thời gian khoảng 15 phút. 

     Bác Hồ rèn luyện thân thể 
Bác Hồ rất chăm rèn luyện thân thể. Hồi ở chiến khu Việt Bắc, sáng nào Bác cũng 

dậy sớm luyện tập. Bác tập chạy ở bờ suối. Bác còn tập leo núi. Bác chọn những ngọn 

núi cao nhất trong vùng để leo lên với đôi bàn chân không. 

II. Tập làm văn (6 điểm):  

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 5 đến 7 câu )  kể về người thân vào vở 

luyện văn . 
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              PHIẾU ÔN TẬP CUỐI KÌ MÔN TIẾNG VIỆT ( đề số 16 )  

Đọc thầm mẩu chuyện sau. 

Chuyện quả bầu 
Ngày xửa ngày xưa có hai vợ chồng đi rừng, bắt được một con dúi. Dúi lạy van xin tha, 

hứa sẽ nói một điều bí mật. Hai vợ chồng thương tình tha cho. Dúi báo sắp có mưa to gió 

lớn làm ngập lụt khắp nơi. Nó khuyên họ lấy khúc gỗ to, khoét rỗng, chuẩn bị thức ăn đủ 

bảy ngày, bảy đêm, rồi chui vào đó, bịt kín miệng gỗ bằng sáp ong, hết hạn bảy ngày hãy 

chui ra. 

Hai vợ chồng làm theo. Họ còn khuyên bà con trong bản cùng làm nhưng chẳng ai tin. 

Hai người vừa chuẩn bị xong thì sấm chớp đùng đùng, mây đen ùn ùn kéo đến. Mưa to, 

gió lớn, nước ngập mênh mông. Muôn loài đều chết chìm trong biển nước. Nhờ sống trong 

khúc gỗ nổi như thuyền, hai vợ chồng thoát nạn. Sau bảy ngày, họ chui ra. Cỏ cây vàng 

úa. Mặt đất vắng tanh không còn một bóng người. 

Ít lâu sau, người vợ sinh ra một quả bầu. Thấy chồng buồn, chị đem bầu cất lên giàn 

bếp. 

Một lần, hai vợ chồng đi làm nương về, nghe thấy tiếng cười đùa trong bếp. Lấy làm 

lạ, họ lấy quả bầu xuống, áp tai nghe thì có tiếng lao xao. Người vợ lấy que đốt thành cái 

dùi, rồi nhẹ nhàng dùi quả bầu. 
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Lạ thay, từ trong quả bầu, những con người bé nhỏ nhảy ra. Người Khơ-mú nhanh nhảu 

ra trước, dính than nên hơi đen. Tiếp đến người Thái, người Mường, người Dao, người Hơ 

mông, người Ê-đê, người Ba-na, người Kinh,...lần lượt ra theo. 

Đó là tổ tiên của các dân tộc anh em trên đất nước ta ngày nay. 

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

làm bài tập: 

Câu 1 (0,5 đ). Hai vợ chồng đi rừng, họ bắt gặp con vật gì?  

A. Con dúi                        B. Con trăn                          C. Con chim 

Câu 2 (0,5 đ). Hai vợ chồng vừa chuẩn bị xong điều gì xảy ra? 

A. Sấm chớp đùng đùng; mưa to gió lớn. 

B. Mây đen ùn ùn kéo đến; mưa to gió lớn. 

C. Sấm chớp đùng đùng; mây đen ùn ùn kéo đến. 

Câu 3 (0,5 đ). Hai vợ chồng làm thế nào để thoát nạn? 

A. Chuyển đến một làng khác để ở. 

B. Lấy khúc gỗ to, khoét rỗng ruột, bịt kín miệng gỗ bằng sáp ong, chui vào đó. 

C. Làm một cái bè to bằng gỗ. 

Câu 4 (0,5 đ). Hai vợ chồng nhìn thấy mặt đất và muôn vật như thế nào sau nạn lụt? 

A. Cỏ cây vàng úa, mặt đất vắng tanh không một bóng người. 

B. Mặt đất xanh tươi, những đồng lúa chín vàng. 

C. Mặt đất đầy bùn và nước mưa còn đọng lại. 

Câu 5 (0,5 đ). Có chuyện gì xảy ra với hai vợ chồng sau nạn lụt? 

A. Người vợ sinh ra được một người con trai tuấn tú, mạnh khỏe. 

B. Người vợ sinh ra được một quả bầu, đem cất trên giàn bếp. Một lần, hai vợ chồng 

nghe tiếng trong quả bầu nên người vợ lấy que đốt thành dùi, dùi quả bầu. Từ trong 

quả bầu những con người bé nhỏ nhảy ra. 

C. Người vợ bị bệnh và mất sớm. 

Câu 6 (1đ). Câu chuyện giải thích cho chúng ta điều gì? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 7 (0,5 đ). Từ trái nghĩa với từ “Vui” là từ 

A. Vẻ B. Nhộn C. Thương D. Buồn 

Câu 8 (0,5 đ). Từ “chăm chỉ” ghép được với từ nào sau: 

A. trốn học B. học bài C. nghỉ học 

Câu 9 (0,5 đ). Bộ phận in đậm trong câu: “Chúng khoan khoái đớp bóng nước mưa” Trả lời 

cho câu 

            A. Vì sao? 

B. Như thế nào? 

C. Khi nào? 

 

Câu 10 :  Đặt câu hỏi cho   bộ phận câu được in đậm : Những đêm trăng sáng , dòng sông là 

một đường trăng lung linh dát vàng . 

 

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

..................................................................................................................................................... 
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                         PHIẾU ÔN TẬP CUỐI KÌ MÔN TIẾNG VIỆT ( đề số 17 )  

Đọc thầm mẩu chuyện sau. 

 

Sự tích sông hồ ở Tây Nguyên 
Ngày xưa, muông thú còn sống thành buôn làng, quanh một cái hồ lớn. Cuộc sống thật là 

tươi vui, đầm ấm. 

Rồi một hôm, Cá Sấu mò đến, chiếm luôn cái hồ. Cảnh hồ trở nên vắng lặng. Già làng 

Voi tức lắm, liền bảo dân làng cùng đánh đuổi Cá Sấu. 

Trong một trận đánh, già làng Voi nhử được Cá Sấu ra xa hồ nước. Cá Sấu khát quá, cố 

chạy trở lại hồ. Nhưng đã muộn, lúc này cả làng xúm lại, vây kín mặt hồ. Muông thú các nơi 

cũng kéo gỗ lát đường, băng qua bãi lầy, đến bên hồ trợ giúp. Cá Sấu không được uống nước 

để lấy thêm sức mạnh, nó bị già làng Voi đánh quỵ. 

Ngày nay, khắp núi rừng Tây Nguyên đâu đâu cũng có sông hồ. Dân làng bảo: những dấu 

chân của già làng Voi đánh nhau với Cá Sấu tạo thành hồ. Còn những dấu vết kéo gỗ ngang 

dọc hóa thành sông suối. 

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

bài tập: 
Câu 1 (0,5 đ). Già làng Voi tức giận điều gì? 

A. Cá Sấu đến phá cuộc sống của buôn làng 

B. Cá Sấu đến chiếm hồ nước của buôn làng. 

C. Cá Sấu đến uống nước ở hồ nước 

D. Cá Sấu đến sống ở hồ nước. 

Câu 2 (0,5 đ). Già làng Voi làm gì để đánh Cá Sấu? 

A. Gọi Cá Sấu đến nhà chơi. 

B. Nhử Cá Sấu lên bờ để dân làng dễ dàng đánh bại. 

C. Nhử Cá Sấu ra xa hồ nước để dễ dàng đánh bại. 

Câu 3 (1đ). Theo dân làng, sông hồ ở Tây Nguyên do đâu mà có? 

A. Do dấu chân của người dân ở đó. 

B. Do dấu chân già làng Voi và vết kéo gỗ tạo thành. 

C. Do dấu chân Cá Sấu và dấu vết trận đánh tạo thành 

D. Do dấu chân dân làng và chân muông thú tạo thành. 

Câu 4 (1đ). Câu chuyện này kể về điều gì? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 Câu 5: (1đ) Nhân vật già làng Voi và muông thú hợp sức lại để chiến thắng Cá Sấu 

trong câu chuyện thể hiện tinh thần gì của người dân ở Tây Nguyên? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Câu 6 (0,5 đ). Câu: “Cá Sấu mò đến, chiếm luôn cái hồ” thuộc kiểu câu gì? 

A. Ai làm gì?         B. Ai là gì?         C. Ai thế nào?                 D. Ai ở đâu? 

Câu 7 (0,5 đ). Ngày nay khắp núi rừng Tây Nguyên đâu đâu cũng có cái gì? 

A. Sông hồ             B. Ao hồ             C. Kênh rạch                   D. Mương máng 
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Câu 8 (1 đ). ) Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu sau . 

Muông thú các nơi cùng kéo gỗ lát đường băng qua bãi lầy đến bên hồ trợ giúp. 

 

 

 

B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm 

I. Chính tả (4 điểm): PH  đọc cho học sinh viết bài Sự tích sông hồ ở Tây Nguyên từ Trong 

một trận đánh tới “…thành sông suối.” trong thời gian khoảng 15 phút vảo vở luyện viết ở 

nhà .  

II. Tập làm văn (6 điểm):  

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (5 – 7 câu) kể về một việc tốt của em hoặc của 

bạn em. 
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                                  PHIẾU ÔN TẬP CUỐI KÌ MÔN TIẾNG VIỆT ( đề số 18 )  

Đọc thầm mẩu chuyện sau. 

                                                                      Người làm đồ chơi 
Bác Nhân, hàng xóm nhà tôi, là một người làm đồ chơi bằng bột màu.  

Ở ngoài phố, cái sào nứa cắm đồ chơi của bác dựng chỗ nào là chỗ ấy, trẻ con xúm lại. 

Các bạn ngắm đồ chơi, tò mò xem bác nặn những ông Bụt, Thạch Sanh, Tôn Ngộ Không, 

những con vịt, con gà,... sắc màu sặc sỡ. 

Bác Nhân rất vui với công việc của mình. Mỗi chiều bán hàng về, bác lại kể cho chúng tôi 

nghe trẻ nhỏ thích đồ chơi của bác như thế nào. 

Dạo này, hàng của bác Nhân bỗng ế. Những đồ chơi mới bằng nhựa đã xuất hiện. 

Một hôm, bác Nhân bảo: bác sắp về quê làm ruộng, không nặn đồ chơi nữa. Tôi suýt khóc, 

nhưng cố tỏ ra bình tĩnh: 

- Bác đừng về. Bác ở đây làm đồ chơi bán cho chúng cháu. 

- Nhưng độ này chả mấy ai mua đồ chơi của bác nữa. 

- Cháu mua và sẽ rủ bạn cùng mua. 

Bác cảm động ôm lấy tôi. 

Hôm sau là buổi bán hàng cuối cùng của bác Nhân. Sáng ấy, tôi đập con lợn đất, đếm 

được hơn mười nghìn đồng. Tôi chia nhỏ món tiền, nhờ mấy bạn trong lớp mua giúp đồ chơi 

của bác. 

Gặp bác chiều ấy, tôi thấy bác rất vui. Bác tặng tôi hai con giống, rồi kể: “Hôm nay, bác 

bán hết nhẵn hàng. Thì ra, vẫn còn nhiều trẻ nhỏ thích đồ chơi của bác.” 

Bác còn bảo:  

- Về quê, bác cũng sẽ nặn đồ chơi để bán. Nghe nói trẻ ở nông thôn thích thứ này hơn trẻ 

thành phố. 

Theo Xuân Quỳnh 

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

làm bài tập: 

Câu 1 (0,5 đ). Bác Nhân làm nghề gì? 

A. Bán hàng rong trên hè phố.              B. Bán hàng rong ở cửa hàng tạp hóa. 

                              C. Nặn đồ chơi bằng bột màu. 

Câu 2 (0,5 đ). Vì sao bác Nhân quyết định về quê? 

A. Vì bác Nhân nhớ quê. 
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B. Vì thấy xuất hiện nhiều đồ chơi bằng bột màu đẹp hơn. 

C. Vì những đồ chơi bằng nhựa xuất hiện nên hàng của bác bị ế. 

Câu 3 (1đ). Bạn nhỏ trong bài đã làm gì để bác Nhân vui trong buổi bán hàng cuối cùng? 

A. Năn nỉ bác ở lại 

B. Đập con lợn đất, lấy tiền nhờ các bạn mua đồ chơi của bác 

C. Tặng bác món quà kỷ niệm 

Câu 4 (1đ) Em có nhận xét gì về bạn nhỏ trong bài? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Câu 5 (1 đ). Từ trái nghĩa với từ “cuối cùng” là từ? 

A. Đầu tiên                     B. Xuất hiện                    C. Bắt đầu 

Câu 6 (0,5 đ). Bộ phận in đậm trong câu “Bác Nhân là người làm đồ chơi bằng bột màu” 

trả lời cho câu hỏi nào? 

A. Làm gì?                      B. Là gì?                          C. Như thế nào? 

Câu 7 (0,5 đ). Câu “Bác Nhân là người làm đồ chơi bằng bột màu.” được viết theo mẫu? 

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

Câu 8 (1đ). Dòng nào dưới đây đặt dấu phẩy thích hợp? 

A. Hôm ấy cậu đến sớm, để lau bảng quét lớp. 

B. Hôm ấy, cậu đến sớm để lau bảng quét lớp. 

C. Hôm ấy, cậu đến sớm để lau bảng, quét lớp. 

B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm 

I. Chính tả (4 điểm): PH đọc cho học sinh viết bài Người làm đồ chơi từ đầu tới “…ông 

Bụt, Thạch Sanh,...”trong thời gian khoảng 15 phút vào vở luyện viết ở nhà.  

II. Tập làm văn (6 điểm):  

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 5 đến 7 câu ) kể về một mùa mà em 

thích. 
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                                  PHIẾU ÔN TẬP CUỐI KÌ MÔN TIẾNG VIỆT ( đề số 19 )  

               I.Đọc đoạn văn sau : 

Cá Rô Ron 

        Rô Ron và Rô mẹ sống trong một cái hồ lớn. Vào một hôm trời mưa to, Rô mẹ dặn đi 

dặn lại Rô Ron: 

- Mẹ phải đi kiếm mồi, con ở nhà đừng đi chơi xa kẻo bị lạc nhé! 

        Trời vừa tạnh, Rô Ron đã quên lời mẹ dặn. Cậu rủ Cá Cờ bơi vượt dòng nước. Cá Cờ 

khuyên ngăn mãi mà Rô Ron chẳng chịu nghe. Rô Ron cứ bơi theo dòng nước, say mê ngắm 

cảnh trời mây, đồng lúa. Dọc đường, cậu gặp cô Bướm Tím. Mải trò chuyện và bơi theo 

Bướm Tím, dòng nước cạn dần rồi rút kiệt. Thế là Rô Ron bị mắc cạn. 

       May thay, chị Gió bay qua thấy vậy liền rủ chị Mây kéo mưa về. Trời lại mưa to, nước 

chảy thành dòng xuống hồ. Rô Ron mừng rỡ, bơi theo dòng nước mưa mới để về nhà. 

       Về đến hồ, Rô Ron thấy Rô mẹ khóc đỏ cả mắt vì lo lắng cho mình. Rô Ron thấy hối hận 

quá. Cậu dụi đầu vào lòng mẹ và xin lỗi mẹ. 

                                                                               (Theo Bùi Văn Hồng) 

II. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng. 

Câu 1: Trước khi đi kiếm mồi, Rô mẹ đã dặn Rô Ron như thế nào? 

a. Làm hết bài tập.                                  b. Không được đi chơi xa kẻo bị lạc. 

c. Trông nhà giúp mẹ.                             d. Được đi chơi xa. 

Câu 2: Trời vừa tạnh, Rô Ron đã làm gì? 

a.  Rủ Cá Cờ về nhà mình chơi.                     b. Đi ra ngoài tìm mẹ. 

c. Rủ Cá Cờ vượt dòng nước.                          d. Đi chơi xa. 

Câu 3: Chuyện gì xảy ra với Rô Ron? 

a. Rô Ron mải chơi nên bị mắc cạn.   b. Rô Ron mải chơi nên bị lạc không thấy đường về 

nhà. 
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c. Rô Ron được xem nhiều cảnh đẹp, biết thêm nhiều điều bổ ích. 

d. Rô Ron bơi theo dòng nước, say mê ngắm cảnh trời mây, đồng lúa. 

Câu 4: Rô Ron đã thoát nạn như thế nào? 

a. Rô Ron tự tìm đường về nhà.                                b. Nhờ chị Mây kéo mưa về. 

c. Cô Bướm Tím giúp Rô Ron bơi về nhà. 

d. Rô Ron may nhờ chị Gió và chị Mây cứu giúp mới thoát chết. 

Câu 5: Rô mẹ đã lo lắng cho Rô Ron như thế nào? 

a. Rô mẹ bơi đi khắp nơi tìm Rô Ron.                    b. Rô mẹ khóc đỏ cả mắt vì lo lắng . 

c. Rô mẹ lo lắng nhờ chị Gió và chị Mây giúp tìm Rô Ron.  d. Rô mẹ ở nhà chờ Rô Ron. 

Câu 6: Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì? 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

 

 

Câu 7: Bộ phận trả lời cho câu hỏi “ Vì sao?” trong câu “Rô mẹ khóc đỏ cả mắt vì lo lắng 

cho Rô Ron.” là: 

a. Rô mẹ khóc đỏ cả mắt                              b. vì lo lắng cho Rô Ron 

c. khóc đỏ cả mắt                                               d. lo lắng 

Câu 8: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu sau:  

         “Rô Ron bơi theo dòng nước mưa mới để về nhà.” 

             
             
             
             
             

  Câu 9: Gạch chân dưới cặp từ trái nghĩa trong các câu sau:  

          -Lên thác xuống ghềnh.                   -Làng trên xóm dưới. 

  Câu 10 : Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào ô trống  

Buổi sáng        Bé dậy sớm, ngồi học bài        dậy sớm học bài là một thói quen tốt         

nhưng phải cố gắng mới làm được thói quen ấy 

II.Tập làm văn:  

1. Viết lời đáp của em trong những trường hợp sau: 

a.Cậu bị mất bút à ? Thôi đừng buồn ! Tớ sẽ cho cậu mượn bút. 

             
             
             
             
             

b. Đi học về em tham gia làm việc nhà cùng mẹ, mẹ xoa đầu em và nói: “Con thật là ngoan, 

đã biết giúp mẹ làm việc nhà” 
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2. Hãy viết đoạn văn ngắn ( từ 5 đến 8 câu) về một cây em yêu thích vào vở luyện văn . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

                         PHIẾU ÔN TẬP CUỐI KÌ MÔN TIẾNG VIỆT ( đề số 20 )  

I. Hãy đọc thầm bài sau:                      Quả tim khỉ 

1. Một ngày nắng đẹp, đang leo trèo trên hàng dừa ven sông, Khỉ bỗng nghe một tiếng quẫy 

mạnh dưới nước. Một con vật da sần sùi, dài thượt, nhe hàm răng nhọn hoắt như một lưỡi cưa 

sắc, trườn lên bãi cát. 

     Nó nhìn khỉ bằng cặp mắt ti hí với hai hàng nước mắt chảy dài. Khỉ ngạc nhiên: 

    - Bạn là ai ? Vì sao bạn khóc ? 

    - Tôi là Cá Sấu. Tôi khóc vì chả ai chơi với tôi. 

     Khỉ nghe vậy, mời Cá Sấu kết bạn. 

     Từ đó, ngày nào Cá Sấu cũng đến, ăn những hoa quả mà Khỉ hái cho. 

2. Một hôm, Cá Sấu mời Khỉ đến chơi nhà. Khỉ nhận lời, ngồi lên lưng Cá Sấu. Bơi đã xa bờ, 

Cá Sấu mới bảo: 

- Vua của chúng tôi ốm nặng, phải ăn một quả tim khỉ mới khỏi. Tôi cần quả tim của 

bạn. 

    Khỉ nghe vậy hết sức hoảng sợ. Nhưng rồi trấn tĩnh lại, nó bảo: 

- Chuyện quan trọng vậy mà bạn chẳng bảo trước. Quả tim tôi để ở nhà. Mau đưa tôi  

về, tôi sẽ lấy tim dâng lên vua của bạn. 

3. Cá Sấu tưởng thật, liền đưa Khỉ trở lại bờ. Tới nơi, Khỉ đu vút lên cành cây, mắng: 
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     - Con vật bội bạc kia ! Đi đi ! Chẳng ai thèm kết bạn với những kẻ giả dối như mi 

đâu. 

4. Cá Sấu tẽn tò, lặn sâu xuống nước, lủi mất. 

Khoanh vào câu trả lời đúng nhất : 

1. Khỉ  đối xử với cá Sấu như thế nào? 

 A. Thương Cá sấu có hình dáng xấu xí, Khỉ hái hoa quả cho bạn ăn . 

 B. Thấy Cá Sấu khóc, Khỉ an ủi, động viên bạn. 

 C. Thấy cá Sấu khóc vì không có ai chơi, Khỉ đã mời kết bạn với mình và hàng ngày 

hái hoa quả cho Cá sấu ăn. 

2. Cá Sấu có ý định gì khi mời Khỉ đến chơi nhà?  

 A. Muốn Khỉ biết nơi ở của mình. 

 B. Muốn lừa Khỉ ra xa bờ để tiện lấy quả tim của Khỉ. 

 C. Muốn đưa Khỉ dạo chơi trên sông để đáp lại lòng tốt của bạn. 

3. Vì sao Cá Sấu tẽn tò lủi mất? 

 A. Vì bị vạch mặt là kẻ giả dối, bội bạc.               

 B. Vì bị Khỉ hiểu lầm. 

 C. Vì đã làm Khỉ tức giận.4 

4. Tính nết của Khỉ là: 

 A. Bội bạc, lừa lọc. 

 B. Tốt bụng. 

 C. Tốt bụng, thật thà, thông minh. 

 

 

 

5. Câu chuyện muốn nói lên điều gì ? 

 A. Khỉ muốn kết bạn với Cá Sấu. 

 B. Những kẻ bội bạc, giả dối như Cá Sấu thì không bao giờ có bạn. 

 C. Tình bạn tốt đẹp giữa Khỉ và Cá Sấu.  

6. Trong câu: “Một hôm, Cá Sấu mời Khỉ đến chơi nhà.” Từ “Một hôm” trả lời cho câu 

hỏi nào ? 

 A. Như thế nào ? 

 B. Khi nào ? 

 C. Ở đâu ? 

7. Trong câu: “ Một con vật da sần sùi, dài thượt, nhe hàm răng nhọn hoắt như một lưỡi 

cưa sắc, trườn lên bãi cát.” có mấy từ chỉ đặc điểm? 

 A. 3 từ, đó là……………………………………………………………….. 

 B. 4 từ, đó là……………………………………………………………….. 

 C. 5 từ, đó là……………………………………………………………….. 

8. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu sau : 

- Sóc chuyền từ cành này sang cành khác rất khéo léo. 
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- …………………………………………………………………………………..     

 Chính tả nghe - viết  PH đọc cho học sinh nghe - viết vào vở luyện viết  ở nhà  ( 15 phút ) 

 

                                                      Giúp bà 

 Hôm nay bà đau lưng, không dậy được như mọi ngày. Em trở dậy mới hiểu mọi việc 

còn nguyên. Em làm dần từng việc: quét nhà, cho gà, lợn ăn. Mặt trời vừa lên cao, nắng bắt 

đầu chói chang, em phơi quần áo, rải rơm ra sân phơi. Xong việc ngoài sân, em vào nhóm 

bếp, nấu cháo cho bà. Mùi rơm cháy thơm thơm. Em thấy trong lòng rộn ràng một niềm 

vui. 

 

2/ Tập làm văn ( 6 điểm )  

     Viết một đoạn văn  khoảng 4 đến 5 câu nói về việc làm tốt . 

 

 

 

 

https://filemem.com/

