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                (Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra, không làm vào đề bài) 

 

PHẦN I: Luyện từ và câu (3 điểm): 

Câu 1: Tiếng nào cũng phải có:  

        A. Âm đầu và vần   B. Âm đầu và thanh       C. Vần và thanh  

Câu 2: Trong các câu sau, câu nào được viết theo mẫu Ai làm gì ?  

        A. Công chúa ốm nặng.  

        B. Chú hề đến gặp bác thợ kim hoàn.    

        C. Nhà vua rất lo lắng cho công chúa.                          

Câu 3: Tìm và ghi lại các từ láy trong đoạn văn sau: 

         Bản làng đã thức giấc. Đó đây, ánh lửa hồng bập bùng trên các bếp. Ngoài bờ 

ruộng đã có bước chân người đi, tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng gọi nhau í ới. 

Câu 4: Tìm một từ ghép nói về lòng nhân hậu và đặt câu với từ đó.  

 

PHẦN II: Tập làm văn (7điểm):  

Đề bài: Em hãy viết thư cho một người thân để thăm hỏi và kể về tình hình học tập của 

em trong thời gian vừa qua. 

 

……………. Hết ………….. 
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 4   
 

I)PHẦN LUYỆN TỪ VÀ CÂU(3 điểm) 

C©u 1: 0,5 ®iÓm  

C©u 2: 0,5  ®iÓm:  

C©u 3: 0,5   ®iÓm 

.     

C©u 4:  0,5    ®iÓm 

C©u 5:  1 ®iÓm: HS tìm đúng từ ghép theo yêu cầu(0,5 đ)đặt đúng câu theo yêu 

cầu, đầu câu viết hoa, cuối câu đặt dấu chấm(0,5 đ). 

______________________________ 

 

II) TẬP LÀM VĂN ( 7điểm) 


