
ĐÁP ÁN 
Bài 1: (7 điểm)  

      
Bài 2: (2 điểm) 
 
Bài 2 Yêu cầu nội dung kiến thức và kĩ năng Biểu điểm 
a. Tôi đang ngắm những bông hoa hồng đỏ thắm trong nắng 

vàng. 
0.5  điểm 

b.  Khi/ lúc mùa hè về, bằng lăng tím ngắt sân trường. 0.5  điểm 
c. Đặt đúng 2 câu đơn, có từ nối phù hợp. 0.5  điểm 
d. Đặt câu ghép, dùng  đúng từ loại theo yêu cầu.. 0.5  điểm 

 

Câu 1 Yêu cầu nội dung kiến thức và kĩ năng Biểu điểm 
a. Giải thích ý nghĩa các từ sau: 

- Thám hoa: người đỗ thứ ba sau trạng nguyên, bảng nhãn trong kì thi 
của các triều đại phong kiến xưa (thi Đình). 
- Tiếp kiến: gặp mặt. 

1 điểm 

b. a. Gạch chân từ, cụm từ không cùng nhóm trong các dãy từ sau: 
- thảm thiết, thảm cảnh, thảm kịch, thảm họa.  
- tổ tiên, đền đáp, cống nạp, khóc lóc. 
- bất hiếu, phải lẽ, phản bội, trung thành.  
-  tử trận, tử tôn, phụ tử, mẫu tử 

1 điểm 

c Giang Văn Minh phải hao tâm tổn trí để khiến vua Minh bỏ lệ bắt nước 
ta góp giỗ Liễu Thăng để: 
- Đảm bảo lợi ích chính đáng của dân tộc, không phải cống nạp mỗi 
năm một tượng vàng. 
- Bác bỏ yêu cầu phi lí của Trung Hoa, không chịu mãi cúi đầu trước 
những yêu sách và sự o ép của nước lớn. 

1 điểm 

d Lí do vua Minh biết mình mắc mưu sứ thần mà vẫn phải bỏ lệ bắt nước 
ta cống nạp ngay giữa triều đình: 
Chính vua Minh là người đã nói ra điều phải lẽ là không ai phải giỗ 
người đã chết từ năm đời, huống hồ Liễu Thăng tử trận đã mấy trăm 
năm. 
Vì danh dự, vua Minh không thể rút lại lời nói, cũng không thể ứng xử 
ngược với lời nói trước cả triều đình. 

1 điểm 

e Qua câu chuyện trên, ta thấy Giang Văn Minh thực sự là một người 
“trí dũng song toàn”: 
- Với trí tuệ hơn người, biết suy nghĩ, dẫn dắt để vua Minh mắc lừa, 
ông đã chỉ ra cho vua Minh thấy sự vô lí, ngang ngược của đất nước họ 
một cách khéo léo và thông minh. 
- Là sứ thần của nước nhỏ, bị xem thường, đơn độc giữa triều đình nhà 
Minh nhưng ông đã dũng cảm không đầu hàng trước tình thế mà bình 
tĩnh chỉ rõ sự vô lí của Trung Hoa, qua đó bảo vệ được quyền lợi dân 
tộc.  
-> Trí tuệ và lòng dũng cảm của ông đã khiến vua Minh phải nể sợ, 
ông đã giúp nước ta thoát khỏi nạn cúng nạp nặng nề. 

2 điểm 

f - Tài trí hơn người, da mưu túc trí, lắm mưu nhiều kế 
-  Gậy ông (lại) đập lưng ông. 

1 điểm 



Bài 3: (6 điểm)  
 

Bài 3 Yêu cầu nội dung kiến thức và kĩ năng Biểu điểm 
a. - Từ: Nếu 

- Quan hệ :  giả thiết - kết quả. 
1 điểm 

b. - Không thêm được. 
- Câu thứ (4) không thể là câu giả thiết - kết quả, đó là một sự 
thật trong đời sống.  Đó là lời khẳng định con người  sẵn sàng 
hy sinh, dâng hiến đời mình cho Tổ quốc. 

0.5 điểm 

c. - Ý nghĩa của các hình ảnh : 
+ Cánh chim bồ câu tượng trưng cho hoà bình 
+ Đoá hướng dương luôn hướng về mặt trời chân lí 
+ Vầng mây ấm báo hiệu sự bình yên, tốt đẹp. 
=> Những hình ảnh này gửi gắm ước nguyện dâng hiến, đóng 
góp những điều tốt đẹp nhất cho quê hương. 

1 điểm 

d. - Điệp ngữ, điệp kiểu câu : nếu là, tôi sẽ, là, sẽ… 
Khẳng định ước nguyện tha thiết chân thành, thái độ sống đúng 
đắn của con người giữa cuộc đời : Phải sống đẹp, sống có ích 
cho quê hương, Tổ quốc. 

1 điểm 

e. Nội dung : Niềm hạnh phúc khi được sống trong hòa bình : 
+ Đất nước hòa bình sẽ không có đau thương mất mát, không 
có đạn bom, hận thù…. 
+ Trẻ thơ được học hành, vui chơi, được sống giữa vòng tay 
của mẹ cha, của bạn bè năm châu… 
+ Thiên nhiên luôn tươi đẹp, thanh bình...  
Hình thức : Viết đúng đoạn văn, không sai ngữ pháp, chính tả 
Chú ý : Khuyến khích những suy nghĩ, diễn đạt sáng tạo. 

1.5điểm 
 
 
 
 
 
 
0.5 điểm 

f Bài ca về trái đất, Ê – mi – li, con, Những con sếu bằng 
giấy… 

0.5 điểm 

* Lưu ý: Các câu hỏi mang tính suy luận và cảm thụ, chấm linh hoạt, khuyến khích cách diễn 
đạt tốt, suy nghĩ sáng tạo của học sinh. 



Trung tâm BDVH Hà Nội –Amsterdam 
(Kỳ kiểm tra lớp 5 – Ngày 31/5/2014) 

-------a&b------- 
 

Họ tên và chữ ký giám thị: 
 

Giám thị 1 : …………………............ 
 

Giám thị 2 : …………………………. 

 

ĐỀ KIỂM TRA LỚP 5 
MÔN : Tiếng Việt (Thời gian làm bài : 45 phút) 

Họ và tên thí sinh : ………………………………. 
Ngày sinh : …………………………..……………. 
Học sinh trường Tiểu học: ……………………..… 
Số báo danh:                             Phòng thi: …......                                                                   
                                              Số phách:  

Bài 1: (7 điểm) Đọc đoạn văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới : 
Mùa đông năm 1637, thám hoa Giang Văn Minh được vua Lê Thần Tông cử đi sứ Trung Quốc. 

Chờ rất lâu mà không được vua Minh cho tiếp kiến, ông vờ khóc lóc rất thảm thiết. Vua liền hạ chỉ mời 
ông đến hỏi cho ra lẽ. Thám hoa vừa khóc vừa than rằng: 

- Hôm nay là ngày giỗ cụ tổ năm đời của thần, nhưng thần không có mặt ở nhà để cúng giỗ. Thật 
là bất hiếu với tổ tiên! 
Vua Minh phán: 

- Không ai phải giỗ người đã chết từ năm đời. Sứ thần khóc lóc như vậy thật không phải lẽ! 
Giang Văn Minh nghe vậy bèn tâu: 
- Vậy, tướng Liễu Thăng tử trận đã mấy trăm năm, sao hàng năm nhà vua vẫn bắt nước tôi cử người 

mang lễ vật sang cúng giỗ?  
Biết mắc mưu sứ thần, vua Minh vẫn phải nói: 
- Từ nay trở đi, nước các ngươi không phải góp giỗ Liễu Thăng nữa.  
Từ đó, nước ta mới thoát  khỏi nạn mỗi năm cống nạp một tượng vàng để đền mạng Liễu Thăng. 
                        (Trích “Trí dũng song toàn” – Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 tập 2 trang 25) 

a. (1 điểm) Giải thích ý nghĩa các từ sau: 
- thám hoa: …………………………………………………………………………………… 
- tiếp kiến: ……………………………………………………………………………………. 
b.(1 điểm)  Gạch chân từ, cụm từ không cùng nhóm trong các dãy sau: 
- thảm thiết, thảm cảnh, thảm kịch, thảm họa.  
- tổ tiên, đền đáp, cống nạp, khóc lóc. 
- bất hiếu, phải lẽ, phản bội, trung thành.  
- tử trận, tử tôn, phụ tử, mẫu tử 
c. (1 điểm) Theo em, vì sao Giang Văn Minh phải hao tâm tổn trí để vua Minh bỏ lệ bắt nước ta góp giỗ 
Liễu Thăng? 

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

d. (1 điểm) Hãy giải thích lí do vua Minh biết mình mắc mưu sứ thần mà vẫn phải bỏ lệ  bắt ta cống nạp 
ngay giữa triều đình? 

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

e. (2 điểm) Em hãy viết 1 đoạn văn (5-7 câu) để làm rõ nhận xét : Qua câu chuyện trên, ta thấy Giang Văn 
Minh thực sự là một người “trí dũng song toàn”. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

f. (1 điểm) Tìm thành ngữ, tục ngữ theo yêu cầu sau: 
- Nói về sự thông minh, sắc sảo của Giang Văn Minh:…………………………………………………… 
- Nói về cách Giang Văn Minh dùng lí lẽ của vua Minh để buộc ông ta đưa ra quyết định mà ông ta không muốn: 
……………………………………………………………………………………………………………………. 



 

Bài 2: (2 điểm) Thực hiện các yêu cầu sau: 
 a. Chuyển câu ghép sau thành một câu đơn : 
Tôi đang ngắm những bông hoa hồng, màu hoa đỏ thắm trong nắng vàng. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
b. Chuyển câu ghép sau thành một câu đơn có trạng ngữ: 
  Mùa hè về, bằng lăng tím ngắt sân trường. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
c. Đặt hai câu đơn có sử dụng phép nối để liên kết (gạch chân dưới từ nối): 

……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. 

d . Đặt một câu ghép có chứa 1 từ “hay” là tính từ và 1 từ “hay” là động từ:  
…………………………………………………………………………………………………………….. 

Bài 3: (6 điểm) Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 
“… là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng (1) 
… là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương(2) 
… là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm(3) 
Là người, tôi sẽ chết cho quê hương”(4) 

(Trương Quốc Khánh- Theo Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 tập 2 trang 39) 
a. (1 điểm) Tìm một quan hệ từ duy nhất thích hợp điền vào dấu ba chấm (…) trong đoạn thơ trên. Quan hệ 
từ đó nói lên mối quan hệ gì giữa các vế câu ?  
……………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………….. 
b. (0.5 điểm) Có thể thêm quan hệ từ đó vào đầu câu thơ thứ (4) được không ? Vì sao?  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
c. (1 điểm) Theo em, những hình ảnh loài bồ câu trắng, đoá hướng dương, vầng mây ấm trong đoạn thơ có ý nghĩa gì ?  
…………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
d. (1 điểm) Đoạn thơ sử dụng biện pháp tu từ nào ? Tác dụng của biện pháp tu từ ấy ?  
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
e. (2 điểm) Viết 1 đoạn văn ngắn nói về niềm vui của em khi được sống trong một thế giới hoà bình :  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
f. (0.5 điểm) Hãy liệt kê 2 tác phẩm viết về tình yêu hòa bình mà em đã được học trong chương trình Tiếng Việt lớp 5 ?  
……………………………………………………………………………………………………………. 

Học sinh không viết vào phần có gạch chéo này 


