THI CHÁNH TẢ VÀ VIẾT VĂN
Ngày 16-1-2016

CẤP I

I. PHẦN I : CHÁNH TẢ ( 10 điểm)

NHỚ ƠN TỔ TIÊN
Cây có cội./ nước có nguồn.// Con người/ ai cũng có/ tổ tiên.//
Có tổ tiên/ mới có cha mẹ.// Nhờ tổ tiên/ ngày trước/ siêng năng,/ cần
kiệm,/gây dựng cơ nghiệp/ nên gia đình ta/ mới thịnh vượng,/ họ hàng/ mới
đông đúc.// Vậy chúng ta / phải nhớ ơn/ tổ tiên.//
Ngày còn bé,/ chúng ta/ phải cố gắng/ học hành/ để mai sau/ thành
người/ hữu dụng.// Đó là/ tỏ lòng biết ơn/ tổ tiên/ một cách cụ thể.//
II. PHẦN II : CÂU HỎI (10 điểm)
1. Giải nghĩa : Em hãy nối những câu sao cho đúng nghĩa (4 điểm)
Cố gắng
>
có nhiều người tập trung lại
Nguồn
>
ông cha đời trước
Tổ tiên
>
nơi bắt đầu
Đông đúc >
bỏ hết sức ra để làm một việc gì
2.Phản nghĩa của chữ siêng năng là chữ gì? (1 điểm)
3. Đồng nghĩa của còn bé là gì? (1 điểm)
4. Dùng các chữ sau đây: (4 điểm)
tổ
cây
người nguồn
để điền vào các chỗ trống của hai câu:
Con……….có…….có tông
Như ……..có cội, như sông có……….
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CẤP II

I. PHẦN I : CHÁNH TẢ ( 10 điểm)

KÍNH TRỌNG VÀ BIẾT ƠN THẦY CÔ
Thầy cô thay cha mẹ dạy bảo các em học tập để mở mang trí tuệ. Trải
qua nhiều tháng năm rèn luyện, các em mới biết đọc, biết viết. Học sinh còn
được dạy biết lễ phép và thương yêu mọi người. Thầy cô luôn luôn xem học
sinh như con em mình và dạy dỗ bằng tấm lòng khoan dung và trìu mến.
Bởi vậy, các em học sinh cần phải biết quý trọng thầy cô.
Người học sinh tốt phải tôn kính, vâng lời và biết ơn thầy cô. Mai sau
thành đạt đem sự hiểu biết đã học được giúp ich cho người đời là chúng ta
đã đền ơn cho thầy cô.

II. PHẦN II : CÂU HỎI (10 điểm)
1. Giải nghĩa : Em hãy nối những câu sao cho đúng nghĩa (4 điểm)
Kính trọng
Khoan dung
Rèn luyện
Trí tuệ

>
>
>
>

khả năng hiểu biết bằng trí óc
học tập để đạt tới thông thạo
rộng lượng tha thứ khi ai có lỗi
tôn kính và quý mến

2. Phản nghĩa của chữ khoan dung là chữ gì? (1 điểm)
3. Đồng nghĩa của vâng lời là gì? (1 điểm)
4. Dùng các chữ sau đây: (4 điểm)
hay
thầy
dạy bảo sinh
để điền vào các chỗ trống của bài học thuôc lòng;
Nhớ Ơn Thầy Cô:
Cha mẹ có công …….thành,
Thầy cô …………..nên danh sau nầy,
Cho con biết những điều…..
Công thành danh toại ơn …….chớ quên
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CẤP III

I. PHẦN I : CHÁNH TẢ ( 10 điểm)

Tết Dân Tộc
Đối với người Việt Nam,/ Tết là ngày lễ/ quan trọng nhất trong năm,/
là dịp/ để con cháu/ tưởng nhớ/ đến tổ tiên,/ tỏ lòng hiếu kính/ đối với cha
mẹ/ và gia đình sum họp/ vui vầy,/ sau một năm/ làm lụng vất vả.//
Nhà nhà được dọn dẹp,/ trang hoàng/ đẹp đẽ/ và trên bàn thờ,/ lễ vật/
hoa quả,/ dâng cúng tổ tiên,/ hương đèn tỏa sáng.// Ở phòng khách, mấy
cành mai vàng,/ đào đỏ,/ ngoài sân/ hoa cúc, / hoa hồng/ khoe sắc.//
Ngày mồng một,/Con cháu/ về nhà ông bà,/ cha mẹ/ mừng tuổi,/ các
cháu nhỏ/ được tiền lì xì./ Sau đó/ đi thăm bạn bè,/ gởi cho nhau// những lời
chúc/ tốt đẹp nhất.//
Tết là tục lệ/ đáng yêu/ của văn hóa/ Việt Nam,/ mà cộng đồng người
Việt/ vẫn duy trì,/ tuy đã sống lâu năm/ ở hải ngoại.//
II. PHẦN II : CÂU HỎI (10 điểm)
1. Giải nghĩa : Em hãy nối những câu sao cho đúng nghĩa (4 điểm)
Quan trọng
>
nước ngoài
Sum họp
>
giữ cho tiếp tục tồn tại tình trạng như cũ
Duy trì
>
tụ họp lại tại một chỗ thật vui vẻ
Hải ngoại
>
có ảnh hưởng lớn lao
2. Phản nghĩa của chữ đẹp đẽ là chữ gì? (1 điểm)
3. Đồng nghĩa của sum họp là gì? (1 điểm)
4. Dùng các chữ sau đây: (4 điểm)
vui mừng
xúm xít hoa
để điền vào các chỗ trống của bài học thuộc lòng :
VUI XUÂN
Xuân về ……nở đầy sân
Con cháu……………bên ông, bên bà,
Mừng tuổi mẹ, …….tuổi cha,
Mừng anh, mừng chị, cả nhà đều ……
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CẤP IV

Đề thi viết văn
Thí sinh chọn 1 trong 3 đề sau đây:
Đề 1: Tháng vừa qua, em cùng gia đình quây quần chung quanh cây Giáng Sinh để mở
quà. Em hãy mô tả lại quang cảnh đó và nói cảm tưởng của em.
Đề 2 : Trong những truyện cổ tích mà Thầy Cô đã kể cho em nghe, em thích truyện nào
nhứt? Hãy thuật lại những điều mà em còn ghi nhớ được trong truyện đó
Đề 3 : Hãy giải nghĩa và phê bình câu tục ngữ “ Có công mài sắt, có ngày nên kim”

