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ĐỀ MINH HỌA TUYỂN SINH VÀO LỚP 6   
NĂM HỌC 2018 – 2019 

TỔ HỢP TIẾNG VIỆT, TIẾNG ANH, LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 
Thời gian: 60 phút 

Họ và tên học sinh: ..................................... Lớp: .......... 

PHẦN 1. TIẾNG VIỆT  

I. Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho 
mỗi câu dưới đây. 

Kì diệu rừng xanh 
Loanh quanh trong rừng, chúng tôi đi vào một lối đầy nấm dại, một thành phố 

nấm lúp xúp dưới bóng cây thưa. Những chiếc nấm to bằng cái ấm tích, màu sặc sỡ rực 
lên. Mỗi chiếc nấm là một lâu đài kiến trúc tân kì. Tôi có cảm giác mình là một người 
khổng lồ đi lạc vào kinh đô của vương quốc những người tí hon. Đền đài, miếu mạo, 
cung điện của họ lúp xúp dưới chân. 

Nắng trưa đã rọi xuống đỉnh đầu mà rừng sâu vẫn ẩm lạnh, ánh nắng lọt qua lá 
trong xanh. Chúng tôi đi đến đâu, rừng rào rào chuyển động đến đấy. Những con vượn 
bạc má ôm con gọn ghẽ chuyền nhanh như tia chớp. Những con chồn sóc với chùm lông 
đuôi to đẹp vút qua không kịp đưa mắt nhìn theo. 
                                                                         (Theo Nguyễn Phan Hách) 
Câu 1. (2 điểm) Chủ ngữ của câu: "Đền đài, miếu mạo, cung điện của họ lúp 
xúp dưới chân." là: 
A. Đền đài         
B. Đền đài, miếu mạo, cung điện của họ 
C. Đền đài, miếu mạo, cung điện 
D. Đền đài, miếu mạo 
Câu 2. (2 điểm) Từ nào trái nghĩa với từ “khổng lồ”? 
A. Tí hon     B. To      C. To kềnh     D. To béo 

Câu 3. (2 điểm) Câu văn “Mỗi chiếc nấm là một lâu đài kiến trúc tân kì” sử 
dụng biện pháp nghệ thuật nào? 
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A. Đảo ngữ              B. Nhân hóa             C. Điệp ngữ  D. So sánh 
 
Câu 4. (2 điểm) Dòng nào dưới đây chỉ có từ láy: 
A. Hối hả, lúp xúp, đền đài, rào rào, thưa thớt. 
B. Hối hả, lúp xúp, mải miết, rào rào, thưa thớt. 
C. Hối hả, san sát, đền đài, cuối cùng, giữ gìn. 
D. Sặc sỡ, hối hả, đền đài, lúp xúp, len lách. 
Câu 5. (2 điểm) Từ “vàng rợi” trong câu: “Chỉ có mấy vạt cỏ xanh biếc là rực 
lên giữa cái giang sơn vàng rợi” được hiểu như thế nào? 

A. Màu vàng ngời sáng, rực rỡ, đều khắp, rất đẹp mắt. 

B. Màu vàng của quả chín, gợi cảm giác rất ngọt. 

C. Màu vàng gợi cảm giác mọng nước. 
D. Màu vàng gợi tả những con vật béo tốt, có bộ long óng ả mượt mà. 
Câu 6. (2 điểm) Vì sao rừng khộp được gọi là "giang sơn vàng rợi"? 

A. Vì có những con mang vàng, chân vàng giẫm lên thảm lá vàng và sắc nắng 
cũng rực vàng trên lưng nó. 

B. Vì có sự hòa quyện của rất nhiều sắc vàng trong một không gian rộng lớn.  

C. Vì có lá úa vàng như cảnh mùa thu.  

D. Vì có những sắc vàng động đậy. 

Câu 7. (2 điểm) Em có  cảm nghĩ gì khi đọc văn bản Kì diệu rừng xanh của 
Nguyễn Phan Hách. 

A. Vẻ đẹp kì diệu của rừng xanh được tác giả miêu tả vô cùng sinh động qua 
nhiều hình ảnh giàu sức gợi.  

B. Tác giả đã đem đến cho người đọc bao cảm xúc mới lạ cùng với những hiểu 
biết lí thú về rừng xanh. 
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C. Bài văn hay và đẹp khiến em thêm tự hào, mến yêu quê hương, đất nước, 
yêu những cánh rừng và mong muốn mọi người chung sức bảo vệ thiên nhiên. 

D. Cả A, B và C 

Câu 8. (2 điểm) Những câu văn tả vẻ đẹp kì diệu của rừng xanh của tác giả 
Nguyễn Phan Hách sau đây đã bị đảo trật tự:  

(1) Rừng khộp hiện ra trước mắt chúng tôi, lá úa vàng như cảnh mùa thu. 
(2) Những chiếc chân vàng giẫm trên thảm lá vàng và sắc nắng cũng rực vàng trên 
lưng nó. 
(3) Sau một hồi len lỏi mải miết, rẽ bụi rậm, chúng tôi nhìn thấy một bãi cây khộp. 
(4) Những sắc vàng động đậy. 
(5) Chỉ có mấy vạt cỏ xanh biếc là rực lên giữa cái giang sơn vàng rợi. 
(6) Mấy con mang vàng hệt như màu lá khộp đang ăn cỏ non. 
Cần sắp xếp những câu trên theo trình tự nào sau đây để tạo thành đoạn văn 
hoàn chỉnh. 
A. (3) – (2) – (6) – (1) – (5) – (4)               B. (1) – (3) – (4) – (5) – (6) – (2)                
C. (3) – (1) – (4) – (6) – (2) – (5)  D. (1) – (2) – (3) – (5) – (4) – (6) 

II. Học sinh trình bày nội dung trả lời vào phần trống của các câu hỏi 
Câu 9. (4 điểm) Hai câu văn: “Mấy con mang vàng hệt như màu lá khộp đang ăn cỏ 
non. Những chiếc chân vàng giẫm trên thảm lá vàng và sắc nắng cũng rực vàng trên 
lưng nó.” được liên kết với nhau bởi phép liên kết nào? 
 
  

  

Câu 10. (4 điểm) Hãy xác định thành phần chính (CN –VN) của câu sau: 

Những tàu lá chuối vàng ối xõa xuống như những đuôi áo, vạt áo. 

  

Câu 11. (4 điểm) Giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ  Lá lành đùm lá rách. 
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Câu 12. (4 điểm) Điền các từ: “Vàng tươi, vàng hoe, vàng ối, vàng xuộm, vàng 
mượt, vàng giòn” vào chỗ chấm trong đoạn văn sau cho phù hợp: 

        Mùa đông, giữa ngày mùa, làng quê toàn màu vàng – những màu vàng rất khác 
nhau. Màu lúa chín dưới đồng ....................... lại. Nắng nhạt ngả màu 
..........................Từng chiếc lá mít..........................Tàu đu đủ, chiếc lá sắn héo lại nở 
năm cánh ...........................Dưới sân, rơm và thóc ..........................Quanh đó, con gà, 
con chó cũng .............................  

                                                                                                     (Tô Hoài) 

Câu 13. (4 điểm) Dùng phép tu từ nhân hóa hoặc so sánh viết lại câu văn sau 
cho sinh động, gợi cảm hơn: Mặt trời đỏ rực đang nhô lên ở đằng đông. 

  

  

Câu 14. (7 điểm) Trong bài Lời chào, nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn có viết: 

Đi đến nơi nào 

Lời chào đi trước 

Lời chào dẫn bước 

Chẳng sợ lạc nhà 

Lời chào kết bạn 

Con đường bớt xa. 

Đoạn thơ đã trên đã sử dụng phép tu từ nào? Hãy viết một đoạn văn 
(khoảng 3 - 5 câu) cảm nhận về ý nghĩa của lời chào trong đoạn thơ trên. 
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Câu 15. (7 điểm) 

Khi tiếng ve ngân lên khúc ca của mùa hè, khi hoa phượng nở rực rỡ cũng 
là lúc em phải tạm biệt ngôi trường Tiểu học thân yêu để bước vào một môi 
trường học tập mới. Trong em có biết bao cảm xúc, suy nghĩ và mơ ước. 

Em mong ước gì về ngôi trường tương lai? Hãy viết thư cho một người 
bạn thân để nói về mong ước đó. 

(Cuối thư không kí và không ghi tên riêng của mình). 
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PHẦN 2. TIẾNG ANH 

I.  Choose the best answer to complete these sentences. 
Câu 1. (2 điểm) This is my jacket and that one is ……...................……… 
A. her  B. she  C. hers   D. she’s 
Câu 2. (2 điểm) Her father is ………......…….. than her mother. 
A. tall  B. taller  C. tallest   D. more tall 
Câu 3. (2 điểm) When something is very, very big, it is ………………. 
A. tiny  B. lazy  C. enormous  D. tired  
Read the passage below and choose the correct answer. 

 

One festival that Chinese people celebrate each year is 
the Moon	 Cake Festival. It is also called the Mid-
Autumn Festival. It falls on the 15th day of the eighth 
lunar month, which is a full moon night. To the Chinese 
people, the full round moon means a time for families to 
get together and celebrate. Even family members who 
have moved to other countries will try to get back home 
during this time.  

Food is an important part of most Chinese festivals and for the Moon Cake 
Festival, people make moon cakes - a kind of sweet cake with sugar, nuts, 
eggs and some other delicious things inside.  
Câu 4. (2 điểm)   
How often is the Moon cake Festival celebrated? - ……..............………… 
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A. Once a year     C. Once a month 
B. Twice a year     D. Once in two years 
Câu 5. (2 điểm)   
To Chinese people, the round shape of the full moon means …………….. 
A. a time for making cakes 
B. a time for going to other countries 
C. a time for people in other countries to celebrate. 
D. a time for families to come together and celebrate. 
 

II. Read the following sentences and fill in the gaps with the correct words. 
Câu 6. (4 điểm)  I work in a hospital. I’m not a doctor.  I’m an ...................... 
Câu 7. (4 điểm)   
Nhung: Have you ........................... the new film at CVG in Indochina? 
Minh : Yes, I have. I saw it last Sunday. It was fantastic. 
Câu 8. (4 điểm)   
Tourist:  Can you tell me the way to the nearest bank 
please? 
Policeman: Go straight on and turn .................................. 
III. Use the words given to write a complete sentence. 
Câu 9. (7 điểm)   
She  / go / hometown / this summer / holiday / but / brother / attend / summer 
camp / his school. 
 
  

  

 

PHẦN 3. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 

I. Học sinh lựa chọn và khoanh tròn vào đáp án đúng trong các đáp án A, B, C và D.  

Câu 1. (2 điểm)  Hình ảnh dưới đây là của danh lam thắng cảnh nào đã được 
Unesco công nhận kì quan thiên nhiên thế giới? 

	 	BANK	
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A. Vịnh Hạ Long     B. Thác Bản Dốc 

C. Bãi biển Mĩ Khê    D. Đảo Phú Quốc 

 

Câu 2. (2 điểm)  Trong câu thơ: 

“ Chín năm là một Điện Biên 

Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng!” 

Chín năm đó được bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào?  

A. 1945-1954     B. 1946-1954 

C. 1947-1955     D. 1945-1975 

Câu 3. (2 điểm)  Bức ảnh dưới đây tái hiện sự kiện lịch sử quan trọng, đó là sự 
kiện nào?  

A. Chiến thắng Mậu Thân  B. Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập. 

C. Chiến thắng Điện Biên Phủ D. Chiến thắng Biên Giới 
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II. Học sinh trình bày nội dung trả lời vào phần trống của các câu hỏi 
Câu 4. (4 điểm)  Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã nêu bật truyền thống gì của dân tộc Việt Nam?  

  

  

Câu 5. (4 điểm)  Kể tên 2 nghề thủ công truyền thống ở thủ đô Hà Nội mà em 
biết?  

  

  

  

Câu 6. (7 điểm)   Em hãy viết khoảng 5-7 câu giới thiệu về một di tích lịch sử 
của thủ đô Hà Nội mà em yêu thích nhất. 
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---------------Hết---------------	


