
 

PHIẾU ÔN HÈ TIẾNG VIỆT LỚP 5- SỐ 3 

                                            Họ và 

tên:…………………………..Lớp………… 

 

     

 Luyện từ và câu 

Ôn tập về dấu câu 

Dấu câu Tác dụng Ví dụ 

Dấu chấm Kết thúc câu kể Hôm nay, trời thật đẹp. 

Dấu phẩy 

 

b. Tác dụng của dấu phẩy 

-  Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ 

trong câu. 

 

- Ngăn cách trạng ngữ ngữ với chủ ngữ 

và vị ngữ. 

-  Ngăn cách các vế câu trong câu ghép. 

 

 

VD: Hoa hồng, hoa huệ, hoa 

Lan là những loài hoa tôi 

yêu thích 

VD: Hôm qua, tôi nghỉ học 

 

VD: Bà đi chợ, ông đọc báo, 

tôi học bài trong phòng, 

chẳng ai biết mẹ về từ lúc 

nào. 

Dấu hai 

chấm  

Dấu hai chấm có tác dụng báo hiệu 

bộ phận câu đứng sau nó là lời nói của 

một nhân vật hoặc là lời giải thích cho bộ 

phận đứng trước. 

Khi báo hiệu lời nói của nhân vật, 

dấu hai chấm được dùng phói hợp với 

dấu ngoặc kép hay dấu gạch đầu dòng. 

 

VD:  

Chủ tịch Hồ Chí Minh 

nói : "Tôi chỉ có một sự ham 

muốn, ham muốn tột bậc, là 

làm sao cho nước ta hoàn 

toàn độc lập, dân ta được 

hoàn toàn tự do, đồng bào ai 

cũng có cơm ăn, áo mặc, ai 

cũng được học hành ." 

Nguyện vọng đó chi phối 

mọi ý nghĩ và hành động 

trong suốt cuộc đời của 

Người. 

 

 

      Kiến thức cần nhớ 
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I. ĐỌC HIỂU: 

Đọc thầm bài tập đọc dưới đây: 

CHIẾC KÉN BƯỚM 

Có một anh chàng tìm thấy một cái kén bướm. Một hôm anh ta thấy kén hé ra 

một lỗ nhỏ. Anh ta ngồi hàng giờ nhìn chú bướm nhỏ cố thoát mình ra khỏi chiếc lỗ nhỏ 

xíu. Rồi anh ta thấy mọi việc không tiến triển gì thêm. Hình như chú bướm không thể 

cố được nữa. Vì thế, anh ta quyết định giúp bướm nhỏ. Anh ta lấy kéo rạch lỗ nhỏ cho 

to thêm. Chú bướm dễ dàng thoát ra khỏi cái kén nhưng thân hình nó thì sưng phồng 

lên, đôi cánh thì nhăn nhúm. Còn chàng thanh niên thì cứ ngồi quan sát với hi vọng một 

lúc nào đó thân hình chú bướm sẽ xẹp lại và đôi cánh đủ rộng hơn để nâng đỡ thân hình 

chú. Nhưng chẳng có gì thay đổi cả! Sự thật là chú bướm phải bò loanh quanh suốt 

quãng đời còn lại với đôi cánh nhăn nhúm và thân hình sưng phồng. Nó sẽ không bao 

giờ bay được nữa. Có một điều mà người thanh niên không hiểu cái kén chật chội khiến 

chú bướm phải nỗ lực mới thoát ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu kia chính là quy luật của tự nhiên 

tác động lên đôi cánh và có thể giúp chú bướm phải nỗ lực mới thoát ra khỏi cái lỗ nhỏ 

xíu kia chính là quy luật của tự nhiên tác động lên đôi cánh và có thể giúp chú bướm 

bay ngay khi thoát ra ngoài. 

Đôi khi đấu tranh là điều cần thiết cho cuộc sống. Nếu ta quen sống một cuộc đời 

phẳng lặng, ta sẽ mất đi sức mạnh tiềm tàng mà bẩm sinh mọi người đều có và chẳng 

bao giờ ta có thể bay được. Vì thế, nếu bạn thấy mình đang phải vượt qua nhiều áp lực 

và căng thẳng thì hãy tin rằng sau đó bạn sẽ trưởng thành hơn. 

(Nông Lương Hoài) 

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. Chú bướm nhỏ cố thoát mình ra khỏi chiếc lỗ nhỏ xíu để làm gì? 

a. Để khỏi bị ngạt thở. 

b. Để nhìn thấy ánh sáng vì trong kén tối quá. 

c. Để trở thành con bướm thật sự trưởng thành. 

d. Tất cả các ý trên. 

2. Vì sao chú bướm nhỏ chưa thoát ra khỏi cái kén được? 
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a. Vì chú yếu quá. 

b. Vì không có ai giúp chú. 

c. Vì chú chưa phát triển đủ để thoát ra khỏi kén. 

d. Vì cái kén quá chắc chắn. 

3. Chú bướm nhỏ đã thoát ra khỏi kén bằng cách nào? 

a. Chú đã cố gắng hết sức để làm rách cái kén. 

b. Chú đã cắn nát chiếc kén để thoát ra. 

c. Có ai đó đã làm lỗ rách to thêm nên chú thoát ra dễ dàng. 

d. Cái kén tự rách một lỗ to. 

4. Điều gì xảy ra với chú bướm khi thoát ra ngoài kén? 

a. Bò loanh quanh cả đời và không bao giờ bay được nữa với đôi cánh nhăn nhúm và 

thân hình sưng phồng. 

b. Dang rộng cánh bay lên cao. 

c. Phải mất mẩy hôm mới bay lên được. 

d. Chú bò loanh quanh cho đến khi khỏe hơn và cất cánh bay lên. 

5. Câu chuyện muốn nói với em điều gì? 

 

 

 

 

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S 

Dấu hai chấm trong câu sau được dùng để báo hiệu bộ phận câu đứng sau 

nó là lời giải thích cho bộ phận đứng trước?Một chú công an vỗ vai em:- 

Cháu quả là chàng gác rừng dũng cảm!  

 

Dấu hai chấm trong câu sau được dùng để báo hiệu bộ phận câu đứng sau 

nó là lời giải thích cho bộ phận đứng trước?  "Cảnh vật xung quanh tôi 

đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học."    
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Dấu phẩy trong câu sau được dùng để ngăn cách các bộ phận cùng giữ chức 

vụ chủ ngủ: ” Mỗi dịp về quê tôi đều đi thăm ông bà, họ hàng.” 

 

Dấu phẩy trong câu sau được đặt ở vị trí chưa phù hợp: Dòng sông quê 

tôi mênh mông, mát rượi. 

 

 

Bài 2 : Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng : 

a. Trong các trường hợp sau, con hãy cho biết trường hợp nào dấu hai chấm được đặt 

đúng vị trí thích hợp: 

A. Con mèo : khôn thật đấy, nó biết bọn chuột vẫn đến đó kiếm ăn. 

B. Con mèo khôn thật đấy nó biết bọn chuột vẫn đến đó kiếm ăn : 

C. Con mèo khôn thật đấy : nó biết bọn chuột vẫn đến đó kiếm ăn. 

D. Con mèo khôn thật đấy nó biết bọn chuột : vẫn đến đó kiếm ăn. 

b Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong câu văn sau : Hình như tất cả tình yêu 

thương mẹ dành cho tôi in rõ trong đôi mắt.  

A. Hình như, tất cả tình yêu thương mẹ dành cho tôi in rõ trong đôi mắt. 

B. Hình như tất cả tình yêu thương, mẹ dành cho tôi in rõ trong đôi mắt.  

C. Hình như tất cả tình yêu thương mẹ dành cho tôi, in rõ trong đôi mắt.  

D. Hình như tất cả tình yêu, thương mẹ dành cho tôi in rõ trong đôi mắt.  

c. Câu nào dưới đây có dấu phẩy được sử dụng để ngăn cách trạng ngữ với bộ phận 

chủ ngữ và vị ngữ. 

A.Trong vườn, hoa cúc, hoa huệ, hoa hồng đua nhau nở rộ. 

B.Núi đồi, thung lũng làng bản chìm trong biển mây mù.  

C. Mây bò trên mặt đất, tràn vào trong nhà, quấn lấy người đi đường. 

D. Chúng nó gọi nhau, trò chuyện, trêu ghẹo và tranh cãi nhau, ồn mà vui không thể 

tưởng được. 

d. Dấu hai chấm trong câu nào dưới đây có tác dụng báo hiệu bộ phận đứng sau là lời 

giải thích cho bộ phân đứng trước: 

A. Anh ấy hỏi tôi: “Em ơi, đường vào nhà Bác Tư đi lối nào?” 

B. Giọng cô buồn buồn : Vậy là con sắp phải xa mẹ rồi. 

C. Trong nhà bác ấy có đủ thứ: Ti vi, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt. 

D. Tôi đã ngửa cổ suốt một thời mới lớn để chờ đợi ...khi tha thiết cầu xin: “ Bay đi 

diều ơi! Bay di!” 

Bài 3 : Viết vào chỗ trống tác dụng của dấu hai chấm được dùng trong các câu sau: 
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Câu Tác dụng dấu hai chấm 

1.Mẹ mua cho tôi nhiều thứ: truyện, bút, sách… .............................................................. 

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

2.Chú bé kiêu hãnh trả lời: “Tao là du kích.” .............................................................. 

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

Bài 4 : Đặt dấu hai chấm vào vị trí thích hợp trong mỗi câu sau: 

a) Người mẹ đánh thức cậu con trai dậy và dặn 

- Mẹ giao cho con đọc hết cuốn sách này. 

b) Những hạt sương long lanh trả lời 

- Bạn nhầm rồi! Đó chính là tiếng ngân nga thánh thót của chúng tôi. 

Bài 5: Nêu tác dụng của dấu phẩy và dấu hai chấm trong trường hợp sau. 

Ngẫm nghĩ một lát, quan ôn tồn bảo: 

- Hai người đều có lí nên ta xử thế này: tấm vải xé đôi, mỗi người một nửa. 

a) Thấy cây chanh ấy tốt quá, nhiều người đến xin chiết cành. Nhưng bà em bảo: 

- Hãy thư thả để cây nó cứng cáp đã. 

b) Ông em bận lắm: Ông tham gia công tác tổ dân phố, công tác Hội cựu chiến binh và 

Hội Người cao tuổi. 

Câu văn Tác dụng của dấu phẩy Tác dụng của dấu hai chấm 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

 

 

Bài 6 Một bạn chép câu chuyện dưới đây còn thiếu dấu phẩy ở một số câu. Em hãy đặt 

dấu phẩy vào những chỗ còn thiếu trong các câu in nghiêng như sau: câu 1 (3 dấu phẩy), 

câu 2 (1 dấu phẩy), câu 3 (1 dấu phẩy), câu 4 (1 dấu phẩy), câu 5 (1 dấu phẩy), câu 9 (2 

dấu phẩy) 

(1) Vào một đêm cuối xuân năm 1947 khoảng hai giờ sáng trên đường đi công tác Bác 

Hồ đến nghỉ chân ở một nhà bên đường. 

(2) Trong nhà các giường màn sạch sẽ đã có người nằm. (3) Bác lặng lẽ tụt giày cởi áo, 

rồi đến nằm bên cạnh các em thiếu nhi đang ôm nhau ngủ. 

(4) Được tin Bác Hồ đến anh chủ nhà giật mình bước lại xin lỗi Bác và khẩn khoản 

thưa: 

(5) – Bác thứ lỗi cho cháu ngủ say quá nên không biết Bác đến. 

(6) Xin rước Bác sang buồng bên cạnh có giường màn sạch sẽ. 

(6) Bác xua tay và nói: 

(7) – Chú nói nhỏ chớ, để anh em ngủ. (8) Bác ngủ thế này cũng được rồi. 

(9) Các chiến sĩ ta lúc này còn ngủ ở bùn ở nước thì sao? 

(10) Chú cứ đi ngủ để Bác tự do. 

Bài 7 Đặt câu có dùng dấu hai chấm theo mỗi yêu cầu dưới đây 

a) Dùng dấu hai chấm để báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời giải thích cho bộ phận 

đứng trước 

 

 

b) Dùng dấu hai chấm phối hợp với dấu ngoặc kép (hoặc dấu gạch ngang) để báo hiệu 

bộ phận câu đứng sau nó là lời nói của một nhân vật 

 

 

Bài 8 Gạch dưới từ ngữ dùng sai trong mỗi câu văn tả con vật rồi chữa lại vào chỗ 

trống: 

a) Con gà trống nhà em có cái mào đỏ rừng rực. 
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…………………………………………………………………………… 

b) Mõm chú thỏ nhọn hoắt lúc nào cũng động đậy 

…………………………………………………………………………… 

c) Tai lợn luôn ngoe nguẩy như cái quạt nan bé xíu. 

…………………………………………………………………………… 

d) Tiếng gặm cỏ của con trâu nghe oàm oạp. 

…………………………………………………………………………… 

e) Chú chó mực mừng rỡ nhảy ra, đuôi xoáy tít. 

…………………………………………………………………………… 
Bài 9*: Xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi câu sau và chỉ ra sự khác nhau về nghĩa của 
hai câu này: 

 - Những con dế bị sặc nước bò ra khỏi tổ. 

 - Những con dế bị sặc nước, bò ra khỏi tổ. 

  

 

 

 

 

Bài 10: Có thể điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào vị trí nào trong đoạn văn sau. Viết lại 

các chữ đầu câu cho đúng quy tắc. 

          Mẹ ơi       mẹ hy sinh cho con nhiều đến thế mà chưa bao giờ mẹ đòi con trả công       

mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất       cao cả nhất       vĩ đại nhất        đi suốt đời này có ai 

bằng mẹ đâu      có ai sẵn sàng che chở cho con bất cứ lúc nào ôi mẹ yêu của con! Giá 

như con đủ can đảm để nói lên ba tiếng: “ Con yêu mẹ! ” thôi cũng được          nhưng 

con đâu dũng cảm       con chỉ điệu đà ủy mị chứ đâu được nghiêm khắc như mẹ         

con viết những lời này       dòng này mong mẹ hiểu lòng con hơn      mẹ đừng nghĩ có 

khi con chống đối lại mẹ là vì con không thích mẹ        con mãi yêu mẹ         vui khi có 

mẹ        buồn khi mẹ gặp điều không may         mẹ là cả cuộc đời của con 

Bài 11. Từ kén trong các câu sau là danh từ, động từ hay tính từ? 

a) Công chúa đang kén phò mã 

b)  Một hôm anh ta thấy kén hé ra một lỗ nhỏ 

c) Tính nó kén lắm. 
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 Bài 12. Dấu hai chấm trong câu “Có một điều mà người thanh niên không hiểu: cái 

chật chội khiến chú bướm phải nỗ lực mới thoát ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu kia chính là quy 

luật của tự nhiên tác động lên đôi cánh và có thể giúp chí bướm bay ngay khi thoát ra 

ngoài.” có nhiệm vụ gì? 

 

 

Bài 13. Dấu phẩy trong câu sau có tác dụng gì? 

Nếu ta quen sống một cuộc đời phẳng lặng, ta sẽ mất đi sức mạnh tiềm tàng mà 

bẩm sinh mọi người  đều  có và chẳng bao giờ ta có thể bay được. 

 

 

Bài 14. Dựa vào ý của câu câu ghép chính phụ “  Vì chàng thanh niên thấy chú bướm 

nhỏ không thoát  ra được khỏi tổ nên anh ta quyết định giúp nó”. 

a) Viết một câu đơn có trạng ngữ chỉ nguyên nhân, nhớ dùng dấu phẩy để ngăn 

cách trạng ngữ và vế câu. 

 

 

b)  Viết một câu ghép đẳng lập có dấu phẩy ngăn cách hai vế câu. 

 

 

Bài 15. Cho hai vế câu: 

- Anh muốn giúp chú bướm 

- Anh lấy kéo rạch lỗ nhỏ ở chiếc kén cho to thêm. 

Hãy viết: 

a) Một câu ghép đẳng lập có 2 vế nối với nhau bằng dấu phẩy. 

 

 

b) Một câu ghép đẳng lập có 2 vế nối với nhau bằng dấu hai chấm. 

 

 

Bài 16. Dòng nào sau đây viết đúng quy tắc viết hoa chính tả? 

a) Ngân hàng Thương mại cổ phần Châu á 
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b) Nhà hát Tuổi trẻ 

c) Viện thiết kế máy nông nghiệp 

d) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

e) Trường Mầm non Hoa Mai 

Bài 17. Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào từng ô     trong câu chuyện sau cho phù hợp. 

ĐÃNG TRÍ 

 Một lần     trên đường đi      nhạc sĩ Bét-tô-ven thấy bụng đói cồn cào     ông bèn ghé 

vào một quán ăn. 

 Trong lúc chờ người phục vụ dọn thức ăn     ông bỗng nghĩ ra một ý nhạc hay     thế 

là quên cả đói      Bét-tô-ven rút ngay một tờ giấy trong túi ra rồi viết lia lịa. 

 Chủ quán trố mắt ngạc nhiên vì thấy nhạc sĩ chưa hề ăn một chút thức ăn nào     vậy 

mà Bét-tô-ven cứ nằng nặc: 

 - Tôi đã ăn no rồi     anh đừng chế giễu tôi nữa. 

Bài 18. Ý nào đúng nhất về tác dụng của dấu hai chấm: 

a) Báo hiệu bộ phận câu đứng sau là lời nói trực tiếp của nhân vật 

b) Báo hiệu bộ phận sau nó là lời giải thích cho bộ phận đứng trước. 

c) Cả a và b. 

Bài 19. Điền dấu hai châm vào chỗ thích hợp trong câu và nêu tác dụng của dấu hai 

chấm trong câu đó 

a) Trần Thủ Độ bảo người ấy 

  - Ngươi có phu nhân xin cho làm chức câu đương, không thể ví như những câu 

đương khác. Vì vậy, phải chặt một ngón chân để phân biệt. 

b) Người từ khắp nơi đổ về sân đình xem hội có người từ các làng xung quanh đến, có 

những người xa quê đi làm ăn nay trở về, có người ở tận Hà Nội cũng lên xem. 

Bài 20. Viết lại các câu văn miêu tả con vật dưới đây bằng cách sử dụng biện pháp so 

sánh hoặc nhân hóa: 

a) Chú gà trống có bộ lông sặc sỡ. 

b) Con mèo nhà em có đôi mắt xanh, tròn xoe. 

c) Con lợn bà em nuôi beó múp míp khiến đôi mắt nó lúc nào cũng híp lại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. TẬP LÀM VĂN 
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Hãy tả một ngày mới bắt đầu ở quê em. 

Bài làm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


