
 

PHIẾU ÔN HÈ TIẾNG VIỆT LỚP 5- SỐ 4 

 

Họ và tên:…………………………..Lớp………… 

 

 

    Luyện từ và câu 

a. Mở rộng vốn từ trẻ em: 

Người dưới 16 tuổi được xem là trẻ em.  

Các danh từ chỉ trẻ em: trẻ con, con trẻ, con nhỏ, trẻ tha, thiếu nhỉ, nhỉ đồng, thiếu niên, 

con nít, trẻ ranh, ranh con, nhóc con. 

b. Dấu ngoặc kép 

Dấu ngoặc kép dùng để: 

 - Đánh dấu từ ngữ, đoạn dẫn trực tiếp; 

Ví dụ: 

Sau khi đến được ba ngày, anh hỏi tôi: "Anh Dân, anh có biết chữ quốc ngữ không?". 

Tôi hơi thẹn nhưng trả lời thành thật: "Không, tôi không biết". 

(Trần Dân Tiên) 

 - Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt hay có hàm ý mỉa mai; 

Chúng đề xướng nào là văn nghệ "chủ quan", "viễn kiến", nào là triết lí "duy linh"… 

(Trường Chinh) 

 - Đánh dấu tên tác phẩm, tờ báo, tập san,... được dẫn. 

Có khi, ý hoặc lời được thuật lại là một danh ngôn, một khẩu hiệu,… 

Ví dụ: 

Chế độ ta là chế độ mới, nhân dân ta đang trau dồi đạo đức mới, đạo đức xã hội chủ 

nghĩa của những người lao động "ta vì mọi người, mọi người vì ta". 

(Hồ Chí Minh) 

 
 
 

  

      Kiến thức cần nhớ 
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I. ĐỌC HIỂU 

NGÀY ĐẸP TRỜI 

 Một ngày mùa hè đẹp trời. Trời nắng và ấm áp. Đối với chúng ta, mỗi ngày đều 

phải là một ngày tươi đẹp. Thực tế cần phải như vậy. Nhưng chúng ta làm thế nào để 

ngày của chúng ta là một ngày tươi đẹp? Đó là một câu hỏi rất thú vị và cũng có câu trả 

lời hay cho câu hỏi đó. Nếu chúng ta có thái độ tích cực khi chúng ta bắt đầu một ngày 

thì ngày đó sẽ là ngày tươi đẹp đối với chúng ta. Tôi sẽ lấy một ví dụ và câu chuyện là 

“Hôm nay là một ngày tươi đẹp”. 

 Có một người đàn ông mù ngồi trên bậu cửa của một toàn nhà với một chiếc mũ 

đặt bên cạnh chân. Ông ta để một tấm biển trên đó viết: “Tôi là một người mù, xin hãy 

giúp đỡ tôi!”. Tuy nhiên, chỉ có một vài đồng xu trong chiếc mũ của ông ta. Mọt người 

đàn ông đi qua, ông lấy từ trong túi của mình ra mấy đồng xu và bỏ vào chiếc mũ. Tồi 

ông bảo người mù thay đổi biển đó đi. Người mù rất ngạc nhiên và hỏi: “Thưa ngày, vậy 

ngài có thể cho tôi biết ngài muốn viết gì lên tấm biển này không?”. Người đàn ông trả 

lời: “Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng thật tiếc là tôi không nhìn thấy điều đó!”. Và 

ông ấy nói thêm: “Tôi cũng chỉ nói sự thật thôi. Tôi nói điều ông đã nói nhưng bằng cách 

khác”. Người mù đồng ý. Người đàn ông xóa dòng chữ và viết lại vào tấm biển. Sau khi 

viết xong, ông đặt tấm biển xuống để ai đi qua cũng có thể nhìn thấy. 

 Chỉ một lát sau, chiếc mũ của ông ta đã đầy tiền, rất nhiều người đã dừng lại cho 

người mù tiền. Buổi chiều, ngươi đàn ông đã đề nghị thay đổi biển quay trở lại xem mọi 

việc thế nào. Người mù nhận ra tiếng bước chân của ông ta và nói lời cảm ơn chân thành: 

“Tôi vô cùng cảm ơn ông vì ông đã làm cho ngày hôm nay của tôi trở thành một ngày 

tươi đẹp”. 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

1. Theo nhà văn, ngày như thế nào là một ngày tươi đẹp? 

a) Trời nắng và ấm áp 

b) Ngày mùa hè 

c) Chúng ta có thái độ tích cực khi chúng ta bắt đầu một ngày. 

d) Ngày chúng ta có nhiều niềm vui. 

2. Đầu tiên, người đàn ông mù viết gì trên tấm biển? 

a) Tôi gặp khó khăn, hãy giúp đỡ tôi!                 b) Hãy cho tôi ít đồng tiền lẻ. 

c) Tôi là người mù, xin hãy giúp đỡ tôi!              d) Tôi là người mù, cho tôi ít tiền 

lẻ. 

3. Người đàn ông đề nghị viết lại trên tấm biển như thế nào? 
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a) Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng thật tiếc tôi không nhìn thấy điều đó! 

b) Hôm nay là một ngày đẹp trời, các bạn thật là may mắn! 

c) Hãy giúp tôi để ngày hôm nay của các bạn trở nên đẹp hơn! 

d) Chúc bạn một ngày đẹp trời! 

e) Kết quả của việc viết lại trên tấm biển ra sao? 

a) Mũ của người đàn ông mù chỉ có ít tiền. 

b) Người đàn ông mù chỉ nhận được rất ít tiền nhưng cảm thấy vui vì có người 

quan tâm. 

c) Mũ của người đàn ông mù đầy tiền và ông ta cảm thấy ngày hôm ấy thật là tươi 

đẹp. 

d) Người đàn ông mù vẫn chẳng nhận được đồng tiền nào. 

f) Theo em, ý nghĩa câu chuyện là gì? 

 

 

 

 

g) Đối với em, ngày như thế nào là ngày tươi đẹp? 

 

 

 

 

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU 
Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

Dấu ngoặc kép trong câu sau có tác dụng đánh dấu ý nghĩ của nhân vật    

Em nghĩ: “Phải nói ngay điều này để thầy biết.” 
 

Dấu ngoặc kép trong câu sau có tác dụng đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân 

vật.               Ngồi đối diện với thầy và hơi nghiêng đầu mỉm cười, cô bé nói 

một cách chậm rãi, dịu dàng, ra vẻ người lớn: “Thưa thầy, sau này lớn lên, 

em muốn làm nghề dạy học. Em sẽ dạy học ở trường này”.  

 

Trẻ em là trẻ sơ sinh đến 11 tuổi.  

Câu “Trẻ em như tờ giấy trắng” ý muốn nói trẻ em không có giá trị, đầu óc 

trống rỗng như một tờ giấy trắng không có gì." 

 

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

a. Từ nào dưới đây không cùng nhóm với các từ còn lại 

A. nhi đồng   B. con nít  C. trẻ con  D. tuổi trẻ 

b. Trong các từ dưới đây, từ nào đồng nghĩa với từ trẻ con 

A. nhi đồng    B. thanh niên  C. trẻ trung  D. tươi trẻ 
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c. Trong câu nào dưới đây, dấu ngoặc kép có tác dụng đánh dấu các từ ngữ được dùng 

với ý nghĩa đặc biệt 

A. Bạn ấy nói với mọi người: “Mình nhất định phải dành chiến thắng trong cuộc thi lần 

này.” 

B. Con bé ăn nói đâu ra đấy, không khác gì “bà cụ non”. 

C. Lan nghĩ: “ Trời âm u như thế này nhất định sẽ mưa to” 

D. Quỳnh nói: “ Sống như thế này thì khổ quá!” 

d. Dấu ngoặc kép được sử dụng dưới đây có tác dụng gì? 

Các bạn ấy hỏi cô giáo: “Cô ơi, bao giờ lớp mình đi lao động?” 

A. Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời giải thích cho bộ phận đứng trước. 

B. Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời nói của nhân vật. 

C. Dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật. 

D. Đánh dấu các từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt. 

Bài 3: Điền từ có tiếng trẻ thích hợp vào chỗ chấm 

a) Trường chúng tôi đang phát động gây quỹ vì................ 

b) Mẹ đưa em trai đi.................................chắc phải một lát nữa mới về 

c) Khi lên xe buýt, chúng ta phải nhường ghế cho................................., người già, người 

tàn tật và phụ nữ có thai. 

d) Chắc Người thương lắm lòng..................................... 

Bài 4: Gạch dưới câu văn là lời nói trực tiếp của nhân vật trong đoạn văn sau. Dùng dấu 

ngoặc kép để đánh dấu lời nói trực tiếp đó. 

Thuyền chúng tôi xuôi dòng về hướng Năm Căn. Đó là xứ tiền rừng bạc biển. Tôi đang 

đứng ở trong mui thuyền, bỗng nghe thấy tiếng ba gọi: Mau ra coi, An ơi! Gần tới sân 

chim rồi. 

(Đoàn giỏi) 

 

 

 

 

 

 

Bài 5: Gạch 1 gạch dưới câu là lời nói trực tiếp, gạch 2 gạch dưới từ ngữ có ý nghĩa đặc 

biệt: 
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 Cuộc họp đang đến hồi “gay cấn”. Bạn nào cũng hăng hái phát biểu để đưa ra ý 

kiến của mình. Được mệnh danh là “Thỏ đế” nhưng hôm nay Thắng cũng nói năng ra 

trò. Cậu ta đứng dậy, mắt nhìn về phía lớp trưởng, dõng dạc nói: “Theo tôi, tình hình 

mất trật tự của lớp cần được khắc phục ngay”. 

Bài 6: Đặt dấu ngoặc kép vào vị trí thích hợp trong các câu sau: 

a) Buổi văn nghệ đang đầy ắp tiếng cười, bỗng biển có tiếng động mạnh, đập ùm ùm như 

có người tập bơi. Một người kêu lên: Cá heo! Thì ra cá heo thấy chiến sĩ hò hát vui quá, 

gọi nhau quây đến quanh tàu như để chia vui. 

Cá heo giống tính trẻ em, thích nô đùa, thích được cổ vũ. Anh em ùa ra vỗ tay hoan hô: 

A! Cá heo nhảy múa đẹp quá! Thế là cá thích, nhảy vút lên thật cao,… 

(Theo Hà Đình Cẩn) 

b) Nơi dòng sông Bến Hải gặp sóng biển khơi ấy chính là Cửa Tùng. Bãi cát ở đây từng 

được ngợi ca là Bà Chúa của các bãi tắm. 

(Theo Thụy Chương) 

c) Sống trên cái đất mà ngày xưa, dưới sông sấu cản mũi thuyền, trên cạn hổ rình xem hát 

này, con người phải thông minh và giàu nghị lực. 

(Theo Mai Văn Tạo) 

d) Giọt Sương thật xinh đẹp! Đom Đóm Con ngưỡng mộ, rồi cất cánh bay quanh Giọt 

Sương. 

e) Thế là Cút chỉ còn lại bộ nâu sồng xơ xác, suốt ngày rụt cổ, nấp mình trong bụi cỏ 

không dám đi đâu, miệng kêu “cun cút” nghe rất thảm. 

Bài 7: Viết các từ đồng nghĩa sau vào từng nhóm thích hợp: 

Trẻ, trẻ thơ, trẻ ranh, trẻ em, trẻ con, con nít, trẻ nhỏ, nhóc con, thiếu nhi, con trẻ, thiếu 

niên, nhãi ranh, nhi đồng, ranh con 

a) Từ dùng tỏ ý coi thường 

…………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………….…………… 

b) Từ dùng trong nghi thức trang trọng 

…………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………….…………… 

c) Từ dùng thông thường trong đời sống hằng ngày 

…………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………….…………… 
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Bài 8*: Một nhóm bạn đã tìm được một số hình ảnh so sánh để làm nổi bật vẻ đẹp của trẻ 

em nhưng các bạn ấy còn lúng túng trong việc xác định ý nghĩa của vẻ đẹp so sánh trong 

từng câu. Em hãy đọc và hoàn chỉnh cho bạn nhé. 

Câu có hình ảnh so sánh Ý nghĩa của hình ảnh so sánh 

Trẻ em như búp trên cành. 

M: So sánh để làm nổi bật sức sống triển vọng tốt 

đẹp. 

Trẻ em như tờ giấy trắng. 

 

……………………………………….………….…… 

……………………………………….………….…… 

Trẻ em như nụ hoa mới nở. 

 

……………………………………….………….…… 

……………………………………….………….…… 

Trẻ em là tương lai của đất nước. 

 

……………………………………….………….…… 

……………………………………….………….…… 

Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. 

 

……………………………………….………….…… 

……………………………………….………….…… 

Lũ trẻ ríu rít như một bầy chim non. 

 

……………………………………….………….…… 

……………………………………….………….…… 

Cô bé trông hệt như một bà cụ non. 

 

……………………………………….………….…… 

……………………………………….………….…… 

Bài 9: Nêu tác dụng của dấu ngoặc kép trong những trường hợp sau: 

a. Điều bất ngờ là tất cả học sinh lần lượt giới thiệu bằng tiếng Việt: “Em là Mô- ni-

ca ”, “Em là Giét-xi-ca”…  

 

 

b. Về phần mình, các em đặt cho chúng tôi rất nhiều câu hỏi về thiếu nhi Việt Nam: 

“Học sinh Việt Nam học những môn gì?” 

 

 

c. Có chú tắc kè hoa 
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Xây “lầu” trên cây đa. 

 

Bài 10*: Đặt câu có sử dụng ngoặc kép để  

a) Dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật 

 

 

b) Đánh dấu những ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt 

 

 

 

Bài 11: Tìm từ chỉ mức độ cao của nỗi nhớ như từ kinh khủng trong câu “Tôi nhớ mẹ 

kinh khủng”. 

 

 

Bài 12: Tìm từ, cụm tự, thành ngữ có tiếng nắng chỉ nắng to. 

 

 

Bài 13: Tìm từ có tiếng mỏi mang nghĩa “rất mỏi”. 

 

 

Bài 14: Trong câu “Hễ có cơ hội là sẵn sàng khoác ngay cái ba lô to vật vã lên lưng, đi.’, 

từ cơ hội thuộc từ loại nào? 

a. Danh từ   b. Động từ  c. Tính từ 

Bài 15: Câu “Tôi bây giờ vẫn là một đứa trẻ thích xê dịch.” thuộc kiểu câu gì? 



8 
 

a. Câu kể Ai là gì? b. Câu kể Ai làm gì? c. Câu kể Ai thế nào? 

Bài 16: Câu nào sau đây là câu ghép? 

a. Tôi chạy theo bác ấy đến khu nhà ở góc bệnh viện. 

b. Đến phòng thứ mười mấy thì tôi hoảng sợ thực sự, đứng khóc ầm ĩ ở hành lang. 

c. Tôi cứ lèo nhèo đòi vào chơi với mẹ nhưng bố kiên quyết không cho vào. 

Bài 17: Mỗi dấu phẩy trong câu sau có tác dụng gì? 

Trưa, ăn cơm xong, tôi đội chiếc mũ vải, hăm hở bước ra khỏi nhà. 

Bài 18: Dấu ngoặc kép trong câu Đó là chuyến “du lịch bụi” đầu tiên của con bé sáu tuổi 

như tôi có tác dụng gì?  

a. Trích dẫn lời nói của nhân vật. 

b. Báo hiệu từ dùng trong ngoặc kép được hiểu theo nghĩa đặc biệt. 

c. Báo hiệu nguồn trích dẫn. 

Bài 19: Dòng nào dưới đây viết đúng tên cơ quan tổ chức. 

a) Trường Cao đẳng Mĩ thuật 

b) Câu lạc bộ Người cao tuổi Hà Nam 

c) Tổ chức Cứu trợ Nhi đồng Anh 

d) Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình 

Bài 20: Xếp các từ ngữ trong ngoặc dưới đây vào 2 nhóm cho phù hợp. 

 (trẻ thơ, tuổi thơ, trẻ em, trẻ ranh, nhóc con, con nít, trẻ con, nhãi ranh, cháu bé, thiếu 

nhi, nhi đồng, ranh con) 

a) Từ ngưc chỉ trẻ em với thái độ yêu mến, tôn trọng: 

 

 

b) Từ ngữ chỉ trẻ em với thái độ coi thường: 

 

 

Bài 21:Tìm 2 thành ngữ hoặc tục ngữ nói về trẻ em 
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Bài 22: Gạch dưới những câu văn là lời nói trực tiếp của nhân vật trong 2 đoạn căn sau; 

dùng dấu ngoặc kép để đánh dấu lời nói trực tiếp đó. 

a) Một ý nghĩ vụt đến, Ma-ri-ô hét to: Giu-li-ét-ta, xuống đi! Bạn còn bố mẹ… 

b) Thuyền chúng tôi xuôi dòng về hướng Năm Căn. Đó là xứ tiền rừng, biển bạc. Tôi đang 

đứng trong mui thuyền bỗng nghe thấy tiếng ba gọi: Mau ra coi, An ơi! Gần tới sân chim 

rồi. 

Bài 23: Gạch dưới những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt trong đoạn văn sau rồi 

dùng dấu ngoặc kép để đánh dấu các từ ngữ đó. 

  Vân được bầu làm lớp trưởng. Cuối giờ học, đám con trai chúng tôi kéo nhau ra một 

góc, bình luận sôi nổi. Lâm vội nói tướng lên: 

  - Lớp trưởng gì mà vừa gầy vừa thấp bé, chả có tí dáng nào… 

  Quốc lém lên tiếng: 

  - Lớp trưởng phải nhanh nhảu, cái Vân cạy răng chẳng nói nửa lời có mà chỉ huy 

người câm. 

III. TẬP LÀM VĂN 

 Tả một người em mới gặp nhưng để lại cho em ấn tượng sâu sắc. 
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