
 

PHIẾU ÔN HÈ TIẾNG VIỆT LỚP 5- SỐ 5 

                                            Họ và tên:………………………….Lớp………… 

 

      

 Luyện từ và câu 

a. Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận của trẻ em 

a) Quyền là những điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho được hưởng, được 

làm, được đòi hỏi: quyền lợi, nhân quyền. 

 b) Quyền là những điều do có địa vị hay chức vụ mà được làm: quyền hạn, quyền 

hành, quyền lực, thẩm quyền. 

Câu 2 - Trang 155 SGK 
Trong các từ cho dưới đây, những từ nào đồng nghĩa với bổn phận ? 

nghĩa vụ, nhiệm vụ, chức vụ, chức năng, chức trách, trách nhiệm, phận sự, địa phận 

b.Dấu gạch ngang 

 

Tác dụng của dấu  

gạch ngang  

Ví dụ  

Dùng để đánh dấu 

chỗ bắt đầu lời nói; 

phần chú thích trong 

câu 

 

a. Chú Hề vội tiếp lời: 

- Tất nhiên rồi. Khi một con hươu mất sừng, cái sừng mới sẽ 

mọc lên. Sau khi đêm thay thế cho ngày, ngày lại thay thế chỗ của 

đêm. 

- Mặt trăng cũng như vậy, mọi thứ đều như vậy. Giọng công 

chúa nhỏ dần, nhỏ dần. Nàng đã ngủ. Chú Hề đắp chăn cho công 

chúa rồi rón rén ra khỏi phòng. 

Dùng để đánh dấu phần chú thích trong câu  

 

Dùng để đánh dấu 

phần chú thích trong 

câu 

 

b) Đứng ở đây nhìn ra xa, phong cảnh thật là đẹp. Bên trái là 

đỉnh Ba Vì vòi vọi, nơi Mị Nương Ngọc Hoa - con gái Hùng 

Vương thứ 18 - theo Sơn Tinh về trấn giữ núi cao. Dùng để đánh 

dấu các ý trong một đoạn liệt kê 

Dùng để đánh dấu 

các ý trong một đoạn 

liệt kê 

 

 

c) Thiếu nhi tham gia các công tác xã hội: 

- Tham gia tuyên truyền, cổ động cho các phong trào. 

- Tham gia Tết trồng cây, làm vệ sinh trường lớp và xóm làng. 

- Chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, giúp đỡ người già 

neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn. 

I.  

 

      Kiến thức cần nhớ 



ĐỌC HIỂU 

Đọc thầm bài văn sau: 

TÌNH YÊU, GIÀU SANG VÀ SỰ THÀNH CÔNG 

Nhà nọ có hai vợ chồng và một cô con gái. Một hôm, có ba người đàn ông râu dài bạc 

trắng đến ngồi trước cửa nhà họ. Họ không hề quen ai trong số ba người này. Tuy nhiên vốn 

là những người tốt bụng, họ nói: “Chúng tôi không biết các ông nhưng chắc các ông đang 

rất đói, xin mời các ông vào nhà ăn một chút gì đó.” 

- Ba chúng tôi không thể vào nhà ông bà cùng một lúc được. – Họ trả lời. 

- Sao lại thế? – Cả hai vợ chồng ngạc nhiên hỏi. 

Một người giải thích: “Tên tôi là Tình yêu, ông này là Giàu sang, còn ông kia là Thành 

Công. Bây giờ xin các vị quyết định xem ai trong chúng tôi sẽ là người được mời vào nhà.” 

- Tuyệt thật! – Người chồng vui mừng. – Đây đúng là một cơ hội tốt. Chúng tôi hãy mời 

ngài Giàu Sang. Ngày sẽ ban cho chúng ta thật nhiều tiền bạc và của cải! 

Người vợ không đồng ý: “Thế tại sao chúng ta không mời ngài Thành Công nhỉ? Chúng 

ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể”. 

Hai vợ chồng tranh cãi một lúc lâu mà vẫn chưa ai quyết định được. Cô con gái nãy giờ 

yên lặng đứng nghe bèn lên tiếng đề nghị: “Chúng ta nên mời ngài Tình Yêu là tốt hơn cả. 

Nhà mình tràn ngập tình thương yêu ấm áp và ngài sẽ cho chúng ta thật nhiều hạnh phúc”. 

- Có lẽ chúng ta nên nghe lời khuyên của con gái. – Người chồng suy nghĩ rồi nói với vợ. 

– Em hãy mời ngài Tình Yêu, đây là người khách mà chúng ta mong muốn. 

Người phụ nữ ra ngoài và hỏi: “Ai trong ba vị là thần Tình Yêu, xin mời hãy vào và trở 

thành khách của chúng tôi!” 

Thần Tình Yêu đứng dậy và đi vào ngôi nhà. Hai vị thần còn lại đứng dậy và đi theo thần 

Tình Yêu. 

Vô cùng ngạc nhiên, người phụ nữ hỏi: “Tôi chỉ mời ngài Tình Yêu, tại sao các ông cũng 

vào? Các ông nói không thể nào vào cùng một lúc kia mà?” 

Hai người cùng nhau trả lời: “Nếu bà mời Giàu Sang hoặc Thành Công thì chỉ có một 

người khách được vào. Nhưng vì bà mời Tình Yêu nên cả ba chúng tôi đều vào. Bởi vì ở 

đâu có Tình Yêu thì ở đó sẽ có Thành Công và Giàu Sang”. 



Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. Tại sao khi được mời vào nhà, ba vị thần lại không vào? 

a. Vì họ không thể vào cùng một lúc.             b. Vì họ không biết ai sẽ được mời. 

 c. Vì họ không đói.                                       d. Các ý trên đều đúng. 

2. “Mời vị thần Tình Yêu” là ý kiến của ai? 

a. Của người vợ        b. Của người chồng      c. Của người con    d. Các ý trên đều đúng. 

3. Câu nói “Bởi vì ở đâu có Tình Yêu thì ở đó sẽ có Giàu Sang và Thành Công” có nghĩa 

là gì? 

a. Tình Yêu là quan trọng nhất. Nó là cội nguồn sinh ra giàu sang và sự thành công. 

b. Nếu không Giàu Sang và Thành Công thì không có hạnh phúc, không có tình yêu. 

c. Sẽ không thể hạnh phúc nếu không có Tình Yêu, Giàu Sang và Thành Công. 

. Các ý trên đều đúng. 

4. Câu chuyện muốn nói với em điều gì? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 

a. Năm điều Bác Hồ dạy thiếu nhi đã trở thành những quy định nào trong Luật Bảo vệ, 

chăm sóc và giáo dục trẻ em mà con vừa được học? 

A. Điều 15  B. Điều 16  C. Điều 17  D. Điều 21 

b. Đâu không phải là bổn phận của trẻ em? 

A. Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ 

B. Chăm chỉ học tập. 

C. Được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. 

D. Giúp đỡ những người khó khăn theo khả năng của mình. 

c. Từ nào dưới dây đồng nghĩa với từ bổn phận? 

A. chức năng  B. nhiệm vụ   C. chức vụ  D. thân phận 

d. Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào dấu gạch ngang được đặt đúng vị trí: 

A. Con làm bài xong chưa? – Bố tôi hỏi. 

B. Hà ơi- con làm bài xong chưa? 

C. Bố hỏi: “- Con làm bài xong chưa?” 

D. Con đi học sớm đi – không lại muộn giờ. 



Bài 2: Sắp xếp các từ ngữ sau vào bảng cho phù hợp: 

Quyền hạn, quyền hành, quyền lợi, quyền lực, nhân quyền, thẩm quyền. 

Những điều pháp luật hoặc xã hội công 

nhận cho được hưởng, được làm, được đòi 

hỏi. 

Những điều do có địa vị hay chức vụ mà 

được làm. 

  

  

  

 

Bài 3: Nêu tác dụng của dấu gạch ngang trong mỗi trường hợp sau đây: 

a) Trước sinh nhật bà một hôm, chúng tôi xúm lại van nài bà: 

- Bà ơi, chúng cháu muốn tự tay tổ chức một bữa tiệc mừng sinh nhật bà. Bà hãy đi vắng 

đi, đến trưa hãy về bà nhé. 

- Nhưng liệu các cháu có làm được không? Hay cứ để bà ở nhà giúp một tay. 

- Không! Không! – Chúng tôi đồng thanh kêu lên: Chúng cháu tự làm được mà. Chị Hà đã 

học nấu ăn ở trường rồi đấy bà ạ. 

b) Người kể chuyện cỏ tích Nguyễn Đổng Chi – cũng là nhà sử học, nhà văn tác giả hàng 

kho chuyện cổ tích ……… đã viết lại truyện: Sự tích sông Cửu Long một cách giản dị, dễ 

hiểu. 

   (Phong Thu) 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 4: Dấu ngoặc đơn trong câu nào có thể thay bằng dấu gạch ngang? Hãy ghi lại câu 

thay thế đó. 

a) Không có gì quý hơn độc lập, tự do. (Hồ Chí Minh) 



b) Pax-can (khi ấy vẫn là sinh viên) đã có nhiều sáng kiến khoa học. 

 

 

 

 

 

Bài 5: Gạch 1 gạch dưới chủ ngữ, gạch 2 gạch dưới vị ngữ của các câu trong đoạn văn sau 

và khoanh những quan hệ từ có trong đoạn. 

a) Nước mắt chỉ có thể xoa dịu phần nào chứ không thể làm tan biến hoàn toàn nỗi mất mát 

lớn lao. 

b) Chiếc máy bay chú đi rất to và sơn màu đỏ rất đẹp. Thế nhưng chú thấy máy bay bay 

cao quá, chú thấy sợ, nên chú lại xuống đi bằng tàu hỏa. 

 

 

 

 

 

Bài 6: Chia những dòng từ ngữ dưới đây thành 2 nhóm : từ ngữ nói về quyền của trẻ em và 

từ ngữ nói về bổn phận của trẻ em. 

- Được chăm sóc , bảo vệ sức khỏe 

- Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ 

- Khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại cơ sở y tế công lập 

- Lễ phép với người lớn, thương yêu em nhỏ 

- Thực hiện trật tự công cộng và an toàn giao thông 

- Học trường tiểu học công lập không phải trả tiền học phí 

Từ ngữ nói về quyền của trẻ em Từ ngữ nói về bổn phận của trẻ em. 

  

  

  

  

  



Bài 7: Xác định nghĩa của các từ bổn phận, địa phận, phận sự bằng cách nối từ với nghĩa 

phù hợp. 

 

 

 

 

 

Bài 8*: Nêu tác dụng của dấu gạch ngang và lấy ví dụ theo bảng dưới đây. 

Tác dụng của dấu gạch ngang Ví dụ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bài 9. Đọc đoạn văn (thơ) ở cột A và ghi tác dụng của dấu gạch ngang trong mỗi đoạn vào 

cột B 

A B 

a) Búp bê hỏi: 

- Ai hát đấy? 

Có tiếng trả lời: 

- Tôi hát đây.Tôi là Dế Mèn. Thấy bạn bận rộn, vất vả, tôi 

hát để tặng bạn đấy. (Nguyễn Kiên) 

 

 

 

 

bổn 

địa phận 

phận sự. 

Phần việc thuộc trách nhiệm của một người. 

Phần đất thuộc một địa phương, một nước, một đối 

tượng. 

Phần việc phải lo liệu, phải làm, theo đạo lí thông 

thường. 



b) Thân dừ bạc phếch tháng năm 

Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao. 

Đêm hè hoa nở cùng sao 

Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh. (Trần Đăng 

Khoa) 

 

 

 

 

c) Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng Việt Nam: 

- Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào 

- Học tập tốt,lao động tốt 

- Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt 

- Giữ gìn vệ sinh thật tốt 

- Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm 

 

 

 

 
Bài 10: Dấu ngoặc đơn trong mỗi câu sau có tác dụng gì? Dấu ngoặc đơn trong câu nào có 

thể thay bằng dấu gạch ngang? 

a) – Tôi không có tội. Yêu nước không phải là một tội 

(Võ Thị Sáu) 

b) Pax-can (khi ấy vẫn là sinh viên) đi đâu khuya về. 

Viết tiếp câu trả lời: 

- Dấu ngoặc đơn trong câu a cho ta biết ……………………………….................................. 

- Dấu ngoặc đơn trong câu b nhằm …………………………………...................................... 

- Dấu ngoặc đơn trong câu … có thể thay bằng dấu gạch ngang. 

Bài 11. Tìm từ ngữ đồng nghĩa với từ ngạc nhiên. 

Bài 12. Từ lời khuyên thuộc từ loại gì? 

a. Danh từ   b. Động từ   c. Tính từ 

Bài 13. Câu sau thuộc kiểu câu gì xét về mặt cấu tạo? 

Chúng tôi không biết các ông nhưng chắc là các ông đang rất đói, xin mời các ông vào 

nhà ăn một chút gì đó. 

a. Câu đơn   b. Câu ghép chính phụ c. Câu ghép đẳng lập 

Bài 14. Câu “Ai trong ba vị là thần Tình Yêu, xin mời hãy vào và trở thành vị khách của 

chúng tôi!” thuộc kiểu câu gì? 

a. Câu hỏi   b. Câu kể   c. Câu cầu khiến 

Bài 15. Dấu gạch ngang trong hai câu sau có nhiệm vụ gì? 

Hai vợ chồng đều muốn mời cả ba người đàn ông – vẫn đang ngồi ở nhà họ - vào nhà. 

Tuyệt thật! – Người chồng vui mừng. – Đây đúng là một cơ hội tốt. 



a. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại. 

b. Đánh dấu phần chú thích trong đoạn liệt kê 

c. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê. 

Bài 16. Hai câu “Vì bà mời Tình Yêu nên cả ba chúng tôi đều vào. Bởi vì ở đâu có Tình 

yêu thì ở đó sẽ có Thành Công và Giàu Sang.” Liên kết với nhau bằng biện pháp gì? 

a. Phép lặp và phép thế. 

b. Phép lặp và phép nối. 

c. Phép thế, phép nối và phép lặp. 

Bài 17. Dòng nào dưới đây viết đúng tên cơ quan, tổ chức: 

a) Hội chữ thập đỏ Việt Nam. 

b) Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

c) Tổ chức y tế thế giới. 

d) Ban chỉ huy Liên đội Trường Tiểu học Lê Văn Tám. 

e) Văn phòng Chính phủ. 

Bài 18. Viết tên 2 cơ quan, tổ chức địa phương mà em biết. 

 

 

Bài 19. Viết 4 quyền mà trẻ em Việt Nam được hưởng theo quy định của pháp luật. 

 

 

 

Bài 20. Ý nào dưới đây đồng nghĩa với “quyền lực”? 

a) Quyền công dân b) Quyền hạn c) Quyền hành 

d) Quyền binh e) Quyền thế f) Quyền lợi 

Bài 21. Ý nào dưới đây đồng nghĩa với “bổn phận”? 

a) Nhiệm vụ b) Chức vụ c) Chức phận 

d) Nghĩa vụ e) Trách nhiệm f) Thân phận 

Bài 22.  Nêu tác dụng của dấu gạch ngang trong mỗi trường hợp dưới đây: 

a) Vị giáo sĩ râu tóc bạc phơ nhìn vào mắt Ha-li-ma hồi lâu rồi bảo: 

 - Nếu con đem được ba sợi lông bờm của một con sư tử sống về đây, ta sẽ nói cho con bí 

quyết. 

b) Một hôm, có hai người đàn bà đến công đường. Một người mếu máo: 



 - Bẩm quan, con mang vải đi chợ, bà này hỏi mua rồi cướp luôn bảo là của mình. 

 Người kia cũng rưng rưng nước mắt: 

 - Tấm vải là của con, bà này lấy trộm. 

III. TẬP LÀM VĂN 

Đề bài: Tả một cảnh đẹp của quê hương em. 

Bài làm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


