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CON HÃY KHOANH VÀO CHỮ CÁI TRƯỚC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT HOẶC THỰC 

HIỆN THEO YÊU CẦU: 

Câu 1: Trong câu sau, dấu hai có tác dụng gì? 

 Một buổi tối nọ, tôi nhận được tin báo từ Hội từ thiện: có một gia đình và tám đứa trẻ đang rất 

cần sự giúp đỡ.  

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

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

C. Đánh dấu phần chú thích cho bộ phận trước đó  

Câu 2: Dấu ngoặc kép trong câu sau có tác dụng gì? 

 Nó ao ước:“Giá như mình cứ được bay cao, cao mãi thì thú vị biết bao! 

A. Dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật 

B. Đánh dấu từ được dùng với ý nghĩa đặc biệt 

C. Cả hai đáp án trên 

Câu 3: Điền dấu câu thích hợp vào ô trống trong đoạn văn sau:  

Tôi thở dài 

- Còn đứa bị điểm không nó tả thế nào 

- Nó không tả, không viết gì hết          Nó nộp giấy trắng cho cô       Hôm trả bài cô giận lắm        

cô hỏi         “Sao trò không chịu làm bài          ” 

Câu 4: Từ được gạch chân trong câu sau thuộc từ loại nào? 

a) Thu vui vui khi khoác chiếc áo màu hồng phấn. 

    ………………………………………………………………. 

b) Niềm vui của em là được quay trở lại trường sau kì nghỉ Tết. 

……………………………………………………….. 

Câu 5: Gạch dưới động từ trong mỗi cụm từ sau: 

a. trông em      

b. tưới rau   

c. nấu cơm         

d. quét nhà        

e. học bài               

g. làm bài tập 

 

h. xem truyện  

i. gấp quần áo 

 

Câu 6: Từ nào dưới đây có từ loại khác các từ còn lại? Khoanh tròn vào từ đó. 

a) trong trắng, màu trắng, trắng trẻo 

b) mùi thơm, thơm phức, thơm tho 

c) đỏ tươi, đỏ thắm, sổ đỏ 



 

Câu 7: Xếp các tính từ sau vào từng cột cho phù hợp: xanh biếc, chắc chắn, tròn xoe, lỏng lẻo, mềm 

nhũn, xám xịt, vàng hoe, đen kịt, cao lớn, trong suốt, chót vót, tí xíu, kiên cường, thật thà. 

A 

Tính từ chỉ màu sắc 

B 

Tính từ chỉ hình dáng 

C 

Tính từ chỉ tính chất phẩm chất 

 

………………………… 

…………………………. 

………………………… 

 

………………………… 

…………………………. 

………………………… 

 

………………………… 

…………………………. 

………………………… 

 

Câu 8: Cho khổ thơ sau:  

Em mơ làm mây trắng 

Bay khắp nẻo trời cao 

Nhìn non sông gấm vóc 

Quê mình đẹp biết bao. 

a) Dùng dấu gạch chéo để phân tách các từ trong khổ thơ trên. 

b) Gạch chân dưới các tính từ có trong khổ thơ trên. 

 

Câu 9: Dòng nào dưới đây chỉ toàn các động từ? 

a) mang, giải thích, chậm rãi, cảm thấy, ghét hận, viết, ưa, ghét, cho, chứa. 

b) mang, giải thích, cảm thấy, oán giận, tha thứ, viết, ưa, ghét, cho, chứa 

c) mang, giải thích, cảm thấy, oán giận, tha thứ, viết, cân nặng, đầy đặn, cho, chứa. 


