
PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT  KHỐI LỚP 5 

NĂM HỌC 2020-2021 

Họ tên: …………………………………………………. 

1- Gạch chân các từ được dùng theo nghĩa chuyển trong các từ, ngữ sau. 

lưng đèo, mũi dao, đôi mắt, ăn xôi, tàu ăn than, đi đứng, mặt trời đứng bóng, lưỡi rìu. 

2- Xác định từ loại của các từ được gạch chân. 

Cuối buổi chiều, Huế thường trở về trong một vẻ yên tĩnh lạ lùng. 

3- Gạch một gạch dưới các từ láy và hai gạch dưới các từ ghép có trong câu sau: 

Buổi trưa, ngồi trong nhà, thấy rõ những sợi không khí nhỏ bé, mỏng mảnh, 

nhẹ tênh, vòng vèo lượn từ mặt đất bốc lên, bốc lên mãi. 

4- Xác định TN, CN, VN của các câu sau: 

a) Tiếng võng kẽo kẹt nghe buồn buồn. 

b) Cây chuối cũng ngủ, tàu lá lặng đi như thiếp vào trong nắng. 

c) Mùa thu, gió thổi mây bay về phía cửa sông, mặt nước phía dưới cầu Tràng Tiền đen 

sẫm lại. 

d) Năm 16 tuổi, Lê Chân nổi tiếng tài sắc, giỏi võ nghệ, có chí lớn phi thường. 

5- Tìm từ đồng nghĩa có thể thay thế cho từ ngữ được gạch chân trong các câu sau. 

a) Đất nước tôi đẹp vô cùng. ( ………………………………………………….) 

b) Phú Thọ là nơi chôn rau cắt rốn của mẹ tôi. ( ……………………………………) 

c) Nhờ siêng năng, vất vả lao động, nó cũng để dành được một số vốn liếng.( ……………..) 

d) Những cánh động rộng thẳng cánh cò bay trải ra trước mắt tôi. ( …………………….) 

6- Dòng nào chứa các từ đồng âm. 

a) Bà ta giấu một cây vàng trong cây cột nhà. 

b) Bé tròn xoe mắt nhìn quả na mở mắt. 

c) Tôi tôi vôi. 

d) Con ngựa đá con ngựa đá. 

7-     Hai câu văn sau được liên kết với nhau theo cách nào? 

Con gà nào cất lên một tiếng gáy. Và ở góc vườn, tiếng cục tác làm nắng trưa 

thêm óng ả, ngột ngạt.( ……………………………………………………………) 

8- Điền các quan hệ từ hoặc cặp từ hô ứng vào chỗ trống phù hợp. 

a) Tôi…………đi ………..ngắm mấy cây bàng đang độ thay lá. 

b) Trời ………..nhập nhoạng tối …………..những con thuyền vẫn chưa chịu về bến. 

c) …………nhà Nga không giàu có như các bạn khác ………….Nga đã biết chia sẻ với 

người ăn xin khốn khổ đó. 

d) Mới dạo nào, những cây ngô còn lấm tấm ………….mạ non. ……………chỉ ít lâu sau, 

ngô ………..thành cây rung rung trước gió và ánh nắng. 

9- Dùng ngoặc đơn dánh dấu câu ghép trong đoạn văn sau: 

Mai đây, nếu đi xa, con sẽ luôn cảm thấy ấm áp khi nghĩ về thành phố quê 

hương-Tổ quốc thời thơ ấu của con. Con hãy yêu phố phường và người dân thành phố. 

Nếu ai đặt điều nói xấu thành phố của mình, con phải bênh vực ngay. 

10- Đặt một câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ chỉ nguyên nhân, kết quả. 

………………………………………………………………………………………………… 



 


