
PHIẾU BỒI DƯỠNG TIẾNG VIỆT KHÔI 5- NĂM HỌC 2020-2021 

Họ tên: ………………………………………….lớp 5A…. 

Phần I – Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng. 

Câu 1- Từ nào trong các từ sau đây không cùng nhóm với các từ còn lại 

A- thon thả            B. nóng nực             C. long lanh                    D. lạnh lùng 

Câu 2- Từ nào không phải là danh từ. 

A. hoàng hôn              B. rũ rượi                 C. sự trung thực                D. nhu cầu   

Câu 3- Từ nào trong câu: “Hồi còn nhỏ, Nguyễn Hiền không được đi học vì nhà nghèo 

quá.” là quan hệ từ? 

A. nhỏ                    B. được                             C. vì                            D. quá 

Câu 4- Trong câu: “Chị(1) ơi, chị(2) là chị(3) gái của em nhé!” từ chị nào là đại từ. 

A. Chị(1)                B. Chị(1)và chị(2)
               C. chị(2) và chị(3)            D. cả ba từ chị trên 

Phần II- Thực hiện các bài tập sau: 

1- Gạch chân và ghi rõ CN, VN, TN trong các câu sau: 

a) Tiếng hót dìu dặt của Họa Mi giục các loài chim dạo lên những khúc nhạc tưng 

bừng, ca ngợi núi sông đang đổi mới. 

b) Thoáng cái, dưới bóng râm của rừng già, thảo quả lan tỏa nơi tầng rừng thấp, vươn 

ngọn, xòe lá, lấn chiếm không gian. 

c) Thằng Thắng, con cá vược của thôn Bần và là địch thủ bơi lội đáng gờm nhất của 

bọn trẻ, lúc này, đang ngồi trên chiếc thuyền đậu ở ngoài cùng. 

d) Nơi đây, suốt ngày, ánh nắng rừng rực đổ lửa xuống mặt đất. 

Câu 2- Xác định chức năng ngữ pháp của đại từ tôi trong từng câu dưới đây. 

a) Tôi đang học bài thì Nam đến. ……………………………………………………... 

b) Người được nhà trường biểu dương là tôi. ………………………………………… 

c) Trong tôi, một cảm xúc khó tả bỗng trào dâng. …………………………………… 

Câu 3-  Mở đầu bài "Nhớ con sông quê hương" nhà thơ Tế Hanh viết: 

“Quê hương tôi có con sông xanh biếc 
Nước gương trong soi tóc những hàng tre 
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè  
Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng...” 

Đoạn thơ trên có những hình ảnh 
nào đẹp? Những hình ảnh ấy giúp 
em cảm nhận được điều gì? 
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