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Câu 1. (2,0 điểm)
Tìm từ trái nghĩa với từ “lành” trong từng trường hợp dưới đây:
- Áo lành
- Lành như cục đất
- Thức ăn lành
- Ngày lành, tháng tốt
Câu 2. (2,0 điểm)
a) Tìm chủ ngữ, vị ngữ của từng vế câu trong câu ghép sau:
Trước đền, những khóm hải đường đâm bông rực đỏ, những cánh bướm
nhiều màu sắc bay dập dờn như đang múa quạt xoè hoa.
(Tiếng Việt 5, tập 2)

b) Các câu trong đoạn văn sau liên kết với nhau bằng cách nào? Hãy chỉ ra
những từ ngữ tạo nên sự liên kết đó.
Trong trận chiến đấu giải phóng Sài Gòn cuối tháng 4 năm 1975, Lê Duy
Ứng bị thương nặng. Anh đã quệt máu chảy từ đôi mắt bị thương vẽ một bức chân
dung Bác Hồ. Tác phẩm của người thương binh hỏng mắt đã gây xúc động cho
đồng bào cả nước. Từ đó đến nay, hoạ sĩ Lê Duy Ứng đã có hơn 30 triển lãm tranh,
tượng, đoạt 5 giải thưởng mĩ thuật quốc gia và quốc tế.
(Tiếng Việt 4, tập 1)

Câu 3. (2,0 điểm)
Đọc kĩ đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:
Đi qua thời thơ ấu
Bao điều bay đi mất
Chỉ còn trong đời thật
Tiếng người nói với con
Hạnh phúc khó khăn hơn
Mọi điều con đã thấy
Nhưng là con giành lấy
Từ hai bàn tay con.
(Tiếng Việt 5, tập 2)

a) Tìm từ đồng nghĩa với từ khó khăn.
b) Giải nghĩa từ “bay” trong dòng thơ “Bao điều bay đi mất”.
c) Em hiểu như thế nào về ý nghĩa của 4 dòng thơ cuối?
Câu 4. (4,0 điểm)
Hãy viết một bài văn (khoảng 20 câu) kể về một người thân yêu nhất của em
và bày tỏ tình cảm của em đối với người đó.
-HẾT-
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