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BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 5 – TUẦN 19 

 

Bài 1: Đọc văn bản sau và khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất: 

Hải Thượng Lãn Ông là một thầy thuốc giàu lòng nhân ái, không màng danh lợi. 

Có lần, một người thuyền chài có đứa con nhỏ bị bệnh đậu nặng, nhưng nhà nghèo, 

không có tiền chữa. Lãn ông biết tin bèn đến thăm. Giữa mùa hè nóng nực, cháu bé nằm 

trong chiếc thuyền nhỏ hẹp, người đầy mụn mủ, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Nhưng 

Lãn Ông vẫn không ngại khổ. Ông ân cần chăm sóc đứa bé suốt một tháng trời và chữ 

khỏi bệnh cho nó. Khi từ giã nhà thuyền chài, ông chẳng những không lấy tiền mà còn 

cho thêm gạo, củi. 

        (Trích “Thầy thuốc như mẹ hiền” – Theo Trần Phương Hạnh) 

1. Hải Thượng Lãn Ông đã chữa khỏi bệnh gì cho đứa nhỏ? 

A. bệnh sởi                 

B. bệnh thủy đậu 

C. bệnh phong 

2. Những chi tiết nào cho thấy Lãn Ông là người rất giàu lòng nhân ái? 

A. cho gia đình cậu bé nhiều tiền ; 

B. chịu khó chăm sóc người bệnh; 

C. tự đến thăm người bệnh, ân cần chăm sóc, không lấy tiền mà còn cho thêm 

gạo, củi 

D. Tất cả đáp án trên đều đúng 

3. Vì sao tác giả lại so sánh “Thầy thuốc như mẹ hiền”? 

A.  Người thầy thuốc rất hiền lành, nhân hậu. 

B. Người thầy thuốc luôn lo lắng cho bệnh nhân. 

C. Người thầy thuốc không ngại khó, ngại khổ để chăm sóc người bệnh. 

D. Cả A, B, C 
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4. Theo em, một người thầy thuốc tốt cần phải có những phẩm chất gì? 

…………………………………………………………………………………… 

Bài 2. Điền vần chứa ơ hoặc ô thích hợp vào chỗ trống sau: 

       C….. cha như núi ngất tr…… 

Nghĩa mẹ như n…… ở ngoài biển đ…… 

       Núi cao, biển r…… mênh m…… 

Cù lao chín chữ ghi lòng con…… 

Bài 3. Dùng dấu (/) để xác định chủ ngữ - vị ngữ trong các câu ghép dưới đây. 

a) Trong vườn, các loài hoa đua nhau nở, những cánh bướm nhiều màu sắc bay rập rờn. 

b) Gió mát hiu hiu và sóng biển rì rầm như tiếng ru. 

c) Ông bố dắt tay cô bé còn cô bé thì cầm bông cúc vàng. 

Bài 4. Viết đoạn văn miêu tả ngoại hình một người thân của em, trong đó có ít  nhất 

một câu ghép. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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Bài 5. Đố vui – Vui đố 

         Để nguyên sáng tỏ đêm thâu,  

Bớt đầu tránh ngọt kẻo sâu ngó ngàng. 

         Mất đuôi với rắn họ hàng,  

Chữ gì bạn chớ vội vàng đoán xem . 

Là chữ gì? 


