
 

 

BÀI 8 CẦU THỦ DỰ BỊ 

B. PHẦN B: VIẾT 

Câu 1: (Câu 1) 

Đề bài: 

Câu 1: Nghe – viết:  

Cầu thủ dự bị 

 Hằng ngày, gấu đến sân bóng từ sớm để luyện tập. Gấu đá bóng ra xa, chạy đi nhặt rồi 

đá vào gôn, đá đi đá lại,… Cứ thế, gấu đá bóng ngày càng giỏi. Các bạn đều muốn rủ gấu về 

đội của mình. 

Câu 2: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Những tên riêng nào dưới đây được viết đúng: 

 

Phương pháp: 

Đối với tên người, chúng ta cần viết hoa chữ cái đầu tiên trong tên riêng đó. 

Lời giải chi tiết: 

- Những tên riêng viết đúng là: Hồng, Hùng, Phương, Giang 

- Những tên riêng viết sai là: minh, thùy 

=> Sửa lại: Minh, Thùy 



 

 

Câu 3: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Sắp xếp tên của các bạn học sinh dưới đây theo thứ tự trong bảng chữ cái: 

  Nguyễn Ngọc Anh 

  Nguyễn Mạnh Vũ 

  Phạm Hồng Đào 

  Hoàng Văn Cường 

  Lê Gia Huy 

Phương pháp: 

Em dựa vào tên của các bạn và chỉ ra chữ cái đầu tiên  trong tên: 

- Anh: chữ A 

- Vũ: chữ V 

- Đào: chữ Đ 

- Cường: chữ C 

- Huy: chữ H 

Em sắp xếp các chữ cái đầu tiên của các tên theo thứ tự bảng chữ cái. 

Lời giải chi tiết: 

Sắp xếp tên các bạn học sinh theo thứ tự bảng chữ cái như sau: 

  Nguyễn Ngọc Anh 

  Hoàng Văn Cường 

  Phạm Hồng Đào 

  Lê Gia Huy 

  Nguyễn Mạnh Vũ 



 

 

Câu 4: (Câu 4) 

Đề bài: 

Câu 4: Viết vào vở họ và tên của em và 2 bạn trong tổ. 

Phương pháp: 

Em chọn 2 bạn trong tổ và viết tên 2 bạn đó  

Lời giải: 

Họ và tên của em và 2 bạn trong tổ: 

Nguyễn Ngọc Anh 

Phùng Đức Minh 

Hoàng Thúy Vân 


