
 

 

BÀI 24 NẶN ĐỒ CHƠI 

C. PHẦN C: LUYỆN TẬP 

Câu 1: (Phần I) 

Đề bài: 

Luyện từ và câu 

Câu 1: Tìm từ ngữ chỉ đặc điểm của đồ chơi trên giá theo mẫu sau: 

 

 

Phương pháp: 

Em quan sát tranh rồi làm theo mẫu. 

Lời giải chi tiết: 

Đồ chơi Đặc điểm 

Quả bóng Màu xanh pha trắng. 

Chiếc chong chóng Có bốn cánh xanh lá, xanh lam, vàng, hồng. 



 

 

Cô búp bê Có hai bím tóc dễ thương 

Mặt nạ Màu xanh da trời. 

Chiếc diều Có đuôi nhiều màu sắc. 

Gấu bông Màu trắng pha vàng. 

Xe tải Màu vàng pha xanh. 

Trực thăng Màu xanh lá. 

 

Câu 2: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Cần đặt dấu phẩy vào vị trí nào trong mỗi câu sau? 

M: Chú thỏ bông rất mềm mại, dễ thương. 

a. Em thích đồ chơi ô tô máy bay. 

b. Bố dạy em làm đèn ông sao diều giấy. 

c. Các bạn đá bóng đá cầu nhảy dây trên sân trường. 

Phương pháp: 

a, b. Dấu phẩy dùng để ngăn cách 2 từ cùng chức năng chỉ tên đồ chơi. 

c. Dấu phẩy dùng để ngăn cách 2 từ cùng chức năng chỉ hoạt động. 

Lời giải chi tiết: 

a. Em thích đồ chơi ô tô, máy bay. 

b. Bố dạy em làm đèn ông sao, diều giấy. 

c. Các bạn đá bóng, đá cầu nhảy dây trên sân trường. 

 

Câu 3: (Câu 3) 



 

 

Đề bài: 

Câu 3: Cần đặt dấu phẩy vào vị trí nào trong câu in nghiêng? 

Hôm nay là sinh nhật của Chi. Chi nhận được bao nhiêu là quà: búp bê hộp đựng bút 

đồng hồ báo thức và chiếc nơ hồng. Chi rất vui và cảm động. 

Phương pháp: 

Em hãy đặt dấu phẩy để ngăn cách các từ ngữ cùng chỉ món quà mà Chi nhận được. 

Lời giải chi tiết: 

Hôm nay là sinh nhật của Chi. Chi nhận được bao nhiêu là quà: búp bê, hộp đựng bút, 

đồng hồ báo thức và chiếc nơ hồng. Chi rất vui và cảm động. 

Câu 4: (Phần II) 

Đề bài: 

Luyện viết đoạn văn 

Câu 1: Kể tên những đồ chơi của em. Em thích đồ chơi nào nhất? Vì sao? 

Phương pháp: 

Em liên hệ bản thân để trả lời. 

Lời giải chi tiết: 

- Những đồ chơi mà em có là: búp bê, gấu bông, ô tô điều khiển, bộ lê-gô, bộ xếp hình, đèn 

ông sao, … 

- Em thích nhất là gấu bông vì đó là món đồ chơi mà em ôm mỗi đêm khi đi ngủ. 

Câu 5: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Viết 3 – 4 câu tả một đồ chơi của em. 

G: 



 

 

 

Phương pháp: 

Em chọn tả một đồ chơi theo gợi ý của bài. 

Lời giải chi tiết: 

* Bài tham khảo 1:  

Đồ chơi mà em yêu thích là nhất là con lật đật. Con lật đật được bao phủ bởi một màu đỏ tươi 

sáng. Đầu, thân và hai tay của lật đật đều có dạng hình tròn. Những lúc rảnh rỗi em thường 

đem lật đật ra chơi. Cứ lật qua lật lại nhưng chú ta không hề ngã. Bố em nói lật đật tượng trưng 

cho ý chí bền bỉ, không khuất phục trước khó khăn, thử thách. Em rất yêu lật đật. Em giữ gìn 

lật đật cẩn thẩn dù lúc chơi hay là không chơi. 

* Bài tham khảo 2: 

Đồ chơi mà em thích nhất là chiếc ô tô điều khiển từ xa. Đó là món quà bố tặng em khi bố đi 

công tác về. Chiếc ô tô có màu xanh nước biển. Em chỉ cần cầm điều khiển và gạt nhẹ cần di 

chuyển là chiếc ô tô đã lao đi rất nhanh. Mỗi buổi chiều sau khi đi làm về, bố thường chơi ô tô 

điều khiển cùng em. Em rất thích chiếc ô tô điều khiển này và sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận. 


