
 

 

BÀI 26 EM MANG YÊU THƯƠNG VỀ 

C. PHẦN C: LUYỆN TẬP 

Câu 1: (Phần I) 

Đề bài: 

Luyện từ và câu 

Câu 1: Chọn từ ngữ phù hợp thay cho ô vuông: 

a. Em trai của mẹ gọi là □. 

b. Em trai của bố gọi là □. 

c. Em gái của mẹ gọi là □. 

d. Em gái của bố gọi là □. 

Phương pháp: 

Em liên hệ thực tế họ hàng trong dòng họ để trả lời. 

Lời giải chi tiết: 

a. Em trai của mẹ gọi là cậu. 

b. Em trai của bố gọi là chú. 

c. Em gái của mẹ gọi là dì. 

d. Em gái của bố gọi là cô. 

Câu 2: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Tìm các từ ngữ chỉ đặc điểm trong đoạn thơ dưới đây: 

Bà ơi hãy ngủ 

Có cháu ngồi bên 

Căn nhà vắng vẻ 

Khu vườn lặng im. 

Hương bưởi hương cau 

Lẫn vào tay quạt 

Cho bà nằm mát 

Giữa vòng gió thơm.



 

 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ bài thơ và tìm các từ ngữ chỉ đặc điểm có trong bài. 

Lời giải chi tiết: 

Các từ ngữ chỉ đặc điểm có trong bài thơ là: vắng vẻ, lặng im, mát, thơm. 

Câu 3: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu. Chọn viết 2 câu vào vở: 

 

Phương pháp: 

Em làm theo yêu cầu của bài tập. 

Lời giải chi tiết: 

 

Viết lại câu: 

- Đôi mắt em bé đen láy. 

- Mái tóc của mẹ mượt mà. 

- Giọng nói của bố trầm ấm. 



 

 

Câu 4: (Phần II) 

Đề bài: 

Luyện viết đoạn văn 

Câu 1: Đọc đoạn văn sau và trở câu hỏi. 

Khi tôi còn bé tí, tôi ở nhà với ông ngoại cả ngày để bố mẹ đi làm. Ông thường kể cho 

tôi nghe rất nhiều truyện cổ tích. Ông dạy tôi vẽ rất nhiều con vật: voi, hổ, hươu, nai, sóc,... 

Ông còn dạy tôi vẽ cả ông mặt trời, dòng sông, con thuyền,... Mỗi khi ông có việc đi đâu, tôi 

rất nhớ ông và mong ông sớm về với tôi. 

a. Trong đoạn văn trên, bạn nhỏ kể về ai? 

b. Người đó đã làm những gì cho bạn nhỏ? 

c. Câu nào thể hiện rõ nhất tình cảm của bạn nhỏ đối với người đó? 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ đoạn văn để trả lời. 

Lời giải chi tiết: 

a. Trong đoạn văn trên, bạn nhỏ kể về ông ngoại. 

b. Những việc mà người đó đã làm cho bạn nhỏ là: Ông ngoại kể chuyện cổ tích và dạy bạn 

nhỏ vẽ. 

c. Câu thể hiện rõ nhất tình cảm của bạn nhỏ đối với người đó là: Mỗi khi ông có việc đi đâu, 

tôi rất nhớ ông và mong ông sớm về với tôi. 

Câu 5: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Viết 3 – 4 câu kể một việc người thân đã làm cho em. 

 

 



 

 

G: 

- Người thân mà em muốn kể là gi? 

- Người thân của em đã làm việc gì cho em? 

- Em có suy nghĩ gì về việc người thân đã làm? 

Phương pháp: 

Em dựa vào gợi ý ở đề bài và dựa vào sơ đồ dưới đây để hoàn thành: 

 

Lời giải chi tiết: 

* Bài tham khảo 1: 

Bà nội là người mà em vô cùng yêu quý. Bà thường kể chuyện cổ tích cho em nghe. Bà dạy 

em cách làm việc nhà. Em thường kể cho bà nghe chuyện ở trường, ở lớp của mình. Em rất yêu 

bà, em mong bà luôn mạnh khỏe và sống thật lâu với em. 

* Bài tham khảo 2: 

Trong gia đình em, mẹ là người mà em yêu quý nhất. Mẹ làm rất nhiều việc cho em nghe và 

cả gia đình: nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, kể chuyện cho em nghe,… Mỗi lúc em bị 

ốm, mẹ vô cùng lo lắng. Em rất yêu mẹ và mong rằng mẹ mãi ở bên cạnh em. 

 


