
 

 

BÀI 28 TRÒ CHƠI CỦA BỐ 

C. PHẦN C: LUYỆN TẬP 

Câu 1: (Phần I) 

Đề bài: 

Luyện từ và câu 

Câu 1: Những từ nào dưới đây chỉ tình cảm của người thân trong gia đình? 

 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ các từ ngữ rồi lựa chọn. 

Lời giải chi tiết: 

Những từ chỉ tình cảm của người thân trong gia đình đó là: chăm sóc, quan tâm, yêu thương, 

kính trọng. 

Không chọn từ chăm chỉ và vui chơi bởi vì: chăm chỉ (chỉ tính cách), còn vui chơi (chỉ hoạt 

động) 

Câu 2: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Tìm từ ngữ bạn nhỏ nói về tính cách của bố mình trong đoạn văn sau: 

Khi dạy em học, bố rất kiên nhẫn. Khi chơi cùng em, bố rất vui tính. Mỗi khi em mắc 

lỗi, bố nghiêm khắc dạy bảo nhưng cũng dễ tha thứ. 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ đoạn văn rồi trả lời. 



 

 

Lời giải chi tiết: 

Những từ ngữ bạn nhỏ dùng để nói về tính cách của bố mình trong đoạn văn đó là: kiên nhẫn, 

vui tính, nghiêm khắc, dễ tha thứ. 

Câu 3: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Chọn dấu chấm, dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than thay cho ô vuông. 

Đặt câu 

Bố: - Nam ơi □ Con hãy đặt một câu có từ “đường” nhé □ 

Con: - Bố em đang uống cà phê □ 

BỐ: - Thế từ “đường” đâu □ 

Con: - Dạ, đường có ở trong cốc cà phê rồi ạ. 

Phương pháp: 

- Câu dùng để gọi một ai đó, cuối câu có dấu chấm than. 

- Câu đưa ra yêu cầu, đề nghị, cuối câu có dấu chấm than. 

- Câu đưa ra sự thắc mắc cần giải đáp, cuối câu có dấu chấm hỏi. 

- Câu trả lời, cuối câu có dấu chấm. 

Lời giải chi tiết: 

Đặt câu 

Bố: - Nam ơi! Con hãy đặt một câu có từ “đường” nhé! 

Con: - Bố em đang uống cà phê. 

Bố: - Thế từ “đường” đâu? 

Con: - Dạ, đường có ở trong cốc cà phê rồi ạ. 

 



 

 

Câu 4: (Phần II) 

Đề bài: 

Luyện viết đoạn 

Câu 1: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi. 

Trong nhà, mẹ là người luôn ở bên tôi. Mỗi khi tôi ốm hay mệt, mẹ thức thâu đêm chăm 

sóc tôi. Mỗi khi gặp bài học khó, mẹ là người động viên, giúp đỡ tôi. Được ai khen, tôi nghĩ 

ngay đến mẹ. Tôi biết mẹ sẽ rất vui khi tôi làm được việc tốt. Tôi rất yêu mẹ tôi. 

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

b. Những câu nào thể hiện rõ tình cảm của bạn nhỏ đối với người đó? 

c. Vì sao người đó được bạn nhỏ yêu quý? 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ đoạn văn để trả lời các câu hỏi. 

Lời giải chi tiết: 

a. Trong đoạn văn trên, bạn nhỏ kể về mẹ. 

b. Những câu thể hiện rõ tình cảm của bạn nhỏ đối với người đó là:  

- Được ai khen, tôi nghĩ ngay đến mẹ. 

- Tôi rất yêu mẹ tôi. 

c. Mẹ được bạn nhỏ yêu quý là bởi vì bạn nhỏ nhận ra tình cảm to lớn mà mẹ dành cho mình. 

Câu 5: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Viết 3 – 4 câu thể hiện tình cảm của em đối với người thân. 

G: 

- Em muốn kể về ai trong gia đình? 



 

 

- Em có tình cảm thế nào với người đó? Vì sao? 

Phương pháp: 

Em dựa vào mẫu để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết: 

- Em rất yêu bà nội của em. Bà là người chăm sóc cho em hằng ngày và kể cho em nghe những 

câu chuyện lí thú. 

- Em rất yêu mẹ của em. Mẹ là người chăm sóc và dạy dỗ em khôn lớn từng ngày. 

- Em rất yêu bố của em. Bố luôn dành tình yêu thương và những điều tốt đẹp nhất cho em. 


