
 

 

BÀI 30 THƯƠNG ÔNG 

C. PHẦN C: LUYỆN TẬP 

Câu 1: (Phần I) 

Đề bài: 

Luyện từ và câu: 

Câu 1: Dựa vào tranh, tìm từ ngữ: 

a. Chỉ sự vật 

b. Chỉ hoạt động 

 

Phương pháp: 

a. quan sát tranh xem có những ai, những đồ vật,.. nào xuất hiện trong bức tranh. 

b. quan sát tranh xem những người đó đang làm gì? 

Lời giải chi tiết: 

a. Chỉ sự vật: 

- Chỉ người: ông, bà, bố, mẹ, anh trai, em gái 



 

 

- Chỉ vật: bếp, nhà, sân, vườn, quạt, chổi, chảo, bình tưới, đồ chơi,… 

b. Chỉ hoạt động: tưới cây, nhặt rau, nấu ăn, quét sân, chơi đồ chơi, sửa quạt 

Câu 2: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Tìm 3 từ ngữ chỉ hoạt động trong đoạn thơ dưới đây: 

Mẹ may chiếc áo mới 

Lại thêu một bông hoa 

Anh cu Phương rất khoái 

Khen: Mẹ giỏi hơn ba! 

Khi ô tô hỏng máy 

Mẹ chẳng sửa được cho 

Ba nối dây cót lại 

Xe chạy liền ro ro… 

(Đặng Hấn) 

 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ bài thơ, tìm từ chỉ hoạt động của mẹ, anh cu Phương, ba, chiếc xe trong bài. 

Lời giải chi tiết: 

Từ ngữ chỉ hoạt động trong đoạn thơ đó là: may, thêu, khen, sửa, nối, chạy. 

Câu 3: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi 



 

 

 

Phương pháp: 

Em quan sát tranh, chú ý hành động của các nhân vật. 

Lời giải chi tiết: 

- Tranh 1: Ông đang đánh cờ. 

- Tranh 2: Bà đang xem ti vi. 

- Tranh 3: Bố đang lau tường nhà. Mẹ đang lau nền nhà. 

- Tranh 4: Bạn nhỏ đang học bài. 

Câu 4: (Phần II) 

Đề bài: 

Luyện viết đoạn. 

Câu 1: Quan sát tranh, nêu việc các bạn nhỏ đã làm cùng người thân. 



 

 

 

Phương pháp: 

Em quan sát kĩ hành động, cử chỉ của các nhân vật trong tranh. 

Lời giải chi tiết: 

- Tranh 1: Bạn nhỏ cùng ông đi dạo. 

- Tranh 2: Bạn nhỏ cùng bố trồng cây. 

- Tranh 3: Bà và bạn nhỏ đọc sách. 

- Tranh 4: Mẹ và bạn nhỏ rửa bát. 

Câu 5: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Viết 3 – 5 câu kể về một công việc em đã làm cùng người thân. 

G: 



 

 

- Em đã cùng người thân làm việc gì? Khi nào? 

- Em đã cùng người thân làm việc đó như thế nào? 

- Em cảm thấy thế nào khi làm việc cùng người thân? 

Phương pháp: 

Viết đoạn văn dựa vào gợi ý ở đề bài. 

Lời giải chi tiết: 

 Mùa hè, em đã cùng bố chơi thả diều. Bố dạy em cách làm diều bằng giấy. Chỉ bằng 

những tờ giấy báo cũ và thanh tre mỏng, chiếc diều xinh xắn đã được bố tạo ra. Rồi bố còn dạy 

em cả cách thả diều. Đứng giữa khu đất rộng lớn, em thích thú ngắm nhìn cánh diều đang bay. 

Em rất vui khi được cùng bố làm diều và thả diều. 

 


