
 

 

BÀI 32 CHƠI CHONG CHÓNG 

C. PHẦN C: LUYỆN TẬP 

Câu 1: (Phần I) 

Đề bài: 

Luyện từ và câu 

Câu 1: Tìm từ ngữ về tình cảm gia đình. 

M: che chở 

Phương pháp: 

Em tìm các từ ngữ chỉ tình cảm cha mẹ - con, anh chị - em, ông bà – cháu,…. 

Lời giải chi tiết: 

Những từ ngữ về tình cảm gia đình là: yêu thương, che chở, tôn trọng, kính trọng, quan tâm, 

đùm bọc, gắn bó, thân thiết,… 

Câu 2: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Những câu nào dưới đây nói về tình cảm anh chị em? 

 



 

 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ để hiểu nội dung của các câu rồi lựa chọn. 

Lời giải chi tiết: 

Những câu nói về tình cảm anh chị em là: 

- Chị ngã em nâng 

- Anh em thuận hòa là nhà có phúc 

- Anh em như thể chân tay 

Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần 

Câu 3: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Có thể đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong các đoạn văn sau? 

a. Sóc anh sóc em kiếm được rất nhiều hạt dẻ. Hai anh em để dành hạt lớn cho bố mẹ. Hạt vừa 

hạt nhỏ để hai anh em ăn. 

b. Chị tớ rất yêu thương chăm sóc tớ. Chị thường hướng dẫn tớ làm bài tập chơi với tớ cùng tớ 

làm việc nhà. Tớ yêu chị lắm! 

Phương pháp: 

Em tìm các từ ngữ có cùng chức năng trong câu để ngăn cách bằng dấu phẩy 

Lời giải chi tiết: 

a. Sóc anh, sóc em kiếm được rất nhiều hạt dẻ. Hai anh em để dành hạt lớn cho bố mẹ. Hạt vừa, 

hạt nhỏ để hai anh em ăn. 

b. Chị tớ rất yêu thương, chăm sóc tớ. Chị thường hướng dẫn tớ làm bài tập, chơi với tớ, cùng 

tớ làm việc nhà. Tớ yêu chị lắm! 

 

 



 

 

Câu 4: (Phần II) 

Đề bài: 

Luyện viết đoạn 

Câu 1: Quan sát tranh, đọc tin nhắn của sóc con và trả lời câu hỏi. 

 

a. Sóc con nhắn tin cho ai? 

b. Sóc nhắn mẹ chuyện gì? 

c. Vì sao sóc phải nhắn tin? 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ tin nhắn rồi trả lời các câu hỏi. 

Lời giải chi tiết: 

a. Sóc con nhắn tin cho mẹ. 

b. Sóc nhắn cho mẹ rằng: Bà đón sóc sang nhà bà chơi, sóc sẽ ăn cơm ở đó. Tối sóc sẽ về nhà. 

c. Sóc phải nhắn tin như vậy bởi vì bố mẹ vắng nhà, sóc không xin phép trực tiếp được, do đó 

viết lại tin nhắn để bố mẹ biết và yên tâm. 

 

 



 

 

Câu 5: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Viết tin nhắn cho người thân. 

Ông qua nhà đưa em đi mua sách. Lúc đó, bố mẹ đi vắng. Em hãy viết tin nhắn cho bố 

mẹ yên tâm. 

Phương pháp: 

Em viết tin nhắn dựa trên những gợi ý sau: 

- Em viết tin nhắn cho ai? 

- Em muốn nhắn cho người đó điều gì? 

- Vì sao em phải nhắn tin? 

Lời giải chi tiết: 

Bố mẹ ơi, 

Chiều nay, ông qua nhà đưa con đi mua sách. Chiều tối con sẽ về nhà. Bố mẹ cứ yên tâm nhé! 

Con  

Ngọc Bích 


