
 

 

BÀI 1 CÔ CHỦ KHÔNG BIẾT QUÝ TÌNH BẠN 

PHẦN C: TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM. DẤU CHẤM HỎI 

Câu 1: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Tìm từ ngữ chỉ màu sắc từng bộ phận của mỗi đồ vật dưới đây: 

 

Phương pháp: 

Em quan sát kĩ từng đồ vật rồi chỉ ra màu sắc trên từng đồ vật. 

Lời giải chi tiết: 

(1) Chú gấu bông: 

- Mắt: đen - Tai: nâu vàng 

- Mũi: đen vàng - Chân: nâu vàng 

- Nơ ở cổ: đỏ - Bụng: nâu 

 

(2) Ô tô 

- Kính: trắng trong 

- Bánh xe: đen 

 

- Phần thân trên: vàng 

- Phần thân dưới: da cam 

 



 

 

(3) Con lật đật 

- Tóc: Nâu 

- Mắt, mũi, miệng: đen 

- Má hồng 

- Đầu: đỏ 

- Tay: đỏ 

- Bụng: vàng đỏ 

- Mặt: trắng 

 

(4) Chong chóng 

- Cánh: xanh da trời, xanh lá cây, vàng, đỏ (mỗi cánh 1 màu) 

- Thân: xanh da trời 

Câu 2: (Câu 4) 

Đề bài: 

Câu 4: Tìm câu trả lời đúng 

a. Câu nào dưới đây dùng để hỏi về con lật đật: 

 

b. Chọn dấu câu phù hợp với mỗi  □ 

- Chiếc xe hơi có màu gì □ 

- Chong chóng quay thế nào □ 

- Chiếc nơ ở cổ chú gấu bông rất xinh □ 

Phương pháp: 

- Câu hỏi là câu có mục đích nêu điều mình chưa rõ, chưa biết để người nghe trả lời làm rõ. 



 

 

- Cuối câu hỏi thường có dấu hỏi chấm. 

Lời giải chi tiết: 

a. Những câu dùng để hỏi về con lật đật là: Con lật đật thế nào? 

 

b. Chọn dấu câu phù hợp như sau: 

- Chiếc xe hơi có màu gì? 

- Chong chóng quay thế nào? 

- Chiếc nơ ở cổ chú gấu bông rất xinh! 

Câu 3: (Vận dụng) 

Đề bài: 

Vận dụng: Cùng sáng tạo Họa sĩ nhí 

- Vẽ một con vật nuôi mà em thích: 

- Nói về bức vẽ của em. 

 

 



 

 

Lời giải chi tiết: 

Gợi ý: 

- Em vẽ con vật nuôi mà mình yêu thích 

- Chia sẻ về vât nuôi theo các ý: 

+ Con vật em vẽ là gì? 

+ Tên ở nhà của nó là gì? 

+ Có có đặt điểm gì về ngoại hình? 

+ Lợi ích của vật nuôi đó trong gia đình em? 

 

 

 


