
 

 

BÀI 3 BÀ NỘI BÀ NGOẠI 

C. PHẦN C: TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG. CÂU KIỂU  AI THẾ NÀO? 

Câu 1: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Tìm quả chứa từ ngữ không cùng nhóm trên mỗi cây: 

 

 

Phương pháp: 

Em quan sát kĩ các từ trên mỗi cây. 

Lời giải chi tiết: 



 

 

 

- Cây quả đỏ: 

+ dạy bảo, khuyên nhủ, chăm sóc đều là những từ ngữ chỉ hoạt động 

+ ông bà là từ ngữ chỉ người. 

- Cây quả xanh: 

+ thương yêu, quý mến, kính yêu đều là những từ chỉ hoạt động thể hiện tình cảm 

+ vui chơi là từ chỉ hoạt động giải trí. 

Câu 2: (Câu 4) 

Đề bài: 

Câu 4: Thực hiện các yêu cầu dưới đây: 

a. Sắp xếp lại các từ ngữ trong mỗi câu dưới đây để tạo thành câu mới: 

- Con cháu chăm sóc ông bà. 

- Cháu thương yêu ông bà. 

M: Mẹ yêu con -> Con yêu mẹ. 

b. Đặt 1 – 2 câu nói về tình cảm gia đình. 



 

 

Phương pháp: 

a. Em sắp xếp các từ ngữ trong câu theo mẫu đã cho. 

b. Em sử dụng một số từ ngữ chỉ tình cảm trong gia đình để đặt câu về những người thân trong 

gia đình: yêu thương, quan tâm, chăm sóc, kính yêu, dạy bảo, .... 

Lời giải chi tiết: 

a. Ông bà chăm sóc con cháu. 

Ông bà thương yêu cháu. 

b. Bố mẹ chăm sóc con cái. 

Con cái yêu thương bố mẹ. 

Ông bà dạy bảo con cháu. 

Con cháu chăm sóc ông bà. 

Câu 3: (Vận dụng) 

Chơi trò chơi Xây nhà 

Nói và viết tên những người thân trong gia đình em 

 

 

 



 

 

Phương pháp: 

Em liên hệ gia đình mình để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết: 

Ví dụ: 

Gia đình em gồm có: ông nội, bà nội, bố, mẹ, chú Quang, chị Nga và em. 

 

 

 


