
 

 

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 

A. ÔN TẬP 1 

Câu 1: (Câu 1) 

Đề bài: 

Câu 1: Mỗi nhân vật dưới đây có trong bài đọc nào? 

 

Phương pháp: 

Em dựa vào những gợi ý sau để đoán tên câu chuyện: 

- Tranh 1: Cô bé bắt chước cách ăn mặc của người lớn để học làm người lớn. Sau đó vì giúp 

đỡ mẹ việc nhà mà được mọi người công nhận là đã lớn. 

- Tranh 2: Chú bọ rùa cầm bức ảnh mẹ để tìm mẹ 

- Tranh 3: Ông ngoại động viên chỉ bảo cháu gái trở thành cô chủ nhà tí hon 

- Tranh 4: Cô bé có mái tóc xoăn biết nhảy múa 

Lời giải chi tiết: 



 

 

 

Câu 2: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Đọc đoạn văn em yêu thích trong một bài đọc tìm được ở bài tập 1. 

Phương pháp: 

Em đọc lại các bài Bé Mai đã lớn, Bọ rùa tìm mẹ, Cô chủ nhà tí hon, Tóc xoăn và tóc thẳng. 

Lời giải chi tiết: 

Tham khảo: 

- Bé Mai đã lớn: 

 Mai cảm thấy lạ. Bé không đi giày của mẹ, không buộc tóc giống cô, không đeo đồng 

hồ. Nhưng bố mẹ đều nói rằng em đã lớn. 

- Bọ rùa tìm mẹ: 

 Bọ rùa đang ngồi chờ mẹ. Bỗng, nó thấy chị châu chấu có bộ cánh xanh biếc bay ngang 

bụi cúc. Nó liền lấy giấy bút ra vẽ. Châu chấu nhảy đi, bọ rùa vội đuổi theo nên lạc đường. 



 

 

- Cô chủ nhà tí hon: 

 Chỉ ra chơi mấy hôm, ông đã mang đến cho Vân biết bao điều thú vị. Vân cảm thấy 

mình ra dáng một cô chủ nhà tí hon, đúng như lời ông nói. 

- Tóc xoăn và tóc thẳng: 

 Lam vẫn chưa tin lời mẹ. Cho đến hôm Hội diễn Văn nghệ thì cô bé đã hiểu. Tiết mục 

nhảy tập thể của Lam và các bạn đạt giải Nhất. Khi trao giải, thầy hiệu trưởng khen: “Không 

chỉ Lam biết nhảy mà mái tóc của Lam cũng biết nhảy.” 

Câu 3: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Trao đổi với bạn về một nhân vật em thích theo gợi ý sau: 

 

Phương pháp: 

Em nhớ lại các bài đọc đã học chọn một nhân vật mà em yêu thích rồi chia sẻ dựa trên các ý 

chính: 

- Tên nhân vật 

- Tên câu chuyện 

- Điều em thích ở nhân vật đó 

 



 

 

Lời giải chi tiết: 

Tham khảo: 

- Nhân vật mà mình yêu thích là bạn Lam trong câu chuyện Tóc xoăn và tóc thẳng. Điều mình 

yêu thích ở nhân vật đó là mái tóc xoăn của bạn ấy. Ban đầu tuy Lam không vui về mái tóc của 

mình nhưng nhờ có mẹ và thầy hiệu trưởng động viên mà bạn ấy đã biết yêu hơn những nét 

đẹp thuộc về riêng bản thân mình. 

- Mình thích nhân vật bọ rùa trong câu chuyện Bọ rùa tìm mẹ bởi vì bọ rùa rất thông minh. 

Bạn ấy đã biết vẽ lại bức tranh mẹ mình rồi đứng một chỗ để nhờ mọi người tìm mẹ giúp mình. 

- Mình thích nhất nhân vật bé Mai trong câu chuyện Bé Mai đã lớn. Bởi vì mình cảm thấy 

mình cần phải học tập mai ở chuyện là giúp đỡ mẹ việc nhà nhiều hơn. 

- Mình thích nhất nhân vật bé Vân trong câu chuyện Cô chủ nhà tí hon. Bởi vì Vân đã biết 

cách làm việc nhà để thể hiện mình là một cô chủ nhà tí hon. 

Câu 4: (Câu 4) 

Đề bài: 

Câu 4: Viết 

 

An Giang 

Điện Biên 

Cao Bằng 

Hải Dương 

Lời giải chi tiết 

Em chủ động hoàn thành bài tập 


