
 

 

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 

B. ÔN TẬP 2 

Câu 1: (Câu 1) 

Đề bài: 

Câu 1: Mỗi thông tin và hình ảnh dưới đây có trong bài đọc nào? 

 

Phương pháp: 

Em quan sát kĩ các bức tranh dựa vào những gợi ý về hình ảnh và chữ trong tranh để đoán. 

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 xem lại các bài đọc Bưu thiếp, Thời gian biểu, Cánh đồng của bố, Làm việc thật là vui. 

Lời giải chi tiết: 

Tham khảo: 

- Cánh đồng của bố: 



 

 

Buổi tối, bố phải đi nhẹ chân. Đó là một nỗi khổ của bố. Bố tôi to khoẻ lắm. Với bố, đi 

nhẹ là một việc cực kì khó khăn. Nhưng vì tôi, bố đã tập dần. Bố nói, giấc ngủ của đứa bé đẹp 

hơn một cánh đồng. Đêm, bố thức để được nhìn thấy tôi ngủ - cánh đồng của bố. 

- Làm việc thật là vui: 

Như mọi vật, mọi người, bé cũng làm việc. Bé làm bài, bé đi học. Học xong, bé quét 

nhà, nhặt rau, chơi với em,... Bé cũng luôn luôn bận rộn, mà công việc lúc nào cũng nhộn nhịp, 

cũng vui! 

Câu 3: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Trao đổi với bạn về một thông tin em thấy thú vị theo gợi ý: 

 

Phương pháp: 

Em chọn một bài tập đọc mà em đã được học rồi chia sẻ theo gợi ý: 

- Tên bài đọc 

- Tên tác giả 

- Thông tin thú vị 

Lời giải: 

Tham khảo: 

- Trong bài Cánh đồng của bố của tác giả Nguyễn Ngọc Thuần. Thông tin mình cảm thấy 

thú vị trong bài đó là bố của bạn nhỏ nói rằng giấc ngủ của một đứa bé đẹp hơn một cánh 

đồng. Từ cách nói và việc làm đi nhẹ chân mỗi lần con ngủ cho thấy bố rất trân trọng, nâng 

niu đứa con của mình. 

- Thông tin thú vị đối với em là cách làm bưu thiếp trong bài Bưu Thiếp của tác giả Nguyễn 

Thị Hương. Bởi vì nhờ có các bước hướng dẫn làm bưu thiếp tỉ mỉ mà mình đã biết cách tự 

làm bưu thiếp để tặng cho những người mà mình yêu quý. 



 

 

Câu 4: (Câu 4) 

Đề bài: 

Câu 4: Viết 

a. Nghe – viết: 

 

b. Chọn chữ ng hoặc ngh thích hợp với mỗi ô hoa: 

 

c. Chọn chữ hoặc dấu thanh thích hợp với mỗi ô hoa, ô lá: 



 

 

 

Phương pháp: 

Em đọc thật kĩ rồi điền chữ hoặc dấu thanh thích hợp: 

Lời giải chi tiết: 

b. Ngày còn nhỏ, tôi thường ngồi trong lòng bà, nghe bà kể chuyện ngày xưa. 

c.  

- Chữ ch hoặc chữ tr 

ch ăm sóc 

chiều ch uộng 

trông nom 

kính trọng 

 

- Dấu hỏi hoặc dấu ngã: 

chia sẻ 

sẵn sàng 

ngẫm nghĩ 

cảm động 

 

 


