
 

PHIẾU ÔN HÈ TIẾNG VIỆT LỚP 4- SỐ 3 

                                            Họ và tên:………………………………..Lớp………… 
 

1. Luyện từ và câu 

A. Mở rộng vốn từ  

a. Mở rộng vốn từ Lạc quan – Yêu đời 

1.1. Một số từ có chứa từ “lạc” 
- Lạc có nghĩa là “vui mừng”: lạc quan, lạc thú 

- Lạc có nghĩa là “rớt lại, sai”: lạc hậu, lạc điệu,lạc đề 

1.2. Một số từ có chứa từ “quan” 
- Quan có nghĩa là “quan lại”: quan quân 

- Quan có nghĩa là “nhìn, xem”: Lạc quan 

- Quan có nghĩa là “liên hệ, gắn bó”: quan hệ, quan tâm 

1.3. Một số câu tục ngữ có liên quan: 

+ Sông có khúc, người có lúc 

- Nghĩa đen: Dòng sông có khúc thẳng, khúc quanh, khúc rộng, khúc hẹp,…. Con 

người cũng như vậy, có lúc sướng, lúc khổ, lúc vui, lúc buồn. 

- Nghĩa bóng (lời khuyên): Cuộc sống gặp phải những khó khăn vất vả là chuyện 

thường tình. Không nên vì vậy mà buồn phiền hoặc nản chí. 

+ Kiến tha lâu cũng đầy tổ 

- Nghĩa đen: Con kiến rất nhỏ bé, mỗi lần chỉ tha được một ít mồi, nhưng tha mãi 

cũng có ngày đầy tổ. 

- Nghĩa bóng (lời khuyên): Nhiều cái nhỏ dồn lại sẽ thành cái lớn, kiên trì và nhẫn 

nại thì ắt sẽ thành công. 

2. Mở rộng vốn từ Du lịch – Thám hiểm 

2.1. Mở rộng vốn từ Du lịch 
- Đồ dùng cần cho chuyến du lịch: mũ nón, quần áo, lều trại, giầy thể thao, túi xách, 

đồ ăn, nước uống, la bàn 

- Phương tiện giao thông và những sự vật có liên quan đến phương tiện giao thông: 

tàu hỏa, ô tô, máy bay, xe buýt, xe máy, xe đạp, xích lô, sân bay, nhà ga, vé xe 

- Tổ chức, nhâ viên phục vụ du lịch: Nhà nghỉ, phòng nghỉ, công ty du lịch, tua du 

lịch 

- Địa điểm tham quan, du lịch: phố cổ, bãi biển, hang động, hồ, núi, thác nước, di 

tích lịch sử, bảo tàng, công viên, khu  vui chơi 

2.2. Mở rộng vốn từ Thám hiểm 
- Một số đồ dùng cần cho cuộc thám hiểm: la bàn, đèn pin, lều trại, đồ ăn thức uống, 

bật lửa,… 

- Những khó khăn, nguy hiểm cần vượt qua: núi cao, vực sâu, rừng rậm, sa mạc, 

mưa gió, bão tuyết, cái đói, cái khát, sự cô đơn,… 

      Kiến thức cần nhớ 



- Những đức tính cần thiết của người tham gia đoàn thám hiểm: can đảm, nhanh 

nhẹn, dũng cảm, không ngại khó ngại khổ, ưa mạo hiểm, ham hiểu biết,… 

B. Các kiến thức về từ và câu 

a. Ôn tập về trạng ngữ 

1. Trạng ngữ là gì? 

- Trạng ngữ là thành phần phụ của câu xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, 

mục đích,… của sự việc nêu trong câu. 

Ví dụ: Chiều nay, trường tôi tổ chức sơ khảo văn nghệ chào mừng ngày 20 tháng 
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2. Công dụng của trạng ngữ 

Trạng ngữ trả lời cho các câu hỏi Khi nào? Ở đâu? Vì sao? Để làm gì? 

Ví dụ: Để bố mẹ vui lòng, Long luôn cố gắng chăm chỉ học hành. 

3. Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu 

- Để làm rõ nơi chốn diễn ra sự việc nêu trong câu, ta thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn 

vào câu. 

- Trạng ngữ chỉ nơi chốn trả lời cho câu hỏi Ở đâu? 

3. Tập làm văn 

a. Dàn bài chung bài văn tả cây cối 

1. Mở bài: Giới thiệu cây định tả 

• Chủng loại (cây gì?) 

• Vị trí, địa điểm (trồng ở đâu?) 

• Nguồn gốc (ai trồng?) 

• Thời gian (trồng vào dịp nào?) 

2. Thân bài: Tả cây 

a) Tả bao quát: Hình dáng của cây 

- Nhìn từ xa, cây có hình dáng ra sao? 

- Khi đến gần, cây thế nào? 

b) Tả chi tiết từng bộ phận: 

• Gốc, rễ, thân, nhánh, cành, tán lá, chồi non. 

• Hoa : cuống hoa, đài hoa, cánh hoa, nhụy hoa. 

• Thời tiết, những điều kiện cho cây phát triển? 

c) Các yếu tố tác động và có ảnh hưởng đến cây. 

- Con người 

- Chim chóc, ong bướm. 

3. Kết bài 
- Cảm nhận của bản thân về ích lợi của cây. 

- Suy nghĩ về cây đã tả. 

b. Ôn tập văn miêu tả con vật Các bước làm bài văn miêu tả con vật: 
- Bước 1: Đọc kĩ đề bài, xác định yêu cầu của đề bài 

- Bước 2: Lựa chọn đối tượng miêu tả 

- Bước 3: Quan sát đối tượng, chọn lọc các chi tiết 

- Bước 4: Xây dựng dàn bài theo một thứ tự hợp lí 

- Bước 5: Viết thành bài văn hoàn chỉnh 



- Bước 6: Đọc và chỉnh sửa lại các lỗi sai 

 Dàn bài chung của bài văn tả con vật lớp 4 
1. Mở bài: (trực tiếp hay gián tiếp) (3-4 dòng) 

Giới thiệu con vật định tả là con gì, một con hay cả bầy (Con vật đang ở đâu? Em 

thấy con vật này vào lúc nào?) 

2. Thân bài: 
a. Tả đặc điểm hình dáng bên ngoài của con vật (6-8 dòng) (mỗi đặc điểm 2-3 câu) 

- Tả bao quát: vóc dáng, bộ lông hoặc màu da. 

- Tả từng bộ phận: đầu (tai, mắt...), thân hình, chân, đuôi. 

b. Tả thói quen sinh hoạt và một vài hoạt động chính của con vật: (6-8 dòng) (mỗi 

hoạt động 2-3 câu) 

- Tả một vài biểu hiện về tính nết, thói quen của con vật. 

- Tả một số hoạt động chính của con vật: bắt mồi, ăn, kêu (gáy, sủa...)... 

- Chú ý kết hợp tả một vài nét về cảnh hoặc người liên quan đến môi trường sống 

của con vật. 

3. Kết luận: 
Nêu ích lợi của con vật và tình cảm của người tả đối với con vật. (kết bài mở rộng 

hoặc không mở rộng) (3-4 dòng) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÀI TẬP THỰC HÀNH 

I. ĐỌC HIỂU: ( 7điểm) 

 Đọc thầm bài văn sau và làm bài tập bên dưới: 

Viếng Lê – nin 

    Mát – xcơ- va, tháng 1 năm 1924, giữa mùa đông nước Nga. Khí trời lạnh dưới 40 độ 

âm. Lê- nin vừa mất được mấy hôm. 

    Một sáng, phòng số 8 khách sạn Luých có tiếng gõ cửa nhẹ. Một thanh niên gầy gò, 

đầu đội mũ cát- két, mình mặc chiếc áo mỏng mùa thu, tay xách một va-li bé tí bước vào 

nói: 

- Tôi là Nguyễn Ái Quốc, người Việt Nam. Tôi vừa ở Pa- ri đến. Nhờ các đồng chí 

hướng dẫn tôi đi viếng Lê- nin. 

   Mấy đồng chí người Pháp và I-ta-li-a trong phòng đều khuyên anh đợi đến 

ngày mai có áo ấm hãy đi. Người thanh niên thở dài, ngồi uống nước chè rồi trở về 

phòng mình. Ai cũng cho rằng thế là anh chịu nghe rồi. 

      Ngoài trời lúc này tuyết tạm ngừng rơi, lạnh như cắt ruột. Rét quá! Tiết trời như cũng 

chia buồn với lòng người. 

      Khoảng mười giờ đêm, phòng số 8 lại có tiếng gõ cửa nhẹ. Cửa mở. Vẫn là người 

thanh niên trong bộ quần áo mỏng mùa thu. Mạt anh xanh xám, ngón tay, mũi và tai 

thâm tím vì giá rét. Anh vừa nói vừa run cầm cập: 

- Tôi vừa đi viếng Lê-nin về. Tôi không thể chờ đến ngày mai mới viếng người bạn 

vĩ đại của nhân dân các nước thuộc địa. Các đồng chí có nước chè nóng không? 

Theo Giéc-ma-nét-tô 

 

Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng: 

Câu 1 (0,5đ): Nguyễn Ái Quốc gõ cửa phòng số 8 để làm gì? 

a. Để nhờ đồng chí người Pháp và I-ta-li-a dẫn đi viếng Lê-nin 

b. Để nhờ đồng chí người Pháp và I-ta-li-a hướng dẫn đi viếng Lê-nin 

c. Để chào đồng chì người Pháp và I-ta-li-a 

Câu 2 (0,5đ): Vì sao mọi người khuyên Nguyễn Ái Quốc ngày mai hãy đi? 

a. Vì ngày mai trời sẽ ấm hơn. 

b. Vì thấy anh chưa có áo ấm. 

c. Vì nghĩ rằng anh ở Mát-xcơ-va lâu hơn, còn đủ thời gian đi viếng. 



Câu 3 (0,5đ): Vì sao Nguyễn Ái Quốc vẫn đi viếng Lê-nin ngày hôm ấy? 

a. Vì anh rất thương tiếc Lê-nin. 

b.  Vì anh đã quen chịu lạnh. 

c. Vì ngày mai anh phải trở về Pa-ri. 

Câu 4 (0,5đ): Câu chuyện đã giúp em hiểu về điều gì về người thanh niên Nguyễn  

Ái Quốc? 

a. Đó là một người yêu nước. 

b.  Đó là một người rất giàu tình cảm và kính trọng Lê-nin. 

c. Đó là một người rất  giản dị. 

Câu 5 (0,5đ): Dòng nào sau đây viết đúng chính tả tên riêng nước ngoài? 

 a. Mát xcơ va, I ta li a, Lê nin, Pi tơ. 

 b. Mát- xcơ- va, I-ta-li-a, Pi-Tơ, Lê-Nin. 

 c. Mát- xcơ- va, I-ta-li-a, Pi-tơ, Lê-nin. 

Câu 6 ( 1đ): Xác định chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ trong câu sau. 

 Lúc ấy, người thanh niên thở dài, ngồi uống nước chè rồi trở về phòng mình. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Câu 7 (1đ): Bài văn có mấy từ láy: 

a. Một từ láy……………………… 

b. Hai từ láy………………………. 

c. Ba từ láy……………………….. 

Câu 8 (1đ): Tìm danh từ. động từ, tính từ trong câu: “ Một thanh niên gầy gò, tay 

xách một va-li bé tí bước vào.” 

- Danh từ…………………………………………….. 

- Động từ…………………………………………….. 

- Tính từ…………………………………………….. 

Câu 9 (1đ): Tìm trong bài văn trên một câu cảm, một câu hỏi, một câu khiến và ghi 

vào những dòng bên dưới: 

a. Câu cảm là:………………………………………………………………….. …… 

…………………………………………………………………………………………. 

b. Câu khiến là:……………………………………………………………….. ………. 



…………………………………………………………………………………………. 

c. Câu hỏi là:………………………………………………………………….. ……… 

…………………………………………………………………………………………. 

Câu 10 (0,5đ): Những câu hỏi nào được dùng với mục đích không phải để hỏi? 

a. Bạn mới đến à? 

b. Cậu có thể cho tớ mượn chiếc bút máy của cậu một chút được không? 

c. Sao cậu khéo tay thế? 

d. Có ai ở trong đó không ạ? 

e. Tại sao các cậu không cho bạn Lan chơi cùng? 

g. Các bạn đã biết hết bí mật của tớ rồi chứ gì? 

TẬP LÀM VĂN 

1. Chính tả (Nghe- viết): (2 điểm) 

 

Bãi ngô 

Thế mà chỉ ít lâu sau, ngô đã thành cây rung rung trước gió và ánhnắng. Những lá ngô 

rộng dài, trổ ra mạnh mẽ, nõn nà. 

Trên ngọn, một thứ búp như kết bằng nhung và phấn vươn lên. Những đàn bướm trắng, 

bướm vàng bay đến, thoáng đỗ rồi bay đi. Núp trong cuống lá, những búp ngô non nhú 

lên và lớn dần. Mình có nhiều khía vàng vàng và những sợi tơ hung hung bọc trong làn 

áo mỏng óng ánh. 

                                  NGUYÊN HỒNG 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               



               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

2. Tập làm văn: 8 điểm 

Hoa hồng được mệnh danh là Chú tể của các loài hoa. Em hãy tả lại cây hoa hồng. 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               



               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 

 

 

 

 

 


