
 

 

 

KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

1. Từ chỉ sự vật 

Từ chỉ sự vật là từ chỉ tên gọi của: 

- Con người, bộ phận của con người: ông, bà, giáo viên,…, chân, tay, mắt,mũi… 

- Con vật, bộ phận của con vật: trâu, bò, gà, chim,…, sừng, cánh, mỏ, vuốt,… 

- Cây cối, bộ phận của cây cối: táo, mít, su hào, hoa hồng, …, lá, hoa, nụ,… 

- Đồ vật: quạt, bàn, ghế, bút, xe đạp,… 

- Các từ ngữ về thời gian, thời tiết: ngày, đêm, xuân, hạ, thu, đông, mưa, gió, … 

- Các từ ngữ về thiên nhiên: đất, nước, biển, hồ, núi, bầu trời, mặt đất, mây,... 

2. Câu kiểu “Ai là gì?” 

- Dùng để nhận định, giới thiệu về một người, một vật nào đó. 

- Gồm 2 bộ phận : 1 bộ phận trả lời cho câu hỏi  Ai(cái gì, con gì)? và 1 bộ phận trả 

lời cho câu hỏi  là gì? 

A. Con hãy khoanh vào đáp án trước câu trả lời đúng 

Câu 1. Trong những từ sau, từ nào là từ chỉ sự vật? 

A. bác sĩ B. dạy học C. khám bệnh D. tài giỏi 

Câu 2. Câu “Trong vườn, ông bà trồng rất nhiều các loại quả.” các từ chỉ sự vật:  

A. vườn, trồng B. vườn, ông bà C. ông bà, quả D. ông bà, vườn, quả 

Câu 3. Câu “Sư tử là chúa tể rừng xanh.” thuộc kiểu câu: 

A. Ai làm gì? B.  Ai là gì? C. Ai thế nào? D. Ai? 

Câu 4. Bộ phận trả lời cho câu hỏi “Ai?” trong câu “Thiếu nhi là măng non của đất 

nước.” 

A. măng non 

B. Thiếu nhi 

C. đất nước 

D. là măng non của đất nước 

Câu 5. Bộ phận trả lời cho câu hỏi “là gì?” trong câu “Hà Nội là thủ đô của đất nước 

Việt Nam.” 

C. Hà Nội 

D. Việt Nam 

     C. là thủ đô của đất nước Việt Nam 

      D. là thủ đô 
 

 

Tên: ………………. 

 

 

Thứ ……ngày  …..tháng….. năm 2021 

PHIẾU ÔN TẬP HÈ – MÔN TIẾNG VIỆT 

          ÔN TẬP TỪ CHỈ SỰ VẬT. CÂU KIỂU AI LÀ GÌ?  



 

B. Làm các bài tập theo yêu cầu dưới đây 

Bài 1. Gạch chân dưới từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau: 

Quê em 

Bên này là núi uy nghiêm 

Bên kia là cánh đồng liền chân mây 

Xóm làng xanh mát bóng cây 

Sông xa trắng cánh buồm bay lưng trời. 

(Trần Đăng Khoa) 

Bài 2. Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân: 

a. Mẹ là người em yêu nhất.  

 b. Chim bồ câu là biểu tượng của hòa bình.  

  c. Cây bàng là cây tỏa bóng mát.  

 

 Bài 3. Con hãy hoàn thành sơ đồ tư duy sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 4:   Con hãy viết một đoạn văn (khoảng 5 – 7 câu) kể về một việc tốt mà con đã 

được chứng kiến hoặc tham gia(Con viết ra giấy ô li) 

               
               
               
               
               

               
               
               
               
               

               
               
               
               
               



 

 


