
 

 

 

KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

1. Từ chỉ đặc điểm 

+ Từ chỉ tính tính: hiền dịu, điềm đạm…. 

+ Từ chỉ hình dáng: gầy gò, nhỏ nhắn… 

+ Từ chỉ màu sắc: xanh lá, vàng tươi 

+ Từ chỉ tính chất: cứng, xấu…. 

    2. Câu kiểu: “Ai thế nào?” 

- Dùng để nói miêu tả đặc điểm,tính chất, trạng thái của sự vật. 

- Gồm hai bộ phận: 

+ Bộ phận thứ nhất: trả lời câu hỏi: Ai (cái gì, con gì?) 

+ Bộ phận thứ hai: trả lời cho câu hỏi Thế nào?(có cụm từ chỉ đặc điểm, tính chất) 

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

Câu 1. Từ chỉ đặc điểm của sự vật trong câu:“Trong vườn, hoa mướp nở vàng tươi” là: 

A. hoa mướp B. nở C. vàng tươi D. Trong vườn 
 

Câu 2. Từ chỉ đặc điểm thích hợp của con vật cần điền vào chỗ chấm là: Cáo……. 

A. hiền lành B. tinh ranh C. nhút nhát D. nhanh nhẹn 
 

Câu 3. Câu nào sau đây không theo mẫu câu: “Ai thế nào?” 

A. Tờ giấy trắng tinh. 

B. Chợ hôm nay đông nghịt. 

C. Đàn kiến đang tha mồi về tổ. 

D. Mái tóc của bà bạc trắng. 

Câu 4. Từ nào sau đây không cùng nhóm với các từ còn lại? 

A. độc ác B. đanh đá C. thấp bé D. hiền lành 

Câu 5. Bộ phận in đậm trong câu “Những bông hồng thơm ngát” trả lời cho câu hỏi nào? 

A. Là gì? B.  Làm gì? C. Thế nào? D. Để làm gì? 

Câu 6. Bộ phận trả lời câu hỏi “Thế nào?” trong câu “Bàn tay em bé mũm mĩm” là: 

A. bàn tay B. em bé C. mũm mĩm D. Bàn tay em bé 

 

B. Làm các bài tập theo yêu cầu dưới đây 

Bài 1. Gạch dưới các từ chỉ đặc điểm trong những câu thơ sau: 

Tên: ………………. 

 

Thứ ……ngày  …..tháng….. năm 2021 

PHIẾU ÔN TẬP HÈ  – MÔN TIẾNG VIỆT 

               TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM, CÂU KIỂU AI THẾ NÀO? 



 

Em vẽ làng xóm 

Tre xanh, lúa xanh 

Sông máng lượn quanh 

Một dòng xanh mát 

Trời mây bát ngát 

Xanh ngắt mùa thu. 

Bài 2. Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu sau: 

a) Chị Võ Thị Sáu rất nhanh trí và dũng cảm. 

b) Những bông hồng thơm ngát. 

c)Những hạt sương sớm long lanh như thủy tinh. 

d) Nụ cười của chị em lúc nào cùng tươi tắn 

Bài 3. Gạch một gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai (cái gì, con gì?), gạch hai gạch 

dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi thế nào? 

a) Lớp 2A rất có ý thức học tập. 

b) Cánh đồng lúa vàng ươm. 

Bài 4. Đặt câu theo mẫu “Ai thế nào?” để miêu tả:  

a) Một bạn học sinh 

b) Một con vật mà em yêu thích 

               
               
               
               
               

               
               
               
               
               

               
               
               
               
               

               
               
               
               
               

               
               
               
               
               
               
               

               
               
               
               
               
               
               
               
               



 

Bài 5. Hoàn thành sơ đồ tư duy dưới đây: 

 

  


