
 

 

KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

1. Tác dụng của dấu câu: 

- Dấu chấm: Dùng để hỏi kết thúc câu kể. 

- Dấu chấm hỏi: Dùng để hỏi kết thúc câu hỏi.  

- Dấu phẩy: Dùng để ngăn cách các ý và bộ phận trong câu. 

                              Làm bạn với dấu câu 

                      Dấu câu phân biệt rạch ròi 

              Không dùng, chỉ có người lười nghĩ suy 

                      Dấu nào cũng có nghĩa riêng 

              Mỗi dấu đặt đúng vào nơi của mình 

                      Dấu phấy (,) thường thấy ai ơi 

              Tách biệt từng phần, chuyển tiếp ý câu 

                      Dấu chấm (.) kết thúc ý rồi 

               Giúp cho câu viết tròn câu rõ lời… 

                                                        (Sưu tầm) 

2. Cây cối có thể được chia thành các nhóm chính như sau: 

- Cây lương thực: là các loại cây trồng cung cấp tinh bột trong bữa ăn hàng ngày (Ví 

dụ: lúa, ngô…) 

- Cây thực phẩm: là các loại cây được trồng để làm nguồn thức ăn kèm, cung cấp 

nguồn dinh dưỡng quý giá cho con người về chất khoáng, vitamin… (Ví dụ: rau cải, rau muống…) 

- Cây bóng mát: là cây lớn có vai trò cung cấp bóng râm cho môi trường. (Ví dụ: 

bàng, phượng vĩ…) 

- Cây ăn quả: là bất kì loại cây nào ra quả ăn được. (Ví dụ: cam, chanh…) 

- Cây hoa: là cây có vai trò cung cấp hoa cho môi trường. (Ví dụ: loa kèn, đồng tiền…) 

- Cây lấy gỗ: là các cây sống lâu năm, thân có thớ gỗ. Người ta có thể dùng gỗ cây 

để làm đồ dùng. (Ví dụ: bạch đàn, xoan, mít…) 

A. Hoàn thành các yêu cầu sau: 

I. Thêm dấu câu phù hợp: 

Câu 1. Để an ủi chim sơn ca cúc đã tỏa hương thơm ngào ngạt 

Câu 2. Ao hồ ruộng đồng ngập đầy nước vì mưa to 

Câu 3. Gà Rừng thông minh gan dạ nghĩ ra mẹo để cứu bạn 

Câu 4. Các cháu thi đua học và hành để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ 
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Câu 5. Do dịch bệnh Covid-19 bùng phát người dân ở Hà Nội phải thực hiện giãn cách 

xã hội trong ba tuần 

Câu 6. Hình ảnh Bác luôn hiện lên trong tâm trí bạn nhỏ tại vì bạn nhỏ nhớ Bác 

Câu 7.  

a) Do chăm chỉ Tấm đã hớt được đầy giỏ tép 

b) Anh Khoai đã lên rừng tìm cây tre trăm đốt vì tin lời phú ông 

Câu 8.  

a) Học sinh phải thường xuyên đọc sách để làm gì 

b) Vì sao mọi người thích tắm biển vào mùa hè 

II. Điền dấu phẩy hoặc dấu chấm vào ô trống trong đoạn văn sau: 

 Phong cảnh vùng này thật là đẹp  Trước mắt chúng tôi  giữa hai dãy núi là 

nhà Bác với cánh đồng quê Bác  Nhìn xuống cánh đồng  có đủ các màu xanh: 

xanh pha vàng của ruộng mía  xanh rất mượt mà của lúa chiêm đương thời con gái 

 xanh đậm của những rặng tre và rất nhiều màu xanh khác nữa. 

III. Hoàn thành sơ đồ tư duy sau: 

                
 

TẬP LÀM VĂN:  Viết một đoạn văn ngắn kể về một loài cây mà con yêu thích.  

        (Con viết vào giấy ô li). 
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