
 

 

KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

    1. Câu hỏi “Như thế nào?” 

- Dùng để hỏi đặc điểm, tính chất về hoạt động của sự vật. 

- Từ để hỏi: như thế nào? 

- Vị trí trong câu: đứng ở cuối câu. 

    2. Câu hỏi “Khi nào?” 

- Dùng để hỏi về thời gian, thời điểm diễn ra hoạt động của một sự vật. 

- Các từ để hỏi: Khi nào, lúc nào… 

- Vị trí trong câu: đứng ở đầu hoặc cuối câu. 

    3. Câu hỏi “Ở đâu?” 

- Dùng để hỏi về địa điểm, nơi chốn của một sự vật. 

- Vị trí trong câu: thường ở cuối câu. 

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

Câu 1. Từ chỉ hoạt động trong câu: “Chú mèo mướp vồ chuột nhanh thoăn thoắt” là: 

A. Chú mèo mướp B. vồ C. chuột D. nhanh  
 

Câu 2. Từ chỉ thời gian phù hợp trong câu: “……cây cối đâm chồi nảy lộc” 

A. Mùa xuân B. Mặt trời C. Trong vườn D. Hoa lá 
 

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

A. Những bông hoa hồng nở thơm ngát cả khu vườn.  

B. Cô bé chạy thật nhanh về nhà.  

C. Chú mèo đang trèo qua cửa sổ. 

D. Lá cờ đỏ đang bay phấp phới trong gió. 

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

A. Trong vườn  B. Trên bầu trời C. Buổi sáng D. Dưới biển sâu 

Câu 5. Bộ phận in đậm trong câu “Trên bầu trời, từng đàn chim bay lượn rộn ràng” trả 

lời cho câu hỏi nào? 

A. Là gì? B.  Như thế nào? C. Ở đâu? D. Khi nào? 

 

Câu 6. Bộ phận trả lời cho câu hỏi “Khi nào?” trong câu “Vào mùa hè, hoa phượng 

nở ra những bông hoa như những ngọn lửa rực rỡ” là: 
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PHIẾU ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II – MÔN TIẾNG VIỆT 

          ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI “ NHƯ THẾ NÀO?” 

                                  “Ở ĐÂU?” “KHI NÀO?”,  



 

A. Vào mùa hè B. Hoa phượng C. Nở D. Những ngọn lửa 

B. Làm các bài tập theo yêu cầu dưới đây: 

Bài 1. Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu sau: 

a) Thứ sáu hàng tuần, em sẽ đọc một câu chuyện để viết nhật kí đọc.  

b) Gió thổi vi vu sau những rặng cây. 

c) Bác Hồ đã từng làm việc trong chiến khu Việt Bắc. 

d) Những chú ong hút mật cho hoa. 

Bài 2. Con hãy viết câu trả lời cho những câu hỏi sau: 

a) Những con sóc chạy như thế nào? 

b) Khi nào ve kêu râm ran khắp khu phố? 

c) Con thường đọc sách ở đâu? 

Bài 3. Con hãy tìm và gạch chân dưới những từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật 

trong đoạn văn sau: 

Sân nhà em sáng quá, 

Nhờ ánh trăng sáng ngời, 

Trăng tròn như quả bóng 

Lơ lửng mà không rơi. 

Những đêm nào trăng khuyết 

Trông giống con thuyền trôi. 

Em đi trăng theo bước 

Như muốn cùng đi chơi. 

               
               
               
               
               

               
               
               
               
               

               
               
               
               
               

               
               
               
               
               

               
               
               
               
               

               
               
               
               
               

               
               
               
               
               



 

C. TẬP LÀM VĂN 

Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn kể về một việc tốt con đã làm (hoặc được chứng kiến, 

tham gia). (Con viết vào giấy ô li) 

 

 


