
Thứ ……ngày  …..tháng….. năm 2021 

PHIẾU ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II  

MÔN: TIẾNG VIỆT 

CHUYÊN ĐỀ 9: ÔN TẬP VỀ CÂU CẢM 

TẬP LÀM VĂN: ÔN TẬP BÀI VĂN MIÊU TẢ CON VẬT 

Họ và tên học sinh: ………………………………………………Lớp: 4.......... 

Nhận xét: ……………………………………………………………………… 

KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

I. LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

1. Khái niệm: 

- Câu cảm ( câu cảm thán) là câu dung để bộc lộ cảm xúc ( vui, mừng, thán phục, đau 

xót, ngạc nhiên,…) của người nói. 

Ví dụ: 

- Chiếc váy này đẹp quá! 

- Bạn Ngọc thông minh thật! 

*Dấu hiệu nhận biết câu cảm 

- Trong câu cảm, thường có các từ ngữ: ôi, chào, chà, trời; quá lắm, thật,… 

- Khi viết, cuối câu cảm thường có dấu chấm than (!) 

Ví dụ: 

- Trời ơi! Anh ta đã đi rồi. 

- Ôi chao! Cậu bất ngờ tới làm mình bất ngờ quá! 

II. TẬP LÀM VĂN 

* Ôn tập miêu tả con vật. 

- Cấu tạo bài văn miêu tả con vật gồm có ba phần: 

1) Mở bài: Giới thiệu con vật sẽ miêu tả. 

2) Thân bài: 

-   Tả ngoại hình con vật. 

-  Tả thói quen sinh hoạt và hoạt động của con vật. 

3. Kết bài: Nêu cảm nghĩ về con vật. 

* Điểm cần lưu ý. 

- Khi miêu tả con vật cần lưạ chọn từ ngữ xưng hô thân mật hay bằng chính cái tên của 

con vật mà em đặt chon nó. 

- Quan sát kĩ con vật để tìm ra các đặc điểm nổi bật của con vật đó. Sử dụng những 

hình ảnh so sánh, nhân hoá khi viết. 

- Khi viết chú ý thêm các câu mở đoạn để bài văn sinh động và hấp dẫn hơn. 

 

 

BÀI TẬP 

1. Dòng nào dưới đây nói đúng nhất dấu hiệu nhận biết câu cảm thán? 
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A. Sử dụng từ ngữ nghi vấn và dấu chấm hỏi ở cuối câu. 

B. Sử dụng ngữ điệu cầu khiến và dấu chấm than ở cuối câu. 

C. Sử dụng từ ngữ cảm thán và dấu chấm than ở cuối câu. 

D. Không có dấu hiệu hình thức đặc trưng. 

2. Cho các từ cảm thán sau: ôi, biết bao, thay, biết bao nhiêu, hỡi ơi. Hãy điền các từ 

đó vào chỗ trống trong các đoạn trích dưới đây. 

a. Ta thích thú ………….khi lại được ngồi vào bàn ăn! 

b. Cô đơn ……………... là cảnh thân tù! 

c. ….……………….quê hương ta đẹp quá! 

d. Đau đớn thay phận đàn bà, 

……………….., thân ấy biết là mấy thân! 

e. Ôi Bác Hồ ơi, những xế chiều 

Nghìn thu nhớ Bác ……………………….. 

3. Chuyển các câu kể sau thành câu cảm : 

     a. Bông hồng này đẹp.                                             b. Gió thổi mạnh. 

     c. Cánh diều bay cao.                                              d. Em bé bụ bẫm 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

4. Đặt câu cảm thán nhằm bộc lộ cảm xúc trước các sự việc: 

a) Được điểm mười. 

…………………………………………………………………………………………… 

b) Bị điểm kém. 

…………………………………………………………………………………………… 

c) Thấy con vật lạ. 

…………………………………………………………………………………………… 

5.  Hãy viết đoạn văn có chứa câu mở đoạn như sau: 

 Chú gà nhà em đã da dáng một chú gà trông đẹp. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

6. Quan sát và miêu tả các hoạt động thường xuyên của con vật mà em yêu thích. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

7. Viết đoạn mở bài và kết bài cho con vật mà em miêu tả ở trên. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………… 

 


