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PHIẾU ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II  

MÔN: TIẾNG VIỆT 

CHUYÊN ĐỀ 8: ÔN TẬP VỀ CÂU KHIẾN 

TẬP LÀM VĂN: ÔN TẬP MIÊU TẢ CÂY CỐI 

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

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

KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

I. LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

1. Khái niệm: 

Câu khiến (câu cầu khiến) dùng để nêu yêu cầu, đề nghị, mong muốn,... của người nói, 

người viết với người khác. Cuối câu khiến có dấu chấm than (!) hoặc dấu chấm. 

- Trong câu khiến thường dùng các từ sau: hãy, đừng, chớ, xin, mong,... 

VD: Nhà vua hãy hoàn lại gươm cho Long Vương! 

2. Cách đặt câu khiến: 

- Muốn đặt câu khiến, có thể dùng một trong số những cách sau đây: 

+ Thêm từ hãy hoặc đừng, chớ, nên, phải,… vào trước động từ. 

Ví dụ: Con phải ăn cơm xong mới được đi chơi. 

+ Thêm từ lên hoặc đi, thôi, nào,… vào cuối câu. 

Ví dụ: Nổi lửa lên! 

+ Thêm từ đề nghị hoặc xin, mong,… vào đầu câu. 

Ví dụ: Xin quý khách giữ trật tự. 

+ Dùng giọng điệu phù hợp với câu khiến. 

Ví dụ: Con nấu cơm cho mẹ nhé! 

II. TẬP LÀM VĂN 

Ôn tập miêu tả cây cối: tả một loại cây mà em thích ( cây hoa, cây bóng mát, cây ăn 

quả) 

- Cần có sự quan sát và ghi chép trước khi miêu tả. 

- Tả nhiều chi tiết của cây theo trình tự thời gian và không gian. 

- Có sự liên tưởng, tưởng tượng, so sánh, nhân hóa để bài văn thêm sinh động. 
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- Trong tả cây cối có thể có sự xuất hiện các sự vật thiên nhiên: nắng, gió, ong, 

bướm,chim chóc…  

- Cần bộc lộ cảm xúc khi miêu tả. 

BÀI TẬP 

Câu 1: Gạch chân các câu khiến trong các đoạn văn sau, nêu tác dụng của từng câu : 

a. Chó Sói choàng dậy, tóm được Sóc, định ăn thịt. Sóc bèn van xin : 

- Xin ông thả cháu ra. 

Tác dụng :…………………………………………………………………………… 

b. Một lần, Nhím đến thăm Rắn nước và bảo : 

- Anh Rắn nước ơi, anh cho tôi vào tổ của anh ở nhờ ít lâu. 

Tác dụng :…………………………………………………………………………… 

c. Nai nhỏ xin phép cha cho đi chơi cùng bạn. Cha Nai Nhỏ nói : 

- Cha không ngăn cản con. Nhưng con hãy kể cho cha nghe về bạn của con. 

Tác dụng :…………………………………………………………………………… 

d. Trên đường đi, Lừa nói với Ngựa : 

- Tôi nặng quá. Tôi không đủ sức chở tất cả. Chị mang đỡ tôi dù chỉ một chút ít thôi ! 

Tác dụng :…………………………………………………………………………… 

Câu 2:  Chuyển các câu kể sau thành câu khiến. 

a) Cả nhà dậy sớm. 

……………………………………………………………………………………………. 

b) Chị ở lại chăm sóc mẹ. 

……………………………………………………………………………………………. 

c) Cả lớp hát bài "Lớp chúng mình rất vui" 

……………………………………………………………………………………………. 

Câu 3: Hãy đặt 3 câu khiến tương ứng với 3 tình huống sau : 

a) Mượn bạn một cuốn truyện tranh. 

…………………………………………………………………………………………… 

b) Nhờ chị lấy hộ cốc nước. 

…………………………………………………………………………………………… 

c) Xin bố mẹ cho cho về quê thăm ông bà. 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 4: H·y viÕt ®o¹n v¨n miªu t¶ mét loµi hoa mµ em yªu thÝch. 
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