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Câu 1: Phân loại từ trong đoạn thơ sau: 

Quê hương tôi có con sông xanh biếc 

Nước gương trong soi tóc những hàng tre 

Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè 

Tỏa nắng xuống dòng sông lấp loáng 

(Tế Hanh)  

 

Gợi ý:  

 

Quê hương/ tôi/ có/ con sông/ xanh biếc 

Nước/ gương/ trong/ soi tóc/ những/ hàng tre 

Tâm hồn/ tôi/ là/ một/ buổi/ trưa hè 

Tỏa/ nắng/ xuống/ dòng/ sông/ lấp loáng.  

 

Câu 2: Cho các từ mượt, trắng, xanh, thấp. Hãy tạo các từ láy và đặt câu với những từ 
vừa tìm được.  

Gợi ý:  

Mẫu: Mượt mà… 

Đặt câu: Mẹ em có mái tóc mượt mà.  

Hs tự tìm và đặt những câu còn lại.  
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BÀI: TỪ VÀ CẤU TẠO TỪ TIẾNG VIỆT    
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Câu 3: Viết một đoạn văn (7 đến 10 câu) miêu tả sân trường em giờ ra chơi. Trong 
đó có sử dụng ít nhất 3 từ láy. Gạch chân nêu chú thích. 

Gợi ý: 

- Phương thức biểu đạt chính: Miêu tả.  
-  Hình thức: đoạn văn (7 đến 10 câu), 3 từ láy  
- Nội dung: Tả lại sân trường giờ ra chơi. 

Hs có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau nhưng đảm bảo những ý sau:  

+ Sân trường trước giờ ra chơi.  

+ Sân trường trong giờ ra chơi, các hoạt động của học sinh.  

+ Sân trường sau giờ ra chơi.  

+ Cảm nghĩ của em.  
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