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Thứ 4 ngày 22 tháng 4 năm 2020 
Tiếng Việt: Ôn tập 

Bài  1. Gạch dưới các từ nối giữa các vế câu trong các câu 
ghép sau: 

a. Cô giáo đã nhiều lần nhắc nhở nhưng bạn ấy không nghe. 

b. Cả lớp đang rất lo lắng mà bạn ấy vẫn bình tĩnh như 
không. 

c. Tôi đang làm bài thì các bạn đến rủ đi đá bóng. 

d. Tôi quét nhà còn chị tôi rửa bát giúp mẹ. 
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Em hãy so sánh kết quả nhé! 

Cô giáo đã nhiều lần nhắc nhở nhưng bạn ấy không nghe. 

Cả lớp đang rất lo lắng mà bạn ấy vẫn bình tĩnh như không. 

Tôi đang làm bài thì các bạn đến rủ đi đá bóng. 

Tôi quét nhà còn chị tôi rửa bát giúp mẹ. 
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Bài 2. Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ chấm để được 
câu ghép: 
 
 a. Thầy giáo phê bình cả lớp ............. hai bạn ấy mất trật 
tự. 
b. Tiếng trống đã vang lên ........... các bạn vẫn đang nô 
đùa. 
c. Chúng tôi vừa trồng cây xong ........... trời đổ mưa to. 
d. Bạn ấy đi xe đạp .......... chúng tôi đi bộ 
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Các em so sánh kết quả nhé. 

a. Thầy giáo phê bình cả lớp vì hai bạn ấy mất trật tự. 

b. Tiếng trống đã vang lên nhưng các bạn vẫn đang nô 
đùa. 

c. Chúng tôi vừa trồng cây xong thì trời đổ mưa to. 

d. Bạn ấy đi xe đạp còn chúng tôi đi bộ. 
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Bài 3 Viết lại các câu sau thành câu khác có ý 
không đổi 

 
 
 

a. Vì thời tiết thuận lợi nên cây cối rất phát triển. 
b. Cây cối sẽ rất phát triển nếu thời tiết thuận lợi 

c. Thời tiết thuận lợi và cây cối phát triển 
d. Cây cối phát triển dù thời tiết không thuận lợi. 
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Chữa bài 

a. Thời tiết thuận lợi vì vậy cây cối rất phát triển. 

b. Nếu thời tiết thuận lợi thì cây cối sẽ rất phát triển. 

c. Thời tiết thuận lợi, cây cối phát triển. 

d. Tuy thời tiết không thuận lợi nhưng cây cối phát triển 
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Bài tập về nhà 

Chép một bài chính tả mà em yêu 
thích chép xong chụp lại nộp cho cô 

chấm. 
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Buổi học đã kết thúc, chúc các em 

sức khỏe. 
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