Gia Sư Tài Năng Việt

https://giasudaykem.com.vn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 4
ĐỀ 1
I. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP:
THƯ GỬI CÁC THIÊN THẦN
Thưa các Thiên thần!
Đêm nay, ở nơi đây, con đã thấy các Thiên thần ở trên cao kia, nơi sáng nhất trên bầu
trời. Con đã thấy các Thiên thần đùa vui nơi thiên đàng xanh thẳm không mảy may lo buồn
vướng bận nơi trần thế.
Nhưng thưa các Thiên thần, cũng ngay đêm nay thôi, nơi trần gian này, các Thiên thần
có nhìn thấy không, những số phận, những mảnh đời còn nặng trĩu đau buồn. Con xin các
Thiên thần hãy một lần xuống đây và đến bên những con người bất hạnh ấy, những bạn bè
cùng trang lứa với con và những em bé thơ ngây của con.
Con xin Thiên thần Hòa Bình hãy ru yên giấc ngủ chiến tranh, để bao bạn bè, em nhỏ,
nơi cách xa con được sống yên bình như con, được học hành vui chơi không phải ngày ngày lo
sợ tiếng bom, tiếng đạn.
Con xin Thiên thần Tình Thương hãy gõ chiếc đũa thần của Người vào trái tim người
lớn để họ hiểu trẻ thơ và thêm lòng yêu thương con trẻ, để không còn những người bạn như
con phải lao động vất vả cực nhọc hay cầm súng ra chiến trận, hay bị hắt hủi, ghẻ lạnh trong
những gia đình không hạnh phúc.
Con xin Thiên thần Tình Yêu hãy hàn gắn tình yêu của các ông bố, bà mẹ để những em
bé của con được sống dưới mái ấm gia đình hạnh phúc, không còn cảnh lang thang nay đây
mai đó , đêm đêm màn trời chiếu đất , đói rét và biết bao hiểm nguy rình rập.
Và cuối cùng con xin Thiên thần Ước Mơ hãy tặng cho mỗi em bé trên trái đất này một
ngôi sao xanh trong chiếc giỏ đựng vô vàn những ngôi sao của Người, để những ước mơ nhỏ
bé, giản dị và hồn nhiên của mọi trẻ thơ đều thành hiện thực.
Cảm ơn những làn gió tốt bụng đã mang giúp lá thư này đến cho các Thiên thần.
Ngô Thị Hoài Thu
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Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:
1.Trong thư, bạn Hoài Thu đã xin Thiên thần Hòa Bình điều gì?
a. Hàn gắn tình yêu của những ông bố bà mẹ.
b. Hiểu trẻ thơ và thêm lòng yêu con trẻ.
c. Ru yên giấc ngủ chiến tranh.
2. Xin Thiên thần Tình Thương điều gì?
a. Những em bé được sống dưới mái ấm hạnh phúc.
b. Trẻ em không còn phải lao động vất vả, cực nhọc; không cầm súng ra chiến trận hay bị hắt
hủi, ghẻ lạnhtrong những gia đình không hạnh phúc.
c. Tặng cho mỗi em bé một ngôi sao xanh.
3. Còn ở Thiên thần Ước Mơ , bạn ấy cầu xin điều gì?
a. Những ước mơ nhỏ bé, giản dị và hồn nhiên của mọi trẻ thơ đều thành hiện thực.
b. Những em nhỏ được sống yên bình, được học hành vui chơi không phải ngày ngày lo sợ
tiếng bom, tiếng đạn.
c. Gõ chiếc đũa thần vào trái tim người lớn.
4. Đến Thiên thần Tình Yêu, điều cầu xin đó ra sao?
a. Xuống trần gian và đến bên những con người bất hạnh.
b. Những em bé của con được sống dưới mái ấm gia đình hạnh phúc, không còn cảnh lang
thang nay đây mai đó , đêm đêm màn trời chiếu đất , đói rét và biết bao hiểm nguy rình rập.
c. Mang lá thư này đến cho các Thiên thần.
5. Tất cả những điều bạn Hoài Thu cầu xin các Thiên thần đều nhằm mục đích gì?
a. Làm cho trẻ nhỏ trở nên giàu có.
b. Làm cho trẻ em trở nên thông minh, học giỏi.
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c. Làm cho trẻ em được sống hạnh phúc.
II. LUYỆN TỪ VẦ CÂU:
1. Gạch dưới các từ chỉ sự vật trong đoạn văn sau rồi xếp các từ đó vào nhóm thích hợp.
Con xin Thiên thần Ước Mơ hãy tặng cho mỗi em bé trên trái đất này một ngôi sao xanh
trong chiếc giỏ đựng vô vàn những ngôi sao của Người, để những ước mơ nhỏ bé, giản dị và
hồn nhiên của mọi trẻ thơ đều thành hiện thực.
- Từ chỉ người:
- Từ chỉ vật:
- Từ chỉ khái niệm:
- Từ chỉ đơn vị:
2. Tìm danh từ chỉ khái niệm trong số các danh từ in đâm dưới đây:
Nhưng thưa các Thiên thần, cũng ngay đêm nay thôi, nơi trần gian này, các Thiên
thần có nhìn thấy không , những số phận, những mảnh đời còn nặng trĩu đau buồn.
III. TẬP LÀM VĂN:
1. Em hãy mượn lời một trong các thiên thần viết thư trả lời bạn Hoài Thu.
2. Ngoài bốn Thiên thần mà bạn Hoài Thu đã gửi thư, em hãy viết một đoạn thư gửi cho các
thiên thần khác để nói lên những mong ước của riêng em.
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ĐỀ 2
I. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP:
CÁI GIÁ CỦA SỰ TRUNG THỰC
Vào một buổi chiều thứ bảy đầy nắng ở thành phố Ô –kla- hô-ma, tôi cùng một người bạn và
hai đứa con của anh đến một câu lạc bộ giải trí. Bạn tôi tiến đến quầy vé và hỏi: “Vé vào cửa là
bao nhiêu ? Bán cho tôi bốn vé”.
Người bán vé trả lời: “3 đô la một vé cho người lớn và trẻ em trên sáu tuổi. Trẻ em từ
sáu tuổi trở xuống được vào cửa miễn phí. Các cậu bé này bao nhiêu tuổi?”
- Đứa lớn bảy tuổi và đứa nhỏ lên bốn. – Bạn tôi trả lời. – Như vậy tôi phải trả cho ông 9
đô la tất cả.
Người đàn ông ngạc nhiên nhìn bạn tôi và nói: “Lẽ ra ông đã tiết kiệm cho mình được 3 đô la.
Ông có thể nói rằng đứa lớn mới chỉ sáu tuổi, tôi làm sao mà biết được sự khác biệt đó chứ!”
Bạn tôi từ tốn đáp lại: “Dĩ nhiên, tôi có thể nói như vậy và ông cũng sẽ không thể biết
được. Nhưng bọn trẻ thì biết đấy. Tôi không muốn bán đi sự kính trọng của mình chỉ với 3 đô
la”.
Theo Pa- tri-xa Phơ - ríp
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
1. Câu lạc bộ giải trí miễn phí cho trẻ em ở độ tuổi nào?
a. Bảy tuổi trở xuống.
b. Sáu tuổi trở xuống.
c. Bốn tuổi trở xuống.
2. Người bạn của tác giả đã trả tiền vé cho những ai?
a. Cho mình, cho bạn và cho cậu bé bảy tuổi.
b. Cho mình, cho cậu bé bảy tuổi và cậu bé bốn tuổi.
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c. Cho mình, cho bạn và cho cậu bé bốn tuổi.
3. Người bạn của tác giả lẽ ra tiết kiệm được 3 đô la bằng cách nào?
a. Nói dối rằng cả hai đứa còn rất nhỏ.
b. Nói dối rằng cậu bé lớn mới chỉ có sáu tuổi.
c. Nói dối rằng cậu bé lớn mới chỉ có năm tuổi.
4. Tại sao người bạn của tac sgiả lại không “tiết kiệm 3 đô la” theo cách đó?
a. Vì ông ta rất giàu, 3 đô la không đáng để ông ta phải nói dối.
b. Vì ông ta sợ bị phát hiện ra thì xấu hổ.
c. Vì ông ta là người trung thực và muốn được sự kính trọng của con mình.
5. Câu chuyện muốn nói với em điều gì?
a. Cần phải sống trung thực , ngay từ những điều nhỏ nhất.
b. Cần phải sống sao cho con mình kính trọng.
c. Không nên bán đi sự kính trọng của mình chỉ với 3 đô la.
II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
Em hãy tìm danh từ chung, danh từ riêng trong đoạn văn sau:
Nhiều người vẫn nghĩ loài cây bao báp kì diệu chỉ có ở châu Phi. Nhưng thực ra tại
châu lục đen chỉ có duy nhất một loài bao báp. Còn trên đảo Ma-đa-ga-xca ở Ấn Độ Dương có
tới tận bảy loài. Một loài trong số đó còn được trồng thành đồn điền, vì từ hạt của nó có thể chế
được loại bơ rất ngon và bổ dưỡng.
III. TẬP LÀM VĂN:
1. Có những câu chuyện về lòng trung thực mà nhân vật chính là những người sống quanh em.
Hãy kể cho các bạn nghe về một câu chuyện như thế và nêu cảm nghĩ của em.
2. Em hãy kể lại câu chuyện trên bằng lời nói của người cha với lời mở đầu như sau:
“Tôi không muốn bán đi sự kính trọng của mình chỉ với 3 đô la” .
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