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Họ và tên:……………………………………. Lớp:…… 

Mục tiêu: Biết đọc hiểu văn bản, xác định đúng thành phần chủ ngữ, vị ngữ trong câu, 

biết cách viết mở bài cho bài văn tả đồ vật. 

BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 4 – TUẦN 19 

Bài 1: Đọc đoạn trích sau và khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng “Trong khu 

rừng nhiệt đới nọ, có một cây sồi to lớn, đứng sừng sững, hiên ngang trong vô số các loài 

cây khác. Bên cạnh nó là những cây sậy mảnh mai, yếu ớt. 

 Một hôm, Sồi nói với Đám Sậy: “Các cậu thật yếu ớt, chỉ cần Anh Gió lướt nhẹ 

cũng đủ làm các cậu lung lay và bật khỏi mặt đất”.  

“Anh đừng vội chế nhạo chúng tôi, những trận gió to cũng chẳng làm gì chúng tôi được 

đâu!” – Đám Sậy trả lời. 

Ít lâu sau, một cơn bão lớn đi qua khu rừng. Cây Sồi cố gắng gồng mình để chống 

đỡ những trận gió to mà vẫn nghiêng ngả như muốn bật tung cả rễ. Những tán lá Sồi xác 

xơ. Bên cạnh đó, những cây sậy rạp mình ngả theo chiều gió và vẫn bám trụ được vào 

đất.” 

(Cây Sồi và Đám Sậy” – Theo Tuyển tập “Mẹ kể con nghe”) 

1. Dáng vẻ Cây Sồi được miêu tả như thế nào? 

A. giống như những loài cây khác trong khu rừng 

B. mảnh mai, yếu ớt 

C. to lớn, đứng sừng sững, hiên ngang 

2. Nhìn thấy Đám Sậy, Cây Sồi đã tỏ thái độ như thế nào? 

A. chế nhạo Đám Sậy 

B. thương Đám Sậy yếu ớt, mảnh mai 

C. thán phục ý chí và lòng dũng cảm của Đám Sậy 

3. Chuyện gì đã xảy ra khi cơn bão đến? 

A. cây Sồi vẫn đứng sừng sững, hiên ngang trong gió 

B. đám Sậy và Cây Sồi bị bật tung cả rễ 

C. cây Sồi nghiêng ngả như muốn bật tung cả rễ. Những tán lá Sồi xác xơ. 

Đám Sậy rạp mình ngả theo chiều gió và vẫn bám trụ được vào đất. 
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Bài 2: Em hiểu ý nghĩa của câu tục ngữ dưới đây như thế nào? 

Nước lã mà vã nên hồ 

Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan 

Trả lời:…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Bài 3: Dùng gạch chéo để tách chủ ngữ, vị ngữ của các câu kể Ai làm gì? Trong đoạn 

văn dưới đây. Chủ ngữ trong các câu văn đó do danh từ hay cụm danh từ tạo thành? 

 

Trên nương, mỗi người một việc. Người lớn thì đánh trâu ra cày. Các cụ già nhặt cỏ, đốt 

lá. Mấy chú bé đi tìm chỗ ven suối để bắc bếp thổi cơm. Lũ chó nhung nhăng chạy sủa 

om cả rừng.  

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

………………………………………………………………………………………… 

 

Bài 4: Hãy viết một mở bài mở rộng cho bài văn: Tả chiếc khẩu trang của em  

:…………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

 

Bài 5: Đố vui – vui đố 

Bớt đầu thì bé nhất nhà 

 Đầu đuôi bỏ hết hóa ra béo tròn 

Để nguyên mình lại thon thon 

Cùng cậu trò nhỏ lon ton tới trường 

 Là những chữ:  


