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Mở rộng vốn từ: Cộng đồng

Câu cảm – Câu khiến

1. Xếp các từ dưới đây vào nhóm thích hợp

2. Chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống thích hợp:

A. Chúng ta cần biết tôn trọng những nguyên tắc nơi .................. 

(công cộng, cộng đồng)

B. (Công cộng, cộng đồng) ...... người Việt ở nước ngoài rất 

đùm bọc và yêu thương lần nhau.

C. Bố em đang đi họp hội ...... (đồng hương, đồng ngũ) Hà Nam.

Kho Phiếu bài tập tại website: vtv7.vtv.vn

D. Hoạt động nhóm giúp chúng ta học cách ………………..... 

(hợp tác, cộng đồng)



PHIẾU BÀI TẬP SỐ 32

Kho Phiếu bài tập tại website: vtv7.vtv.vn

4. Xếp các câu dưới đây vào kiểu câu thích hợp

3. Nối những thành ngữ, tục ngữ ở cột A với nội dung thích 

hợp ở cột B:

A 

1. Ăn ở như 
bát nước đầy 

2. Cháy nhà 

hàng xóm 

bình chân như 
vại

3. Chung lưng 
đấu cật

4. Chia ngọt 
sẻ bùi

B

A. Yêu thương chia sẻ giúp 
đỡ nhau.

B. Hợp sức, đoàn kết để làm 
việc có ích.

C. Ích kỉ, mặc kệ người khác 
khi người ta gặp nạn. 

D. Sống có nghĩa tình , đối 
xử với người khác trọn vẹn

Sắp mưa rồi, con cất

quần áo đi!

Hãy đội mũ khi ra

ngoài trời nắng!

Trời ơi! Nóng quá! Gió thổi mát quá!

Câu cảm Câu khiến

Mở rộng vốn từ: Cộng đồng

Câu cảm – Câu khiến
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5. Viết câu cảm, câu khiến phù hợp với tình huống:

A. Em thấy trời nắng đẹp.

B. Trời mưa, em gọi anh trai cùng đi cất quần áo.

C. Trời nắng nhưng em trai em đi ra ngoài không đội mũ.

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

6. Điền dấu câu thích hợp vào ().

Trời hôm nay thật đẹp ( ) Bầu trời trong xanh, quang đãng, chỉ có 

một vài đám mây trắng trôi nhè nhẹ ( ) Tôi vui vẻ nói với Hoa:

- Hoa ơi, ra đường đi chơi đi ( ) Trời đẹp quá ( ) Cậu chụp cho tớ mấy 

tấm ảnh với ( )

Hoa cầm vội chiếc điện thoại và không quên dặn tôi:

- Trời nắng to đấy ( ) Cậu nhớ đội mũi vào ( )

Mở rộng vốn từ: Cộng đồng

Câu cảm – Câu khiến



PHIẾU BÀI TẬP SỐ 32

1. Xếp các từ dưới đây vào nhóm thích hợp

2. Chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống thích hợp:

A. Chúng ta cần biết tôn trọng những nguyên tắc nơi

công cộng (công cộng, cộng đồng).

B. (Công cộng, cộng đồng) Cộng đồng người việt ở nước ngoài 

rất đùm bọc và yêu thương lần nhau.

C. Bố em đang đi họp hội đồng hương (đồng hương, đồng ngũ) 

Hà Nam.

Kho Phiếu bài tập tại website: vtv7.vtv.vn

D. Hoạt động nhóm giúp chúng ta học cách hợp tác (hợp tác, 

cộng đồng).

Từ ngữ chỉ cộng 
đồng

Bản làng, dòng họ, thôn xóm, trường 
học, lớp học 

Từ ngữ chỉ tình 

cảm cộng 
đồng

Đùm bọc, đoàn kết, tình nghĩa, giúp 
đỡ, yêu thương

Mở rộng vốn từ: Cộng đồng

Câu cảm – Câu khiến
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4. Xếp các câu dưới đây vào kiểu câu thích hợp

3. Nối những thành ngữ, tục ngữ ở cột A với nội dung thích 

hợp ở cột B:

A 

1. Ăn ở như 
bát nước đầy. 

2. Cháy nhà 

hàng xóm 

bình chân như 
vại.

3. Chung lưng 
đấu cật.

4. Chia ngọt 
sẻ bùi.

B

A. Yêu thương chia sẻ giúp 
đỡ nhau.

B. Hợp sức, đoàn kết để làm 
việc có ích.

C. Ích kỉ, mặc kệ người khác 
khi người ta gặp nạn. 

D. Sống có nghĩa tình , đối 
xử với người khác trọn vẹn

Câu cảm: “Trời ơi! Nóng quá!” Và “Gió thổi mát quá”

Câu khiến: “Sắp mưa rồi con cất quần áo đi!” và “Hãy đội 

mũ khi ra ngoài trời nắng!”

Mở rộng vốn từ: Cộng đồng

Câu cảm – Câu khiến
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5. Viết câu cảm, câu khiến phù hợp với tình huống:

A. Em thấy trời nắng đẹp.

B. Trời mưa, em gọi anh trai cùng đi cất quần áo.

C. Trời nắng nhưng em trai em đi ra ngoài không đội mũ.

Đáp án ví dụ: Trời đẹp quá!

6. Điền dấu câu thích hợp vào ().

Trời hôm nay thật đẹp (  ! ) Bầu trời trong xanh, quang đãng, chỉ có 

một vài đám mây trắng trôi nhè nhẹ ( . ) Tôi vui vẻ nói với Hoa:

- Hoa ơi, ra đường đi chơi đi ( ! ) Trời đẹp quá ( ! ) Cậu chụp cho tớ 

mấy tấm ảnh với ( ! )

Hoa cầm vội chiếc điện thoại và không quên dặn tôi:

- Trời nắng to đấy ( ! ) Cậu nhớ đội mũi vào ( . )

Đáp án ví dụ: Anh ơi, anh cất quần áo đi!

Đáp án ví dụ: Em lấy mũ đội vào

Mở rộng vốn từ: Cộng đồng

Câu cảm – Câu khiến
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