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Câu 2 (trang 98 sgk Tiếng Việt 4): Ghi lại những điều cần nhớ về các bài tập đọc thuộc chủ 

điểm "Trên đôi cánh ước mơ" như sau:" 

+ Tên bài 

+ Tên thể loại (văn xuôi, kịch, thơ) 

+ Nội dung chính 

+ Giọng đọc 

Đáp Án: 

1. Trung thu độc lập 

+ Thể loại: Văn xuôi 

+ Nội dung chính: Anh chiến sĩ đứng gác trong đêm Trung thu, ước mơ một tương lai tươi đẹp sẽ 

đến với Thiếu nhi Việt Nam 

+ Giọng đọc: Phấn khởi hào hứng, tươi vui 

2. Ở Vương quốc Tương lai: 

+ Thể loại Kịch 

+ Nội dung chính: Ước mơ của trẻ thơ có nhiều phát minh để phục vụ cuộc sống 

+ Giọng đọc: Phù hợp với hình thức đối thoại 

3. Nếu chúng mình có phép lạ 

+ Thể loại thơ 

+ Nội dung chính: Ước mơ của tuổi thơ được góp phần làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn 

+ Giọng đọc: Nhí nhảnh hồn nhiên vui tươi 

4. Đôi giày ba ta màu xanh 

Thể loại Văn xuôi 



Nội dung chính: Chị phụ trách đã tặng Lái đôi giày ba ta màu xanh mà em rất thích để động viên 

khuyến khích em học 

+ Giọng đọc : Nhẹ nhàng tình cảm 

5. Thưa chuyện với mẹ 

+ Thể loại: Văn xuôi 

+ Nội dung chính: Cậu bé Cương rất thương mẹ muốn giúp đỡ mẹ nên có thuyết phục mẹ cho đi 

học nghề thợ rèn 

+ Giọng đọc: Tha thiết trầm lắng 

6. Điều ước của vua Mi-đát 

Thể loại: Văn xuôi 

Nội dung chính: Ước muốn của một vị vua tham lam 

Giọng đọc: Chậm rãi rõ ràng pha âm điệu hài hước 

Câu 3 (trang 98 sgk Tiếng Việt 4): Ghi chép về các nhân vật trong các bài tập đọc là truyện kể 

về các nội dung đã cho như sau: 

+ Nhân vật 

+ Tên bài 

+ Tính cách 

Đáp Án: 

1- Tên bài: Đôi giày ba ta màu xanh 

- Nhân vật: Chị phụ trách (nhân vật tôi) Là người hiểu tâm lí trẻ thơ, luôn tìm cách giúp trẻ thực 

hiện ước muốn 

- Lái: ước muốn có một đôi giày. Xúc động khi nhận được món quà mình thích 

2- Tên bài Thưa chuyện với mẹ 

- Nhân vật: Cương tính cách ngoan hiền có ý thức học nghề để giúp đỡ gia đình 

3- Tên bài Điều ước của vua Mi-đát 



Nhân vật Vua Mi-đát tính cách tham lam nhưng biết dừng lại. 
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