
Trong các tình huống sau, hãy đặt câu hỏi để tự hỏi mình 

Trong đề thi học kì 1 tiếng việt 4 thì đề bài trong các tình huống sau, em hãy đặt một câu hỏi để 

tự hỏi mình khá được thầy cô lựa chọn. Dưới đây Đọc tài liệu xin tổng hợp một số tình huống 

thường xuyên ra trong đề thi mà các em có thể tham khảo: 

Kiến thức cần ghi nhớ: 

– Câu hỏi (còn gọi là câu nghi vấn) dùng để hỏi về những điều chưa biết. 

– Phần lớn câu hỏi là để hỏi người khác, nhưng cũng có câu hỏi dùng để tự hỏi mình.  

– Câu hỏi thường có các từ nghi vấn: ai, gì, nào,sao, không,…Khi viết, cuối câu hỏi  phải có dấu 

chấm hỏi. 

Trong các tình huống sau, hãy đặt câu hỏi để tự hỏi mình 

a) Tự hỏi mình về một người trông rất quen nhưng không nhớ tên. 

b) Một dụng cụ học tập cần tìm mà chưa thấy. 

c) Một công việc mẹ dặn nhưng quên chưa làm. 

Hướng dẫn trả lời: Câu hỏi dùng để tự hỏi mình là do chính các em tự đặt ra câu hỏi cho bản 

thân về một thắc mắc nào đó. 

Đáp án hãy đặt câu hỏi để tự hỏi mình 

a) Tự hỏi mình về một người trông rất quen nhưng không nhớ tên. 

Các em có thể trả lời bằng:  

1. Chị ấy tên là gì ấy nhỉ ? 

2. Chú ấy tên là gì nhỉ ? 

3. Anh ấy tên là gì ấy nhỉ ? 

4. Bác ấy tên là gì nhỉ ? 

=> Cách trả lời chung. Đại từ nhân xưng + tên là gì ấy nhỉ ? 

Lưu ý: Đại từ nhân xưng có thể được phân thành ba loại (theo các ngôi giao tiếp):  

 Đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất. (chỉ người đang nói: tôi, tao, tớ, mình, bọn mình, chúng ta,bọn 
ta...) 

 Đại từ nhân xưng ngôi thứ hai. (chỉ người đang giao tiếp cùng: bạn, cậu, mày, anh, chị....) 
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 Đại từ nhân xưng ngôi thứ ba. (chỉ những người không tham gia giao tiếp nhưng được nhắc đến 
trong cuộc giao tiếp: nó, anh ta, hắn, y, bọn ấy, cô ấy, bạn ấy...). 

b) Một dụng cụ học tập cần tìm mà chưa thấy. 

1. Cái bút mình để ở đâu ấy nhỉ ? 

2. Hộp bút của mình để ở đâu nhỉ? 

3. Cái thước kẻ của mình để ở đâu ấy nhỉ? 

=> Cách trả lời chung. Dụng cụ học tập + ở đâu nhỉ / ở đâu ấy nhỉ ? 

c) Một công việc mẹ dặn nhưng quên chưa làm. 

Các em có thể trả lời bằng:  

1. Mẹ dặn mình làm gì ấy nhỉ ? 

2. Mẹ đã dặn mình làm việc gì nhỉ? 

3.  đã dặn mình làm gì ta? 

-/- 

Hi vọng với những nội dung ở trên các em sẽ trả lời được bài tập :Trong các tình huống sau, hãy 

đặt câu hỏi để tự hỏi mình để tránh mất điểm nhé! Chúc các em học tốt. 
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