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Soạn văn bài Chính tả: Nghe - viết: Núi non hùng vĩ
Câu 1 (trang 58 sgk Tiếng Việt 5): Nghe – viết: Núi non hùng vĩ.
Trả lời:
Em nhờ người thân hoặc bạn đọc, em viết và ngược lại em đọc bạn viết, kiểm tra cho nhau.
Câu 2 (trang 58 sgk Tiếng Việt 5): Tìm các tên riêng trong đoạn thơ sau:
T?i ?ây, các con T?i ??t Tây Nguyên ông bà mình này N?i m? ?ã ?? ra t
a và c?t r?n ta b?ng cây n?a Ch? tu?i nh? ta n?m n??c bò qua b?ng ?? V
à gió cao nguyên th?i nh?t l? tai non. Chính n?i ?ây các con X?a ??m S
?n, Y Sun, ông n?i ta và l? làng ?ã rèn dao và mài g??m d??i tr?ng tro
ng su?t Trong r?ng già M? – nông, m?t tr?i không xu?ng ??t V?n thanh ?
o?n ki?m x?a ??m S?n ?u?i gi?c N? Trang Long, A-ma D?hao, cha ta và l? làng mài g?p Hai m??i n?m c?n n??c sông Ba.

Theo PRÊ KI MA LA MÁC
Trả lời:
Các tên riêng trong đoạn thơ là: Tây Nguyên, Đăm Săn, Y Sun, Mơ-nông, Nơ Trang Long, Ama Dơ-hao, Ba.
Câu 3 (trang 58 sgk Tiếng Việt 5): Giải câu đố và viết đúng tên các anh hùng lịch sử
trong câu đố sau:
Ai t?ng ?óng c?c trên sông ?ánh tan thuy?n gi?c, nhu?m h?ng sóng xanh
? Vua nào th?n t?c quân hành Mùa xuân ??i phá quân Thanh t?i b?i? Vua
nào t?p tr?n ?ùa ch?i C? lau ph?t tr?n m?t th?i âu th?? Vua nào th?o C
hi?u dòi ?ô? Vua nào ch? x??ng H?i th? Tao ?àn?
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Trả lời:

Theo TRẦN LIÊN NGUYỄN
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2 dòng đầu: Ngô Quyền, Lê Hoàng, Trần Hưng Đạo.
2 dòng tiếp theo: vua Quang Trung.
2 dòng tiếp theo: vua Đinh Tiên Hoàng.
Dòng thứ 7: vua Lý Thái Tổ.
Dòng thứ 8: vua Lê Thánh Tông.
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