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1. Quan sát tranh, tìm từ ngữ và ghi vào bảng

STT Từ ngữ chỉ sự vật STT
Từ ngữ chỉ màu sắc

của sự vật
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2. Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu.

B                

a. xanh biếc.

b. xanh mơn mởn.

c. rất đẹp.

3. Nối mỗi câu ở cột A với kiểu câu thích hợp ở cột B.

A               

1. Bức tranh vẽ cảnh

làng quê

2. Dòng sông

3. Hai bên bờ sông, cỏ

B                

a. Câu nêu đặc

điểm

b. Câu nêu hoạt

động

c. Câu giới thiệu

A               

1. Đây là bức tranh vẽ

cảnh làng quê.

2. Đàn bò ung dung 

gặm cỏ.

3.Trên trời, mây trắng

như bông.

4. Chọn dấu câu thích hợp thay ô vuông.

Mặt trời thấy cô đơn buồn bã vì ở một mình trên bầu

trời suốt cả ngày Trăng sao bận ngủ để đêm thức

dậy chiếu ánh sáng xuống mặt đất.



3

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

PHIẾU BÀI TẬP SỐ 54

5. Viết 4 – 5 câu kể một việc em thích làm trong ngày nghỉ.
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1. Quan sát tranh, tìm từ ngữ và ghi vào bảng

STT Từ ngữ chỉ sự vật

1 Dòng sông

2 Bụi/cây/luỹ tre

3 Bầu trời

4 Mây

5 Dãy núi

6 Cỏ

7 Bò, bê

8 Con đường

9 Đàn chim

10 Đò/Thuyền

STT
Từ ngữ chỉ màu sắc

của sự vật

1 Xanh biếc

2 Xanh rì

3 Xanh da trời

4 Trắng

5 Xanh thẫm

6 Xanh rờn

7 Nâu/ vàng

8 Nâu đất

9 Đen
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2. Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu.

B                

a. xanh biếc.

b. xanh mơn mởn.

c. rất đẹp.

3. Nối mỗi câu ở cột A với kiểu câu thích hợp ở cột B.

A               

1. Bức tranh vẽ cảnh

làng quê

2. Dòng sông

3. Hai bên bờ sông, cỏ

B                

a. Câu nêu đặc

điểm

b. Câu nêu hoạt

động

c. Câu giới thiệu

A               

1. Đây là bức tranh vẽ

cảnh làng quê.

2. Đàn bò ung dung 

gặm cỏ.

3.Trên trời, mây trắng

như bông.

4. Chọn dấu câu thích hợp thay ô vuông.

Mặt trời thấy cô đơn buồn bã vì ở một mình trên bầu

trời suốt cả ngày Trăng sao bận ngủ để đêm thức

dậy chiếu ánh sáng xuống mặt đất.

,
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5. Viết 4 – 5 câu kể một việc em thích làm trong ngày nghỉ.
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…………………………………………………………………………………

1. Ngày chủ nhật tuần trước là một ngày thú vị của em. Bố đưa

em đi chơi ở công viên Thống Nhất. Ở đó có Hội chợ sách. Em đã

mua được một quyển truyện Thần đồng đất Việt rất hay. Bố còn mua

cho em một cây kẹo bông to trắng như mây. Em ngồi ghế đá ăn kẹo

và đọc sách. Thật là vui!

2. Chủ nhật, ông đưa em đi chơi sở thú. Ông chở em đi bằng

xe máy. Đầu tiên, em xem sư tử và hổ. Tiếp đó, em được xem những

chú khỉ bới lông cho nhau. Cuối cùng, ông và em cho ngựa ăn cỏ. Đi

chơi với ông em thấy thời gian trôi thật là nhanh!


