PHIẾU BÀI TẬP SỐ 46
1. Viết tiếp vào mỗi nhóm 3 từ ngữ phù hợp:
- Cây lương thực: lúa, ..................................................................................

- Cây rau: rau muống, ..................................................................................
- Cây ăn quả: xoài, ........................................................................................
- Cây hoa: hoa cúc, .......................................................................................
- Đặc điểm của cây, quả, hoa: tốt tươi, ......................................................
.............................................................................................................................
- Hoạt động chăm sóc cây cối: ươm mầm, ...............................................

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

2. Xếp các từ ngữ thành 3 nhóm. Nối đúng:
xum xuê
chật hẹp
tốt bụng
phẳng phiu
vuông vức
mơn mởn

hiền lành

cần cù

(a) Đặc
điểm của
cây, quả

(b) Đặc
điểm của
người

(c) Đặc
điểm của
đồ vật

khéo léo

ngọt lịm
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tươi non
xanh tốt
dũng cảm
thông minh
hiền hậu
chăm chỉ
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3. Khổ thơ 3 nói về điều gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:
a) Đặt câu với 1 từ chỉ đặc điểm của cây, quả:
………………………………………………………………………….……………………………………………

b) Đặt câu với 1 từ chỉ đặc điểm của người:
………………………………………………………………………….……………………………………………

c) Đặt câu với 1 từ chỉ đặc điểm của đồ vật:
………………………………………………………………………….……………………………………………
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1. Viết tiếp vào mỗi nhóm 3 từ ngữ phù hợp:
Học sinh viết thêm từ ngữ, Ví dụ:
- Cây lương thực: lúa, ngô, khoai, sắn, đậu, khoai, mì, ...
- Cây rau: rau muống, (rau) cải, su hào, (rau) mồng tơi, ...

- Cây ăn quả: xoài, mít, bưởi, chuối, cam, ...
- Cây hoa: hoa cúc, (hoa) hồng, mai, đào, cẩm chướng, cẩm tú cầu, ...
- Đặc điểm của cây, quả, hoa: tốt tươi, xanh mướt, ngọt lịm, thơm ngát,...
- Hoạt động chăm sóc cây cối: ươm mầm, vun gốc, tưới nước, nhổ cỏ,...

2. Xếp các từ ngữ thành 3 nhóm. Nối đúng:
Học sinh nối đúng, thể hiện kết quả đúng như sau:
(a) Đặc điểm của cây, quả: xum xuê, tươi non, xanh tốt, ngọt lịm, mơn
mởn.
(b) Đặc điểm của người: hiền lành, cần cù, dũng cảm, thông minh, hiền
hậu, chăm chỉ, khéo léo, tốt bụng.

(c) Đặc điểm của đồ vật: vuông vức, phẳng phiu, chật hẹp.

3. Khổ thơ 3 nói về điều gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:
Học sinh đặt câu theo yêu cầu của đề bài. Yêu cầu câu đúng
cấu tạp ngữ pháp; viết hoa chữ cái đầu câu, viết hoa tên riêng
(nếu có); sử dụng dấu câu đúng.
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