PHIẾU BÀI TẬP SỐ 51
Đọc Hồ Gươm
Nghe – kể Sự tích Hồ Gươm
Viết Chữ hoa Y
1. Ghi tên các hồ vào chỗ trống để giải các câu đố sau.
1.

Nước xanh xanh đến lạ lùng
Rùa thiêng ẩn hiện với cây gươm thần?
Là ...........................

2.

Hồ nào ở giữa đất liền
Mà mong đem chứa ba miền trùng dương?
Là ...........................

3.

Hồ nào trên đất cao nguyên
Quanh năm kể lể buồn phiền cùng thông?
Là ...........................

4.

Hồ nào tên của con sông?
Là ...........................

5.

Hồ nào “đá bạc núi đồi lô nhô”?
Là ...........................

6.

Hồ nào trong ấm ngoài êm?
Là ...........................

(Hồ Kẻ Gỗ, Hồ Sông Đà, Hồ Gươm, Hồ Trị An, Hồ Than Thở, Hồ Ba Bể)
Kho Phiếu bài tập tại website: vtv7.vtv.vn

PHIẾU BÀI TẬP SỐ 51
Đọc Hồ Gươm
Nghe – kể Sự tích Hồ Gươm
Viết Chữ hoa Y
2. Bài văn tả những cảnh đẹp nào ở Hồ Gươm?
a) Mặt Hồ Gươm

d) Tháp Rùa

b) Cầu Thê Húc

e) Chùa Một Cột

c) Đền Ngọc Sơn

3. Nối từng cảnh ở cột trái với nội dung được tả ở cột phải để
thấy từng cảnh Hồ Gươm được tả như thế nào?
Cảnh Hồ Gươm

a) tường rêu cổ kính, xây trên gò đất giữa

1. Mặt hồ

hồ, cỏ mọc xanh um.

2. Cầu Thê Húc
3. Đền Ngọc Sơn
4. Tháp Rùa

được tả như thế nào

b) như một chiếc gương bầu dục lớn.
c) màu son, cong cong như con tôm, dẫn
đến đề Ngọc Sơn.
d) lấp ló bên gốc đa già, rễ lá xum xuê.

4. Khi thấy rùa hiện lên trên mặt hồ, tác giả tự hỏi điều gì?
a) Rùa ở đây từ bao giờ mà trông lớn vậy?
b) Có phải rùa đã từng ngậm thanh kiếm của vua Lê thắng giặc?
c) Rùa có thường xuất hiện để mọi người nhìn thấy không?
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