PHIẾU BÀI TẬP SỐ 35
1. Viết tên 3 bài đọc đã học mà em yêu thích.
………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………

2. Tìm câu nêu nội dung bài phù hợp với tên bài đọc.

a) Cô chủ nhà
tí hon

b) Sự tích hoa
tiểu muội

1. Câu chuyện
kể về sự chăm
chút đầy yêu
thương của
ông đối với hai
cháu.

2. Câu chuyện
nói về tình
cảm bạn bè
thân thiết và
cách bộc lộ
tình cảm của
bạn khi xa
cách.

c) Tớ nhớ cậu

3. Câu chuyện
giải thích
nguồn gốc
một loài hoa,
qua đó ca
ngợi tình yêu
thương của
hai chị em
dành cho
nhau.

d) Vầng trăng
của ngoại

4. Câu chuyện
kể về một bạn
nhỏ đáng yêu
đang dần
khôn lớn nhờ
sự chỉ bảo,
động viên,
khích lệ của
ông ngoại.
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