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1. Tìm trong khổ thơ 1 những hình ảnh đẹp cho thấy đồng lúa

chín rất đẹp, hương lúa chín rất thơm. Nối đúng:

2. Gạch chân những hình ảnh đẹp của đồng lúa trong khổ thơ 2:

Lúa biết đi

Chuyện rầm rì

Rung rinh song

Làm xáo động

Cả rặng cây

Làm lung lay

Hàng cột điện...

Đọc lại bài Mùa lúa chín

và trả lời câu hỏi.

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

(a) Đồng lúa

chín rất đẹp.

(b) Hương lúa

chín rất thơm.

(1) Cánh đồng lúa vây quanh làng

đẹp như một biển vàng.

(2) Bông lúa chín vàng đẹp như tơ

kén.

(3) Hương lúa chín thoang thoảng

bay làm say đàn ri đá.
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3. Khổ thơ 3 nói về điều gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

………………………………………………………………………….……………………………………………

………………………………………………………………………….……………………………………………

Đọc lại bài Mùa lúa chín

và trả lời câu hỏi.

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

4. Em thích nhất khổ thơ nào trong bài thơ? Vì sao?

Em thích nhất khổ thơ ...... , vì…………………………………………………

Khổ thơ 3:

Bông lúa quyện

Trĩu bàn tay

Như đựng đầy

Mưa, gió, nắng

Như đeo nặng

Giọt mồ hôi

Của bao người

Nuôi lớn lúa...

A. Cánh đồng lúa chín rất đẹp.

B. Bông lúa chín vàng, trĩu nặng.

C. Người nông dân rất vất vả để làm ra hạt lúa.
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2. Gạch chân những hình ảnh đẹp của đồng lúa trong khổ thơ 2:
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và trả lời câu hỏi.

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

(a) Đồng lúa

chín rất đẹp.

(b) Hương lúa

chín rất thơm.

(1) Cánh đồng lúa vây quanh làng

đẹp như một biển vàng.

(2) Bông lúa chín vàng đẹp như tơ

kén.

(3) Hương lúa chín thoang thoảng

bay làm say đàn ri đá.

Tất cả các từ ngữ trong khổ thơ 2 đều thế hiện những hình ảnh đẹp

của đồng lúa.



PHIẾU BÀI TẬP SỐ 45

3. Khổ thơ 3 nói về điều gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

Đọc lại bài Mùa lúa chín

và trả lời câu hỏi.

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

4. Em thích nhất khổ thơ nào trong bài thơ? Vì sao?

Em thích nhất khổ thơ 2, vì khi đọc khổ thơ, em nghĩ tới các cô

bác nông dân gánh lúa đi trên đường, đang trò chuyện với nhau

một cách vui vẻ.

Khổ thơ 3:

Bông lúa quyện

Trĩu bàn tay

Như đựng đầy

Mưa, gió, nắng

Như đeo nặng

Giọt mồ hôi

Của bao người

Nuôi lớn lúa...

A. Cánh đồng lúa chín rất đẹp.

B. Bông lúa chín vàng, trĩu nặng.

C. Người nông dân rất vất vả để làm ra hạt lúa.

Học sinh tự nêu ý kiến cá nhân. Ví dụ:


