PHIẾU BÀI TẬP SỐ 48
1. Viết các từ ngữ trong ngoặc vào mỗi nhóm thích hợp:
(tự hào, bến cảng, rừng cây, thương nhớ, đầm sen, mái đình, thân
thương, phố phường, thân thuộc, mến yêu, ruộng lúa)

- Từ ngữ chỉ sự vật có ở quê hương: ………………………………..…..
…………………………………………………………………………………

- Từ ngữ chỉ tình cảm đối với quê hương:………………………………
…………………………………………………………………………………

2. Đánh số thứ tự cho mỗi câu để sắp xếp các câu sau thành
đoạn văn:
Rồi bác nhẹ nhàng đặt bó sen vào lòng thuyền.
1

Sáng sớm, mẹ con bác Tâm bơi mủng đi hái sen.
Sau đó, bác bọc một chiếc lá lớn bên ngoài bó sen.
Đầu tiên, bác cẩn thận ngắt từng bông.
Tiếp đến, bác bó se thành từng bó.
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3. Điền dấu chấm hoặc dấu chấm than vào ô trống:
Ông quạ thông thái dạy Toán Bọn trẻ cả xóm đều thích học
ông Chúng kháo nhau: “Thầy dạy hay tuyệt”. Vì sao vậy? Rất
đơn giản: Thầy dạy cộng trừ bằng các thứ hạt Trò nào làm đúng thì
được ăn số hạt đó

4. Viết đoạn văn 4 – 5 câu kể về một việc em làm ở nhà.
(Ví dụ: quét nhà, trông em, giúp mẹ nấu ăn, gấp quần áo, làm
thiệp tặng người thân, chuẩn bị sách vở cho ngày hôm sau,…)

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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1. Viết các từ ngữ trong ngoặc vào mỗi nhóm thích hợp:
(tự hào, bến cảng, rừng cây, thương nhớ, đầm sen, mái đình, thân
thương, phố phường, thân thuộc, mến yêu, ruộng lúa)
bến cảng, rừng cây, đầm sen,
- Từ ngữ chỉ sự vật có ở quê hương: ………………………………..…..
mái
đình, phố phường, ruộng lúa.
…………………………………………………………………………………
tự hào, thương nhớ,
- Từ ngữ chỉ tình cảm đối với quê hương:………………………………
thân thương, thân thuộc, mến yêu.
…………………………………………………………………………………

2. Đánh số thứ tự cho mỗi câu để sắp xếp các câu sau thành
đoạn văn:
5

Rồi bác nhẹ nhàng đặt bó sen vào lòng thuyền.

1

Sáng sớm, mẹ con bác Tâm bơi mủng đi hái sen.

4

Sau đó, bác bọc một chiếc lá lớn bên ngoài bó sen.

2

Đầu tiên, bác cẩn thận ngắt từng bông.

3

Tiếp đến, bác bó se thành từng bó.
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3. Điền dấu chấm hoặc dấu chấm than vào ô trống:

. Bọn trẻ cả xóm đều thích học
Ông quạ thông thái dạy Toán
. Chúng kháo nhau: “Thầy dạy hay tuyệt
! ”. Vì sao vậy? Rất
ông
. Trò nào làm đúng thì
đơn giản: Thầy dạy cộng trừ bằng các thứ hạt
.
được ăn số hạt đó
4. Viết đoạn văn 4 – 5 câu kể về một việc em làm ở nhà.
(Ví dụ: quét nhà, trông em, giúp mẹ nấu ăn, gấp quần áo, làm
thiệp tặng người thân, chuẩn bị sách vở cho ngày hôm sau,…)
Học sinh viết được một số câu……………………………………………
đơn giản đúng ngữ pháp; viết
………………………………………
hoa chữ cái đầu câu, viết hoa tên riêng (nếu có); sử dụng dấu
…………………………………………………………………………………………
câu đúng.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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