
PHIẾU BÀI TẬP SỐ 53: Ôn tập 1

1. Ghép tranh với tên bài đọc đã học cho thích hợp.

a. Chuyện bốn mùa

b. Bờ tre đón khách

c. Cây nhút nhát

d. Luỹ tre
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TƯ LIỆU: SGK Tiếng Việt 2 tập 2 KN trang 69

CÁNH CAM LẠC MẸ

Cánh cam đi lạc mẹ

Gió xô vào vườn hoang

Giữa bao nhiêu gai góc

Lũ ve sầu kêu ran.

Chiều nhạt nắng trắng sương

Trời rộng xanh như bể

Tiếng cánh cam gọi mẹ

Khản đặc trên lối mòn.

Bọ dừa dừng nấu cơm

Cào cào ngưng giã gạo

Xén tóc thôi cắt áo

Đều bảo nhau đi tìm.

Khu vườn hoang lặng im

Bỗng râm ran khắp lối

Có điều ai cũng nói

Cánh cam về nhà tôi.

(Ngân Vịnh)
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2. Chuyện gì xảy ra với cánh cam trong bài thơ Cánh cam lạc

mẹ (SGK Tiếng Việt 2 tập 2 KN trang 69)?  

a. Cánh cam bị lạc mẹ, bị gió xô vào vườn hoang đầy gai góc.

b. Cánh cam mải chơi, đi học muộn

c. Cánh cam ham chơi, về nhà muộn , bị mẹ mắng

3. Những ai đã quan tâm, giúp đỡ cánh cam?

a. Bọ dừa b. Bọ ngựa c. Cào cào d. Xén tóc

4. Họ đã làm gì và nói gì để giúp đỡ, an ủi cánh cam?

a. Họ đã đi tìm và mời cánh cam về nhà mình để an ủi cánh cam.

b. Họ đến báo cho mẹ cánh cam và nói cánh cam chờ mẹ.

c. Họ đi tìm và báo cho mẹ cánh cam biết.
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