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1. Ghi tên các phương tiện giao tiếp vào dưới mỗi hình.

….............................

.................................

….............................

.................................

….............................

.................................

….............................

.................................

Phương tiện liên

lạc, phương tiện

truyền thông

trong đời sống
….............................

.................................

….............................

.................................

….............................

.................................

….............................

.................................

(sách, bộ đàm, máy fax, thư, ti vi, điện thoại di động, điện

thoại bàn, máy tính).
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2. Nối từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi bạn nhỏ tương ứng với

tranh.

gọi điện thoại đọc thư xem ti vi

3. Nối nội dung ở cột A với nội dung ở cột B để hoàn thành

câu nêu công dụng của đồ vật.

A               

a. Nhờ có điện thoại,

em có thể

b. Nhờ có máy tính,

em có thể

c. Nhờ có ti vi, em

có thể

B             

1. biết được những vùng đất, 

con người ở những nơi mà em

chưa thể tới, hoặc không bao 

giờ có thể đi tới đó.

2. liên lạc dễ dàng dù đang ở 

rất xa.

3. tra cứu thông tin, giải trí, kết

nối với các bạn. 
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4. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn

giới thiệu vể một phát minh phương tiện liên lạc.

A-lếch-xan-đơ Gờ-ra-ham Beo là người đầu tiên được cấp

bằng ……………… cho điện thoại vào năm 1876 (một ngàn

tám trăm bảy mươi sáu). Các ……………… ban đầu được

……………… trực tiếp với nhau. Sau đó, các ……………… điện

thoại đã cho phép kết nối với các điện thoại khác.

(kết nối, sáng chế, tổng đài, điện thoại)

5. Điền l hoặc n.

Những hạt mưa ....i ti

Dịu dàng và mềm mại

Trên mắt chồi xanh …on.

(Theo Nguyễn Lãm Thắng)

6. Điền v hoặc d.

Có con chim ...ành khuyên nhỏ

...áng trông thật ngoan ngoãn quá

Gọi ...ạ bảo ...âng

Lễ phép ngoan nhất nhà

(Theo Hoàng Vân)
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1. Ghi tên các phương tiện giao tiếp vào dưới mỗi hình.
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.................................
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lạc, phương tiện
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trong đời sống
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.................................

….............................

.................................

….............................

.................................

….............................

.................................

(sách, bộ đàm, máy fax, thư, ti vi, điện thoại di động,                     

điện thoại bàn, máy tính).

Điện thoại

di động

Điện thoại bàn Máy tính

Ti vi Thư

Sách Bộ đàm Máy fax
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4. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn

giới thiệu vể một phát minh phương tiện liên lạc.
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Dịu dàng và mềm mại

Trên mắt chồi xanh non.

(Theo Nguyễn Lãm Thắng)
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sáng chế

điện thoại

kết nối tổng đài


