
PHIẾU BÀI TẬP SỐ 35

Đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng

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

1. Nối tên bài đọc với nội dung phù hợp.

Câu chuyện kể về 

ông lão tốt bụng, 

lời động viện của 

ông đã giúp một 

cô gái có thêm tự 

tin để thực hiện 
ước mơ của mình

Câu chuyện kể về 

ông lão sẵn sàng 

đương đầu với 

khó khăn, làm 

những việc phi 

thường vì cộng 
đồng

Câu chuyện kể 

về các nhân vật 

biết phát huy 

sức mạnh và trí 

tuệ của tập thể 

để làm được 

việc có ý nghĩa 
với cộng đồng

Những chiếc
áo ấm

Ông lão nhân hậu
Những bậc đá 

chạm mây
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2. Em thích nhân vật nào trong câu chuyện “Chú sẻ và bông 

hoa bằng lăng”? Vì sao?

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

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

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

3. Mỗi câu dưới đây thuộc kiểu câu nào?

Bông hoa bằng lăng đẹp quá!

Sao lại có bông hoa bằng lăng nở 
muộn thế kia?

Sẻ con rất yêu bằng lăng và bé Thơ.

Sẻ con hãy giúp bé Thơ nhìn thấy 
bằng lăng nở hoa đi!

Câu khiến

Câu kể

Câu cảm

Câu hỏi
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2. Em thích nhân vật nào trong câu chuyện “Chú sẻ và bông 

hoa bằng lăng”? Vì sao?

Học sinh trả lời theo ý mình.

3. Mỗi câu dưới đây thuộc kiểu câu nào?

Bông hoa bằng lăng đẹp quá!

Sao lại có bông hoa bằng lăng nở 
muộn thế kia?

Sẻ con rất yêu bằng lăng và bé Thơ

Sẻ con hãy giúp bé Thơ nhìn thấy 
bằng lăng nở hoa đi!

Câu khiến

Câu kể

Câu cảm

Câu hỏi
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