
PHIẾU BÀI TẬP SỐ 13

1. Chọn từ trong bài thơ Cô giáo lớp em, điền vào chỗ trống

để có lời giải nghĩa thích hợp.

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

a. ………………………………. ý nói là ghé mắt nhìn, ngó.

b.   ………………………………. tức là nhìn kĩ, nhìn mãi vì yêu thích.

2. Nối từng khổ thơ ở cột trái với ý thích hợp ở cột phải.

Khổ thơ 1

Khổ thơ 2

Khổ thơ 3

Cô giáo tươi cười đón

học sinh vào lớp.

Bạn học sinh

rất yêu quý cô giáo.

Cô giáo dạy các bạn

học sinh tập viết.

Cô mỉm cười thật tươi.

Gió đưa thoảng hoa nhài vào lớp.

3. Khổ thơ thứ nhất và thứ hai có những hình ảnh nào?

Họa mi hót líu lo.

Nắng ghé vào cửa lớp.

ấm

yêu thương

4. Ba từ ngữ nào cho biết bạn học sinh rất yêu quý cô giáo?

giảng

ngắm mãi
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