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1. Nối tên bài đọc với nội dung bài.

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

Bài đọc cho

thấy mọi người, 

mọi vật đều

bận rộn và yêu

công việc của

mình.

Bài đọc khẳng

định thời gian

không mất đi, 

nếu chúng ta 

làm việc có ích.

Bài đọc nói lên

tình cảm yêu

mến trường lớp, 

thầy cô, bạn

bè của các

bạn học sinh.

Bài đọc hướng

dẫn chúng ta 

cách đọc một

cuốn sách, 

cách xem mục

lục sách.

Yêu lắm

trường ơi!

Cuốn sách

của em

Làm việc

thật là vui!

Ngày hôm qua 

đâu rồi?

2. Đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi.

Bạn của nai nhỏ

Nai nhỏ xin phép cha đi chơi xa cùng bạn. Cha nai nhỏ nói:

- Cha muốn biết bạn con thế nào.

- Có lần, chúng con gặp một hòn đá to chặn lối. Bạn con chỉ hích

vai, hòn đá đã lăn sang một bên.

Cha nai nhỏ hài lòng:

- Bạn con thật khỏe. Nhưng cha chưa yên tâm.

- Lần khác, chúng con đang đi dạo thì thấy lão hổ hung dữ rình sau

bụi cây. Bạn con nhanh trí kéo con chạy như bay.

- Bạn con thật nhanh nhẹn. Nhưng cha vẫn lo.

- Lần khác nữa, chúng con thấy gã sói hung ác đuổi bắt dê non. Bạn

con lao tới, húc sói ngã ngửa.

Cha nai nhỏ mừng rỡ nói:

- Bạn con sẵn lòng vì người khác như thế thì cha không phải lo lắng

nữa.

Theo sách Văn lớp 3 (Trung tâm Công nghệ giáo dục)
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Từ ngữ

- Hích vai: dùng vai đẩy

- Hung ác: dữ tợn và độc ác

a. Khi nai nhỏ xin phép cha đi chơi, cha nai nhỏ muốn biết

điều gì?

…………………………………..……………………................................

…………………………………..……………………................................

b. Mỗi hành động dưới đây của bạn nai nhỏ thể hiện điều gì?

- Hích vai, lăn hòn đá to chặn lối→……………………………...

- Kéo nai nhỏ chạy trốn hổ dữ→…………………………………

- Lao tới húc sói để cứu dê non →…………………………….….

Bạn của nai nhỏ rất khỏe mạnh.

Bạn của nai nhỏ rất nhanh nhẹn.

Bạn của nai nhỏ sẵn lòng vì người khác.

c. Điểm tốt nào của bạn nai nhỏ khiến cha nai nhỏ yên tâm

cho phép nai nhỏ đi chơi cùng bạn?
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Cha nai nhỏ muốn biết bạn của nai nhỏ là người thế nào.

Thể hiện sức mạnh / sức khỏe

Thể hiện sự nhanh trí, nhanh nhẹn

Thể hiện đức tính sẵn lòng vì người khác.
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