
PHIẾU BÀI TẬP SỐ 28

Mở rộng vốn từ Ông bà ; Dấu phẩy ; 

Phân biệt s/x ; ao/au

1. Trong ô chữ sau chứa 11 từ (theo cách gọi miền Nam, sẽ

có 13 từ) chỉ người trong gia đình, họ hàng. Khoanh vào các

từ đó.

a. Ông bà, dạy bảo, chăm sóc, khuyên nhủ

Ô N G D Ì N Ộ I

B À A A A G A C

B Ư A A A O A Ậ

Á A Ợ A A Ạ A U

C H A N A I A M

H A M H G A A Ẹ

Ú A Ợ A T H Í M

2. Gạch bỏ từ không cùng nhóm trong mỗi dãy sau.

b. Thương yêu, kính yêu, đá bóng, quý mến
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PHIẾU BÀI TẬP SỐ 28

Mở rộng vốn từ Ông bà ; Dấu phẩy ; 

Phân biệt s/x ; ao/au

3. Câu nào nói về tình cảm của ông bà và các cháu?

a. Bà luôn chăm sóc em.

b. Bà em vẫn còn khỏe mạnh.

c. Ông bà luôn dạy bảo các cháu.

d. Mỗi lúc em không vâng lời, bà thường nhẹ nhàng khuyên nhủ.

e. Các em luôn kính yêu ông bà.

g. Ông bà luôn thương yêu các cháu.

4. Đặt một dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau đây.

a. Bà Lan bạn Huệ đều thích nghe bà kể chuyện.

b. Chúng em luôn kính yêu ông bà cha mẹ.

c. Chủ nhật em được về thăm ông bà ngoại.
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PHIẾU BÀI TẬP SỐ 28

a) s hoặc x

Mở rộng vốn từ Ông bà ; Dấu phẩy ; 

Phân biệt s/x ; ao/au

5. Đặt một dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu của

đoạn sau đây.

Dưới bóng mát của cây cổ thụ bà

ngồi chải tóc cho em. Bàn tay bà

nhẹ nhàng mềm mại. Chú mèo

đùa giỡn xung quanh vờn bóng

nắng ra vẻ thích thú. Gió thổi làm

lá cây đung đưa lao xao lao xao.

6. Điền vào chỗ trống.

Đã ...ế́ trưa, máy cày của mấy bác nông dân trong ...óm 

vẫn chạy giòn giã. Máy lật lên những hàng đất tơi ...ốp cho 

mùa tới, cây cối ...inh ...ôi.

b) ao hoặc au

S... mấy đợt rét đậm, mùa xuân đã về. Trên cây g... đầu 

làng, từng đàn s... chuyền cành lao xao như b... tin vui, giục 

người ta m... đón ch... xuân mới.
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PHIẾU BÀI TẬP SỐ 28

Mở rộng vốn từ Ông bà ; Dấu phẩy ; 

Phân biệt s/x ; ao/au

1. Trong ô chữ sau chứa 11 từ (theo cách gọi miền Nam, sẽ

có 13 từ) chỉ người trong gia đình, họ hàng. Khoanh vào các

từ đó.

a. Ông bà, dạy bảo, chăm sóc, khuyên nhủ

Ô N G D Ì N Ộ I

B À A A A G A C

B Ư A A A O A Ậ

Á A Ợ A A Ạ A U

C H A N A I A M

H A M H G A A Ẹ

Ú A Ợ A T H Í M

2. Gạch bỏ từ không cùng nhóm trong mỗi dãy sau.

b. Thương yêu, kính yêu, đá bóng, quý mến
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PHIẾU BÀI TẬP SỐ 28

Mở rộng vốn từ Ông bà ; Dấu phẩy ; 

Phân biệt s/x ; ao/au

3. Câu nào nói về tình cảm của ông bà và các cháu?

a. Bà luôn chăm sóc em.

b. Bà em vẫn còn khỏe mạnh.

c. Ông bà luôn dạy bảo các cháu.

d. Mỗi lúc em không vâng lời, bà thường nhẹ nhàng khuyên nhủ.

e. Các em luôn kính yêu ông bà.

g. Ông bà luôn thương yêu các cháu.

4. Đặt một dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau đây.

a. Bà Lan, bạn Huệ đều thích nghe bà kể chuyện.

b. Chúng em luôn kính yêu ông bà, cha mẹ.

c. Chủ nhật, em được về thăm ông bà ngoại.
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PHIẾU BÀI TẬP SỐ 28

a) s hoặc x

Mở rộng vốn từ Ông bà ; Dấu phẩy ; 

Phân biệt s/x ; ao/au

5. Đặt một dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu của

đoạn sau đây.

Dưới bóng mát của cây cổ thụ,

bà ngồi chải tóc cho em. Bàn tay

bà nhẹ nhàng, mềm mại. Chú mèo

đùa giỡn xung quanh, vờn bóng

nắng ra vẻ thích thú. Gió thổi làm lá

cây đung đưa lao xao, lao xao.

6. Điền vào chỗ trống.

Đã xế trưa, máy cày của mấy bác nông dân trong xóm vẫn 

chạy giòn giã. Máy lật lên những hàng đất tơi xốp cho mùa 

tới, cây cối sinh sôi.

b) ao hoặc au

Sau mấy đợt rét đậm, mùa xuân đã về. Trên cây gạo đầu 

làng, từng đàn sáo chuyền cành lao xao như báo tin vui, 

giục người ta mau đón chào xuân mới.
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