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1. Vì sao người làng tác giả gọi là mùa nước nổi?

2. Cảnh vật thay đổi thế nào vào mùa nước nổi?

3. Vì sao vào mùa nước nổi, người ta phải làm cầu từ cửa

trước vào đến tận bếp?

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

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

Khoanh vào số đặt trước đáp án em chọn:

1. Vì nước dâng lên hiền hòa.

2. Vì nước lũ đổ về dữ dội.

3. Vì mưa dầm dề, sướt mướt.

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

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

Nhớ lại bài Mùa nước nổi

và thực hiện các yêu cầu dưới đây.

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

- Sông, nước:  …………………………………………………………………

- Đồng ruộng, vườn tược, cây cỏ: ………………………………………

- Cá:  ……………………………………………………………………………

4. Em thích nhất hình ảnh nào trong bài?
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- Sông, nước: Sông no đầy, tràn qua bờ; nước trong ao hồ, trong đồng

ruộng của mùa mưa hòa lẫn với nước dòng sông Cửu Long.

- Đồng ruộng, vườn tược, cây cỏ: Nước trong dần do phù sa lắng đọng.

- Cá: Những đàn cá ròng ròng xuôi theo dòng nước vào tận đồng sâu.

4. Em thích nhất hình ảnh nào trong bài?

Người ta phải làm cầu để đi vì nước ngập lên những viên gạch, lên

sát cửa nhà.

HS trả lời tự do, ví dụ: Em thích hình ảnh những đàn cá ròng ròng bơi

theo mẹ vì hình ảnh đó rất vui mắt.


