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1. Những dòng nào nêu đúng lí do nhân dân ca ngợi những người chính trực như ông 

Tô Hiến Thành? 

A. Vì người chính trực bao giờ cũng đặt lợi ích của đấtö nước lên trên lợi ích riêng 

B. Vì người chính trực bao giờ cũng thắng thắn, tôn trọng sự thật 

C. Vì người chính trực tài giỏi trong việc chỉ huy quân sĩ trên trận mạc 

2. Nối những câu thơ trong bài Tre Việt Nam với những phẩm chất của người Việt 

Nam được ngầm nói đến: 

A1. Ở đâu tre cũng xanh tươi… 

Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù 

 B1. Đoàn kết, yêu thương đồng loại 

để tạo sức mạnh vượt qua khó khan. 

A2. Vươn mình trong gió tre đu. 

Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành 

 B2. Cần cù, chịu thương chịu khó, 

vượt qua mọi khó khan 

A3. Bão bùng than bọc lấy than… 

Lũy thành từ đó mà nên hỡi người. 

 B3. Trong khó khan gian khổ vẫn lạc 

quan, yêu đời. 

3. Tìm và ghi lại: 

a) 3 từ láy phụ âm đầu d: ……………………………………………………………… 

b) 3 từ láy phụ âm đầu r: ……………………………………………………………… 

c) 3 từ láy phụ âm đầu gi: ……………………………………………………………. 

4. Dùng gạch chéo tách 2 câu sau thành các từ và xếp vào bảng  phân loại cho thích 

hợp: 

Mưa mùa xuân xôn xao, phơi phới … Những hạt mưa bé nhỏ, mềm mại, rơi mà như 

nhảy nhót. 

Từ đơn Từ phức 

Từ ghép Từ láy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Gạch dưới từ ghép có trong đoạn văn sau và xếp chúng thành hai nhóm: 

Mùa thu, bầu trời tự nhiên cao bổng lên và xanh trong. Một màu xanh trứng sáo ngọt 

ngào, êm dịu. Vắng hẳn những đám mây đen thường ùn ùn kéo từ phía chân trời mỗi 

buổi chiều oi bức. 



Từ ghép tổng hợp Từ ghép phân loại 

 

 

 

 

 

 

6. Tập làm văn 

Hãy tả lại một người thân trong gia đình em (bố, mẹ, ông, bà, anh chị em, …) và kể lại 

một vài kỉ niệm mà em đáng nhớ nhất 

 

 


