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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I/ ĐỌC THẦM:
CON QUẠ KHÔN NGOAN

Con quạ khôn ngoan
Nó đang khát nước
Quạ tìm kiếm được
Một bình trên sân.
Nó bay lại gần
Đáy bình có nước
Cổ bình lại cao
Làm sao với được

Quạ khát lắm rồi
Nó bèn nghĩ cách
Tha từng viên sỏi
Thả cho nước nổi
Dâng dần lên cao
Quạ thò đầu vào
Tha hồ uống nước
Nguồn Truyện thơ ngụ ngôn

II/ DỰA VÀO NỘI DUNG BÀI ĐỌC, KHOANH TRÒN VÀO CHỮ CÁI TRƯỚC Ý TRẢ
LỜI ĐÚNG NHẤT HOẶC THỰC HIỆN THEO YÊU CẦU.

1. Vì sao quạ tìm được 1 bình có nước mà nó lại vẫn không thể uống được ngay.
a. Vì nước đó có độc
b. Vì nước chỉ có một ít ở đáy bình
c. Vì nước chỉ có ở đáy bình mà cổ bình lại rất cao.
2. Quạ làm gì để có thể uống được nước trong bình?
a. Tha sỏi thả vào bình để nước dâng lên trên.
b. Làm cho bình nằm xuống để nước chảy ra.
c. Đứng lên tảng đá cao rồi thò cổ vào bình.
3. Vì sao con quạ trong bài thơ lại được gọi là Con quạ khôn ngoan?
a. Vì nó biết vâng lời.
b. Vì nó biết đi tìm thức ăn, nước uống.
c. Vì nó biết giải quyết cơn khát một cách thông minh.

4. Tìm trong bài thơ trên và viết lại
- tiếng có vần oan: .............................................................................................
- tiếng có vần ươc: ..............................................................................................
5. Điền vào chỗ chấm r, d hay gi?

6.

.....….á sách

….ọn nhà

.....….a chơi

….ạp chiếu phim

Nối các từ ngữ ở cột A với các từ ngữ ở cột B để được câu đủ ý:
A

B

Hoa đào

mênh mông xanh thẳm

Mèo con

khoe sắc hồng tươi

Mặt biển

nằm dài sưởi nắng

7. Chép lại câu văn sau xuống các dòng dưới đó.

Trên bậc tam cấp, hoa dạ hương chưa đơm bông, nhưng hoa nhài trắng mịn,
hoa mộc, hoa ngâu kết chùm đang tỏa hương ngào ngạt.

