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------------------------------------------------------------------------------------------------------------I/ ĐỌC THẦM BÀI THƠ SAU:
Ô –LIU VÀ CÂY SẬY
Ô-liu cùng Sậy cãi nhau
Ai rắn chắc, ai cứng đầu hơn ai
Ô-liu chê Sậy mảnh mai
Một cơn gió thoảng cũng bay rạp người
Sậy im chẳng cãi nửa lời
Bỗng đâu gió bão động trời nổi lên
Sậy oằn thân rạp ngả nghiêng
Dứt cơn bão, Sậy lại nguyên như thường
Ô-liu, gió quật tang thương
Xác xơ tán lá, gãy bươm thân cành
Kiêu căng tưởng vững như thành
Lại thua cây Sậy mấy nhành khẳng khiu.
Nguồn: Internet
II/ DỰA VÀO NỘI DUNG BÀI ĐỌC HÃY KHOANH TRÒN VÀO CHỮ CÁI
TRƯỚC Ý TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT HOẶC THỰC HIỆN THEO YÊU CẦU.
Câu 1. Ô - liu và cây sậy tranh cãi nhau về điều gì?
a Ai rắn chắc và cứng đầu hơn.
b Ai kiêu căng hơn.
c Ai chăm chỉ hơn.
Câu 2. Sau cơn bão, Ô - liu như thế nào?
a Vẫn nguyên vẹn như thường.
b Vẫn vững như thành.
c Bị gió quật tang thương, lá thì xác xơ còn cành thì gãy bươm.
Câu 3. Nhân vật nào trong bài có tính kiêu căng?
a Cây Sậy.
b Ô – liu.
c Cả cây Sậy và Ô - liu.

Câu 4. Khi bị Ô - liu chê bai, cây Sậy thế nào?
a Không cãi nửa lời.
b Rạp người xuống vì sợ hãi.
c Cãi lại Ô - liu.
Câu 5. Tìm trong đoạn thơ trên và ghi lại:
- 1 tiếng có vần oang:…………………………
- 1 tiếng có vần uyên: …………………………
Câu 6. Điền vào chỗ trống s hay x:
quả .......ấu

mùa…….uân

khẩu ……úng

…..inh tươi

Câu 7. Nối các từ ngữ ở cột A với các từ ngữ ở cột B để được câu đủ ý:
A
Hoa hồng nhung
Mặt biển
Mặt trời mới mọc

B
tròn, to và đỏ như quả cầu lửa.
nở đỏ trên cành.
mênh mông xanh thẳm.

Câu 8. Chép lại câu văn sau xuống các dòng dưới đó.
Cây bàng
Giữa sân trường sừng sững một cây bàng, thân cây to như cái cột đình còn tán lá thì xòe ra
như một chiếc ô xanh khổng lồ.

