Việt Ngữ III, Bài 7

Tên :____________________

NGUYÊN ÂM KÉP:

ay, ây, uy

cái khay

cây cối

khuy

máy bay

mây

*hay

nút dây

tàu thủy

PHÂN BIỆT:
cai / cay
nai / nay

*lấy

*suy nghĩ

ai và ay
hai / hay
sai / say

mai / may
tai / tay
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TẬP ĐỌC:

Tên :____________________

Máy bay

Chị Mai đưa Huy và Tú đi coi máy bay. Máy bay bay cao,
chui qua cả mây. Huy say sưa ngó. Tú nói với Mai: "Máy bay còn
gọi là phi cơ nữa đó".

SO SÁNH: đi / chạy / nhảy

TẬP HÁT:

Lúc Thú Vui Này

Lúc thú vui này lòng còn quyến luyến anh em chúng mình.
Lúc thú vui này lòng càng những muốn anh em thấu tình.
Rời tay nhau chớ lâu nhé
Tình anh em chớ quên nhé
Lòng anh em nhớ nhau tuy xa mà hóa ra gần

BÀI LÀM Ở NHÀ
1. Tìm thêm 2 tiếng cho mỗi âm:
AY
_____________
_____________

ÂY
_____________
_____________

(mỗi chữ = 1 điểm, ____ / 6)

UY
_____________
_____________

VN III, Trang 28

Việt Ngữ III, Bài 7

Tên :____________________

2. Viết tên gọi dưới hình vẽ.
(mỗi hình = 1 điểm, ____ / 10)
Nối những hình có cùng vần với nhau. (mỗi gạch nối = 1 điểm, ____/ 10)
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Tên :____________________

3. Tập ráp vần:
c + ay = ____________
b + ay = ____________
x + ay = ____________
h + uy = ____________
ng+ uy = ____________

(mỗi chữ = 1 điểm, ____ / 10)

l + ây + = ____________
b + ây + = ____________
s + ây + = ____________
t + uy + = ____________
l +uy + = ____________

(mỗi câu = 1 điểm, ____ /4)
4. Tập đọc bài "Máy bay".
Điền vào chỗ trống cho trọn câu:
a/ Chị Mai đưa Huy và Tú đi ________________________________
b/ Máy bay ______________________________________________
c/ Máy bay chui qua cả ____________________________________
d/ Máy bay còn gọi là ______________________________________

5. Trả lời các câu hỏi sau đây bằng câu trọn vẹn.
( ____ /10)
a/ Em có đi máy bay lần nào chưa ? (2 điểm)
______________________________________________________
b/ Máy bay đi nhanh hay chậm hơn xe hơi ? (2 điểm)
______________________________________________________
c/ Em có đi tàu thủy lần nào chưa?

(2 điểm)

_______________________________________________________
d/ Em thích đi bằng phương tiện nào nhất? tại sao?

(4 điểm)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
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