Việt Ngữ III, Bài 4

NGUYÊN ÂM KÉP:

Tên :____________________

ua, ưa, ia

con rùa

con cua

cái búa

*thua

bình sữa

trời mưa

cái cưa

*xưa

cái dĩa

cái nĩa

chìa khóa

*chia
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TẬP ĐỌC:

Tên :____________________

Quê tôi

Mẹ kể quê tôi xưa kia nhỏ bé. Mỗi mùa hè, trời mưa, lúa trổ
cao. Vì thế, quê tôi có gạo dư thừa. Trưa trưa, mẹ ưa coi lũ trẻ đội
mưa nô đùa vui vẻ.

SO SÁNH:

gầy / mập

BÀI LÀM Ở NHÀ
1. Tập ráp vần và viết chính tả:

(mỗi từ = 1 điểm, ____ / 12)

c + ua +
l + ua +

=_________
=_________

ch+ ua =__________
th + ua =__________

x + ưa
s + ưa +

=_________
=_________

tr+ ưa
=__________
ng+ưa + =__________

đ + ia + . = _________
n + ia + ~ = _________

ch + ia + = _________
ngh+ ia + ~ = _________
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Tên :____________________

2. Viết tên gọi dưới hình vẽ.
Nối các vật có cùng vần với nhau.

(mỗi hình = 1 điểm, ____ /9)

(mỗi gạch nối = 1 điểm, ____ /9)
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Tên :____________________

3. Tìm thêm 2 từ mới cho mỗi vần.

UA
__________
__________

ƯA
__________
__________

4. Đặt câu cho 3 từ mới trong phần 3.

(mỗi từ = 1 điểm, ____ /6 )

IA
__________
__________
(mỗi câu = 2 điểm, ____ /6)

ua __________________________________________
ưa__________________________________________
ia___________________________________________

5. Trả lời các câu hỏi sau đây bằng câu trọn vẹn:

(mỗi câu = 2 điểm. ____ /8)

a/ Quê cuả mẹ em ở đâu?
_______________________________________________________
b/ Em có về quê mẹ lần nào chưa ?
_______________________________________________________
c/ Tại sao ở Việt Nam có nhiều luá gạo ?
_______________________________________________________
d/ Món ăn chính của người Việt Nam là gì ?
_______________________________________________________
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