Họ và tên: ………………………………………….
PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 14 – MÔN TIẾNG VIỆT
I. ĐỌC HIỂU
A. BÀI TẬP ĐỌC SGK
Chú đất nung
1. Cu Chắt có những đồ chơi gì? Đặc điểm của các đồ chơi đó như thế nào?
………………………………………………………………………………..…………..………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. Vì sao chú bé đất lại quyết định trở thành chú Đất Nung?
a. Vì sợ ông Hòn Rấm chê là nhát.
b. Vì chú muốn mình trở thành người thật thà.
c. Vì muốn được can đảm, làm nhiều việc có ích.
3. Câu nói “Vì các đằng ấy ở trong lọ thủy tinh” có ý nghĩa gì?
a. thông cảm với người bột chỉ sống trong lọ thủy tinh, không chịu được thử thách
b. xem thường những người chỉ sống trong sung sướng
c. có rèn luyện mới cứng rắn, chịu được khó khăn mới trở thành người có ích
4. Tìm một câu tục ngữ nói lên ý nghĩa của bài.
…………………………………………………………………………………………..
B. BÀI ĐỌC NGOÀI SGK
Đọc thầm văn bản dưới đây và thực hiện theo các yêu cầu
CHIẾC ÁO MỚI NGÀY XUÂN
Tôi nhớ mãi lần mẹ mua cho tôi chiếc áo mới vào ngày Tết, chiếc áo vải dày nhưng sờ vào
rất mát. Những bông hoa vàng nhụy đỏ làm niềm vui của tôi trong năm mới râm ran.
Cả đêm đó, dù không phải thức canh nồi bánh chưng nhưng tôi vẫn cố canh không cho mình
đừng ngủ. Tôi chỉ sợ nếu nhắm mắt vào thì chiếc áo mới sẽ bị ai đó lấy mất, hoặc có thể nó sẽ
không cánh mà bay.
Tết năm ấy với tôi cái gì cũng đẹp hơn,vui hơn gấp trăm lần. Từ 27 Tết, tôi cứ chạy khắp căn
nhà nhỏ bé của mình hát véo von đủ các bài, làm đủ việc linh tinh mà không phụng phịu, dỗi
hờn như mọi năm. Thi thoảng lại liếc nhìn chiếc áo mới được mẹ móc gọn gàng phơi trên dây.
Vui như thể cái áo cũng đang mỉm cười với mình, đang hát với mình …

Đêm Giao thừa mẹ bảo mặc áo mới trước giờ bố thắp hương. Tôi cầm trên tay hít hà mùi vải
mới , vừa muốn mặc lên người mà vừa không nỡ. Cứ tần ngần, bố phải nhắc đến lần thứ ba. Dù
chiều đó đun nước hương bưởi để tắm gội tất niên nhưng từ khi mặc áo mới tôi chỉ ngửi thấy
trên cơ thể mình mùi thơm rất lạ. Có lẽ đó là mùi của niềm vui trong trẻo thuở lên mười.
Sau này khi cuộc sống đã bớt khó khăn, Tết nào mẹ cũng sắm cho ba anh em tôi quần áo
mới. Tuy nhiên, dù giá những bộ quần áo đó có cao hơn, chất vải có tốt hơn tôi vẫn yêu chiếc
áo mời thời khó khăn năm nào.
Những ký ức tuổi thơ năm nào tiếp tục vun đắp cho tâm hồn tôi những niềm vui con trẻ nên
giờ dù tôi đã lớn, tôi vẫn háo hức chờ đến Tết. Những tờ lịch trên tường mỏng dần, ngoài đường
người ta bắt đầu bật bài hát “ Happy new year”, bày bán cành đào, bao lì xì đo đỏ. Vui thật vui !
Vũ Thị Huyền Trang
Câu 1: Chiếc áo mới của nhân vật “ tôi ” có đặc điểm gì?
a. Vải mỏng, mặc vào rất mát, nổi bật trên nền vải là những bông hòa vàng nhụy đỏ.
b. Vải dày nhưng sờ vào rất mát, có những bông hoa vàng nhụy đỏ trên nền vải.
c. Vải dày nhưng sờ vào rất mát, có những bông hoa đỏ nhụy vàng.
Câu 2: Đêm hôm có chiếc áo mới ấy, nhân vật “ tôi ” đã thế nào ?
a. Phải thức để canh nồi bánh chưng.
b. Chạy khắp căn nhà nhỏ bé của mình, hát véo von đủ các bài.
c. Canh cho mình đừng ngủ.
Câu 3: Cụm từ “ mùi thơm rất lạ ” trong bài chỉ gì?
a. Mùi vải mới từ cái áo.
b. Mùi vài mới quyện với hương bưởi từ nước tắm gội.
c. Mùi của niềm vui trong trẻo thuở lên mười.
Câu 4 : Hãy tìm 1 danh từ, 1 động từ, 1 tính từ trong đoạn văn sau:
Tôi nhớ mãi lần mẹ mua cho tôi chiếc áo mới vào ngày Tết, chiếc áo vải dày nhưng sờ vào
rất mát. Những bông hoa vàng nhụy đỏ làm niềm vui của tôi trong năm mới râm ran.
Câu 5: Đặt câu theo yêu cầu sau:
a. Một câu hỏi để khen chiếc áo.
……………………………………………………………………………………………
b. Một câu hỏi để đề nghị anh/chị giúp mình làm bài tập.
……………………………………………………………………………………………

