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Họ và tên:…………………………………….                                         Lớp:…… 

Mục tiêu: Biết đọc hiểu văn bản, phân biệt “r”,”d” và “gi”, câu kể “Ai thế nào?”, biết 

viết dàn ý bài văn miêu tả cây cối. 

BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 4 – TUẦN 21 

Bài 1. Đọc và trả lời câu hỏi: 

“Những bông lúa vàng óng mới cắt xong đều xếp rải rác từng hàng trên bờ ruộng, 

nổi bật giữa đám cỏ xanh và dày. Mỗi khi gặt được vài lượm lúa, người thợ hái ôm sát bó 

lúa vào người đem ra chỗ lúa trước. Rồi họ trở vào ruộng lúa đứng theo hàng với những 

người gặt. Tiếng hái cứa vào gốc lúa sào sạo như tiếng trâu bò ăn cỏ. 

Mọi người vừa gặt vừa nói chuyện rôm rả. Chăm chú vào việc làm, Tân không để 

ý gì đến cảnh vật xung quanh. Anh cũng không thấy mệt nữa mặc dù ánh nắng chiếu trên 

lưng nóng rát và mồ hôi đổ từng giọt trên trán xuống. Tân chú ý đến cái hái cho nhanh 

nhẹn. Mỗi lần bông lúa rung động chạm vào mặt người, mùi lúa chín thơm đó làm cho 

lòng anh càng say sưa hơn. 

Cánh đồng lúa chín lóe vàng dưới mặt trời buổi trưa. Từng chỗ ở thửa ruộng nào 

đã gặt rồi, gốc rạ lấp lánh như dát bạc. Phía xa, làng mạc ở chân trời rung động trong ánh 

nắng.” 

 (Trích “Gặt lúa” - Theo Thạch Lam) 

    

  

  

  

 

  

  

  

     

    

   

  

  

 

1. Bài văn miêu tả cảnh ở đâu?

A. Trên đồng cỏ

B. Trên nương rẫy

C. Trên cánh đồng

2. Những chi tiết nào cho thấy các thửa ruộng trên cánh đồng ngày mùa rất đẹp ngay

cả sau khi gặt?

A. Những bông lúa vàng óng mới cắt xong đều xếp rải rác từng hàng trên bờ

ruộng, nổi bật giữa đám cỏ xanh và dày

B. Từng chỗ ở thửa ruộng nào đã gặt rồi, gốc rạ lấp lánh như dát bạc

C. Cả A và B

3. Giữa quang cảnh gặt lúa, những âm thanh nào đã được nhắc đến?

A. Tiếng bước chân người gặt lúa, tiếng người trò chuyện

B. Tiếng người trò chuyện, tiếng hái cứa vào gốc lúa

C. Tiếng người trò chuyện, tiếng hái cứa vào gốc lúa, tiếng gió thổi xào xạc 
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Bài 2.  

a/Điền vào chỗ trống d, gi hoặc r: 

    chải …..ăng                   …..ăng bẫy                  ……ải bài tập                 …….ải ác 

                    ……..ải lụa                    ……..áo mác                        khô…….áo 

b/ Tìm hai từ: 

- Láy âm đầu r:………………………………………………………………………… 

- Láy âm đầu d:……………………………………………………………………….... 

- Láy âm đầu gi:………………………………………………………………………... 

Bài 3.  Đặt câu “Ai thế nào?” vỡi mỗi yêu cầu sau: 

      a/ Nói về học sinh 

        ………………………………………………………………………………………… 

      b/ Nói về mẹ em 

        …………………………………………………………………………………………      

      c/ Có từ “mùa xuân” 

        ………………………………………………………………………………………… 

     Bài 4. Em hãy lập dàn ý chi tiết cho bài văn: “Tả một cây hoa mà em yêu thích.” 

            Gợi ý: 

- Mở bài: Giới thiệu về cây. 

- Thân bài: Tả bao quát, tả từng bộ phận của cây hoặc tả từng thời kỳ phát triển 

của cây. 

- Kết bài: Có thể nêu lợi ích của cây, ấn tượng đặc biệt hoặc tình cảm của người tả 

với cây. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Bài 5. Đố vui – vui đố 

        Để nguyên bơi lội tung tăng, 

 Bỏ sắc giúp bạn đánh răng trắng ngời. 

                                               Là chữ …………… 

 


