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

Mục tiêu: Biết đọc hiểu văn bản, biết phân biệt “l” và “n”, mở rộng vốn từ “cái đẹp”, miêu tả 

cây cối. 

BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 4 – TUẦN 22 

Bài 1. Đọc đoạn trích sau và khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất: 

 “Múa rối  là loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian truyền thống có từ lâu đời của các 

dân tộc sinh sống trên đất nước Việt Nam. Miền đồng bằng châu thổ sông Hồng là cái nôi sinh 

ra nghệ thuật múa rối nước. Do điều kiện tự nhiên và công việc nông nghiệp của người nông dân 

Việt Nam gần gũi và gắn bó với nước, chính những người nông dân chân lấm tay bùn này đã 

sáng tạo ra nghệ thuật rối nước. Họ thường tổ chức vào những ngày việc đồng áng tạm xong, 

ngày xuân, những ngày mở hội. Phương thức nhờ nước để con rối hoạt động, nhờ nước để giấu 

đi bộ máy và cách điều khiển rối là sáng tạo tuyệt vời. Nước làm cho con rối sinh động, làm cho 

chúng tươi tắn hơn. 

Trước kia, rối nước chỉ diễn ra vào ban ngày, ở ngoài trời. Giữa thiên nhiên thơ mộng, 

khán giả có cơ hội chiêm ngưỡng một loại hình nghệ thuật trong đó có đất, nước, cây xanh, mây, 

gió, có lửa, có khói mờ vương tỏa, có cả mái đình với những hàng ngói đỏ...Thật là một sự hòa 

hợp độc đáo của nghệ thuật, thiên nhiên và con người. 

Lịch sử múa rối Việt Nam ghi nhận hai loại hình chính là múa rối cạn và múa rối nước. 

Riêng rối nước là loại hình dân gian độc đáo chỉ có duy nhất ở Việt Nam.” 

 (“Múa rối nước”- Theo internet) 

1. Ai đã sáng tạo ra nghệ thuật múa rối nước? 

A. Những người nông dân Việt Nam 

B. Những nghệ nhân Việt Nam 

C. Những ngư dân Việt Nam 

2. Người ta thường biểu diễn múa rối nước vào thời gian nào? 

A. Vào ngày hội, ngày xuân 

B. Vào những lúc nông nhàn 

C. Cả A và B 

3. Nét hấp dẫn của nghệ thuật múa rối nước là  

A. Phong cách sân khấu thơ mộng 

B. Lời ca, tiếng hát của các nghệ sĩ 

C. Phong cảnh sân khấu thơ mộng và sự khéo léo điều khiển các con rối ở dưới nước của 

các nghệ sĩ 
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    Bài 2. Điền “l”  hoặc “n”  vào chỗ trống: 

Mùa đông 

Trời….à cái tủ ướp …ạnh 

Mùa hạ 

Trời….à cái bếp lò ….ung 

Mùa thu 

Trời thổi …..á vàng rụng …..ả tả. 

 (Lò Ngân Sủn) 

Bài 3.  Xếp các từ sau vào cột thích hợp: 

      thùy mị, tươi tắn, nết na, xinh xắn, thướt tha, thanh cao, rực rỡ, xinh tươi, thẳng thắn, 

chân thành, yểu điệu 

Từ thể hiện vẻ đẹp bên ngoài của con người Từ thể hiện nét đẹp trong tâm hồn, tính 

cách của con người. 

  

  

  

  

 

Bài 4. Gia đình em đã đón Tết với cây (cành) đào , cây mai hay cây quất?Hãy quan sát 

và ghi lại các ý miêu tả bộ phận của một trong ba loại cây trên.  

- Thân, gốc cây: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

- Cành, lá, tán cây: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

- Hoa, quả (nếu có):  
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

   Bài 5. Đố vui – vui đố 

Để nguyên tàu đến nghỉ ngơi, 

                                   Thêm huyền đẻ trứng mọi người đều ăn  

                                                        Là chữ:……………. 

 

 


