
 

 

 

BÀI 12 DANH SÁCH HỌC SINH 

C. PHẦN C: LUYỆN TẬP 

Câu 1: (Câu 1) 

Đề bài: 

Luyện từ và câu 

Câu 1: Giải câu đố để tìm từ ngữ chỉ sự vật. 

a.  

Cái gì tích tắc ngày đêm, 

Nhắc em đi ngủ, nhắc em học bài 

Một anh chậm bước khoan thai, 

Một anh chạy những bước dài thật nhanh? 

(Là cái gì?) 

b.  

Ruột dài từ mũi đến chân 

Mũi mòn ruột cũng dần dần mòn theo. 

(Là cái gì?) 

c.  

Nhỏ như cái kẹo 

Dẻo như bánh giầy 

Học trò lâu nay 

Vẫn dùng đến nó. 

(Là cái gì?) 



 

 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ thông tin trong mỗi câu để giải đố. 

a. Kêu tích tắc, có tác dụng báo thời gian, gồm 1 bộ phận chạy nhanh và 1 bộ phận chạy chậm 

b. Có ruột dài, ruột và mũi mòn cùng lúc với nhau 

c. nhỏ và dẻo, đồ dùng học tập 

Lời giải chi tiết: 

a. Cái đồng hồ 

b. Bút chì 

c. Cục tẩy 

Câu 2: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Tìm từ ngữ chỉ đặc điểm trong các câu đố trên: 

M: chậm 

Phương pháp: 

Từ chỉ đặc điểm là những từ ngữ chỉ màu sắc, tính chất, điểm riêng biệt của sự vật. 

Lời giải chi tiết: 

a. chậm, khoan thai, dài, nhanh 

b. mòn 

c. nhỏ, dẻo 

Câu 3: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Đặt một câu nêu đặc điểm của đồ vật ở trường, lớp. 

M: Thân trống nâu bóng. 



 

 

 

Phương pháp: 

Em đặt câu theo mẫu. 

Lời giải chi tiết: 

- Mặt bàn sạch sẽ. 

- Quạt trần xanh xanh. 

Câu 4: (Phần II) 

Đề bài: 

Luyện viết đoạn văn 

Câu 1: Đọc danh sách dưới đây và trả lời câu hỏi. 

 

 

 

 



 

 

Danh sách học sinh tổ 1 lớp 2A đăng kí đi tham quan 

 

a. Tổ 1 lớp 2A có bao nhiêu học sinh? 

b. Có mấy bạn đăng kí đi tham quan Lăng Bác? 

c. Có mấy bạn đăng kí đi tham quan Bảo tàng Dân tộc học? 

Phương pháp: 

Em quan sát thật kĩ bản danh sách để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết: 

a. Tổ 1 lớp 2A có 8 bạn học sinh. 

b. Có 4 bạn đăng kí đi tham quan Lăng Bác. 

c. Có 4 bạn đăng kí đi tham quan Bảo tàng Dân tộc học. 

Câu 5: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Lập danh sách tổ em đăng kí tham gia các câu lạc bộ của trường như: câu lạc bộ 

cờ vua, Võ thuật, bơi lội,... 

 



 

 

Phương pháp: 

Em lập bản danh sách gồm những nội dung sau: 

- Tên bản danh sách 

- Bảng gồm các nội dung sau: 

+ Số thứ tự 

+ Họ và tên (xếp theo thứ tự bảng chữ cái) 

+ Giới tính 

+ Ngày sinh 

+ Câu lạc bộ 

Lời giải chi tiết: 

DANH SÁCH TỔ 1 – LỚP 2A ĐĂNG KÍ THAM GIA CÂU LẠC BỘ 

NĂM HỌC 2021 – 2022 

STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Câu lạc bộ 

1 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 11 – 9 – 2014 Võ thuật 

2 Đặng Tiến Bình Nam 15 – 7 – 2014 Bơi lội 

3 Phạm Thùy Dung Nữ 5 – 3 – 2014 Vẽ 

4 Trần Việt Đức Nam 6 – 9 – 2014 Cờ vua 

5 Nguyễn Hương Giang Nữ 20 – 6 – 2014 Âm nhạc 

6 Phùng Thu Hà Nữ 29 – 4 – 2014 Vẽ 

7 Nguyễn Bảo Long Nam 30 – 6 – 2014 Cờ vua 

8 Trần Đức Minh Nam 21 – 3 – 2014 Âm nhạc 

9 Phan Quang Sáng Nam 4 – 8 – 2014 Vẽ 



 

 

10 Nguyễn Thảo Thư Nữ 7 – 5 – 2014 Âm nhạc 

11 Đặng Thùy Vân Nữ 7 – 1 – 2014 Bơi lội 

12 Phạm Hải Yến Nữ 9 – 3 – 2014 Võ thuật 

 


