
 

 

BÀI 16 KHI TRANG SÁCH MỞ RA 

A. PHẦN A: ĐỌC 

Câu 1: (Phần I) 

Đề bài: 

Khởi động 

Nói tên những cuốn sách mà em đã đọc. Giới thiệu về một cuốn sách mà em thích nhất. 

Phương pháp: 

- Em kể tên các cuốn sách mà em đã đọc 

- Giới thiệu một cuốn sách mà em thích nhất: tên cuốn sách, tên tác giả, nội dung chính của 

cuốn sách,… 

Lời giải chi tiết: 

- Những cuốn sách mà em đã được đọc đó là: Những tấm lòng cao cả, Truyện cổ tích Việt Nam, 

Truyện ngụ ngôn Việt Nam, Dế Mèn phiêu lưu ký,.. 

- Cuốn sách mà em thích nhất là Dế Mèn phiêu lưu ký của tác giả Tô Hoài. Cuốn sách kể về 

hành trình phiêu lưu, ngắm nhìn thế giới và hành hiệp trượng nghĩa của chú Dế Mèn. 

Câu 2: (Phần II) 

Đề bài: 

Bài đọc: 



 

 

 

Từ ngữ: 

- Cỏ dại: Cỏ mọc tự nhiên 

- Thứ đến: Sau đó 

Câu 3: (Phần III) 

Đề bài: 

Trả lời câu hỏi: 

Câu 1: Sắp xếp các sự vật sau theo thứ tự được nhắc đến trong khổ thơ đầu: 

a. cánh chim 

b. cỏ dại 

c. người lớn 

d. trẻ con 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ khổ thơ thứ 1 



 

 

Lời giải chi tiết: 

Sắp xếp các sự vật theo thứ tự được nhắc đến trong khổ thơ: 

b. cỏ dại 

a. cánh chim 

d. trẻ con 

c. người lớn 

Câu 4: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Ở khổ thơ thứ hai và thứ ba, bạn nhỏ thấy những gì trong trang sách? 

 



 

 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ khổ thơ 2 và 3 và quan sát kĩ các bức tranh. 

Lời giải chi tiết: 

Những thứ mà bạn nhỏ thấy trong khổ thơ thứ 2 và 3 là: 

- Khổ thơ thứ 2: biển, cánh buồm, rừng, gió 

- Khổ thơ thứ 3: lửa, ao, giấy 

Câu 5: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Theo em, khổ thơ cuối ý nói gì? 

a. Trong trang sách có tiếng sóng vỗ. 

b. Trong trang sách có mây trời đang bay. 

c. Trong trang sách có nhiều điều thú vị về cuộc sống. 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ khổ thơ cuối. 

Lời giải chi tiết: 

Khổ thơ cuối ý nói: 

c. Trong trang sách có nhiều điều thú vị về cuộc sống. 

Câu 6: (Câu 4) 

Đề bài: 

Câu 4: Tìm những tiếng có vần giống nhau ở cuối các dòng thơ. 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ các tiếng cuối các dòng thơ. 

 



 

 

Lời giải chi tiết: 

Những tiếng có vần giống nhau ở cuối các dòng thơ là: lại – dại, đâu – sâu, gì – đi 

Câu 7: (Phần IV) 

Đề bài: 

Luyện tập theo văn bản đã học 

Câu 1: Tìm các từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ thứ hai hoặc thứ ba. 

Phương pháp: 

Em đọc khổ thơ thứ 2 và 3 

Lời giải chi tiết: 

Những sự vật xuất hiện trong khổ thơ thứ 2 và 3 là: trang sách, biển, cánh buồm, rừng, gió, lửa, 

giấy, ao 

Câu 8: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Đặt một câu về một cuốn truyện. 

M: Truyện Tích Chu nói về tình cảm bà cháu. 

Phương pháp: 

Em dựa vào mẫu để hoàn thành bài. 

Lời giải: 

Đặt câu 

- Cuốn Truyện Cổ tích Việt Nam là một cuốn sách hay. 

- Truyện Cây táo thần dạy con người ta rằng không nên sống ích kỷ. 

- Truyện Há miệng chờ sung khuyên con người ta không nên sống lười biếng. 

- Truyện Cây khế khuyên con người không nên tham lam. 



 

 

Câu 9: (Ghi nhớ) 

Đề bài: 

- Nội dung chính: Trong mỗi trang sách chứa đựng rất nhiều tri thức và những điều lí thú. 

- Liên hệ bản thân: Thêm yêu sách và có hứng thú đọc sách. 


