
 

 

BÀI 16 KHI TRANG SÁCH MỞ RA 

D. PHẦN D: MỞ RỘNG 

Câu 1: (Câu 1) 

Đề bài: 

Câu 1: Cho biết phiếu đọc sách dưới đây của bạn Nam có những nội dung gì. 

PHIẾU ĐỌC SÁCH 

Ngày: 19/10/2021 

Tên sách: Cái Tết của mèo con 

Tên tác giả: Nguyễn Đình Thi 

Điều em thích nhất: Mèo con rất dũng cảm. 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ những nội dung trong phiếu đọc sách của Nam. 

Lời giải chi tiết: 

Những nội dung có trong phiếu đọc sách của Nam đó là: Ngày mượn sách, tên sách, tên tác 

giả, điều em thích nhất trong cuốn sách 

Câu 2: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Ghi chép các thông tin về cuốn sách mà em đã đọc vào phiếu đọc sách theo mẫu 

(làm vào vở). 

PHIẾU ĐỌC SÁCH 

Ngày: (...) 

Tên sách: (...) 

Tên tác giả: (...) 



 

 

Điều em thích nhất: (...) 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ các mục rồi điền nội dung tương ứng với từng mục. 

Lời giải chi tiết: 

PHIẾU ĐỌC SÁCH 

Ngày: 10/10/2021 

Tên sách: Góc sân và khoảng trời 

Tên tác giả: Trần Đăng Khoa 

Điều em thích nhất: Bài thơ Sao không về Vàng ơi? 

Câu 3: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Nói về điều em thích nhất trong cuốn sách em đã đọc. 

 

Phương pháp: 

- Tên cuốn sách mà em yêu thích là gì? Của tác giả nào? 



 

 

- Nhân vật hoặc một điều gì đó trong cuốn sách mà em yêu thích. 

Lời giải chi tiết: 

* Bài tham khảo 1: 

Cuốn sách mà em yêu thích đó là Hoàng tử bé của tác giả Antoine De Saint-Exupéry. Nhân 

vật mà em yêu thích trong truyện đó là Hoàng tử bé, em thích được nghe hoàng tử bé kể những 

câu chuyện trên tinh cầu của cậu ấy và cả những người mà cậu ấy gặp khi rời khỏi tinh cầu của 

mình. 

* Bài tham khảo 2: 

Cuốn sách à em thích nhất đó là Truyện cổ tích Việt Nam. Trong các câu chuyện, em thích 

nhất là truyện Tấm Cám. Cô Tấm là người vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng. Mẹ con nhà Cám thì 

lại độc ác. Em rất thích nhân vật cô Tấm. 

 

 

 

 


