
 

 

TUẦN 9 ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 

Tiết 1 – 2 

Câu 1: (Câu 1) 

Đề bài: 

Câu 1: Tìm tên bài đọc tương ứng với nội dung của bài 

 

Phương pháp: 

Em nhớ lại nội dung của 5 bài tập đọc đã học rồi ghép nối với các nội dung phù hợp. 

Lời giải chi tiết: 

1 – c: Tôi là học sinh lớp 2 – Kể về ngày khai trường của một bạn học sinh lớp 2 

2 – a: Niềm vui của Bi và Bống – Kể về niềm vui của hai anh em 

3 – e: Một giờ học – Kể về cậu bé Quang tự tin nói trước lớp 

4 – d: Cái trống trường em – Nói về một đồ vật thân thuộc ở trường học 

5 – b: Cuốn sách của em – Giới thiệu về sách 



 

 

Câu 2: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Chọn đọc một bài và trả lời câu hỏi: 

 

Phương pháp: 

Em đọc lại các bài đọc rồi đưa ra câu trả lời phù hợp cho mỗi bài. 

Lời giải chi tiết: 

* Tôi là học sinh lớp 2 

Câu hỏi: Theo em, vì sao vào ngày khai trường, các bạn thường muốn đến trường sớm? 

Trả lời: Vào ngày khai trường, các bạn thường muốn đến trường sớm, theo em là vì các bạn 

cảm thấy háo hức, muốn tới lớp gặp lại thầy cô, bạn bè. 

* Em có xinh không? 

Câu hỏi: Cuối cùng, voi em nhận thấy mình xinh nhất khi nào? 

Trả lời: Cuối cùng, voi em nhận thấy mình xinh nhất khi mình là chính mình. 

* Niềm vui của Bi và Bống 

Câu hỏi: Theo em, vì sao Bi và Bống không vẽ tranh cho mình mà lại vẽ cho nhau? 



 

 

Trả lời: Vì cả hai anh em luôn nghĩ đến nhau, người này luôn muốn người kia vui. 

* Cầu thủ dự bị 

Câu hỏi: Theo gấu, cầu thủ dự bị là như thế nào? 

Trả lời: Theo cách hiểu của gấu, cầu thủ dự bị là người chơi được cho cả hai đội. 

* Cô giáo lớp em 

Câu hỏi: Em thích khổ thơ nào nhất? Vì sao? 

Trả lời: Em thích khổ thơ thứ 2 (Cô dạy em tập viết/ Gió đưa thoảng hương nhài/ Nắng ghé 

vào cửa lớp / Xem chúng em học bài) Vì khổ thơ này đã tả một khung cảnh rất đẹp trong giờ 

tập viết của học sinh. 

* Cái trống trường em 

Câu hỏi: Vì sao trong những ngày hè trống trường lại buồn? 

Trả lời: Trong trường lại buồn trong những ngày hè vì không có các bạn học sinh tới lớp, trống 

thấy nhớ các bạn. 

 


