
 

 

BÀI 2 LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI 

C. PHẦN C: MỞ RỘNG VỐN TỪ BẠN BÈ 

Câu 1: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Tìm từ ngữ không cùng nhóm trong mỗi dòng sau: 

a. bạn học, bạn bè, kết bạn, bạn thân 

b. chạy bộ, bơi lội, tốt bụng, múa hát 

Phương pháp: 

a. Từ không cùng nhóm là từ chỉ hành động 

b. Từ không cùng nhóm là từ không chỉ hành động 

Lời giải chi tiết: 

Từ không cùng nhóm đó là: 

a. kết bạn 

b. tốt bụng 

Câu 2: (Câu 4) 

Đề bài: 

Câu 4: Thực hiện các yêu cầu dưới đây: 

a. Chọn từ ngữ ở bài tập 3 phù hợp với mỗi ….. 

 An và Bích là đôi …. Cuối tuần, hai bạn thường ….. quanh công viên. Mùa hè, hai bạn 

cùng tham gia câu lạc bộ ……. 



 

 

 

b. Đặt 1 – 2 câu nói về một việc em thích làm trong ngày nghỉ cuối tuần. 

Phương pháp: 

a.  

- Chỗ trống thứ 1: Em lựa chọn một từ ngữ phù hợp ở bài 3a để điền 

- Chỗ trống thứ 2: Em quan sát bức tranh được khoanh tròn thứ 1, xác định hai bạn đang làm 

gì rồi chọn một từ ngữ thích hợp ở bài 3b để điền. 

- Chỗ trống thứ 3: Em quan sát bức tranh được khoanh tròn thứ 2, xác định hai bạn đang làm 

gì rồi chọn một từ ngữ thích hợp ở bài 3b để điền. 

b. Em lựa chọn việc thích làm vào cuối tuần rồi viết lại bằng 1 – 2 câu. 

Lời giải chi tiết: 

a.  

 An và Bích là đôi bạn thân. Cuối tuần, hai bạn thường chạy bộ quanh công viên. Mùa 

hè, hai bạn cùng tham gia câu lạc bộ bơi lội. 



 

 

b.  

- Cuối tuần, em thường tới thăm bà ngoại. Em thích nghe bà kể những câu chuyện cổ tích. 

- Cuối tuần em thường dành thời gian cho việc vẽ tranh. Em thích vẽ mọi thứ mà mình yêu quý 

bên những bức tranh. 


