
 

 

BÀI 2 ĐỒNG HỒ BÁO THỨC 

A. PHẦN A: ĐỌC ĐỒNG HỒ BÁO THỨC 

Câu 1: (Phần I) 

Đề bài: 

Khởi động: 

Giới thiệu một đồ vật trong nhà theo gợi ý: 

 

Phương pháp: 

Em chọn một đồ vật trong nhà (bàn ghế, đồng hồ, bộ ấm chén, quạt,...) rồi giới thiệu theo gợi 

ý: 

- Tên 

- Công dụng 

Lời giải chi tiết: 

- Đồng hồ báo thức: Giúp mọi người xem giờ, báo thức 

- Quạt điện: quạt mát 

- Bộ ấm chén: uống nước, mời nước tiếp khách 

- Gường: ngủ, nghỉ 

 

 



 

 

Câu 2: (Phần II) 

Đề bài: 

Đọc: 

Đồng hồ báo thức 

Tôi là một chiếc đồng hồ báo thức. Họ hàng tôi có nhiều kiểu dáng. Tôi thì có hình tròn. 

Trong thân tôi có bốn chiếc kim. Kim giờ màu đỏ, chạy chậm rãi theo từng giờ. Kim phút màu 

xanh, chạy nhanh theo nhịp phút. Kim giây màu vàng, hối hả cho kịp từng giây lướt qua. Chiếc 

kim còn lại là kim hẹn giờ. Cái nút tròn bên thân tôi có thể xoay được để điều chỉnh giờ báo 

thức. 

Gương mặt cũng chính là thân tôi. Người ta thường chú ý những con số có khoảng cách 

đều nhau ở trên đó. Thân tôi được bảo vệ bằng một tấm kính trong suốt, nhìn rõ từng chiếc kim 

đang chạy. 

Mỗi khi tôi reo lên, bạn nhớ thức dậy nhé! 

Võ Thị Xuân Hà 

 

Câu 3: (Phần III) 

Đề bài: 

Cùng tìm hiểu: 

Câu 1: Bài đọc giới thiệu về loại đồng hồ nào? 



 

 

 

Phương pháp: 

Em quan sát kĩ 3 cái đồng hồ xem đâu là đồng hồ báo thức. 

Lời giải chi tiết: 

Bài đọc giới thiệu về đồng hồ báo thức. 

 

Câu 4: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Kể tên các loại kim của đồng hồ báo thức. 

Phương pháp: 

Em quan sát chiếc đồng hồ báo thức và đọc kĩ đoạn văn thứ 1. 

Lời giải chi tiết: 

Các loại kim của đồng hồ báo thức đó là: 



 

 

- kim giờ màu đỏ 

- kim phút màu xanh 

- kim giây màu vàng 

- kim hẹn giờ 

Câu 5: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Đồng hồ báo thức giúp bạn nhỏ điều gì? 

Phương pháp: 

Em suy nghĩ và trả lời. 

Lời giải chi tiết: 

Đồng hồ báo thức giúp bạn nhỏ xem giờ và báo thức. 

Câu 6: (Câu 4) 

Đề bài: 

Câu 4: Nếu có đồng hồ báo thức, em sẽ sử dụng thế nào? 

Phương pháp: 

Em tự liên hệ bản thân để trả lời. 

Lời giải chi tiết: 

Nếu có đồng hồ báo thức, em sẽ sử dụng nó để báo thức giờ thức dậy mỗi ngày để đi học đúng 

giờ. 

Câu 7: (Nội dung chính) 

Đề bài: 

Các bộ phận chính của chiếc đồng hồ báo thức và công dụng của nó. Chúng ta cần biết giữ gìn, 

bảo vệ đồ dùng và duy trì thói quan học hành, sinh hoạt đúng giờ. 


