
 

 

BÀI 4 CÁI BÀN HỌC CỦA TÔI 

A. PHẦN A: ĐỌC CÁI BÀN HỌC CỦA TÔI 

Câu 1: (Phần I) 

Đề bài: 

Khởi động 

Nói với bạn về cái bàn học của em theo gợi ý: 

 

Phương pháp: 

Em hãy nói về cái bàn học của em theo các gợi ý: màu sắc, chất liệu, các bộ phận, công dụng,... 

Lời giải chi tiết: 

 Cái bàn học của em có màu nâu sậm. Chiếc bàn được làm bắt chất gỗ tốt. Bàn gồm có 

mặt bàn nhẵn bóng, phía dưới có một ngăn kéo và một chiếc tủ nhỏ có khóa. Em thường ngồi 

vào bàn để học tập vào mỗi buổi tối. 

Câu 2: (Phần II) 

Đề bài: 

Đọc: 

Cái bàn học của tôi 

Bố tôi làm nghề thợ mộc. Ngày tôi chuẩn bị vào lớp Một, bố tặng tôi một món quà đặc 

biệt. Đó là một cái bàn nhỏ xinh tự tay bố đóng. 

Năm nay, tôi đã lên lớp Hai nhưng màu gỗ vẫn còn vàng óng, mặt bàn nhẵn và sạch sẽ. 

Mặt bàn không quá rộng nhưng đủ để tôi đặt một chiếc đèn học và những quyển sách. Bên dưới 

bàn có hai ngăn nhỏ để tôi đựng đồ dùng học tập. Tôi rất thích hai ngăn bàn này vì nó giống 

như một kho báu bí mật. Dưới chân bàn, bố còn đóng một thanh gỗ ngang để tôi gác lên mỗi 

khi mỏi chân. Ở một góc bàn, bố khắc dòng chữ "Tặng con trai yêu thương!". 



 

 

Với tôi, đây là cái bàn đẹp nhất trên đời. Mỗi khi ngồi vào bàn học, tôi lại thấy thân 

quen và ấm áp như có bố ngồi bên cạnh. 

Cao Nguyệt Nguyên 

 

Câu 3: (Phần III) 

Đề bài: 

Cùng tìm hiểu: 

Câu 1: Món quà đặc biệt mà bố tặng bạn nhỏ là gì? 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ đoạn văn đầu tiên. 

Lời giải chi tiết: 

Món quà đặc biệt mà bố tặng cho bạn nhỏ là một cái bàn nhỏ xinh tự tay bố đóng. 

Câu 4: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Món quà có đặc điểm gì? 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ đoạn văn thứ hai. 



 

 

Lời giải chi tiết: 

Đặc điểm của món quà đó là: 

- Màu gỗ vàng óng 

- Mặt bàn không quá rộng, nhẵn và sạch sẽ 

- Bên dưới bàn có hai ngăn nhỏ 

- Dưới chân bàn có thanh gỗ để gác chân 

- Ở một góc bàn, bóo khắc dòng chữ “Tặng con trai yêu thương” 

Câu 5: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Vì sao bạn nhỏ rất thích hai ngăn bàn? 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ đoạn văn thứ 2, nửa sau cuối 

Lời giải chi tiết: 

Bạn nhỏ rất thích hai ngăn bàn vì nó giống như một kho báu bí mật. 

Câu 6: (Câu 4) 

Đề bài: 

Câu 4: Bạn nhỏ cảm thấy thế nào mỗi khi ngồi vào bàn học? 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ đoạn văn thứ 3. 

Lời giải chi tiết: 

Mỗi khi ngồi vào bàn học, bạn nhỏ cảm thấy thân quen và ấm áp như có bố ngồi bên cạnh. 

Câu 7: (Nội dung chính) 

Hình dáng, công dụng của cái bàn học, tình cảm của bạn nhỏ đối với bàn học và bố mình. 


