
 

 

BÀI 2 DANH SÁCH TỔ EM 

A. PHẦN A: ĐỌC DANH SÁCH TỔ EM 

Câu 1: (Câu 1) 

Đề bài: 

Khởi động: 

Giới thiệu về các thành viên trong tổ em 

Phương pháp: 

Em hãy giới thiệu thông tin mà em biết về các thành viên trong tổ em. Ví dụ: ngày sinh, sở 

thích, môn học yêu thích,…. 

Lời giải chi tiết: 

Tham khảo: 

Bạn Nguyễn Quỳnh Anh là thành viên trong tổ 3 chúng em. Quỳnh Anh sinh ngày 28 – 9 – 

2014. Bạn yêu thích vẽ nên đang tham gia câu lạc bộ vẽ của trường. 

Câu 2: (Phần II) 

Đề bài: 

Đọc: 

Danh sách tổ em 

DANH SÁCH TỔ 1 – LỚP 2A ĐĂNG KÍ THAM GIA CÂU LẠC BỘ 

NĂM HỌC 2021 – 2022 



 

 

 

Câu 3: (Phần III) 

Đề bài: 

Cùng tìm hiểu: 

Câu 1: Học sinh tổ 1, lớp 2A lập bản danh sách để làm gì? 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ dòng tiêu đề ở đầu bản danh sách 

Lời giải chi tiết: 

Học sinh tổ 1, lớp 2A lập bản danh sách để đăng ký tham gia câu lạc bộ. 

Câu 4: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Bản danh sách có những cột nào? 

Phương pháp: 

Em quan sát bản danh sách 



 

 

Lời giải chi tiết: 

Bản danh sách có 5 cột: 

- Số thứ tự 

- Họ và tên 

- Giới tính 

- Ngày sinh 

- Câu lạc bộ 

Câu 5: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Chọn biểu tượng phù hợp với từng câu lạc bộ: 

 

Phương pháp: 

Em hãy quan sát kĩ các bức tranh. 

Lời giải chi tiết: 

Chọn biểu tượng phù hợp với từng câu lạc bộ: 

 

 



 

 

Câu 6: (Câu 4) 

Đề bài: 

Câu 4: Đọc thông tin của các bạn đăng ký tham gia Câu lạc bộ Chim sơn ca 

Phương pháp: 

Em quan sát bản danh sách 

Lời giải chi tiết: 

Thông tin của các bạn đăng kí tham gia Câu lạc bộ Chim sơn ca: 

- Bạn Nguyễn Thị Kim Liên, giới tính nữ, sinh ngày 7 – 10 – 2014 

- Bạn Lê Văn Tâm, giới tính nam, sinh ngày 30 – 11- 2014 

Câu 7: (Ghi nhớ) 

Nội dung chính: Danh sách tổ để biết thông tin về các thành viên và câu lạc bộ các bạn tham 

gia 

Liên hệ bản thân: Hiểu biết thông tin về bạn bè để có thể liên hệ, giúp đỡ nhau. 


