
 

 

BÀI 2 DANH SÁCH TỔ EM 

C. PHẦN C: MỞ RỘNG VỐN TỪ TRƯỜNG HỌC 

Câu 1: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Thực hiện các yêu cầu dưới đây: 

a. Tìm trong đoạn văn dưới đây từ ngữ chỉ các khu vực ở trường. 

Buổi học đầu tiên, Lương dẫn Mai đi quanh trường. Em giới thiệu cho bạn phòng đọc sách, 

phòng y tế, nhà bếp và sân bóng. Nơi nào cũng rộng rãi và thoáng mát. 

Cẩm Tú 

b. Tìm thêm 2 – 3 từ ngữ: 

• Chỉ các nơi học tập, làm việc ở trường 

• Chỉ những người làm việc ở trường 

 

Phương pháp: 

a. Em đọc thật kĩ đoạn văn 

b. Em liên hệ thực tế trường em. 

Lời giải chi tiết: 

a. Những từ ngữ chỉ các khu vực ở trường có trong đoạn văn đó là: phòng đọc sách, phòng y 

tế, nhà bếp, sân bóng 

b. 

- Chỉ các nơi học tập, làm việc ở trường: phòng học, phòng thí nghiệm, phòng vi tính, phòng 

hiệu trưởng, phòng hội đồng, phòng truyền thống, phòng đọc sách,… 



 

 

- Chỉ những người làm việc ở trường: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng, giáo viên, lao 

công, bảo vệ,… 

Câu 2: (Câu 4) 

Đề bài: 

Câu 4: Đặt 1- 2 câu để giới thiệu về: 

a. Một khu vực học tập ở trường mà em thích: 

M: Thư viện là nơi có rất nhiều sách hay. 

b. Một môn học em yêu thích. 

c. Một bạn học cùng tổ với em. 

Phương pháp: 

a. Em hãy đặt câu nói về đặc điểm, công dụng của nơi đó, 

b. Em có thể chia sẻ về việc gì sao em thích môn học đó? Môn học đó giúp ích gì cho em? 

c. Em có thể giới thiệu những thông tin về tên tuổi, ngày sinh, sở thích của người bạn đó. 

Lời giải chi tiết: 

a. – Sân bóng là nơi chúng em được thỏa sức với niềm đam mê. Sau những giờ học căng thẳng, 

em thường thích cùng bạn bè tới đây. 

   - Phòng đọc sách là nơi cực kì yên tĩnh. Em thích tới đó để tìm đọc sách, báo, tạp chí mình 

yêu thích. 

b. – Môn học yêu thích của em là Tiếng Việt. Em thích đọc những mẩu truyện trong sách. 

Thông qua những bài đọc ấy, em học tập được rất nhiều điều bổ ích. 

   - Môn học yêu thích của em là môn Toán. Em thích việc làm tính và giải những bài toán khó. 

c.  – Nguyễn Thảo Trang là bạn học cùng tổ với em. Bạn sinh ngày 19 – 2 – 2014. Bạn rất yêu 

thích ca hát. 

     - Nguyễn Quốc Bình là bạn học cùng tổ với em. Bạn sinh ngày 14 – 5 – 2014. Bạn rất yêu 

thích võ thuật. 


