
 

 

BÀI 2 MỤC LỤC SÁCH 

E. PHẦN E: LUYỆN TẬP TẢ ĐỒ VẬT QUEN THUỘC (TIẾP THEO) 

Câu 1: (Câu a) 

Đề bài: 

a. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

Bố mua cho em một chiếc xe hơi đồ chơi màu đỏ rất đẹp. Bốn bánh xe tròn xoe làm 

bằng cao su màu đen, giúp xe chạy rất êm. Hai cái đèn phía đầu xe luôn chớp chớp mỗi khi em 

chạm tay vào. Trên nóc xe gắn một cái ăng-ten nho nhỏ. Mỗi khi em bấm nút điều khiển, xe 

vừa chạy vừa kêu “tin, tin" nghe rất vui tai. 

 

• Đồ chơi của bạn nhỏ tên là gì? 

• Mỗi đặc điểm sau của đồ chơi được tả bằng những từ ngữ nào? 

 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ lại đoạn văn để trả lời các câu hỏi. 

Lời giải chi tiết: 

* Đồ chơi của bạn nhỏ là chiếc xe hơi đồ chơi. 



 

 

* Mỗi đặc điểm của đồ chơi được tả bằng từ ngữ như sau: 

- Màu sắc: màu đỏ 

- Bánh xe: tròn xoe, bằng cao su, màu đen, chạy êm 

- Đèn xe: chớp chớp khi chạm tay vào 

- Hoạt động: Mỗi khi bấm nút điều khiển xe vừa chạy vừa kêu “tin, tin” 

Câu 2: (Câu b) 

Đề bài: 

b. Viết 4 – 5 câu tả chú gấu bông dựa vào hình và từ ngữ gợi ý. 

 

Phương pháp: 

Em miêu tả về gấu bông dựa vào các ý: 

- Tên 

- Đặc điểm: hình dáng, màu sắc, bộ phận nổi bật 

- Tình cảm 

Lời giải chi tiết: 

 Món đồ chơi mà em yêu thích là chú gấu bông. Chú có hình dáng nhỏ bé xinh xắn. 

Toàn thân chú được bao phủ bởi màu nâu và vàng. Nổi bật trên thân chú gấu là chiếc nơ màu 

đỏ bắt mắt. Em rất yêu chú gấu. Tối nào đi ngủ em cũng ôm gấu mới có thể ngủ ngon. 


