
 

 

BÀI 2 THỜI KHÓA BIỂU 

B. PHẦN B: NGHE VIẾT CHUYỆN CỦA THƯỚC KẺ. PHÂN BIỆT GH/G, TR/CH, 

AO/AU 

Câu 1: (Câu 1) 

Đề bài: 

a. Nghe viết Chuyện của thước kẻ 

Chuyện của thước kẻ 

Trong cặp sách, thước kẻ làm bạn với bút mực và bút chì. Chúng sống cùng nhau rất 

vui vẻ. Mỗi hình vẽ đẹp, mỗi đường kẻ thẳng tắp là niềm vui chung của cả ba. 

Câu 2: (Câu b) 

Đề bài: 

b. Tìm từ ngữ chức tiếng bắt đầu bằng chữ g hoặc chữ gh, dùng để chỉ: 

• Một loại quả vỏ có gai, khi chín màu đỏ, thường dùng để nấu xôi. 

• Con vật thường gáy báo hiệu ngày mới. 

• Con vật gần giống cua biển, vỏ có hoa, càng dài. 

 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ các gợi ý, quan sát tranh rồi tìm từ ngữ thích hợp. 

Lời giải chi tiết: 

• Một loại quả vỏ có gai, khi chín màu đỏ, thường dùng để nấu xôi: quả gấc 



 

 

• Con vật thường gáy báo hiệu ngày mới: gà trống 

• Con vật gần giống cua biển, vỏ có hoa, càng dài: con ghẹ 

 

Câu 3: (Câu c) 

Đề bài: 

c. Chọn chữ hoặc vần thích hợp với mỗi ô hoa, giải câu đố: 

 

 



 

 

Phương pháp: 

Em điền chữ hoặc vần thích hợp rồi giải đố. 

Lời giải chi tiết: 

* Chữ ch hoặc chữ tr: 

Chẳng phải ảnh, chẳng phải tranh 

Mà ai xem cũng thấy mình ở trong. 

=> Đáp án là cái gương 

* Chữ ao hoặc vần au và dấu thanh (nếu cần) 

Đi đâu cũng phải có nhau 

Một phải, một trái không bao giờ rời 

Cả hai đều mến yêu người 

Theo chân đi khắp bao nơi xa gần. 

=> Đáp án đôi dép 


