
 

 

BÀI 3 YÊU LẮM TRƯỜNG ƠI 

C. PHẦN C: TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM. CÂU KIỂU AI THẾ NÀO? 

Câu 1: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Tìm từ ngữ 

a. Chỉ đặc điểm có trong đoạn văn: 

 Trường mới của em xây trên nền ngôi trường cũ lợp lá. Nhìn từ xa, những mảng tường 

vàng, ngói đỏ như những cánh hoa lấp ló trong câu. 

Ngô Quân Miện 

b. Chỉ đặc điểm của ngôi trường em đang học. 

 

Phương pháp: 

a. Em hãy tìm những từ chỉ đặc điểm (tính chất, màu sắc) có trong đoạn văn. 

b. Em dựa vào đoạn văn phía trên để viết đoạn văn miêu tả trường em 

 



 

 

Lời giải chi tiết: 

a. Những từ chỉ đặc điểm có trong đoạn văn đó là: cũ, mới, xa, vàng, đỏ 

b. Viết đoạn văn tả ngôi trường em đang học: 

 Ngôi trường của em đang học được xây dựng trên một mảnh đất có địa hình cao. Nhìn 

từ trên cao, ngôi trường giống như một hình chữ u khổng lồ. Tường được sơn màu vàng, ngói 

màu đỏ tươi. Sân trường trồng những cây xanh tỏa bóng mát xuống sân trường. 

Câu 2: (Câu 4) 

Đề bài: 

Câu 4: Đặt 1 – 2 câu có từ ngữ tìm được ở bài tập 3. 

Phương pháp: 

Em đặt câu với các từ mà em tìm được cũ, mới, xa, vàng, đỏ 

Lời giải chi tiết: 

- Chiếc áo của Lan đã cũ. 

- Mẹ mua cho Bình chiếc áo mới. 

- Nhà em ở xa trường. 

- Ngôi nhà được sơn màu vàng. 

- Hoa phượng màu đỏ. 

Câu 3: (Vận dụng) 

Đề bài: 

Vận dụng: Chơi trò chơi Ca sĩ nhí 

- Hát một bài hát về mái trường 

- Nói 1 – 2 câu về bài hát đó 

 



 

 

Lời giải chi tiết: 

Gợi ý: 

- Bài hát: Em yêu trường em 

- Nói 1 – 2 câu về bài hát đó: 

+ Bài hát “Em yêu trường em” của tác giả Hoàng Vân. 

+ “Em yêu trường em” là một bài hát nói về tình yêu của bạn nhỏ với mái trường. 

 

 


