
 

 

BÀI 4 BẠN MỚI 

A. PHẦN A: ĐỌC BẠN MỚI 

Câu 1: (Phần I) 

Đề bài: 

Khởi động: 

Nói với bạn những điều em học được ở các bạn trong lớp. 

Phương pháp: 

Em liên hệ bản thân mình. 

Lời giải chi tiết: 

Em học được rất nhiều điều lí thú ở những người bạn xung quanh mình. 

- Bạn Thắng chỉ em mẹo làm toán nhanh và vẫn chính xác. 

- Bạn Lan dạy em cách vẽ tranh đẹp hơn. 

- Bạn Ngọc nói cho em biết cách quan sát một đồ vật. 

- Bạn Bình kể cho em những câu chuyện thú vị mà bạn ấy đọc được trong sách. 

- Bạn Quỳnh chỉ em cách chăm sóc chó mèo. 

.... 

Câu 2: (Phần II) 

Đề bài: 

Đọc: 

Bạn mới 

Năm học mới, Kim có hai người bạn mới. 

Bạn thứ nhất là Sa Li, cô bé có làn da màu mật ong. Mắt Sa Li rất to, mi dày rợp. Bạn 

mặc chiếc áo dài màu hồng phấn, nhưng không xẻ tà như áo dài của cô giáo. Trên áo có đến 



 

 

hai dải lụa trang trí hoa văn thật nổi bật: một dải thắt ngang lưng, một dải chéo qua vai. Sa Li 

nói chiếc áo dài này là trang phục truyền thống của dân tộc Chăm. 

Bạn thứ hai là Vừ, người Tày, vừa theo gia đình chuyển vào từ một tỉnh miền núi phía 

Bắc. Vừ có vóc dáng khoẻ mạnh, nước da đỏ hồng, mắt hơi xếch. Áo Vừ mặc không rực rỡ 

như Sa Li mà chỉ đậm một màu chàm. Trước ngực áo có điểm hàng khuy vải xinh xinh. 

Kim thích thú chuyện trò với hai người bạn mới, mỗi bạn giúp Kim biết thêm bao điều 

thú vị. 

An Hoà 

 

• Chăm, Tày: tên hai dân tộc thiểu số của Việt Nam. 

• Truyền thống: thói quen hình thành đã lâu đời, được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ 

khác. 

 

 

 



 

 

Câu 3: (Phần III) 

Đề bài: 

Cùng tìm hiểu: 

Câu 1: Theo em, đâu là hai người bạn mới của lớp Kim? 

 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ đoạn văn thứ 2, 3 trong bài rồi quan sát kĩ trang phục của hai bạn rồi lựa chọn. 

Lời giải chi tiết: 

Hai người bạn mới của lớp Kim là hai người bạn đứng ngoài cùng. 



 

 

 

Câu 4: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Bạn Sa Li mặc trang phục như thế nào? 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ đoạn văn thứ 2. 

Lời giải chi tiết: 

Trang phục của bạn Sa Li: 

- Áo dài màu hồng phấn nhưng không xẻ tà hai bên. 

- Trên áo có hai dải lụa được trang trí nổi bật. Một dải thắt ngang lưng còn một dải vắt chéo 

qua vai. 

 

 



 

 

Câu 5: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Tìm từ ngữ tả hình dáng của bạn Vừ. 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ đoạn văn thứ 3. 

Lời giải chi tiết: 

Những từ ngữ tả hình dáng của bạn Vừ là:  

- Vóc dáng: khỏe mạnh 

- Nước da: đỏ hồng 

- Mắt: hơi xếch 

Câu 6: (Câu 4) 

Đề bài: 

Câu 4: Vì sao Kim thích trò chuyện với hai người bạn mới? 

Phương pháp: 

4. Em đọc kĩ đoạn văn thứ 4. 

Lời giải chi tiết: 

Kim thích trò chuyện với hai người bạn mới bởi vì mỗi bạn đều cho Kim biết thêm bao nhiêu 

điều thú vị. 

Câu 7: (Ghi nhớ) 

Nội dung chính: Những điều thú vị khi được làm quen với những người bạn mới. 

Liên hệ bản thân: Biết quý mến và tôn trọng bạn bè. 


