
Soạn bài tập làm văn: Đáp lời đồng ý trang 67 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 

HỌC TẬP  - LỚP 2 –  TIẾNG VIỆT LỚP 2 - SOẠN TIẾNG VIỆT LỚP 2 TUẦN 25 

Câu 1. Viết lời đáp trong mỗi đoạn đối thoại sau: 

a. - Hương cho tớ mượn cái tẩy nhé? 

- ừ. 

- Cám ơn bạn. 

b.- Em cho anh chạy thử cái tàu thủy của em nhé? 

-       Vâng. 

-       Ồ thật là ngoan. 

Câu 2. Quan sát tranh (Sách Tiếng Việt 2, tập 2. trang 67), trả lời các câu hỏi sau: 

a. Tranh vẽ cảnh gì? 

-  Tranh vẽ cảnh biển vào một buổi sáng đẹp trời. Mặt trời tròn như một quả cầu lửa chiếu những 

tia nắng hồng xuống mặt biển rộng. 

b. Sóng biển như thế nào? 

- Những cơn sóng dềnh lên, tung bọt trắng, đuổi nhau ra xa... 

c. Trên mặt biển có những gì? 

- Trên mặt biển, những cánh buồm nâu no gió đang lướt sóng ra khơi. 

d. Bầu trời như thế nào? 

- Trên bầu trời, những cánh hải âu đang chao lượn. Thỉnh thoảng có những chú sà xuống mặt 

biển dập cánh nô đùa với sóng biển, trông thật đẹp mắt. 

“Bức tranh vẽ cảnh biển vào một buổi sáng đẹp trời. Mặt trời tròn như một quả cầu lửa, chiếu 

những tia nắng hồng xuống mặt biến rộng. Những cơn sóng dềnh lên tung bọt trắng rồi hối hả 

đuổi nhau ra xa. Những cánh buồm nâu no gió đang lướt sóng ra khơi. Trên bầu trời, đây đó từng 

cánh hải âu chao liệng. Thỉnh thoảng có những chú sà xuống mặt biển đập cánh rồi tung vọt lên 

cao, trông thật thích mắt”. 
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