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Câu 1. Viết lời cho em đáp lại lời cảm ơn trong mỗi trường hợp sau: 

a) Em cho bạn mượn quyển truyện. Bạn em nói: Cám ơn bạn. Tuần sau mình sẽ trả”. 

-  Bạn cứ cầm lấy mà đọc, khi nào xong trả mình cũng được. Hoặc: “Mình chưa cần, cậu cứ giữ 

lấy mà đọc”. 

-  Em đến thăm bạn ốm. Bạn em nói: “Cám ơn bạn. Mình sắp khỏe rồi”. 

-  Cậu sắp khỏi là mình vui lắm. Có gì mà cậu cám ơn. 

b) Em rót nước mời khách đến nhà. Khách nói: “Cám ơn cháu. Cháu ngoan quá!” 

- Cháu cám ơn lời khen của bác. Bác cứ tự nhiên ạ! 

Câu 2. Đọc bài “Chim chích bông” (Sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 30) rồi viết vào chỗ trống: 

a) Những câu tả hình dáng của chích bông: 

- Chích bông là một con chim nhỏ bé, xinh đẹp. 

-  Hai chân chích bông xinh xinh bằng hai chiếc tăm. 

-  Hai cánh nhỏ xíu. 

- Cặp mỏ chích bông bé tí tẹo bằng hai mảnh vỏ trấu chắp lại. 

b) Những câu tả hoạt động của chích bông: 

- Hai cái chân tăm ấy nhảy cứ liên liến. 

- Cánh nhỏ mà xoải nhanh vun vút. 

- Cặp mỏ tí hon gắp sâu nhanh thoăn thoắt, biết moi những con sâu nằm bí mật trong thân cây. 

Câu 3. Viết 2, 3 câu về một loài chim em thích: 

“Đó là một con chim sáo biết nói mà bố nuôi từ lâu. Hai cái chân vàng như nghệ. Mỗi lần khách 

đến, nó nói rất điệu nghệ: “Chào khách! Chào khách!”. 
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