
Soạn bài tập đọc Mùa xuân đến trang 17 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 

HỌC TẬP  - LỚP 2 –  TIẾNG VIỆT LỚP 2 - SOẠN TIẾNG VIỆT LỚP 2 TUẦN 20 

Câu hỏi 1. Dấu hiệu nào báo mùa xuân về? 

- Hướng dẫn: Em đọc kĩ lại bài xem dấu hiệu gì của một loài hoa thay đổi thì nó báo hiệu mùa 

xuân về. Tìm được dấu hiệu thay đối đó là em đã có câu trả lời chính xác. 

-     Gợi ý: “Hoa mận............. thì mùa xuân về”. 

Câu hỏi 2. Kế lại những thay đổi của bầu trời và mọi vật khi mùa xuân đến? 

-  Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn đầu của bài, tìm những vẻ thay đổi về màu sắc của bầu trời, nắng, 

sự hoạt động của cây cối, của chim chóc. Đó chính là những thay đổi của vạn vật mà em cần tìm. 

-     Bầu trời ngày............. Nắng vàng.. 

-     Vườn cây........... ra hoa. 

-     Hoa bưởi. 

-      Hoa nhãn. 

-     Hoa cau. 

-     Vườn cây thì đầy. 

-     Chích chòe. 

-     Chú khướu. 

-     Chào mào. 

-    Cu gáy., 

-     Chim sâu.............. 

Câu hỏi 3. Tìm những từ ngữ trong bài giúp em cảm nhận được: 

1. Hương vị riêng của mỗi loài mùa xuân. 

2. Vẻ riêng của mỗi loài chim. 

-      Gợi ý: 

a) Hương vị riêng của mỗi loài hoa xuân được thể hiện qua các từ ngữ: 

-        Hoa bưởi: nồng nàn. 
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-        Hoa nhãn: ngọt. 

-        Hoa cau: thoảng qua 

b) Vẻ riêng của mỗi loài chim được thể hiện qua các từ ngữ: 

-        Chích chòe: nhanh nhảu. 

-        Chú khướu: lắm điều. 

-        Chào mào: đỏm dáng. 

-        Cu gáy: trầm ngâm. 

-        Chim sâu: vui cùng vườn cây và các loài chim bạn. Trong trí nhớ thì sáng ngời hình ảnh 

một cánh hoa mận trắng nở cuối đông, báo trước xuân về. 
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