
TẬP LÀM VĂN: KỂ VỀ NGƯỜI THÂN 

Câu 1. Kể về ông , bà (hoặc một người thân) của em. 

a. Ông, bà (hoặc người thân) của em năm nay bao nhiêu tuổi ?  

b. Ông, bà (hoặc người thân) của em làm nghề gì ? 

c. Ông, bà (hoặc người thân) của em yêu quý, chăm sóc em như thế nào?  

Soạn bài tập làm văn tuần 10 SGK Tiếng việt 2 

Gợi ý trả lời các câu hỏi như sau: 

a. 

- Ông nội em năm nay … tuổi. 

b. 

- Ông nội em làm nghề ... 

c. 

- Ông yêu thương em nhất nhà,  

- Ông thường dẫn em đi chơi công viên, cùng em đi mua sách hay dạo phố,…  

- Ông dạy em những điều hay lẽ phải và luôn động viên em phải cố gắng học tập thật giỏi.  

Câu 2. Dựa theo lời kể ở bài tập 1, hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu ) về ông, bà hoặc 

một người thân của em. 

Bài làm 

Ông ngoại em năm nay đã hơn 70 tuổi. Ông từng là một người thợ cơ khí rất giỏi, ông bảo trước 

đây ông còn từng là thợ máy sửa chữa trong thời chiến tranh. Tới giờ, tuy đã nhiều tuổi nhưng 

ông vẫn mở một tiệm sửa xe đạp nhỏ để chữa xe cho các bạn và anh chị học sinh. Chính vì vậy, 

ông luôn được mọi người yêu quý. Trong gia đình, ông dành tình thương cho em nhiều nhất. Vào 

mỗi dịp cuối tuần, ông thường dẫn em đi chơi công viên, cùng em đi mua sách hay dạo phố,… 

Ông dạy em những điều hay lẽ phải và luôn động viên em phải cố gắng trong học tập. Với em, 

ông là một tấm gương sáng để bản thân em noi theo. Em rất yêu quý ông nội của mình và em 

mong rằng ông lúc nào cũng khỏe manh, vui vẻ và sống lâu trăm tuổi cùng con cháu.  

Xem thêm 

>>> Bài trước: Chính tả (Nghe - viết): Ông và cháu 

https://doctailieu.com/tap-lam-van-ke-ve-nguoi-than-trang-85-sgk-tieng-viet-2-tap-1
https://doctailieu.com/chinh-ta-nghe-viet-ong-va-chau
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>>> Bài tiếp theo: Soạn bài tuần 11 SGK Tiếng việt 2 tập 1 

 

https://doctailieu.com/tap-lam-van-ke-ve-nguoi-than-trang-85-sgk-tieng-viet-2-tap-1
https://doctailieu.com/tuan-11-tieng-viet-2-c12181

