
 

 

BÀI 13 YÊU LẮM TRƯỜNG ƠI! 

A. PHẦN A: ĐỌC 

Câu 1: (Phần I) 

Đề bài: 

Khởi động: 

Câu 1: Hát bài Em yêu trường em của nhạc sĩ Hoàng Vân. 

Phương pháp: 

Lời giải chi tiết: 

Em làm theo yêu cầu của bài tập. 

Câu 2: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Bạn nhỏ trong bài hát có tình cảm như thế nào với ngôi trường của mình? 

Phương pháp: 

Em hát bài hát rồi dựa vào ca từ trong bài để trả lời câu hỏi 2. 

Lời giải chi tiết: 

Bạn nhỏ rất yêu quý và gắn bó với ngôi trường của mình. 

Câu 3: (Phần II) 

Đề bài: 

Bài đọc: 

Yêu lắm trường ơi! 

Em yêu mái trường 

Có hàng cây mát 

Xôn xao khúc nhạc 

Tiếng chim xanh trời. 

Yêu lớp học em 

Có khung cửa sổ 

Có bàn tay lá 

Quạt gió mát vào. 



 

 

 

Mỗi giờ ra chơi 

Sân trường nhộn nhịp 

Hồng hào gương mặt 

Bạn nào cũng xinh. 

 

Lời cô ngọt ngào 

Thấm từng trang sách 

Ngày không đến lớp 

Thấy nhớ nhớ ghê! 

 

Có đêm trong mơ 

Bỗng cười khúc khích 

Ngỡ đang ở lớp 

Cùng bạn vui đùa. 

(Nguyễn Trọng Hoàn) 

 

Câu 4: (Phần III) 

Đề bài: 

Trả lời câu hỏi: 

Câu 1: Đọc khổ thơ tương ứng với từng bức tranh dưới đây: 



 

 

 

Phương pháp: 

Em quan sát kĩ các bức tranh xem các học sinh đang làm gì rồi tìm khổ thơ tương ứng trong 

bài. 

Lời giải chi tiết: 

Khổ thơ tương ứng với các bức tranh là: 

- Tranh 1 – khổ 2 

Mỗi giờ ra chơi 

Sân trường nhộn nhịp 

Hồng hào gương mặt 

Bạn nào cũng xinh. 

- Tranh 2 – khổ 3 

Yêu lớp học em 

Có khung cửa sổ 

Có bàn tay lá 



 

 

Quạt gió mát vào 

- Tranh 3 – khổ 5 

Có đêm trong mơ 

Bỗng cười khúc khích 

Ngỡ đang ở lớp 

Cùng bạn đùa vui. 

Câu 5: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Tìm những câu thơ tả các bạn học sinh trong giờ ra chơi. 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ khổ thơ thứ 2. 

Lời giải chi tiết: 

Những câu thơ tả các bạn học sinh trong giờ ra chơi là: 

Mỗi giờ ra chơi 

Sân trường nhộn nhịp 

Hồng hào gương mặt 

Bạn nào cũng xinh. 

Câu 6: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Bạn nhỏ yêu những gì ở trường, lớp của mình? 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ khổ thơ 1, 2, 3, 4 

 



 

 

Lời giải chi tiết: 

Những điều mà bạn nhỏ thấy yêu ở trường, ở lớp là:  

- Mái trường: hàng cây mát, tiếng chim hót vang bầu trời xanh, các bạn học sinh chơi đùa ở 

sân trường giờ ra chơi 

- Lớp học: khung cửa sổ, làn gió mát từ cây lá, lời cô giáo giảng 

Câu 7: (Câu 4) 

Đề bài: 

Câu 4: Bạn nhỏ nhở gì về cô giáo khi không đến lớp? 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ khổ thơ thứ 4 

Lời giải chi tiết: 

Khi không đến lớp, bạn nhỏ nhớ lời giảng ngọt ngào của cô giáo. 

Câu 8: (Phần IV) 

Đề bài: 

Luyện tập theo văn bản: 

Câu 1: Từ nào trong bài thơ thể hiện rõ nhất tình cảm của bạn nhỏ dành cho trường lớp? 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ lại bài thơ, chú ý từ ngữ bày tỏ cảm xúc. 

Lời giải chi tiết: 

Từ trong bài thơ thể hiện rõ nhất tình cảm của bạn nhỏ dành cho trường lớp đó là: yêu 

 

 

Câu 9: (Câu 2) 



 

 

Đề bài: 

Câu 2: Kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu nêu đặc điểm. 

 

Phương pháp: 

Em chú ý đọc lại khổ thơ thứ 2 và 4 để ghép nối cho phù hợp. 

Lời giải chi tiết: 

 

Câu 10: (Ghi nhớ) 

Đề bài: 

- Nội dung chính: Tình cảm yêu thương và gắn bó mà bạn nhỏ dành cho ngôi trường, cho thầy 

cô và bạn bè. 

- Liên hệ bản thân: Biết trân trọng và yêu thương thầy cô, bạn bè. 

 


