
 

 

BÀI 9 CÔ GIÁO LỚP EM 

A. PHẦN A: ĐỌC 

Câu 1: (Phần I) 

Đề bài: 

Khởi động: 

Đọc một bài thơ hay hát một bài hát về thầy cô. 

Phương pháp: 

Em làm theo yêu cầu của bài tập. 

Lời giải chi tiết: 

- Một số bài thơ về thầy cô: Nghe thầy đọc thơ (Trần Đăng Khoa), Cô giáo lớp em (Nguyễn 

Xuân Sanh),  

- Một số bài hát về thầy cô: Bụi phấn (Vũ Hoàng), Kỷ niệm mái trường (Minh Phương), Nhớ 

ơn thầy cô (Nguyễn Ngọc Thiện) , Khi tóc thầy bạc (Trần Đức), Mái trường mến yêu (Lê Quốc 

Thắng) 

Nghe thầy đọc thơ 

 Trần Đăng Khoa 

Em nghe thầy đọc bao ngày 

Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quê nhà 

Mái chèo nghe vọng sông xa 

Êm êm như tiếng của bà năm xưa 

Nghe trăng thở động tàu dừa 

Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời 

Thêm yêu tiếng hát mẹ cười 

Yêu thơ em thấy đất trời đẹp ra… 



 

 

Câu 2: (Phần II) 

Đề bài: 

Bài đọc: 

Cô giáo lớp em 

Sáng nào em đến lớp 

Cũng thấy cô đến rồi 

Đáp lời “Chào cô g!" 

Cô mỉm cười thật tươi. 

 

Cô dạy em tập viết 

Gió đưa thoảng hương nhài 

Nắng ghé vào cửa lớp 

Xem chúng em học bài. 

 

Những lời cô giáo giảng 

Ấm trang vở thơm tho 

Yêu thương em ngắm mãi 

Những điểm mười cô cho. 

Nguyễn Xuân Sanh 



 

 

 

Câu 3: (Phần III) 

Đề bài: 

Trả lời câu hỏi: 

Câu 1: Cô giáo đáp lại lời chào của các bạn nhỏ như thế nào? 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ khổ thơ thứ nhất. 

Lời giải chi tiết: 

Cô đáp lại lời chào của các bạn nhỏ bằng cách mỉm cười thật tươi. 

Câu 4: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Tìm những câu thơ tả cảnh vật khi cô dạy em học bài. 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ khổ thơ thứ hai. 

Lời giải chi tiết: 

Những câu thơ tả cảnh vật khi cô dạy em học bài là: 

Gió đưa thoảng hương nhài 



 

 

Nắng ghé vào cửa lớp 

Xem chúng em học bài. 

Câu 5: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Bạn nhỏ đã kể những gì về cô giáo của mình? 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ cả ba khổ thơ. 

Lời giải chi tiết: 

Bạn nhỏ đã kể cô giáo đến sớm đón các bạn bằng nụ cười thật tươi, cô ân cần và kiên nhẫn 

giảng bài và dạy các bạn tập viết. 

Câu 6: (Câu 4) 

Đề bài: 

Câu 4: Qua bài thơ, em thấy tình cảm bạn nhỏ dành cho cô giáo thế nào? 

Phương pháp: 

Em suy nghĩ và trả lời. 

Lời giải chi tiết: 

Qua bài thơ, em thấy bạn nhỏ rất yêu quý cô giáo của mình. 

Câu 7: (Phần IV) 

Đề bài: 

Luyện tập theo văn bản đọc 

Câu 1: Nói câu thể hiện sự ngạc nhiên của em khi: 

a. Lần đầu được nghe một bạn hát rất hay. 

b. Được bố mẹ tặng một món quà bất ngờ. 



 

 

Phương pháp: 

Em đọc các tình huống cụ thể rồi nói câu thể hiện sự ngạc nhiên phù hợp. 

Lời giải chi tiết: 

a. Ôi! Cậu hát hay quá! 

b. Ôi! Món quà đẹp quá! 

Câu 8: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Nói câu thể hiện tình cảm của em đối với thầy cô giáo của mình. 

 

Phương pháp: 

Em làm theo yêu cầu của bài. 

Lời giải chi tiết: 

Em cảm ơn cô vì đã luôn ân cần dạy dỗ và dìu dắt chúng em trưởng thành. Cô ơi, em yêu cô 

lắm ạ! 

 

 



 

 

Câu 9: (Ghi nhớ) 

Đề bài: 

- Nội dung chính: Suy nghĩ và tình cảm của bạn nhỏ đối với cô giáo dạy lớp mình. 

- Liên hệ chi tiết: Bồi dưỡng tình cảm yêu quý, kính trọng thầy cô giáo. 


