
 

 

BÀI 27 MẸ 

A. PHẦN A: ĐỌC 

Câu 1: (Phần I) 

Đề bài: 

Khởi động: 

Hãy kể cho bạn nghe về một việc mà em hoặc người thân đã làm để chăm sóc em. 

 

Phương pháp: 

Em quan sát tranh hoặc tự liên hệ bản thân. 

Lời giải chi tiết: 

Những việc mà người thân đã làm để chăm sóc em khi trời lạnh là: 

- Mẹ quàng thêm khăn cho tớ khi trời trở lạnh. 

- Ông cùng tớ chơi trò chơi. 

- Bà quạt cho tớ ngủ ngon khi trời nóng bức. 



 

 

- Bố dạy tớ học bài. 

- Mẹ nấu cơm cho tớ ăn hằng ngày. 

- Bà kể chuyện cổ tích cho tớ nghe. 

- Bố dạy tớ đi xem đạp. 

….. 

Câu 2: (Phần II) 

Đề bài: 

Đọc: 

Mẹ 

Lặng rồi cả tiếng con ve 

Con ve cũng mệt vì hè nắng oi. 

Nhà em vẫn tiếng ạ ời 

Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru. 

Lời ru có gió mùa thu 

Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về. 



 

 

 

Những ngôi sao thức ngoài kia 

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. 

Đêm nay con ngủ giấc tròn 

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời. 

(Trần Quốc Minh) 

Từ ngữ 

- Nắng oi: nắng nóng và không có gió, gây khó chịu. 

- Giấc tròn: giấc ngủ ngon (ngủ say), không thức giấc. 

Câu 3: (Phần III) 

Đề bài: 

Trả lời câu hỏi: 

Câu 1: Trong đêm hè oi bức, mẹ đã làm gì để con ngủ ngon? 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ dòng thơ 3, 4, 5, 6 và nhìn tranh để trả lời. 



 

 

Lời giải chi tiết: 

Trong đêm hè oi bức, mẹ đã ngồi đưa võng, hát ru và quạt cho con để con ngủ ngon. 

Câu 4: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Những dòng thơ nào cho thấy mẹ đã thức rất nhiều vì con? 

Phương pháp: 

Em đọc lại đoạn thứ 2 để tìm câu trả lời. 

Lời giải chi tiết: 

Những dòng thơ cho thấy mẹ đã thức rất nhiều về chúng con đó là: 

Những ngôi sao thức ngoài kia 

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. 

Câu 5: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Theo em, câu thơ cuối bài muốn nói điều gì? 

a. Có mẹ quạt mát, con ngủ ngon lành. 

b. Tay mẹ quạt mát hơn cả gió trời. 

c. Mẹ là niềm hạnh phúc của cuộc đời con. 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ câu thơ cuối bài rồi suy nghĩ xem đáp án nào liên quan đến cuộc đời của con. 

Lời giải chi tiết: 

Câu thơ cuối bài muốn nói: Mẹ là niềm hạnh phúc của cuộc đời con. 

Chọn đáp án: c 

 



 

 

Câu 6: (Câu 4) 

Đề bài: 

Câu 4: Nói một câu thể hiện lòng biết ơn của em đối với cha mẹ. 

 

* Học thuộc lòng 6 dòng thơ cuối. 

Phương pháp: 

Viết câu thể hiện lòng biết ơn gồm có 2 nội dung: 

- Cảm ơn 

- Nhắc tới việc mà bố mẹ đã làm cho mình. 

Lời giải chi tiết: 

- Con cảm ơn mẹ, mỗi lần con ốm mẹ đều chăm sóc và thức đêm trông con. 

- Con cảm ơn bố, nhờ bố mà con đã biết đi xe đạp. 

- Con cảm ơn bố mẹ, bố mẹ vất vả cả cuộc đời để chúng con được hưởng niềm vui và hạnh 

phúc. 

Câu 7: (Nội dung chính) 

Đề bài: 



 

 

Bài thơ thể hiện tình yêu thương của người mẹ dành cho con. Mẹ luôn sẵn sàng vượt qua mọi 

vất vả, khó khăn để con được hạnh phúc, bình an. 

Câu 8: (Phần IV) 

Đề bài: 

Luyện tập theo văn bản đã học 

Câu 1: Tìm từ ngữ chỉ hoạt động có trong bài thơ. 

Phương pháp: 

Em làm theo yêu cầu của bài tập. 

Lời giải chi tiết: 

Những từ ngữ chỉ hoạt động có trong bài thơ là: ngồi, ru, quạt, đưa, thức, ngủ 

Câu 9: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Đặt một câu với từ ngữ vừa tìm được. 

Phương pháp: 

Em làm theo yêu cầu của bài tập. 

Lời giải chi tiết: 

Đặt câu: 

- Anh ngồi xuống đây rồi tôi sẽ thưa chuyện. 

- Mẹ ru con ngủ. 

- Bà quạt cho em đỡ nóng. 

- Mẹ đưa võng cho bé Bống ngủ ngon. 

- Bố phải thức đêm để hoàn thành công việc. 

- Bé Bông đã ngủ say. 


