
 

 

BÀI 30 THƯƠNG ÔNG 

A. PHẦN A: ĐỌC 

Câu 1: (Phần I) 

Đề bài: 

Khởi động: 

Kể những việc em làm khiến người thân vui. 

Phương pháp: 

Em liên hệ bản thân để trả lời. 

Lời giải chi tiết: 

Những việc em làm khiến người thân vui là: Chăm học và đạt nhiều điểm tốt, đọc báo cho ông 

nghe, cùng bà chăm vườn rau, giúp đỡ mẹ việc nhà, đấm lưng cho bố,… 

Câu 2: (Phần II) 

Đề bài: 

Đọc: 

Thương ông 

Ông bị đau chân, 

Nó sưng nó tấy 

Đi phải chống gậy 

Khập khiễng khập khà, 

Bước lên thềm nhà, 

Nhấc chân quá khó, 

 

Thấy ông nhăn nhó 

Việt chơi ngoài sân 

Lon ton lại gần 

Âu yếm nhanh nhảu: 

“Ông vịn vai cháu! 

Cháu đỡ ông lên”. 

Ông bước lên thềm 

Trong lòng sung sướng, 

Quẳng gậy, cúi xuống 

Quên cả đớn đau. 

 

Ôm cháu xoa đầu: 

“Hoan hô thằng bé 

Bé thế mà khỏe 

Vì nó thương ông.” 

(Tú Mỡ) 

 



 

 

 

Từ ngữ: 

- Tấy: sưng to, làm cho đau nhức. 

- Khập khiễng khập khà: dáng đi bên cao, bên thấp, không đều. 

- Lon ton: dáng đi hoặc chạy (thường của trẻ em) với những bước ngắn, nhanh. 

Câu 3: (Phần III) 

Đề bài: 

Trả lời câu hỏi: 

Câu 1: Ông của Việt bị làm sao? 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ phần đầu của khổ thơ thứ nhất. 

Lời giải chi tiết: 

Ông của Việt bị đau chân, khi bước lên thềm nhà rất khó khăn. 



 

 

Câu 4: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Khi thấy ông đau, Việt đã làm gì để giúp ông? 

a. Việt lại gần động viên ông 

b. Việt để ông vịn vào vai mình rồi đỡ ông đứng lên 

c. Việt âu yếm nắm lấy tay ông cụ 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ khổ thơ thứ hai. 

Lời giải chi tiết: 

Khi thấy ông đau, để giúp ông, Việt đã để ông vịn vào vai mình rồi đỡ ông đứng lên. 

Chọn đáp án: b. 

Câu 5: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Theo ông, vì sao Việt tuy bé mà khoẻ? 

* Học thuộc lòng một khổ thơ em thích. 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ khổ thơ thứ tư. 

Lời giải chi tiết: 

Theo ông, Việt tuy bé mà khỏe là bởi vì Việt thương ông. 

Câu 6: (Nội dung chính) 

Việt còn nhỏ nhưng đã biết yêu thương và chăm sóc ông. Bài thơ khuyên các em nhỏ nên biết 

yêu thương, quan tâm và chăm sóc ông bà của mình, đặc biệt là khi ốm đau, già yếu. 

Câu 7: (Phần IV) 



 

 

Đề bài: 

Luyện tập theo văn bản đã học 

Câu 1: Từ ngữ nào dưới đây thể hiện dáng vẻ của Việt? 

 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ khổ thơ thứ 2 

Lời giải chi tiết: 

Những từ ngữ thể hiện dáng vẻ của Việt là: lon ton, âu yếm, nhanh nhảu 

Câu 8: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Đọc những câu thơ thể hiện lời khen của ông dành cho Việt. 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ khổ thơ thứ 4. 

Lời giải chi tiết: 

Những câu thơ thể hiện lời khen của ông dành cho Việt là: 

“Hoan hô thằng bé 

Bé thế mà khỏe 

Vì nó thương ông.” 


