
 

 

BÀI 4 CÔ GIÓ 

A. PHẦN A: ĐỌC CÔ GIÓ 

Câu 1: (Phần I) 

Đề bài: 

Khởi động: 

Nói về lợi ích của gió đối với người và vật theo gợi ý: 

 

Phương pháp: 

Em quát sát tranh rồi tìm câu trả lời. 

Lời giải chi tiết: 

- Gió làm chong chóng quay 

- Gió khiến mây bay thúc đẩy việc tạo mưa 

- Gió giúp thuyền căng buồm ra khơi 

Câu 2: (Phần II) 

Đề bài: 

Đọc: 

 

 

 



 

 

Cô gió 

Người ta gọi cô là gió. Việc của cô là đi khắp đó đây. Trên mặt sông, mặt biển, cô giúp 

cho những chiếc thuyền đi nhanh hơn. Cô đưa mây về làm mưa trên các miền đất khô hạn. Vì 

tính cô hay giúp người nên ai cũng yêu cô. Cô không có hình dáng, màu sắc nhưng cô đi đến 

đâu ai cũng biết ngay: 

- Cô gió kìa! 

Cô cất tiếng chào những bông hoa, những lá cờ, chào những con thuyền, những chong 

chóng đang quay... Cô cất tiếng hát: 

Tôi là ngọn gió 

Ở khắp mọi nơi 

Công việc của tôi 

Không bao giờ nghỉ... 

Cô không có dáng hình, nhưng điều đó chẳng sao. Hình dáng của cô là ở những việc có 

ích mà cô làm cho người khác. Dù không trông thấy cô, người ta vẫn nhận ra cô ngay và gọi 

tên cô: gió! 

Theo Xuân Quỳnh 

Câu 3: (Phần III) 

Đề bài: 

Cùng tìm hiểu: 

Câu 1: Cô gió đã giúp gì cho thuyền và mây? 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ đoạn văn đầu tiên từ “Người ta gọi…” đến “…Cô gió kìa!” 

Lời giải chi tiết: 

- Cô gió giúp cho thuyền đi nhanh hơn. 

- Cô gió đưa mây về làm mưa trên các miền đất khô hạn. 



 

 

Câu 4: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Trên đường đi, cô gió chào những ai? 

 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ đoạn văn từ “Cô cất tiếng…” đến “…đang quay” 

Lời giải chi tiết: 

Trên đường đi cô gió chào những bông hoa, những lá cờ, chào những con thuyền, những chong 

chóng đang quay,… 

Câu 5: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Vì sao ai cũng yêu mến cô gió? 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ đoạn văn cuối bài từ “Cô không có dáng hình…” đến “…gọi tên cô: gió!” 

Lời giải chi tiết: 

Mọi người yêu mến cô gió vì cô thường làm những việc có ích cho người khác. 

Câu 6: (Nội dung chính) 

Đề bài: 

Ai cũng yêu quý cô gió vì cô luôn đi khắp đó đây để làm việc có ích. Chúng ta cần yêu mến 

cuộc sống, luôn vui tươi và làm nhiều việc có ích. 


