
 

 

BÀI 2 CÁNH ĐỒNG CỦA BỐ 

A. PHẦN A: ĐỌC CÁNH ĐỒNG CỦA BỐ 

Câu 1: (Phần I) 

Đề bài: 

Khởi động 

Giới thiệu với bạn về gia đình em. 

Phương pháp: 

Có thể sử dụng ảnh, giới thiệu về gia đình em, các thành viên trong gia đình. 

Lời giải chi tiết: 

Gia đình em gồm có 4 người: bố, mẹ, anh trai và em. Bố mẹ em đều là bác sĩ làm việc ở bệnh 

viện tỉnh. Anh trai em là học sinh lớp 11. Còn em là học sinh lớp 2. Gia đình em rất yêu 

thương nhau. 

Câu 2: (Phần II) 

Đề bài: 

Đọc 

Cánh đồng của bố 

Bố tôi vẫn nhớ mãi cái ngày tôi khóc, tức cái ngày tôi chào đời. Khi nghe tiếng tôi khóc, 

bố thốt lên sung sướng: “Trời ơi, con tôi!". Nói rồi ông áp tai vào cạnh cái miệng đang khóc 

của tôi. Bố tôi nói chưa bao giờ thấy tôi xinh đẹp như vậy. Bố còn bảo ẵm một đứa bé mệt hơn 

cày một đám ruộng. 

Buổi tối, bố phải đi nhẹ chân. Đó là một nỗi khổ của bố. Bố tôi to khoẻ lắm. Với bố, đi 

nhẹ là một việc cực kì khó khăn. Nhưng vì tôi, bố đã tập dần. Bố nói, giấc ngủ của đứa bé đẹp 

hơn một cánh đồng. Đêm, bố thức để được nhìn thấy tôi ngủ - cánh đồng của bố. 

Theo Nguyễn Ngọc Thuần 



 

 

 

 

Câu 3: (Phần III) 

Đề bài: 

Cùng tìm hiểu 

Câu 1: Dòng nào dưới đây có thể thay thế cho ngày tôi chào đời. 

 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ xem từ nào có chung nghĩa với từ chào đời 

Lời giải chi tiết: 

Dòng thay thế được cho ngày tôi chào đời đó là: Ngày tôi được sinh ra 



 

 

 

Câu 4: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Những chi tiết nào cho thấy bố rất sung sướng khi bạn nhỏ chào đời? 

Phương pháp: 

Em đọc đoạn văn thứ nhất từ “Bố tôi vẫn nhớ…” đến “…cày một đám ruộng” 

Lời giải chi tiết: 

Những chi tiết cho thấy bố rất sung sướng khi bạn nhỏ chào đời đó là: 

- Bố thốt lên sung sướng: “Trời ơi, con tôi!” 

- Áp tai vào cái miệng đang khóc của con 

- Bố khen con xinh đẹp 

Câu 5: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Vì sao bố phải đi nhẹ chân? 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ đoạn văn thứ 2 từ “Buổi tối,…” đến “…cánh đồng của bố” 

Lời giải chi tiết: 

Bố phải đi nhẹ chân là bởi vì giấc ngủ của một đứa bé còn đẹp hơn một cánh đồng. Bố không 

muốn làm con tỉnh giấc. 



 

 

Câu 6: (Câu 4) 

Đề bài: 

Câu 4: Bài đọc giúp em hiểu điều gì? 

Phương pháp: 

Em suy nghĩ gì về tình cảm mà bố dành cho con cái. 

Lời giải chi tiết: 

Bài đọc giúp em hiểu rằng tình yêu thương mà người bố dành cho con là vô cùng to lớn. 

Câu 7: (Nội dung chính) 

Tình yêu thương vô bờ, trìu mến mà bố dành cho người con. Cần biết ơn, yêu quý và hiếu thảo 

với bố. 


