
 

 

BÀI 3 BÀ NỘI BÀ NGOẠI 

A. PHẦN A: ĐỌC BÀ NỘI, BÀ NGOẠI 

Câu 1: (Phần I) 

Đề bài: 

Khởi động: 

Nói một vài điều em biết về ông bà hoặc người thân của em theo gợi ý: 

 

Phương pháp: 

Em có thể nói về ông bà và người thân dựa trên những gợi ý sau: 

- Tên 

- Nghề nghiệp 

- Những việc mà người đó thường làm cho em 

- Tình cảm của em đối với người đó? Những việc em thích người đó làm cho em? 

Lời giải chi tiết: 

- Ông nội. 

 Ông nội em là ông Minh. Ông em trước đây là một thợ may nổi tiếng. Hiện tại, ông em 

ở nhà bán hàng tạp hóa. Ông thường kể chuyện cười và dạy em nhiều bài học trong cuộc sống. 

Em rất yêu quý ông. 

- Bà ngoại: 

 Bà ngoại em trước đây làm việc ở hợp tác xã nông nghiệp. Hiện nay, bà ở nhà nội trợ. 

Bà em nấu ăn rất ngon. Em rất thích những khi được nghe bà kể chuyện cổ tích. Em rất yêu 

quý bà. 

 



 

 

Câu 2: (Phần II) 

Đề bài: 

Đọc: 

Bà nội, bà ngoại 

(Trích) 

 

Bà ngoại bên quê mẹ 

Bà nội bên quê cha. 

Cháu yêu cha, yêu mẹ 

Và thương cả hai bà. 

 

Bà ngoại chăm làm vườn 

Vườn bà bao nhiêu chuối 

Yêu cháu, bà trồng ng 

Chẳng nghĩ mình cao tuổi. 

 

Tết cháu về quê nội 

Biết là bà ngoại mong 

Theo mẹ sang bên ngoại 

Lại thương bà nội trông. 

 

Hai bà hai nguồn sông 

Cho phù sa đời cháu 

Hai miền quê yêu dấu 

Cháu nhớ về thiết tha. 

                      Nguyễn Hoàng Sơn 



 

 

 

Câu 3: (Phần III) 

Đề bài: 

Cùng tìm hiểu: 

Câu 1: Tìm từ ngữ chỉ tình cảm của bạn nhỏ với bà nội và bà ngoại. 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ khổ thơ 1, 3, 4 

Lời giải chi tiết: 

Những từ ngữ chỉ tình cảm của bạn nhỏ với bà nội và bà ngoại là: thương, nhớ 

Câu 4: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Những chi tiết nào cho thấy hai bà rất yêu bạn nhỏ? 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ khổ thơ 2, 3 



 

 

Lời giải chi tiết: 

Những chi tiết cho thấy hai bà rất yêu bạn nhỏ là: 

- Bà ngoại: Đã cao tuổi nhưng vẫn trồng na để cháu được ăn (Thời gian để thu hoạch na lâu 

hơn rất nhiều so với trồng chuối) 

- Bà nội: Bà nội trông mong cháu 

Câu 5: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Bài thơ nói về điều gì? 

 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ các ý 

Lời giải chi tiết: 

Nội dung của bài thơ nói về: 

 

Câu 6: (Nội dung chính) 

Tình cảm yêu thương, yêu quý của bạn nhỏ đối với bà nội, bà ngoại và tình cảm của bà nội, bà 

ngoại đối với bạn nhỏ. 

 



 

 

Câu 7: (Phần IV) 

Đề bài: 

Cùng sáng tạo: 

Hoa yêu thương 

Kể những việc làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc: 

 

Phương pháp: 

Em liên hệ bản thân. 

Lời giải chi tiết: 

- Của người thân với em: Mẹ nấu ăn cho em, mẹ tắm và giặt quần áo giúp em, ông đưa đón em 

đi học, bố mua thuốc khi em bị ốm, bố giúp em làm bài tập về nhà, bà kể chuyện cổ tích cho 

em,.... 

- Của em với người thân: Em giúp mẹ việc nhà, em cùng bố chăm sóc cây cảnh, em đấm lưng 

cho ông, em nhổ tóc sâu cho bà,... 


