
 

 

BÀI 4 BÀ TÔI 

A. PHẦN A: ĐỌC BÀ TÔI 

Câu 1: (Phần I) 

Đề bài: 

Khởi động 

Trao đổi với bạn về những điều em thấy trong bức tranh dưới đây:  

 

Phương pháp: 

Em hãy quan sát kĩ xem trong tranh có những ai, họ đang làm gì, nét mặt và cử chỉ như thế 

nào? 

Lời giải chi tiết: 

Bức tranh vẽ cảnh bà đang dắt tay cháu đi trên đường. Bà âu yếm nhìn cháu đầy yêu thương. 

Cháu cũng đang ngước lên nhìn bà bằng ánh mắt trong veo thương yêu. 

Câu 2: (Phần II) 

Đề bài: 

Đọc: 

Bà tôi 

Bà tôi đã ngoài sáu mươi tuổi. Mái tóc bà đã điểm bạc, luôn được búi cao gọn gàng. 

Mỗi khi gội đầu xong, bà thường xoã tóc để hong khô. Tôi rất thích lùa tay vào tóc bà, tìm 

những sợi tóc sâu. 



 

 

Ngày nào cũng vậy, vừa tan trường, tôi đã thấy bà đứng đợi ở cổng. Trông bà thật giản 

dị trong bộ bà ba và chiếc nón lá quen thuộc. Bà nở nụ cười hiền hậu, nheo đôi mắt đã có vết 

chân chim âu yếm nhìn tôi. Rồi hai bà cháu cùng đi về trên con đường làng quen thuộc. Bóng 

bà cao gầy, bóng tối nhỏ bé, thấp thoáng trong bóng lá và bóng nắng. 

Tối nào, bà cũng kể chuyện cho tôi nghe. Giọng bà ấm áp đưa tôi vào giấc ngủ. Trong 

lúc mơ màng, tôi vẫn cảm nhận được bàn tay ram ráp của bà xoa nhẹ trên lưng. 

Thu Hà 

• Vết chân chim: Uết nhăn ở đuôi mắt, trông giống hình chân con chim. 

• Ram ráp: không được mịn. 

Câu 3: (Phần III) 

Đề bài: 

Cùng tìm hiểu: 

Câu 1: Tìm các câu văn nói về mái tóc của bà. 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ đoạn văn thứ 1 từ đầu đến “...những sợi tóc của bà.” 

Lời giải chi tiết: 

Các câu văn nói về mái tóc của bà đó là: 

- Mái tóc bà đã điểm bạc, luôn được búi cao gọn gàng. 

- Mỗi khi gội đầu xong, bà thường xõa tóc để hong khô. 

- Tôi rất thích lùa tay vào tóc bà, tìm những sợi tóc sâu. 

Câu 4: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Chi tiết nào cho thấy bà rất yêu thương bạn nhỏ? 

 



 

 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ những chi tiết trong bài rồi tìm những chi tiết thể hiện tình cảm của bà với cháu. 

Lời giải chi tiết: 

Chi tiết cho thấy bà rất yêu thương bạn nhỏ đó là: 

- nở nụ cười hiền hậu 

- âu yếm nhìn tôi 

Câu 5: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Điều gì đưa bạn nhỏ vào giấc ngủ? 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ đoạn văn thứ 3 từ “Tối nào...” đến hết. 

Lời giải chi tiết: 

Điều đưa bạn nhỏ vào giấc ngủ đó chính là giọng kể chuyện ấm áp của bà. 

Câu 6: (Câu 4) 

Đề bài: 

Câu 4: Em thích việc làm nào của bà với bạn nhỏ? Vì sao? 

Phương pháp: 

Em trả lời theo suy nghĩ của bản thân. 

Lời giải chi tiết: 

Tất cả những việc làm của bà đối với bạn nhỏ đều khiến em yêu thích nhưng yêu thích nhất 

chính là bà kể chuyện cho bạn nhỏ nghe mỗi đêm vì khiến em có cảm giác như khi bạn nhỏ đã 

ngủ rồi vẫn có bà ở bên cạnh chở che, chăm sóc cho bạn nhỏ trong giấc mơ. 

Câu 7: (Nội dung chính) 

Tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc của bà đối với cháu qua những việc làm quen thuộc mỗi ngày. 


