
HƯỚNG DẪN SOẠN BÀI TẬP ĐỌC 3 

ĐI HỘI CHÙA HƯƠNG 
 

Câu 1 (trang 69 sgk Tiếng Việt 3): Những câu nào cho thấy cảnh chùa Hương rất đẹp và 

thơ mộng? 

Đáp Án: 

Những câu thơ sau đây cho thấy cảnh chùa Hương rất đẹp và thơ mộng: 

* Cảnh rừng xuân đẹp: 

Rừng mơ thay áo mới xúng xính hoa đón mời. 

* Cảnh chùa thơ mộng, huyền ảo: 

Lẫn trong làn hương khói 

Một mùi thơm cứ vương 

Đất nước mình thanh lịch 

Nên núi rừng cũng thơ 

Động chùa Tiên, chùa Hương 

Đá còn vang tiếng nhạc 

Động chùa núi Hinh Bồng 

Gió còn ngân khúc hát. 

 

Câu 2 (trang 69 sgk Tiếng Việt 3): Tìm những câu thơ bộc lộ cảm xúc người đi hội. 

Đáp Án: 

- Sau đây là các câu thơ bộc lộ cảm xúc thân thương, gần gũi với cảnh vật, với mọi 

người xung quanh: 

Nơi núi cũ xa vời 

Bỗng thành nơi gặp gỡ 

Một câu chào cởi mở 



Hoá ra người cùng quê 

- Cảm xúc say mê trước cảnh đẹp: 

Bước mỗi bước say mê 

Như giữa trang cổ tích 

- Cảm xúc bồi hồi: 

Dù không ai đợi chờ 

Cũng thấy lòng bổi hổi 

 

Câu 3 (trang 69 sgk Tiếng Việt 3): Khổ thơ cuối nói điều gì? 

Đáp Án: 

Theo em, khổ thơ cuối muốn nói : người ta đi chùa Hương không phải chỉ là đi lễ Phật, 

mà còn là đi thăm cảnh đẹp của đất nước, để nâng cao tình cảm yêu thương đối với quê 

hương. 

Nội dung: Tả hội chùa Hương. Người đi hội chùa Hương không chỉ để lễ Phật, mà còn để 

ngắm cảnh đẹp đất nước, hòa nhập với dòng người để thấy yêu hơn đất nước, yêu hơn 

con người. 



 


