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Câu hỏi 1. Bạn nhỏ trong bài thơ quê ở đâu? 

-  Hướng dẫn: Em đọc kĩ dòng thơ đầu và phần chú ý giải nghĩa của từ để suy nghĩ ra quê hương 

của bạn nhỏ. 

Câu hỏi 2: Vì sao bạn phải “cất thầm” ảnh Bác? 

-       Hướng dẫn: Em biết rằng bạn nhỏ trong bài thơ quê ở miền Trung Khu vực Quảng Trị, 

Thừa Thiên Huế) các tỉnh này, trước năm 1975, nằm trong vùng kiểm soát của chế độ ngụy Sài 

Gòn. Chế độ ngụy Sài Gòn cấm người dân treo ảnh Bác Hồ. Vì vậy bạn nhỏ phải “ cất thầm” ảnh 

Bác. 

Câu hỏi 3: Hình ảnh Bác hiện lên như thế nào qua 8 dòng thơ 

-       Hướng dẫn: Em đọc thầm 8 dòng thơ đầu, tìm những từ ngữ vẽ chân dung của Bác Hồ. Đó 

chính là nội dung em cần trả lời. 

-       Gợi ý: Hình ảnh Bác hiện lên đẹp như một ông tiên trong truyện cổ tích, gần gũi, thân 

thương, hiền từ: Mái đầu bạc phơ, đôi má hồng hào, chòm râu dài, đôi mắt hiền mà sáng như 

sao”. 

Câu hỏi 4: Tìm những chi tiết nói lên tình cảm kính yêu Bác Hồ của bạn nhỏ. 

-        Hướng dẫn: Em đọc lại bài thơ, tìm xem những từ ngữ nào bộc lộ tình cảm yêu thương, 

kính trọng của bạn nhỏ đối với Bác Hồ. Đó chính là nội dung câu trả lời. 

—   Gợi ý: Đó là những chi tiết: “ Cháu ngồi cháu nhớ chòm râu Bác Hồ”; “Nhớ hình Bác giữa 

bóng cờ”; “Đêm nay cháu những bâng khuâng, giở xem ảnh Bác cất thầm bấy lâu”; “Càng nhìn 

càng lại ngẩn ngơ”; “Ôm hôn ảnh Bác mà ngờ Bác hôn”. 

Câu hỏi 5 - Học thuộc bài thơ 
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