
 

 

BÀI 27 MẸ 

C. PHẦN C: NÓI VÀ NGHE 

Câu 1: (Câu 1) 

Đề bài: 

Câu 1: Dựa vào câu hỏi gợi ý, đoán nội dung của từng tranh: 

Sự tích cây vú sữa 

(Theo Tiếng Việt 2, NXB Giáo dục, 2000) 

 

Phương pháp: 

- Em quan sát tranh, chú ý hành động cử chỉ của cậu bé và sự thay đổi của cái cây bên cạnh. 

- Đọc các câu hỏi gợi ý để tìm đáp án đúng. 



 

 

Lời giải chi tiết: 

* Tranh 1: Bị mẹ mắng, cậu bé thường bỏ nhà đi la cà khắp nơi. 

* Tranh 2: Quay về nhà, cậu bé không thấy mẹ đâu. Cậu ôm cái cây trước nhà khóc nức nở. 

* Tranh 3: Thấy cậu bé khóc, cây xanh đã trổ hoa rồi ra quả. Cậu bé cắn một miếng, quả thơm 

ngọt như dòng sữa mẹ. 

* Tranh 4: Thấy cậu bé khóc, cây xanh xòe tán ôm lấy cậu. Cậu bé ngước mắt nhìn lên, mắt lá 

giống như đôi mắt mẹ đỏ hoe chờ cậu về. 

Câu 2: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Nghe kể chuyện 

Sự tích cây vú sữa 

1. Ngày xưa, có một cậu bé ham chơi. Một lần bị mẹ mắng, cậu vùng vằng bỏ đi. Cậu la cà 

khắp nơi, chẳng nghĩ đến mẹ ở nhà mỏi mắt chờ mong. 

 2. Không biết cậu đã đi bao lâu. Một hôm, vừa đói vừa rét, lại bị trẻ lớn hơn đánh, cậu mới 

nhớ đến mẹ, liền tìm đường về nhà. 

  Ở nhà, cảnh vật vẫn như xưa, nhưng không thấy mẹ đâu. Cậu khản tiếng gọi mẹ, rồi ôm lấy 

một cây xanh trong vườn mà khóc. Kì lạ thay, cây xanh bỗng run rẩy. Từ các cành lá, những 

đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây. Hoa tàn, quả xuất hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh 

óng ánh rồi chính. Một quả rơi vào lòng cậu. Môi cậu vừa chạm vào, một dòng sữa trắng trào 

ra, ngọt thơm như sữa mẹ. 

  Cậu nhìn lên tán lá. Lá một mặt xanh bóng, mặt kia đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con. Cậu bé 

òa khóc. Cây xòa cành ôm cậu, như tay mẹ âu yếm vỗ về. 

3. Trái cây thơm ngon ở vườn nhà cậu bé, ai cũng thích. Họ đem hạt gieo trồng ở khắp nơi và 

gọi đó là cây vú sữa. 

(Theo Tiếng Việt 2, NXB Giáo dục, 2006) 

 



 

 

Câu 3: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Chọn kể 1 – 2 đoạn của câu chuyện theo tranh. 

Phương pháp: 

Em dựa vào nội dung ở bài tập 2 và phần đoán nội dung ở bài tập 1. 

Lời giải chi tiết: 

* Đoạn 1 – tranh 1: 

 Ngày xửa ngày xưa có một cậu bé ham chơi, ngỗ ngược. Mẹ khuyên bảo thế nào cũng 

không được. Mỗi lần bị mẹ mắng cậu đều bỏ nhà đi la ca khắp nơi. Mẹ cậu ở cứ đỏ mắt ngóng 

trông cậu con trai trở về. 

* Đoạn 2 – tranh 2: 

 Không biết cậu đã đi bao lâu. Một hôm, cậu vừa đói vừa rét, lại bị trẻ lớn đánh. Lúc 

này, cậu mới tủi thân và nhớ tới mẹ. Trở về nhà, cảnh vật vẫn như xưa, chỉ có mẹ là không thấy 

đâu. Cậu hoảng quá nên òa khóc và ôm lấy cái cây xanh trước nhà. 

* Đoạn 3 – tranh 3: 

Kì lạ thay, cái câu bỗng run rẩy. Rồi những đóa hoa li ti bắt đầu nở ra, tàn đi rồi ra quả. 

Quả lớn nhanh trong chớp mặt, căng và xanh bóng. Cậu bé hái một quả đưa lên miệng cắn. 

Quả thơm và ngọt như dòng sữa của mẹ. 

* Đoạn 4: 

 Cậu bé ngước lên nhìn cây, một mặt cây xanh bóng, một mặt đỏ hoe như mắt mẹ trông 

mong cậu về. Cậu bé lại òa khóc. Cây xòe cành ôm cậu, như mẹ vỗ về cậu những ngày xưa. 

 Trái cây thơm ngon ở nhà cậu bé, ai cũng thích. Họ đem gieo trồng rồi gọi đó là cây vú 

sữa. 

 

 



 

 

Câu 4: (Ý nghĩa) 

Là con cái, hãy hiếu thảo và yêu thương bố mẹ. 

Câu 5: (Vận dụng) 

Đề bài: 

Vận dụng: Theo em, nếu được gặp lại mẹ, cậu bé trong câu chuyện sẽ nói gì?  

Phương pháp: 

Em suy nghĩ và trả lời. 

Lời giải chi tiết: 

Nếu gặp lại mẹ, cậu bé trong câu chuyện sẽ nói: Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con không ngoan nên 

mới khiến mẹ khổ vì con nhiều như thế. Mẹ hãy ở lại bên con nhé, con xin hứa sẽ ngoan và 

nghe lời mẹ. 

 

 


