
 

 

BÀI 31 ÁNH SÁNG CỦA YÊU THƯƠNG 

C. PHẦN C: NÓI VÀ NGHE 

Câu 1: (Câu 1) 

Đề bài: 

Câu 1: Quan sát các tranh minh họa câu chuyện Ánh sáng của yêu thương, nói về sự việc 

trong từng tranh: 

Ánh sáng của yêu thương 

 

Phương pháp: 

Em quan sát tranh, chú ý hành động cử chỉ của các nhân vật và khung cảnh xung quanh 

Lời giải chi tiết: 

- Tranh 1: Mẹ ốm nằm giường, Ê-đi-xơn lo lắng, ngồi bên mẹ 

- Tranh 2: Ê-đi-xơn chạy đi tìm bác sĩ 

- Tranh 3: Bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho mẹ Ê-đi-xơn 

- Tranh 4: Ê-đi-xơn mang về tấm gương lớn 



 

 

Câu 2: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Sắp xếp các tranh theo trình tự câu chuyện 

Phương pháp: 

Em quan sát tranh rồi sắp xếp theo đúng trình tự câu chuyện 

Lời giải chi tiết: 

Các tranh được sắp xếp theo trình tự câu chuyện như sau: Tranh 2 – Tranh 1 – Tranh 4 – Tranh 
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Câu 3: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Chọn kể 1 – 2 đoạn của câu chuyện theo tranh vừa sắp xếp: 

Phương pháp: 

Em quan sát tranh, dựa vào phần trả lời ở bài tập 1 và 2 để kể lại 

Lời giải chi tiết: 

* Đoạn 1 – Tranh 2: 

 Bố Ê-đi-xơn vắng nhà vì bận đi công tác. Hôm ấy, mẹ Ê-đi-xơn bỗng đau bụng dữ dội. 

Ê-đi-xơn bèn vội chạy ngay đi tìm bác sĩ. 

* Đoạn 2 – Tranh 1: 

 Bác sĩ đến khám và cho biết mẹ Ê-đi-xơn bị đau ruột thừa, phải mổ gấp. Bởi vì căn 

phòng không có đủ ánh sáng nên bác sĩ không thể làm phẫu thuật được. Ê-đi-xơn vừa khóc vừa 

cầu xin bác sĩ cứu mẹ. Cậu thương mẹ quá! Ngồi bên giường của mẹ, Ê-đi-xơn vắt óc suy nghĩ 

tìm cách để phòng có đủ ánh sáng để cứu mẹ. 

* Đoạn 3 – Tranh 4:  

 Nhờ ánh sáng của ngọn đèn hắt lại từ mảnh sắt tây trên tủ, một ý tưởng đã lóe lên trong 

đầu Ê-đi-xơn. Cậu chạy sang nhà hàng xóm mượn một chiếc gương. Sau đó, tất cả đèn và nến 



 

 

trong nhà đều được cậu thắp sáng và đặt trước gương. Căn phòng bỗng trở nên tràn ngập ánh 

sáng. 

* Đoạn 4 – Tranh 3: 

 Nhìn căn phòng sáng trưng, bác sĩ rất đỗi ngạc nhiên. Ông nhanh chóng tiến hành ca 

phẫu thuật. Ca mổ thành công và mẹ của Ê-đi-xơn đã được cứu sống. 

Câu 4: (Vận dụng) 

Đề bài: 

Vận dụng: Kể về cậu bé Ê-đi-xơn trong câu chuyện Ánh sáng của yêu thương cho người 

thân nghe. 

Phương pháp: 

Lời giải chi tiết: 

 Bố Ê-đi-xơn vắng nhà vì bận đi công tác. Hôm ấy, mẹ Ê-đi-xơn bỗng đau bụng dữ dội. 

Ê-đi-xơn bèn vội chạy ngay đi tìm bác sĩ. 

 Bác sĩ đến khám và cho biết mẹ Ê-đi-xơn bị đau ruột thừa, phải mổ gấp. Bởi vì căn 

phòng không có đủ ánh sáng nên bác sĩ không thể làm phẫu thuật được. Ê-đi-xơn vừa khóc vừa 

cầu xin bác sĩ cứu mẹ. Cậu thương mẹ quá! Ngồi bên giường của mẹ, Ê-đi-xơn vắt óc suy nghĩ 

tìm cách để phòng có đủ ánh sáng để cứu mẹ. 

 Nhờ ánh sáng của ngọn đèn hắt lại từ mảnh sắt tây trên tủ, một ý tưởng đã lóe lên trong 

đầu Ê-đi-xơn. Cậu chạy sang nhà hàng xóm mượn một chiếc gương. Sau đó, tất cả đèn và nến 

trong nhà đều được cậu thắp sáng và đặt trước gương. Căn phòng bỗng trở nên tràn ngập ánh 

sáng. 

 Nhìn căn phòng sáng trưng, bác sĩ rất đỗi ngạc nhiên. Ông nhanh chóng tiến hành ca 

phẫu thuật. Ca mổ thành công và mẹ của Ê-đi-xơn đã được cứu sống. 

 

 

 


