
 

 

BÀI 4 BÀ TÔI 

D. PHẦN D: XEM KỂ NHỮNG QUẢ ĐÀO 

Câu 1: (Câu a) 

Đề bài: 

a. Xem tranh, nói 1 – 2 câu về nội dung của từng bức tranh 

 

Phương pháp: 

- Quan sát kĩ các nhân vật xuất hiện trong mỗi bức tranh để đoán tình huống. 

- Đọc kĩ lời các nhân vật trong bóng nói. 

- Đọc phần gợi ý dưới mỗi bức tranh 

Lời giải chi tiết: 

* Tranh 1:  

Sau một chuyến đi chơi ông đem quà là 4 quả đào để tặng cho bà và ba đứa cháu nhỏ. 

* Tranh 2: 



 

 

Bữa cơm chiều hôm ấy, ông hỏi các cháu đào có ngon không. Xuân đáp rằng bạn ấy đã đem 

hạt đào đi trồng. Ông cười nói rằng Xuân sẽ làm vườn giỏi. 

* Tranh 3: 

Vân nói rằng sau khi ăn xong, bạn đã đem hạt đào bỏ vào thùng rác. Ông cười nói rằng Vân 

biết bảo vệ môi trường. 

* Tranh 4: 

Việt đã đem đào tặng cho Sơn vì bạn ấy bị ốm. Ông nói rằng Việt là người có tấm lòng nhân 

hậu. 

Câu 2: (Câu b) 

Đề bài: 

b. Kể từng đoạn của câu chuyện theo tranh và câu gợi ý dưới đây: 

Những quả đào 

Phỏng theo Lép Tôn-xtôi (Lev Tolstoy) 

 

 



 

 

Phương pháp: 

Em dựa vào lời giải của bài tập 1, chuyển những nội dung đó thành đoạn hội thoại giữa ông và 

từng người cháu. 

Lời giải chi tiết: 

* Tranh 1:  

Sau một chuyến đi chơi ông đem quà là 4 quả đào để tặng cho bà và ba đứa cháu nhỏ. 

* Tranh 2: 

Bữa cơm chiều hôm ấy, ông hỏi các cháu đào có ngon không. Xuân vui vẻ đáp: 

- Đào thơm và ngon lắm ông ạ. Ăn xong cháu đã đem hạt đào đi trồng. Sau này, từ hạt đào ấy 

sẽ cho ra những quả đào thơm ngon như thế! 

Ông hài lòng cười đáp: 

- Sau này, cháu sẽ làm vườn giỏi. 

* Tranh 3: 

Cô bé Vân hồn nhiên nói với ông: 

- Đào ngon lắm ông ạ! Ăn xong cháu đã cẩn thận bỏ hạt đào vào thùng rác. 

Ông cười xoa đầu Vân rồi nói: 

- Ồ, cháu biết bảo vệ môi trường đấy! 

* Tranh 4: 

Thấy Việt im lặng hồi lâu mà không nói. Mắt cứ nhìn vào tấm khăn trải bàn mãi. Ông bèn hỏi: 

- Còn Việt thì sao? Cháu thấy những quả đào như thế nào? 

Việt rụt rè đáp: 

- Ông ơi, cháu đã đem quả đào tặng cho Sơn. Bạn ấy bị ốm. Nhưng bạn ấy không muốn nhận. 

Cháu đã đặt quả đào ở đầu giường rồi trốn về. 

Ông xoa đầu Việt rồi nói: 

- Cháu là một cậu bé có tấm lòng nhân hậu. 

 

 

 



 

 

Câu 3: (Câu c) 

Đề bài: 

c. Kể lại toàn bộ câu chuyện 

Phương pháp: 

Em dựa vào phần b để kể lại toàn bộ câu chuyện. 

Lời giải chi tiết: 

Tham khảo cách kể sau: 

1. Sau một chuyến đi xa, ông mang về bốn quả đào cho bà và ba cháu nhỏ. 

2. Bữa cơm chiều hôm ấy, ông hỏi các cháu: 

- Các cháu thấy đào có ngon không? 

Cậu bé Xuân nói: 

- Đào ngon và thật là thơm. Cháu đã đem hạt đi trồng. Chẳng bao lâu, nó sẽ mọc 

thành một cây đào to, ông nhỉ? 

- Mai sau, cháu sẽ làm vườn giỏi. - Ông hài lòng nhận xét. 

3. Cô bé Vân thưa: 

– Đào ngon quá, cháu cảm ơn ông. Ăn xong, cháu bỏ hạt vào thùng rác rồi ạ. 

- Ồ, cháu biết bảo vệ môi trường đấy! 

4. Thấy Việt chỉ chăm chú nhìn vào tấm khăn trải bàn, ông ngạc nhiên hỏi: 

- Còn Việt, sao cháu chẳng nói gì? 

- Dạ, cháu mang đào cho Sơn ạ. Bạn ấy bị ốm. Nhưng bạn ấy không muốn nhận. 

Cháu đặt quả đào lên trên giường rồi trốn về. 

- Cháu là người có tấm lòng nhân hậu! 

Ông lão thốt lên và xoa đầu Việt. 

Phỏng theo Lép Tôn-xtôi (Lev Tolstoy) 


