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 Mục tiêu 

- Rèn kĩ năng đọc – hiểu. 

- Ôn tập về thành ngữ, tục ngữ 

- Ôn tập về từ ghép, từ láy 

- Ôn tập về danh từ, động từ, tính từ 

- Ôn tập về văn miêu tả 

 

Phần I. Trắc nghiệm 

Đọc: 

Thư gửi các thiên thần 

          Thưa các Thiên thần! 

          Đêm nay, ở nơi đây, con đã thấy các Thiên thần ở trên cao kia, nơi sáng nhất trên bầu trời. Con đã thấy 

các Thiên thần đùa vui nơi thiên đàng xanh thẳm  không mảy may lo buồn vướng bận nơi trần thế. 

          Nhưng thưa các Thiên thần, cũng ngay đêm nay thôi, nơi trần gian này, các Thiên thần có nhìn thấy 

không, những số phận, những mảnh đời còn nặng trĩu đau buồn. Con xin các Thiên thần hãy một lần xuống 

đây và đến bên những con người bất hạnh ấy, những bạn bè cùng trang lứa với con và những em bé thơ ngây 

của con. 

          Con xin Thiên thần Hòa Bình hãy ru yên giấc ngủ chiến tranh, để bao bạn bè, em nhỏ, nơi cách xa con 

được sống yên bình như con, được học hành vui chơi không phải ngày ngày lo sợ tiếng bom, tiếng đạn. 

          Con xin Thiên thần Tình Thương hãy gõ chiếc đũa thần của Người vào trái tim người lớn để họ hiểu trẻ 

thơ và thêm lòng yêu thương con trẻ, để không còn những người bạn như con phải lao động vất vả cực nhọc 

hay cầm súng ra chiến trận, hay bị hắt hủi, ghẻ lạnh trong những gia đình không hạnh phúc. 

PHIẾU ÔN TẬP HÈ  

PHIẾU SỐ 6 

MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4 

 BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

 



 

 

 
 

2 

          Con xin Thiên thần Tình Yêu hãy hàn gắn tình yêu của các ông bố, bà mẹ để những em bé của con được 

sống dưới mái ấm gia đình hạnh phúc, không còn cảnh lang thang nay đây mai đó, đêm đêm màn trời chiếu 

đất , đói rét và biết bao hiểm nguy rình rập. 

          Và cuối cùng con xin Thiên thần Ước Mơ hãy tặng cho mỗi em bé trên trái đất này một ngôi sao xanh 

trong chiếc giỏ đựng vô vàn những ngôi sao của Người, để những ước mơ nhỏ bé, giản dị và hồn nhiên của 

mọi trẻ thơ đều thành hiện thực. 

          Cảm ơn những làn gió tốt bụng đã mang giúp lá thư này đến cho các Thiên thần. 

Ngô Thị Hoài Thu 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng 

Câu 1: Trong thư, bạn Hoài Thu đã xin Thiên thần Hòa Bình điều gì? 

 A. Hàn gắn tình yêu của những ông bố bà mẹ 

 B. Hiểu trẻ thơ và thêm lòng yêu con trẻ 

 C. Tặng mỗi em bé một ngôi sao xanh 

 D. Ru yên giấc ngủ chiến tranh 

Câu 2: Xin Thiên thần Tình Thương điều gì? 

 A. Những em bé được nuôi sống dưới mái ấm hạnh phúc 

 B. Trẻ em không phải lao động vất vả, cực nhọc; không cầm súng ra chiến trận hay bị hắt hủi, ghẻ lạnh 

trong những gia đình không hạnh phúc 

 C. Tặng cho mỗi em bé một ngôi sao xanh 

 D. Trẻ em được sống bình yên, được học hành vui chơi, không lo sợ tiếng bom, tiếng đạn 

Câu 3: Còn ở Thiên thần Ước Mơ, bạn ấy cầu xin điều gì? 

 A. Những ước mơ nhỏ bé, giản dị và hồn nhiên của mọi trẻ thơ đều thành hiện thực 

 B. Những em nhỏ được sống yên bình, được học hành vui chơi không phải ngày ngày lo sợ tiếng bom, 

tiếng đạn 

 C. Gõ chiếc đũa thần vào trái tim người lớn 

 D. Hàn gắn tình yêu của các ông bố, bà mẹ 

Câu 4: Đến Thiên thần Tình Yêu, điều cầu xin đó ra sao? 

 A. Xuống trần gian và đến bên những con người bất hạnh 

 B. Những em bé của con được sống dưới mái ấm gia đình hạnh phúc, không còn cảnh lang thang nay đây 

mai đó, đêm đêm màn trời chiếu đất, đói rét và biết bao nguy hiểm rập rình 

 C. Mang lá thư này đến cho các Thiên thần 

 D. Xuống trần gian và đến bên những con người bất hạnh 
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Câu 5: Có bao nhiêu Thiên thần được nhắc đến trong bức thư? 

 A. 2 

 B. 3 

 C. 4 

 D. 5 

Câu 6: Em hiểu “hãy ru yên giấc ngủ chiến tranh” nghĩa là gì? 

 A. Ru những em nhỏ ngủ say 

 B. Làm cho mọi người được yên giấc trong chiến tranh 

 C. Giúp mọi người được ngủ ngon hơn 

 D. Làm cho thế giới không còn chiến tranh nữa 

Câu 7: Em hiểu thành ngữ “màn trời chiếu đất” được nhắc đến trong bài nghĩa là gì? 

     A. Cảnh sống lang thang phiêu bạt, không nhà cửa, vất vả 

 B. Bầu trời chiếu xuống mặt đất, làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc 

 C. Ý nói nhà cửa rộng rãi, thoáng mát 

 D. Cảnh sống sung sướng, đầy đủ điều kiện vật chất. 

Câu 8: Tất cả những điều bạn nhỏ cầu xin các Thiên thần đều nhằm mục đích gì? 

     A. Làm cho trẻ nhỏ trở nên giàu có 

 B. Làm cho trẻ em trở nên thông minh, học giỏi 

 C. Làm cho trẻ em được sống hạnh phúc 

 D. Làm cho trẻ em lớn nhanh hơn 

Phần II. Tự luận 

Câu 1: Nghe – viết: 

Kim tự tháp Ai Cập 

Kim tự tháp Ai Cập là lăng mộ của các hoàng đế Ai Cập cổ đại. Đó là những công trình kiến trúc xây dựng 

toàn bằng đá tảng. Từ cửa kim tự tháp đi vào là một hành lang tối và hẹp, đường càng đi càng nhằng nhịt dẫn 

tới những giếng sâu, phòng chứa quan tài, buồn để đồ,… Thăm kim tự tháp, người ta không khỏi ngạc nhiên: 

Người Ai Cập cổ không có những phương tiện chuyên chở vật liệu như hiện nay, làm thế nào mà họ đã vận 

chuyển được những tảng đá to như vậy lên cao? 

Theo Những kì quan thế giới 
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Câu 2: Em hãy sắp xếp các từ sau vào cột tương ứng: 

châm chọc, chậm chạp, mê man, mong ngóng, nhỏ nhẹ, mong mỏi, phương hướng, vương vấn, tươi tắn 

Từ láy Từ ghép 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

Câu 3: Tìm danh từ, động từ và tính từ trong đoạn văn sau: 

Cá buồm là loài cá bơi nhanh nhất. Nó có vây xòe ra như một chiếc buồm. Những cú bắn mình ra khỏi mặt 

nước của cá có vận tốc lên đến gần một trăm ki-lô-mét một giờ. 

- Danh từ:  ......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
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- Động từ:  .........................................................................................................................................................  
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- Tính từ:  ..........................................................................................................................................................  
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Câu 4: Em hãy viết một bài văn tả một cây ăn quả mà em biết. 
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  HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAHAY.COM 

Phần I. Trắc nghiệm 

1.D 2.B 3.A 4.B 5.C 6.D 7.A 8.C 

 

Câu 1: 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ lời cầu xin của bạn Hoài Thu đối với Thiên thần Hòa Bình để chọn đáp án đúng 

nhất: 

“Con xin Thiên thần Hòa Bình hãy ru yên giấc ngủ chiến tranh, để bao bạn bè, em nhỏ, nơi 

cách xa con được sống yên bình như con, được học hành vui chơi không phải ngày ngày lo sợ 

tiếng bom, tiếng đạn.” 

Cách giải: 

Bạn Hoài Thu đã xin Thiên thần Hòa Bình ru yên giấc ngủ chiến tranh 

Chọn D. 

Câu 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin Thiên thần Tình Thương điều gì? 

 A. Những em bé được nuôi sống dưới mái ấm hạnh phúc 

 B. Trẻ em không phải lao động vất vả, cực nhọc; không cầm súng ra chiến trận hay bị hắt hủi, 

ghẻ lạnh trong những gia đình không hạnh phúc 

 C. Tặng cho mỗi em bé một ngôi sao xanh 

 D. Trẻ em được sống bình yên, được học hành vui chơi, không lo sợ tiếng bom, tiếng đạn 

 

Trong thư, bạn Hoài Thu đã xin Thiên thần Hòa Bình điều gì? 

 A. Hàn gắn tình yêu của những ông bố bà mẹ 

 B. Hiểu trẻ thơ và thêm lòng yêu con trẻ 

 C. Tặng mỗi em bé một ngôi sao xanh 

 D. Ru yên giấc ngủ chiến tranh 

 



 

 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ lời cầu xin của bạn Hoài Thu đối với Thiên thần Tình Thương để chọn đáp án đúng 

nhất: 

“Con xin Thiên thần Tình Thương hãy gõ chiếc đũa thần của Người vào trái tim người lớn để 

họ hiểu trẻ thơ và thêm lòng yêu thương con trẻ, để không còn những người bạn như con phải 

lao động vất vả cực nhọc hay cầm súng ra chiến trận, hay bị hắt hủi, ghẻ lạnh trong những gia 

đình không hạnh phúc.” 

Cách giải: 

Bạn Hoài Thu xin Thiên thần Tình Thương cho trẻ em phải lao động vất vả, cực nhọc; không 

cầm súng ra chiến trận hay bị hắt hủi, ghẻ lạnh trong những gia đình không hạnh phúc 

Chọn B. 

Câu 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ lời cầu xin của bạn Hoài Thu đối với Thiên thần Ước Mơ để chọn đáp án đúng nhất: 

“Và cuối cùng con xin Thiên thần Ước Mơ hãy tặng cho mỗi em bé trên trái đất này một ngôi 

sao xanh trong chiếc giỏ đựng vô vàn những ngôi sao của Người, để những ước mơ nhỏ bé, 

giản dị và hồn nhiên của mọi trẻ thơ đều thành hiện thực.” 

Cách giải: 

Bạn Hoài Thu xin Thiên thần Ước Mơ cho những ước mơ nhỏ bé, giản dị và hồn nhiên của 

mọi trẻ thơ đều thành hiện thực 

Chọn A. 

 

 

 

Còn ở Thiên thần Ước Mơ, bạn ấy cầu xin điều gì? 

 A. Những ước mơ nhỏ bé, giản dị và hồn nhiên của mọi trẻ thơ đều thành hiện thực 

 B. Những em nhỏ được sống yên bình, được học hành vui chơi không phải ngày ngày lo sợ tiếng 

bom, tiếng đạn 

 C. Gõ chiếc đũa thần vào trái tim người lớn 

 D. Hàn gắn tình yêu của các ông bố, bà mẹ 

 



 

 

Câu 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ lời cầu xin của bạn Hoài Thu đối với Thiên thần Tình Yêu để chọn đáp án đúng 

nhất: 

“Con xin Thiên thần Tình Yêu hãy hàn gắn tình yêu của các ông bố, bà mẹ để những em bé 

của con được sống dưới mái ấm gia đình hạnh phúc, không còn cảnh lang thang nay đây mai 

đó, đêm đêm màn trời chiếu đất , đói rét và biết bao hiểm nguy rình rập.” 

Cách giải: 

Hoài Thu cầu xin Thiên thần Tình Yêu cho những em bé của con được sống dưới mái ấm 

gia đình hạnh phúc, không còn cảnh lang thang nay đây mai đó, đêm đêm màn trời chiếu 

đất, đói rét và biết bao nguy hiểm rập rình 

Chọn B. 

Câu 5: 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ các đoạn của bức thư và chọn đáp án đúng nhất. 

Những Thiên thần được nhắc đến trong bức thư là: Thần Hòa Bình, Thần Tình Thương, Thần 

Tình Yêu, Thần Ước Mơ 

Lời giải chi tiết: 

Đến Thiên thần Tình Yêu, điều cầu xin đó ra sao? 

 A. Xuống trần gian và đến bên những con người bất hạnh 

 B. Những em bé của con được sống dưới mái ấm gia đình hạnh phúc, không còn cảnh lang 

thang nay đây mai đó, đêm đêm màn trời chiếu đất, đói rét và biết bao nguy hiểm rập rình 

 C. Mang lá thư này đến cho các Thiên thần 

 D. Xuống trần gian và đến bên những con người bất hạnh 

 

 

Có bao nhiêu Thiên thần được nhắc đến trong bức thư? 

 A. 2 

 B. 3 

 C. 4 

 D. 5 

 



 

 

Có 4 Thiên thần được nhắc đến trong bức thư. 

Chọn C. 

Câu 6: 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ cả câu văn có cụm từ đó để hiểu được nghĩa của nó: 

“Con xin Thiên thần Hòa Bình hãy ru yên giấc ngủ chiến tranh, để bao bạn bè, em nhỏ, nơi 

cách xa con được sống yên bình như con, được học hành vui chơi không phải ngày ngày lo sợ 

tiếng bom, tiếng đạn.” 

Cách giải: 

“Hãy ru yên giấc ngủ chiến tranh” là làm cho thế giới không còn chiến tranh nữa. 

Chọn D. 

Câu 7: 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp: 

Theo em, câu thành ngữ đó nói về điều gì? 

Em đọc kĩ các đáp án và chọn đáp án đúng nhất. 

Màn trời chiếu đất: lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu 

Cách giải: 

“Màn trời chiếu đất” là Cảnh sống lang thang phiêu bạt, không nhà cửa, vất vả 

Chọn A. 

 

Em hiểu “hãy ru yên giấc ngủ chiến tranh” nghĩa là gì? 

 A. Ru những em nhỏ ngủ say 

 B. Làm cho mọi người được yên giấc trong chiến tranh 

 C. Giúp mọi người được ngủ ngon hơn 

 D. Làm cho thế giới không còn chiến tranh nữa 

 

Em hiểu thành ngữ “màn trời chiếu đất” được nhắc đến trong bài nghĩa là gì? 

     A. Cảnh sống lang thang phiêu bạt, không nhà cửa, vất vả 

 B. Bầu trời chiếu xuống mặt đất, làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc 

 C. Ý nói nhà cửa rộng rãi, thoáng mát 

 D. Cảnh sống sung sướng, đầy đủ điều kiện vật chất. 



 

 

Câu 8: 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp: 

Em suy nghĩ và chọn đáp án đúng nhất. 

Cách giải: 

Tất cả những điều bạn nhỏ cầu xin các Thiên thần đều nhằm làm cho trẻ em được sống hạnh 

phúc. 

Chọn C. 

Phần II. Tự luận 

Câu 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp: 

Em viết đoạn văn vào vở, giấy kiểm tra 

Cách giải: 

Em chủ động hoàn thành bài chính tả. 

Chú ý: 

- Viết đúng chính tả 

Nghe – viết: 

Kim tự tháp Ai Cập 

Kim tự tháp Ai Cập là lăng mộ của các hoàng đế Ai Cập cổ đại. Đó là những công trình kiến trúc 

xây dựng toàn bằng đá tảng. Từ cửa kim tự tháp đi vào là một hành lang tối và hẹp, đường càng 

đi càng nhằng nhịt dẫn tới những giếng sâu, phòng chứa quan tài, buồn để đồ,… Thăm kim tự 

tháp, người ta không khỏi ngạc nhiên: Người Ai Cập cổ không có những phương tiện chuyên 

chở vật liệu như hiện nay, làm thế nào mà họ đã vận chuyển được những tảng đá to như vậy lên 

cao? 

Theo Những kì quan thế giới 

Tất cả những điều bạn nhỏ cầu xin các Thiên thần đều nhằm mục đích gì? 

     A. Làm cho trẻ nhỏ trở nên giàu có 

 B. Làm cho trẻ em trở nên thông minh, học giỏi 

 C. Làm cho trẻ em được sống hạnh phúc 

 D. Làm cho trẻ em lớn nhanh hơn 

 



 

 

- Trình bày sạch đẹp 

Câu 2: 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ các từ ngữ và sắp xếp vào cột tương ứng 

- Từ ghép là từ đượ tạo từ các tiếng có nghĩa ghép lại với nhau 

- Từ láy là từ phối hợp những tiếng có âm đầu hay vần (hoặc cả âm đầu và vần) giống nhau 

Cách giải: 

Từ láy Từ ghép 

Chậm chạp, mê man, vương vấn, tươi tắn  Mong ngóng, mong mỏi, phương hướng 

 

Câu 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ các đoạn văn và tìm từ. 

Cách giải: 

- Động từ: bơi, xòe, bắn 

- Danh từ: cá buồm, nó, vây, chiếc buồm, mình 

- Tính từ: nhanh 

 

Em hãy sắp xếp các từ sau vào cột tương ứng: 

chậm chạp, mê man, mong ngóng, nhỏ nhẹ, mong mỏi, phương hướng, vương vấn, tươi tắn 

Từ láy Từ ghép 

  

 

Tìm danh từ, động từ và tính từ trong đoạn văn sau: 

Cá buồm là loài cá bơi nhanh nhất. Nó có vây xòe ra như một chiếc buồm. Những cú bắn mình ra 

khỏi mặt nước của cá có vận tốc lên đến gần một trăm ki-lô-mét một giờ. 

- Danh từ 

- Động từ 

- Tính từ 



 

 

Câu 4: 

 

 

Phương pháp: 

Em dựa vào dàn ý sau để hoàn thành bài văn. 

Mở bài: Giới thiệu cây ăn quả em muốn tả 

- Đó là loại cây gì? 

- Cây đó được trồng ở đâu?  

- Do ai trồng? 

- Năm nay cây đã được bao nhiêu tuổi rồi? 

Thân bài: 

- Cây cao bao nhiêu? 

- Thân cây thẳng hay cong? 

- Lớp vỏ thân cây có đặc điểm gì? 

- Rễ cây như thế nào? 

- Cây có nhiều cành không? 

- Lá cây có hình dạng, kích thước và màu sắc thế nào? 

- Hoa có đặc điểm gì? 

- Quả có hình dáng, mùi vị thế nào? 

Kết bài: Tình cảm của em dành cho cây 

- Em nghĩ như thế nào về loại cây ăn quả này? 

- Em thường làm gì để chăm sóc cây ăn quả? 

Cách giải: 

Bài tham khảo 1: Tả cây xoài 

Ông em trồng một cây xoài cát Long Khánh ngon nổi tiếng được bốn năm. Nay, cây đã ra quả. 

Quả xoài rất to, mỗi quả nặng gần nửa ki-lô-gam, hình thon dài. Lúc còn non, quả có màu xanh 

nhạt, lớn dần quả chuyển sang màu xanh đậm, khi chín quả lại có màu vàng. Những quả xoài 

lớn trông như hai bàn tay úp lại, tròn căng, trông thật thích mắt. Những quả xoài ngon thường 

có màu vàng tươi, mùi thơm ngào ngạt lan toả ra xung quanh vô cùng quyến rũ. 

Khi xoài chín, ông em lấy cây sào có chiếc giỏ nhỏ, đưa miệng giỏ vào quả xoài chín, khẽ giật. 

Quả xoài nằm gọn trong lòng giỏ. Năm quả, mười quả... Em bưng những quả xoài tươi ngon 

vào nhà khoe với bà nội. Bà bảo em lựa những quả lớn đem để trên bàn thờ thắp hương, những 

quả còn lại đem biếu mấy nhà hàng xóm. 

Em hãy viết một bài văn tả một cây ăn quả mà em biết 



 

 

Em rất thích ăn những quả xoài chín tươi ngon. Xoài rất ngon và bổ. Sau này dù có đi đâu xa 

em cũng không quên hương vị của quả xoài vườn nhà em. 

Bài tham khảo 2: Tả cây bưởi 

Cứ mỗi lần đến nhà nội, em thích nhất là được ra khu vườn ăn quả của nội mà đùa nghịch, mà 

hái những trái thơm ngon ngọt. Trong số tất cả các loại cây ăn quả trong vườn thì em thích nhất 

là những trái bưởi, cây bưởi. 

Quan sát em nhận thấy được cây bưởi này khá lớn, thân cây xù xì màu nâu sậm, trên thân hằn 

rõ những dấu vết mà thời gian, mưa gió bão bùng để lại. Rễ cây cắm sâu nơi lòng đất rất khó 

nhìn thấy. Bà em cũng đã nói với em rằng phần rễ của cây bưởi là rễ cọc, xung quanh mấy cái 

rễ nhỏ tua rua là một cái rễ chính rất to được cây bưởi cắm sâu trong lòng đất, có nhiệm vụ lớn 

nhất. Nhất là trên thân cây thi thoảng còn có thể thấy những đàn kiến miệt mài dường như cứ 

nối nhau bò lên trông rất thích mắt biết bao nhiêu. 

Trên những cành cây khẳng khiu vươn ra giữa trời xanh và có những cái lá xanh mướt một 

màu. Hình ảnh những chiếc lá bưởi xanh như to bằng bàn tay em, từng gân lá nổi lên rõ ràng. 

Nếu như sờ lên mặt trên của lá cảm thấy rất mềm mượt, phía dưới có một lớp lông mỏng. Hàng 

năm cây cho rất nhiều trái chín thơm ngon, những múi bưởi mọng nước ăn ngọt lành. Qủa bưởi 

thường được bà cắt và để thờ cúng trông rất đẹp. Em vô cùng yêu thích hình ảnh của cây bưởi 

này. 

Bài tham khảo 3: Tả cây chuối 

Ai đến nhà tôi chơi cũng thường lưu ý đến bụi chuối trồng bên hè. Bụi chuối có hai cây lớn và 

mấy cây con. Cây lớn bên trái đã trổ buồng. 

Đó là một cây chuối già lùn. Thân cây thẳng đuột, to như cột nhà, cao hơn hai thước, phía trên 

xanh lợt và bóng nhẫy. Dọc thân chuối còn đeo đôi tàu lá khô rách tơi tả, kêu lào xào trong gió. 

Từ ngọn chuối toả ra cả chục tàu lá to và rộng như những chiếc lông chim khổng lồ. Lá ở dưới 

màu xanh sẫm, chẳng chiếc nào còn nguyên vẹn cả. Lá ở trên lành nguyên màu xanh lợt. Một 

buồng chuối mười hai nải nặng trĩu trổ từ ngọn cây xuống kéo oằn thân cây chuối nghiêng hẳn 

về một phía. Nải chuối nào cũng có trên dưới một chục trái. Trái chuối xếp thành hai hàng uốn 

cong lên, dáng trông như những ngón tay khum vào lòng bàn tay trìu mến. Càng xuống dưới, 

trái chuối càng nhỏ dần. 



 

 

Sáng nay, tôi đứng nhìn buồng chuối con oằn nặng làm trĩu cả thân chuối mẹ xuống. Chợt nghe 

tiếng ba tôi bảo: “Đã đến lúc cha con mình phải lấy cây chống đỡ cho cây chuối mẹ đứng vững 

rồi đấy con à!”. 


