
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP ĐỌC 

HỘI VẬT TRANG 59 TIẾNG VIỆT 3 
 

Câu 1 (trang 59 sgk Tiếng Việt 3): Tìm những chi tiết miêu tả cảnh tượng sôi động của 

hội vật. 

Đáp Án: 

Sau đây là các chi tiết miêu tả cảnh sôi động của hội vật : tiếng trống dồn dập, người đến 

xem đông như nước chảy vì ai cũng muốn xem mặt, xem tài ông Cản Ngũ, người ta chen 

lấn nhau, quây kín sới vật, nhiều người phải trèo lên những cây cao xem cho rõ. 

 

Câu 2 (trang 59 sgk Tiếng Việt 3): Cách đánh của ông Cản Ngũ và Quắm Đen có gì khác 

nhau? 

Đáp Án: 

Cách đánh của ông Cản Ngũ khác hẳn cách đánh của Quắm Đen. 

Quắm Đen thì lăn xả vào, vờn bên trái, đánh bên phải, dứ trên, đánh dưới, thoắt biến, 

thoắt hoá khôn lường. 

Ông Cản Ngũ thì lớ ngớ, chậm chạp, hai tay dang rộng, để sát xuống mặt đất, xoay xoay 

chống đỡ. 

  

Câu 3 (trang 59 sgk Tiếng Việt 3): Việc ông Cản Ngũ bước hụt làm thay đổi keo vật như 

thế nào? 

Đáp Án: 

Việc ông Cản Ngũ bước hụt làm tình hình keo vật thay đổi hẳn 

Ông Cản Ngũ bước hụt, mất đà chúi xuống. Quắm Đen nhanh như cắt luồn qua hai cánh 

tay ông, ôm lấy một bên chân ông, bước lên. Người xem reo ồ lên và đinh ninh ông Cản 

Ngũ sẽ bị vật ngã. Keo vật trở nên sôi động, hấp dẫn người xem, không còn vẻ chán ngắt 

như lúc trước. 

 

Câu 4 (trang 59 sgk Tiếng Việt 3): Theo em vì sao ông Cản Ngũ thắng? 



Đáp Án: 

Theo em, Quắm Đen trẻ tuổi, có sức khoẻ, có tinh thần hăng hái nhưng nóng nảy và thiếu 

mưu trí. Ông Cản Ngũ thì cao tuổi hơn, không còn nhanh nhẹn bằng Quắm Đen, nhưng 

ông rất khoẻ, giàu kinh nghiệm vật và rất mưu trí. Ông để Quắm Đen ôm chân mình 

chính là đưa Quắm Đen vào thế bị động và cuối cùng ông đã bình tĩnh nhấc bổng Quắm 

Đen lên một cách dễ dàng. Như vậy là ông đã thắng nhờ sức khoẻ (cái chân ông chắc như 

cột sắt), nhờ kinh nghiệm và mưu trí. 

Nội dung: Cuộc thi tài hấp dẫn giữa hai đô vật và chiến thắng xứng đáng của đô vật già, 

trầm tĩnh, giàu kinh nghiệm trước chàng đô vật trẻ còn nông nổi, thiếu kinh nghiệm. 

 

 


