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Câu 2 (trang 97 sgk Tiếng Việt 4): Dựa vào nội dung các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ 

điểm: "Măng mọc thẳng" ghi lại những điều cần nhớ về tên bài, nội dung chính, nhân vật, giọng 

đọc. 

Đáp Án: 

1- a) Tên bài: Một người chính trực 

b) Nội dung chính: Tô Hiến Thành, một người ngay thẳng chính trực đặt việc nước lên trên tình 

riêng. 

c) Nhân vật: Tô Hiến Thành, Đỗ Thái Hậu 

d) Giọng đọc: Chậm rãi rõ ràng dứt khoát 

2- a) Tên bài: Những hạt thóc giống 

b) Nội dung chính: Sự trung thực dũng cảm của cậu bé Chôm được vua tin yêu và truyền cho 

ngôi báu. 

c) Nhân vật: Nhà vua, cậu bé Chôm 

d) Giọng đọc: Chậm rãi, khoan thai như người ta đang kể chuyện. Lời của Chôm thật thà, ngay 

thẳng. Lời của vua ôn tồn, dõng dạc. 

3- a) Tên bài: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca 

b) Nội dung chính: Nỗi ân hận, dằn vặt của An-đrây-ca về hành động mải chơi của mình, thể 

hiện sự nghiêm khắc đối với bản thân. 

c) Nhân vật: An-đrây-ca, người mẹ 

d) Giọng đọc: Nhẹ nhàng, âm điệu buồn, xúc động 

4- a) Tên bài: Chị em tôi 

b) Nội dung chính: Hành động của cô em gái đã làm cho người chị hay nói dối ba để đi chơi thức 

tỉnh lại. 

c) Nhân vật: Người chị, cô em gái, người cha 



d) Giọng đọc: Hóm hỉnh, nhẹ nhàng, cần thay đổi ngữ điệu đọc cho phù hợp với tính cách của 

nhân vật. Lời cha ôn tồn khuyên bảo, lời cô em gái hồn nhiên, hóm hỉnh, lời người chị lúc thì lễ 

phép, lúc thì bực tức. 
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