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HƯỚNG DẪN SOẠN BÀI 

MẸ TÔI - ÉT-MÔN-ĐÔ-ĐƠ A-MI-XI 
 

Câu 1: Văn bản là một thư của người bố gửi cho con, nhưng tại sao tác giả lại lấy nhan 

đề "Mẹ tôi". 

Đáp Án: 

- Hình thức của văn bản là bức thư của người bố gửi cho con nhưng nội dung mà bức thư 

đề cập đến lại là người mẹ. Người mẹ là nhân vật chính của câu chuyện. 

- Người bố viết thư vì thái độ vô lệ của con đối với mẹ, mục đích giáo dục con cần phải lễ 

độ và kính yêu mẹ. Vì vậy nhan đề "Mẹ tôi" là hoàn toàn chính xác. 

- Có ý kiến cho rằng có thể thay thế nhan đề khác như: "Hối hận", "Một lỗi lầm". Hai 

nhan đề này cũng phản ánh được nội dung sự việc, nhưng nó là nghiêng về thể hiện nhân 

vật tôi hơn là người mẹ. Thứ nữa nó làm mất đi giá trị biểu cảm. 

  

Câu 2: Qua bức thư, có thể nhận thấy người bố rất buồn bã và tức giận trước thái độ và 

cách ứng xử của En-ri-cô (khi cô giáo đến thăm nhà, En-ri-cô đã thốt ra một lời thiếu lễ 

độ với mẹ). 

Đáp Án: 

Những câu văn thể hiện thái độ của người bố: 

- "… việc như thế không bao giờ con được tái phạm nữa". 

- "Sự hỗn láo của con như một nhát dao đâm vào tim bố vậy". 

- "bố không thể nén được cơn tức giận đối với con". 

- "Từ nay, không bao giờ con được thốt ra một lời nói nặng với mẹ". 

- "…thà rằng bố không có con, còn hơn thấy con bội bạc với mẹ". 

 

Câu 3: Những chi tiết, hình ảnh nói về người mẹ của En-ri-cô: 

Đáp Án: 
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- "Mẹ đã thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển của con, 

quằn quại vì nỗi lo sợ, khóc nức nở vì nghĩ rằng có thể mất con". 

- "Người mẹ sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn". 

- "Người mẹ có thể đi ăn xin để nuôi con, có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con". 

Qua đó giúp ta hiểu rằng mẹ của En-ri-cô là người có tình thương con vô cùng mãnh liệt, 

hết lòng vì con hi sinh tất cả vì con. Đó là hình ảnh về một người mẹ thiêng liêng, biểu 

tượng đẹp của tình mẫu tử. 

 

 

 

Câu 4: En-ri-cô "xúc động vô cùng" khi đọc thư của bố vì: 

Đáp Án: 

- Bố gợi lại những kỉ niệm thiêng niêng giữa mẹ và En-ri-cô. 

- Thái độ nghiêm khắc, kiên quyết của bố 

- Những lời nói rất chân tình và sâu sắc của bố. 

- En-ri-cô thấy hối lỗi, xấu hổ trước sự sai phạm của mình. 
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Câu 5: Người bố không nhắc nhở En-ri-cô trực tiếp mà lựa chọn cách viết thư, vì: 

Đáp Án: 

- Nhắc nhở trực tiếp thường rất khó kiềm giữ được sự nóng giận. 

- Nhắc nhở trực tiếp khó có thể bày tỏ được những tình cảm sâu sắc và tế nhị. 

- Nhắc nhở trực tiếp có thể khiến người mắc lỗi cảm thấy bị xúc phạm quá lớn vào lòng 

tự trọng. Từ đó có thể dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực ở đứa trẻ, khiến cho những lời 

nhắc nhở không phát huy được mục đích giáo dục như mong muốn. 

  

Câu 6: Sưu tầm một số bài thơ, đoạn thơ viết về người mẹ. 

Đáp Án: 

Mẹ ngồi vá áo trước sân 

Vá bao mong ước, tay sần mũi kim 

Bát canh đắng là chân chim 

Lẫn vài con tép Mẹ tìm dành con 

(Nguyễn Ngọc Oánh) 


