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Câu hỏi 1: Khách tắm biển lo lắng điều gì? 

-   Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn đầu của bài, tìm xem tâm trạng lo lắng sợ hãi của khách du lịch 

về tin đồn gì? Tìm được tin đồn đó, là em đã có được câu trả lời. 

-       Gợi ý: Khách tắm biển lo lắng về tin đồn “hình như bãi tắm................ ” 

Câu hỏi 2: Ông chủ khách sạn nói thế nào? 

-      Hướng dẫn: Em đọc tiếp câu chuyện, tìm xem câu trả lời của ông chủ khách sạn với khách 

trọ nội dung là gi? Đó chính là nội dung câu trả lời. 

-      Gợi ý: Ông chủ khách sạn nói. “Không!.......................... ” 

Câu hỏi 3: Vì sao ông chủ quả quyết như vậy. 

-      Hướng dẫn: Em tìm xem ông chủ quả quyết như vậy là xuất phát từ đâu? Tìm được lí do ông 

chủ quả quvết là em đã trả lời được câu hỏi. 

-      Gợi ý: Ông chủ quả quyết như vậy là vì ông nói những vùng biển sâu thì nhiều cá mập. Mà 

cá sấu thì           ” 

Câu hỏi 4: Vì sao nghe giải thích xong, khách lại sợ hơn. 

-      Hướng dẫn: Em đọc kĩ lại các đoạn đối thoại giữa chủ khách sạn với các vị khách trọ rồi hãy 

suy nghĩ xem. Tin đồn đúng hay sai? Ở những chỗ có cá mập thì có tổ chức bãi tắm được không? 

Ông chủ trả lời khách du lịch là đúng sự thật hay là nhân tin đồn nhảm ông muốn tạo ra một sự 

khôi hài mà khách lại không biết tưởng là thật? Hiểu được những điều ấy là em đã tìm được nội 

dung cho câu trả lời. 
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