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Câu hỏi 1: Những ai đến cầu hôn Mị Nương? 

-      Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn 1, tìm có mấy người đến cầu hôn Mị Nương? Họ là ai? Tìm 

được những người đó, là em đã có câu trả lời cho câu hỏi. 

-      Gợi ý: Có hai............ Một người là................ , còn người kia là.............. 

Câu hỏi 2: Hùng Vương phân xử việc hai vị thần cùng cầu hôn như thế nào? 

-        Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn 2 của bài, tìm xem Hùng Vương đã nói gì với hai vị thần. Tìm 

được lời nói đó, là em đã có được nội dung cần trả lời. 

-     Gợi ý: Hùng Vương không biết chọn ai bèn nói: “Ngày mai.................. ” 

Câu hỏi 3: Đọc kĩ đoạn 3 rồi dùng từ ngữ của mình kể lại cuộc chiến đấu ác liệt đó của hai vị 

thần. 

-      Gợi ý: 

Có thể em kể như sau: 

"Không lấy được Mị Nương. Thủy Tinh đùng đùng nổi giận, xua quân đuổi theo. Chàng hô gió, 

gọi mưa, dâng nước lên cuồn cuộn, nhằm nhấn chìm Sơn Tinh trong bể nước. Sơn Tinh cũng 

không vừa, chàng hóa phép bốc từng quả đồi, dời từng quả núi, chặn đứng dòng nước của Thủy 

Tinh, cuộc chiến kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Cuối cùng Thủy Tinh đuối sức, đành ngậm 

đắng nuốt cay rút lui” 

Câu hỏi 4: Câu chuyện này nói lên điều gì có thật? 

a. Mị Nương rất xinh đẹp. 

b. Sơn Tinh rất tài giỏi. 

c. Nhân dân ta chống lũ lụt rất kiên cường 

-        Hướng dẫn: Em đọc lại toàn bộ câu chuyện, chú ý câu cuối của truyện. Câu đó phản ánh 

một hiện tượng gì của thiên nhiên? Khi có hiện tượng đó, nhân dân ta phải làm gì? Trả lời được 

những câu hỏi đó là em có thể xác định được hiện tượng có thật mà câu chuyện đã nêu. Đó chính 

là câu “Nhân .... ” 
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