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Câu hỏi 1: Thần Gió đã làm gì khiến ông Manh nổi giận? 

-  Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn 2, tìm xem Thần Gió đã có hành động gì đối với ông Mạnh. Tìm 

được hành động đó là em đã giải đáp được câu hỏi. 

-   Gợi ý: Thần Gió xô............. 

Câu hỏi 2: Kể việc làm của ông Mạnh chống lại thần Gió? 

-  Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn 3, tìm những công việc mà ông Mạnh đang làm. Đó chính là nội 

dung câu trả lời. 

-     Gợi ý: Ông Mạnh vào rừng đẵn......... làm thành một.......... vững chãi. 

Câu hỏi 3:  Hình ảnh nào chứng tỏ Thần Gió phải bó tay? 

-  Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn 4, tìm xem hình ảnh nào của Thần Gió thể hiện sự bất lực của 

thần trước ông Mạnh. Đoạn 6 chính là nội dung câu trả lời. 

-  Gợi ý: Hình ảnh chứng tỏ Thần Gió phải bó tay đó là: “Thần Gió đã giận dữ  mà không         ” 

Câu hỏi 4: Ông Mạnh đã làm gì để Thần Gió trở thành bạn của mình 

-   Hướng dẫn: Tìm xem thái độ, ý chí, tình cảm của ông Mạnh như thế nào đối với Thần Gió (từ 

đoạn 3 cho đến đoạn 5). Em sẽ tìm được câu trả lời 

-      Gợi ý: Ông Mạnh thể hiện thái độ cứng rắn, không chịu khuất phục, quyết chống trả. Khi 

Thần Gió không làm gì được ông, thì ông lại an ủi, mời Thần Gió thỉnh thoảng ghé lại chơi. Từ 

đó họ trở thành đôi bạn. 

Câu hỏi 5: Ông Mạnh tượng trưng cho ai? Thần Gió tượng trưng cho ai? 

-    Hướng dẫn: Qua câu chuyện, em thấy các nhân vật đó tượng trưng cho những gì về con người 

và thiên nhiên. Hiểu được ý nghĩa tượng trưng ấy là em đã tìm được nội dung cho câu trả lời. 

-     Gợi ý: - Ông Mạnh tượng trưng cho sức mạnh, ý chí, trí tuệ thông minh của con người 

-      Thần Gió tượng trưng cho các thế lực thiên nhiên (gió, bão. lụt lội) 
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