
KỂ CHUYỆN: NGƯỜI MẸ HIỀN 

Câu 1. Dựa theo tranh vẽ kể lại từng đoạn của câu chuyện Người mẹ hiền bằng lời của em. 

Soạn bài kể chuyện Người mẹ hiền tuần 8 

 

Trả lời 

- Tranh 1 : Giờ ra chơi, Minh thì thầm với Nam: “Ngoài phố có gánh xiếc, chúng mình đi xem 

đi”. 

- Tranh 2 : Hết giờ ra chơi, hai bạn tới bên bức tường. Nam đẩy Minh ra ngoài trước, đến lượt 

Nam lách ra thì bác bảo vệ tới, nắm chặt hai chân em. Em vùng vẫy vì sợ quá, bác bảo vệ lại 

càng nắm chặt hơn. Vậy là cậu ấy khóc toáng lên. 

- Tranh 3 : Cô giáo nhắc bác bảo vệ nhẹ tay không làm đau Nam rồi cô đỡ em ngồi dậy, phủi đất 

cát lấm lem trên người và đưa Nam về lớp. 

- Tranh 4 : Nam bật khóc vì đau và xấu hổ. Cô xoa đầu Nam và gọi Minh vào:  

- Từ nay các em cón trốn học đi chơi nữa không? 

Hai bạn đáp: 

https://doctailieu.com/ke-chuyen-nguoi-me-hien-sgk-tieng-viet-2


KỂ CHUYỆN: NGƯỜI MẸ HIỀN 

- Thưa cô, không ạ. Chúng em xin lỗi cô. 

Cô vui lòng, bảo hai bạn về chỗ và tiếp tục giảng bài. 

Câu 2. Dựng lại câu chuyện theo vai : người dẫn chuyện, Minh, Nam, bác bảo vệ, cô giáo.  

Trả lời 

Dựng lại câu chuyện theo sự hướng dẫn của thầy cô. 

Các em có thể dựa vào bài tập đọc người mẹ hiền trước đó để hiểu rõ hơn về các nhân vật trong 

câu chuyện và kể lại một cách chính xác. 

Xem thêm 

>>> Bài tập cùng tuần: Soạn bài tuần 8 SGK Tiếng việt 2 

>>> Bài tiếp theo: Giải bài tập chính tả tập chép trang 65 SGK Tiếng Việt 2 
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