Đề đọc hiểu Câu chuyện ốc sên
Câu chuyện hai mẹ con ốc sên là hình tượng về con người trong cuộc sống. Dựa vào chính mình
để sinh tồn, để hòa nhập, để sáng tạo và phát triển, để thể hiện lòng tự trọng cá nhân là những gì
Câu chuyện ốc sên muốn gửi gắm đến người đọc. Để giúp bạn hiểu rõ ràng và sâu sắc hơn về các
dạng đề đọc hiểu liên quan đến văn bản, cùng Đọc Tài Liệu tham khảo một số đề đọc hiểu dưới
đây và xem gợi ý đáp án của từng đề bạn nhé:

Đọc hiểu Câu chuyện ốc sên
Đề đọc hiểu
Đọc văn bản dưới đây và trả lời câu hỏi
CÂU CHUYỆN ỐC SÊN
Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ: "Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng
vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được!"
"Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh" - Ốc
sên mẹ nói.
"Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không đeo cái bình vừa nặng
vừa cứng đó?"
"Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy".
"Nhưng em giun đất cũng không có xương, cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hoá được, tại
sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?"
"Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy".
Ốc sên con bật khóc, nói: "Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất
cũng chẳng che chở chúng ta".
"Vì vậy mà chúng có cái bình!" - Ốc sên mẹ an ủi con - "Chúng ta không dựa vào trời, cũng
chẳng dựa vào đất, chúng ta dựa vào chính bản thân chúng ta".
(Theo Quà tặng cuộc sống, NXB Thanh niên, 2009)
Câu 1: Nêu phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong câu chuyện trên.
Câu 2: Phép tu từ cơ bản đc người viết sử dụng trong văn bản trên.
Câu 3: Chỉ rõ một câu văn có sử dụng thành phần phụ chú.
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Câu 4: Xác định phép liên kết về hình thức trong đoạn trích sau:
"Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không đeo cái bình vừa nặng
vừa cứng đó?"
"Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy".
Câu 5: Em hiểu thế nào về câu nói dưới đây của ốc sên mẹ?
Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta phải dựa vào chính bản thân
chúng ta.
Câu 6: Bức thông điệp mà câu chuyện muốn gửi đến mỗi chúng ta là gì?
Đáp án đề đọc hiểu Câu chuyện ốc sên
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong câu chuyện trên là: Tự sự.
Câu 2: Phép tu từ cơ bản đc người viết sử dụng trong văn bản trên là nhân hóa.
Câu 3: Một câu văn có sử dụng thành phần phụ chú là:
"Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh" - Ốc
sên mẹ nói.
Hoặc: "Vì vậy mà chúng có cái bình!" - Ốc sên mẹ an ủi con - "Chúng ta không dựa vào trời,
cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta dựa vào chính bản thân chúng ta"
Câu 4: Phép liên kết về hình thức trong đoạn trích dưới đây là:
"Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không đeo cái bình vừa nặng
vừa cứng đó?"
"Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy".
Phép liên kết về hình thức:



phép lặp - "chị sâu róm", "chị ấy"
phép nối: "vì"

Câu 5: "Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta phải dựa vào chính bản
thân chúng ta." có thể hiểu chúng ta phải tin vào chính bản thân mình, biết trân trọng, yêu quý
những gì đang có, không nên tị nạnh, so đo với người khác và cũng chẳng phải dựa vào ai. Điều
quan trọng là con người biết chấp nhận hoàn cảnh, vươn lên, dựa vào nội lực của chính mình.
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Câu 6: Bức thông điệp mà câu chuyện muốn gửi đến mỗi chúng ta là: Trong cuộc sống không có
gì là hoàn hảo. Mình có thể thiệt thòi ở đây thì sẽ nhận được may mắn ở chỗ khác và ngược lại.
Hãy biết trân trọng những gì mình đang có. Dựa vào bản thân để vươn lên luôn mang lại cho bản
thân cảm giác an toàn.
------------Trên đây là một số đề đọc hiểu Câu chuyện ốc sên mà Đọc tài liệu đã sưu tầm được, mong rằng
sẽ giúp ích cho các em trong quá trình ôn tập tại nhà!

