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Tập đọc Thưa chuyện với mẹ 

Câu 1 (trang 86 sgk Tiếng Việt 4): Cương xin mẹ học nghề để làm gì? 

Trả lời: 

Cương xin mẹ học nghề để đỡ đần mẹ và cũng để kiếm một nghề sinh sống 

Câu 2 (trang 86 sgk Tiếng Việt 4): Mẹ Cương nêu lí do phản đối như thế nào? 

Trả lời: 

Mẹ Cương nêu lí do phản đối Cương, cho rằng Cương bị ai đó xui khiến. Mặt khác bà 

bảo rằng dòng dõi nhà Cương là dòng dõi quan sang không thể đi làm một nghề thấp kém 

như thế, làm mất thể diện gia đình 

Câu 3 (trang 86 sgk Tiếng Việt 4): Cương thuyết phục mẹ bằng cách nào? 

Trả lời: 

Cương thuyết phục mẹ bằng cách nêu lí do trong cuộc sống nghề nào cũng đều trọng cả 

chỉ có những kẻ trộm cắp mới đáng khinh, đáng bị coi thường 

Câu 4 (trang 86 sgk Tiếng Việt 4): Nhận xét về cách trò chuyện của hai mẹ con? 

Trả lời: 

Em có thể nêu nhận xét như sau: 

a) Cách xưng hô: Nhẹ nhàng, tình cảm, đúng với quan hệ mẹ với con. Con thì lễ phép 

thưa gửi, mẹ thì tình cảm dịu dàng âu yếm. 

b) Cử chỉ trong lúc nói chuyện: lễ phép, thân mật 

Mẹ thì xoa đầu Cương âu yếm 

Con thì nắm tay mẹ tình cảm tha thiết 

Nội dung: Mơ ước kiếm được một nghề để phụ giúp gia đình và làm kế sinh nhai sau này 

là một ước mơ tốt đẹp, đồng thời thể hiện cái nhìn về nghệ nghiệp: tất cả mọi nghề làm ra 

của cải vật chât phục vụ cuộc sống đều tốt đẹp cả 
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