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Câu 1: Về cách đặt tên cho văn bản, có ý kiến cho rằng:  

a. Nên đặt tên là “Bố tôi” vì ông là người viết thư cho En –ri – cô.  
b. Nên đặt tên là “Một lỗi lầm không thể tha thứ của tôi” thì hợp lí hơn.  

Hãy nêu ý kiến của em.  

Câu 2: Những chi tiết nào nói về hình ảnh người mẹ của En – ri – cô? Em có nhận xét gì 
về người mẹ của cậu bé.  

Câu 3: Tại sao nhận được bức thư này En – ri – cô lại xúc động? Em có nhận xét gì về thái 
độ của cậu bé? Hãy liên hệ bản thân khi mắc lỗi và thái độ của mình khi nhận được sự góp 
ý của người khác.  

Câu 4: Đóng vai nhân vật En – ri – cô viết một bức thư xin lỗi mẹ ngay sau khi đọc xong 
bức thư của người bố.  

Gợi ý 

Câu 1:  

Đúng là trong văn bản này người viết thư là bố nhưng mọi lời kể lại hướng về người 
mẹ. Người bố không nói về mình, không nói nhiều về con trai mà chủ yếu nói về tình yêu 
thương, đức hi sinh của người mẹ dành cho con. Vì vậy đặt tên văn bản là “Bố tôi” thì 
không nêu lên được tinh thần của văn bản. Còn đặt tên văn bản là “Một lỗi lầm không thể  
tha thứ được của tôi” thì lại chủ yếu nhấn mạnh vào lỗi lầm sự thiếu lễ độ của En – ri – cô 
với mẹ khi cô giáo tới thăm. Hai nhan đề này chỉ nói được một phần nội dung trong văn 
bản, chưa đề cập đến phần quan trọng nhất. Vì thế đặt tên văn bản là “Mẹ tôi” hợp lí nhất.  

Câu 2:  

Những chi tiết nói về mẹ: thức suốt đêm, cúi mình khóc nức nở, sẵn sàng hi sinh 
tính mạng... => Người mẹ giàu tình yêu thương và đức hi sinh.  

Câu 3:  

En – ri – cô xúc động khi đọc được bức thư của bố. Vì:  
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+ Người bố đã kể lại những kỉ niệm để cậu bé nhớ lại tình yêu thương, đức hi sinh của 
người mẹ đã dành cho cậu. Mẹ đã bao đêm thức trắng vì con, đã khóc nức nở vì sợ mất 
con. Với mẹ, En – ri – cô là tài sản quý giá nhất.  

+ Thái độ nghiêm khắc của bố.  

+ Sự phân tích của bố chân tình, thấu đáo giúp cậu bé hiểu một cách sâu sắc rằng “tình yêu 
thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng cao cả. Thật đáng xấu hổ và nhục nhã 
cho kẻ nào chà đạp lên tình yêu thương ấy.” 

- Liên hệ bản thân ( tự liên hệ)  

Câu 4 

- Hình thức: 1 bức thư  
- Nội dung: Đóng vai En – ri – cô xin lỗi mẹ.  

Hs có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng phải đảm bảo những những ý sau:  

+ Trình bày lí do viết thư.  

+ Bày tỏ lòng biết ơn trức những hi sinh của mẹ và sự hối lỗi khi đã vô lễ với mẹ.  

+ Lời hứa.  
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