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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.  

Trả lời: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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.  
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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.  
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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.  
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