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Giải Đáp Bài “Dắt Trâu Trở Về” 

Với bức tranh sơn mài mô tả về cảnh sinh hoạt tại nông thôn Việt Nam được cho, chúng ta có 

thể liệt kê các danh từ, cụm danh từ, động từ và cụm động từ như sau:   

Danh Từ & Cụm Danh Từ: 

 Con trâu 

 Bà lão 

 Áo đỏ 

 Đôi guốc 

 Lưng còng 

 Đôi vai gầy 

 Dây dắt trâu 

 Cây chổi 

 Chuồng trâu 

 Ngôi nhà lá 

 Con đê 

 Con sông 

 Ao cá 

 Cây dừa 

 Bầu trời buổi chiều 

 Vườn cây um tùm 

 Cỏ xanh mượt 

Động Từ và Cụm Động Từ: 

 Cầm dây kéo theo (bà lão) 

 Bước đi (bà lão) 

 Bước thong thả theo (con trâu) 

 Gặm cỏ (con trâu) 

 Vác chổi (bà lão) 

 Chuyển dần sang tối (bầu trời chiều) 

 Nằm cạnh (chuồng trâu) 

 Dẫn tới (chuồng trâu) 

 Mang vào chân (guốc, bà lão) 

 Ngăn ra (con đê) 

 Ẩn hiện xa xa (ngôi nhà lá) 

Sau đó, các bạn có thể nối các cụm từ này thành một họa đồ hệ thống để chỉ sự liên hệ của các 

sự vật.  Tất nhiên đây chỉ là một mô hình giúp chúng ta hiểu được các sự vật liên hệ thế nào 

chứ không phải là mô hình duy nhất đúng. 
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Cuối cùng, chúng ta có thể viết thành đoạn văn hoàn chỉnh như sau: 

Khi trời buổi chiều đang chuyển dần sang tối, bà lão dắt dây dẫn theo con trâu bước đi thong 

thả trên con đê dẫn về chuồng của nó nằm cạnh bờ sông. Bà không quên vác theo cây chổi 

trên đôi vai gầy để quét dọn chổ ngủ cho nó. Con trâu có vẻ ung dung lắm khi vừa đi vừa gặm 

cỏ xanh mượt mọc trên con đê ngăn giữa con sông và ao cá phía trước. Khi con trâu đã an vị, 

bà lão tiếp cất bước trên đôi guốc lọc cọc để trở về ngôi nhà lá đang ẩn hiện sau những lùm cây 

với những rặng dừa bao phủ. 
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Tài Liệu Tham Khảo: 
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