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1. Đây là gì?

Đáp án: …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

2.Giải các câu đố sau:

a. Vịnh gì duyên dáng mộng mơ 

Hồ thu mặt nước, rồng chờ xuống thăm 

Là nơi nào? ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………

b. Cầu gì tựa vành trăng non

Hồ Gươm soi bóng màu son thắm ngời. 

Là cầu gì? ……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………
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3. Đây là gì?

B                

a. Xứ Huế

b. Ngày Giỗ Tổ

Hùng Vương

c. Đồng Tháp Mười

A               

1. Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng 10

tháng 3

2. Đường vô xứ Huế quanh

quanh Non xanh nước biếc

như tranh hoạ đồ

3. Đồng Tháp Mười cò bay

thẳng cánh Nước Tháp

Mười lóng lánh cá tôm

4. Từ ngữ nào miêu tả vẻ đẹp của Xứ Huế?

Khoanh tròn trước đáp án đúng.

a. đường quanh quanh b. núi non trùng điệp

c. non xanh nước biếc d. như tranh ho ̣a đô ̀

5. Nối câu thơ với những lời giải thích đúng

Câu thơ

1.Đồng Tháp mười
cò bay thẳng cánh

2.Nước Tháp Mười

lóng lánh cá tôm

Ý thơ

a.Đồng Tháp mười có nhiều
cò.

b.Đồng Tháp mười rộng mênh
mông.

a.Cá tôm ở Đồng Tháp Mười
có nhiều màu sắc.

b.Đồng Tháp Mười có nhiều
tôm cá.
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ruộng bậc thang.

Vịnh Hạ Long

Cầu Thê Húc
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