Trang Lớp Bốn
Do thầy T“n Thất Duy phụ trŸch

Đố Vui

Đầu Năm

7) Tôi là một thứ trái cây
Hỏi vào, ra nắng sẽ ra bệnh này
Hỏi đi, dấu sắc tới ngay
Thành ra thứ để cho bầy heo xơi.
(Xem giải đáp trang 70)

Hỏi: Là trái gì?

1) Gà thỏ nhốt chung một chuồng
Đếm chân ba mươi bốn, đếm đầu mười ba
Hỏi: Có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?
2) Vừa gà vừa chó
Bó lại cho tròn
Ba mươi sáu con
Một trăm chân chẵn
Hỏi: Có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó?
3) 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ___
Hỏi: Số kế tiếp là số mấy?

8) Vua gọi Hoàng Hậu bằng gì?
9) Thân em có ba mảnh
Sau lớp lưới mỏng manh
Luôn phục vụ các anh
Lên tinh thần tươi mát
Hỏi: Là cái gì?
10) Đầu khóm trúc, lưng khúc rồng
Sinh bạch, tử hồng là cái chi chi?

4) Chứng minh: 4 : 3 = 2

Hỏi: Là con gì?

5) Vì sao những ngôi nhà to người ta gọi là “biệt
thự”?
6) Cắt đuôi thì điếc tai anh
Cắt đầu thành quả trên cành cây cao.
Không ai cắt xén thì sao,
Lênh đênh mặt nước chẳng bao giờ chìm.
Hỏi: Là chữ gì?
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Tìm 7 điểm khác nhau:

(Xem giải đáp trang 70)

Con Heo Con Của Mẹ

Mười hai năm trước mẹ sanh con ra vào năm con heo. Mẹ nói con là con heo con cưng của mẹ.
Lúc con còn nhỏ mẹ dạy cho con nói và hát, tập cho con đi, nấu đồ ăn cho con ăn, may quần áo cho
con mặc và lúc nào cũng chơi với con hết. Lúc con bịnh mẹ cho con uống thuốc cho con mau hết và
nghỉ làm để lo lắng cho con. Lúc con lớn thì mẹ chở con đi học và đi bơi mỗi ngày. Mẹ giúp đỡ con
học và dạy cho con làm người tốt và hữu dụng. Mỗi khi mẹ đi công tác xa, lúc nào mẹ cũng nhớ mua
con heo bằng đất về cho con hết.
Con ước ao con mãi mãi là con heo cưng của mẹ. Một trăm năm nữa, một ngàn năm nữa con cũng vẫn
là con heo con của mẹ.
HEO CON
Nguyễn Hồng Trinh
Lớp 4

____________________________________________________________________________________________________________________________

Trang 36

Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang

Xuân Đinh Hợi 2007

