
Đố Vui Để Học - Lớp 1 

 

A. Hướng dẫn các em học bài: 

*Lớp A thi với lớp B qua hình thức bấm chuông (mỗi em sẽ có một chuông 

riêng). 

 

1. Mỗi lớp chọn 3 em dự thi để lập thành một đội. 

2. Các em học thuộc lòng các câu trả lời.  

3. Các em được hỏi 10 câu hỏi trong cuộc thi. 

4. Khi thầy (hoặc Cô) đọc xong câu hỏi và nói chữ HẾT các em mới bấm chuông 

trả lời. 

5. Trước khi trả lời câu hỏi các em phải nói: Thưa thầy (hoặc thưa Cô) rồi mới trả 

lời. 

6. Các em phải trả lời nguyên câu để được trọn số điểm. 

 

B. Câu hỏi 

1. Hôm nay là thứ mấy? 

Hôm nay là Chủ Nhật. 

2. Em hãy đánh vần chữ " nhà". 

nhà 

en-nờ-hát-a-huyền nhà 

3. Một tuần có mấy ngày? 

Một tuần có bảy ngày. 

4. Con ngựa có mấy chân?  



Con ngựa có bốn (4) chân. 

5. Mũi dùng để làm gì? 

Mũi dùng để ngửi. 

6. Con rắn có mấy chân? 

Con rắn không có chân. 

7. Hình vuông có mấy cạnh? 

Hình vuông có bốn cạnh. 

8. Con voi có cái gì dài? 

Con voi có cái vòi dài. 

9. Một năm có bao nhiêu tháng? 

Một năm có 12 tháng. 

10. Em thường nghỉ hè vào tháng mấy? 

Em thường nghỉ hè vào tháng Năm (hoặc tháng Sáu). 

11. Em hãy đánh vần chữ "áo dài". 

áo: a-o-sắc áo 

dài: dê-a-i-huyền dài 

áo dài 

12. Em dùng bàn ủi để làm gì? 

Em dùng bàn ủi để ủi đồ. 

13. Phản nghĩa với "nhỏ" là gì? 

Phản nghĩa với "nhỏ" là to (hay lớn). 

14. Em dùng dù để làm gì?  

Em dùng dù để che nắng, che mưa. 

15. Em hãy đọc tiếp câu tục ngữ: "Ăn quả...."? 



“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.” 

16. Trái cam thường có màu gì? 

Trái cam thường có màu cam, màu vàng, hay màu xanh lá cây đậm. 

17. Tiệm sách thường bán gì? 

Tiệm sách thường bán sách. 

18. Con chó thường làm gì khi thấy người lạ? 

Con chó thường sủa khi thấy người lạ. 

19. Trái bơ có mấy hột? 

 Trái bơ có một hột. 

20. Bác sĩ làm gì? 

Bác sĩ khám bệnh và chữa bệnh cho người bệnh. 


