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Soạn bài lớp 3:  

Tập đọc Tiếng ru 

Nội dung bài  

Tiếng ru 

Con ong làm mật, yêu hoa 

Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời 

Con người muốn sống, con ơi 

Phải yêu đồng chí, yêu người anh em. 

 

Một ngôi sao chẳng sáng đêm 

Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng. 

Một người - đâu phải nhân gian? 

Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi! 

 

Núi cao bởi có đất bồi 

Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu? 

Muôn dòng sông đổ biển sâu 

Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn? 

TỐ HỮU 

- Đồng chí: người cùng đứng trong tổ chức cách mạng hoặc cùng chí hướng. 

- Nhân gian: ở đây chỉ loài người. 

- Bồi: thêm vào, đắp thêm. 

Hướng dẫn giải bài Tập đọc Tiếng ru 

Câu 1 

Con ong, con cá, con chim yêu những gì? Vì sao? 
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Gợi ý: Em hãy đọc khổ thơ 1 của bài. 

Trả lời : 

- Con ong yêu hoa, vì hoa cho nó nguồn sống và mật ngọt. 

- Con cá yêu nước vì nước là môi trường sống của nó, thiếu nước cá sẽ chết. 

- Con chim yêu bầu trời vì ở đó nó có thể bay lượn, ca hát và kiếm ăn ... 

Câu 2 

Hãy nêu cách hiểu của em về mỗi câu thơ trong khổ thơ 2: 

Gợi ý: Dựa theo mẫu trong sách, em hãy giải thích các câu thơ còn lại. 

Trả lời: 

 

Câu 3 

Vì sao núi không nên chê đất thấp, biển không nên chê sông nhỏ? 

Gợi ý: Em hãy đọc khổ thơ 3 của bài và giải thích. 

Trả lời : 

Núi không nên chê đất thấp vì đất chính là nền của núi. Núi muốn cao không thể không 

có nền. Biển không nên chê sông nhỏ vì các dòng sông nhỏ đổ nước vào biển khơi làm 

cho nước biển lúc nào cũng tràn đầy. 

Câu 4 
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Câu lục bát nào trong khổ thơ 1 nói lên ý chính của cả bài thơ? 

Gợi ý: Em đọc kĩ khổ thơ 1 và tìm câu thơ lục bát nói lên tình yêu thương, đoàn kết của 

mọi người trong cộng đồng. 

Trả lời: 

Hai câu lục bát sau đây nói lên ý chính của bài thơ: 

Con người muốn sống, con ơi 

Phải yêu đồng chí, yêu người anh em. 

Hai câu này muốn khuyên chúng ta phải biết yêu thương, đùm bọc mọi người xung 

quanh: yêu thương ông bà, cha mẹ, anh em, yêu thương bà con láng giềng, yêu thầy, yêu 

bạn, yêu đồng đội, yêu đồng chí, yêu nhân loại... 

Nội dung: Con người sống giữa cộng đồng phải yêu thương anh em, bạn bè, đồng chí. 

Trắc nghiệm bài Tập đọc Tiếng ru 

1. Con hãy nối hai để tạo thành những câu đúng 

Con ong làm mật yêu trời.  

Con cá bơi yêu hoa.  

Con chim ca yêu nước. 

2. Theo tác giả, con người phải biết yêu thứ gì? 

a. Yêu bản thân mình.  

b. Yêu các loài muông thú.  

c. Yêu đồng chí và anh em. 

3. Vì sao lại nói: Một ngôi sao chẳng sáng đêm? 

a. Vì nó quá nhỏ bé trong khi bầu trời lại vô cùng rộng lớn.  

b. Vì bản thân ngôi sao rất tối tăm.  
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c. Vì ngôi sao ở quá xa nên ta không nhìn thấy nó sáng. 

4. Vì sao lại nói: một người chỉ là đốm lửa tàn? 

a. Vì một người sẽ rất yếu ớt, không thể làm được việc nặng.  

b. Vì một người sẽ không có khả năng tạo ra đèn điện.  

c. Vì một người không làm thay đổi được cả thế giới mà phải cần tới mọi người. 

5. Con hãy nối hai cột để tạo thành những ý giải thích đúng 

Một ngôi sao chẳng sáng đêm Một cây lúa chín không làm nên cánh 

đồng lúa chín mà phải vố số cây lúa 

chín mới làm nên được mùa vàng. 

Một thân lúa chín, chẳng nên mùa 

vàng 

Một người sống không tạo thành xã 

hội loài người mà phải rất nhiều người 

mới tạo thành xã hội.  

Một người- đâu phải nhân gian Sống 

chăng, một đốm lửa tàn mà thôi.    

Một ngôi sao không đủ để tỏa sáng 

bầu trời đêm mà phải nhờ muôn vàn 

vì sao thì bầu trời mới sáng đẹp. 

6. Trong bài thơ, núi cao là do đâu? 

a. Núi tự cao thêm theo thời gian.   

b. Bởi có đất bồi lên.  

c. Bởi núi ngồi trên đất. 

7. Biển rộng lớn mênh mông là nhờ đâu? 

a. Do biển sẵn có nhiều nước.  

b. Do trời mưa nhiều.  

c. Do muôn vàn con sông nhỏ đổ nước ra biển. 

8. Dòng nào giải thích đúng nghĩa của từ đồng chí? 
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a. Người đứng trong tổ chức cách mạng hoặc cùng chí hướng.  

b. Là người đứng đầu một tổ chức.  

c. Là anh em, bạn bè thân mật cùng chung chí hướng. 

9. Dòng nào giải thích đúng nghĩa của từ bồi  ? 

a. Đào sâu xuống.  

b. Lấp vào chỗ trống.  

c. Thêm vào, đắp thêm. 

10. Nội dung ý nghĩa bài thơ nói về điều gì? 

a. Tất cả con người, sự vật phải biết yêu thương nơi họ sinh sống.  

b. Tất cả con người, sự vật phải biết yêu thương những thứ nuôi sống họ.  

c. Con người sống trong cộng đồng phải biết yêu thương anh em, đồng chí.   
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