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 TỔNG HỢP CÁC CÂU ĐỐ VUI CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC 

CÂU ĐỐ VỀ CÁC LOÀI CHIM 

Câu 
 

Câu hỏi 
Đáp án 

1 

Cổ cao cao, cẳng cao cao 

Chân đen cánh trắng ra vào đồng xanh 

Cảnh quê thêm đẹp bức tranh 

Sao đành chịu tiếng ma lanh nhử mồi? 

Con Cò 

2 
Chim gì cắm nến miếu thờ? 

Chim gì múa khéo đuôi tơ cụp xòe? 

Con Hạc, 

Con Công 

3 
Chim gì nổi tiếng Hồ Tây?  

Chim gì đủng đỉnh chẳng bay bao giờ? 

Sâm Cầm; 

Chim Cánh 

Cụt 

4 
Chim gì lượn báo mùa xuân?  

Chim gì nhảy nhót chuyên cần bắt sâu? 

Chim én, 

chim sâu 

5 Chim gì biểu tượng hòa bình thế gian Chim bồ câu 

6 
Chim gì có tính nói leo 

Chim gì trông giống mặt mèo chẳng ngoa 

Vẹt; Cú 

Mèo 

7 
Chim gì hay đậu cành chanh 

Chim gì chót vót trên cành tre cao 

Chim Chích; 

Chim  

8 
Mỏ dài lông biếc, Trên cành lặng yên, Bỗng vút 

như tên, Lao mình bắt cá, 
Chim bói cá 

9 

Có cánh mà chẳng biết bay 

Sống nơi Bắc cực thành bầy đông vui 

Lạ chưa chim cũng biết bơi 

Bắt cá rất giỏi bé ơi chim gì? 

Chim cánh 

cụt 

10 
Lượn bay biển lớn sớm trưa 

Sóng gió chẳng quản nắng mưa chẳng sờn 

Chim Hải 

Âu 

11 
Dù bay ngàn dặm chẳng lười 

Bao năm cần mẫn giúp người đưa thư  
Chim bồ câu 

12 

Con chim………………... 

Bay vút, vút cao 

Lòng đầy yêu mến 

Khúc hát ngọt ngào 

(Huy Cận) 

Chiền Chiện 
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13 

Chim ……….. 

Bé tẻo teo 

Rất hay trèo 

Từ cành na 

Qua cành bưởi 

Sang bụi chuối 

Chích Bông 

14 

Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió 

Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay 

Tiếng lích rích ……... trong lá 

Con …………. vừa hót vừa bay.  

chim sâu; 

chìa vôi 

15 
Chim gì có mũ đội đầu. 

Chim gì có áo nhuộm màu vàng anh? 

Chim chào 

mào; Chim 

Vàng Anh 

16 
Chim gì xuất hiện trong truyện cổ tích Thạch 

Sanh? 
Đại Bàng 

17 
Chim gì xuất hiện trong truyện cổ tích "Ăn khế trả 

vàng"? 

Phượng 

Hoàng 
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ĐỐ VUI VỀ LOÀI CÁ 

Số 

câu 
Câu hỏi Đáp án 

1 
Cá gì đeo túi mực đen 

 Bao nhiêu râu mềm nhưng chẳng có vây 
Cá mực 

2 
……lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta 

Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người 
Cá bống 

3 

Cá gì nuôi ở ao hồ 

Thêm o vào cuối biết vồ chuột ngay 

Cá gì ở biển biết bay. 

Thịt ngon nổi tiếng xưa nay nhất nhì? 

Cá mè, 

Cá chim 

4 

Một con cá heo đẻ được 63 trứng, bị cá mập ăn mất 

1/3 số trứng, rồi lại bị rùa biển ăn mất 3/4 số trứng 

còn lại. Hỏi còn lại bao nhiêu trứng? 

Cá heo đẻ 

con 

5 
Cá gì nghe ngỡ bay cao trên trời? 

Cá gì to béo tên giống con có vòi? 

Cá Chim, 

Cá Voi 

6 
Cá gì cùng họ với lươn 

Suốt ngày trốn ở bùn lầy dưới ao? 
Cá chạch 

7 

Con gì cá biển rõ ràng 

Có tên giống lợn khôn ngoan tuyệt vời. 

Nhiều khi giữa biển cứu người 

Chẳng như cá mập là loài ác ngư? 

Cá Heo 

8 Cá …..đắm đuối vì con chuối 

9 

…   ….. lấp lánh đuốc đen hồng 

Cái đuôi em quẫy trăng vàng chóe 

Đêm thở, sao lùa nước Hạ Long 

Cá Song 

10 
Tung tăng dưới nước trong veo 

Bị người ta "đánh" mới theo lên bờ? 
Con Cá 

11 Nước mắt cá …. sấu 
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Đố vui về các loài quả 

Số 

câu 
Câu hỏi Đáp án 

1 
Trên giàn treo ngược trái xanh. 

Bổ ra trắng bóc nấu canh mùa hè? 
Bầu- Bí 

2 

Quả gì nhiều mắt? 

Múi trắng như cơm 

Chín ăn ngọt lịm? 

Quả Na 

3 
Quả gì tên có vần "uôi" 

Trẻ con ăn bổ, tuổi già ăn ngon? 
quả chuối 

4 
Quả gì tên gọi cao sang? 

Ruột thì lấm tấm vừng đen ngọt ngào?       
Thanh Long 

5 
Quả gì tên có vần an 

Hình tròn, cùi trắng, hạt than đen sì? 
Quả nhãn 

6 
Da cóc mà bọc bột lọc, bột lọc mà bọc hòn 

than? 
Quả nhãn 

7 
Da cóc mà bọc bột lọc, bột lọc mà bọc hòn 

son? 
Quả vải 

8 
Quả gì tên có vần ai 

Hè về chín đỏ, quả sai trĩu cành? 
Quả vải 

9 

Quả gì nhiều mắt? 

Múi trắng như cơm 

Miền Nam trồng nhiều 

Chín ăn chua mát 

Quả Mãng 

Cầu 

10 
Quả gì xưa rụng bị bà 

Hiện ra cô tấm quét nhà thổi cơm?  
Quả Thị 

11 
Quả gì mọc tít trên cao 

Mà sao đầy nước ngọt ngào bên trong 
Quả dừa 

12 
Quả gì ruột đỏ ngọt ngào 

Mai An Tiêm đã trồng vào đảo xa 
Quả dưa hấu 
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Câu đố về SÔNG - HỒ 

Số 

câu 
Câu hỏi 

1 Sông gì đỏ nặng phù sa? 

2 Sông gì lại được hóa ra chín rồng? 

3 
Làng quan họ có con sông 

Hỏi dòng sông ấy là sông tên gì? 

4 
Sông tên xanh biết sông chi? 

Sông gì tiếng vó ngựa phi vang trời? 

5 
Sông gì chẳng thể nổi lên. 

Bởi tên của nó gắn liền dưới sâu 

6 
Sông nào nơi ấy sóng trào. 

Vạn quân Nam Hán ta đào mồ chôn? 

7 

Trăm sông về một biển Đông 

Riêng em sao lại ngược dòng về đây? 

(Sông thuộc tỉnh Lạng Sơn) 

8 

Là sông chẳng giọt nước nào. 

Lại còn vắt vẻo trên cao lạ kì 

Ban ngày tránh nắng sông đi 

Lúc sông hiện rõ là khi đêm về 

9 
Sông gì bên đục bên trong? 

Sông gì sáu khúc nước xuôi một dòng 

10 
Sông nào tàu giặc chìm sâu 

Anh hùng Trung Trực ghi vào sử xanh? 

 Đáp án: 

Sông Hồng 

Sông Cửu Long 

Sông Cầu 

Sông Lam, Sông Ma 

Sông Hậu 

Bạch Đằng Giang 

Sông Kỳ Cùng 

Sông Ngân Hà 

Sông Thương. Sông Lục 

Sông Nhật Tảo 

  

NÚI GÌ SÁNH VỚI CÔNG CHA 
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Số 

câu 
Câu hỏi 

1 

Núi gì cao nhất hoàn cầu 

Núi gì chót vót đứng đầu nước ta? 

Núi gì thi sĩ Tản Đà mượn tên? 

2 

Ải gỉ ở xứ Lạng xa 

nghìn xưa đã giữ kinh thành Thăng 

Long 

3 Núi gì nổi tiếng Tây Ninh 

4 Núi gì khiến cụ Trạng Trình nổi danh? 

5 Núi gì nổi tiếng kinh thành Huế xưa? 

6 
Núi gì bên vịnh Hạ Long 

Tên gợi vần điệu trong lòng ngân nga?  

7 
Núi gì vạn cổ còn xanh 

Khi xưa Lê Lợi dấy quân diệt thù? 

8 
Núi gì dâng đất dâng thành 

Sơn Tinh trấn giữ hạ chàng Thủy tinh 

9 
Núi gì Hồng Đức khắc bia 

Việt Chiêm hai nước phân chia rõ ràng? 

10 
Núi gì nữ tướng phất cờ 

Giặc Ngô tan xác xếp cờ chạy mau? 

11 
Miền Trung khúc ruột bao đời 

Một đàn ngựa trắng nối đuôi nhau về? 

12 Núi gì sánh với công cha? 

13 Núi gì Thánh Gióng đứng bay lên trời 

14 Núi gì Hà Tĩnh em qua? 

15 Núi gì có một gọi ba mới kỳ? 

16 
Núi gì mẹ của Hải Vân, 

Đèo cao uốn khúc lượn vần sườn non 

Đáp án: 

Núi Everet; Dãy Hoàng Liên Sơn - Núi Phanxipang; Tản viên 

Chi Lăng 

Tây Ninh 

Hoành Sơn 

Núi Ngự 
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Núi Bài Thơ 

Lam Sơn 

Núi Tản Viên 

Núi Đá Bia 

Bà Triệu 

Núi Bạch Mã 

Thái Sơn 

Sóc Sơn 

Hồng Lĩnh 

Tam Đảo 

Trường Sơn 
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QUẢ GÌ VẬY BÉ ? 

Câu 1. 
"Quả gì tua tủa những gai 

Chín thời đỏ rực ngon xôi mẹ đồ" 

 Câu 2. 

"Quả gì lơ lửng trời cao 

Vỏ xanh, cùi trắng, nước trong ngọt ngào ?" 

 Câu 3. 

"Quả gì cô Tấm trốn vào  

Chín thơm thì rụng vào trong bị bà ? 

 Câu 4. 

"Quả gì năm cánh sao vàng 

Chim ăn 1 quả trả vàng cho em ? 

 Câu 5. 

"Quả gì tên gọi cao sang 

 Ruột thì lấm tấm vừng đen ngọt ngào ? 

 Câu 6. 

"Quả gì tên có vần an.  

  Hình tròn, cùi trắng, hạt than đen sì ?" 

 Câu 7. 

"Quả gì tên có vần uôi 

Trẻ ăn rất bổ, tuổi già ăn ngon ?" 

 Câu 8. 

"Quả gì có ở Miền Nam 

   Vỏ gai chi chít, tên nghe rất buồn ? " 

 Câu 9. 

"Quả gì nhiều mắt 

   Múi trắng như cơm  

   Chín ăn rất ngọt? " 

 Câu 10. 

"Quả gì tròn như quả bóng 

Thu về bé hái trông trăng 

Cùi trắng làm chè rất mát 

Múi nhiều những tép ngọt ngào ? 

 

 Đáp án:  

Quả Gấc, Quả Dừa, Quả Thị, Quả Khế, Quả Thanh Long, Quả Nhãn, Quả chuối, 

Quả Sầu Riêng, Quả Na, Quả Bưởi. 

CÂY GÌ BÉ ƠI ?  
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Câu 01. 

Cây gì giống cỏ 

Mẹ cấy trên nương 

Một bông nhiều hạt 

Nuôi bé lớn khôn ? 

  

Câu 02. 

Cây gì cao vút 

Hoa nở trắng ngần 

Quả tròn xanh mát 

Ăn với lá trầu ? 

  

Câu 03. 
Cây gì nhiều khúc 

Lúc tím lúc vàng 

Làm mật làm đường 

Uống nước thật ngọt ? 

  

Câu 4 
Cây gì nhiều khúc 

Mọc thành bụi to 

Cây già làm thang 

Măng lên nhọn hoắt ? 

Câu 5 

Cây gì bạn với học trò 

Hè về hoa nở đỏ tươi sân trường ? 

Câu 6:  “Cây gì nhiều áo 

Đứng cạnh bờ ao 

Một buồng nhiều nải 

Chín thơm ngọt ngào?” 

  

Đáp án: Cây Lúa, Cây Cau, Cây Mía, Cây Tre, cây Phượng, cây chuối 

 

CON GÌ BÉ NHỈ ? 
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Câu 1. 
Con gì là cậu ông trời 

Nghiến răng kèn kẹt, mưa rơi mát lành ? 

  

Câu 2. 
Con gì bạn của nhà nông 

Sừng to chân khỏe quanh năm cầy bừa ? 

     

Câu 3. 
Con gì bay thấp thì mưa 

Bay cao thì nắng, bay vừa trời râm ? 

 

Câu 4. 
Con gì tám cẳng hai càng 

Suốt ngày nó cứ bò ngang ngoài đồng ? 

 

Câu 5. 
Con gì mà trèo cây cau 

Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà ? 

  

Câu 6. 
Con gì bay lả bay la 

Bay từ ruộng lúa bay ra cánh đồng ? 

Là con gì? 

  

Câu 7. 
Con gì nửa chuột nửa chim 

Ngày treo chân ngủ, tối tìm mồi bay 

Trời cho tai mắt giỏi thay 

Tối đen tối mịt cứ bay vù vù ? 

  

Câu 8. 
Con gì đuôi ngắn tai dài 

Mắt hồng lông mượt, có tài chạy nhanh ? 

Câu 9. 
Con gì giống đồng hồ 

Báo thức bằng tiếng gáy ? 
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Câu 10. 
Con gì mũi hóa thành vòi 

Tai to, ngà nhọn, kéo hoài gỗ to ? 

   

Câu 11 
Con gì đi rất chậm 

Vì vác nhà trên lưng 

Đầu lúc rụt, lúc thò 

Bốn chân nhỏ tí xíu 

Hỏi là con gì? 

  

Câu 12 
Con gì nằm ở đầu hè 

Sớm, khuya đều canh gác  

Người lạ sủa gâu gâu 

Người quen đuôi vẫy tít ? 

 Câu 13 

Con gì chân ngắn 

Mỏ lại có màng 

Mỏ bẹt màu vàng 

Hay kêu cạp cạp 

  

Đáp án: 

Con Cóc; Con Trâu; Con Chuồn Chuồn; Con Cua; Con Mèo, Con Cò, Con Dơi, 

Con Thỏ, Con Gà, Con Voi, Con Rùa, Con Chó, Con Vịt 
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NHỮNG CÂU ĐỐ VỀ ĐỒ VẬT 
  

  

 Câu 1. Thân dài thượt 

Ruột thẳng băng 

Khi thịt bị cắt khỏi chân 

Thì ruột lòi dần vẫn thẳng như rươi? 

Là cái gì? 

  

Câu 2. Đầu đuôi vuông vắn như nhau 

Thân chia nhiều đốt rất mau rất đều 

Tính tình chân thức đáng yêu 

Muốn biết dài ngắn mọi điều có em? 

Là cái gì? 

  

Câu 3. Cày trên đồng ruộng trắng phau 

Khát xuống uống nước giếng sâu đen ngòm? 

Là cái gì? 

Câu 4. Da trắng muốt 

Ruột trắng tinh 

Bạn với học sinh 

Thích cọ đầu vào bảng? 

Là cái gì? 

  

Câu 5. Bằng cái hạt cây 

Ba gian nhà đầy còn tràn ra sân? 

Là cái gì? 

    

 Câu 6. Anh mặt đen, anh da trắng 

Anh mình mỏng, anh nhọn đầu 

Khác nhau mà rất thân nhau 

Khi đi khi ở chẳng bao giờ rời? 

Là cái gì? 

    

  

Đáp án:  

1. Cái bút chì ; 2.Cái thước kẻ ; 3. Cái bút mực; 4. Viên phấn; 5. Đèn dầu; 6. 

Bảng và phấn, giấy và bút. 
 

HOA GÌ BÉ ƠI ? 
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Câu 1:  
"Hoa gì tên có vần ông 

   Khi đỏ, khi hồng thơm thật là thơm ?" 

  

Câu 2:  
"Hoa gì mà có vần ung. 

   Tên gọi như muốn bắn tung quân thù " 

  

Câu 3:  
"Hoa gì hoa nở mùa xuân 

Đo đỏ hồng hồng chờ đón tết sang ?" 

  

Câu 4:  
"Hoa gì chỉ nở mùa thu 

Tên gọi ngọt ngào trẻ em thích thú ?" 

  

Câu 5:  
"Hoa gì mọc giữa ao đầm 

Đài hoa thơm ngát chẳng tanh mùi bùn" 

 

  

 

  

Đáp án:  

Hoa Hồng, Hoa Súng, Hoa Đào, Hoa Sữa, Hoa Sen 
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Đố vui về con vật 

Câu 1 

Lông vằn lông vện mắt xanh 

Dáng đi uyển chuyển nhe nanh tìm mồi 

Thỏ nai gặp phải hỡi ôi 

Muông thú khiếp sợ tôn ngôi chúa rừng 

 

Câu 2 

Con gì nhỏ bé 

Mà hát khỏe ghê 

Suốt cả mùa hè 

Râm ran hợp xướng – Là con gì? 

 

Câu 3 

Con gì vốn rất hiền lành 

Xưa được cô Tấm dỗ dành nuôi cơm – Là con gì? 

 

Câu 4 

Con gì tuy bé 

Mà biết lo xa 

Tha thức ăn về nhà 

Phòng khi trời mưa bão – Là con gì? 

 

Câu 5 

Con gì nhảy nhót leo trèo 

Mình đầy lông lá, nhăn nheo làm trò – Là con gì? 

 

Câu 6 

Không là thợ dệt 

Không guồng quay tơ 

Không học bao giờ 

Chăng tơ bừa bãi – Là con gì? 

 

Câu 7 

Cá gì đầu bẹp có râu 

Cả đời ẩn dưới bùn sâu kiếm mồi – Là con gì? 

 

Câu 8 

Chim gì liệng tựa thoi đưa 

Báo mùa xuân đẹp xay xưa giữa trời – Là con gì? 

 

Câu 9 

Trông xa tưởng là mèo 

Lại gần hóa ra chim 

https://filemem.com/


Filemem.com website cung cấp tài liệu học tập hàng đầu Việt Nam 

  

 

Ban ngày ngủ lim dim 

Ban đêm lùng bắt chuột – Là con gì? 

 

Câu 10 

Khi đi đội cả nhà đi 

Khi về đóng cửa từ bi mà nằm – Là con gì? 

 

Đáp án: 

Con Hổ, ve sầu, cá bống, con kiến, con khỉ, con nhện, con cá trê,chim én, cú 

mèo, con ốc. 

  

 

Câu đố vui về chữ – phần 1 

 

Câu 1 

Lốc cốc, lốc cốc tôi kêu 

Làng trên xã dưới, thảy đều nghe tôi 

Có em theo ở đằng đuôi 

Là mồm giống thú thường nuôi trong nhà – Là chữ gì? 

 

Câu 2 

Giúp ai chăm chỉ học hành 

Dù cho công toại danh thành, chẳng xa 

Sắc kia nếu phải lìa ra 

Nặng vào thì ở chung nhà với Nam – Là chữ gì? 

 

Câu 3 

Mang tên em gái cha tôi 

Ngã vào thành bữa thịt xôi linh đình 

Có huyền, to lớn thân hình, 

Hỏi vào để nối đầu mình với nhau – Là chữ gì? 

 

Câu 4 

Ngã về chẳng có cái chi 

Nặng không chật hẹp, mọi bề thảnh thơi 

Sắc kêu là chuyển đất trời 

Huyền thành linh vật vẽ vời nhiều râu – Là chữ gì? 

 

Câu 5 

Mình trên giống chuột rất hôi 

Mình dưới là người trên bác, trên cha 

Hợp nhau cùng ở một nhà 

Làm nơi nuôi vịt, nhốt gà, thả heo – Là chữ gì? 
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Câu 6 

Giúp đời che nắng, che mưa 

Sắc vào cảm thấy như vừa đông sang 

Hỏi thành xảo trá đồ gian 

Huyền thêm, chừng đã xuân tàn thêm chi – Là chữ gì? 

 

Câu 7 

Phần đất ở trước hiên nhà 

Thêm huyền, da cóc chẳng qua thế này 

Nếu nhờ chị “ét” đi ngay 

Đồng nghĩa ơn huệ chữ này là chi – Là chữ gì? 

 

Câu 8 

Tôi là con vật đồng xanh 

giúp người làm ruộng, quẩn quanh cấy cày 

Nửa mình trên chặt thẳng tay, 

Một châu xuất hiện ở ngay bản đồ – Là chữ gì? 

 

Câu 9 

Mặt em hớn hở suốt ngày, 

Thêm huyền, dấu mặt, dấu mày nơi đâu 

Rụng đuôi mà mất cả đầu 

Thì thành sấm động hay tàu bay kêu – Là chữ gì? 

 

Câu 10 

Là la tôi hát cả ngày, 

Thêm huyền, người thích trái này dầm tương 

Sắc vào thiếu muối thì ươn 

Hỏi thành lớn nhất nhịn nhường đàn em. – Là chữ gì? 

 

Đáp án: 

1.Chữ mõ, mõm;  

2.Chữ viết, Việt; 

3. Chữ cô, cỗ, cồ, cổ 

4. Chữ rỗng, rộng, rống, rồng 

5. Chữ chù, ông, chuông 

6. Chữ gia, giá, giả, già 

7. Chữ sân, sần, ân 

8. Chữ trâu, âu 

9. Chữ vui, vùi, ù 

10. Chữ ca, cà, cá, cả 
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Câu đố vui về chữ - phần 2 

Câu 1 

Em thường đè cổ trâu bò 

Làm cho chúng phải chăm lo kéo cầy 

Ét sì đem ráp vào đây 

Thì ra là một vật trên tay anh cầm – Là chữ gì? 

 

Câu 2 

Có huyền, sao nặng thế 

Bỏ huyền thêm hỏi, dùng may áo quần 

Giúp cha, giúp mẹ đỡ đần 

Ví thêm nặng, phải lãnh phần trông em – Là chữ gì? 

 

Câu 3 

Một châu trong ngũ đại châu 

Chữ Nho có nghĩa bay mau lên trời 

Thêm huyền mập lắm, ai ơi 

Mất đầu là mở miệng cười, chữ chi – Là chữ gì? 

 

Câu 4 

Không huyền, vị của hạt tiêu 

Có huyền, công việc sớm chiều nhà nông 

Mất đuôi, ăn có ngon không 

Dầm tương, dân chúng ruộng đồng dùng quen – Là chữ gì? 

 

Câu 5 

Em là bạn của Đà thanh 

Xuân qua, hạ đến vẫn xanh xanh rì 

Bỏ liền hai chữ đầu đi 

Cha cha, cha mẹ là gì, biết chăng 

Đến khi chữ cuối bị quăng 

Phải xem lại tất, hỏi rằng chữ chi – Là chữ gì? 

 

Câu 6 

Không huyền hạt nhỏ mà cay 

Có huyền vác búa đi ngay vào rừng – Là chữ gì? 

 

Câu 7 

Bà già thì thích 

Trẻ nít không ưa 

Mất huyền, con vật cày bừa cho ta 
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Thiếu đầu là của ông già 

Bay mũ thành thứ dân ta ăn nhiều – Là chữ gì? 

 

Câu 8 

Mang tên một thứ trái hay 

Sắc vào là thứ tài trai thường dùng 

Thêm “i” loài thú chạy nhanh, 

Huyền trên, ngồi ngựa đi quành đường đua – Là chữ gì? 

 

Câu 9 

Cái chi làm bạn với bình, 

Nặng vào có thể vẽ hình người ta 

Hỏi thành cháy cửa cháy nhà 

Thêm huyền thì hết khi mà giận nhau. – Là chữ gì? 

 

Câu 10 

Không tê nghiền nhỏ thức ăn 

Có tê thì đến đêm rằm tìm tôi 

Sắc là màu bạc như vôi 

hay là màu tóc của người già nua. – Là chữ gì? 

                                                          

 

Đáp án: 

1.    Chữ ách, sách 

2.    Chữ chì, chỉ, chị 

3.    Chữ phi, phì, hị 

4.    Chữ cay, cày, cà 

5.    Chữ thông, ông, ôn 

6.    Chữ tiêu, tiều 

7.    Chữ trầu, trâu, râu, rau 

8.    Chữ na, ná, nai, nài 

9.    Chữ hoa, họa, hỏa, hòa 

10.    Chữ răng, trăng, trắng 
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Câu đố vui về chữ – phần 3 

 

Câu 1 

Hai chữ gì anh để dưới đất 

Hai chữ gì anh cất trên đầu 

Hai chữ gì anh bồng không nổi 

Hai chữ gì gió thổi không bay – Là chữ gì? 

 

Câu 2 

Em là chim đẹp trên rừng, 

Nếu thêm sắc nữa cứ cùng đi thôi. 

Nếu ai mà hỏi lại tôi, 

Thì tôi lại ở đúng nơi ra vào. – Là chữ gì? 

 

Câu 3 

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 – Là chữ gì? 

 

Câu 4 

Chỉ vì không mũ đội trên đầu, 

Mang tiếng xưa nay giống bọ sâu. 

Có mũ đội trên đầu thêm đạo mạo, 

Con con cháu cháu kém ai đâu – Là chữ gì? 

 

Câu 5 

Em là màu của lá non 

Bỏ đầu đi sẽ lớn khôn nhất nhà 

Chia đôi nửa dưới lìa ra 

Nửa trên còn lại, chẳng là gần nhau – Là chữ gì? 

 

Câu 6 

Vốn em không đứng thẳng người 

Bỏ đuôi đựng mực trong thời xa xưa 

Đến khi em chẳng có ngờ, 

Thành nơi bóng mát đợi chờ trăng lên – Là chữ gì? 

 

Câu 7 

Tôi thường dùng để đựng, 

Làm bằng giấy bằng gai 

Thêm sắc, thành ác thú, 
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Hoặc thông tin trong ngoài 

Nếu không may bị ngã, 

là lúc trời ra tai. 

Rồi đến khi đeo nặng, 

Can đảm chẳng nhường ai – Là chữ gì? 

 

Câu 8 

Tôi là thứ nước để chan 

Từ khi thêm sắc, bay tràn cung mây 

Hỏi ai chả thích nơi này 

Mang hoa mang lá trên cây nhờ huyền 

Nếu đeo tạ nặng liền bên, 

Thành ra không ở giữa, ra miền biên khu – Là chữ gì? 

 

Câu 9 

Thân hình nà nuột như tơ, 

Nếu thêm sắc nữa là giờ nữa đêm 

Huyền vào là chống đè lên 

Hỏi, ai giàu có lắm tiền bằng tôi 

Nặng thì phải lánh đi thôi 

Suy bì thua thiệt với người sao nên. – Là chữ gì? 

 

Câu 10 

Tôi là một giống bò ngang 

Nếu thêm dấu hỏi, bạc vàng trong tay 

Mất “u” dấu sắc đến ngay, 

Sinh vật dưới nước, hàng ngày lội bơi. – Là chữ gì? 

                                             

Đáp án: 

1.    Chữ đế quốc, Tổ Quốc, Giang Sơn, đoàn kết 

2.    Chữ công, cống, cổng 

3.    Chữ nổi, ổi, nổ 

4.    Chữ ong và ông 

5.    Chữ xanh, anh, xa 

6.    Chữ nghiêng, nghiên, hiên 

7.    Chữ bao, báo, bão, bạo 

8.    Chữ canh, cánh, cảnh, cành 

9.    Chữ ti, tí, tì, tỉ, tị 

10.    Chữ cua, của, cá, cà 
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Câu đố vui về ăn uống – Phần 1 
  

Câu 1 

Vườn xanh lại đóng khố xanh 

Xung quanh trồng hành, giữa thả lợn vô – Bánh gì? 

Câu 2 

Bánh gì ăn ít mà nhiều – Bánh gì? 

Câu 3 

Bảng treo tại chợ Biên Hòa 

Khi không mà chết đến ba mươi người – Bánh gì? 

Câu 4 

Bì bà, bì bạch chân cò 

Bí ba, bí bách nằm co giữa đường 

Đoạn rồi sờ vú, sờ sườn 

Rờ sao cho nó đỡ buồn thì thôi – Bánh gì? 

Câu 5 

Bánh gì sống ở ao cùng rong rêu – Bánh gì? 

Câu 6 

Chuột kêu chút chít trong rương 

Anh đi cho khéo, đụng giường mẹ hay – Bánh gì? 

Câu 7 

Em miền Nam tròn trịa 

Anh đất Bắc vuông vuông 

Cùng quê ở chốn ruộng nương 

Quà xuân thắt chặt, tình thương đậm đà 

Áo xanh phủ kín da ngà 

Thắt lưng ngang dọc, trẻ già đều yêu – Bánh gì? 

Câu 8 

Một bầy gà trắng phau phau 

Sau nhảy xuống ao thành bầy gà đỏ – Bánh gì? 

Câu 9 

Mình tròn da lại trắng tinh 

Hễ nóng đến mình thì ưỡn vú ra 

Ăn phải thịt gà thì tịt vú đi – Bánh gì? 
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Đáp án: 

1. Bánh tét 

2. Bánh đa 

3. Bánh mè láu 

4. Bánh dày 

5. Bánh bèo 

6. Bánh bò 

7. Bánh tét và bánh chưng 

8. Bánh rán 

9. Bánh đa trát kê 
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Câu đố vui về ăn uống – phần 2 

Câu đố vui về ăn uống – phần 2 

 Câu 1 
Ví dầu cầu ván đóng đinh, 

Cầu tre lắt lẻo, ghập ghềnh khó đi – Bánh gì? 

Câu 2 
Bánh gì ăn diện ngông nghênh với đời – Bánh gì? 

Câu 3 
Bánh gì để khô, 

Mang đi xa gần. 

Khi ngâm xuống nước, 

Bé thổi thành chùm, 

Như quả bóng bay. – Bánh gì? 

Câu 4 
Bánh gì tra vấn đủ điều – Bánh gì? 

Câu 5 
Bánh gì nhọn tựa răng cưa – Bánh gì? 

Câu 6 
Bánh gì mà lại bọc trong, bọc ngoài – Bánh gì? 

Câu 7 
Thân em cô chủ mang về, 

Băm làm trăm manh, hòa vào bột thơm. 

bắt em làm bạn với tôm, 

Cho bơi “nước lạ” thành ra tên người – Bánh gì? 

Câu 8 
Ngoài xanh, trong đỏ, khen em khẻo tỏ đẹp ý anh, 

Chùa chiền em không giám tới, 

Chờ khi khách quốc em mới đem phanh – Món gì? 

Câu 9 
Một bầy cò trắng, rớt xuống ao sâu 

Chết đã hồi lâu, người ta mới vớt – Món gì? 

Câu 10 
Không cây, không trái, không hoa 

Sinh ra toàn hạt, ăn trao đời người. – Món gì? 

 

Đáp án: 
1. Bánh bò 

2. Bánh chưng 

3. Bánh xà phòng 

4. Bánh trôi 

5. Bánh gai 
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6. Bánh bao 

7. Bánh tôm 

8. Nem chua 

9. Cháo trắng 

10. Hạt muối 
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Câu đố vui về thời tiết - phần 1 

Câu 1 
Cũng gọi là hạt 

Không cầm được đâu 

Làm nên ao sâu 

Làm nên hồ rộng – Là gì? 

 

Câu 2 
Quê cha thì ở trên trời 

Quê mẹ dưới đất xuống chơi phàm trần 

Đường đi không ngại mỏi chân 

Mùa hè thì ú, mùa xuân thì gầy – Là gì? 

 

Câu 3 
Bằng cái kim, chìm xuống ao 

Đào không thấy, lấy không được. – Là gì? 

 

Câu 4 
Vừa trong vừa dài, trăm hai mươi thước 

Đánh lướt qua sông, đánh bông ngọn gạo 

Đánh dáo đầu đình – Là gì? 

 

Câu 5 

Cuộc đời là chuyện chuyển luân 

Từ khe ra biển gian truân đã nhiều 

Về trời theo ngọn lửa thiêu 

Bơ vơ giá lạnh lại liền tan thân – Là gì? 

 

Câu 6 
Anh cả trên gác kêu vàng 

Anh hai thắp đèn sáng 

Anh ba phi nước đại 

Anh tư đội mũ trắng 

Anh năm đổ nước đầy – Là gì? 

 

Câu 7 

Cong cong như thể cây cung 

Ai lên cửa trùng mà muốn bắc thang – Là gì? 

 

Câu 8 
Chẳng ai biết mặt ra sao 

Chỉ nghe tiếng thét trên cao ầm ầm – Là gì? 
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Câu 9 
Đi đến chỗ nào 

Ào ào chỗ ấy 

Tai thì nghe thấy 

Mắt nhìn thì không – Là gì? 

 

Câu 10 
Cát đâu ai bốc tung trời 

Sóng sông ai vỗ, cây đồi ai rung – Là gì? 

 

 

Đáp án: 

1.    Hạt mưa 

2.    Mưa 

3.    Hạt mưa 

4.    Hạt mưa 

5.    Nước mưa 

6.    Sấm, chớp, gió, mây, mưa 

7.    Cầu Vồng 

8.    Ông sấm 

9.    Cơn going 

10.    Gió 
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Câu đố vui về thời tiết - phần 2 

Câu 1 
Cây cao ngun ngút 

Lộp độp tàu tiêu 

Anh đỏ chị nhiêu 

Ra khỏi cửa lều 

Nón tơi che kỹ- Là gì? 

 

Câu 2 
Cây cao ngàn trượng 

Hạt rụng tứ tung 

Nấu thì được, nướng thì không – Là gì? 

 

Câu 3 
Bằng hạt mó tró, mó không cùng 

Nung không cháy, xáy không ra 

Là không bể, bể không hết. – Là gì? 

 

Câu 4 
Mình nó trắng trong, có hột dài dòng 

Nấu ăn mát lòng, nướng ăn không được – Là gì? 

 

Câu 5 

Muôn ngàn “quân” đông trên trời 

Ào ào xuống đất giúp người làm ăn 

Đoàn “quân” nhỏ quí vô ngần 

Giúp đồng ruộng có mùa xuân mượt mà. – Là gì? 

 

Câu 6 
Không có quả, không có cây 

Thế mà có hạt rụng đầy nơi nơi 

Cỏ cây thấy rụng thì vui 

Loài vật thấy rụng tìm nơi ẩn mình – Là gì? 

 

Câu 7 
Xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng 

Bắc cầu thiên lý nằm ngang một mình – Là gì? 

 

Câu 8 
Ba gang ba tấc đánh chết người ta 

Quan không dám tra, làng không dám xử. – Là gì? 

 

Câu 9 
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Trống đánh thật khỏe 

Đuốc lóe thật nhanh 

Quạt khắp xa gần 

Văng nước tung tóe – Là gì? 

Câu 10 
Không có chân, không có tay 

Mà hay mở cửa. – Là gì? 

 

Đáp án: 

1.    Mưa 

2.    Mưa 

3.    Hạt mưa 

4.    Hạt mưa 

5.    Những hạt mưa 

6.    Trận mưa 

7.    Cầu vồng 

8.    Sấm sét 

9.    Sấm, chớp, gió, mưa 

10.    Gió 
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Câu đố vui về các loài hoa 

Câu 1 
Hoa gì lắm sắc không hương 

Tên như nhân tạo trồng ngoài cổng ai – Là hoa gì? 

 

Câu 2 
Mình tròn vành vạnh tựa như gương 

Con con cháu cháu khắp tứ phương 

Thuở đương thì màn che trướng rủ 

Khi về già dầm nắng dãi sương. – Là hoa gì? 

 

Câu 3 
Hoa gì chỉ nở mùa hè 

Dang tay đón bạn ve về đỏ cây 

Ở trên mái phố suốt ngày 

Không ai cắm lọ hoa này để chơi. – Là hoa gì? 

 

Câu 4 
Hoa gì chỉ nở về đêm 

Muốn xem phải đợi trăng lên ngang đầu – Là hoa gì? 

 

Câu 5 
Là hoa không đem tặng nhau 

Ở cùng nơi chợ với rau cũng buồn 

Thị thành cho đến xóm thôn 

Người không khen đẹp khen ngon mới kỳ – Là hoa gì? 

 

Câu 6 
Hoa gì quả quyện với trầu 

Để cho câu chuyện mở đầu nên duyên – Là hoa gì? 

 

Câu 7 
Hoa gì khi nở trên cành 

Già chui xuống đất để dành nuôi ta – Là hoa gì? 

 

Câu 8 

Năm cũ độ này đứng tựa song 

Hoa – người đối mặt ánh tươi hồng 

Cố nhân biền biệt, về đâu nhỉ 

Vườn cũ, hoa cười ghẹo gió đông. – Là hoa gì? 

 

Câu 9 
Hoa gì muôn dặm đường dài tìm nhau – Là hoa gì? 
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Câu 10:  Hoa gì đơm lửa rực hồng.  

Lớn lên hạt ngọc đầy trong bị vàng. 

Thân tôi khi trắng, khi hồng 

Đứng trong hồ biếc, soi dòng nước xanh 

Rõ ràng vẻ quí, màu thanh 

Người đời sao lại gán danh tôi đòi? 

(Đố là hoa gì?) 

Câu 11:  

Đám hoa, cánh mỏng manh thay 

Ngỡ đàn bươm bướm đang bay dập dờn? 

(Đố là hoa gì?) 

Câu 12: Đỏ bừng khắp cả mình cây 

Khi quả chín vỡ, bông bay khắp vùng? 

(Đố là hoa gì?) 

Câu 13: Hoa gì báo hiệu đầu cành mùa thi? 

(Đố là hoa gì?) 

Câu 14: Hoa gì buổi sáng trắng trong 

Kế trưa phơn phớt màu hồng chuyển gam? 

(Đố là hoa gì?) 

Câu 15: Hoa gì chỉ nở về đêm 

Muốn xem phải đợi trăng lên ngang đầu? 

(Đố là hoa gì?) 

Câu 16:  
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Hoa gì không phải hôm nay 

Mà là tên gọi của ngày hôm qua? 

(Đố là hoa gì?) 

Câu 17:  

Hoa gì trẻ nở trên cành 

Già chui xuống đất để dành nuôi ta? 

(Đố là hoa gì?) 

Câu 18:  

Hoa gì cho quả quyện trầu 

Để cho câu chuyện mở đầu nên duyên? 

(Đố là hoa gì?) 

Câu 19:  

Hoa gì sắc trắng mà ai cũng thờ? 

(Đố là hoa gì?) 

Câu 20:  

Hoa như trứng ếch tím tươi 

Mưa phùn lất phất thơm trời làng em? 

(Đố là hoa gì?) 

Câu 22:  

Như hồng nhung đại đóa 

Không lan tỏa mùi hương 

Nhưng lại quí lạ thường 

Luôn ở bên ngực trái? 

(Đố là hoa gì?) 
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Câu 23: Nhụy vàng cánh trắng hương bay 

Vấn vương bướm lượn ong say dập dìu 

Láng giềng cô gái thầm yêu 

Trao anh lính trẻ một chiều đầu quân? 

(Đố là hoa gì?) 

Câu 24:  

Hoa gì to hơn cái bát 

Có nhiều hạt thơm bùi 

Thân thiết với mặt trời 

Luôn hướng đầu tâm sự? 

(Đố là hoa gì?) 

Câu 25:  

Cánh hoa tim tím xinh xinh 

Dây leo khiêm tốn ẩn mình giậu thưa? 

(Đố là hoa gì?) 

Câu 26:  

Nghe tên cứ ngỡ tường ngoài 

Cánh hồng, vàng nhụy là loài hoa chi? 

(Đố là hoa gì?) 

Câu 27: Hoa gì chẳng thiết nắng trời 

Chẳng cần tưới tắm vẫn tươi hàng ngày? 

(Đố là hoa gì?) 

Câu 28:  

Ba chìm, bảy nổi long đong 
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Hoa gì nở tím dập dềnh trên sông? 

(Đố là hoa gì?) 

Câu 29:  

Hoa đây hoa lắm sắc màu 

Đi vào thế họa, bấy lâu danh lừng 

Đào mai xuân đến nở mừng 

Riêng tôi giữ phận canh chừng thu sang 

(Đố là hoa gì?) 

Câu 30:  

Hoa gì sứ giả tình yêu 

Trắng tinh, tím phớt, nói điều gì đây 

Ngoại giao lời chẳng tỏ bày 

Chỉ hương ngan ngát, ngây ngây lặng thầm? 

(Đố là hoa gì?) 

Câu 31:  

Hoa gì quân tử chẳng chê mùi bùn? 

(Đố là hoa gì?) 

Câu 32:  Hoa gì báo hiệu đến giờ thu sang? 

(Đố là hoa gì?) 

 

Đáp án: 

1.    Hoa giấy 

2.    Hoa sen 

3.    Hoa phượng 

4.    Hoa quỳnh 

5.    Hoa súp lơ 

6.    Hoa cau 

7.    Hoa lạc 
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8.    Hoa đào 

9.    Hoa thiên lý 

10. Hoa lựu 

11. Hoa sen 

12. Hoa bươm bướm 

13. Hoa phượng 

14. Hoa gạo 

15. Hoa phù dung 

16. Hoa quỳnh 

17. Hoa mai 

18. Hoa lạc 19. Hoa cau 20. Hoa huệ 21. Hoa lan  22. Hoa giả (cài ngực) 

23. hoa bưởi  24. Hoa hướng dương  25. Hoa bìm bìm 

26. hoa tường vi,  27.hoa giấy  28. Hoa súng 29. Hoa cúc  

30. hoa sứ  31. Hoa sen  32. Hoa cúc 
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Đố vui về các đồ vật – Phần 1 

Câu 1 
Mình gầy trơ xương 

Sừng gương ngang ngạnh 

Chân tròn vành vạnh 

Người cưỡi mới đi. – Là cái gì? 

Câu 2 
Hai con mắt thao láo 

Hai cái càng ngiều ngào 

Thế mà cái bác tuổi cao 

Ông già bà cả, người nào cũng ưa – Là cái gì? 

Câu 3 
Chẳng cao chẳng lớn là bao 

Mà nghe tiếng thở khác nào trống rung! 

Uống thì ao, hồ cạn không 

Phun thì nước ngập ruộng đồng bao la – Là cái gì? 

Câu 4 

Thị da nhẹ xốp 

Gan ruột trắng ngà 

Mùa đông mới ra 

Mùa hè ẩn kín – Là cái gì? 

Câu 5 
Suốt ngày nằm ngủ một nơi 

Đến lúc tối trời, ra ôm đầu chủ. – Là cái gì? 

Câu 6 
Đặt đâu nằm đấy vậy thôi 

Mà hay mọi chuyện trên đời đông,tây 

Nói, cười, ca hát vui say 

Biết đêm, biết ngày mưa nắng tài chưa – Là cái gì? 

Câu 7 

Cái gì hai lưỡi không răng 

Mà nhai giấy vải băng băng lạ kì – Là cái gì? 

Câu 8 
Bám trần cao, leo tường đứng 

vượt khoảng trống chẳng bằng ai 

Áo thì vàng, đỏ, tím, xanh,.. 

Ai đụng vào ruột: giật mình tê tay. – Là cái gì? 

Câu 9 
Miệng đồng ruột thép thẳng băng 

Vặn tai: miệng nhả nước trong tràn trề – Là cái gì? 

Câu 10 
Mình dài, đầu nhọn 

Nằm gọn dưới hầm 
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Bọn giặc ngoại xâm 

Nghe tên đã sợ – Là cái gì? 

 

Đáp án: 

1. Chiếc xe đạp 

2. Bóng đèn điện 

3. Cái máy bơm 

4. Cái chăn bông 

5. Cái gối 

6. Cái đài hoặc tivi 

7. Cái kéo 

8. Dây điện 

9. Vòi nước máy 

10. Mũi chông 
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Đố vui về các loài cây - phần 1 
 

Câu 1 

Vốn xưa tôi nhọn như sừng 

Lớn lên cởi áo đang lành quăng đi 

Thân cao ngất ngất lạ kỳ 

Màu da xanh lẻo, mắt thì gớm ghê 

Đến khi khôn lớn thành nghề 

Từ giá chí trẻ tứ bề yêu tôi – Là cây gì? 

 

Câu 2 
Đội trời đạp đất ở đời 

Lưng đeo đai bạc cho người trông mong 

Trên đầu tàn quạt thông dong 

Có người tài tử phải lòng lại ôm 

Gió nam rồi lại gió nồm 

Tha hồ thiên hạ chán mồm thì thôi – Là cây gì? 

 

Câu 3 
Thân em lơ lửng giữa trời 

Gió mát chiều chiều đủng đỉnh đi chơi 

Thân này lắm lúc đau vì nước 

Xác nọ còn mong giúp việc đời – Là cây gì? 

 

Câu 4 
Cây lắt tắt, lá liu tiu 

Dễ ăn mà khó trèo 

Đưa khoèo ra mà ngoặc – Là cây gì? 

 

Câu 5 
Phượng hoàng tắm mát ba ngày 

Tắm rồi rũ cánh lại bay vào phòng 

Bay vào phòng mình vàng chân trắng 

Bay ra phòng dãi nắng dầm mưa 

Màn trời chiếu đất sớm trưa 

Lại còn chực tiết đợi chờ mùa đông 

Bây giờ cắt tóc lấy chồng 

Lấy được ba tháng nở giòng đa đa 

Bước chân vào cửa người ta 

Đàn ông kính trọng, đàn bà mến yêu – Là cây gì? 

 

Câu 6 
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Bốn bể trời dựng mây xanh 

Ở giữa mây đỏ, xung quanh mây vàng 

Còn duyên ong bướm xôn xang 

Hết duyên dùi đục, dao mang xẻ liền – Là cây gì? 

 

Câu 7 
Cây gì trụi lá mùa đông 

Xuân về hoa tựa mây bông từng chùm – Là cây gì? 

 

Câu 8 
Thiếp cam đứng bãi đứng đồng 

Mang tiếng có chồng mà chịu tiếng oan 

Trách ai đưa thiếp về làng 

Con nít hàng đàn đến xúm nhau ăn – Là cây gì? 

 

Câu 9 
Cây gì không quả không hoa 

Không cành không lá xong pha chiến trường – Là cây gì? 

 

Câu 10 

Cây gì giúp đỡ người ta 

Trong khi cấp cứu, hoặc là ốm đau – Là cây gì? 

 

Đáp án: 

1.    Cây tre 

2.    Cây cau 

3.    Cây dừa 

4.    Cây lúa 

5.    Cây lúa 

6.    Cây mướp 

7.    Cây xoan 

8.    Cây dâu 

9.    Cây súng 

10.    Cây kim tiêm 
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Đố vui về các loài cây – phần 2 

Câu 1 
Cây gì gặp nóng tan mau 

May chăng còn lại một thau nước đầy – Là cây gì? 

 

Câu 2 
Học thì giỏi, không đi thi 

Ức tình với bạn ra đi ở chùa – Là cây gì? 

 

Câu 3 
Cây gì không lá không thân 

Mình vàng không rễ ở gần nhà ta – Là cây gì? 

 

Câu 4 
Xưa kia tôi ở trên rừng 

Người lên cắt gốc, buộc lưng quẩy về 

Người giữ người đánh thỏa thuê 

Bắt tôi chịu đủ mọi bề gió sương 

Đã vậy người còn không thương 

Treo thân dốc ngược trăm đường đắng cay – Là cây gì? 

 

Câu 5 

Mình vàng lại mặc áo xanh 

Rủ nhau đi tắm ao làng mấy hôm 

Tắm xong ốm nghén nằm ươn 

Sinh ra đứa bé như con bạch xà – Là cây gì? 

 

Câu 6 
Cây gì thẳng tắp trước nhà 

Trái ngon dành tặng riêng bà, bà ơi – Là cây gì? 

 

Câu 7 
Khi nằm nằm mãi chẳng sao 

Một khi đứng dậy xiết bao vui buồn 

Hết lòng soi sáng đêm trường 

Cũng là giây phút thân mòn lệ rơi – Là cây gì? 

 

Câu 8 
Hay trồng làm dậu làm rào 

Hoa thường rực rỡ một màu cờ tươi 

Tên cây gợi nhớ tên người 

Hiền lành tốt bụng nghìn đời ai quên – Là cây gì? 
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Câu 9 
Có nóc vẫn gọi là cây 

Là cây lông lại vàng rây khắp mình 

Yêu say màu nắng thanh bình 

Gọi đàn sẻ đến rập rình hội vui – Là cây gì? 

 

Câu 10 
Không lá mà vẫn mọc cành 

Quả thì không chín, không xanh bao giờ 

Gió lay vẫn đứng trơ trơ 

Xếp hàng mở hội kéo co suốt đời – Là cây gì? 

 

 

Đáp án: 

1.    Cây nước đá 

2.    Cây thông 

3.    Cây rơm 

4.    Cây tranh (dùng lợp nhà) 

5.    Cây giá đậu xanh 

6.    Cây Cau 

7.    Cây nến 

8.    Cây hoa râm bụt 

9.    Cây rơm 

10.    Cây cột điện 

https://filemem.com/


Filemem.com website cung cấp tài liệu học tập hàng đầu Việt Nam 

  

 

 

Câu đố vui về học tập – phần 1 

Câu đố vui về học tập – phần 1 

Câu 1 

Cây gì không lá không cành 

Làm nên tím, làm nên xanh mỗi ngày 

Mến yêu nên cứ cầm tay 

Từ già đến trẻ thơ ngây đều dùng – Cái gì? 

 

Câu 2 

Bốn bên vuông vức 

Thẳng mực ngay hàng – Cái gì? 

 

Câu 3 
Bằng cái ống lươn 

Nuốt cả thuyền buồm 

Nuốt cả ca nô 

Nuốt sông, nuốt bể, nuốt hồ 

Nuốt ba trái núi không no miệng này – Cái gì? 

 

Câu 4 
Chịu tay bóc lột của người 

Thân tàn gầy guộc không lời thở than 

Qua năm kiếp sống điêu tàn 

Sinh ra một lũ con ngoan nối dòng – Cái gì? 

 

Câu 5 
Con chim tíu tít, uống nước tiu liu 

Ban ngày làm việc Tống triều 

Tối lại vào hang tíu líu – Cái gì? 

 

Câu 6 
Mặt em phương trượng chữ điền 

Da em thì trắng, áo đen mặc ngoài 

Lòng em thì có đất trời 

Có câu nhân nghĩa, có lời hiếu trung 

Dù khi quân tử có dùng 

Thì em sẽ ngã tấm lòng cho xem – Cái gì? 

 

Câu 7 
Da tôi màu trắng 

Bạn cùng bản đen 
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Hãy cầm tôi lên 

Tôi làm theo bạn – Cái gì? 

 

Câu 8 
Đường ngang ngõ tắt tứ bề 

Ai chưa thuộc nẻo đi về đều xem. – Cái gì? 

 

Câu 9 
Hai đầu mọc ở hai chân 

Cái chân lại đúng cái thân mới kì 

Xin em một mẩu bút chì 

Mượn anh ngòi bút cũng vì việc chung – Cái gì? 

Câu 10 

Mặt cô như trát nhọ nồi 

Lại còn điểm phấn cho người ta trông 

Đàn bà cho đến đàn ông 

Nhìn cô thỏa lòng, lau mặt cho cô – Cái gì? 

 

 

Đáp án: 

1.    Cái bút 

2.    Cái thước 

3.    Cái ống nứa đựng tờ tranh vẽ 

4.    Cuốn lịch 

5.    Bút lông 

6.    Quyển sách 

7.    Viên phấn 

8.    Bản đồ 

9.    Cái compa 

10.    Cái bảng đen 
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Câu đố vui về học tập - Phần 2 

Câu đố vui về học tập - Phần 2 
 

Câu 1 
Cái mình đo đỏ 

Cái mở nâu nâu 

Xuống tắm ao sâu 

Lên cày ruộng cạn – Cái gì? 

 

Câu 2 
Cây suôn đuồn duột 

Trong ruột đen thui 

Con nít lui cui 

Dẫm đầu đè xuống – Cái gì? 

 

Câu 3 

Chị nhiêu xích lại cho gần 

Cho tôi chấm chút một hàng lệ rơi – Cái gì? 

 

Câu 4 
Chuông chuông như lá quốc kì 

Bốn góc thước thợ anh thì nhớ không? 

Hai ngang, hai sổ song song 

Vừa đôi, phải lứa như vợ chồng chúng ta – Hình gì? 

 

Câu 5 
Con chim nho nhỏ 

Nhọn mỏ, dài đuôi 

Uống nước hay chui 

Lên bờ nghí ngoáy – Cái gì? 

 

Câu 6 
Đồn rằng chữ thuộc làu làu 

Thư, kinh, sử, truyện – một câu cũng lần 

Chủ nhà mà cách bước chân 

Ai hỏi văn chương, chữ nghĩa thì thầy mần nặng thinh – Cái gì? 

 

Câu 7 
Đen như ác 

Bạc như lông 

Nhọn như chông 

Kêu như quốc. – Là gì? 
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Câu 8 
Em dâng mình cho nước đầy vơi 

Người thay đen đổi trắng 

Em cũng ngán cho đời những trắng với đen – Là gì? 

 

Câu 9 

Không phải bỏ, không phải trâu 

Uống nước ao sâu, lên cày ruộng cạn – Cái gì? 

 

Câu 10 
Mình bầu, môi miệng nứt hai 

Chỉ có một mắt chui hoài trong hang – Cái gì? 

 

 

Đáp án: 

1.    Cái bút 

2.    Cái bút chì 

3.    Bình mực 

4.    Hình chữ nhật 

5.    Bút sắt 

6.    Tủ sách 

7.    Mực, giấy, bút, học trò học bài 

8.    Mực viết 

9.    Bút máy 

10.    Ngòi bút 
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Đố vui về các đồ vật – Phần 2 

Đố vui về các đồ vật – Phần 2 
  

Câu 1 
Chẳng phải ảnh, chẳng phải tranh 

Mà ai xem cũng thấy mình ở trong – Là cái gì? 

Câu 2 
Một mẹ mà đẻ trăm con 

Cái đầu tròn tròn dáng lại xinh xinh 

Con yêu con giụi bên mình 

Đầu con tóe lửa con thành tro than – Là cái gì? 

Câu 3 
Có tóc mà lại trọc đầu 

Bởi vì tóc có mọc đâu ra ngoài 

Tóc kia làm rạng mặt người 

Đến khi tóc cháy, hết đời còn chi – Là cái gì? 

Câu 4 
Tên gọi: đâu cũng thế 

Thân thể khác nhau nhiều 

Dù ở đâu cũng bị treo 

Nhưng khi lên tiếng thì nhiều người nghe – Là cái gì? 

Câu 5 
Sáng nào dậy cũng tắm 

Để gặp mặt chủ nhà 

Gặp xong, chủ đi xa 

Lại ra nằm phơi nắng – Là cái gì? 

Câu 6 
Tròn trùng trục 

Béo nung núc 

Mặc áo màu xanh 

Xung quanh trói chặt – Là cái gì? 

Câu 7 

Có lưỡi mà chẳng có răng 

Thứ mềm vật rắn, nhai băng sá gì 

Nhai rồi chẳng nuốt tí ti 

Nhường trao bạn hết ngủ khì giá cao – Là cái gì? 

Câu 8 
Hàng trăm con mắt nhìn nhau 

Mà không nhìn trước ngó sau lúc nào 

Làm sân lũ gạo trắng phau 

Chơi trò đuổi bắt thi nhau trốn tìm. – Là cái gì? 

Câu 9 
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Hai đầu bọc sắt trắng tinh 

Khúc giữa thẳng đuột như hình ống tre 

Yếu như đom đóm lập lòe 

Khỏe: đoạn thẳng giữa tỏa tia sáng ngời – Là cái gì? 

Câu 10 
Không mắt, không tai, không mũi,… 

Hễ đâu có mặt, ai ai cũng nhìn! 

Chẳng nói mà ai cũng tin 

Sáng, chiều, sớm, muộn cứ nhìn biết ngay – Là cái gì? 

 

Đáp án: 

1. Cái gương soi 

2. Bao diêm 

3. Cái kính 

4. Cái kẻng 

5. Cái khăn mặt 

6. Cái giò 

7. Con dao 

8. Cái sàng 

9. Bóng đèn 

10. Cái đồng hồ 
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