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Câu hỏi 1: Từ ngữ nào tả sự thèm thuồng của Sói khi thấy Ngựa? 

-     Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn 1, tìm xem từ ngữ nào biểu hiện Sói rất thèm thịt Ngựa, thèm 

đến nỗi không giấu được. Tìm được từ ngữ đó là em đã trả lời được câu hỏi. 

-     Gợi ý: Đó là từ ngữ “thèm............ ”, “toan............ ” 

Câu hỏi 2: Sói làm gì đế lừa Ngựa? 

-    Hướng dẫn: Em đọc thầm lại đoạn 1 một lần nữa, tìm xem Sói đã làm những gì để lừa Ngựa. 

Tìm những việc làm đó của Sói là em đã có nội dung câu trả lời. 

-      Gợi ý: Sói kiếm một cặp................ một ống............ , một áo...., một chiếc......... 

Câu hỏi 3. Ngựa đã bình tĩnh giả đau như thế nào? 

-       Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn 2 sẽ tìm được nội dung cho câu trả lời. 

-       Gợi ý: Ngựa lễ phép nói: “Cháu đau chân quá........... Đau à chân sau ấy ạ!” 

Câu hỏi 4. Tả lại cảnh Sói bị Ngựa đá 

-      Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn cuối của bài rồi dùng ngôn ngữ của mình diễn tả lại cảnh Sói bị 

Ngựa đá là được. 

Câu hỏi 5: Chọn tên khác cho truyện theo gợi ý dưới đây 

a.   Sói và Ngựa 

b.   Lừa người lại bị người lừa 

c.    Anh Ngựa thông minh 

-       Hướng dẫn: Dựa vào nội dung câu chuyện và gợi ý của sách giáo khoa, em tự suy nghĩ để 

đặt tên cho truyện, sao cho tên truyện phù hợp với nội dung truyện là được. 

-       Gợi ý: Em có thể đặt tên truyện như sau: “Đáng đời kẻ lừa bịp”; “Một cú trả miếng ngoạn 

mục”; “Kẻ gian bị trừng phạt”, ... 
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