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Câu hỏi 1.  Trưởc khi bị bổ vào lồng, chim và hoa sống thế nào? 

-   Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn 1, sẽ thấy được cuộc sống của chim và hoa. Đó chính là nội dung 

trả lời. 

-   Gợi ý: Trước khi bị bỏ vào lồng, chim và hoa sống tự do, thoải mái, vui tươi, hạnh phúc. 

Câu hỏi 2: Vì sao tiếng hót của chim trở nên buồn thảm? 

-  Gợi ý: Vì chim bị “nhốt......................... ” 

Câu hỏi 3: Điều gì cho thấy các cậu bé rất vô tình: 

a) Đối với chim? 

b) Đối với hoa? 

- Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn 3, tìm xem thái độ cư xử của hai cậu bé đối với chim và hoa được 

biểu hiện qua những việc làm nào. Tìm được những việc làm đó là em đã trả lời được câu hỏi. 

- Gợi ý: 

a) Đối với chim: họng khô bỏng vì khát mà hai cậu bé cũng không biết để cho chim uống nước. 

b) Đối với hoa: cắt cỏ thì cắt luôn cả bông cúc đem về bỏ vào lồng sơn ca 

Câu hỏi 4: Hành động của các cậu bé đã gây ra chuyện gì đau lòng?    

-  Hướng dẫn: Em đọc những câu cuối của đoạn 3, tìm xem chuyện gì đã xảy ra với chim và hoa. 

Tìm được sự việc đó là em đã được câu trả lời                                                     

- Gợi ý: Hành động của các cậu bé đã gây ra một chuyện thật đau lòng " Đêm ấy, sơn ca.... Bông 

cúc..."                    

Câu hỏi 5: Em muốn nói gì với các cậu bé?                                           

- Hướng dẫn: Từ cái chết của con chim sơn ca và bông cúc bị héo lả đi, em suy nghĩ nên nói gì 

với các cậu bé? Nên chăng, khuyên các cậu bé hãy quan tâm đến những con vật nhỏ bé, những 

bông hoa dại mọc đâu đó bên bờ rào, lối nhỏ. Chúng là những vật, những cảnh luôn làm đẹp, tô 

điểm cho cuộc đời. Hãy đừng bắt nó, phá nó vì một thú vui nhỏ nào đó của con người. 
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