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GðPT Linh Sơn

Lớp Tiếng Việt

Ca Dao Tục Ngữ
Lớp 1
Học thuộc và hiểu nghĩa các câu ca dao & tục ngữ sau ñây:

I. Ca Dao
1. Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là ñạo con.
2. Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

II. Tục Ngữ
1. Gần mực thì ñen, gần ñèn thì sáng.
2. Chị ngã em nâng.
3. Uống nước nhớ nguồn.
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GðPT Linh Sơn

Lớp Tiếng Việt

Ca Dao Tục Ngữ
Lớp 2

Học thuộc và hiểu nghĩa các câu ca dao & tục ngữ sau ñây:

I. Ca Dao
1. Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
2. Ta về ta tắm ao ta,
Dù trong dù ñục ao nhà vẫn hơn.

II. Tục Ngữ
1. Cái nết ñánh chết cái ñẹp.
2. Tiên học lễ, hậu học văn.
3. Tham thì thâm.
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GðPT Linh Sơn

Lớp Tiếng Việt

Ca Dao Tục Ngữ
Lớp 3

Học thuộc và hiểu nghĩa các câu ca dao & tục ngữ sau ñây:

I. Ca Dao
1. Cá không ăn muối cá ươn,
Con cãi cha mẹ, trăm ñường con hư.
2. Lời nói chẳng mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
3. Con người có tổ có tông,
Như cây có cội, như sông có nguồn.

II. Tục Ngữ
1. Có công mài sắt, có ngày nên kim.
2. Một ñiều nhịn, chín ñiều lành.
3. Lá lành ñùm lá rách.
4. Không thầy ñố mày làm nên.
5. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
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GðPT Linh Sơn

Lớp Tiếng Việt

Ca Dao Tục Ngữ
Lớp 4

Học thuộc và hiểu nghĩa các câu ca dao & tục ngữ sau ñây:

I. Ca Dao
1. Chim trời ai dễ ñếm lông,
Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày.
2. Má ơi ñừng ñánh con ñau,
ðể con bắt ốc, hái rau má nhờ.
3. ði cho biết ñó biết ñây,
Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn.

II. Tục Ngữ
1. Có chí thì nên.
2. Anh em như thể tay chân.
3. ðói cho sạch, rách cho thơm.
4. ði một ngày ñàng, học một sàng khôn.
5. Có học phải có hành.
6. Vỏ quýt dầy có móng tay nhọn.
7. Con có cha như nhà có nóc.
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Lớp Tiếng Việt

Ca Dao Tục Ngữ
Lớp 5
Học thuộc và hiểu nghĩa các câu ca dao & tục ngữ sau ñây:

I. Ca Dao
1. Sông sâu còn có kẻ dò,
Nào ai lấy thước mà ño lòng người.
2. Ăn ñược, ngủ ñược là tiên
Không ăn không ngủ, mất tiền thêm lo.
3. Chiều chiều ra ñứng ngõ sau,
Trông về quê mẹ, ruột ñau chín chiều.
4. Trách người một, trách ta mười,
Bởi ta tệ trước, nên người tệ sau.
5. Có làm thì mới có ăn,
Ngồi không ai dễ ñem phần tới cho.
II. Tục Ngữ
1. Trên kính dưới nhường.
2. Kính lão ñắc thọ.
3. Kiến tha lâu ñầy tổ.
4. Chọn bạn mà chơi.
5. Mật ngọt chết ruồi.
6. Tre già măng mọc.
7. Con hơn cha là nhà có phước.
8. Một con sâu làm rầu nồi canh.
9. Nhập gia tùy tục.
10. Ăn trông nồi, ngồi trông hướng.
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Lớp Tiếng Việt

Ca Dao Tục Ngữ
Lớp 5

Học thuộc và hiểu nghĩa các câu ca dao & tục ngữ sau ñây:

I. Ca Dao
1. Sông sâu còn có kẻ dò,
Nào ai lấy thước mà ño lòng người.
2. Ăn ñược, ngủ ñược là tiên
Không ăn không ngủ, mất tiền thêm lo.
3. Chiều chiều ra ñứng ngõ sau,
Trông về quê mẹ, ruột ñau chín chiều.
4. Trách người một, trách ta mười,
Bởi ta tệ trước, nên người tệ sau.
5. Có làm thì mới có ăn,
Ngồi không ai dễ ñem phần tới cho.
II. Tục Ngữ
1. Thuốc ñắng giã tật, lời thật mất lòng.
2. Ở xa mỏi chân, ở gần mỏi miệng.
3. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.
4. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.
5. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe.
6. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.
7. Một chữ nên thầy, một ngày nên nghĩa.
8. Áo mặc sao qua khỏi ñầu.
9. Vạn sự khởi ñầu nan.
10. Nuôi ong tay áo.
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