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Câu 1: Nêu ngắn gọn những hiểu biết của em về thể loại truyền thuyết. 

Trả lời:  
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Câu 2: Tóm tắt truyện “Con Rồng Cháu Tiên” bằng một đoạn văn khoảng 10 câu. 

Trả lời:  
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BÀI: CON RỒNG CHÁU TIÊN 
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Câu 3:  

Đất là nơi Chim về 

Nước là nơi Rồng ở 

Lạc Long Quân và âu Cơ 

Đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng. 

                                                      (Nguyễn Khoa Điềm - Mặt đường khát vọng) 

1. Đoạn thơ trên khiến em liên tưởng tới truyền thuyết nào? 
2.  Viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu bày tỏ suy nghĩ của em về nguồn gốc giống 
nòi của dân tộc mình. 

Trả lời: 
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Câu 4*: Đóng vai nhân vật vua Hùng thứ nhất kể lại câu chuyện về nguồn gốc của 
dân tộc mình cho con cháu nghe và đưa ra lời nhắn nhủ.  

Trả lời: 
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