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Đọc: Những bậc đá chạm mây

1. Vì sao người dân dưới chân núi Hồng Lĩnh phải bỏ nghè 

đánh cá, lên núi kiếm củi? Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời 

đúng.

A. Vì lên núi kiếm củi đỡ vất vả hơn đánh cá.

B. Vì vùng biển gần đó thường xuyên có bão lớn.

C. Vì thuyền bè, chài lưới của họ bị bão cuốn mất.

2. Vì sao cố Đương có ý định ghép đá thành bậc thang

lên núi? Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.

A. Vì dân làng đề nghị cố Đương giúp đỡ.

B. Vì cố Đương muốn dân làng đỡ vất vả.

C. Vì cố Đương muốn thử sức của mình.
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3. Những chi tiết nào nói lên quyết tâm và lòng kiên trì của 

cố Đương? Đánh dấu X vào ô trống phù hợp:

4. Hình ảnh “Những bậc đá chạm mây” nói lên điều gì về 

việc làm của cố Đương?

………………………………………………………………………….……………………………………………

………………………………………………………………………….……………………………………………
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Đúng Sai

A. Cố Đường bàn với mọi người ghép đá 

thành bậc thang vượt dốc lên núi.

B. Dù chưa ai ủng hộ cố Đường vẫn tìm cách 

làm đường.

C. Công việc nặng nhọc không khiến cố 

Đường sờn lòng.

A. Cố Đường đã vác đá làm đường suốt 5 

năm cho đến khi con đường lên núi hoàn 

thành.

………………………………………………………………………….……………………………………………

………………………………………………………………………….……………………………………………

………………………………………………………………………….……………………………………………

………………………………………………………………………….……………………………………………
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Học sinh có thể nêu một trong các ý sau:

- Hình ảnh “Những bãi đá chạm mây” cho thấy việc làm của cố 

Đường cô cùng khó khăn nhưng đã đạt được kết quả tốt đẹp

- Hình ảnh “Những bãi đá chạm mây” cho thấy kết quả công việc 

của cố Đường rất đẹp, rất có ý nghĩa cộng đồng

- Mọi người rất trân trọng công lao của cố Đường trong việc mở 

con đường lên núi.

(Có thể chấp nhận ý kiến khác phù hợp)
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