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I. §äc thÇm vµ lµm bµi tËp:  

Gia đình ánh sáng 

Chào các bạn nhỏ, tôi là Ánh Sáng Tím, con của Mặt Trời. Tôi còn sáu anh chị nữa. 

Đó là hai chị Ánh Sáng Đỏ, Ánh Sáng Da Cam và bốn anh: Ánh Sáng Vàng, Ánh Sáng 

Lục, Ánh Sáng Lam, Ánh Sáng Chàm. 

Mỗi người chúng tôi được mẹ giao một việc. Các anh chị lớn, có bước chân rất dài 

như chị Đỏ, chị Da Cam, anh Vàng, anh Lục mỗi sớm phải bay thật nhanh, xuyên qua 

bầu khí quyển đến tận trái đất để chiếu ánh sáng cho vạn vật. 

Tôi và hai anh Lam, Chàm được mẹ khen có màu sắc dịu dàng nên giữ việc nhuộm 

màu cho bầu trời. Anh Lam, anh Chàm phủ lên bầu trời màu xanh tuyệt đẹp. Còn tôi 

điểm xuyết vài đường kẻ tím lên tấm vải xanh bất tận ấy. 

Đôi khi dứt cơn mưa rào, nhìn lên bầu trời, các bạn có thể thấy bảy chị em tôi cùng 

nhau dệt một chiếc cầu vồng long lanh bảy sắc. Và nếu có dịp ngồi lên tàu vũ trụ bay ra 

ngoài trái đất, các bạn sẽ thấy mẹ Mặt Trời của chúng tôi có màu trắng trên nền trời 

màu đen. Đó là lúc bảy chị em tôi đang quây quần quanh mẹ. Bảy sắc màu hòa làm 

một, chuyển thành màu trắng đấy. Còn xung quanh tối đen vì bao nhiêu ánh sáng đẹp 

tuyệt vời, chúng tôi đã hiến dâng cho trái đất rồi. 

Nguyễn Thu Phương 

           

      Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu trả lời hoặc làm theo yêu 

cầu sau: 

Câu 1: Gia đình ánh sáng có bao nhiêu người con? Đó là những ai? 

A. Chỉ có năm con là Đỏ, Da Cam, Vàng, Lục, Lam. 

B. Chỉ có sáu con là Đỏ, Da Cam, Vàng, Lục, Lam, Chàm. 

C. Có bảy con là Đỏ, Da Cam, Vàng, Lục, Lam, Chàm, Tím. 



Câu 2: Vì sao các anh chị Đỏ, Da Cam, Vàng, Lục được giao nhiệm vụ xuyên qua bầu 

khí quyển, chiếu sáng vạn vật trên trái đất? 

A. Vì họ có bước chân rất dài, tốc độ di chuyển nhanh. 

B. Vì họ khỏe và thích đến trái đất khám phá vạn vật. 

C. Vì họ dậy sớm hơn cả trong bảy anh chị em.  

Câu 3: Những ánh sáng nào làm việc nhuộm màu cho bầu trời? 

A. Lam, Chàm và Vàng. 

B. Lam, Chàm và Tím. 

C. Chỉ có Chàm và Tím. 

Câu 4: Vì sao nhìn từ ngoài trái đất, mặt trời có màu trắng? 

A. Vì khi ở bên mẹ, bảy sắc màu hòa làm một sẽ trở thành trắng. 

B. Vì niềm vui ở bên mẹ làm các sắc màu chuyển thành trắng. 

C. Vì bao ánh sáng đẹp, gia đình ánh sáng đã dâng cho trái đất. 

Câu 5: Vì sao nhìn từ ngoài trái đất, quanh mặt trời là màu nền tối đen? 

A. Vì ngồi trên tàu vũ trụ sẽ thấy mặt trời màu đen. 

B. Vì chị em ánh sáng hòa làm một sẽ thành màu đen. 

C. Vì bao ánh sáng đẹp, gia đình ánh sáng đã dâng cho trái đất. 

Câu 6: Dòng nào dưới đây gồm các từ ngữ chỉ đặc điểm có ở đoạn cuối bài? 

A. Cầu vồng, trái đất, tối đen, ánh sáng. 

B. Long lanh, trắng, đen, tối đen, đẹp tuyệt vời. 

C. Tuyệt vời, trái đất, mặt trời, ánh sáng. 

Câu 7: Vì bao nhiêu màu sắc đẹp tuyệt vời, bẩy chị em gia đình ánh sáng  đã hiến dâng 

hết cho trái đất. Bộ phận gạch chân trả lời cho câu hỏi nào? 

A. Khi nào? 

B. Để làm gì? 

C. Vì sao? 

Câu 8: Trong bài Gia đình ánh sáng, tác giả dùng mấy cách nhân hóa? Đó là những 

cách nào? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 



Câu 9: Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân trong câu sau:  

 Anh Lam, anh Chàm phủ lên bầu trời màu xanh tuyệt đẹp. 

……………………………………………………………………………………… 

Câu 10: Hãy viết 1-2 câu về bảy chị em nhà ánh sáng. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 


