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CÁC CÂU ĐỐ VUI VỀ ĐẠO HIẾU VÀ GIA ĐÌNH 
 

 
1- / Thế hệ đầu tiên của một dòng họ? 

Ông bà tổ tiên 

2- / Những câu ca dao dạy chúng ta phải biết cội nguồn? 

Cây có cội, nước có nguồn 

Chim có tổ, người có tông 

3- / Bốn câu ca dao nói lên công ơn cha mẹ và đạo làm con? 

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 đạo con 

Hay là 

Công cha nghĩa mẹ cao dầy 

Làm con phải hiếu đáp đền song thân 

4- / Câu ca dao dạy chúng ta phải nhớ đến nguồn gốc tổ tiên? 

Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng. 

5- / Ngày lễ tưởng nhớ người đã mất? 

Ngày giỗ 

6- / Ông tổ của dân tộc Việt nam là ai? 

Vua Hùng Vương 

7- / Vậy em hãy cho biết ngày giỗ Tổ Hùng Vương là ngày nào? 

Mùng 10 tháng 3 Âm lịch 

8- / Ở các nước Tây Phương như Úc, Mỹ ngày lễ của mẹ nhằm ngày nào? 

Chủ nhật thứ nhì của tháng 5 
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9- / Trong bài hát: “Lòng Mẹ”, nhac sĩ Y Vân ví Lòng mẹ và Tình Mẹ như những 

gì? 
 

Nhạc sĩ ví Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, còn tình mẹ tha thiết như 

dòng suối hiền ngọt ngào. 

10-/ Ngày lễ của cha là ngày nào? 

Chủ Nhật đầu tiên của tháng 9 

11- / Riêng ở Việt Nam, những người theo đạo Phật, có ngày lễ ghi nhớ đến 

công ơn cha mẹ, gọi là ngày báo hiếu và tưởng nhớ đến ông bà đã quá vãng là 

ngày nào? 

Là ngày rằm tháng 7 Âm lịch, còn gọi là ngày lễ Vu Lan hay Tết Trung 

Nguyên. 

12- / Ngày lễ Vu Lan có tục lệ gì? 

Có tục lệ bông hồng cài áo, cài bông hồng đỏ cho những ai còn mẹ, còn 

bông hồng trắng cho những ai mất mẹ. 

13- / Câu ca dao nói lên sự quan trọng của người con có đầy đủ cha mẹ? 

Còn cha còn mẹ thì hơn 

Không cha không mẹ như đàn đứt dây 

14- / Hai câu ca dao ví sự quan trọng của người cha trong cuộc đời của con? 

Còn cha gót đỏ như son 

Một mai cha mất gót con đen sì (hay là) 

Con có cha như nhà có nóc 

15/- Ông bà ta thường dạy, anh chị em phải thương yêu đùm bọc lẫn nhau, 

người xưa thường ví “anh em như thể chân tay”, vậy câu ca dao nào nói lên 

sức mạnh của sự đoàn kết đó? 

Một cây làm chẳng nên non 

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao 



Nhạc sĩ:  Y Vân 

Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào  

Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào  

Lời ru êm ái như đồng lúa chiều rì rào  

Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng, mẹ yêu  

Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu  

Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ  

Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ  

Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ  

Thương con thao thức bao đêm trường, con đã yên giấc  

Mẹ hiền vui sướng biết bao  

Thương con khuya sớm bao tháng ngày  

Lặng lội gieo neo nuôi con tới ngày lớn khôn  

Dù cho mưa gió không quảng thân gầy mẹ hiền  

Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền  

Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm  

Tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng triền miên  

 

Lòng mẹ chan chứa trên bao sớm làng gần xa  

Tình mẹ dẫn tới trăng ngàn đứng lặng để nghe  

Lời ru xao xuyến núi đối suối rộng rặng tre  

Xóm ven thái bình im lìm khi tiếng mẹ ru  

Thương con mẹ hát câu êm đềm  

Ru lòng thơ ấu, quãng gì khi thức trắng đêm  

Bao năm nước mắt như suối nguồn  

Chảy vào tim con, mái tóc trắng đầy đẫm sương  

Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu  

Dù tin mưa gió tháng ngày trông đợi bể dâu  

Dù cho phai nắng nhưng lòng thương chẳng bạc màu  

Vẫn mong quay về, vui vầy dưới bóng mẹ yêu. 

 


