TIẾT 28 – THỰC HÀNH PHÉP SUY LUẬN LOẠI TRỪ
(Giáo viên in 1 tờ gồm 2 bản rồi cắt ra cho học sinh thực hiện)
TỜ RỜI 01

Đọc kỹ đề bài để hiểu nội
dung câu hỏi và các gợi ý
Phân tích các gợi ý và loại
trừ những khả năng
Tổng hợp các kết luận và
đưa ra câu trả lời
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(Giáo viên in 1 tờ gồm 2 bản rồi cắt ra cho học sinh thực hiện)
TỜ RỜI 02
Câu 1: Trong một buổi họp các loài, thần rừng ban cho mỗi con vật một điều ước trở thành một
loài hoa. Gà, Hổ, Cáo lần lượt chia sẻ về các loài hoa mà mình muốn hóa thành như sau: Hoa
quỳnh, hoa hướng dương, hoa mào gà. Em tìm ra các loài hoa mà mỗi con vật muốn hóa thân,
biết rằng:
- Cáo không muốn trở thành hoa quỳnh.
- Hổ không muốn trở thành hoa hướng dương.
- Con vật còn lại muốn trở thành hoa mào gà.
Câu 2: Rùa, Thỏ, Chồn, Cáo sống ở bìa rừng. Các bạn ấy cùng chia sẻ về quãng đường đến trường
như sau: 4km; 5km; 8km; 10km. Em tìm quãng đường của từng bạn, biết rằng:
- Quãng đường của Thỏ ngắn hơn của Rùa, Cáo, Chồn.
- Quãng đường của Chồn dài hơn của Cáo và Rùa.
- Quãng đường của Rùa ngắn hơn Cáo.
Câu 3: Nam, Tùng, Mai cùng chia sẻ về các môn học yêu thích của mình như sau: Toán, Âm nhạc,
Kỹ năng sống. Em tìm ra môn học yêu thích của từng bạn, biết rằng:
- Tùng không thích môn Âm nhạc.
- Một bạn nữ thích học Kỹ năng sống.
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