
 

 

BÀI 5 EM CÓ XINH KHÔNG 

A. PHẦN A: ĐỌC 

Câu 1: (Phần I) 

Đề bài: 

Khởi động: 

Em thích được khen về điều gì? 

 

Phương pháp: 

Em tự trả lời theo suy nghĩ của mình về một điều em muốn được khen liên quan đến ngoại hình 

hoặc tài năng. 

Lời giải chi tiết: 

Tham khảo: 

- Em thích được mọi người khen về mái tóc dài, thẳng và đen mượt của mình. 

- Em thích được mọi người khen về mái tóc ngắn dễ thương của mình. 

- Em thích được mọi người khen về đôi má lúm chiếc răng khểnh của mình. 



 

 

- Em thích được mọi người khen về khả năng đá bóng của mình. 

- Em thích được mọi người khen về khả năng bơi lội của mình. 

… 

Câu 2: (Phần II) 

Đề bài: 

Bài đọc: 

EM CỎ XINH KHÔNG? 

Voi em thích mặc đẹp và thích được khen xinh. Ở nhà, voi em luôn hỏi anh: “Em có 

xinh không?”. Voi anh bao giờ cũng khen: “Em xinh lắm!”. 

Một hôm, gặp hươu, voi em hỏi: 

- Em có xinh không? 

Hươu ngắm voi rồi lắc đầu: 

- Chưa xinh lắm vì em không có đôi sững giống anh. 

Nghe vậy, voi nhặt vài cành cây khô, gài lên đầu rồi đi tiếp. 

Gặp dê, voi hỏi: 

- Em có xinh không? 

- Không, vì cậu không có bộ râu giống tôi. 

Voi liền nhổ một khóm cỏ dại bên đường, gắn vào cằm rồi về nhà. 

Về nhà với đôi sừng và bộ râu giả, voi em hớn hở hỏi anh: 

- Em có xinh hơn không? 

Voi anh nói: 

- Trời ơi, sao em lại thêm sàng và râu thế này? Xấu lắm! 



 

 

Voi em ngắm mình trong gương và thấy xấu thật. Sau khi bỏ sừng và râu đi, voi em 

thấy mình xinh đẹp hẳn lên. Giờ đây, voi em hiểu rằng mình chỉ xinh đẹp khi đúng là voi. 

(Theo Voi em đi tìm tự tin) 

 

Câu 3: (Phần III) 

Đề bài: 

Trả lời câu hỏi: 

Câu 1: Voi em đã hỏi voi anh, hươu và dê điều gì? 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ lại câu chuyện để tìm câu hỏi mà voi đã hỏi mọi người. 

Lời giải chi tiết: 

Voi em đã hỏi voi anh, hươu và dê rằng mình có xinh không. 

Câu 4: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Sau khi nghe hươu và dê nói, voi em đã làm gì cho mình xinh hơn? 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ câu chuyện, chú ý hành động của hươu sau mỗi câu trả lời của hươu và dê. 

Lời giải chi tiết: 

- Sau khi nghe hươu nói, voi em nhặt vài cành cây khô, gài lên đầu rồi đi tiếp. 



 

 

- Sau khi nghe dê nói, voi em liền nhổ một khóm dại bên đường, gắn vào cằm. 

Câu 5: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Trước sự thay đổi của voi em, voi anh đã nói gì? 

Phương pháp: 

Em chú ý phần cuối của câu chuyện. 

Lời giải chi tiết: 

Trước sự thay đổi của voi em, voi anh đã nói: “Trời ơi, sao em lại thêm sừng và râu thế này? 

Xấu lắm!” 

Câu 6: (Câu 4) 

Đề bài: 

Câu 4: Em học được điều gì từ câu chuyện của voi em? 

Em đọc kĩ đoạn văn cuối cùng. 

Lời giải chi tiết: 

Bài học mà em đã hiểu ra từ câu chuyện trên đó là: Tự tin là chính mình mới là xinh đẹp nhất. 

Câu 7: (Phần IV) 

Đề bài: 

Luyện tập theo văn bản đọc: 

Câu 1: Những từ ngữ nào dưới đây chỉ hoạt động của voi em? 

 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ lại bài xem những từ ngữ nào chỉ hoạt động của voi em. 



 

 

Lời giải chi tiết: 

Những từ ngữ chỉ hoạt động của voi em đó là: nhặt cành cây, nhổ khóm cỏ dại, ngắm mình 

trong gương. 

Câu 8: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Nếu là voi anh, em sẽ nói gì sau khi voi em bỏ sừng và râu? 

Phương pháp: 

Em hãy dành tặng cho voi em một lời khen. 

Lời giải chi tiết: 

Nếu là voi anh, khi voi em bỏ sừng và râu, em sẽ nói: Xinh quá! Em hãy cứ là chính mình mới 

là xinh nhất đấy! 

Câu 9: (Ghi nhớ) 

Đề bài: 

- Nội dung chính: Voi em đi tìm và đã tìm thấy sự tự tin ở chính bản thân mình. 

- Liên hệ bản thân: Mỗi người đều có nét đẹp đáng yêu của riêng mình. Chúng ta cần phải gìn 

giữ và tự tin về những nét đẹp đáng yêu ấy. 

 


