
 

 

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 

E. ÔN TẬP 5 

Câu 1: (Câu 1) 

Đề bài: 

Bài đọc: 

Điều ước 

 

Chủ nhật nọ, Long đạp xe dạo chơi ở công viên gần nhà. Một bạn nhỏ cứ ngắm nhìn 

chiếc xe của Long với vẻ thích thú. Rồi bạn ấy đi đến gần Long, nói: 

- Chào bạn. Mình tên là Thiện. Chiếc xe này của bạn à? 

Long hãnh diện đáp: 



 

 

- Ừ. Anh trai mình mới tặng nhân dịp sinh nhật. 

Thiện nói chậm rãi: 

- Ồ, ước gì... 

Vừa nghe cậu bạn mới gặp nói “ước gì”, Long nghĩ: “Bạn ước có được một người anh 

như anh trai của mình chứ gì?". Nhưng vẻ tự tin của Long bỗng thay đổi khi Thiện nói hết câu: 

- Ước gì mình có thể trở thành một người anh như thế! 

Nói xong, Thiên đi nhanh về phía chiếc ghế đá sau lưng Long. Ở đó có một bé trai bị 

tật đang ngồi. Thiện trìu mến nói: 

- Đến sinh nhật nào đó của em, nhất định anh sẽ mua tặng em một chiếc xe lăn thật tốt! 

Theo Hạt giống tâm hồn 

Câu 2: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Dựa vào bài đọc, chọn tranh hoặc ý trả lời đúng: 

a. Long đã gặp ai khi ở công viên? 

 

b. Vì sao Long hãnh diện? 

 

c. Qua bài đọc, em thấy Thiện là người như thế nào? 



 

 

 

Phương pháp: 

1. Em quan sát tranh rồi đọc đoạn văn từ đầu đến “...Ồ, ước gì...” 

2. Em quan sát tranh rồi đọc đoạn văn từ đầu đến “...Ồ, ước gì...” chú ý lời Long trả lời Thiện. 

3. Em đọc nửa sau câu chuyện, chú ý vào điều ước của Thiện. 

Lời giải chi tiết: 

1. Long đã gặp Thiện ở công viên. 

 

2. Long hãnh diện vì được anh trai tặng xe đạp đẹp. 

 

3 Qua bài đọc, em thấy Thiện là người biết quan tâm đến em mình. 

 



 

 

Câu 3: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Đặt tên khác cho bài đọc. 

Phương pháp: 

Em dựa vào các nhân vật hoặc một chi tiết trong bài để đặt tên. 

Lời giải chi tiết: 

Có thể đặt tên khác cho bài đọc như: Một người anh tốt, chiếc xe đạp mới, chuyện ở công viên, 

món quà cho em,... 

Câu 4: (Câu 4) 

Đề bài: 

Câu 4: Viết bưu thiếp gửi một người thân theo gợi ý: 

 

Phương pháp: 

Nội dung của bưu thiếp cần đảm bảo các ý: 

- Viết cho ai? 

- Nhân dịp gì? 

- Chúc mừng điều gì? 

Lời giải chi tiết: 

Tham khảo 

- Bưu thiếp số 1: 

 Mẹ thân yêu, 



 

 

 Nhân ngày 8.3 – ngày Quốc tế phụ nữ, con chúc mẹ yêu của con luôn xinh đẹp, hạnh 

phúc và thành công. Con xin hứa sẽ ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ và học tập chăm chỉ. Bởi vì 

con luôn mong mẹ mỗi ngày đều mỉm cười xinh đẹp. 

 Con yêu mẹ! 

Con gái của mẹ 

Nguyễn Trang Anh 

- Bưu thiếp số 2: 

 Bố thân yêu, 

 Nhân dịp sinh nhật bố, con chúc bố luôn mạnh khỏe, thành công và ngày càng phong 

độ ạ. Con xin hứa sẽ ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ và học tập chăm chỉ. 

 Con yêu bố! 

Con trai của bố 

Nguyễn Tùng Lâm 

Câu 5: (Câu 5) 

Đề bài: 

Câu 5: Trao đổi với bạn một truyện em thích theo gợi ý: 

 

Phương pháp: 

Nói về một truyện mà em thích dựa trên các ý: 

- Tên truyện 



 

 

- Tên tác giả 

- Nhân vật em thích 

- Lí do em thích 

Lời giải chi tiết: 

 Truyện mà mình yêu thích đó là “Dế Mèn phiêu lưu ký” của tác giả Tô Hoài. Nhân vật 

mà mình yêu thích đó là Dế Mèn. Bởi vì Dế Mèn là nhân vật đã biết nhìn nhận lỗi lầm của 

mình để thay đổi. Bạn ấy thích đi ngao du sông núi và thích giúp đỡ những người yếu đuối, 

gặp khó khăn xung quanh mình. 

  

 

 

 

 

 


