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Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: (M1 – 0,5đ) Cô ca sĩ cảm thấy như thế nào trong lần biểu diễn đầu tiên? 

A. Rất tự tin B. Rất lúng túng C. Rất lo lắng 

Câu 2: (M1 – 0,5đ) Cứ nghĩ đến việc sắp phải ra biểu diễn thì tay của cô ca sĩ bị 

làm sao? 

A. Tay của cô ca sĩ run rẩy. 

B. Tay của cô ra đầy mồ hôi. 

C. Các ngón tay của cô ca sĩ bị co lại. 

Câu 3: (M2 – 0,5đ) Vị tiền bối đã làm gì? 

A. Đặt vào tay cô gái một tờ giấy, dặn cô nếu quên lời bài hát thì mở ra xem. 

B. Đặt vào tay cô gái một tờ giấy, nói tằng nó sẽ giúp cô giữ bình tĩnh. 

C. Nắm tay cô gái, khuyên cô cần phải tự tin. 

Câu 4: (M2 – 0,5đ) Nhờ đâu mà cô ca sĩ luôn thành công? 

Một trang giấy trắng 

 Có một nữ ca sĩ lần đầu tiên biểu diễn, cô cảm thấy rất lo lắng. Cứ nghĩ đến 

việc sắp phải ra biểu diễn, đối diện với hàng ngàn khán giả phía dưới, tay cô lại ra 

đầy mồ hôi: “Nếu đang hát mà quên mất lời thì làm thế nào?”. Càng nghĩ, tim cô 

càng đập nhanh thậm chí cô đã có ý nghĩ rút lui. 

 Lúc đó, một vị tiền bối đi đến, đặt vào tay cô ca sĩ một tờ giấy, nhẹ nhàng nói: 

“Trong lúc này viết lời bài hát, nếu đang hát mà quên lời thì hãy mở nó ra”. Cô nắm 

chặt lấy tờ giấy như nắm bụi cỏ cứu cô không rơi xuống vực thẳm và từ từ bước ra 

sân khấu. Cô không cảm thấy lo sợ, biểu diễn rất thành công mà không cần nhìn đến 

tờ giấy. 

 Biểu diễn xong, cô vui mừng đi xuống và cảm ơn vị tiền bối. Vị tiền bối cười 

nói: 

 - Chính cháu đã chiến thắng bản thân, tìm lại được sự tự tin. Thực ra, tờ giấy 

mà ra đưa chỉ là tờ giấy trắng thôi, trong đó không hề có bất kì lời bài hát nào. 

Theo Quà tặng cuộc sống 

 



A. Luôn có tờ giấy ghi lời bài hát. 

B. Luôn được quan tâm, giúp đỡ. 

C. Luôn giữ được sự tự tin. 

Câu 5: (M3 – 1đ) Theo em, khi biểu diễn bài hát xong cô ca sĩ sẽ làm gì? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………..............……………………………………. 

Câu 6: (M4 – 1đ) Theo em, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta sống thiếu tự tin? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………................…………………………………………. 

Câu 7: (M1 – 0,5đ) Gạch dưới một từ ngữ không cùng nhóm trong mỗi dạy từ ngữ 

sau: 

Những người hoạt động nghệ thuật: nghệ sĩ ngâm thơ, họa sĩ, nhà điêu khắc, 

nhà biên kịch, nhiếp ảnh gia, lập trình viên, biên đạo múa, ảo thuật gia. 

Câu 8: (M2 – 0,5đ) Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu văn sau: 

- Trước cổng trường hoa bằng băng nở tím ngắt. 

- Buổi sáng chú gà trống gáy vang đánh thức mọi người. 

Câu 9: (M3 – 1đ) Viết một câu văn kể về một con vật trong đó có sử dụng biện 

pháp nghệ thuật nhân hóa. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………..............……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 


