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Lời Ngỏ 
 

Bảo tồn ngôn ngữ và văn hóa Việt là một trong những ước mơ của phần lớn 

các gia đình Việt Nam ở hải ngoại. 

  

Việc dạy và học tiếng Việt đã trở thành công việc không thể thiếu trong hầu 

hết các cộng đồng người Việt.  Ðể đáp ứng nhu cầu đó, các thầy cô trường Thánh 

Tôma Thiện qua bao năm tháng ấp ủ đã biên soạn một bộ sách giáo khoa Tiếng 

Nước Tôi. 

 

Các bài học trong tập sách này được các thầy cô góp nhặt từ những sách 

giáo khoa Việt văn được xuất bản trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam và tại 

các trung tâm Việt Ngữ tại hải ngoại. 

  

Một số bài trong bộ sách này được trích từ những tác phẩm của các nhà giáo, 

nhà văn, nhà thơ, mà vì hoàn cảnh chúng tôi không thể trực tiếp xin phép được. 

Kính mong quý vị, vì lợi ích của việc bảo tồn tiếng Việt và cũng vì lòng quảng đại 

xin cho chúng tôi được mạn phép làm công việc này. 

 

Bộ sách này được biên soạn với rất nhiều nỗ lực của các thầy cô, nhưng chắc 

chắn cũng không tránh khỏi những khiếm khuyết.  Chúng tôi mong muốn các nhà 

trí thức, nhà giáo, hay các bậc cha mẹ vui lòng bỏ qua.  Chúng tôi sẵn sàng lắng 

nghe những phê bình, góp ý của quý vị. 

 

 

Ban Biên Soạn 

Trường Thánh Tôma Thiện 
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Tiếng Nước Tôi 1 

 
 

Bài 1: Quả Bong Bóng Đen 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

 

Một cậu bé da đen đang chơi đùa trên 

bãi cỏ.  Phía bên kia đường, một người 

đàn ông đang thả nhẹ những quả bóng 

lên bầu trời, những quả bóng đủ màu 

sắc, xanh, đỏ, tím, vàng, và có cả màu 

đen nữa. 

Cậu bé nhìn khoái chí, chạy tới chỗ 

người đàn ông, hỏi nhỏ: 

− Chú ơi, những quả bóng màu đen có 

bay cao được như những quả bóng 

khác không ạ? 

 



 

2 Tiếng Nước Tôi 

 
  

 

Người đàn ông quay lại, bất giác giấu đi 

những giọt nước mắt sắp lăn nhẹ trên 

đôi gò má.  Ông chỉ lên những đám 

bóng bay lúc này chỉ còn những chấm 

nhỏ và trả lời cậu bé: 

− Có chứ, những quả bóng màu đen 

cũng sẽ bay cao như những quả 

bóng khác, và cháu cũng vậy. 

Cậu bé nở một nụ cười rạng rỡ cảm ơn 

người đàn ông. 

Quả bóng màu đen, màu vàng, màu 

đỏ... cho dù là màu gì thì cũng đều là 

quả bóng. 
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Chú Thích 
 

Khoái chí: overjoyed Bất giác: suddenly 

Giấu: hide Lăn: roll 

Gò má: cheek Rạng rỡ: brightly, radiantly 

 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Cậu bé da đen đang làm gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Người đàn ông đang làm gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Cậu bé có thắc mắc gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Người đàn ông trả lời ra sao? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Em học được bài học gì qua câu chuyện trên? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 

4 Tiếng Nước Tôi 

 
  

Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Cậu bé nhìn khoái chí, chạy tới chỗ người đàn ông...  Từ “khoái chí” có nghĩa 

là: 

▪ Chăm chú, không rời 

mắt. 

▪ Thích thú. ▪ Thờ ơ, không quan 

tâm. 
 

2. Người đàn ông quay lại...  Từ “quay” có nghĩa là: 

▪ Cúi đầu xuống. ▪ Nhìn thẳng về phía 

trước. 

▪ Xoay lại để nhìn về 

phía sau. 
 

3. ...bất giác giấu đi những giọt nước mắt sắp lăn nhẹ trên đôi gò má...  Từ “bất 

giác” có nghĩa là: 

▪ Cố tình, cố ý. ▪ Đã biết trước. ▪ Thình lình, ngoài ý 

định. 
 

4. ...bất giác giấu đi những giọt nước mắt sắp lăn nhẹ trên đôi gò má...  Từ “giấu” 

có nghĩa là: 

▪ Đưa ra cho người 

khác xem. 

▪ Kể cho người khác 

nghe. 

▪ Không cho người 

khác biết. 
 

5. ...bất giác giấu đi những giọt nước mắt sắp lăn nhẹ trên đôi gò má...  Từ “sắp” 

có nghĩa là: 

▪ Đã xảy ra. ▪ Không bao giờ xảy 

ra. 

▪ Sẽ xảy ra vào thời 

gian rất gần. 
 

6. Cậu bé nở một nụ cười rạng rỡ cảm ơn người đàn ông.  Từ “rạng rỡ” có nghĩa 

là: 

▪ Buồn thiu. ▪ Lầm lì. ▪ Tươi sáng. 

 

 



 

 

Tiếng Nước Tôi 5 

 
 

Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-1 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Chu oi, nhung qua bong mau 

den co bay cao duoc nhu 

nhung qua bong khac khong a? 

 

Co chu, nhung qua bong mau 

den cung se bay cao nhu nhung 

qua bong khac, va chau cung 

vay. 

 

Qua bong mau den, mau vang, 

mau do... cho du la mau gi thi 

cung deu la qua bong. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc câu ở trang P-1 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-1 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Chú ơi, nhứng quả bón màu đen có bai cao 

được như những quả bóng khác không ạ? (3 

lỗi) 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 

Người đàn ông quai lại, bất giác giấu đi những 

giọt nước mất sắp lăng nhẹ trên đôi gò má. (3 

lỗi) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Thứ Năm:  Tập Làm Văn – Ở Đâu? 
(Cho các em thêm chi tiết về nơi chốn vào những câu sau.) 

 

1. Mỗi ngày, anh Quân thức dậy lúc sáu giờ sáng để tập thể dục. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Hồi nhỏ, ông thường theo lũ bạn đi bắt dế. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Anh Việt đem quyển sách đi giấu thật kỹ. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Nhân rủ Lễ đi dự tiệc sinh nhật của Nghĩa. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Bố nhờ chú Nhật kéo chiếc xe chết máy về nhà. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Thứ Sáu:  Đàm Thoại 
(Giúp các em với cuộc đối thoại sau đây.) 

  

Chương trình: program Dự báo: forecast 

Thời tiết: weather Cho chắc ăn: just in case 

 

Chương trình dự báo thời tiết cho biết hôm nay có 40% 

mưa…  

Nguyệt: Chào mẹ, con đi học. 

Mom, I am going to school. 

Mẹ: Chờ, theo chương trình dự báo thời tiết, 

hôm nay sẽ có mưa.  Con nhớ mang 

theo dù. 

Wait, according to the weather forecast 

program, there will be rain today.  

Remember to bring an umbrella. 

Nguyệt: Ở ngoài, trời đang nắng mà mẹ. 

It’s sunny outside, mom. 

Mẹ: Mẹ biết, nhưng cứ mang theo dù cho chắc ăn. 

I know, but bring an umbrella just in case. 

Nguyệt: Dạ. 

Yes ma’am. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Sometimes: đôi khi Thunder: sấm 

Lightning: sét Storm: bão 

Dangerous: nguy hiểm Struck: đánh 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 

You can get struck by lightning. 

It’s dangerous to stay outside when there is a storm. 

Sometimes, there is rain with thunder and lightning.  It is called a storm. 
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Bài 2: Chỉ Có Một Người Thôi 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

 

Người đến dự tiệc cưới khá đông.  Ông 

hàng xóm gọi bác làm công đến và 

bảo: 

− Này, anh qua nhà bên cạnh xem có 

bao nhiêu người đến dự tiệc cưới 

bên ấy. 

Bác làm công ra đi.  Bác đặt trước cửa 

một khúc gỗ và đứng dựa bên bờ tường 

quan sát khách khứa ra khỏi nhà.   

Họ bắt đầu ra về.  Ai đi ra cũng vấp 

phải khúc gỗ.  Họ tức giận, chửi bới rồi 

lại tiếp tục đi. 
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Chỉ có một bà lão quay lại đẩy khúc gỗ 

sang bên. 

Bác làm công trở về gặp người chủ.  

Người chủ hỏi: 

− Ở bên ấy có nhiều người không? 

Bác làm công trả lời: 

− Chỉ có mỗi một người mà lại là bà 

lão. 

Người chủ hỏi: 

− Tại sao vậy? 

− Bởi vì tôi để khúc gỗ trước cửa nhà, 

tất cả đều vấp phải, nhưng chẳng ai 

buồn dẹp đi.  Nhưng một bà lão đã 

dẹp khúc gỗ sang bên để người khác 

khỏi vấp ngã.  Chỉ có con người, 

khác với thú vật, mới lo cho đồng 

loại và làm như vậy.  Chỉ mỗi mình 

bà lão là người thôi. 
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Chú Thích 
 

Hàng xóm: neighbor Quan sát: observe 

Khách khứa: guests Vấp: tripped, stumbled 

Dẹp: clean Thú vật: animal 

 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Ông hàng xóm nhờ bác làm công việc gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Khi qua tới nhà hàng xóm, bác làm công đã làm gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Khi ra về, khách tham dự đám cưới đã bị gì?  Họ phản ứng ra sao? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Khi trở về gặp người chủ, bác làm công đã nói gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Vì sao chỉ có một mình bà lão được coi như một con người? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Ông hàng xóm gọi bác làm công đến và bảo...  Từ “hàng xóm” có nghĩa là: 

▪ Người ở cạnh nhà. ▪ Người ở cùng một 

thành phố. 

▪ Người ở cùng một 

nước. 
 

2. Bác đặt trước cửa một khúc gỗ và đứng dựa bên bờ tường quan sát khách khứa 

ra khỏi nhà.  Từ “quan sát” có nghĩa là: 

▪ Liếc qua. ▪ Ngoảnh mặt đi. ▪ Nhìn, xem thật kỹ. 

 

3. _____ 3.   Bác đặt trước cửa một khúc gỗ và đứng dựa bên bờ tường quan 

sát khách khứa ra khỏi nhà.  Từ “khách khứa” có nghĩa là: 

▪ Những người thân. ▪ Những người được 

mời dự tiệc. 

▪ Những người không 

được mời. 
 

4. Ai đi ra cũng vấp phải khúc gỗ.  Từ “vấp” có nghĩa là: 

▪ Bước qua. ▪ Chân đụng phải một 

vật, xém ngã. 

▪ Đứng vững. 

 

5. Bởi vì tôi để khúc gỗ trước cửa nhà, tất cả đều vấp phải, nhưng chẳng ai buồn 

dẹp đi.  Từ “dẹp” có nghĩa là: 

▪ Bày thêm ra. ▪ Dọn đi. ▪ Để yên một chỗ. 

 

6. Chỉ có con người, khác với thú vật, mới lo cho đồng loại và làm như vậy.  Từ 

“đồng loại” có nghĩa là: 

▪ Cùng một loại. ▪ Cùng một nhà. ▪ Khác nhau. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-2 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Bac dat truoc cua mot khuc go 

va dung dua ben bo tuong 

quan sat khach khua ra khoi 

nha. 

 

Chi co mot ba lao quay lai day 

khuc go sang ben. 

 

Chi co con nguoi, khac voi thu 

vat, moi lo cho dong loai va 

lam nhu vay. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc câu ở trang P-2 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-2 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Nài, anh qua nhà bên cạn xem có bao nhiêu 

người đến dự tiệt cưới bên ấy. (3 lỗi) 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 
Bởi vì tôi để khúc gố trước cửa nhà, tất cả đều 

vấp phải, nhưng trẳng ai buồng dẹp đi. (3 lỗi) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Thứ Năm:  Tập Làm Văn – Khi Nào? 
(Cho các em thêm chi tiết về thời gian vào những câu sau.) 

 

1. Anh Quân đang tập thể dục ở sau nhà. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Bố chở Hiếu tới nông trại để tập cưỡi ngựa. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Bé Châu đòi mẹ mua một con búp-bê. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Các anh chị lớp mười muốn về Việt Nam để phục vụ người nghèo. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Thầy Nguyên đọc truyện lịch sử cho các em học sinh nghe. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Thứ Sáu:  Đàm Thoại 
(Giúp các em với cuộc đối thoại sau đây.) 

 

Vui hưởng:  enjoy Cuộc đời: life 

Vội vã: rush Suýt: almost 

 

Ngân hối thúc bạn Phong ăn xong cho lẹ, nhưng 

Phong phàn nàn rằng anh ta không muốn lúc 

nào cũng vội vàng.  Anh ta nói anh muốn hưởng 

thụ cuộc đời. 

Ngân:  Anh ăn xong chưa?  Anh 

chậm thế! 

Are you finished eating yet?  

You're so slow! 

Phong:   Tớ không chậm!  Tớ chỉ 

muốn vui hưởng cuộc đời mà thôi, không muốn lúc nào cũng 

vội vã. 

I’m not slow!  I just want to enjoy life and not have to rush all 

the time. 

Ngân:   Nhưng họ đang chờ chúng ta kìa. 

But they're waiting for us. 

Phong:  Ồ, đúng nhỉ.  Tớ suýt nữa thì quên.  Tớ sẽ xong ngay trong giây 

lát.  Tại sao cuộc đời luôn gấp rút như vậy? 

Oh, that's right.  I almost forgot.  I'll be done in a second.    

Why is life always so rushed? 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Free time: giờ rảnh rỗi Book: sách 

Mind: tâm trí, trí óc Adventures: phiêu lưu 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 

Books can take my mind on new adventures. 

I like to read a good book. 

What do you like to do in your free time? 
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Bài 3: Tình Bạn 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

 

Hai người bạn đi trên đường vắng vẻ.  

Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh 

luận khá gay gắt, và một người đã 

không kiềm chế được giơ tay tát vào 

mặt bạn mình.  Người kia bị đau nhưng 

không hề nói một lời.  Anh cúi xuống 

và viết trên cát:  “Hôm nay, người bạn 

thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi.” 

Họ tiếp tục đi, đến một con sông, họ 

dừng lại và tắm ở đấy. 

Người bị tát không may bị vọp bẻ và 

suýt chết đuối, may mà được người bạn 

cứu. 
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Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá:  

“Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu 

sống tôi.” 

Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi:  “Tại sao 

khi tôi đánh anh, anh viết trên cát, còn 

bây giờ anh lại viết trên đá?” 

Mỉm cười, anh trả lời:  “Khi có người 

làm chúng ta đau khổ, chúng ta hãy 

viết điều đó trên cát.  Gió sẽ thổi bay 

chúng đi cùng với sự tha thứ.  Và khi 

có người giúp đỡ chúng ta, chúng ta 

nên khắc nó lên đá như khắc sâu vào 

ký ức, nơi không ngọn gió nào có thể 

xóa nhòa được.” 

Hãy học cách viết trên cát và trên đá. 
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Chú Thích 
 

Vắng vẻ: deserted Tranh luận: argument, discussion 

Gay gắt: heated Kiềm chế: control, refrain 

Vọp bẻ: cramp Ngạc nhiên: surprised 

 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Trên đường đi, chuyện gì đã xảy ra giữa hai người bạn? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Người bị tát đã viết gì?  Ở đâu? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Khi hai người bạn dừng lại để tắm ở một con sông, chuyện gì đã xảy ra? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Người được cứu sống đã viết gì?  Ở đâu? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Khi người khác làm em buồn, em nên làm gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Hai người bạn đi trên đường vắng vẻ.  Từ “vắng vẻ” có nghĩa là: 

▪ Đông người. ▪ Không có mặt. ▪ Không hoặc có ít 

người. 
 

2. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt...  Từ “tranh luận” có 

nghĩa là: 

▪ Bàn cãi. ▪ Kể chuyện cho nhau 

nghe. 

▪ Tâm sự. 

 

3. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt...  Từ “gay gắt” có nghĩa 

là: 

▪ Dữ dội, căng thẳng. ▪ Hòa nhã, lịch sự. ▪ Thoải mái. 

 

4. ...một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình...  Từ 

“không kiềm chế” có nghĩa là: 

▪ Không làm chủ được 

bản thân. 

▪ Mất sự tự do. ▪ Nóng giận. 

 

5. Người bị tát không may bị vọp bẻ và suýt chết đuối.  Từ “vọp bẻ” có nghĩa là: 

▪ Chuột rút, bắp thịt bị 

co rút. 

▪ Tập thể dục. ▪ Trật khớp xương. 

 

6. Và khi có người giúp đỡ chúng ta, chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc sâu 

vào ký ức...  Từ “ký ức” có nghĩa là: 

▪ Đầu óc, trí nhớ. ▪ Quyển sổ. ▪ Tâm hồn. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-3 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Den mot doan, ho co mot cuoc 

tranh luan kha gay gat, va mot 

nguoi da khong kiem che duoc 

gio tay tat vao mat ban minh. 

 

Nguoi bi tat khong may bi vop 

be va suyt chet duoi, may ma 

duoc nguoi ban cuu. 

 

Anh ban kia ngac nhien hoi:  

“Tai so khi toi danh anh, anh 

viet tren cat, con bay gio anh 

lai viet tren da?” 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc câu ở trang P-3 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-3 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Người bị tác không may bị vọp bẻ và suýt chết 

đuới, may mà được người bạng cứu. (3 lỗi) 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_______ 

Và khi có người giút đỡ chúng ta, chúng ta nên 

khấc nó lên đá như khắc sâu vào ký ức, nơi 

không nghọn gió nào có thể xóa nhòa được.  (3 

lỗi) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Thứ Năm:  Tập Làm Văn – Tại Sao? 
(Cho các em thêm chi tiết về lý do vào những câu sau.) 

 

1. Trí ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Bác Trung giúp bố sơn lại nhà ông nội. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Quân gom góp đồ chơi cũ và bỏ vào thùng. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Hương đem chú chó Bi-Bi tới văn phòng bác sĩ thú y. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Ông nội phải đeo kiếng mỗi khi đọc báo. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Thứ Sáu:  Đàm Thoại 
(Giúp các em với cuộc đối thoại sau đây.) 

  

Ôn: review Trường thuốc: medical school 

Mong: hope Thông minh: smart 

 

Tài gặp Nhân ở thư viện…  

Tài: Hè này em có định đi chơi đâu không? 

Do you plan to go anywhere for the summer?  

Nhân: Chắc có lẽ là không vì em đang phải ôn thi. 

Probably not since I have to review for the test. 

Tài: Em đang ôn thi gì vậy? 

What test are you reviewing? 

Nhân: Em đang ôn thi MCAT. Em tính xin vào ba 

trường thuốc.  Mong sao một trong ba trường đó nhận em. 

I am reviewing for the MCAT.  I plan to apply to three medical 

schools.  Hopefully one of those three schools will accept me.  

Tài: Em thông minh mà.  Điểm của em cũng cao.  Chắc là họ sẽ 

nhận thôi. 

You’re smart.  Also, your grade is high.  They will probably 

accept you. 

Nhân: Chỉ mong được vậy. 

 I hope so. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Grow up: lớn lên Become: trở thành 

Improve: trau dồi Skills: khả năng, kỹ năng 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 

But first, I need to improve my Vietnamese skills. 
 

I want to become a teacher and teach at a Vietnamese school. 
. 

 

What do you want to be when you grow up? 
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Bài 4: Hoa Hồng Tặng Mẹ 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

 

Nhân ngày Lễ Hiền Mẫu, Hiếu dừng 

lại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng mẹ 

qua đường bưu điện.  Mẹ anh sống 

cách chỗ anh khoảng 300 km.  Khi 

bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái 

đang đứng khóc bên vỉa hè. 

Anh đến và hỏi nó sao lại khóc. Nó nức 

nở: 

− Cháu muốn mua hoa hồng để tặng 

mẹ nhưng cháu chỉ có 75 xu trong 

khi giá một hoa hồng đến 2 đô-la. 

Anh mỉm cười và nói với nó: 

− Đến đây, chú sẽ mua cho cháu. 

Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một 

bó hồng để gửi cho mẹ anh.   
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Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ 

xe về nhà không.  Nó vui mừng nhìn 

anh và trả lời: 

− Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà 

mẹ cháu. 

Rồi nó chỉ đường cho anh đến một 

nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa 

mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói: 

− Đây là nhà của mẹ cháu. 

Nói xong, nó ân cần đặt nhánh hoa 

hồng lên mộ. 

 

Tức thì, anh quay lại tiệm bán hoa, hủy 

bỏ việc đặt gửi hoa vừa rồi và mua một 

bó hồng thật đẹp.  Suốt đêm đó, anh đã 

lái một mạch 300 km về nhà mẹ anh để 

trao tận tay bà bó hoa. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Tiếng Nước Tôi 33 

 
 

Chú Thích 
 

Bưu điện: post office Vỉa hè: sidewalk 

Xong xuôi: completed Nghĩa trang: cemetery 

Phần mộ: grave Hủy bỏ: cancel 

 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Anh Hiếu tới tiệm hoa để làm gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Vì sao cô bé lại khóc? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Anh Hiếu đã làm gì cho cô bé? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Mẹ cô bé đang ở đâu? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Vì sao anh Hiếu hủy bỏ việc đặt hoa? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Hiếu dừng lại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện.  Từ 

“tặng” có nghĩa là: 

▪ Cho, biếu. ▪ Lấy. ▪ Vất đi. 

 

2. Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh.  Từ “đặt” 

có nghĩa là: 

▪ Cho mượn. ▪ Lấy tiền trước để bán. ▪ Trả tiền trước để 

mua. 
 

3. Rồi nó chỉ đường cho anh đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới 

đắp.  Từ “nghĩa trang” có nghĩa là: 

▪ Nơi cất giấu bảo 

tàng. 

▪ Nơi chôn người chết. ▪ Nơi giam người có 

tội. 
 

4. Rồi nó chỉ đường cho anh đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới 

đắp...  Từ “đắp” có nghĩa là: 

▪ Đào lỗ. ▪ Mọc cỏ. ▪ Phủ đất lên. 

 

5. Nói xong, nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ.  Từ “ân cần” có nghĩa là: 

▪ Bất cẩn, không cẩn 

thận. 

▪ Cẩn thận, sốt sắng. ▪ Lười biếng. 

 

6. Tức thì, anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ việc đặt gửi hoa vừa rồi và mua một 

bó hồng thật đẹp.  Từ “hủy bỏ” có nghĩa là: 

▪ Bỏ đi, không muốn 

nữa. 

▪ Trả tiền. ▪ Vẫn muốn. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-4 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Nhan ngay Le Hien Mau, Hieu 

dung lai tiem ban hoa de gui 

hoa tang me qua duong buu 

dien. 

 

Roi no chi duong cho anh den 

mot nghia trang, noi co mot 

phan mo vua moi dap. 

 

Tuc thi, anh quay lai tiem ban 

hoa, huy bo viec dat gui hoa 

vua roi va mua mot bo hong 

that dep. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc câu ở trang P-4 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-4 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Cháu muốn mua hoa hồng để tặn mẹ nhưng 

cháu chỉ có 75 xu trong khi giá mợt hoa hồng 

đếnh 2 đô-la. (3 lỗi) 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 

Suốt đêm đó, anh đã láy một mặch 300 km về 

nhà mẹ anh để trao tặn tay bà bó hoa. (3 lỗi) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Thứ Năm:  Tập Làm Văn – Ở Đâu?  Khi Nào?  Tại Sao? 
(Cho các em thêm chi tiết về nơi chốn, thời gian và lý do vào những câu sau.) 

 

1. Mẹ mua bánh cam cho bé Ân. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Chú Khải sửa lại cái hàng rào. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Phong rủ Phú đi bắt đom đóm. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Thủy ngồi một mình nhìn các bạn chơi nhảy cừu. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Mẹ chở Linh đi mua bong bóng và một chiếc bánh sinh nhật. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Thứ Sáu:  Đàm Thoại 
(Giúp các em với cuộc đối thoại sau đây.) 

 

Bánh quy: cookies Nhịn: resist 

Ngon: delicious Tưởng: thought 

Nhồi: filled Mê: love 

 

Trâm hơi đói bụng, cô ta muốn ăn bánh quy vừa mới 

mua tối qua, nhưng nó đã biến mất… 

Trâm: Trí, bánh quy đâu hết rồi?  Đừng 

nói là em đã ăn hết rồi nhé! 

Trí, where are the cookies?  

Don’t tell me you ate them all! 

Trí: Em đã không nhịn được vì bánh 

quy của chị ngon quá. 

I couldn’t resist because they 

were so delicious. 

Trâm: Chị cứ tưởng em không thích bánh quy. 

I thought you didn’t like cookies. 

Trí: Em không thích bánh quy chocolate thôi.  Nhưng nhồi với 

vanilla thì khác, em mê nó lắm. 

I don’t like chocolate chip cookies.  But filled with vanilla, it’s 

a different matter; I love them. 

Trâm: Vậy à?  

Really?  

Trí: Chị có biết không, bánh quy vanilla ăn càng ngon hơn nếu có 

một ly sữa lạnh nữa. 

You know what, vanilla cookies taste even better if you eat them 

with a glass of cold milk. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Bake: nướng Tomorrow: ngày mai 

Sweets:  ngọt, chất ngọt Teeth: răng 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

  

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 

But don’t eat too much.  Too many sweets are bad for your teeth. 
 

I will bake some cookies for you tomorrow. 

Do you like vanilla cookies? 
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Bài 5: Cái Bàn Nhỏ 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

 

Có một bà lão, chồng vừa mất.  Bà dọn 

đến ở cùng hai vợ chồng người con và 

đứa cháu gái yêu quý. 

Năm tháng đã làm hao mòn sức khoẻ 

của bà, đôi mắt kèm nhèm, tay lại run 

rẩy.  Bà thường làm tung tóe thức ăn 

trên bàn.  Hai vợ chồng người con đã 

không giấu được vẻ khó chịu. 

Họ làm một cái bàn nhỏ và yêu cầu bà 

dùng bữa tại đó. 

Từ đó bà lão chỉ biết ngồi ăn một mình 

và nhìn những người khác trong nước 

mắt. 
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Cứ thế cho đến một tối nọ, thấy con gái 

đang loay hoay sắp xếp đồ chơi của 

mình, người cha liền hỏi con: 

− Này con, con đang làm gì thế? 

Cô bé ngây thơ nhìn cha và cười hồn 

nhiên: 

− Con đang xếp một cái bàn nhỏ cho 

cha và mẹ, để cha mẹ có thể tự ăn 

một mình như bà khi con lớn lên! 

 

Cha mẹ cô lặng người một lúc rồi cả 

hai bỗng nhìn nhau bật khóc.  Đêm đó 

họ đã dẫn mẹ quay về chiếc bàn ăn của 

gia đình.  Và từ đó bà đã cùng dùng 

bữa trong không khí đầm ấm.  Người 

con trai và con dâu không còn bực tức 

nữa khi đôi lúc bà lại làm đổ thức ăn ra 

bàn như trước. 
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Chú Thích 
 

Yêu quý: precious Hao mòn: deteriorate, worn out  

Kèm nhèm: poor eyesight Yêu cầu: ask, request 

Ngây thơ: innocently Đầm ấm: cozy 

 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Chồng bà lão ở đâu? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Bà lão ở với ai? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Vì sao hai vợ chồng người con làm cái bàn nhỏ cho bà? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Đứa bé loay hoay xếp đồ chơi để làm gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Cuối cùng, hai vợ chồng người con đã làm gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Năm tháng đã làm hao mòn sức khoẻ của bà...  Từ “hao mòn” có nghĩa là: 

▪ Bị giảm sút, không 

còn như xưa. 

▪ Giống như xưa. ▪ Khỏe hơn trước. 

 

2. Năm tháng đã làm hao mòn sức khoẻ của bà, đôi mắt kèm nhèm, tay lại run 

rẩy.  Từ “kèm nhèm” có nghĩa là: 

▪ Đeo kính. ▪ Trông không rõ. ▪ Trông rất rõ. 

 

3. Bà thường làm tung tóe thức ăn trên bàn.  Từ “tung tóe” có nghĩa là: 

▪ Bẩn thỉu. ▪ Gọn gàng. ▪ Vung vãi khắp nơi. 

 

4. Họ làm một cái bàn nhỏ và yêu cầu bà dùng bữa tại đó.  Từ “yêu cầu” có nghĩa 

là: 

▪ Cho người khác chọn 

lựa. 

▪ Muốn người khác làm 

theo ý mình. 

▪ Phạt người khác. 

 

5. Cha mẹ cô lặng người một lúc rồi cả hai bỗng nhìn nhau bật khóc.  Từ “lặng 

người” có nghĩa là: 

▪ Bàng hoàng, chết 

điếng vì xúc động. 

▪ Tức giận. ▪ Vui vẻ. 

 

6. Và từ đó bà đã cùng dùng bữa trong không khí đầm ấm.  Từ “đầm ấm” có 

nghĩa là: 

▪ Gần gũi thương yêu 

nhau. 

▪ Ghen ghét nhau. ▪ Tức giận nhau. 

 

 

 

  



 

 

Tiếng Nước Tôi 45 

 
 

Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-5 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Nam thang da lam hao mon 

suc khoe cua ba, doi mat kem 

nhem, tay lai run ray. 

 

Tu do ba lao chi biet ngoi an 

mot minh va nhin nhung nguoi 

khac trong nuoc mat. 

 

Nguoi con trai va con dau 

khong con buc tuc nua khi doi 

luc ba lai lam do thuc an ra 

ban nhu truoc. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc câu ở trang P-5 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-5 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Con đang xếp một cái bằn nhỏ cho cha và mẹ, 

để cha mẹ có tể tự ăn một mìn như bà khi con 

lớn lên!  (3 lỗi) 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 

Đêm đó họ đã dẫn mẹ quai về chiết bàn ăn của 

da đình. (3 lỗi) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Thứ Năm:  Văn Phạm – Chủ Ngữ, Vị Ngữ 
(Giúp các em tìm chủ ngữ và vị ngữ trong những câu sau.) 

 

1. Hai má của chú hoắm lại chỉ còn da và xương trông rất tiều tụy, thảm thương. 

Chủ ngữ: ________________________________________________________ 

Vị ngữ:  ________________________________________________________ 

2. Trí dùng cái khoan để bắt ốc vào những cây gỗ làm thành cái khung. 

Chủ ngữ: ________________________________________________________ 

Vị ngữ:  ________________________________________________________ 

3. Tí bị một con chó đuổi theo và ngoạm một cái đau điếng. 

Chủ ngữ: ________________________________________________________ 

Vị ngữ:  ________________________________________________________ 

4. Người bạn tốt nhất của tôi vừa chuyển đi một thành phố khác. 

Chủ ngữ: ________________________________________________________ 

Vị ngữ:  ________________________________________________________ 

5. Lâm thường cùng các bạn thả diều trên những cánh đồng rộng mênh mông vào 

những buổi chiều gió lộng. 

Chủ ngữ: ________________________________________________________ 

Vị ngữ:  ________________________________________________________ 
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Thứ Sáu:  Đàm Thoại 
(Giúp các em với cuộc đối thoại sau đây.) 

 

Trễ: late Cặp: backpack 

Xảy ra: happen Cốp: trunk 

Quay lại: turn back Sở: office 

 

Chi bị trễ tại vì cô ta phải tìm cái cặp mà cô ta đã bỏ 

trong xe của mẹ… 

Thái: Tại sao em trễ thế? 

Why are you so late?   

Chi: Em quên mang theo cái cặp. 

I forgot to bring my backpack.  

Thái: Chuyện đó xảy ra như thế nào? 

How did that happen?  

Chi: Em để nó trong cốp xe của mẹ.   

I left it in the trunk of my mom’s car.  

Thái: Mẹ em không biết và đã lái xe đi làm à? 

Your mom didn’t know about it and drove to work?   

Chi: Vâng.  

Yes.  

Thái: Thế, cuối cùng làm sao em lấy lại cặp được?  

Then, in the end how did you get your backpack back? 

Chi: Cũng may mẹ em đi chưa xa, nên còn quay lại được và đến sở 

cũng không trễ. 

Fortunately my mom hadn’t gone far, so she was able to turn 

back and wasn’t late to the office. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Color:  màu Pictures: hình, tranh 

Dark: đậm Wheels: bánh xe 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 

My backpack is dark blue.  It doesn’t have any pictures, but it has wheels. 

What color is it?  Does it have any pictures on it? 

Do you have a backpack? 
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Bài 6: Một Nụ Cười 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

 

Cô gái cười với một người xa lạ đang 

rầu rĩ.  Nụ cười làm cho anh ta cảm 

thấy phấn chấn hơn.  Anh nhớ đến sự 

tử tế của một người bạn cũ và viết cho 

người ấy một lá thư cảm ơn.   

Người bạn này vui sướng vì nhận được 

thư của người bạn cũ lâu ngày không 

gặp.  Sau bữa trưa anh boa một món 

tiền lớn cho chị hầu bàn.  Chị hầu bàn 

ngạc nhiên vì món tiền boa quá lớn, đã 

quyết định mang tất cả đi mua xổ số.  

Cô trúng số.   
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Ngày hôm sau chị đi nhận giải và cho 

một người ăn mày trên phố một ít tiền 

lẻ.  Người ăn mày rất biết ơn vì đã hai 

ngày anh ta chẳng được ăn gì.  Sau bữa 

tối anh ta trở về căn phòng tối tăm của 

mình.  Trên đường về, anh ta thấy một 

chú chó con đang rét run cầm cập.  

Anh mang nó về để sưởi ấm cho nó.  

Chú chó rất vui mừng vì được cứu khỏi 

cơn bão tuyết sắp đến gần.  

Ðêm ấy, trong khi mọi người đang ngủ 

say thì ngôi nhà bốc cháy, chú chó con 

sủa ráo riết.  Chú sủa cho đến khi đánh 

thức tất cả mọi người trong nhà dậy và 

cứu họ thoát chết.  Một trong những 

chú bé được cứu thoát đêm ấy sau này 

trở thành bác sĩ tìm ra một loại vắc-xin 

chữa khỏi một căn bệnh vô cùng nguy 

hiểm cho loài người.  Tất cả là nhờ một 

nụ cười. 
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Chú Thích 
 

Rầu rĩ: melancholy, sad Phấn chấn: spirited, enthusiastic 

Tử tế: decent, kind Boa: tip 

Ngạc nhiên: surprised Tối tăm: dark, gloomy 

 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Nụ cười của cô gái có ảnh hưởng gì đến người đang rầu rĩ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Người đó đã làm gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Sau khi trúng số, chị hầu bàn đã làm gì để giúp người ăn mày? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Khi thấy con chó người ăn mày đã làm gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Chú chó cứu những người trong ngôi nhà cháy bằng cách nào? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 

54 Tiếng Nước Tôi 

 
  

Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Cô gái cười với một người xa lạ đang rầu rĩ.  Từ “xa lạ” có nghĩa là: 

▪ Không hề quen. ▪ Ở xa. ▪ Quen. 

 

2. Nụ cười làm cho anh ta cảm thấy phấn chấn hơn.  Từ “phấn chấn” có nghĩa 

là: 

▪ Buồn rầu. ▪ Mất tinh thần. ▪ Vui vẻ, hứng khởi. 

 

3. Anh nhớ đến sự tử tế của một người bạn cũ và viết cho người ấy một lá thư 

cảm ơn.  Từ “tử tế” có nghĩa là: 

▪ Tệ bạc, đối xử thiếu 

tình nghĩa. 

▪ Thờ ơ, không quan 

tâm. 

▪ Tốt bụng, đối xử đàng 

hoàng. 
 

4. Sau bữa trưa anh boa một món tiền lớn cho chị hầu bàn.  Từ “boa” có nghĩa là: 

▪ Phạt vì đã phục vụ 

không chu đáo. 

▪ Thưởng vì đã phục vụ 

tốt. 

▪ Trả tiền cho bữa ăn. 

 

5. Chị hầu bàn ngạc nhiên vì món tiền boa quá lớn, đã quyết định mang tất cả đi 

mua xổ số.  Từ “ngạc nhiên” có nghĩa là: 

▪ Lấy làm lạ. ▪ Quen thuộc. ▪ Xa lạ. 

 

6. Ðêm ấy, trong khi mọi người đang ngủ say thì ngôi nhà bốc cháy, chú chó con 

sủa ráo riết.  Từ “ráo riết” có nghĩa là: 

▪ Liên tục và khẩn 

trương. 

▪ Nhỏ nhẹ. ▪ Từ từ. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-6 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Anh nho den su tu te cua mot 

nguoi ban cu va viet cho nguoi 

ay mot la thu cam on. 

 

Nguoi an may rat biet on vi da 

hai ngay anh ta chang duoc an 

gi. 

 

Chu sua cho den khi danh thuc 

tat ca moi nguoi trong nha day 

va cuu ho thoat chet. 

 

 

 

 



 

56 Tiếng Nước Tôi 

 
  

Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc câu ở trang P-6 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-6 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Nụ cười lầm cho anh ta cãm thấi phấn chấn 

hơn. (3 lỗi) 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 
Ðêm ấy, trong khi mọi người đăng ngủ sai thì 

ngôi nhà bốc chấy, chú chó con sủa ráo riết. (3 

lỗi) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Thứ Năm:  Văn Phạm – Mệnh Đề 
(Hãy cho biết những mệnh đề sau là mệnh đề chính hay mệnh đề phụ.  Nếu là mệnh đề phụ, 

dùng mệnh đề phụ đó viết thành một câu hoàn chỉnh.) 

 

1. Trong buổi thi đố vui cuối năm. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Trí đoan chắc rằng đội mình sẽ đoạt giải nhất. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Trên chiếc bàn học cũ kỹ đã tróc sơn. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Vy đang cặm cụi viết nắn nót từng hàng chữ. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Từ khi bố mua chiếc xe hơi mới. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Thứ Sáu:  Đàm Thoại 
(Giúp các em với cuộc đối thoại sau đây.) 

 

Nhắc: remind Món quà đùa: gag gift 

Tuyệt vời: marvelous Truyền thống: tradition 

 

Cường có tính hay quên, mà Ngày Hiền Phụ thì sắp 

đến.  Cũng may có Hoàng nhắc đến chuyện này… 

Hoàng: Tôi phải có một món quà cho bố tôi 

nhân Ngày Hiền Phụ. 

I've got to get my dad a Father's 

Day gift. 

Cường: Anh nhắc tôi mới nhớ. Cảm ơn anh 

nhiều, tôi năm nào cũng quên. 

Thanks for reminding me. Every year, I always forget.  

Hoàng: Năm nay tôi sẽ tặng bố tôi một món quà đùa. 

This year I'm going to get him a gag gift.   

Cường: Hay quá!  Đó là ý nghĩ tuyệt vời.  Mà anh đang nghĩ cái gì 

trong đầu vậy? 

Cool! That's a marvelous idea.  What do you have in mind?  

Hoàng: Thật sự ra, gia đình tôi có một truyền thống là… 

Well, we have a tradition in my family...  

Cường: Đừng nói với tôi là anh sẽ mua những đôi vớ nhé. 

Don’t tell me that you going to buy socks. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Shirt: áo sơ-mi Stripes: sọc 

Tie: ca-vát Match: hợp với 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 

Does the tie match the shirt? 

The color is pretty, but the stripes are too big. 

Do you like the shirt I bought for dad? 
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Bài 7: Nghèo Đến Mức Nào? 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

 

Một hôm, tại một gia đình giàu có, 

người cha quyết định đưa con trai mình 

tới một vài nơi ở ngoại thành, để xem 

mọi người nhất là nông dân có thể 

nghèo đến mức nào. 

 

Họ đến vùng ngoại ô yên bình và trả 

một ít tiền để thuê nhà trọ của một 

người nông dân mà người cha cho rằng 

thuộc số những người nghèo nhất xã 

hội. 
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Khi trở về nhà, người cha hỏi: 

− Bây giờ con có thể hình dung ra 

rằng một con người có thể nghèo 

đến mức nào rồi chứ? 

− Vâng ạ. 

− Thế con học được gì từ chuyến đi? 

− Có ạ!  Con thấy rằng chúng ta có 

một con thú cưng, còn họ thì có 

nhiều chó, heo, gà thật vui vẻ.  

Chúng ta có một hồ bơi nhỏ xíu 

trong vườn, còn họ thì có cả dòng 

suối, sông thật lớn.   

Người con nói tiếp: 

− Chúng ta phải trả tiền để mua đèn 

trong nhà, còn họ có cả một bầu 

trời sao vào buổi tối.  Chúng ta có 

một mảnh đất nhỏ để xây nhà mà 

sống, còn họ có những cánh đồng 

rộng mênh mông.  Chúng ta phải 

mua rau và cây cảnh, còn họ tự 

trồng được.  Chúng ta phải xây 

những bức tường bao quanh tài sản 

của chúng ta để bảo vệ chúng ta, 

còn họ có những người bạn bảo vệ 

nhau.  Cảm ơn cha đã cho con thấy 

chúng ta nghèo đến mức nào! 
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Chú Thích 
 

Quyết định: decide Nông dân: farmers 

Ngoại ô: suburbs Yên bình: peaceful, secured 

Xã hội: society Hình dung: imagine 
 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Vì sao người cha quyết định dẫn đứa con trai của mình ra ngoại ô? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Khi đến vùng ngoại ô, họ ở đâu? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Ở thành phố, cha con họ có một hồ bơi.  Ở ngoại ô, những người nông dân có 

gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Ở thành phố, cha con họ có một mảnh đất để xây nhà.  Ở ngoại ô, những người 

nông dân có gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Người con trai học được bài học gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. ...người cha quyết định đưa con trai mình tới một vài nơi ở ngoại thành...  Từ 

“quyết định” có nghĩa là: 

▪ Không phải làm. ▪ Lưỡng lự, không biết 

phải làm gì. 

▪ Xét đoán và có kết 

luận. 
 

2. Họ đến vùng ngoại ô yên bình...  Từ “yên bình” có nghĩa là: 

▪ Ổn định và an lành. ▪ Thiếu trật tự, rối 

loạn. 

▪ Vất vả, tất bật. 

 

3. Bây giờ con có thể hình dung ra rằng một con người có thể nghèo đến mức nào 

rồi chứ?  Từ “hình dung” có nghĩa là: 

▪ Dùng trí óc để tưởng 

tượng. 

▪ Nghe qua người khác. ▪ Thấy tận mắt. 

 

4. ...còn họ có những cánh đồng rộng mênh mông...  Từ “mênh mông” có nghĩa 

là: 

▪ Nhỏ hẹp. ▪ Rất rộng lớn. ▪ Vuông vắn. 

 

5. Chúng ta phải xây những bức tường bao quanh tài sản của chúng ta...  Từ “tài 

sản” có nghĩa là: 

▪ Của cải. ▪ Mảnh vườn. ▪ Ngôi nhà. 

 

6. Chúng ta phải xây những bức tường bao quanh tài sản của chúng ta để bảo vệ 

chúng ta...  Từ “bảo vệ” có nghĩa là: 

▪ Che đậy. ▪ Giữ cho được an 

toàn. 

▪ Mạo hiểm, liều. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-7 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Ho den vung ngoai o yen binh 

va tra mot it tien de thue nha 

tro cua mot nguoi nong dan. 

 

Bay gio con co the hinh dung 

ra rang mot con nguoi co the 

ngheo den muc nao roi chu? 

 

Cam on cha da cho con thay 

chung ta ngheo den muc nao! 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc câu ở trang P-7 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-7 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Chúng ta có một mảnh đắt nhỏ để xây nhà mà 

sống, còn họ có nhửng cán đồng rộng mênh 

mông. (3 lỗi) 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 

Chứng ta phảy mua rau và cây cảnh, còn họ tự 

chồng được. (3 lỗi) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Thứ Năm:  Văn Phạm – Câu Kép 
(Giúp các em nối những câu đơn sau thành một câu kép.) 

 

1. Bé Thiên bị ngã.  Chị Hiền chạy tới đỡ bé dậy. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Em muốn mua một chiếc áo khoác.  Em để dành tiền giúp người nghèo. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Tí xả rác trong lớp.  Cô giáo bắt Tí ở lại để thu dọn phòng học. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Tú xin mẹ tiền để mua kẹo.  Mẹ không cho. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Danh mua một chiếc thuyền đồ chơi.  Danh thả thuyền trong vũng nước. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Thứ Sáu:  Đàm Thoại 
(Giúp các em với cuộc đối thoại sau đây.) 

 

Làm ơn: please Đổi: change 

Còn lại: the rest Tiền lẻ: small change 

Xài: spend Tiện: convenient 

 

Hoàng có tờ 20 đô và muốn đổi ra tiền lẻ để có thể tiện 

dùng nên hỏi nhờ một nhân viên bán hàng… 

Hoàng: Anh làm ơn đổi tờ 20 đô này cho 

em được không? 

Would you please change this 20-

dollar bill for me? 

NBH*: Em muốn đổi ra như thế nào?  Hai 

tờ mười đô, bốn tờ năm đô hay 

mười tờ một đô và hai tờ năm đô? 

How would you like your change?  Two 10-dollar bills, four 5-

dollar bills, or ten ones plus two fives? 

Hoàng: Em muốn đổi hai tờ năm đô, còn lại là tờ một đô. 

I’d like two 5-dollar bills and the rest in singles.  

NBH: Em làm gì mà cần nhiều tiền lẻ thế? 

Why do you need that much small change?  

Hoàng: Dạ, em cần nhiều tiền lẻ để xài cho tiện. Cảm ơn anh nhiều. 

 I need a lot of small change to spend conveniently.  Thank you 

very much. 

 

*NBH:  Người Bán Hàng 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Vending machines: máy bán hàng Accept: nhận 

Coins: tiền cắc Dollar bills: tiền giấy 

Cashier: người tính tiền Broke: bị hư 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 

The vending machine broke again.  It took my dollar bill. 

Go and ask the cashier to exchange it for you. 

The vending machines only accept coins and dollar bills. 
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Bài 8: Đường Hầm Xuyên Trái Đất 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

 

Hai anh em cậu bé kia có lần quyết 

định đào một cái hố sâu phía sau nhà.   

Khi hai cậu bé đang đào, vài đứa trẻ 

khác đến xem và hỏi họ đang làm gì.  

Cậu bé đào hố hào hứng trả lời rằng 

anh em cậu muốn đào một đường hầm 

xuyên qua trái đất. 
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Mấy đứa trẻ cười phá lên, chế giễu anh 

em cậu.  Thế nhưng hai cậu bé vẫn tiếp 

tục đào.   

Một lúc sau, một cậu nhảy từ cái hố 

đang đào lên mặt đất, tay cầm một cái 

chai cũ kỹ đầy nhện, sâu bọ, côn trùng 

đáng sợ và tay kia giơ cao một túi chứa 

các viên đá xinh xắn đang lấp lánh 

phản chiếu ánh mặt trời.   

Cậu chỉ cho những đứa trẻ kia xem 

những viên đá tuyệt đẹp ấy và tự hào 

nói: 

− Ngay cả khi không đào được đường 

hầm xuyên trái đất, thì ít nhất bọn 

mình cũng có thể tìm được những 

viên đá đẹp như thế, và mình cũng 

đã có dịp bắt lũ côn trùng gớm 

ghiếc này! 

Không phải ước mơ nào cũng trở thành 

hiện thực.  Không phải mục tiêu nào 

cũng hoàn thành trọn vẹn. 

Nhưng nếu bạn luôn lo sợ và không 

dám bắt đầu, bạn sẽ không bao giờ có 

cơ hội để thành công. 
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Chú Thích 
 

Hào hứng: elated, excited Đường hầm: tunnel 

Trái đất: earth Chế giễu: make fun of 

Lấp lánh: sparkle, glittering Phản chiếu: reflect 

 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Hai anh em cậu bé định làm gì khi đào hố sau nhà? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Những đứa trẻ khác đã làm gì khi biết ý định của hai anh em cậu bé? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Hai anh em cậu bé đã làm gì khi bị chế giễu? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Khi ở dưới hố lên, một cậu bé đã cầm gì ở trong tay? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Cái chai chứa đựng những gì?  Cái túi chứa đựng những gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 

74 Tiếng Nước Tôi 

 
  

Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Cậu bé đào hố hào hứng trả lời rằng anh em cậu muốn đào một đường hầm 

xuyên qua trái đất.  Từ “hào hứng” có nghĩa là: 

▪ Buồn chán. ▪ Nản lòng, không còn 

muốn làm. 

▪ Thích thú và hăng 

say. 
 

2. Mấy đứa trẻ cười phá lên, chế giễu anh em cậu.  Từ “chế giễu” có nghĩa là: 

▪ Cãi nhau. ▪ Đánh nhau. ▪ Đem ra làm trò cười, 

chọc quê. 
 

3. ...tay kia giơ cao một túi chứa các viên đá xinh xắn đang lấp lánh phản chiếu 

ánh mặt trời.  Từ “phản chiếu” có nghĩa là: 

▪ Hắt ngược ánh sáng 

trở lại. 

▪ Làm cho lu mờ. ▪ Làm cho tối tăm. 

 

4. Không phải mục tiêu nào cũng hoàn thành trọn vẹn.  Từ “mục tiêu” có nghĩa 

là: 

▪ Cái bia (để bắn tên). ▪ Đích để đạt tới. ▪ Khoảng thời gian cần 

thiết. 
 

5. Không phải mục tiêu nào cũng hoàn thành trọn vẹn.  Từ “hoàn thành” có 

nghĩa là: 

▪ Làm xong đầy đủ. ▪ Không làm xong. ▪ Không làm được. 

 

6. Nhưng nếu bạn luôn lo sợ và không dám bắt đầu, bạn sẽ không bao giờ có cơ 

hội để thành công.  Từ “thành công” có nghĩa là: 

▪ Có kết quả như dự 

định, như ý muốn. 

▪ Kết quả không như ý. ▪ Mất nhiều công sức. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-8 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Cau be dao ho hao hung tra loi 

rang anh em cau muon dao 

mot duong ham xuyen qua trai 

dat. 

 

May dua tre cuoi pha len, che 

gieu anh em cau. 

 

Nhung neu ban luon lo so va 

khong dam bat dau, ban se 

khong bao gio co co hoi de 

thanh cong. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc câu ở trang P-8 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-8 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Hai anh em cậu bé kia có lằn quyết định đào 

mộc cáy hố sâu phía sau nhà. (3 lỗi) 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 
Mấy đứa chẻ cười phá lênh, chế giểu anh em 

cậu.  (3 lỗi) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Thứ Năm:  Văn Phạm – Câu Phức 
(Giúp các em nối những câu đơn sau thành một câu phức.) 

 

1. Ông ngoại trồng cây.  Ông ngoại dùng cái xẻng để đào lỗ. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Mẹ mua cho Tí cái cặp mới.  Cái cặp cũ đã bị đứt quai. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Nhân thường cho tiền những người ăn xin.  Nhân rất nghèo. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Vũ viết thư thăm ông bà ngoại.  Vũ nhờ bố chở ra bưu điện để gửi thư. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Quang ôn lại các bài cũ.  Quang thi kiểm tra. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Thứ Sáu:  Đàm Thoại 
(Giúp các em với cuộc đối thoại sau đây.) 

  

Sổ điểm: report card Thất vọng: disappointed 

Tệ: bad Điện thoại: phone 

Bỏ bê: neglect Trả: return 

 

Từ ngày có điện thoại mới, Liên sao nhãng việc 

học hành… 

Mẹ: Liên, sổ điểm của con mới 

về.  Mẹ rất thất vọng. 

Liên, your report card just 

came.  I am very 

disappointed. 

Liên: Điểm của con tệ lắm hả mẹ? 

Is my grade that bad? 

Mẹ: Ừ, rất tệ.  Mẹ biết con có thể làm khá hơn, nhưng từ khi con có 

điện thoại mới, con nói chuyện trên điện thoại quá nhiều và bỏ 

bê việc học.  Đưa cho mẹ điện thoại của con.  Khi nào điểm của 

con khá hơn, mẹ sẽ trả lại cho con. 

Yes, very bad.  I know you can do better, but ever since you got 

the new phone, you talked on the phone too much and neglected 

your study.  Give me your phone.  When your grade improves, I 

will return it to you. 

Liên: Dạ.  Con sẽ cố gắng hơn. 

Yes ma’am.  I will try harder. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

At least: ít nhất Everyday: mỗi ngày 

Half an hour: nửa tiếng Complete: xong 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 

You have to complete your homework before watching TV. 

You can only use the telephone for half an hour. 

You have to study at least two hours everyday. 
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Bài 9: Hai Hạt Giống 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

 

Có hai hạt giống nằm cạnh nhau trên 

mảnh đất màu mỡ.  Hạt thứ nhất nói: 

− Tôi muốn mọc thành cây.  Tôi muốn 

đâm rễ sâu xuống đất, vươn mầm 

lên cao, nhú chồi non đón mùa xuân 

đang đến.  Tôi ao ước được đón ánh 

mặt trời mơn man trên lá và những 

giọt sương lóng lánh đọng lại trên 

hoa. 

 

Thế là hạt thứ nhất vươn mình một 

cách mạnh mẽ và đầy quyết tâm, bất 

chấp mọi trở ngại. 

Hạt thứ hai nói: 

− Tôi sợ lắm.  Tôi sợ đối diện với 

bóng tối khi rễ của tôi đâm xuống 

đất.  Tôi sợ làm tổn thương những 

mầm non yếu ớt của tôi khi vươn 

mình lên khỏi mặt đất cứng này. 
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Hạt thứ hai nói tiếp: 

− Tôi sợ lũ ốc sên sẽ ăn ngấu nghiến 

đám chồi non của tôi mất.  Tôi sợ lũ 

con nít sẽ ngắt hoa khi tôi vừa mới 

nở.  Không, tôi sẽ nằm đây cho an 

toàn. 

Thế là hạt thứ hai tiếp tục đợi.   

Một con gà mái bươi đất tìm món điểm 

tâm, nó tóm ngay hạt thứ hai và nuốt 

trôi. 

Thế đấy!  Những ai không dám mạo 

hiểm để vươn lên, để thực hiện những 

khát vọng chân chính thì sẽ bị cuộc đời 

nhấn chìm. 
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Chú Thích 
 

Màu mỡ: fertile, rich in nutrients Ao ước: wish for, long for 

Giọt sương: dew drop Quyết tâm: determination 

Bất chấp: regardless of Trở ngại: obstacles 

 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Hai hạt giống đang ở đâu? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Hạt giống thứ nhất muốn những gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Hạt giống thứ hai lo sợ những gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Vì lo sợ, hạt giống thứ hai đã quyết định như thế nào? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Chuyện gì đã xảy ra với hạt giống thứ hai? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Thế là hạt thứ nhất vươn mình một cách mạnh mẽ và đầy quyết tâm...  Từ 

“vươn mình” có nghĩa là: 

▪ Héo đi. ▪ Lớn lên. ▪ Thối đi. 

 

2. Tôi sợ làm tổn thương những mầm non yếu ớt của tôi...  Từ “tổn thương” có 

nghĩa là: 

▪ Đau đớn. ▪ Hư hại, mất mát. ▪ Ích lợi. 

 

3. Tôi sợ làm tổn thương những mầm non yếu ớt của tôi...  Từ “mầm non” có 

nghĩa là: 

▪ Cành cây. ▪ Chồi mới mọc ra. ▪ Thân cây. 

 

4. Tôi sợ lũ ốc sên sẽ ăn ngấu nghiến đám chồi non của tôi mất.  Từ “ăn ngấu 

nghiến” có nghĩa là: 

▪ Ăn chỉ một ít. ▪ Ăn chậm rãi, từ từ. ▪ Ăn vội vàng, liên tục. 

 

5. Tôi sợ lũ con nít sẽ ngắt hoa khi tôi vừa mới nở.  Từ “ngắt” có nghĩa là: 

▪ Bẻ, làm cho đứt ra, 

lìa ra. 

▪ Cắm vào bình. ▪ Tưới nước. 

 

6. Không, tôi sẽ nằm đây cho an toàn.  Từ “an toàn” có nghĩa là: 

▪ Gặp nguy hiểm. ▪ Yên ổn, không bị nguy 

hiểm. 

▪ Yên tĩnh, không bị 

quấy rầy. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-9 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Toi muon dam re sau xuong 

dat, vuon mam len cao, nhu 

choi non don mua xuan dang 

den. 

 

Toi so lam ton thuong nhung 

mam non yeu ot cua toi khi 

vuon minh len khoi mat dat 

cung nay. 

 

Mot con ga mai buoi dat tim 

mon diem tam, no tom ngay 

hat thu hai va nuot troi. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc câu ở trang P-9 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-9 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Thế là hạc thứ nhất vươn mình một cách mạn 

mẽ và đầy quyết tâm, bất chất mọi trở ngại. (3 

lỗi) 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 

Tôi sợ lũ cong nít sẽ ngất hoa khi tôi vừa mới 

nỡ. (3 lỗi) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Thứ Năm:  Tập Làm Văn – Đoạn Văn 

Em hãy chọn một trong những chủ đề dưới đây để viết một đoạn văn: 

▪ Môn học em thích nhất. 

▪ Ước mơ của em. 

▪ Một ngày lễ quan trọng. 

▪ Món đồ chơi em thích nhất. 

Ý CHÍNH CỦA CHỦ ĐỀ 

Dựa trên chủ đề đã chọn, em hãy tự đặt những câu hỏi liên quan đến chủ đề và viết 

những câu trả lời vào những ô sau đây: 

 

Chủ Đề: 

 

  Chi Tiết: 

 

  
Chi Tiết: 

 

  
Chi Tiết: 

 

  
Câu Kết: 
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VIẾT THÀNH CÂU VĂN 

Em hãy dùng những ý chính đã kiếm được và thêm các chi tiết về nơi chốn, thời 

gian, lý do, v.v. để viết thành những câu hoàn chỉnh vào các ô sau đây: 

 

Chủ Đề: 

 

  Chi Tiết: 

 

  
Chi Tiết: 

 

  
Chi Tiết: 

 

  
Câu Kết: 
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SẮP XẾP THÀNH ĐOẠN VĂN 

Em hãy sắp xếp các câu đã viết theo thứ tự và ráp thành một đoạn văn: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Thứ Sáu:  Đàm Thoại 
(Giúp các em với cuộc đối thoại sau đây.) 

 

Dự báo: forecast Thời tiết: weather 

Độ/Nhiệt độ: degrees Có vẻ: seems 

Thiêu đốt: burning Thèm: crave 

 

Bảo và Lễ vừa ở trong nhà bước ra khỏi cửa, cảm thấy 

thời tiết hôm nay thật nóng…  

Bảo: Bữa nay trời nóng quá! 

It’s so hot today! 

Lễ: Nghe trong chương trình dự báo 

thời tiết nói trời bữa nay nóng trên 

100 độ mà anh. 

I heard the weather forecast 

program says that today will be 

above 100 degrees. 

Bảo: Năm nay thời tiết có vẻ nóng hơn năm ngoái.  Mới có cuối 

tháng Sáu mà đã có nhiều ngày nhiệt độ trên 100 độ. 

This year the weather seems to be hotter than last year.    It’s 

only at the end of June, and it already had many days above 

100 degrees. 

Lễ: Trời nóng như thiêu đốt như vầy em chỉ thèm uống nước đá 

lạnh và ăn dưa hấu. 

When it’s burning hot like this, I only crave for ice-cold water 

and watermelons. 

Bảo: Anh thì thích đi tắm hồ.  

I myself like to go swimming at the lake. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Apartment complex: chung cư Swimming pool: hồ bơi 

Swimming trunks: quần tắm breaststroke: bơi nhái 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 

Can you teach me how to do the breaststroke? 

Did you bring your swimming trunks? 

My apartment complex has a swimming pool. 
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Bài 10: Những Vết Đinh 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

 

Một cậu bé nọ có tính xấu là rất hay 

nổi nóng.  Một hôm, bố cậu bé đưa cho 

cậu một túi đinh và cái búa rồi nói với 

cậu: 

− Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì 

hãy chạy ra sau nhà và đóng một 

cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ. 

 

Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 

cái đinh lên hàng rào.  Nhưng sau vài 

tuần, cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận 

của mình và số lượng đinh cậu đóng 

lên hàng rào ngày một ít đi. 
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Đến một ngày, cậu đã không nổi giận 

một lần nào suốt cả ngày.  Cậu đến 

thưa với bố, và ông bảo: 

− Tốt lắm, bây giờ nếu sau mỗi ngày 

mà con không hề nổi giận với ai dù 

chỉ một lần, con hãy nhổ một cây 

đinh ra khỏi hàng rào. 

Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến 

một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện 

tìm bố mình báo rằng đã không còn 

một cái đinh nào trên hàng rào nữa. 

Bố cậu liền đến bên hàng rào.  Ở đó, 

ông nhỏ nhẹ nói với cậu: 

− Con đã làm rất tốt, nhưng con hãy 

nhìn những lỗ đinh còn để lại trên 

hàng rào.  Hàng rào đã không 

giống như xưa nữa rồi.  Nếu con nói 

điều gì trong cơn giận dữ, những lời 

nói ấy cũng giống như những lỗ 

đinh này, chúng để lại những vết 

thương rất khó lành trong lòng 

người khác.  Cho dù sau đó con có 

nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết 

thương đó vẫn còn lại mãi mãi. 
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Chú Thích 
 

Hàng rào: fence Đầu tiên: first 

Kiềm hãm: restrain Số lượng: amount 

Hãnh diện: proudly Vết thương: wound 

 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Cậu bé có tính xấu gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Bố cậu bé muốn cậu làm gì với túi đinh và cái búa? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng bao nhiêu cái đinh? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Bố cậu bé muốn cậu làm gì khi cậu không còn đóng đinh vào hàng rào nữa? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Bố cậu bé dạy cho cậu bài học gì từ những vết đinh? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Một cậu bé nọ có tính xấu là rất hay nổi nóng.  Từ “nổi nóng” có nghĩa là: 

▪ Khóc nhè. ▪ Tức giận. ▪ Vui vẻ. 

 

2. Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào.  Từ “ngày đầu 

tiên” có nghĩa là: 

▪ Ngày cuối cùng. ▪ Ngày hôm sau. ▪ Ngày thứ nhất. 

 

3. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm hãm cơn giận của mình...  Từ “kiềm 

hãm” có nghĩa là: 

▪ Làm cho bớt đi hoặc 

ngừng. 

▪ Làm cho tăng lên. ▪ Tiếp tục làm. 

 

4. ...rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm bố mình báo rằng 

đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa.  Từ “hãnh diện” có nghĩa là: 

▪ Coi thường người 

khác. 

▪ Hài lòng về mình. ▪ Xấu hổ vì mình. 

 

5. ...chúng để lại những vết thương rất khó lành trong lòng người khác.  Từ “vết 

thương” có nghĩa là: 

▪ Chỗ bị thương. ▪ Mắt bị bầm. ▪ Vết xẹo. 

 

6. ...chúng để lại những vết thương rất khó lành trong lòng người khác.  Từ “khó 

lành” có nghĩa là: 

▪ Khó khỏi lại. ▪ Khỏi lại nhanh 

chóng. 

▪ Không bao giờ khỏi 

lại. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-10 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Moi khi con noi nong voi ai do 

thi hay chay ra sau nha va 

dong mot cai dinh len chiec 

hang rao go. 

 

Ngay lai ngay troi qua, roi 

cung den mot hom cau be da 

vui mung hanh dien tim bo 

minh bao rang da khong con 

mot cai dinh nao tren hang rao 

nua. 

 

Cho du sau do con co noi xin 

loi bao nhieu lan di nua, vet 

thuong do van con lai mai mai. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc câu ở trang P-10 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-10 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế 

cơn giặn của mình và số lượn đinh cậu đóng 

len hàng rào ngày một ít đi. (3 lỗi) 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 

Đến một ngày, cậu đã không nổi giận một lằn 

nào xuốt cả ngài. (3 lỗi) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Thứ Năm:  Tập Làm Văn – Đoạn Văn 

Em hãy chọn một trong những chủ đề dưới đây để viết một đoạn văn: 

▪ Sự việc em sợ nhất. 

▪ Món vật mà em quý nhất. 

▪ Cuốn truyện hay nhất. 

▪ Ngày lễ Giáng Sinh. 

Ý CHÍNH CỦA CHỦ ĐỀ 

Dựa trên chủ đề đã chọn, em hãy tự đặt những câu hỏi liên quan đến chủ đề và viết 

những câu trả lời vào những ô sau đây: 

 

Chủ Đề: 

 

  Chi Tiết: 

 

  
Chi Tiết: 

 

  
Chi Tiết: 

 

  
Câu Kết: 

 



 

100 Tiếng Nước Tôi 

 
  

VIẾT THÀNH CÂU VĂN 

Em hãy dùng những ý chính đã kiếm được và thêm các chi tiết về nơi chốn, thời 

gian, lý do, v.v. để viết thành những câu hoàn chỉnh vào các ô sau đây: 

 

Chủ Đề: 

 

  Chi Tiết: 

 

  
Chi Tiết: 

 

  
Chi Tiết: 

 

  
Câu Kết: 
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SẮP XẾP THÀNH ĐOẠN VĂN 

Em hãy sắp xếp các câu đã viết theo thứ tự và ráp thành một đoạn văn: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Thứ Sáu:  Đàm Thoại 
(Giúp các em với cuộc đối thoại sau đây.) 

  

Khắp nơi: all over Phòng ngủ: bedroom 

Phòng giặt: laudry room Tủ: closet 

 

Ở ngoài trời đang mưa…  

Nguyệt: Mẹ ơi, trời đang mưa.  Mẹ biết dù của con 

ở đâu không?  Con kiếm khắp nơi mà 

không thấy. 

Mom, it’s raining.  Do you know where my 

umbrella is?  I look all over but cannot 

find it. 

Mẹ: Con kiếm trong phòng ngủ của con chưa? 

Did you look in your bedroom? 

Nguyệt: Dạ rồi, nhưng không thấy.  

Yes, but I didn’t see it. 

Mẹ: Con kiếm trong phòng giặt chưa? 

Did you look in the laundry room? 

Nguyệt: Dạ rồi, cũng không có luôn. 

Yes, but it’s also not there. 

Mẹ: Con kiếm trong tủ gần cửa trước chưa?  

Did you look in the closet near the front door? 

Nguyệt: Ồ, con chưa kiếm ở đó.  Đây rồi!  Cảm ơn mẹ.  Chào mẹ, con đi 

học. 

Oh, I didn’t look in there.  Here it is!  Thank you, mom.  Bye 

mom.  I’m going to school. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Last time: lần trước Front porch: hiên trước nhà 

Dry: khô Don’t forget: đừng quên 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 

This time, don’t forget to put it back in the closet. 

I left it there so it can dry. 

Last time, you left it in the front porch. 
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Tiếng Nước Tôi 105 

 
 

Bài 11: Bài Kiểm Tra 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

 

Đó là một bài kiểm tra kỳ lạ nhất từ khi 

tôi đi học.  Hôm đó, thầy giáo vào lớp 

và phát cho mỗi người chúng tôi một 

bài kiểm tra toán.  Bài kiểm tra được 

chia làm đề riêng lẻ, có ghi chú rất rõ 

ràng ngay từ đầu:  

▪ Loại 1 gồm những câu hỏi vừa dễ, 

vừa khó, nếu làm hết sẽ được 100 

điểm. 

▪ Loại 2 là đề bài ở mức trung bình, 

làm hết sẽ được 80 điểm. 

▪ Loại 3 có tổng điểm là 60 với 

những câu hỏi rất dễ. 

Học sinh có quyền lựa chọn làm một 

trong ba đề đó.  Vì thời gian khá gấp 

gáp, lại e ngại không làm được bài khó 

nên phần lớn chúng tôi đều cắm đầu 

vào làm ngay loại đề số 2 hoặc số 3 

cho ăn chắc.  
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Một tuần sau, khi thầy giáo trả bài 

kiểm tra, chúng tôi còn ngạc nhiên hơn 

lúc nhận được đề bài vì thầy không hề 

chấm.  Cứ ai làm đề nào thì thầy cho 

đúng tổng điểm của đề đó, bất kể sai 

hay đúng.  Quá ngạc nhiên, chúng tôi 

đã hỏi thầy, các bạn có biết câu trả lời 

của thầy là gì không? 

Thầy đã nói với chúng tôi rằng đó 

không phải là bài kiểm tra kiến thức 

mà là bài kiểm tra sự tự tin.  Thầy nói 

ai trong chúng tôi cũng muốn đạt 100 

điểm nhưng ít ai dám vượt qua thử 

thách để biến ước mơ đó thành sự thật.  

Chúng tôi biết nếu làm đề 100 điểm, 

chúng tôi sẽ phải làm thêm những câu 

hỏi khó nên đã bỏ cuộc ngay từ đầu mà 

không hề ngó qua để nhận thấy rằng 

những câu hỏi trong đề này cũng tương 

tự như những câu hỏi trong loại đề số 

3. 
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Chú Thích 
 

Bài kiểm tra: test Kỳ lạ: strange 

Kiến thức: knowledge Sự tự tin: confidence 

Thử thách: challenges Ước mơ: dream 

 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Bài kiểm tra được chia ra thành mấy loại? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Đề của loại thứ nhất như thế nào? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Đề của loại thứ hai như thế nào? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Đề của loại thứ ba như thế nào? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Vì sao thầy đã không chấm bài mà lại cho đủ số điểm? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 

108 Tiếng Nước Tôi 

 
  

Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Vì thời gian khá gấp gáp, ...phần lớn chúng tôi đều cắm đầu vào làm ngay loại 

đề số 2 hoặc số 3...  Từ “gấp gáp” có nghĩa là: 

▪ Đã qua đi. ▪ Từ từ vì còn nhiều 

thời gian. 

▪ Vội vàng vì có ít thời 

gian. 
 

2. ...e ngại không làm được bài khó phần lớn chúng tôi đều cắm đầu vào làm ngay 

loại đề số 2 hoặc số 3...  Từ “e ngại” có nghĩa là: 

▪ Không biết. ▪ Lo sợ, không dám 

làm. 

▪ Tự tin, không lo sợ. 

 

3. ...đó không phải là bài kiểm tra kiến thức mà là bài kiểm tra sự tự tin.  Từ 

“kiến thức” có nghĩa là: 

▪ Cách suy đoán. ▪ Sự hiểu biết. ▪ Sự nhẫn nại. 

 

4. ...đó không phải là bài kiểm tra kiến thức mà là bài kiểm tra sự tự tin.  Từ “tự 

tin” có nghĩa là: 

▪ Không tin ai. ▪ Tin người khác. ▪ Tin vào bản thân 

mình. 
 

5. ...ai trong chúng tôi cũng muốn đạt 100 điểm nhưng ít ai dám vượt qua thử 

thách...  Từ “thử thách” có nghĩa là: 

▪ Sự hiểu biết. ▪ Sự khó khăn, cản trở. ▪ Sự tin tưởng. 

 

6. ...chúng tôi sẽ phải làm thêm những câu hỏi khó nên đã bỏ cuộc ngay từ đầu...  

Từ “bỏ cuộc” có nghĩa là: 

▪ Bắt đầu làm. ▪ Không làm nữa. ▪ Tiếp tục làm. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-11 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Hom do, thay giao vao lop va 

phat cho moi nguoi chung toi 

mot bai kiem tra toan. 

 

Mot tuan sau, khi thay giao tra 

bai kiem tra, chung toi con 

ngac nhien hon luc nhan duoc 

de bai vi thay khong he cham. 

 

Thay da noi voi chung toi rang 

do khong phai la bai kiem tra 

kien thuc ma la bai kiem tra su 

tu tin. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc câu ở trang P-11 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-11 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Bài kiểm tra đượt chia làm đề riêng lẻ, có ghi 

trú rất rõ rằng ngay từ đầu. (3 lỗi) 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 
Cứ ai lầm đề nào thì thầy cho đúng tổng điểm 

cửa đề đó, bất kể say hay đúng. (3 lỗi) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Thứ Năm:  Tập Làm Văn – Tường Thuật 

Em hãy lựa một trong những chủ đề dưới đây để viết một đoạn văn tường thuật. 

▪ Ngày buồn nhất. 

▪ Chuyến đi chơi với gia đình. 

▪ Một chuyện vui nhất. 

▪ Đi coi phim với bạn. 

LIỆT KÊ SỰ KIỆN 

CHUYỂN TIẾP SỰ KIỆN CHI TIẾT 
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SẮP XẾP THÀNH ĐOẠN VĂN 

Em hãy sắp xếp các câu đã viết theo thứ tự và ráp thành một đoạn văn: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Thứ Sáu:  Đàm Thoại 
(Giúp các em với cuộc đối thoại sau đây.) 

   

Hầm hầm: angry Phạt: punish 

Đáng: deserve Quá đáng: excessive 

 

Huy bị bố phạt vì đi chơi về trễ…  

Quốc: Huy, sao lại hầm hầm vậy? 

Huy, why are you angry? 

Huy: Tớ mới bị bố la.  Bố tớ phạt không cho đi 

chơi cả tuần. 

I was just being yelled at by my dad.  He 

punished me by not allowing me to go 

out for a whole week. 

Quốc: Tại sao? 

Why?  

Huy: Tại vì tối hôm qua tớ đi chơi về trễ. 

Because I came home late last night. 

Quốc: Như vậy đáng lắm.  Cậu còn giận gì nữa? 

You deserve it.  Why are you angry then? 

Huy: Tớ biết, nhưng phạt cả một tuần thì hơi quá đáng. 

I know, but punishing me for a whole week is a bit excessive. 

Quốc: Nếu là bố tớ, không chỉ một tuần mà là cả tháng đó. 

If it were my dad, it will not only be just a week but a whole 

month. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

After: sau khi Answered: trả lời 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________  

I tried calling home, but no one answered. 

After watching the movie, we went out to eat. 

Why were you late? 
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Bài 12: Bức Tranh Tuyệt Vời 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

 

Một họa sĩ suốt đời ước mơ về một bức 

tranh đẹp nhất trần gian.  Ông đến hỏi 

vị linh mục để biết được điều gì đẹp 

nhất.  Vị linh mục trả lời: 

− Tôi nghĩ điều đẹp nhất trần gian là 

niềm tin vì niềm tin nâng cao giá trị 

con người. 

Hoạ sĩ cũng đặt câu hỏi tương tự với 

một cô gái và được trả lời: 

− Tình yêu là điều đẹp nhất trần gian, 

bởi tình yêu làm cho cay đắng trở 

nên ngọt ngào, mang đến nụ cười 

cho kẻ khóc than, làm cho điều bé 

nhỏ trở nên cao trọng.  Cuộc sống 

sẽ nhàm chán biết bao nếu không có 

tình yêu. 
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Cuối cùng họa sĩ gặp một người lính 

mới trở về từ trận mạc.  Được hỏi, 

người lính trả lời: 

− Hòa bình là cái đẹp nhất trần gian.  

Ở đâu có hòa bình là ở đó có cái 

đẹp. 

Và họa sĩ đã tự hỏi mình: 

− Làm sao tôi có thể vẽ cùng lúc niềm 

tin, hòa bình và tình yêu? 

Khi trở về nhà, ông nhận ra niềm tin 

trong ánh mắt các con, tình yêu trong 

nụ hôn của người vợ.  Chính những 

điều đó làm tâm hồn ông ngập tràn 

hạnh phúc và bình an.  Họa sĩ đã hiểu 

thế nào là điều đẹp nhất trần gian.  Sau 

khi hoàn thành tác phẩm, ông đặt tên 

cho nó là:  “Gia Đình”. 
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Chú Thích 
 

Họa sĩ: artist Niềm tin: faith 

Giá trị: value, dignity Cay đắng: bitterness 

Cao trọng: significant, respectable Trận mạc: battlefield 

 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Niềm mơ ước của người họa sĩ là gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Vì sao vị linh mục nghĩ niềm tin là điều đẹp nhất? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Vì sao cô gái nghĩ tình yêu là điều đẹp nhất? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Vì sao người lính nghĩ hòa bình là điều đẹp nhất? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Người họa sĩ đã tìm được những điều đẹp nhất ở đâu?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Một họa sĩ suốt đời ước mơ về một bức tranh đẹp nhất trần gian.  Từ “ước mơ” 

có nghĩa là: 

▪ Chê bai. ▪ Mong muốn sự tốt 

đẹp. 

▪ Suy nghĩ. 

 

2. Tôi nghĩ điều đẹp nhất trần gian là niềm tin vì niềm tin nâng cao giá trị con 

người.  Từ “nâng cao” có nghĩa là: 

▪ Giữ như cũ. ▪ Làm cho giảm xuống. ▪ Làm cho tăng lên. 

 

3. ...tình yêu làm cho cay đắng trở nên ngọt ngào...  Từ “cay đắng” có nghĩa là: 

▪ Đau khổ, xót xa. ▪ Hạnh phúc. ▪ Sung sướng. 

 

4. ...tình yêu... làm cho điều bé nhỏ trở nên cao trọng.  Từ “cao trọng” có nghĩa 

là: 

▪ Có giá trị, ý nghĩa 

đáng kính nể. 

▪ Không có giá trị, bị 

coi thường. 

▪ Không đẹp, bị chê 

bai. 
 

5. Cuộc sống sẽ nhàm chán biết bao nếu không có tình yêu.  Từ “nhàm chán” có 

nghĩa là: 

▪ Hạnh phúc. ▪ Không còn thích thú 

nữa. 

▪ Rất thích thú. 

 

6. Sau khi hoàn thành tác phẩm, ông đặt tên cho nó là:  “Gia Đình”.  Từ “hoàn 

thành” có nghĩa là: 

▪ Chưa làm xong. ▪ Đã làm xong. ▪ Không làm nữa. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-12 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Toi nghi dieu dep nhat tran 

gian la niem tin vi niem tin 

nang cao gia tri con nguoi. 

 

Tinh yeu la dieu dep nhat tran 

gian, boi tinh yeu lam cho cay 

dang tro nen ngot ngao. 

 

Chinh nhung dieu do lam tam 

hon ong ngap tran hanh phuc 

va binh an. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc câu ở trang P-12 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-12 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Tình yêu là điều đẹp nhấc trần gian, bởi tình 

yêu làm cho cai đắng trở nên ngọt nghào. (3 

lỗi) 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 

Sau khi hoàng thành tác phẳm, ông đặt tên cho 

nó là:  “Gia Đìn”. (3 lỗi) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
 



 

 

Tiếng Nước Tôi 121 

 
 

Thứ Năm:  Tập Làm Văn – Tường Thuật 

Em hãy lựa một trong những chủ đề dưới đây để viết một đoạn văn tường thuật. 

▪ Một việc mà em tự hào nhất. 

▪ Buổi cắm trại. 

▪ Ngày sum họp gia đình. 

▪ Ngày đầu năm học. 

LIỆT KÊ SỰ KIỆN 

CHUYỂN TIẾP SỰ KIỆN CHI TIẾT 
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SẮP XẾP THÀNH ĐOẠN VĂN 

Em hãy sắp xếp các câu đã viết theo thứ tự và ráp thành một đoạn văn: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  
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Thứ Sáu:  Đàm Thoại 
(Giúp các em với cuộc đối thoại sau đây.) 

 

Nhà hàng: restaurant Dịp: occasion 

Xổ số: lottery Thư giãn: relax 

Nghèo: poor Đãi: treat 

  

Quyên rủ Quỳnh đi ăn tối ở ngoài.  Quỳnh hơi do dự một 

chút và bảo Quyên rằng chị ấy đang túng thiếu… 

Quyên: Này, tụi mình đi ăn nhà hàng tối nay nhé. 

Hey, let's go eat at a restaurant tonight.  

Quỳnh: Nhân dịp gì vậy?  Em trúng xổ số à? 

What's the occasion?  You won the 

lottery?  

Quyên: Không, em chỉ muốn thư giãn một chút.  

Mình đâu cần phải trúng xổ số mới được thư giãn, đúng không? 

No, I just want to relax a little bit.  You don't have to win the 

lottery to relax, right?  

Quỳnh: Thôi, dạo này chị hơi nghèo.   

Well, these days I'm kind of poor.  

Quyên: Vậy sao?  Vậy để em đãi chị.  Em sẽ dẫn chị đi bất cứ nơi nào 

chị muốn. 

Really?  Then it will be my treat.   

Quỳnh: Hay quá!  Em biết gì không?  Uớc gì ngày nào em cũng muốn 

thư giãn.   

Wonderful!  You know what?  I wish you want to relax 

everyday.  

Quyên: Nằm mơ đi!  

Dream on! 

 



 

124 Tiếng Nước Tôi 

 
  

Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

  

Pickup: đón Store: tiệm 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 

We can meet in front of the ice cream store. 

How about 7:00 PM on Wednesday night? 

Where and what time do you want me to pick you up? 
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Bài 13: Có Bao Nhiêu Người Bạn? 
  

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

 

Một bà cụ quay qua cô gái trẻ và hỏi: 

− Cô có bao nhiêu người bạn? 

− Sao cụ lại hỏi vậy?  Cháu có 10 tới 

20 người bạn, nhưng cháu chỉ nhớ 

tên được vài người thôi.  

Cụ mỉm cười như thấu hiểu rồi buồn bã 

gật đầu: 

− Cô phải thật may mắn mới có nhiều 

người bạn như thế.  Nhưng hãy nghĩ 

về điều cô đang nói.  Có quá nhiều 

người cô không biết tên đấy!  Bạn 

không phải chỉ là người để cô nói:  

“Xin chào!”   Bạn là người có bờ 

vai mềm mại để cô dựa vào mà 

khóc. 
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Bà cụ nói tiếp: 

− Bạn là một cái hố để đổ xuống đấy 

tất cả những rủi ro của cô và nâng 

giá trị của cô lên cao.  Bạn là một 

bàn tay nâng đỡ cô khi cô tuyệt 

vọng.  Nhưng cái cần thiết nhất của 

một người bạn là một trái tim.  Để 

từ trái tim của những người bạn đó 

ta sẽ có tình yêu tuyệt vời nhất.   

Cuối cùng, bà cụ hỏi cô bé: 

− Cho tôi hỏi một lần nữa, cô bé, cô 

có bao nhiêu người bạn nào? 

Cô mỉm cười với bà và trả lời: 

− Ít nhất cháu có một người bạn, cụ 

ạ!  Cảm ơn cụ vì cụ đã trở thành 

bạn của cháu! 
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Chú Thích 
 

Thấu hiểu: understand May mắn: lucky, fortunate 

Rủi ro: misfortunes Tuyệt vọng: hopeless, desperate 

Cần thiết: necessary, key Tuyệt vời: splendid 

 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Cô gái có bao nhiêu người bạn? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Vì sao cô gái lại không nhớ hết tên của những người bạn? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Một người bạn sẽ làm gì cho ta khi ta tuyệt vọng? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Cái cần thiết nhất của một người bạn là gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Vì sao cô gái lại coi cụ già như một người bạn? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Cô phải thật may mắn mới có nhiều người bạn như thế.  Từ “may mắn” có 

nghĩa là: 

▪ Gặp điều tốt lành. ▪ Gặp việc xui xẻo. ▪ Gặp tai nạn. 

 

2. Bạn là người có bờ vai mềm mại để cô dựa vào mà khóc.  Từ “dựa” có nghĩa 

là: 

▪ Đứng thẳng. ▪ Nằm. ▪ Tựa vào hoặc áp sát 

cho vững. 
 

3. Là một cái hố để đổ xuống đấy tất cả những rủi ro...  Từ “rủi ro” có nghĩa là: 

▪ Điều xấu xảy ra đột 

ngột. 

▪ Điều tốt lành. ▪ Rác rưởi. 

 

4. Bạn là một bàn tay nâng đỡ cô khi cô tuyệt vọng.  Từ “tuyệt vọng” có nghĩa là: 

▪ Còn hy vọng. ▪ Mất hết hy vọng. ▪ Vui vẻ. 

 

5. Nhưng cái cần thiết nhất của một người bạn là một trái tim.  Từ “cần thiết” có 

nghĩa là: 

▪ Có cũng được. ▪ Không cần có. ▪ Phải có. 

 

6. Để từ trái tim của những người bạn đó ta sẽ có tình yêu tuyệt vời nhất.  Từ 

“tuyệt vời” có nghĩa là: 

▪ Hay, đẹp như lý 

tưởng. 

▪ Ngắn ngủi, không 

được lâu bền. 

▪ Tầm thường, không 

đặc sắc. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-13 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Ban la nguoi co bo vai mem 

mai de co dua vao ma khoc. 

 

Nhung cai can thiet nhat cua 

mot nguoi ban la mot trai tim. 

 

Cam on cu vi cu da tro thanh 

ban cua chau! 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc câu ở trang P-13 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-13 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Bạn khôn phảy chỉ là người để cô nói:  “Xin 

trào!” (3 lỗi) 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 
Bạn là mộc bành tay nâng đỡ cô ki cô tuyệt 

vọng. (3 lỗi) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
 



 

 

Tiếng Nước Tôi 131 

 
 

Thứ Năm:  Tập Làm Văn – Miêu Tả Sự Vật 

Hãy chọn một trong những đề sau và thực tập miêu tả bằng những đoạn văn chừng 

5 dòng: 

▪ Tả khuôn viên trường của em. 

▪ Tả phòng bếp nhà em. 

▪ Tả một thư viện. 

LIỆT KÊ MIÊU TẢ 
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Dùng những chi tiết trong bảng Liệt Kê/Miêu Tả để viết thành một đoạn văn 

khoảng 5 dòng: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  
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Thứ Sáu:  Đàm Thoại 
(Giúp các em với cuộc đối thoại sau đây.) 

 

Lo lắng: worry Suy nghĩ: thinking 

Chuẩn bị: prepare Bận rộn: busy 

 

Hải trông có vẻ khá lo âu vì chỉ còn ba ngày nữa là đến kỳ thi mà 

anh ta chưa chuẩn bị sẵn sàng… 

Quân: Anh trông có vẻ lo lắng thế.  Đang suy nghĩ 

chuyện gì vậy? 

You look worried.  What are you thinking 

about?  

Hải: Tớ đang nghĩ về kỳ thi sắp tới.  Tớ chưa chuẩn 

bị gì cả. 

I’m thinking about the upcoming test.  I 

haven’t prepared at all. 

Quân: Chừng nào thi?  

When is the test?   

Hải: Chỉ còn bốn ngày nữa, Thứ Ba tuần tới.   

Only four more days left, next Tuesday.  

Quân: Vậy thì không sao đâu.  Anh còn vài ngày nữa để ôn bài mà. 

Then that’s okay.  You still have a few more days to review the 

lessons.  

Hải: Mấy ngày vừa rồi bận rộn quá, chả ôn bài được gì cả. 

The past few days, I’ve been so busy, couldn’t review at all. 

Quân: Chuyện nhỏ.  Anh chỉ hay lo thôi. 

No big deal.  You just worry too much.  
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Test: thi Points: điểm 

Question: câu hỏi Wrong: sai 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 

Which question did you get wrong? 

I got 95 points.  I got one question wrong. 

Did you take the test? 
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Bài 14: Con Yêu Mẹ 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

 

Người mẹ mệt mỏi trở về nhà sau một 

ngày làm việc dài đăng đẳng.  Chờ bà 

là đứa con trai lớn tên Nhân, đang lo 

lắng kể lại những gì mà em nó đã làm 

ở nhà: 

− Lúc con đang chơi ngoài sân còn bố 

đang gọi điện thoại thì Hiếu lấy bút 

chì màu viết lên tường, lên chính 

giấy dán tường mới mà mẹ dán 

trong phòng làm việc ấy!  Con đã 

nói với em là mẹ sẽ bực mình. 

Người mẹ nhướng lông mày và quát: 

− Bây giờ Hiếu đang ở đâu? 

Thế rồi bà sải bước vào phòng của đứa 

con trai nhỏ, nơi nó đang trốn.  Khi bà 

bước vào phòng, đứa bé run lên vì sợ.  

Trong 10 phút, người mẹ la mắng đứa 

con là bà đã phải tiết kiệm thế nào và 

tờ giấy dán tường đắt ra sao...  Sau khi 

than phiền về những việc phải làm để 

sửa lại giấy dán tường, người mẹ kết 

tội đứa con là thiếu quan tâm đến 

người khác.  Cuối cùng bà ra khỏi 

phòng con, cảm thấy cáu đến phát 

điên! 
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Người mẹ chạy vào phòng làm việc để 

coi sự hư hại tới mức nào.  Nhưng khi 

nhìn bức tường, đôi mắt bà tràn ngập 

nước mắt.  Những gì bà đọc được như 

một mũi tên xuyên qua tâm hồn người 

mẹ.  Dòng chữ viết “Con yêu mẹ” được 

viền bằng một trái tim! 

Và giờ đây sau bao thời gian trôi qua, 

giấy dán tường vẫn ở đó, y như lúc 

người mẹ nhìn thấy, với một cái khung 

ảnh rỗng treo để bao bọc lấy nó.  Đó là 

một sự nhắc nhở đối với người mẹ, và 

với tất cả mọi người:  Hãy bỏ một chút 

thời gian để đọc những dòng chữ viết 

trên tường! 
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Chú Thích 
 

Mệt mỏi: tired Lo lắng: worried 

Tiết kiệm: to save, to be frugal Than phiền: complaining 

Thiếu quan tâm: lack of concern Hư hại: damages 

 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Nhân kể cho mẹ nghe chuyện gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Khi mẹ bước vào phòng, Hiếu đang làm gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Vì sao Hiếu lại sợ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Hiếu đã viết gì trên tường? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Người mẹ cảm thấy thế nào khi đọc dòng chữ viết? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Người mẹ mệt mỏi trở về nhà sau một ngày làm việc dài đăng đẳng.  Từ “mệt 

mỏi” có nghĩa là: 

▪ Đau đớn. ▪ Khỏe khoắn. ▪ Rã rời, không còn sức 

lực. 
 

2. Thế rồi bà sải bước vào phòng của đứa con trai nhỏ, nơi nó đang trốn.  Từ “sải 

bước” có nghĩa là: 

▪ Chạy thật nhanh. ▪ Đi chầm chậm. ▪ Đi nhanh với những 

bước dài. 
 

3. Trong 10 phút, người mẹ la mắng đứa con là bà đã phải tiết kiệm thế nào...  Từ 

“tiết kiệm” có nghĩa là: 

▪ Bán để lấy tiền. ▪ Dành dụm, không 

dám tiêu xài. 

▪ Hoang phí, tiêu quá 

mức. 
 

4. Sau khi than phiền về những việc phải làm để sửa lại giấy dán tường...  Từ 

“than phiền” có nghĩa là: 

▪ Kể chuyện. ▪ Khen ngợi. ▪ Phàn nàn, kêu ca, kể 

lể. 
 

5. Cuối cùng bà ra khỏi phòng con, cảm thấy cáu đến phát điên.  Từ “cáu” có 

nghĩa là: 

▪ Bực tức. ▪ Bực tức. ▪ Bực tức. 

 

6. Người mẹ chạy vào phòng làm việc để coi sự hư hại tới mức nào.  Từ “hư hại” 

có nghĩa là: 

▪ Bị hỏng, tổn thất, mất 

mát. 

▪ Cũ, đã phai màu. ▪ Mới và đẹp. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-14 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Luc con dang choi ngoai san 

con bo dang goi dien thoai thi 

Hieu lay but chi mau viet len 

tuong. 

 

The roi ba sai buoc vao phong 

cua dua con trai nho, noi no 

dang tron. 

 

Dong chu viet “Con yeu me” 

duoc vien bang mot trai tim! 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc câu ở trang P-14 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-14 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Những gì bà đọch được như một mũi tênh 

xuyên qua tăm hồn người mẹ. (3 lỗi) 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 
Nhưng khi nhình bức tường, đôi mất bà tràn 

nghập nước mắt. (3 lỗi) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Thứ Năm:  Tập Làm Văn – Miêu Tả Sự Vật 

Hãy chọn một trong những đề sau và thực tập miêu tả bằng những đoạn văn chừng 

5 dòng: 

▪ Tả một căn nhà hoang. 

▪ Tả phòng khách nhà em. 

▪ Tả một siêu thị. 

LIỆT KÊ MIÊU TẢ 
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Dùng những chi tiết trong bảng Liệt Kê/Miêu Tả để viết thành một đoạn văn 

khoảng 5 dòng: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  
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Thứ Sáu:  Đàm Thoại 
(Giúp các em với cuộc đối thoại sau đây.) 

  

Chép: copy Kèm: tutor 

 

Tèo chưa làm bài… 

Tèo: Tí làm xong bài tập 

14 chưa? 

Did you finish the 

exercise 14? 

Tí: Tí làm xong từ hôm 

qua rồi. 

I finished it yesterday. 

Tèo: Cho Tèo chép lại được không? 

Can I copy it?  

Tí: Tí nghĩ như vậy không tốt.  Nếu Tèo chép lại của Tí, 

Tèo sẽ không học được gì.  Tèo nên tự làm bài tập 

của mình.  Nếu Tèo không hiểu bài, Tí có thể kèm 

cho. 

I think it is not good.  If you copy from me, you will 

not learn anything.  You should do your exercise 

yourself.  If you don’t understand the lesson, I can 

help tutor you. 

Tèo: Ừ, Tí nói phải.  Tèo sẽ cố gắng tự làm bài.  Tèo sẽ 

qua nhà Tí chiều Thứ Sáu.  Mình sẽ học chung. 

Yeah, you are correct.  I will try to do the exercise 

myself.  I will come over Friday evening.  We will 

study together.  
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Explain: giải thích Math problem: bài toán 

Understand: hiểu Formula: công thức 

Calculation: cách tính toán Correct: đúng 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 

Is my calculation correct? 

I don’t understand this formula. 

Can you explain this math problem to me? 
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Bài 15: Hai Cái Chậu 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

 

Một cụ già có hai cái chậu lớn để 

khuân nước.  Một trong hai cái chậu có 

vết nứt, vì vậy khuân nước từ giếng về, 

nước trong chậu chỉ còn một nửa.  

Chiếc chậu còn nguyên rất tự hào về sự 

hoàn hảo của mình, còn chiếc chậu nứt 

luôn buồn bã và bị cắn rứt vì không thể 

hoàn thành nhiệm vụ. 

Một ngày nọ chiếc chậu nứt nói với 

người chủ: 

─ Tôi thật xấu hổ về mình. Tôi muốn 

xin lỗi ông! 

─ Ngươi xấu hổ về chuyện gì? 

─ Chỉ vì lỗi của tôi mà ông phải vất 

vả! 

─ Không đâu, khi đi về ngươi hãy chú 

ý đến những luống hoa bên vệ 

đường. 
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Quả thật, dọc bên vệ đường là những 

luống hoa rực rỡ.  Cái chậu nứt cảm 

thấy vui vẻ một lúc, nhưng rồi về đến 

nhà nó vẫn chỉ còn phân nửa nước. 

─ Tôi xin lỗi ông! 

─ Ngươi không thấy rằng hoa chỉ mọc 

bên này đường ở phía của ngươi 

thôi sao?  Ta đã biết được vết nứt 

của ngươi và đã tận dụng nó.  Ta 

gieo những hạt giống hoa bên vệ 

đường phía bên ngươi và trong 

những năm qua, ngươi đã tưới cho 

chúng.  Ta hái những cánh hoa đó 

để trang hoàng căn nhà.  Nếu không 

có ngươi nhà ta sẽ không ấm cúng 

và duyên dáng như thế này đâu. 

Mỗi con người chúng ta đều như cái 

chậu nứt:  Hãy tận dụng vết nứt của 

mình. 
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Chú Thích 
 

Tự hào: proud Sự hoàn hảo: perfection 

Cắn rứt: troubled, tormented Nhiệm vụ: responsibility 

Xấu hổ: ashamed Tận dụng: fully utilized 

 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Vì sao cái chậu nứt luôn buồn bã và bị cắn rứt? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Cái chậu còn nguyên tự hào về chuyện gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Cái chậu nứt xấu hổ vì chuyện gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Vì sao hoa chỉ mọc ở bên này đường về phía bên chậu nứt? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Cụ già đã tận dụng cái chậu nứt bằng cách nào? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Chiếc chậu còn nguyên rất tự hào về sự hoàn hảo của mình...  Từ “tự hào” có 

nghĩa là: 

▪ Lấy làm hài lòng, 

hãnh diện. 

▪ Thất vọng. ▪ Xấu hổ. 

 

2. Chiếc chậu còn nguyên rất tự hào về sự hoàn hảo của mình...  Từ “hoàn hảo” 

có nghĩa là: 

▪ Chưa được tốt lắm. ▪ Tốt hoàn toàn. ▪ Vẫn còn điểm xấu. 

 

3. ...chiếc chậu nứt luôn buồn bã và bị cắn rứt vì không thể hoàn thành nhiệm vụ.  

Từ “cắn rứt” có nghĩa là: 

▪ An tâm. ▪ Giày vò không được 

an tâm. 

▪ Hạnh phúc. 

 

4. ...chiếc chậu nứt luôn buồn bã và bị cắn rứt vì không thể hoàn thành nhiệm vụ.  

Từ “nhiệm vụ” có nghĩa là: 

▪ Công việc không cần 

làm. 

▪ Công việc phải làm. ▪ Việc của người khác. 

 

5. Ta đã biết được vết nứt của ngươi và đã tận dụng nó.  Từ “tận dụng” có nghĩa 

là: 

▪ Dùng hết khả năng. ▪ Không được dùng tới. ▪ Dùng tạm. 

 

6. Ta hái những cánh hoa đó để trang hoàng căn nhà.  Từ “trang hoàng” có 

nghĩa là: 

▪ Sắp xếp cho gọn 

gàng. 

▪ Thu dọn. ▪ Trưng bày làm cho 

đẹp hơn. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-15 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Mot trong hai cai chau co vet 

nut, vi vay khuan nuoc tu gieng 

ve, nuoc trong chau chi con 

mot nua. 

 

Qua that, doc ben ve duong la 

nhung luong hoa ruc ro. 

 

Ta gieo nhung hat giong hoa 

ben ve duong phia ben nguoi 

va trong nhung nam qua, nguoi 

da tuoi cho chung. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc câu ở trang P-15 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-15 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Không đau, khi đi về ngươi hãy chú ý đến 

những luốn hoa bênh vệ đường. (3 lỗi) 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 
Nếu không có ngươi nhà ta sẽ không ấm cứng 

và duyên dắng như thế nài đâu. (3 lỗi) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Thứ Năm:  Tập Làm Văn – Thư Tín 

Em hãy viết thư theo một trong những đề sau: 

• Mời người bạn ở xa tới thăm em nhân dịp ngày lễ. 

• Cảm ơn người bạn đã giúp đỡ em. 

• Hỏi thăm một thầy cô giáo cũ. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Thứ Sáu:  Đàm Thoại 
(Giúp các em với cuộc đối thoại sau đây.) 

 

Gỏi cuốn: spring roll Loại: kind 

Chọn: choose Thịt nướng: grilled pork 

Tôm: shrimp Chay: vegetarian 

 

Ở nhà hàng, Quỳnh gọi vài cái gỏi cuốn và một 

ly nước trái cây để ăn trưa… 

NHB*: Em muốn dùng gì? 

What would you like? 

Quỳnh: Dạ, em muốn ăn gỏi cuốn. 

I’d like to have some spring 

rolls. 

NHB: Có rất nhiều loại gỏi cuốn, 

em muốn loại nào? 

We have many kinds of spring rolls.  Which one would you like? 

Quỳnh: Anh có những loại nào để em chọn?  

What kinds do you have for me to choose from? 

NHB: Gỏi cuốn thịt nướng, gỏi cuốn tôm, và gỏi cuốn chay. 

Grilled pork, shrimp, and vegetarian rolls. 

Quỳnh: Gỏi cuốn thịt nướng.  Ừm …, chắc thôi, cho em gỏi cuốn tôm. 

Grilled pork.  Umm..., maybe not, let me have shrimp spring 

rolls. 

NHB: Được rồi. Em cần gì nữa không? 

Got it.  Would you like anything else? 

Quỳnh: Cho em một ly nước cam.  Ly nhỏ thôi nhe anh. 

One glass of orange juice please.  Just a small one. 

  

*NHB:  Người Hầu Bàn
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Egg rolls: chả giò Order: phần 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 

How much is an order?  

How many eggrolls are in an order? 

I’d like some egg rolls. 
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Bài 16: Món Quà Của Cha 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

 

Một chàng trai sắp tốt nghiệp đại học.  

Đã từ lâu anh mơ ước một chiếc xe thể 

thao tuyệt đẹp được trưng bày ở tiệm 

xe.  Và anh đã nói với bố điều ước 

muốn đó.  Ngày tốt nghiệp đến, anh 

háo hức chờ đợi...   

Buổi sáng, người bố gọi anh vào phòng 

riêng.  Ông nhìn anh thật trìu mến: 

− Con ơi, bố rất tự hào về con. 

Rồi ông trao cho anh một hộp quà được 

gói rất sang trọng.  Ngạc nhiên, chàng 

trai mở hộp quà và thấy một quyển 

sách được bọc bằng da, có tên anh 

được mạ vàng.  Tức giận, anh ta lớn 

tiếng với bố: 

− Với tất cả tiền bạc bố có, mà chỉ có 

thể tặng con một quyển sách này 

thôi sao? 

Rồi anh chạy vụt ra khỏi nhà và vứt 

quyển sách vào góc phòng. 
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Nhiều năm trôi qua, chàng trai giờ đã 

trở thành một bác sĩ danh tiếng.  Anh 

có một ngôi nhà khang trang và một 

gia đình hạnh phúc.  Nhưng người bố 

đã già, và một hôm anh nghĩ mình cần 

phải đi gặp bố.  Anh đã không gặp ông 

ấy kể từ ngày tốt nghiệp.  Trước lúc lên 

đường, anh nhận được một bức điện tín 

báo rằng người bố đã qua đời và ông 

trao toàn bộ gia tài cho anh.  Anh cần 

phải trở về ngay lập tức để chuẩn bị 

mọi việc.  Khi bước vào ngôi nhà của 

bố, bỗng nhiên anh thấy một nỗi buồn 

và ân hận khó tả xâm chiếm tâm hồn 

anh.  Đứng trong căn phòng ngày xưa, 

những ký ức trong anh ùa về...  Và bất 

chợt, anh nhìn thấy quyển sách khi xưa 

nằm lẫn trong mớ giấy tờ quan trọng 

của bố ở trên bàn.  Nó vẫn còn mới 

nguyên như lần đầu anh nhìn thấy cách 

đây nhiều năm. 

Nước mắt lăn dài trên má, anh lần giở 

từng trang, bỗng có một vật gì đó rơi 

ra... Một chiếc chìa khóa!  Kèm theo 

đó là tấm danh thiếp ghi tên người chủ 

tiệm xe, nơi có bán chiếc xe thể thao 

mà anh từng mơ ước.  Trên tấm danh 

thiếp còn ghi ngày tốt nghiệp của anh 

và dòng chữ:  “Đã trả đủ.” 
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Chú Thích 
 

Tốt nghiệp: graduate Đại học: college, university 

Trưng bày: display Háo hức: anxiously 

Thành đạt: successful Điện tín: telegram 

 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Chàng trai mơ ước được cái gì khi tốt nghiệp? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Bố anh đã tặng gì cho anh trong ngày tốt nghiệp? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Anh đã làm gì với món quà của bố? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Trước khi trở về nhà, anh đã nhận được tin gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Khi anh mở quyển sách, chuyện gì đã xảy ra? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Một chàng trai sắp tốt nghiệp đại học.  Từ “tốt nghiệp” có nghĩa là: 

▪ Đã học xong và ra 

trường. 

▪ Được lên lớp. ▪ Ở lại lớp. 

 

2. Rồi ông trao cho anh một hộp quà được gói rất sang trọng.  Từ “sang trọng” 

có nghĩa là: 

▪ Đẹp, lịch sự. ▪ Tầm thường, không 

đặc sắc. 

▪ Xấu xí. 

 

3. Nhiều năm trôi qua, chàng trai giờ đã trở thành một bác sĩ danh tiếng.  Từ 

“danh tiếng” có nghĩa là: 

▪ Âm thầm, chẳng ai 

biết tới. 

▪ Có tiếng tăm tốt, 

nhiều người biết. 

▪ Có tiếng xấu. 

 

4. Anh có một ngôi nhà khang trang và một gia đình hạnh phúc.  Từ “khang 

trang” có nghĩa là: 

▪ Nhỏ, chật hẹp. ▪ Rộng lớn, thoáng và 

đẹp. 

▪ Tối tăm. 

 

5. ...anh nhận được một bức điện tín báo rằng người bố đã qua đời và ông trao 

toàn bộ gia tài cho anh.  Từ “toàn bộ” có nghĩa là: 

▪ Chỉ có cái nhà. ▪ Một phần, một ít. ▪ Tất cả. 

 

6. Khi bước vào ngôi nhà của bố, bỗng nhiên anh thấy một nỗi buồn và ân hận 

khó tả xâm chiếm tâm hồn anh.  Từ “ân hận” có nghĩa là: 

▪ Tự cho mình hơn 

người. 

▪ Tự khen mình vì đã 

làm đúng. 

▪ Tự trách mình vì đã 

làm sai. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-16 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Ngac nhien, chang trai mo hop 

qua va thay mot quyen sach 

duoc boc bang da, co ten anh 

duoc ma vang. 

 

Va bat chot, anh nhin thay 

quyen sach khi xua nam lan 

trong mo giay to quan trong 

cua bo o tren ban. 

 

Kem theo do la tam danh thiep 

ghi ten nguoi chu tiem xe, noi 

co ban chiec xe the thao ma 

anh tung mo uoc. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc câu ở trang P-16 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-16 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Với tấc cả tiềng bạc bố có, mà chỉ có thể tặng 

con một quyển sác này thôi sao? (3 lỗi) 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 
Trên tắm danh thiếp còn ghi ngày tốt ngiệp của 

anh và dồng chữ:  “Đã trả đủ.”  (3 lỗi) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Thứ Năm:  Tập Làm Văn – Thư Tín 

Em hãy viết thư theo một trong những đề sau: 

▪ Nhờ người bạn giúp em quyên tiền cho người nghèo. 

▪ Mời người bạn đến dự tiệc sinh nhật của em. 

▪ Hỏi thăm người anh/chị đang học ở xa. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Thứ Sáu:  Đàm Thoại 
(Giúp các em với cuộc đối thoại sau đây.) 

  

Mướn: rent Căn hộ: apartment 

Chung cư: apartment complex Điện nước: utilities 

Nước: water Điện: electricity 

 

Hải đang tìm kiếm một căn hộ để mướn…  

Hải: Chào bác, con tên là Hải. Con là 

sinh viên và cần mướn một căn hộ. 

Sir, my name is Hải.  I am a college 

student, and I need to rent an 

apartment. 

Bác Tú: Chung cư của tôi có tới ba loại căn 

hộ. Anh cần căn hộ có một hay hai 

phòng ngủ? 

My apartment complex has three types of apartments.  Do you 

need an apartment with one or two bedrooms? 

Hải: Dạ thưa con cần căn hộ có một phòng ngủ. Còn điện nước thì 

như thế nào hả bác? 

I need an apartment with one bedroom.  What about utilities, 

sir? 

Bác Tú: Nước thì miễn phí, nhưng điện thì anh phải trả. 

Water is free, but electricity you have to pay. 

Hải: Có thể cho con xem qua căn hộ trước khi mướn được không ạ? 

Can I see the apartment before I rent? 

Bác Tú: Được, anh đi theo tôi. 

 OK.  Please follow me. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Small: nhỏ Larger: lớn hơn 

Balcony: ban-công Third floor: tầng ba 

However: tuy nhiên Expensive: đắt 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 

Yes, there’s one on the third floor.  However, it will be more expensive. 

Is there a larger apartment with a balcony? 

This apartment is a little too small. 
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Bài 17: Đôi Tai Của Tâm Hồn 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

 

Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy 

giáo loại ra khỏi ca đoàn cũng chỉ tại 

cô bé ấy lúc nào cũng chỉ mặc mỗi một 

bộ quần áo vừa bẩn, vừa cũ lại vừa 

rộng nữa. 

Cô bé buồn tủi ngồi khóc một mình 

trong công viên.  Cô bé nghĩ: 

─ Tại sao mình lại không được hát?  

Chẳng lẽ mình hát dở đến thế sao? 

Cô bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe 

khẽ.  Cô bé cứ hát hết bài này đến bài 

khác cho đến khi mệt lả mới thôi.  Một 

giọng nói vang lên: 

─ Cháu hát hay quá!  Cảm ơn cháu, 

cháu đã cho ta cả một buổi chiều 

thật vui vẻ. 

Cô bé ngẩn người.  Người vừa khen cô 

bé là một ông cụ tóc bạc trắng.  Ông cụ 

nói xong liền đứng dậy và chậm rãi 

bước đi. 
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Hôm sau, khi cô bé tới công viên đã 

thấy ông già ngồi ở chiếc ghế đá hôm 

trước, khuôn mặt hiền từ mỉm cười 

chào cô bé.  Cô bé lại hát.  Cụ già vẫn 

chăm chú lắng nghe.  Ông vỗ tay nói 

lớn: 

─ Cảm ơn cháu, cháu hát hay quá! 

Nói xong cụ già lại chậm rãi một mình 

bước đi. 

Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, cô bé 

giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi 

tiếng.  Cô gái vẫn không quên cụ già 

ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong 

công viên nghe cô hát.  Một buổi chiều 

mùa đông, cô đến công viên tìm cụ, 

nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá 

trống không.  Một người trong công 

viên nói với cô: 

─ Cụ già ấy đã qua đời rồi.  Cụ ấy 

điếc đã hơn 20 năm nay. 

Cô gái sững người.  Cụ già ngày ngày 

vẫn chăm chú lắng nghe và khen cô hát 

lại là một người điếc! 
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Chú Thích 
 

Khe khẽ: softly, quietly Mệt lả: exhausted 

Hiền từ: kind, good natured Chăm chú: intently 

Sững: motionless Điếc: deaf 

 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Vì sao cô bé bị loại ra khỏi ca đoàn? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Cô bé làm gì một mình trong công viên? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Cô bé đã gặp ai trong công viên? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Lớn lên cô bé làm gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Khi về thăm lại công viên cũ, cô bé được tin gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi ca đoàn...  Từ “loại” có 

nghĩa là: 

▪ Bị đuổi, không cho 

gia nhập. 

▪ Gia nhập, là một 

thành viên. 

▪ Mời vào. 

 

2. Cô bé buồn tủi ngồi khóc một mình trong công viên.  Từ “buồn tủi” có nghĩa 

là: 

▪ Buồn và thương xót 

mình. 

▪ Hãnh diện. ▪ Mừng vui. 

 

3. Cô bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe khẽ.  Từ “khe khẽ” có nghĩa là: 

▪ Nhỏ nhẹ. ▪ Ồm ồm. ▪ To lớn. 

 

4. Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi.  Từ “mệt lả” 

có nghĩa là: 

▪ Khỏe khoắn. ▪ Đau nhức. ▪ Rã rời, không còn đủ 

sức. 
 

5. Cụ già vẫn chăm chú lắng nghe.  Từ “chăm chú” có nghĩa là: 

▪ Để hết tâm trí vào, 

tập trung. 

▪ Giả vờ. ▪ Lơ đãng, thiếu tập 

trung. 
 

6. Cụ ấy điếc đã hơn 20 năm nay.  Từ “điếc” có nghĩa là: 

▪ Không nghe được. ▪ Không nhìn được. ▪ Không nói được. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-17 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Mot co be vua gay vua thap bi 

thay giao loai ra khoi ca doan 

cung chi tai co be ay luc nao 

cung chi mac moi mot bo quan 

ao vua ban, vua cu lai vua 

rong nua. 

 

Chau hat hay qua!  Cam on 

chau, chau da cho ta ca mot 

buoi chieu that vui ve. 

 

Mot buoi chieu mua dong, co 

den cong vien tim cu, nhung o 

do chi con lai chiec ghe da 

trong khong. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc câu ở trang P-17 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-17 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Hôm xau, khi cô bé tới công viên đã thấy ông 

già ngồi ở chiếc gế đá hôm trước, khuơn mặt 

hiền từ mỉm cười chào cô bé. (3 lỗi) 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 

Cụ già ngày ngày vẫn châm chú lắng nge và 

khen cô hát lại là một người điết! (3 lỗi) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
 



 

 

Tiếng Nước Tôi 171 

 
 

Thứ Năm:  Tập Làm Văn – So Sánh 

Hãy chọn một trong những đề sau để viết một bài văn so sánh: 

• Hai đôi giày. 

• Hai loại điện thoại di động. 

• Hai trò chơi điện tử. 

• Hai món đồ chơi. 

ĐIỂM SO SÁNH A B 
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Dùng những chi tiết trong bảng So Sánh để viết thành một bài văn: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 

 

Tiếng Nước Tôi 173 

 
 

Thứ Sáu:  Đàm Thoại 
(Giúp các em với cuộc đối thoại sau đây.) 

 

Lạnh: chilly Cẩn thận: careful 

Chăm sóc: take care Vấp: trip 

Quàng: entangled Lo: worry 

 

Hôm qua đá banh, Kiệt bị té và gãy chân.  Hôm nay Tuấn đến thăm 

bạn, và đến lúc ra về … 

Kiệt: Nhờ anh đóng cửa sổ lại cho tớ.  Trong này thấy 

hơi lạnh. 

Please close the window for me.  It’s a little chilly 

in here.  

Tuấn: Được.  Cần gì nữa không trước khi tớ về? 

Okay.  Need anything else I before I leave? 

Kiệt: Xin tắt điện trong bếp giùm luôn nhé. 

Please turn off the light in the kitchen too. 

Tuấn: Không thành vấn đề.  Còn gì nữa không? 

No problem.  Anything else? 

Kiệt: Ừm, làm ơn đưa cho tớ chai nước lạnh.  Nó ở đằng kia kìa. 

Ummm, please hand me the bottle of water.  It’s over there. 

Tuấn: Nè.  

Here. 

Kiệt: Cảm ơn. 

Thanks. 

Tuấn: Anh cẩn thận nhé.  Hãy chăm sóc tốt cho cái chân.  Đừng vấp 

phải đá; đừng quàng phải dây. 

Be careful.  Take good care of that leg.  Don’t trip over rocks; 

don’t get entangled by the strings. 

Kiệt: Đừng lo, tớ sẽ cẩn thận.  Cảm ơn nhé. 

Don’t worry, I’ll be careful.  Thanks.  
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Leg bone: xương chân Fractured: bị nứt 

About: khoảng Heal: lành 

In the mean time: trong thời gian này Wheelchair: xe lăn 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 

In the mean time, I will have to use the wheelchair. 

It will take about 3 months to heal. 

The doctor said my leg bone is fractured. 
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Bài 18: Một Ly Sữa 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

 

Trưa hôm đó, có một cậu bé nghèo bán 

hàng rong ở các khu nhà để kiếm tiền 

đi học.  Bụng đói cồn cào mà lục túi 

chỉ còn mấy đồng tiền ít ỏi, cậu liều xin 

một bữa ăn tại một căn nhà gần đó.  

Nhưng cậu giật mình xấu hổ khi thấy 

một cô bé ra mở cửa.  Và thay vì xin gì 

đó để ăn, cậu đành xin một ly nước 

uống.  Cô bé trông cậu có vẻ đang đói 

nên bưng ra một ly sữa lớn. 

Cậu bé uống xong, hỏi: 

− Tôi nợ bạn bao nhiêu? 

− Bạn không nợ tôi gì cả.  Mẹ dạy 

rằng chúng tôi không bao giờ nhận 

tiền khi làm một điều tốt. 
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Nhiều năm sau, cô gái đó bị căn bệnh 

hiểm nghèo.  Các bác sĩ trong vùng bó 

tay và chuyển cô lên bệnh viện trung 

tâm thành phố để các chuyên gia chữa 

trị.  Một bác sĩ chuyên gia được mời 

khám.  Khi nghe tên, địa chỉ của bệnh 

nhân, một tia sáng lóe lên trong mắt 

ông.  Ông đứng bật dậy và đi đến 

phòng bệnh nhân và nhận ra cô bé ngày 

nào ngay lập tức.  Ông đã gắng sức cứu 

được cô gái này.  Sau thời gian dài, căn 

bệnh của cô gái cũng qua khỏi.  Trước 

khi tờ hóa đơn thanh toán viện phí 

được chuyển đến cô gái, ông đã viết gì 

đó lên bên cạnh. 

Cô gái lo sợ không dám mở ra, bởi vì 

cô chắc chắn rằng cho đến hết đời thì 

cô cũng khó mà thanh toán hết số tiền 

này.  Cuối cùng cô can đảm nhìn, và 

chú ý đến dòng chữ bên cạnh tờ hóa 

đơn.... 

Đã thanh toán đủ bằng một ly 

sữa. 

Ký tên, 

Bác Sĩ Howard Kelly. 

Nước mắt vui mừng cứ thế dâng trào 

và lời từ trái tim cô gái thốt lên trong 

nước mắt:  Cảm ơn ông! 

Đây là câu chuyện có thật.  Bác Sĩ 

Howard Kelly là một y sĩ lỗi lạc, đã 

sáng lập ra Khoa Ung Thư tại trường 

Đại Học John Hopkins năm 1895. 
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Chú Thích 
 

Hiểm nghèo: vital, dangerous Trung tâm: center 

Chuyên gia: specialist Tờ hóa đơn: invoice 

Thanh toán: settle, pay Lỗi lạc: brilliant, notable 

 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Cậu bé bán hàng rong để làm gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Vì sao cậu lại xin một ly nước uống? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Cô bé đã đưa cho cậu cái gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Làm sao bác sĩ Kelly nhận ra được cô gái? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Trên tờ hóa đơn đã viết những gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Nhiều năm sau, cô gái đó bị căn bệnh hiểm nghèo.  Từ “hiểm nghèo” có nghĩa 

là: 

▪ Dễ chữa, không có 

nguy hiểm. 

▪ Khó chữa, nguy hiểm 

tới tính mạng. 

▪ Rất đau đớn. 

 

2. Các bác sĩ trong vùng bó tay...  Từ “bó tay” có nghĩa là: 

▪ Bị trói. ▪ Không làm gì được. ▪ Rất cố gắng. 

 

3. Các bác sĩ trong vùng bó tay và chuyển cô lên bệnh viện trung tâm thành 

phố...  Từ “trung tâm thành phố” có nghĩa là: 

▪ Ở giữa thành phố. ▪ Ở ngoài thành phố. ▪ Ở thành phố bên 

cạnh. 
 

4. Một bác sĩ chuyên gia được mời khám.  Từ “chuyên gia” có nghĩa là: 

▪ Có ngành chuyên 

môn. 

▪ Tổng quát. ▪ Thú y, chữa bệnh cho 

thú vật. 
 

5. ...cô chắc chắn rằng cho đến hết đời thì cô cũng khó mà thanh toán hết số tiền 

này.  Từ “thanh toán” có nghĩa là: 

▪ Còn thiếu nợ. ▪ Mượn người khác. ▪ Trả hết. 

 

6. Bác Sĩ Howard Kelly là một y sĩ lỗi lạc.  Từ “lỗi lạc” có nghĩa là: 

▪ Nhân từ. ▪ Tài giỏi khác thường. ▪ Vô dụng, không làm 

được gì. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-18 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Bung doi con cao ma luc tui 

chi con may dong tien it oi, cau 

lieu xin mot bua an tai mot can 

nha gan do. 

 

Ban khong no toi gi ca.  Me 

day rang chung toi khong bao 

gio nhan tien khi lam mot dieu 

tot. 

 

Truoc khi to hoa don thanh 

toan vien phi duoc chuyen den 

co gai, ong da viet gi do len 

ben canh. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc câu ở trang P-18 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-18 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Cô bé trôn cậu có vẻ đang đối nên bưng ra 

một ly xữa lớn. (3 lỗi) 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 
Các bác sĩ trong vùng bó tai và chuyển cô lên 

bện viện trung tâm thành phố để cách chuyên 

gia chữa trị. (3 lỗi) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Thứ Năm:  Tập Làm Văn – So Sánh 

Hãy chọn một trong những đề sau để viết một bài văn so sánh: 

• Học sinh Việt và học sinh Mỹ. 

• Hai người bạn. 

• Hai loại nước ngọt. 

• Hai ngày lễ. 

ĐIỂM SO SÁNH A B 
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Dùng những chi tiết trong bảng So Sánh để viết thành một bài văn: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 

 

Tiếng Nước Tôi 183 

 
 

Thứ Sáu:  Đàm Thoại 
(Giúp các em với cuộc đối thoại sau đây.) 

  

Bệnh: sick Nằm liệt giường: bedridden 

Thi rớt: fail Trả lại: return 

 

Tuần trước Hùng nghỉ học…  

Lan: Sao tuần trước Hùng không đi học? 

Why didn’t you go to school last 

week? 

Hùng: Hùng bị bệnh.  Hùng nằm liệt 

giường cả tuần. 

I was sick.  I was bedridden for the 

whole week. 

Lan: Hùng khỏe chưa? 

Are you feeling better? 

Hùng: Giờ thì khỏe rồi.  Tuần trước mình học gì vậy? 

I am better now.  What did we study last week? 

Lan: Mình học về Ngô Quyền và Trận Bạch Đằng.  Chúa Nhật tới, 

mình sẽ có bài thi ngắn về đề tài này. 

We studied about Ngô Quyền and the Battle of Bạch Đằng.  

Next Sunday, we will have a short quiz on this topic. 

Hùng: Lan cho Hùng mượn bài để học kẻo thi rớt.  

Let me borrow your notes to study.  Otherwise I may fail. 

Lan: Bài đây.  Nhớ trả lại cho Lan chiều Thứ Sáu nhé. 

Here are the notes.  Remember to return it to me on Friday 

evening. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Return: trả Need: cần 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 

Thank you for letting me borrowed the notes. 

When I need it, I will let you know. 

I will bring it over and return it to you tomorrow. 
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Bài 19: Giá Trị 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

 

Một thuyết trình viên nổi tiếng đã mở 

đầu buổi diễn thuyết của mình bằng 

cách giơ tờ 20 đô-la lên và hỏi hơn 200 

người tham dự rằng: 

─ Ai muốn có tờ 20 đô-la này? 

Rất nhiều cánh tay giơ lên.  Ông nói: 

─ Tôi sẽ đưa tờ 20 đô-la này cho một 

người trong số các bạn nhưng đầu 

tiên hãy để tôi làm điều này đã... 

Ông bắt đầu vò nát tờ 20 đô-la và sau 

đó lại hỏi: 

─ Ai vẫn muốn tờ tiền này? 

Vẫn có những cánh tay giơ lên. 

─ Được... Vậy nếu tôi làm thế này thì 

sao? 
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Ông ném tờ 20 đô-la xuống sàn, dùng 

giày dẫm mạnh lên.  Sau đó, ông nhặt 

nó lên.  Bây giờ tờ 20 đô-la đã nhàu nát 

và bẩn thỉu. 

─ Nào, giờ thì còn ai muốn nó nữa 

không? 

Ông hỏi, và vẫn có nhiều cánh tay giơ 

lên. 

─ Các bạn thân mến, các bạn vừa 

được học một bài học về giá trị.  Dù 

tôi có làm gì với đồng tiền này thì 

các bạn vẫn muốn nó vì giá trị của 

nó vẫn không hề giảm sút.  Nó vẫn 

có giá là 20 đô-la. 

Khỏe mạnh hay ốm yếu, lành mạnh 

hay tàn tật, thành công hay thất bại, đối 

với bạn bè, người thân, những người 

yêu mến bạn, bạn vẫn thật cần thiết.  

Giá trị của bạn là ở chính con người 

bạn.  Bạn thật đặc biệt.  Hãy luôn nhắc 

mình nhớ điều đó.  Đừng ngồi đếm 

những nỗi buồn mà hãy thử đếm xem 

bao nhiêu lần bạn được hạnh phúc.  
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Chú Thích 
 

Thuyết trình viên: speaker Diễn thuyết: speech, lecture 

Người tham dự: participants Nhàu nát: rumpled, torn 

Giá trị: value, worth Giảm sút: decrease, decline 

 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Thuyết trình viên mở đầu cuộc diễn thuyết của mình bằng cách nào? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Trước hết, ông làm gì với tờ 20 đô-la? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Sau khi vò nát tờ 20 đô-la, ông làm gì nữa? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Dù bị nhàu nát, giá trị của tờ 20 đô-la có bị giảm sút không? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Em học được gì qua câu chuyện này? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Một thuyết trình viên nổi tiếng đã mở đầu buổi diễn thuyết của mình bằng 

cách giơ tờ 20 đô-la lên...  Từ “thuyết trình viên” có nghĩa là: 

▪ Khán giả, người coi. ▪ Thính giả, người 

nghe. 

▪ Người trình bày trước 

đám đông. 
 

2. Một thuyết trình viên nổi tiếng đã mở đầu buổi diễn thuyết của mình bằng 

cách giơ tờ 20 đô-la lên.  Từ “buổi diễn thuyết” có nghĩa là: 

▪ Buổi học. ▪ Buổi nói chuyện. ▪ Buổi trình diễn văn 

nghệ. 
 

3. Ông bắt đầu vò nát tờ 20 đô-la...  Từ “vò” có nghĩa là: 

▪ Chà đi chà lại trong 

tay. 

▪ Dùng chân đạp lên. ▪ Xé ra thành từng 

mảnh vụn. 
 

4. Bây giờ tờ 20 đô-la đã nhàu nát và bẩn thỉu.  Từ “nhàu nát” có nghĩa là: 

▪ Có nhiều nếp nhăn và 

bị rách. 

▪ Lành lặn, không bị 

rách. 

▪ Thẳng thắn, phẳng 

phiu. 
 

5. Bây giờ tờ 20 đô-la đã nhàu nát và bẩn thỉu.  Từ “bẩn thỉu” có nghĩa là: 

▪ Dơ dáy. ▪ Gọn gàng. ▪ Sạch sẽ. 

 

6. Dù tôi có làm gì với đồng tiền này thì các bạn vẫn muốn nó vì giá trị của nó vẫn 

không hề giảm sút.  Từ “giảm sút” có nghĩa là: 

▪ Kém đi. ▪ Như cũ. ▪ Tăng lên. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-19 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Toi se dua to 20 do-la nay cho 

mot nguoi trong so cac ban 

nhung dau tien hay de toi lam 

dieu nay da... 

 

Ong nem to 20 do-la xuong 

san, dung giay dam manh len. 

 

Du toi co lam gi voi dong tien 

nay thi cac ban van muon no vi 

gia tri cua no van khong he 

giam sut. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc câu ở trang P-19 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-19 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Các bạn thân mến, các bạn vùa được hộc một 

bài học về giá chị. (3 lỗi) 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 
Giá trị cửa bạnh là ở chính cơn người bạn. (3 

lỗi) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Thứ Năm:  Tập Làm Văn – Tranh Luận 

Hãy chọn một trong những đề sau và viết một bài tranh luận: 

▪ Sự đòi hỏi điểm cao của bố mẹ. 

▪ Những trò chơi điện tử hung bạo. 

Bối Cảnh/Luận Đề: 

CHUYỂN TIẾP LUẬN ĐIỂM CHI TIẾT 

   

   

   

   Kết Luận: 
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Dùng những chi tiết trong bảng Tranh Luận để viết thành một đoạn văn: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Thứ Sáu:  Đàm Thoại 
(Giúp các em với cuộc đối thoại sau đây.) 

   

Phần:  order Liền: immediately 

 

Bố mẹ dẫn Trí và Mai đi ăn ở nhà hàng Việt Nam…  

Chị hầu bàn: Thưa, quý vị dùng gì ạ? 

What would you like to order please? 

Bố: Cô cho tôi tô phở đặc biệt lớn. 

Please give me a large bowl of “phở đặc biệt”. 

Chị hầu bàn: Còn chị dùng gì? 

What would you like to order, ma’am? 

Mẹ: Em cho chị một tô bún thịt nướng. 

Please give me a bowl of “bún thịt nướng”.  

Trí: Thưa cô, cháu muốn một phần bánh cuốn nhân thịt và một ly 

Coke. 

Miss, I want an order of “bánh cuốn nhân thịt” and a glass of 

Coke. 

Mai: Còn cháu, cháu muốn một phần bánh mì bò kho và một ly chè 

ba màu.  

For me, I want an order of “bánh mì bò kho” and a glass of 

“chè ba màu”. 

Chị hầu bàn: Quý vị cần gì nữa không?  Cảm ơn quý vị.  Đồ ăn sẽ ra liền. 

Do you need anything else?  Thank you.  The food will come 

out immediately. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Spring rolls: gỏi cuốn Fried rice: cơm chiên 

Iced tea: trà đá Drinks: thức uống 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 

The drinks will come out immediately. 

I want an order of fried rice and a glass of iced tea. 

Please give me three spring rolls. 
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Bài 20: Con Mắt Của Mẹ 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

 

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc 

nào tôi cũng ghét mẹ tôi.  Lý do là vì 

bà chỉ có một con mắt.  Bà là đầu đề để 

bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc 

tôi.  Một lần bà đến trường để kiếm tôi 

làm tôi phát ngượng.   Ngày hôm sau, 

một đứa bạn học la lên:  “Ê, tao thấy 

rồi.  Mẹ mày chỉ có một mắt!”  Tôi xấu 

hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất.  

Ngày hôm đó đi học về tôi nói với bà:  

“Mẹ chỉ muốn biến con thành trò 

cười!” 

Lớn lên, tôi lập gia đình và có mấy đứa 

con.  Tôi nói dối vợ rằng mình mồ côi 

từ nhỏ.  Tôi lén vợ thỉnh thoảng gởi 

một ít tiền về biếu mẹ, tự nhủ thế là 

đầy đủ bổn phận.  Tôi buộc bà không 

được liên hệ gì với tôi. 
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Một ngày kia, mẹ bất chợt đến thăm.  

Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ 

đứng trước cửa, mấy đứa con tôi có 

đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ.  Vừa 

giận vừa lo vợ tôi biết chuyện, tôi quát:  

“Sao bà dám đến đây làm con tôi sợ 

thế?  Đi khỏi đây ngay!”  Mẹ tôi lặng 

lẽ quay đi. 

Một hôm, nhân dịp đi công tác, tôi ghé 

qua căn nhà của mẹ, vì tò mò hơn là 

muốn thăm mẹ.  Mấy người hàng xóm 

nói rằng mẹ tôi đã mất vài ngày trước 

đó và do không có thân nhân, chính 

phủ đã lo mai táng chu đáo.  Tôi không 

nhỏ được lấy một giọt nước mắt. 

Họ trao lại cho tôi một lá thư mẹ để lại 

cho tôi: 

Con yêu quý, 

Mẹ xin lỗi về việc đã làm cho các cháu 

phải sợ hãi.  Mẹ ân hận vì đã làm con 

xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian 

con đi học ở đây. 

Con biết không, hồi con còn nhỏ, con 

bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. 

Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên 

mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con 

con mắt của mẹ.  Mẹ đã bán tất cả gia 

tài để bác sĩ có thể thay mắt cho con, 

nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc 

đó.  Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên 

người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ 

đã làm được cho con.  Con đã nhìn 

thấy cả một thế giới mới, bằng con mắt 

của mẹ, thay cho mẹ. 

Mẹ yêu con lắm, 

Mẹ. 
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Chú Thích 
 

Thơ ấu:  young, tender Đầu đề: topic 

Châm chọc: taunting, sneering Căm ghét: hatred 

Mồ côi: orphan Liên hệ: to contact 

 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Vì sao người con trai lại ghét mẹ mình? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Một lần khi mẹ đến trường để kiếm anh ta, anh ta cảm thấy như thế nào? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Khi mẹ đến thăm gia đình anh, anh đối xử với bà ra sao? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Khi về thăm mẹ, anh được tin gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Người mẹ đã hy sinh cho anh như thế nào? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi.  Từ “thơ ấu” 

có nghĩa là: 

▪ Còn nhỏ, rất ít tuổi. ▪ Đã già. ▪ Đã trưởng thành. 

 

2. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi.  Từ “châm chọc” có 

nghĩa là: 

▪ An ủi. ▪ Khen ngợi. ▪ Xói móc, trêu tức. 

 

3. Một lần bà đến trường để kiếm tôi làm tôi phát ngượng.  Từ “ngượng” có 

nghĩa là: 

▪ Hãnh diện. ▪ Mắc cở, xấu hổ. ▪ Vui mừng. 

 

4. Tôi lén vợ thỉnh thoảng gởi một ít tiền về biếu mẹ, tự nhủ thế là đầy đủ bổn 

phận.  Từ “đầy đủ bổn phận” có nghĩa là: 

▪ Chưa làm tròn trách 

nhiệm. 

▪ Đã làm tròn trách 

nhiệm. 

▪ Giúp người khác. 

 

5. Tôi buộc bà không được liên hệ gì với tôi.  Từ “liên hệ” có nghĩa là: 

▪ Nhớ tới. ▪ Qua lại, tiếp xúc. ▪ Quên đi. 

 

6. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con tôi có đứa 

cười nhạo, có đứa hoảng sợ.  Từ “lam lũ” có nghĩa là: 

▪ Rách rưới. ▪ Sạch sẽ. ▪ Xa lạ. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-20 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Ba la dau de de ban be trong 

lop che gieu, cham choc toi. 

 

Toi len vo thinh thoang goi mot 

it tien ve bieu me, tu nhu the la 

day du bon phan. 

 

Me da ban tat ca gia tai de bac 

si co the thay mat cho con, 

nhung chua bao gio me hoi 

han ve viec do. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc câu ở trang P-20 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-20 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Khi thấy một bà già trông có vẻ lăm lũ đứng 

trướt cửa, mấy đứa con tôi có đứa cười nhạo, 

có đứa hoản sợ. (3 lỗi) 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 

Mẹ không thể ngời yên nhìn con lớn lênh mà chỉ 

có mộc mắt, nên mẹ đã cho con con mắt của 

mẹ. (3 lỗi) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Thứ Năm:  Tập Làm Văn – Tranh Luận 

Hãy chọn một trong những đề sau và viết một bài tranh luận: 

• Sự tranh đua tốt hay xấu? 

• Có nên cho học sinh đánh giá các thầy cô không? 

Bối Cảnh/Luận Đề: 

CHUYỂN TIẾP LUẬN ĐIỂM CHI TIẾT 

   

   

   

   Kết Luận: 
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Dùng những chi tiết trong bảng Tranh Luận để viết thành một đoạn văn: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  
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Thứ Sáu:  Đàm Thoại 
(Giúp các em với cuộc đối thoại sau đây.) 

 

Nhức: aching Sâu răng: cavity 

Nha sĩ: dentist Tránh: avoid 

Nhát gan: chicken, cowardly Phiền: bugging 

 

Duy đang đau răng kinh khủng, nhưng anh ấy quyết 

không chịu đi gặp nha sĩ bởi vì đã mất can đảm sau một 

lần kia… 

Duy: Úi da!  Nhức răng quá!  

Ouch!  Such toothache!  

Vũ: Có lẽ anh bị sâu răng rồi.  Anh đã đi 

khám nha sĩ chưa? 

Maybe you have a cavity.  Have you 

gone to the dentist? 

Duy: Chưa, chưa đi.  Tôi sợ đi nha sĩ lắm.  Tôi cố tránh gặp nha sĩ 

cho bằng được. 

No, not yet.  I’m afraid of going to a dentist.  I try to avoid 

seeing a dentist at all costs. 

Vũ: Làm gì mà nhát gan thế!  Không đến nỗi tệ vậy đâu. 

Why be such a chicken!  It’s not that bad. 

Duy: Tôi không phải loại nhát gan, nhưng giá nào thì tôi cũng tránh 

cái ghế của nha sĩ. 

I’m not a chicken, but at any cost, I will avoid the dentist’s 

chair. 

Vũ: Ngay cả cái răng đang làm phiền anh như vậy, anh cũng không 

đi sao? 

Even with that tooth bugging you like that, you still won’t go? 

Duy: Đúng vậy! 

Correct! 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Twice: hai lần Brush: đánh răng 

Meal: bữa ăn Take great care: chăm sóc kỹ lưỡng 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 

I take great care of my teeth. 

I brush my teeth after every meal. 

I go to the dentist twice every year. 



 

 

  



 
  

  

 


