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LỜI TỰA 

Bộ sách Việt Ngữ Đàm Thoại được ra đời trước nhu cầu học Tiếng Việt 
một cách mau chóng với khả năng đọc và nói, dành cho học sinh không có 
điều kiện sống trong môi trường nói Tiếng Việt hàng ngày. 

Bộ sách có thể dùng trong các trường Việt Ngữ cộng đồng dành cho 
học sinh bắt đầu học Việt Ngữ ở tuổi thiếu niên. 

Trước hoàn cảnh trẻ em sinh ra ở Hoa Kỳ ngày càng nhiều nên việc 
học Tiếng Việt cần uyển chuyển để tạo sự hấp dẫn trong việc học. Bộ sách 
mong ước mang lại hứng thú cho học sinh bằng cách chỉ chú trọng vào ngôn 
ngữ đàm thoại mà không đặt nặng vấn đề viết văn, từ đó giảm bớt chất từ 
chương của môn học.  

Nội dung các bài học xoay quanh những sinh hoạt thường nhật quen 
thuộc để mang lại những kiến thức tổng quát hữu dụng. Tuy nhiên, kỹ năng 
đánh vần vẫn được coi trọng và dành cho một phần đáng kể trong bài học. 
Khi đánh vần đúng thì sẽ phát âm đúng, mà phát âm là điểm khó vượt qua 
nhất cho học sinh không quen nói Tiếng Việt.  

Ngoài vấn đề kỹ thuật ngôn ngữ, bộ sách cũng không quên chú tâm 
đến nguyên tắc căn bản trong giáo dục của người Việt Nam là “Tiên học lễ 
hậu học văn” hàm chứa trong nội dung các bài học. Vì lẽ ban biên soạn tin 
rằng lễ phép và đạo đức làm người là mục tiêu cuối cùng của giáo dục, và 
việc học Tiếng Việt là một phần của giáo dục. 

 Ban biên soạn hy vọng bộ sách tạo được hứng thú cho học sinh trong 
việc học Tiếng Việt và thành thật cám ơn các trường hay cơ sở sử dụng bộ 
sách này. 

Ban biên soạn 

Trần Văn Minh     
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CONVERSATIONAL VIETNAMESE 

VIỆT NGỮ ĐÀM THOẠI 

LEVEL 3 – CẤP 3 

 

BÀI 1 - LESSON 1  NÓI CHUYỆN ĐIỆN THOẠI - Telephone Conversations 

BÀI 2 - LESSON 2  GIA ĐÌNH VIỆT NAM - Vietnamese Family 

BÀI 3 – LESSON 3  TẾT TRUNG THU – Mid-Autumn Festival 

BÀI 4 - LESSON 4  LÀM QUEN - Making Friends 

BÀI 5 - LESSON 5  HỌC ĐƯỜNG - School 

BÀI 6 - LESSON 6  NGHỀ NGHIỆP – Occupation 

BÀI 7 - LESSON 7  XÃ HỘI – Social Life 

BÀI 8 - LESSON 8  SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG – Community Life 

BÀI 9 - LESSON 9  THIÊN NHIÊN - Nature 

BÀI 10 - LESSON 10 DU LỊCH - Travel 
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BÀI 1 - LESSON 1 

NÓI CHUYỆN ĐIỆN THOẠI 

Telephone Conversations 

 

 

 

 

 

 

 

A. ĐÀM THOẠI – Dialogue 
1. Hùng gọi điện thoại hỏi Nam về bài tập cho lớp học ngày mai. 

 
Điện thoại kêu. 
Nam  A lô!  
Hùng  Xin lỗi có Nam ở nhà không anh? 
Nam  Nam đây. Hùng đấy hả? Có chuyện gì không? 
Hùng  Cho tôi hỏi về bài tập toán được không? 
Nam  Được, bạn muốn hỏi bài số mấy? 
Hùng Tôi muốn hỏi Nam đáp số bài số 5. Đáp số Nam có là bao 

nhiêu? 
Nam Hùng chờ chút xíu nhé! Để tôi lấy tập ra xem. Đáp số bài số 

năm là 20. 
Hùng  Vậy hả? Tôi có đáp số là 22. 
Nam  Bạn xem lại có cộng sai không? 
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Hùng  Cám ơn Nam, tôi sẽ xem kỹ lại. 
Nam   Không có chi.  
Hùng  Hẹn gặp lại ở trường. Xin chào! 

 
Ngữ vựng 

điện thoại  telephone  
toán   math 
bài tập  homework 

tập   notebook 
đáp số  answer 
chút xíu  a little bit 

 
2. Thảo gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe bà ngoại. 

Điện thoại kêu. 
Bác Ba A lô! 
Thảo  Dạ thưa có bà ngoại ở nhà không bác Ba? Con là Thảo. 
Bác Ba Cháu Thảo chờ máy một lát nhé! 
Bà ngoại A lô! Cháu Thảo đấy hả? Cháu khỏe không? 
Thảo  Dạ thưa bà ngoại cháu vẫn khỏe. Bà ngoại có khỏe không? 
Bà ngoại Bà vẫn bình thường. 
Thảo  Cháu nghe mẹ nói bà mới bị té. Bà có sao không? 
Bà ngoại Cám ơn cháu hỏi thăm. Bà chỉ té nhẹ thôi, uống thuốc vài ngày 

đã bớt đau rồi. 
Thảo  Cuối tuần cháu tới đấm bóp cho bà ngoại nhé! 
Bà ngoại Ừ! Cuối tuần bà ở nhà. Cháu tới lúc nào cũng được. 
Thảo Dạ. Cháu sẽ tới thăm bà vào Thứ Bảy. Chúc bà mau bình phục. 

Cháu xin chào bà. 
 

Ngữ vựng 
chờ máy     to wait on the phone 
bình thường normal 
mới   just 
té   to fall 

bớt đau  pain abated  
cuối tuần  weekend 
đấm bóp  massage 
bình phục  to get well 
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3. Vân gọi điện thoại hỏi thăm Thu vì Thu vắng mặt trong lớp học hôm 
nay. 

 
Điện thoại kêu. 
Thu  A lô!  
Vân   Xin lỗi có phải Thu đó không? Vân đây!  
Thu  Thu đây! Có chuyện gì không Vân? 
Vân  Hôm nay không thấy Thu đi học. Thu có chuyện gì không? 
Thu  Sáng ngủ dậy thấy nhức đầu quá và người lên cơn sốt.  
Vân  Vậy Thu đi khám bác sĩ chưa? 
Thu  Mẹ Thu đã chở đi khám bác sĩ hồi sáng. Bác sĩ nói chỉ bị cảm 

thôi. 
Vân   Thu nghỉ cho khỏe để đi học lại. 
Thu Thu đã ngủ một giấc từ trưa tới giờ và thấy người khỏe hơn. 

Hôm nay cô giáo có cho bài tập về nhà không? 
Vân Cô Tâm chỉ ôn bài cũ để sửa soạn cho bài thi tuần tới. Vân cũng 

tính gọi để nhắc Thu. Thu nhớ xem lại các bài 5, 6, 7 nghe.  
Thu  Cám ơn Vân. Ngày mai Thu có thể đi học lại. 
Vân  Vân cũng mong gặp lại Thu. Chúc Thu mau lành bịnh.  
Thu  Cám ơn Vân đã hỏi thăm.  
 

Ngữ vựng 
nhức đầu     to have an headache 
cơn sốt  fever 
khám bác sĩ  to visit a doctor 
bị cảm  to catch a cold 
nghỉ   to take a rest 
ngủ một giấc to sleep soundly 

for a while 

từ trưa tới giờ from noon to 
now 

ôn bài to review lessons 
nhắc  to remind 
lành bịnh to get well 
hỏi thăm to inquire 
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A. TẬP ĐẶT CÂU – Practice making sentences 
1.   

Tôi  
 
 
Anh 

hỏi về 
tới thăm 
đi chung xe 
giúp tôi khiêng 
đọc cho tôi 
đóng 

bài toán 
anh bây giờ 
với anh 
cái bàn này 
địa chỉ nhà của anh 
cửa lại giùm tôi 

được không? 

Ngữ vựng 
thăm   to visit 
đi chung xe  to ride with 

khiêng  to carry 
địa chỉ  address 

2.   

Mình 
 
 
 
Chúng ta 

 
 
 
 
hãy 

đi chơi banh 
ăn phở 
xem phim 
thăm bạn Châu 
ăn cà rem 
tìm thầy Lâm 
tới nhà thờ 

đi. 

3.  

Cháu 
 
 
Tôi 

nghe 
 
 
 
 

mẹ nói 
 
 
họ nói  
 
 
anh ấy nói 

bà mới bị té. 
dì Nhung mới có em bé. 
cô Hồng mới dọn nhà về đây.  
ông hiệu trưởng mới rất trẻ tuổi. 
cô Tâm đang học hát ở hội trường. 
anh ấy vừa tìm được việc làm mới. 
bạn Lâm vừa thi đậu đại học. 
chị Mai của anh mới lấy chồng. 
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Ngữ vựng 
té   to fall 
dọn nhà  to move 
hội trường  hall 
việc làm  job 

đại học  university 
lấy chồng (bride) to get 

married 

  
B. HỌC VẦN – Learning syllables 

1. Vần “ec, oc, ôc” 
a. Tập đọc – Reading  

éc méc téc    
ẹc dở ẹc rẹc    
óc cóc dóc hóc móc khóc 
ọc cọc chọc đọc mọc sọc 
ốc dốc gốc lốc mốc tốc 
ộc cộc độc lộc mộc tộc 

 
b. Học ngữ vựng – Learning vocabulary 

 
 (bộ) óc 
(brain) 

con cóc 
(toad) 

nói dóc 
(to tell a lie) 

chọc tức 
(to tease) 

áo sọc 
(striped 
tee shirt) 

(cơn) lốc 
(tornado) 

gốc cây 
(three 
stump) 

(chất) độc 
 (toxic) 

thợ mộc 
 (carpenter) 
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c. Tập đọc các câu sau đây – Read the following sentences: 
 

1) Em nghe mẹ nói người nào có trán cao thì người đó có bộ óc thông 
minh. 

2) Anh có biết con cóc và con ếch khác nhau ở chỗ nào không?  
3) Nói dóc có nghĩa là nói dối nhưng cũng còn có nghĩa là nói những 

chuyện vui chơi không quan trọng. 
4) Các anh đừng chọc tức nó vì nghe nói nó hay nổi giận bất thường. 
5) Tôi chưa thấy chú Lợi mặc áo sọc bao giờ mà chỉ thấy chú mặc áo 

trơn. 
6) Cơ quan dự báo thời tiết cho biết vào 7 giờ tối qua có ba cơn lốc đi 

ngang qua thành phố.  
7) Anh có thể tưởng tượng gốc của loại thông Sequoia lớn đến nỗi cả hai 

mươi người ôm không? 
8) Tôi nghe nhiều bạn bè khuyên không nên ăn thực phẩm do Trung 

Quốc sản xuất vì có thể chứa chất độc hại. 
9) Ông ngoại em kể rằng hồi xưa ông là một người thợ mộc giỏi nhất 

làng và đồ vật gì ông đóng cũng được. 
 

Ngữ vựng 
trán   forehead 
quan trọng  important 
nổi giận  to get mad 
bất thường   unexpected 
áo trơn  plain shirt 

tưởng tượng to imagine 
ôm   to embrace, hug 
khuyên  to advise 
thực phẩm  food 
sản xuất  to produce 

   
 
 



VIỆT NGỮ ĐÀM THOẠI – CẤP 3 

CONVERSATIONAL VIETNAMESE – LEVEL 3 9 

2. Vần “om, ôm” 
a. Tập đọc – Reading 

 
om lom khom hom hem com cóp trông nom 
óm hóm khóm móm nhóm tóm 
òm còm chòm dòm hòm vòm 
ỏm chỏm dỏm mỏm ngỏm thỏm 
õm mõm     
ọm khọm sọm    
ôm gôm hôm nhôm tôm xôm 
ốm cốm đốm gốm lốm đốm  
ồm chồm đồm gồm mồm xồm 
ổm dổm nhổm xổm   
ộm cộm nộm trộm   

 
b. Học ngữ vựng – Learning vocabulary 

 
trông nom 
(to look after) 

trái khóm 
(pineapple) 

mỏm núi 
(mountain top) 

 

 
tôm khô 

(dried 
shrimp) 

 

lon nhôm 
(aluminum can) 

 lốm đốm 
 (spotted) 

chồm lên 
(to jump 

up) 

ngồi 
xổm 

 (squatting) 

kẻ trộm 
 (thief) 
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c. Tập đọc các câu sau đây – Read the following sentences: 
 

1) Anh muốn tìm sách truyện cổ tích Việt Nam thì phải hỏi người trông 
nom thư viện mới biết sách nằm ở kệ nào. 

2) Con gọi điện thoại hỏi xem chị Vi có muốn uống sinh tố khóm không 
thì mua. 

3) Khu vực bên này thì đông đúc và ồn ào; khu vực bên kia mỏm núi thì 
thưa thớt và yên tịnh. 

4) Bác Thu qua Louisiana thăm bạn đã mang về hàng chục pao tôm khô 
để tặng mọi người. 

5) Ba đã dặn không nên giục lon nhôm vào thùng rác mà bỏ vào thùng 
(chứa đồ) tái chế. 

6) Chú Vincent vừa mua được một con chó đốm thật xinh để làm quà 
sinh nhật cho cô Thu. 

7) Con chó của bạn Đức được huấn luyện kỹ lưỡng nên nó không có thói 
quen chồm lên người. 

8) Ngồi xổm trông có vẻ đơn giản nhưng không dễ mà ngồi kiểu đó lâu 
được. 

9) Nhà ông bà nội ở trong khu có người gác cổng nên không sợ ăn trộm. 
 

Ngữ vựng 
truyện cổ tích  fairy tale 
sinh tố   smoothie 
thưa thớt  sparse, sporadic 
yên tịnh   quiet 
hàng chục   dozen 
giục (đi)  to throw away 
thùng tái chế recycle bin 

huấn luyện  to train 
kỹ lưỡng  careful 
thói quen  habit 
đơn giản  simple 
kiểu   style 
người gác cổng security guard 
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C. KIẾN THỨC TỔNG QUÁT – General Knowledge 
1. Cách dùng “được” và “bị” – How to use “được” and “bị” 
- “Được” is used with good or positive meaning 
- “bị” is used with bad or negative meaning  

 
Tập đọc – Practice reading 

a) Bé Hoa đi xe đạp bị té. 
b) Chú Võ đã bị mất việc.  
c) Cả nhà bác Hai đang bị cúm.    
d) Tiểu bang Texas đang bị bão.  
e) Nhiều cây đã bị đổ sau cơn mưa.  

f) Chúng em được nghỉ học ngày mai. 
g) Tuần tới em được theo ba má lên San Jose thăm bác Chính. 
h) Em được tặng nhiều quà vào ngày sinh nhật của em. 
i) Tôi nghe nói anh ấy được nhận vào đại học Stanford. 
j) Nhà thờ này sẽ được sơn lại vào tuần tới. 

 
Ngữ vựng

mất việc   to lose job 
cúm   flu 
tiểu bang   state 

nhận    to accept 
nhà thờ   church 
sơn   to paint 

 
2. Cách dùng “phải, nên, không được, không nên, không bị” 

Tập đọc – Practice reading 
a) Ba phải dậy sớm để đi làm vì hãng ở rất xa. 
b) Ba phải thức khuya để làm xong công việc đó. 
c) Mọi người nên giữ lớp học sạch sẽ. 
d) Chúng ta nên đọc sách mỗi ngày.  
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e) Chúng ta không nên giúp nó làm điều xấu. 
f) Không nên vừa ăn vừa nói. 
g) Không được làm đổ nước lên thảm. 
h) Thọ muốn vào đội bóng rổ mà không được. 
i) Em đi thuyền lần đầu tiên nhưng không bị say sóng.    
j) Người biết vâng lời sẽ không bị phạt. 

 
Ngữ vựng 

hãng   company 
điều xấu  bad thing 
vừa… vừa  at the same time 
thảm   carpet 

bóng rổ  basketball 
thuyền  boat 
vâng lời  to obey 
phạt   to punish 

 
Đ. TẬP ĐỌC - Reading 
1. Bài tập đọc  

Căn nhà ma 
Gia đình Peter dọn đến một căn nhà mới. Những người hàng xóm nói 

với gia đình Peter rằng căn nhà này có ma nhưng ba má Peter không tin. 
Một ngày kia, khi Peter đang ngủ trong phòng của mình, nó nghe thấy 

tiếng sột soạt từ phòng kế bên. Peter hoảng sợ và hét lớn lên. Ba má Peter 
vội vã chạy đến. 

Peter nói với ba má nó rằng có một 
con ma trong căn phòng bên kia. Khi ba má 
Peter vào phòng đó xem thì thấy một con 
chuột đang chạy qua chạy lại. 

Thấy thế, Peter bật cười và ba má 
Peter giải thích cho nó hiểu rằng không có 
ma quỷ gì ở trên đời này. 
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Ngữ vựng 
nhà ma   haunted house  
dọn    to move  
tin    to believe  
tiếng sột soạt  noise 
hoảng sợ   to be scared  

chạy qua chạy lại  to run back 
and forth  

bật cười    to burst into laughing  
giải thích   to explain  
ma quỷ   ghost  
đời này   this world 

  
2. Câu hỏi – Questions: 

a) Ai cho gia đình Peter biết căn nhà mới có ma? 

__________________________________________________________________ 

b) Khi nghe thấy tiếng sột soạt từ phòng kế bên thì Peter làm gì?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c) Ba má Peter thấy gì ở phòng kế bên? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) Ba má Peter giải thích cho Peter thế nào? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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E. BÀI TẬP – Exercise 
1. Make sentences using “được không” with the part of sentence given: 
Thí dụ:  (given)  - học bài 
  (answer) - Tôi học bài với anh được không? 

a) vào nhà 

__________________________________________________________________ 

b) ngồi ở đây 

__________________________________________________________________ 

c) đánh đàn cho tôi nghe 

__________________________________________________________________ 

d) xếp ghế phụ 

__________________________________________________________________ 

e) chở anh tới thư viện 

__________________________________________________________________ 

f) cho tôi mượn cây bút chì 

__________________________________________________________________ 

 
2. Make sentences with “đi” 
Thí dụ:  (given)  Chúng ta chơi banh. 
  (answer) Chúng ta đi chơi banh đi. 

a) ăn phở 

__________________________________________________________________ 

b) xem phim 

__________________________________________________________________ 
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c) ăn trưa 

__________________________________________________________________ 

d) nhà thờ 

__________________________________________________________________ 

e) tới nhà Hoa 

__________________________________________________________________ 

f) bãi biển chơi 

__________________________________________________________________ 

 
3. Make sentences with “nghe nói” 
Thí dụ: (given) Cháu, bà mới bị té 
  (answer) Cháu nghe nói bà mới bị té. 
 

a) Tôi, bạn Nhi bị cảm 

__________________________________________________________________ 

b) Tôi, anh Tú bị đụng xe 

__________________________________________________________________ 

c) Em, chú Hải mới lấy vợ 

__________________________________________________________________ 

d) Em, ngày mai có mưa 

__________________________________________________________________ 

e) Tôi, trường Jefferson có đội bóng rổ giỏi 

__________________________________________________________________ 
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f) Tôi, các anh mới gặp lại nhau 

__________________________________________________________________ 

 
4. Answer the questions with words given in parentheses 

(Note: write the complete sentence, not just the answer part) 

a) Người ta nói người có trán cao thì thế nào?  (có bộ óc thông 

minh) 

__________________________________________________________________ 

b) Câu “chúng nó ngồi nói dóc với nhau” nghĩa là gì? (nói chuyện vui 

chơi) 

__________________________________________________________________ 

c) Tại sao không nên chọc tức bạn Châu? (hay nổi giận bất ngờ) 

__________________________________________________________________ 

d) Cơ quan dự báo thời tiết nói gì về mấy cơn lốc tối qua? (có ba cơn 

lốc đi ngang qua thành phố) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

e) Tại sao bạn anh khuyên không nên ăn thực phẩm Trung Quốc?  (có 

chứa chất độc hại) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

f) Ông ngoại anh làm nghề gì ở Việt Nam?   (thợ mộc) 

__________________________________________________________________ 
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5. Answer the questions with words given in parentheses 

(Note: write the complete sentence, not just the answer part) 

a) Anh có biết ai là người trông nom thư viện không? (người mặc áo 

xanh đang đứng nói chuyện ở đàng kia) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) Bạn muốn uống nước gì?   (sinh tố khóm) 

__________________________________________________________________ 

c) Nhà bạn ở đâu?     (bên kia đồi) 

__________________________________________________________________ 

d) Bác Thu qua Louisiana mang quà gì về vậy?  (tôm khô) 

__________________________________________________________________ 

e) Lon nhôm giục vào thùng nào vậy ba?  (thùng tái chế) 

__________________________________________________________________ 

f) Ai là chủ hai con chó đốm vậy chị?    (cô mặc áo hồng đó) 

__________________________________________________________________ 

 
6. Fill in the blanks with “bị” or “được” 
 

a) Những học sinh đó đi trễ nên _____ phạt. 

b) Sàn nhà này hơi trơn nên coi chừng ____ té. 

c) Hôm nay ba đi làm về ____ ướt mưa vì không mang theo dù. 

d) Tết năm ngoái em _________ tới 100 đồng tiền lì xì. 
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e) Anh Lãm mới kiếm ___________ việc làm mới. 

f) Xe của anh cần phải ___________ thay nhớt.  (thay nhớt: oil change) 

 
7. Fill in the blanks with “phải, nên, không được, không nên, không bị” 
 

a) Ba ___________ đi đón em Bảo ở trường. 

b) Anh _________ mua hoa hồng tặng cô ấy. 

c) Các em _______________ mang thức ăn vào trong lớp học. 

d) Chúng ta _______________ ăn mặc bê bối khi đến nhà thờ. 

e) Vinh nộp bài đúng ngày nên _____________ trừ điểm. 

f) May mà mình đi sớm nên _______________ kẹt xe. 
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BÀI 2 - LESSON 2 

GIA ĐÌNH VIỆT NAM 

Vietnamese Family 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A. ĐÀM THOẠI – Dialogue 

Ghi chú:  

LIÊN HỆ GIA ĐÌNH – Relationship in the family  

The basic unit in Vietnamese society is the family. The order within a 
Vietnamese family is very important. Each person has to address another 
person and himself accordingly. Otherwise, he will be seen as impolite or 
worse, disrespectful (hỗn láo). For example,  

- A child referring to itself in speaking to its parents will use the kin term 
“con”.  
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- An older brother/sister referring himself/herself in speaking to his/her 
younger brother or sister as “anh/chị” and address younger siblings as 
“em”.  

- A student will address his male teacher as “thầy” or female teacher as 
“cô” and refers himself as “em” or “con” (in case a teacher of same 
age as his parents). 

- In case of friends, if names are known, then names were used to 
address each other. If names are not known, a person addresses the 
other as “anh” for male or “chị” for female. For politeness an older 
person should address even a younger person as “anh” or “chị”.  

- Between opposite sex, a man addresses the lady as “cô”. The man 
could use “bà”, but “cô” is preferred to imply a young lady. 

- Among relatives, kin terms are used. To address people who are older 
than oneself, a person should use terms accordingly, as “ba, má, bố, 
mẹ, ông, bà, chú, cô, bác…” and referred oneself as “con, cháu”. And 
in conversation, a younger person should use “vâng”, “dạ” for “yes” 
answer, not “đúng” hay “được”. In case of a “no” answer, “vâng”, “dạ” 
should also be used but followed by an explanation of the 
disagreement.  

 

1. Đối thoại giữa Mai với họ hàng tới dự tiệc tại nhà ba má Mai 
a. Mai chào hỏi bác Khải 
 
Mai  Kính chào bác Khải! Xin mời bác vào. Ba má cháu đang chờ bác. 
Bác Khải Cháu Mai đây hả? Lâu ngày không gặp mà đã cao gần bằng bác 

rồi. 
Mai  Thưa bác, hôm nay các anh chị có tới không bác? 
Bác Khải À! Chỉ có chị Kim tới thôi và có lẽ cũng sắp tới rồi. Các anh chị 

khác đều bận công việc nên không tới được. 
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b. Mai chào hỏi bà nội 
Mai  Kính chào bà nội! Bà nội khỏe không? Cháu là cháu Mai. 
Bà nội Chào cháu. Bà vẫn khỏe. Cháu Mai lớn thế này rồi hả? Năm nay 

cháu học lớp mấy rồi? 
Mai Thưa bà, cháu đang học lớp 5. Hôm nay cháu phụ mẹ nấu món 

ăn mà bà nội thích. Đố bà nội là món gì? 
Bà nội Để bà nội đoán xem… Phải món gà nấu măng khô không?  
Mai  Đúng rồi. Bà nội đoán hay quá! Làm sao bà nội biết? 
Bà nội Thì tháng trước cô Tâm về Việt Nam chơi có mang theo một ít 

măng khô cho mẹ con đó mà!  
Mai Bà nội giỏi thật! Cháu mong bà nội luôn mạnh khỏe để sống mãi 

với con cháu. 
 

c. Mai chào hỏi anh họ tên là Hòa 
Mai  Chào anh Hòa! Anh khỏe không?  
Anh Hòa Chào Mai! Anh vẫn bình thường. 
Mai  Anh Hòa lái xe tới đây có xa không? Hy vọng là không bị kẹt xe. 
Anh Hòa Hôm nay là cuối tuần nên đường sá ít xe, không bị kẹt.  
Mai Nãy giờ em mong anh tới để nhờ anh giúp ý kiến trang trí cây 

thông Giáng Sinh. 
Anh Hòa Việc này cũng dễ thôi. Em đã có cây thông và mọi vật dụng 

trang trí chưa, như bóng đèn điện, dây kim tuyến, ngôi sao, quả 
cầu. 

Mai Mẹ em đã mua đầy đủ. Năm nay, mẹ giao trách nhiệm trang trí 
cây Giáng Sinh cho em.  

Anh Hòa Chừng nào em muốn bắt tay vào việc? 
Mai  Lúc nào cũng được. Nhưng càng sớm càng tốt. 
Anh Hòa Vậy sau bữa tiệc tối nay được không? Tiện đây anh làm luôn. 
Mai  Vâng, vậy thì tốt quá! Cám ơn anh. 
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Ngữ vựng 
họ hàng relatives 
bận (rộn) busy 
phụ  to help 
đoán  to guess 
măng khô dried bamboo shoot 
đường sá street 
bị kẹt (xe) to get stucked in traffic 

trang trí  to decorate 
trách nhiệm responsibility 
cây Giáng Sinh Chrismas tree 
chừng nào  when 
càng sớm càng tốt as soon as 

possible 
tiện đây  as for now 

 

2. Đối thoại giữa Mai và anh Tú 
Anh Tú và Mai trong một chuyến đi chơi sở thú cùng ba má 
 
Anh Tú Mai ơi!  
Mai  Dạ. 
Anh Tú Đi với anh xem mấy con cọp trước nhé! 
Mai  Vâng, nhưng sau đó mình đi xem con voi nghe anh. 
Anh Tú Anh nghĩ gần khu cọp có các con beo, con sư tử nên mình xem 

qua mấy con này trước khi vào khu con voi. 
Mai  Vâng, tùy ý anh, mấy con thú dữ đó làm em sợ thôi.      
Anh Tú Ừ, vậy thì sau khi xem cọp, mình đi qua khu của con voi và các 

con thú hiền lành nhé. 
 
Chú thích: người miền Bắc có câu nói “gọi dạ bảo vâng”, có nghĩa là khi 
đáp lại một lời gọi, như “Mai ơi!”, thì câu trả lời phải là “dạ”, nhưng khi 
trả lời một mệnh lệnh, như “lấy giùm anh ly nước”, thì câu trả lời là 
“vâng”. Tuy nhiên, đối với người miền Nam thì “dạ” được dùng cho cả 
hai trường hợp. 
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Ngữ vựng 
con cọp (hổ) tiger 
con voi  elephant 
con sư tử  lion 

thú dữ  predator 
khu (vực)  area 
tùy ý anh  it’s up to you 

 
3. Thầy giáo và Kim nói chuyện về liên hệ gia đình. 
 
Thầy giáo Các em phải nhớ kỹ, người Việt Nam rất coi trọng vấn đề 

xưng hô. Dựa vào cách xưng hô, người ta có thể đánh giá 
tư cách của một người. 

Kim   Thưa thầy, làm sao mình nhớ hết các cách gọi? 
Thầy giáo  Mình phải nhớ hết chứ, nhưng cũng không khó lắm đâu. 
Kim   Thưa thầy, cho em hỏi. Anh em của ba gọi là gì? 
Thầy giáo Theo tiếng miền Bắc, anh hay chị của ba gọi là bác. Em 

trai của ba gọi là chú. Còn em gái của ba gọi là cô. 
Kim Còn bên mẹ thì gọi làm sao vậy thầy? 
Thầy giáo Anh chị của mẹ gọi là bác theo miền Bắc. Em trai của mẹ 

gọi là cậu và em gái là dì. 
Kim Em nhớ rồi. Gia đình em xưng hô theo miền Bắc nên gọi 

bất cứ ai lớn hơn bố là bác và nhỏ hơn bố là chú hay cô. 
 

Ngữ vựng 
kỹ (lưỡng) careful 
coi trọng to value 
vấn đề problem, subject 

đánh giá        to weigh, evaluate 
tư cách characteristics 
bất cứ ai whoever
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B. TẬP ĐẶT CÂU – Practice making sentences 
1.  

Lâu ngày không gặp 
 
Trông lớn như vậy 
 
Không chịu làm việc 

mà cháu 
 
nó 

đã cao gần bằng bác rồi. 
đã vào đại học rồi. 
chỉ mới mười một tuổi. 
chỉ mới học lớp năm.  
đòi có xe mới. 
đòi ở nhà lầu. 

 
Ngữ vựng 

đại học  university 
đòi   to ask for 

mới   just 
nhà lầu  multi-story house 

 
2.  

Cháu phụ mẹ nấu món ăn 
Tôi sẽ phải học môn học 
Cô Hồng đã cho em món quà 
Ba đã tìm được cái kìm 
Các em có làm hết bài tập 
Làm sao ba biết con thích áo đó 

mà mẹ thích. 
tôi không thích.  
em hằng mong ước. 
ba làm mất ở ngoài sân. 
thầy cho ra tuần trước không? 
mua?  

 
Ngữ vựng 

món ăn  meal 
hằng   used to, has been 
mong ước  to wish 

kìm   pair of pliers 
làm mất  to lose 
cho ra  to give out 
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3.  

(Có) phải đó là 
 
anh là 
 
con chó này là 
các ti vi này  

món gà nấu măng khô 
xe của chú Hùng 
bạn của Hưng 
cầu thủ của đội túc cầu ở trường 
của nhà ở cuối đường 
đang bán hạ giá 

không? 

 
Ngữ vựng 

cầu thủ  player 
đội   team 
túc cầu  soccer 

cuối đường      the end of the street 
bán   to sell 
bán hạ giá  on sale 

 
C. HỌC VẦN – Learning syllables 
1. Vần “on, ôn” 
a. Tập đọc – Reading 
 
on con lon ngon son thon 
ón bón đón món ngón rón 
òn còn dòn đòn hòn mòn 
ỏn cỏn con  đỏ hỏn vỏn vẹn   
õn nõn nà     
ọn chọn dọn lọn ngọn nhọn 
      
ôn chôn đôn khôn tôn thôn 
ốn chốn đốn khốn rốn tốn 
ồn dồn đồn hồn tồn vồn 
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ổn bổn hổn hển tổn   
ỗn hỗn     
ộn bề bộn độn nhộn trộn lộn xộn 

 
b. Học ngữ vựng – Learning vocabulary 
 

 (cây) son 
(lipstick) 

phân bón 
(fertilizer) 

ngón tay 
(finger) 

 

 
hòn đảo 

(island) 

 

bút chì 
nhọn 

(pointed 
pencil) 

 chôn 
 (to bury) 

đốn cây 
(to chop 

down tree) 

linh hồn 
 (soul) 

trộn 
 (to mix) 

 
c. Tập đọc các câu sau đây – Read the following sentences: 

1) Chị Nhung phải trở lại Macy để trả lại cây son mua hôm qua vì chị 
không thích. 

2) Có lẽ mùi hôi này là do những người thợ làm vườn rải phân bón ngoài 
sân cỏ. 

3) Anh Nam đã vô ý cắt vào ngón tay khi gọt vỏ trái xoài. 
4) Ngoài khơi của Los Angeles có hòn đảo tên là Catalina rất đẹp và là 

địa điểm du lịch có tiếng. 
5) Ngân hãy ra ngoài vườn hái cho mẹ vài bông hồng, nhưng coi chừng bị 

gai nhọn đâm nhé! 
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6) Sau vườn nhà ông nội có một cái hố lớn do ông đào để chôn lá cây và 
rau cỏ để làm phân bón. 

7) Cây này cần phải được đốn đi vì nó quá cao có thể đổ vào nhà khi 
mưa bão đến. 

8) Năm nào Vinh cũng tham dự Lễ Các Linh Hồn ở nghĩa trang Chúa 
Chiên Lành và nhân tiện ghé thăm mộ bà ngoại. 

9) Món gỏi do chị Hoa làm được trộn với nhiều thứ rau nên ăn rất lạ 
miệng và ngon.    

Ngữ vựng 
trở lại   to come back 
trả lại   to return 
rải   to spread 
vô ý   unintentionally 
gọt    to peel  
xoài   mango 

địa điểm  place, location 
du lịch  vacation 
có tiếng  well known 
hố   hole, pit 
tham dự  to attend 
nhân tiện  by the way 

 
2. Vần “ơm, ơn” 
a. Tập đọc – Reading 
 
ơm bơm cơm đơm rơm thơm 
ớm cớm chớm gớm mớm sớm 
ờm bờm bờm xờm nờm nợp sỡm sờ  
ởm đởm lởm chởm rởm tởm 
ỡm ỡm ờ     
ợm bợm hợm ngợm   
 
ơn cơn đơn hơn sơn trơn 
ớn cà chớn cong cớn lớn sớn sác trớn 
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ờn chập chờn đờn hờn nhờn sờn 
ỡn cỡn giỡn    
ợn cợn lợn rợn   

 
b. Học ngữ vựng – Learning vocabulary 
 

cơm 
chiên 

(fried rice) 

rau 
thơm 
(herb) 

 
bờm ngựa 
(horse mane) 

 
(đường) 

lởm chởm 
 (rocky road) 

 

nghịch 
ngợm 

(naughty) 

thùng 
sơn 

 (paint 
bucket) 

 
giận hờn 

(angry) 

đùa 
giỡn 

 (playful) 

 

 
ghê rợn 

 (scary) 

 
c. Tập đọc các câu sau đây – Read the following sentences: 

1) Trong các món ăn của bữa tiệc hôm nay, tôi thích nhất món cơm 
chiên tôm. 

2) Mỗi thứ rau thơm thích hợp với các món ăn khác nhau như: húng quế 
hợp với phở, rau răm hợp với bún bò huế, canh giới hợp với bún riêu, 
v.v. 

3) Trong cuộc diễn hành xe hoa sáng nay, có một đoàn cảnh sát cưỡi 
toàn những con ngựa có bờm dài trông thật đẹp. 

4) Đàng sau nhà này có con đường đi bộ lởm chởm đá sỏi xuyên qua 
khu rừng thông rất đẹp. 
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5) Những học sinh nghịch ngợm làm đổ kệ sách trong lớp học hôm qua 
đều bị kêu lên phòng hiệu trưởng.   

6) Đây là những thùng sơn còn dư cần phải đem tới trung tâm phế thải 
để vất bỏ. 

7) Chị Ba đang giận hờn anh Ba vì anh không chịu chở chị đi chợ. 
8) Đừng đùa giỡn với mấy con dao này vì ba mới mài hôm qua. 
9) Phim khủng long thật ghê rợn đã làm em mất ngủ đêm qua. 

 
Ngữ vựng 

bữa tiệc  treat, party 
thích hợp  suitable 
diễn hành  parade 
đoàn   group 

trung tâm  center 
phế thải  waste 
mài   to sharpen 
khủng long  dinosaur 

 
D. KIẾN THỨC TỔNG QUÁT – General Knowledge 
1. Từ ngữ về liên hệ gia đình – kinship terms 
 
  Other meanings 
cụ great grandfather/mother very old gentleman/lady 
ông grandfather Mr., Sir 
bà grandmother Mrs., Madam, older lady 
cha father priest 
bố, ba father  
mẹ, má mother  
bác father’s older brother (and 

his wife) or sister (and her 
husband) 

older man or woman 
older male or female friend of 
parents 
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chú father’s younger brother male friend of father (of younger 
age) 

thím wife of father younger 
brother 

young married woman 

cô father’s younger sister miss, young woman, female teacher 
cậu mother’s younger brother 

(Northern region) 
mother’s brother (Southern 
region) 

young male friend 

dì mother’s younger sister 
(Northern region) 
mother’s sister (Southern 
region) 

female friend of mother 

anh older brother male friend, male sweetheart 
chị older sister female friend 
em younger sibling child, young friend, female 

sweetheart 
con offspring child of close friend 
cháu grandchild, nephew, niece young child of friend, child 

 
2. Cách dùng “chính” và “tự” – How to use “chính” and “tự” 
Tập đọc – Reading 

a) Chính tay ba tôi đã đóng bàn học bằng gỗ cho tôi. 
b) Chính tay vợ tôi đã nấu món canh chua này. 
c) Có phải chính Lam viết bài luận văn này không?  
d) Tôi phải tự nấu ăn chứ ai nấu cho bây giờ! 
e) Bé Greyson đã biết tự múc đồ ăn một mình. 
f) Tôi tự hỏi không biết ai đã để lời nhắn “cám ơn” lên bàn của tôi. 
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3. Cách dùng “những” và “các” – How to use “những” and “các” 
Ghi chú: Các: xác định, chỉ toàn thể 
Những: vừa bất định vừa xác định tùy trường hợp. 
 
a. Các: xác định, số nhiều, toàn thể 

i. Tất cả các học sinh lớp 7 đứng vào hàng này. 
ii. Các loại hoa mà anh thấy ở đây đều là giống đặc biệt khó kiếm. 
iii. Ai cũng biết các anh hát trong ca đoàn Hồng Ân. 
iv. Tôi đã mua giùm bạn tuyển tập các bài thánh ca mới nhất. 
v. Xin mời các bạn tới nhà tôi ăn mừng sinh nhật của tôi vào Thứ Bảy 

này.    
b. Những: xác định, số nhiều 

i. Hoa mai, hoa đào hay hoa cúc là những loại hoa thường được trưng 
trong nhà vào ngày Tết. 

ii. Đây là những bài toán khó mà tôi chưa giải được. 
iii. Những người đang đứng nói chuyện ở đàng kia đều là bạn của tôi cả. 
iv. Một trong số những lý do mà tôi tới trễ là vì kẹt xe.  
v. Nhớ mặc những chiếc áo mẹ mới mua cho con để đi học. 

 
c. Những: bất định, số nhiều 

i. Tôi chỉ mới gặp những người đó lần đầu tiên. 
ii. Hai trong số những người ngồi trong bàn này là bạn học chung trường 

với tôi. 
iii. Khi mùa xuân đến, những con chim ruồi thường đến đây làm tổ trên 

cây liễu sau vườn. 
iv. Những ai không có tiền thì tôi sẽ cho mượn. 
v. Có những người thích vẻ bề ngoài nhưng cũng có những người thích 

sống thực với con người mình. 
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Ngữ vựng 
gặp   to meet 
chung  together 
chim ruồi  hummingbird 

cây liễu  willow 
mượn   to borrow 
vẻ bề ngoài  appearance 

 
Đ. TẬP ĐỌC - Reading 
1. Bài tập đọc  

Con khỉ và hai con mèo 
Ngày xưa, có hai con mèo tìm 

thấy một miếng pho mát và cắt ra làm 
hai để chia nhau. Nhưng khổ nỗi miếng 
pho mát này lại lớn hơn miếng kia một 
chút. Con mèo nào cũng đòi ăn miếng 
to hơn. Sau đó cả hai đồng ý đi đến một con khỉ để nhờ giải quyết.  

Khỉ nói, “Hãy yên tâm. Tôi sẽ làm cho cả hai miếng pho mát bằng 
nhau.” Sau đó khỉ cắn miếng pho mát lớn. Nhưng khỉ cắn hơi nhiều làm cho 
miếng bên kia trở nên lớn hơn. Vì thế, khỉ lại cắn miếng pho mát lớn kia. 
Khỉ tiếp tục cắn từng miếng pho mát cho đến khi cả hai miếng trở nên bé 
xíu.  

Thấy vậy, hai con mèo năn nỉ, “Thưa ông! Chúng tôi hài lòng rồi. Xin 
ông để lại cho chúng tôi hai miếng pho mát còn lại.” 

Con khỉ khôn lanh trả lời: “Đây là tiền công cho tôi để giải quyết vấn 
đề.” Trong lúc nói câu này, khỉ nhanh tay bỏ hai miếng pho mát còn lại vào 
miệng. 

Ngữ vựng 
miếng  piece  
pho mát  cheese  
chia   split  
khổ nỗi  unfortunately  

đòi   to assert, to claim  
giải quyết   to solve 
hãy yên tâm don’t worry  
cắn   to bite  

https://tiengviethuchanh.files.wordpress.com/2015/09/h2.png
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trở nên  to become  
tiếp tục  to continue  
từng miếng  each piece  
cho đến khi  until  
bé xíu  very small  

năn nỉ  to beg  
hài lòng  to satisfy  
khôn lanh  shrewd  
nhanh tay      quickly (with hands) 

 

2. Câu hỏi – Questions: 

a. Hai con mèo tranh giành cái gì? 

__________________________________________________________________ 

b. Hai con mèo phải nhờ ai giải quyết bất đồng?  (bất đồng: disagreement) 

__________________________________________________________________ 

c. Khỉ nói gì với hai con mèo? 

__________________________________________________________________ 

d. Con khỉ cắn hai miếng pho mát thế nào? 

__________________________________________________________________ 

e. Ai đã ăn miếng pho mát cuối cùng? 

__________________________________________________________________ 

 
E. BÀI TẬP – Exercise 
1. Make sentences using “thưa” with part of the sentence given: 
Thí dụ:  (given)  - bác, hôm nay các anh chị có tới không bác? 
  (answer) - Thưa bác, hôm nay các anh chị có tới không bác? 

a) bà, xin mời bà dùng trà. 

__________________________________________________________________ 
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b) ông, cháu tìm thấy mắt kiếng của ông đây.  

__________________________________________________________________ 

c) ba, con đã làm bài tập xong rồi. 

__________________________________________________________________ 

d) mẹ, mẹ muốn con giúp gì không? 

__________________________________________________________________ 

e) cô, mẹ con muốn nói chuyện với cô. 

__________________________________________________________________ 

f) bác, có anh Tâm ở nhà không bác?    

__________________________________________________________________ 

 
2. Make sentences using “mà” with part of the sentence given: 
Thí dụ:  (given)  - tôi phải học môn học, tôi không thích 
  (answer) - Tôi phải học môn học mà tôi không thích. 

a) tôi biết nấu món trứng chiên, ba tôi thích 

__________________________________________________________________ 

b) tôi đã đi tới vườn cây, anh chị sắp sửa tới chơi ở L.A.   

__________________________________________________________________  

c) chúng tôi sẽ không mua những thứ, các cô ấy không muốn 

__________________________________________________________________ 

d) Bích giải được bài toán, cả lớp đều bị bí  (bị bí: to get stuck) 

__________________________________________________________________ 

e) Hôm nay mẹ nấu món cơm tấm, cả nhà đều thích 
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__________________________________________________________________ 

f) Bạn nói những điều, tôi nghĩ rất hợp lý  (hợp lý: reasonable) 

__________________________________________________________________ 

  
3. Make sentences using “phải… không?” with part of the sentence given: 
Thí dụ:  (given)  - đó là xe của chú Hùng. 
  (answer) - Phải đó là xe của chú Hùng không? 

a) anh là chủ chiếc xe này 

__________________________________________________________________ 

b) anh có đàn ghi ta điện 

__________________________________________________________________ 

c) anh là người tôi gặp ở nhà thờ hôm qua 

__________________________________________________________________ 

d) anh là con ông Hòa 

__________________________________________________________________ 

e) cô là vợ chú Kim 

__________________________________________________________________ 

f) con đường này dẫn tới bãi biển 

__________________________________________________________________ 

 

4. Answer the questions with words given in parentheses 

(Note: write the complete sentence, not just the answer part) 
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a) Tại sao chị Nhung phải trở lại Macy để trả lại cây son? (chị không 

thích) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) Mùi hôi này là gì vậy?  (mùi phân bón do thợ làm vườn mới rải hôm 

qua) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

c) Hòn đảo nổi tiếng đẹp ở ngoài khơi L.A. là gì?   (Catalina Island) 

__________________________________________________________________ 

d) Ông nội đào một hố lớn ở sau nhà làm gì vậy?  (chôn rác rau cải làm 

phân bón) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

e) Tại sao phải đốn cây dừa này đi vậy?  (cây dừa quá cao sợ bị đổ)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

f) Tại sao món gỏi ăn lạ miệng?  (được trộn với nhiều loại rau)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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5. Answer the questions with words given in parentheses 

(Note: write the complete sentence, not just the answer part) 

a) Bữa tiệc hôm nay bạn thích nhất món gì?  (món cơm chiên tôm) 

__________________________________________________________________ 

b) Rau canh giới thích hợp với món ăn gì?  (bún riêu) 

__________________________________________________________________ 

c) Ai đã bị kêu lên văn phòng hiệu trưởng?  

(những học sinh làm đổ kệ sách) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) Chúng ta phải làm gì với những thùng sơn dư này? (đem tới trung tâm 

phế thải) 

__________________________________________________________________ 

e) Tại sao chị Ba giận anh Ba?  (anh không chịu chở chị đi chợ) 

__________________________________________________________________ 

f) Ai đã mài dao mà sắc quá vậy?  (ba đã mài hôm qua) 

__________________________________________________________________ 

 
6. Fill in the blanks with “chính” or “tự”. 

a) ___________ ba của anh Lạc đã tặng cho ca đoàn mình 100 đồng. 

b) Anh có biết _____________ tay cô ấy may mấy cái khăn quàng này 

không?       (khăn quàng: neckerchief) 

c) Có phải __________ anh đã viết bản nhạc này không? 



VIỆT NGỮ ĐÀM THOẠI – CẤP 3 

CONVERSATIONAL VIETNAMESE – LEVEL 3 38 

d) Tôi không biết nó có thể _________ lo cho mình khi đi học xa không. 

e) Mỗi người đều phải _______ tìm ra phương cách thích hợp để học. 

f) Con phải biết ______ cột giây giầy chứ!  

7. Fill in the blanks with “những” or “các”. 

a) Tất cả __________ phải có mặt đúng giờ mới được vào xem văn nghệ. 

b) Đây là ____________ thứ trái cây Việt Nam khó kiếm. 

c) Có phải ___________ anh học trong lớp toán của thầy Tú không? 

d) ___________ điều tôi nói hoàn toàn là sự thật. 

e) Không biết _________ bạn muốn ăn uống gì không? 

f) Tôi không hiểu _____________ điều ông ấy nói. 
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BÀI 3 - LESSON 3 

TẾT TRUNG THU 

Mid-Autumn Festival 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

A. ĐÀM THOẠI – Dialogue 

1. Gia đình Mai nói chuyện về Tết Trung Thu 
 
Bố  Tuần tới là Tết Trung Thu rồi.  
Mẹ Em vừa mua ba hộp bánh trung thu để biếu ông bà nội, ông bà 

ngoại và một hộp cho nhà mình. 
Mai Má có mua cho con và em Phú lồng đèn chưa? Con muốn lồng 

đèn cá chép cho năm nay. 
Mẹ Má tính sẽ mang con và em Phú đi mua lồng đèn vào ngày mai. 
Bố Em tính mua lồng đèn ở đâu? Anh thấy ở dưới khu Little Saigon 

có bán nhiều kiểu lồng đèn. 
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Má Vậy ngày mai cả nhà mình cùng đi xuống Little Saigon mua lồng 
đèn. 

Ngữ vựng 
biếu  to give, to offer 
lồng đèn lantern 

cá chép carp 
kiểu  style

 
2. Mai hỏi mẹ về ngày Tết Trung Thu 
 
Mai  Thưa mẹ, Tết Trung Thu là ngày nào vậy? 
Mẹ Tết Trung Thu là ngày rằm Tháng Tám âm lịch, tức là ngày 15 

Tháng Tám âm lịch. 
Mai Thế người ta làm gì vào ngày Tết Trung Thu? 
Mẹ Tết Trung Thu là ngày hội cho cả người lớn và trẻ em. Đây cũng 

là dịp con cái biếu quà cho ông bà và cha mẹ để tỏ lòng hiếu 
thảo. 

Mai  Còn trẻ em thì làm gì vậy mẹ? 
Mẹ Tết Trung Thu còn được gọi là Tết Nhi Đồng, tức là ngày lễ đặc 

biệt dành cho trẻ em. Sau khi mặt trời lặn, trẻ em thi đua rước 
đèn với những lồng đèn đủ kiểu đủ màu. 

Mai Trẻ em rước đèn trung thu là thế nào vậy mẹ? 
Mẹ Tức là trẻ em họp lại thành từng đoàn với lồng đèn trên tay và đi 

lại trong khu phố. 
 

Ngữ vựng 
ngày hội  festival 
hiếu thảo  piety 
đặc biệt        special 
dành cho  to reserve 
thu đua   to compete 

họp (lại)  to gather 
từng đoàn  by the group 
đi lại to go back and forth 
khu phố  neighborhood 
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3. Mẹ Mai và Mai đi mua lồng đèn trung thu 
 
Mai Mẹ ơi, ở đây bán nhiều lồng đèn nhưng con không biết mua lồng 

đèn nào? 
Mẹ Lựa lồng đèn giống như lựa búp bê. Con gái thì mua loại lồng 

đèn hợp với con gái như đèn xếp, đèn cá chép hay bươm bướm. 
Mai Còn con trai thì chơi lồng đèn nào? 
Mẹ  Con trai thì chơi đèn xếp, đèn con thỏ, con gà hay ngôi sao. 
Mai Vậy con chọn đèn bươm bướm cho con và đèn con gà cho em 

Phú. 
Mẹ Con chọn giỏi lắm! Hai loại đèn này mắc tiền nhất. 

 
Ngữ vựng 

lựa  to choose 
giống  like, same 
con gái  girl 
(thích) hợp     appropriate, relevant  

đèn xếp paper folding lantern 
bươm bướm butterfly 
con thỏ  rabbit 
mắc tiền  expensive 

 
4. Mai và Nhung rủ nhau rước đèn trung thu 

 
Mai Tối nay Nhung có muốn đi rước đèn trung thu với mình không? 
Nhung Ừ, Nhung muốn đi rước đèn trung thu nhưng không biết đi với ai 

và đi đâu. 
Mai Tối nay ba má Mai sẽ chở Mai tới Hội Chợ Trung Thu ở dưới 

phố để rước đèn. 
Nhung Cho Nhung đi với vì Nhung chưa đi bao giờ. 
Mai Em Tạo của Nhung có muốn đi chung không? 
Nhung Nếu xe có dư chỗ thì xin cho em Tạo đi chung. À, mình sẽ làm 

gì ở Hội Chợ Trung Thu? 
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Mai Ở hội chợ sẽ có những cuộc rước đèn cho trẻ em và những trẻ 
em nào có lồng đèn đẹp sẽ được phần thưởng.  

Nhung Vậy thì vui quá! Nhung muốn đi ngay bây giờ. 
 

Ngữ vựng 
phố downtown 
hội chợ festival 
đi chung to go together 

dư chỗ extra seat 
xin please 
ngay bây giờ right away 

 
B. TẬP ĐẶT CÂU – Practice making sentences 
1. Tập đọc các câu sau đây – Reading the following sentences: 
 
Cô muốn mua 

 
thích   
thích ăn 
mua  
sống 
học 

lồng đèn 
áo màu 
loại nước hoa 
ở nhà hàng 
bánh trung thu ở tiệm 
ở tiểu bang 
ở trường 
lớp năm ở trường 

nào? 

 
Ngữ vựng 

nước hoa  perfume 
tiệm   shop 

nhà hàng  restaurant 
tiểu bang  state 

 
2.  
Anh ăn ở nhà hàng này 

đi chơi Disneyland 
tới tiệm sách này 

mấy lần 
 
 

rồi? 
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đi qua tiểu bang Texas 
sống ở thành phố này 
học Việt Ngữ 
làm việc ở hãng này  
lái chiếc xe này 

 
bao nhiêu năm 
 
 
 

 
Ngữ vựng 

tiệm sách  bookstore 
thành phố  city 

hãng   firm, company 
lái   to drive

 
3.  
Tôi đi sở thú San Diego 

đi ăn ở tiệm này 
đã qua tiểu bang Texas  
đã gặp cô ấy  
đã học Việt Ngữ  
đã sống ở đây 
mua chiếc xe này 
quen với anh ấy 

hai lần 
nhiều lần 
vài lần 
khoảng ba lần 
ba năm 
mười năm  
lâu  
lâu lắm 

(rồi). 

 
Ngữ vựng 

sở thú  zoo 
gặp   to meet 
sống   to live 

quen      to know, to be acquainted 
lâu lắm  very long 

 
C. HỌC VẦN – Learning syllables 
1. Vần “óp, ọp, ốp, ộp, ớp, ợp” và “ót, ọt, ốt, ột, ớt ợt” 
a. Tập đọc – Reading 
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óp bóp chóp góp hóp móp 
ọp cọp dọp gọp họp vọp 
ốp bốp cốp lốp sốp tốp 
ộp bộp chộp gộp hộp sộp 
ớp chớp hớp khớp lớp nhớp 
ợp chợp hợp lợp ngợp rợp 
 
ót bót chót hót lót rót 
ọt bọt gọt lọt ngọt sọt 
ốt dốt hốt mốt nhốt tốt 
ột cột hột lột một nhột 
ớt bớt hớt nhớt thớt vớt 
ợt chợt dợt đợt lợt vợt 

 
b. Học ngữ vựng – Learning vocabulary 
 

 
cái bóp 
(wallet) 

 
cốp xe 

(car trunk) 

 
hớp nước 
(sip of water) 

 
lợp 
mái 
nhà 

 (to roof) 

lót gạch 
(tiling) 

 
gọt vỏ 
 (to peel) 

 
cột cờ 

(flag pole) 

hớt tóc 
  (hair 

cutting) 

 

dợt đá 
banh 

 (practice 
soccer) 
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c. Tập đọc các câu sau đây – Read the following sentences: 
1) Chị Nữ đã bỏ quên cái bóp với bằng lái xe ở nhà bác Lân hôm qua 

nên hôm nay chị phải nhờ người khác chở đi làm. 
2) Con ra mở cốp xe và mang tất cả thức ăn đi chợ vào nhà cho mẹ. 
3) Suốt từ sáng đến giờ tôi chỉ uống được vài hớp nước vì quên mang 

chai nước uống theo xe. 
4) Những người thợ lợp mái nhà làm việc cực nhọc giữa trời nóng 90 độ 

thật là đáng phục. 
5) Mẹ muốn phòng tắm được lót gạch mới vì gạch cũ đã bị nứt vài 

miếng. 
6) Cậu Long chỉ biết ăn táo (được) gọt vỏ nhưng cậu không biết làm. 
7) Bác Hùng vừa dựng hai cột cờ thật cao trước sân nhà để treo cờ Mỹ 

và cờ Việt Nam.  
8) Chú Định bị mất việc và đi tìm việc mới mấy tháng nay nhưng vẫn 

chưa được, nên đành phải đi học nghề hớt tóc. 
9) Mỗi cuối tuần, Phúc đều đi dợt đá banh với các bạn để giữ sức khỏe. 

 
Ngữ vựng 

bằng lái xe  driver license 
đáng phục  respecful 
nứt   cracked 

mất việc  to lose the job 
đành phải  had to 
giữ sức khỏe to stay healthy 

 
2. Vần “uc, ưc” và “ut, ưt” 
a. Tập đọc – Reading 

úc chúc cúc lúc húc phúc 
ục cục chục gục lục mục 
ức bức chức đức thức tức 
ực bực cực đực lực thực 
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út bút chút hút nút rút 
ụt bụt cụt hụt lụt vụt 
ứt bứt dứt đứt mứt nứt 
ựt dựt nhựt    

 
b. Học ngữ vựng – Learning vocabulary 
 

chúc 
mừng 

(congratu 
lation) 

 
hạnh phúc 
(happiness) 

 (hình) 
lục giác 
(hexagon) 

 
bức 

tranh 
 (picture) 

 
khổ cực 
(misery) 

nút áo 
 (shirt 

button) 

 
lụt lội 

(flooding) 

 
chấm dứt 

  (to end) 

 

 
cướp dựt 
 (robbery) 

 
c. Tập đọc các câu sau đây – Read the following sentences: 

1) Chúc mừng bác có cháu nội trai trông thật kháu khỉnh.  
2) Tôi thấy anh ta lúc nào cũng cười thì chắc anh ta hạnh phúc lắm.  
3) Kiểu xây hình lục giác của nhà thờ Thánh Giuse ở gần đây trông có 

vẻ như một đền thờ Hồi Giáo.  
4) Hôm qua đi chợ trời tôi thấy một bức tranh thật đẹp và nét vẽ tinh 

xảo nhưng không mang theo đủ tiền để mua. 
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5) Cha mẹ đi làm khổ cực để nuôi dưỡng và dạy dỗ ta nên người thì ta 
phải biết vâng lời và làm theo những điều cha mẹ dạy bảo. 

6) Vinh mải chơi banh mà không biết đã bị mất hai cái nút áo. 
7) Thời tiết năm nay hơi kỳ lạ; nơi thì hạn hán, nơi thì lụt lội đến nỗi 

chính phủ phải ra lệnh tình trạng khẩn cấp. 
8) Mùa Đông đã chấm dứt nhưng những cơn lạnh từ miền Bắc vẫn thổi 

về làm cho mùa cam năm nay bị mất mùa. 
9) Tôi nghe nói nạn cướp dựt ở Việt Nam hiện nay rất thịnh hành nên 

không muốn đi Việt Nam chơi nữa. 
 

Ngữ vựng 
kháu khỉnh  cute 
kiểu xây     (construction) design 
trông có vẻ  look like 
đền thờ Hồi Giáo  mosque 
Hồi Giáo  Islam 
tinh xảo  delicate, detail 
hạn hán  drought 

chính phủ  government 
tình trạng khẩn cấp state of 
emergency 
mất mùa  failed harvest 
nạn   bad situation 
thịnh hành  popular 
đi chơi  to go on vacation  

 
D. KIẾN THỨC TỔNG QUÁT – General Knowledge 
1. Tĩnh từ – Adjectives  
Tĩnh từ là chữ phụ nghĩa cho danh từ. 
 
Tập đọc – Reading 

a) Đây là loại cây lạ mà tôi chưa từng thấy. 
b) Đôi giày dơ này là của ai vậy?  
c) Trái táo xanh này chua là phải rồi.  
d) Bữa cơm tối nay có món cá chiên giòn. 
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e) Chú Lâm là người vui vẻ nhất trong đám bạn của chú. 
f) Dòng suối này chảy chậm rãi và có nước trong vắt.  (suối: spring) 

g) Bà nội thích ăn trứng gà nâu hơn trứng gà trắng. 
h) Những đám mây xám đen này sẽ đem tới cơn mưa lớn. 

 
Ngữ vựng 

lạ  strange 
chưa từng not ever 
chiên giòn crispy fried 

êm đềm quiet 
trong vắt cristal clear 
xám đen dark grey 

 
2. Động từ “thì, là” – Verbs “thì, là” 
Ghi chú: động từ “thì, là” trong Tiếng Việt thường được hiểu ngầm vì thế 
chúng chỉ được dùng khi cần thiết. 
 
Khi cần thiết – when necessary 
 

a) Nam là con thứ tư trong gia đình có tám người con. 
b) Mai là ngày lễ Mẹ rồi mà tôi chưa mua quà gì cho mẹ tôi. 
c) Ai là chủ nhà vậy? 
d) Chúng tôi luôn hãnh diện mình là người Việt Nam. 
e) Chăm học thì dĩ nhiên sẽ được điểm cao. 
f) Hôm nay mình giúp người khác thì ngày mai có người sẽ giúp mình. 
g) Thức khuya nhiều thì sẽ dễ bị bệnh thôi! 
h) Không sớm thì muộn nó cũng gây ra tai nạn với lối lái xe ẩu thế này. 

Ngữ vựng 
hãnh diện  proud 
dĩ nhiên  naturally 
điểm   grade 

tai nạn  accident 
lối, kiểu  way, style 
ẩu   careless
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Khi hiểu ngầm – when “thì, là” can be omitted 
 

a) Con chó trắng này (là) của ai mà sủa nhiều quá vậy? 
b) Tôi (là) rất vui khi biết tin anh ra trường cử nhân. (cử nhân: bachelor) 

c) Cái nón này không phải (là) của anh hay (là) của tôi thì (là) của ai. 
d) Anh chàng đó (thì) hiền lành và ít nói nhất trong số các bạn của anh.  
e) Trái dưa hấu (thì) thật đỏ nhưng lại không được ngọt. 
f) Học nhạc (thì) vui lắm nhưng cũng không phải dễ. 

 
Đ. TẬP ĐỌC - Reading 
1. Bài tập đọc  

 

Ăn Cắp Là Xấu 

Một ngày nọ, Rosy đi tới một tiệm tạp hóa 
để mua bánh mì. Khi nhìn thấy người chủ đang 
bận rộn với các khách hàng khác, Rosy đã lấy cắp 
vài viên kẹo đường. 

Khi về tới nhà, mẹ Rosy hỏi đã lấy các viên 
kẹo đường ở đâu. Rosy đành phải nói sự thật với mẹ. 

Mẹ Rosy nói, “Ăn cắp rất là xấu. Người chủ tiệm có thể không nhìn 
thấy con nhưng Chúa luôn thấy tất cả các việc con làm. Vì vậy, ta không bao 
giờ ăn cắp.” 

Rosy hiểu ra những lời mẹ nói và quay trở lại tiệm tạp hóa để trả lại 
mấy viên kẹo đường cho người chủ tiệm. 

Người chủ tiệm rất vui khi thấy sự thành thật của Rosy và thưởng cho 
Rosy một ít kẹo đường. 

https://tiengviethuchanh.files.wordpress.com/2015/12/h3.png
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Ngữ vựng 
tiệm tạp hóa convenient store 
lấy cắp   to steal 
kẹo đường   toffee  
viên    piece 

sự thật   the truth 
thành thật   honest 
phần thưởng  award

 
2. Câu hỏi – Questions: 
 

a) Rosy đi đâu để mua bánh mì? 

__________________________________________________________________ 

b) Rosy đã lấy cắp cái gì?  

__________________________________________________________________ 

c) Sau khi Rosy nói sự thật với mẹ, mẹ Rosy nói gì? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) Người chủ tiệm làm gì sau khi Rosy trả lại kẹo? 

__________________________________________________________________ 

 
E. BÀI TẬP – Exercise 
1. Đặt câu hỏi với chữ “nào” theo chỉ dẫn của thí dụ sau đây: 
Thí dụ:  (cho sẵn)  - cô, muốn mua lồng đèn 
  (câu trả lời) - Cô muốn mua lồng đèn nào? 
 

a) cô, muốn mua áo 

__________________________________________________________________ 

b) chị, thích loại nước hoa  
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__________________________________________________________________ 

c) bạn, thích ăn ở nhà hàng 

__________________________________________________________________ 

d) mẹ, thường mua bánh trung thu ở tiệm 

__________________________________________________________________ 

e) anh ấy, làm việc ở thành phố 

__________________________________________________________________ 

f) bạn anh, học ở trường    

__________________________________________________________________ 

 
2. Đặt câu với chữ “mấy lần rồi” theo chỉ dẫn của thí dụ sau đây:  
Thí dụ:  (cho sẵn)  - ăn ở nhà hàng này 
  (câu trả lời) - Anh ăn ở nhà hàng này mấy lần rồi? 

a) đi chơi Disneyland 

__________________________________________________________________ 

b) tới công viên này   

__________________________________________________________________  

c) đi qua tiểu bang Texas 

__________________________________________________________________ 

d) đi thăm cầu Golden Gate ở San Francisco 

__________________________________________________________________ 

e) chơi bóng rổ ở sân này 

__________________________________________________________________ 
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f) đọc cuốn sách này 

__________________________________________________________________ 

 3. Đặt câu với một phần của câu cho sẵn, theo chỉ dẫn của thí dụ sau đây: 
Thí dụ:  (cho sẵn)  - đi sở thú San Diego hai lần 
  (câu trả lời) - Tôi đi sở thú San Diego hai lần rồi. 

a) đi ăn ở tiệm này nhiều lần 

__________________________________________________________________ 

b) tới công viên này hai lần 

__________________________________________________________________ 

c) đã qua tiểu bang Texas vài lần 

__________________________________________________________________ 

d) đã thấy cô ấy nhiều lần 

__________________________________________________________________ 

e) đã học Việt Ngữ ba năm 

__________________________________________________________________ 

f) làm bạn với anh ấy nhiều năm 

__________________________________________________________________ 

4. Trả lời câu hỏi với phần trả lời cho sẵn. 
Ghi chú: trả lời với câu hoàn chỉnh, chứ không chỉ với phần trả lời 

a) Tại sao chị Nữ phải nhờ người khác chở đi làm?  
(chị bỏ quên cái bóp với bằng lài xe ở nhà bác Lân) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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b) Tuấn ra xe mang gì vào nhà cho mẹ?  (mang thức ăn) 

__________________________________________________________________ 

c) Tại sao mẹ muốn phòng tắm được lót gạch mới?    

(mẹ không thích màu gạch cũ nữa) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) Cậu Long thích ăn trái cây nào hơn?  (thích ăn nho hơn) 

__________________________________________________________________ 

e) Bác Hùng dựng hai cột cờ trước nhà để treo cờ gì vậy?   

(cờ Mỹ và cờ Việt Nam)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

f) Tại sao chú Định đi học nghề hớt tóc vậy?  

(bị thất nghiệp và không kiếm được việc làm mới)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
5. Trả lời câu hỏi với phần trả lời cho sẵn. 
Ghi chú: trả lời với câu hoàn chỉnh, chứ không chỉ với phần trả lời 

Tại sao anh ta vui vẻ vậy? (mới được lên lương) (lương: salary) 

__________________________________________________________________ 

a) Tại sao ta phải vâng lời cha mẹ?  

(cha mẹ nuôi nấng và dạy dỗ ta nên người) 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

b) Tại sao Vinh mất mấy nút áo?  (chơi banh) 

__________________________________________________________________ 

c) Thời tiết năm nay khác thường thế nào?   

(nơi thì lụt lội, nơi thì hạn hán) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) Mùa Đông thường chấm dứt vào tháng nào? (Tháng Ba hàng năm) 

__________________________________________________________________ 

e) Tại sao anh không muốn đi Việt Nam chơi nữa?  

(nạn cướp dựt quá nhiều) 

__________________________________________________________________ 

 
6. Điền vào chỗ trống với “là” hay “thì”. 

a) Nam ______ người con thứ ba trong gia đình tám người con. 

b) Mai ______ ngày Lễ Mẹ phải không? 

c) Ai ______ chủ nhà này vậy?      

d) Chúng tôi luôn hãnh diện ______ người Việt Nam 

e) Chăm chỉ ________ sẽ được điểm cao 

f) Giúp người ________ sẽ được người giúp lại. 
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BÀI 4 - LESSON 4 

LÀM QUEN 

Making Friends 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
A. ĐÀM THOẠI  
1. Như và Yến gặp nhau ở thư viện. 
 
Như  Chào chị, xin lỗi có phải chị làm ở đây không? 
Yến  Vâng, chị cần gì không? 
Như  Tôi muốn tìm sách lịch sử nói về cuộc nội chiến của Mỹ. 
Yến Sách lịch sử nằm ở hàng L và sách lịch sử nội chiến có thể ở kệ 

L2.  
Như Thưa chị, mỗi người có thể mượn được bao nhiêu cuốn sách? 
Yến Mỗi người có thể mượn tới 15 cuốn và thời hạn mượn là hai 

tuần.  
Như Còn dĩa nhạc hay băng hình thì mượn được bao lâu?  
Yến Dĩa nhạc hay băng hình thì mượn được một tuần.  
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Như Xin cho tôi hỏi một chuyện khác. Ở đây có cần người làm 
không?  

Yến Tất cả việc làm ở đây đều là việc tình nguyện. Nếu chị muốn làm 
thì để tôi hỏi bà giám đốc giùm cho.  

Như Tôi tên là Như. Tôi rất muốn làm việc ở thư viện. 
Yến Vâng, mời chị tới quầy lấy đơn để điền. 
 

Ngữ vựng 
lịch sử  history 
nội chiến  civil war 
hàng   aisle 
kệ   shelf 
mượn   to borrow 
dĩa nhạc  CD 

băng hình  video, DVD 
tình nguyện  volunteer 
để tôi hỏi  let me ask 
quầy   counter 
đơn   application 
điền (vào)  to fill out

 
2. Võ và Nam gặp nhau ở sân bóng rổ. 
 
Võ  Chào anh. Xin lỗi, tôi vào chơi chung được không? 
Nam  Được, may quá chúng tôi cần thêm một người nữa cho đủ số. 
Võ  Tôi tên là Võ. Xin lỗi, tên anh là gì? 
Nam  Tôi tên là Nam và đàng kia là hai bạn của tôi: Hải và Thu. 
Võ  Các anh có thường chơi banh ở sân này không?  
Nam Tuần nào chúng tôi cũng ra chơi một lần cho khỏe. Nhà anh có 

ở gần đây không? Ra chơi với chúng tôi cho vui. 
Võ Tôi ở khu bên kia đường. Thỉnh thoảng tôi mới ra đây chơi banh 

vì không có bạn chơi. 
Nam Vậy là anh đồng ý gia nhập nhóm này rồi phải không? 
Võ Cám ơn các anh. Được các anh cho chơi chung thì vui quá, 

nhưng chỉ sợ chơi dở làm các anh mất hứng. 
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Nam Không sao. Chơi nhiều sẽ giỏi ngay. Miễn là mình hợp ý với 
nhau. 

Võ Cám ơn các anh.  
Ngữ vựng 

chơi  to play 
chơi chung  to play together 
may quá  luckily 
đủ số quantitatively enough 
đàng kia  over there 
thường  often 
sân  playing court 
cho khỏe  to be healthy 

bên kia đường on the other side 
of the street 

gia nhập  to participate 
nhóm  group 
mất hứng  to loose the fun 
không sao  never mind 
miễn là  as long as 
hợp ý  to get along with

 
3. Mai mời Lan và Vân tới nhà dự sinh nhật của Mai. 
 
Mai Chào hai bạn, cuối tuần này hai bạn có rảnh không? 
Lan Tôi không bận gì, chỉ ở nhà làm bài tập và đọc sách thêm. 
Vân Thứ Bảy tôi phải đi học giáo lý, Việt Ngữ và đi lễ. Nhưng Chủ 

Nhật thì rảnh nguyên ngày. 
Mai Tôi tính mời hai bạn tới nhà dự sinh nhật của tôi vào trưa ngày 

Chủ Nhật. 
Lan Vui quá! Tôi sẽ tới. 
Vân Tôi cũng sẽ tới. Mình là bạn thân mà. Tôi nhớ sinh nhật năm 

ngoái của Mai thật là vui.  
Lan    Đúng rồi, tôi thích nhất là ông hề. Ông làm trò thật vui. 
Mai Mẹ Mai cũng đã mời ông hề năm ngoái cho năm nay rồi. Biết 

các bạn thích mà! 
Vân Cám ơn Mai. Vân cũng đã sửa soạn quà cho Mai rồi. 
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Ngữ vựng 
rảnh   to have time 
nguyên ngày whole day 
tính   to plan 

(tham) dự  to participate      
ông hề  clown 
làm trò to make funny trick 

 
4. Tân và Linh gặp nhau trên chuyến xe buýt tới trường. 
 
Tân  Thưa anh, chỗ này có ai ngồi chưa? 
Linh  Thưa anh chưa. Xin mời anh ngồi. 
Tân Cám ơn anh. Tôi tên Tân. Xin hỏi anh tên gì? 
Linh Tôi tên Linh. Hân hạnh được biết anh. 
Tân Xe buýt hôm nay có vẻ vắng người. Chắc có nhiều người bị bệnh 

nên nghỉ học. 
Linh Có lẽ vậy. Trời đang chuyển mùa từ Thu sang Đông nên rất dễ bị 

cảm. 
Tân Anh nói đúng. Năm nay thời tiết thay đổi bất thường. Cứ một 

tuần nóng một tuần lạnh. 
Linh Tôi nghe nói do hiện tượng khí nhà kính làm cho trái đất nóng 

lên và gây ra sự thay đổi thất thường. 
Tân Và cũng vì vậy mà tiểu bang Cali của mình đã bị hạn hán mấy 

năm rồi. 
Linh Tôi cũng nghe tin tức nói mùa đông năm nay mình sẽ có nhiều 

mưa đến có thể gây ngập lụt. 
Tân Tiên đoán thời tiết thì không biết có đúng hay không, nhưng tôi 

cũng mong thà có mưa nhiều còn hơn không mưa.  
Linh Đúng vậy. Ít ra nước mưa sẽ đổ đầy các hồ chứa đã bị cạn tới đáy 

rồi. 
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Ngữ vựng 
chỗ  seat 
có vẻ  to seem 
vắng người don’t have many 

people 
chuyển  to turn, change 
bất thường  unexpected 
khí nhà kính green house gas 
trái đất  earth 

thất thường  unexpected 
hạn hán  drought 
gây  to cause 
ngập lụt  flood 
thà  would rather 
hồ chứa  reservoir 
cạn  dried 
đáy  bottom 

 
B. TẬP ĐẶT CÂU 
1.  

Xin lỗi, có phải chị làm 
học 
sống 
đón xe buýt 
là người quản lý 
mua sách giáo khoa 
quen chị Oanh  
học tiểu học 

ở đây? 

 
Ngữ vựng 

đón  to wait for 
xe buýt bus 
người quản lý manager 

sách giáo khoa textbook  
quen  to get known 
tiểu học elementary school 

 
2.  

Xin lỗi, tôi vào chơi chung 
ngồi ở đây 

được không? 
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làm bạn với anh 
ghé thăm ba anh 
đi học cùng với anh 
học bài chung với anh 
phụ anh một tay 
tham gia vào nhóm của anh 

 
Ngữ vựng 

chung together 
lạm bạn to be friend 
ghé thăm to visit 
cùng  with, together 

phụ   to help 
tham gia to get involved 
nhóm  group 

 
3.  

Các anh 
 
 
 
Các chị 

thường  chơi banh ở sân này 
ăn trưa ở tiệm này 
tới thư viện này mượn sách 
đánh đàn ghi ta với nhau  
đi chung xe 
uốn tóc ở tiệm Curly Hair 
đi lễ ở nhà thờ Saint Paul 
giúp nhà thờ làm chả giò bán gây quỹ  

phải không? 

 

Ngữ vựng 
ăn trưa  to eat dinner 
mượn   to borrow 
đánh đàn   to play (musical 
instrument) 

uốn tóc  to get hair curled 
gây quỹ  to raise fund 
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C. HỌC VẦN 
1. Vần “uê, uy, up” 
a. Tập đọc 

uê khuê thuê xum xuê   
uế Huế tuế thuế vạn tuế  
uề huề xuề xòa    
uệ duệ huệ nhuệ tuệ hậu duệ 
 
úy húy súy túy thúy ma túy 
ủy hủy tủy thủy   
ũy lũy     
ụy lụy ngụy nhụy thụy quỵ lụy 
 
úp cúp giúp húp núp xúp 
ụp cụp chụp sụp lụp xụp lặn ngụp 

 
b. Học ngữ vựng 

 
thuê 
nhà 

(to rent) 

đánh 
thuế 

(to tax) 

hoa 
huệ 
(lilly) 

 
 

ma túy 
 (narcotic) 

tàu 
thủy 
(ship) 

 

lũy tre 
 (bamboo 
cluster) 

nhụy 
hoa 
(pisti) 

 
cái cúp 
  (trophy) 

 
chụp hình 

 (to take 
picture) 
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c. Tập đọc các câu sau đây: 
 

1) Gia đình chú Lộc mới được bảo lãnh từ Việt Nam sang và đang tìm nhà 
ở gần nhà thờ để thuê. 

2) Bắt đầu từ tháng 1 năm 2016, thuế tiêu thụ sẽ tăng thêm một phần 
trăm. 

3) Mẹ thường mua hoa huệ trưng nhà vào ngày Tết chứ không mua hoa 
mai hay hoa đào như người ta. 

4) Anh chị nên dọn tới vùng này ở vì trường học ở đây rất tốt và chưa 
từng có một vụ lộn xộn nào liên quan tới ma túy.  

5) Khi đi du lịch Alaska, người ta thường đi tàu thủy để có thể xem cá 
voi và các khối băng sơn ngoài biển. 

6) Em nghe bà ngoại kể làng của bà ở Việt Nam có lũy tre dài mọc dọc 
hai bên đường dẫn vào trong làng. 

7) Cây măng cầu này có nhiều trái là do ông nội phải chấm từng nhụy 
hoa đó.  

8) Tôi đoán các cúp mà bạn trưng trong nhà là phần thưởng từ các kỳ thi 
Việt Ngữ trong những năm qua phải không?  

9) Tiếc quá mình đã quên mang theo máy chụp hình để chụp những 
cảnh đẹp này. 

 
Ngữ vựng 

bảo lãnh  to sponsor 
thuế tiêu thụ sales tax 
tăng   to increase 
phần trăm  percent 
vụ lộn xộn  bad incident 

liên quan  relating 
cá voi   whale 
băng sơn  iceberg 
măng cầu  annona 
tiếc quá  regrettably 
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2. Vần “um, un” 
a. Tập đọc 
 
um chum khum sum họp tùm lum  
úm cúm dúm đúm khúm núm túm 
ùm cùm chùm giùm hùm lùm 
ủm chủm chỉm thum thủm mủm mỉm   
ụm chụm ngụm vụm lụm khụm  
 
un đun giun hun mun thun 
ún bún lún nhún rún sún 
ùn bùn cùn hùn lùn phùn 
ủn đủn mủn xủn   
ũn cũn cỡn nhũn nhặn  mềm nhũn  
ụn đụn lụn mụn sụn vụn 

 
b. Học ngữ vựng 
 

 
sum họp 
(to gather) 

bệnh 
cúm 
(flu) 

chùm nho 
(bunch of 
grapes)  

ngụm 
nước 
 (sip of 
water) 

đun 
nước 
(to boil 
water) 

sún răng 
 (missing 

teeth) 

bùn 
(mud) 

 
mềm nhũn 
  (very soft) 

giấy vụn 
 (scrap 
paper) 
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c. Tập đọc các câu sau đây: 
1) Chủ Nhật này gia đình các bác và các cô chú sẽ sum họp ở nhà ông 

bà nội để ăn mừng ngày Hiền Mẫu. 
2) Lan bị cúm nặng đến nỗi phải nghỉ học ở nhà cả tuần lễ.  
3) Hôm qua mẹ mua được mấy chùm nho thật ngọt ở chợ trời gần nhà. 
4) Hãy cho em bé uống vài ngụm nước để em dễ nuốt cơm. 
5) Ba đun nước rồi bỏ quên cho (nước) sôi nãy giờ. 
6) Bé Thảo không nên ăn kẹo nữa vì đã bị sún hết mấy cái răng rồi! 
7) Thấy xe của anh dính đầy bùn thì tôi đoán chắc anh mới đi chơi núi 

về. 
8) Cô Hoa chính là tác giả của rổ bún mềm nhũn này đây. 
9) Con hãy mang thùng giấy vụn này ra đổ vào thùng tái chế biến giùm 

mẹ. 
Ngữ vựng 

Ngày Hiền Mẫu Mother’s Day 
nuốt   to swallow 
nãy giờ  a while 

đoán   to guest 
rổ (rá)   basketwork 
thùng tái chế biến recycled bin 

 
D. KIẾN THỨC TỔNG QUÁT 
Các thì (thời) của động từ – verb tenses 

Past tense: add “đã” in front of the verb. 
Present tense: the verb stands alone. 
Present progressive tense: add “đang” in front of the verb. 
Future tense: add “sẽ” in front of the verb. 

 
1. Trường hợp phải dùng “đã, đang, sẽ”: 

a) Anh của Mai đã ra trường kỹ sư hai năm và bây giờ đang học thêm để 
lấy bằng cao học. 
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b) Những ai đã từng học qua lớp nhạc lý căn bản xin cho biết. 
c) Cô ấy đã dạy lớp 8 ở trường Lê Quý Đôn 10 năm trước. 
d) Nhờ anh mà tôi đã may mắn mua được cây đàn ghi ta thật ưng ý. 
e) Hôm qua khi đang lái xe thì thình lình có một con nai chạy ngang đầu 

xe làm tôi hết hồn. 
f) Xin mọi người giữ im lặng vì lớp bên cạnh đang có cuộc thi. 
g) Chúng ta đang sống ở giai đoạn kinh tế toàn cầu bị suy thoái. 
h) Long và Vân sẽ làm đám cưới vào cuối năm nay. 
i) Tôi sẽ ghé thăm bạn khi có dịp xuống San Diego chơi. 
j) Ai cũng sẽ phải nộp đầy đủ bài tập mới được lên lớp. 

 
Ngữ vựng 

kỹ sư   engineer 
bằng cao học master degree 
căn bản     basic, fundamental 
ưng ý   satisfied 
thình lình  suddenly 

hết hồn  terrified 
giai đoạn  period, time 
kinh tế  economy 
toàn cầu  worldwide 
suy thoái  recession 

 
2. “đã, đang, sẽ” can be omitted 
 

a) Năm ngoái, thành phố này (đã) có một trận lụt dữ dội. 
b) Tôi (đã) sinh ra ở Việt Nam, lớn lên và lập nghiệp ở Mỹ.  
c) Có ai biết chúng nó (đang) ở đâu không? 
d) Tôi đâu có ngờ anh (đang) bị (bệnh) cúm. 
e) Thứ Bảy tuần tới tôi dự định (sẽ) tổ chức tiệc sinh nhật và xin mời anh 

tham dự nhé!  
f) Ai có mặt đúng 7 giờ sáng thì người ấy (sẽ) được một vé đi xem xi nê. 
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Ngữ vựng 
trận lụt  flood 
dữ dội   formidable 

lập nghiệp  to settle, live 
tham dự  to participate 

 
Đ. TẬP ĐỌC 
1. Bài tập đọc  

 
Đừng Bao Giờ Bỏ Rơi Bạn 

Có một con lừa sống trên một 
hòn đảo. Cả ngày lừa đi lang thang 
đó đây trên đảo. Chẳng bao lâu nó 
cảm thấy buồn chán và nghĩ đến 
chuyện đi tìm một chỗ ở mới. Tất cả 
bạn bè khuyên đừng làm như vậy nhưng lừa không để ý đến lời khuyên của 
họ. 

Con lừa bèn bơi đến một hòn đảo khác. Nơi đây đầy cỏ xanh. Nó làm 
quen với những người bạn mới ở đó. Qua vài hôm, nó trở nên béo phì. 

Đến một ngày, một người nông dân thấy con lừa và bắt lấy nó. Người 
nông dân đem con lừa về nhà. Bây giờ con lừa phải làm việc vất vả cả ngày. 
Người nông dân thậm chí không cho con lừa ăn đầy đủ. 

Một ngày nọ, con lừa tìm được cơ hội bỏ trốn khỏi nhà người nông 
dân. Nó trở lại hòn đảo cũ và quyết định sẽ không rời bỏ bạn bè của nó nữa. 

 
Ngữ vựng 

bỏ rơi, từ bỏ to leave  
đi lang thang  to roam around  
đó đây   here and there  
buồn chán  bored  

khuyên  to advise  
thậm chí  even  
cơ hội  opportunity  
quyết định  to decide 

 

https://tiengviethuchanh.files.wordpress.com/2015/10/h5.jpg
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2. Câu hỏi 

a) Tại sao con lừa muốn đi tìm chỗ ở khác? 

__________________________________________________________________ 

b) Bạn bè con lừa khuyên nó thế nào?  

__________________________________________________________________ 

c) Con lừa trở nên thế nào khi ở đảo mới? 

__________________________________________________________________ 

d) Người nông dân bắt con lừa về nhà để làm gì? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

e) Con lừa đi đâu sau khi bỏ trốn khỏi nhà người nông dân? 

__________________________________________________________________ 

 
E. BÀI TẬP 
1. Đặt câu với “xin lỗi có phải anh …?” và một phần của câu cho sẵn 
Thí dụ:  (cho sẵn)  - làm ở đây 
  (câu trả lời) - Xin lỗi có phải anh làm ở đây không? 

a) là người quản lý ở đây 

__________________________________________________________________ 

b) mua sách giáo khoa ở đây  

__________________________________________________________________ 

c) quen chị Oanh ở đây 

__________________________________________________________________ 

d) học tiểu học ở đây 
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__________________________________________________________________ 

e) là em anh Quốc 

__________________________________________________________________ 

f) tên là Lạc    

__________________________________________________________________ 

 
2. Đặt câu với “xin lỗi, tôi … được không?” và một phần của câu cho sẵn. 
Thí dụ:  (cho sẵn)  - vào chơi chung 
  (câu trả lời) - Xin lỗi, tôi vào chơi chung được không? 

a) ngồi ở đây 

__________________________________________________________________ 

b) tham gia ca đoàn  (ca đoàn: church choir) 

__________________________________________________________________  

c) cho tôi mượn cây đàn của anh 

__________________________________________________________________ 

d) học bài chung với anh 

__________________________________________________________________ 

e) phụ anh một tay 

__________________________________________________________________ 

f) anh giúp tôi một tay 

__________________________________________________________________ 

  
3. Đặt câu với “… thường … phải không?” và một phần của câu cho sẵn. 
Thí dụ:  (cho sẵn)  - các anh, chơi banh ở sân này 
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  (câu trả lời) - Các anh thường chơi banh ở sân này phải không? 

a) các anh, ăn trưa ở tiệm này 

__________________________________________________________________ 

b) các anh, tới thư viện này mượn sách 

__________________________________________________________________ 

c) các anh, đi câu cá vào cuối tuần 

__________________________________________________________________ 

d) các chị, đi uốn tóc ở tiệm Curly Hair 

__________________________________________________________________ 

e) các chị, đi lễ ở nhà thờ Saint Paul 

__________________________________________________________________ 

f) các chị, giúp nhà thờ làm chả giò bán gây quỹ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Trả lời các câu hỏi với phần trả lời cho sẵn. 

Ghi chú: phải trả lời với câu đây đủ. 

a) Tại sao chú Lộc cần người đứng tên giúp mướn nhà?  

(mới từ Việt Nam sang) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

b) Bắt đầu năm nay, thuế tiêu thụ tăng lên bao nhiêu vậy anh?  

(8 phần trăm) 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c) Tại sao anh chị dọn nhà tới vùng này? (có trường học tốt) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

d) Tại sao người ta thường đi du lịch Alaska bằng tàu thủy?  

(để xem cá voi và các khối băng sơn) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

e) Tại sao cây măng cầu này có nhiều trái vậy bác?  

(tôi phải chấm từng nhụy hoa đó) 

__________________________________________________________________ 

f) Đây là cúp gì vậy anh?  

(cúp Việt Ngữ tôi thắng được ở kỳ thi luận văn ở Trung Tâm Công Giáo) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Trả lời các câu hỏi với phần trả lời cho sẵn. 

Ghi chú: phải trả lời với câu đây đủ. 

a) Chủ nhật này gia đình mình tới nhà bà nội làm gì vậy ba?  

(ăn mừng ngày Hiền Mẫu) 

__________________________________________________________________ 

b) Tại sao ta phải vâng lời cha mẹ?  

(cha mẹ nuôi nấng và dạy dỗ ta nên người) 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

c) Tại sao Vinh mất mấy nút áo?  (chơi banh) 

__________________________________________________________________ 

d) Thời tiết năm nay khác thường thế nào?   

(nơi thì lụt lội, nơi thì hạn hán) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

e) Mùa Đông thường chấm dứt vào tháng nào? (Tháng Ba hàng năm) 

__________________________________________________________________ 

f) Tại sao anh không muốn đi Việt Nam chơi nữa?  

(nạn cướp dựt quá nhiều) 

__________________________________________________________________ 

 
6. Điền vào chỗ trống với “đã”, “đang” hoặc “sẽ”. 

a) Anh của Mai _______ ra trường kỹ sư hai năm và bây giờ _________ 

học thêm để lấy bằng cao học. 

b) Những ai _______ từng học qua lớp nhạc lý căn bản xin cho biết. 

c) Cô ấy ______ dạy lớp 8 ở trường Lê Quý Đôn 10 năm trước. 

d) Hôm qua khi ___________ lái xe thì thình lình có một con nai chạy 

ngang đầu xe làm tôi hết hồn. 

e) Long và Vân _______ làm đám cưới vào cuối năm nay. 

f) Tôi _______ ghé thăm bạn khi có dịp xuống San Diego chơi. 
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BÀI 5 - LESSON 5 

HỌC ĐƯỜNG 

School 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. ĐÀM THOẠI  
1. Hà, Dung và Thảo bàn luận về chuyến đi thực tế ghé thăm tu viện truyền 
giáo San Juan Capistrano. 
 
Hà  Các bạn có biết lớp mình hôm nay sẽ đi thực tế ở đâu không?  
Dung  Mình nghĩ có lẽ là nhà thờ chính tòa lớn mới xây xong. 
Thảo Dung đoán không trúng rồi. Cô Kathy đã nói tháng trước là 

tháng này cả lớp sẽ ghé thăm tu viện truyền giáo San Juan 
Capistrano. 

Hà  Ủa, vậy mà Hà không biết!  
Dung Ừ, Dung nghe gà hóa cuốc rồi, chỉ nghe phong phanh là nhà thờ 

gì đó rồi đoán đại.  
Thảo Chắc hai bạn biết lịch sử tu viện này chứ? 
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Hà Hà chỉ biết sơ sơ đây là một trong nhiều tu viện do các cha dòng 
Tây Ban Nha lập nên để truyền giáo cho người thổ dân. 

Thảo Đúng vậy. Dọc theo bờ biển Cali có nhiều tu viện như vậy. Thảo 
đã được ba mẹ đưa đi xem vài tu viện rồi.  

Dung Dung thì chưa đi bao giờ và rất háo hức được tới xem. 
Thảo Điều làm cho Thảo ghi nhớ nhất là cuộc sống tự túc và khó 

nghèo của các tu sĩ.  
Hà Nghe Thảo nói Dung lại càng muốn đi ngay bây giờ, vì chắc 

mình sẽ học hỏi được rất nhiều. 
Dung Xe buýt tới rồi kìa! Thôi chúng ta lên xe nói chuyện tiếp. 
 

Ngữ vựng 
chuyến đi thực tế  field trip 
tu viện truyền giáo mission 
nhà thờ chính tòa  cathedral 
đoán   to guest 
nghe gà hóa cuốc to hear 

mistakenly 
nghe phong phanh  to hear 

vaguely 
đoán đại   to guest without thinking 

lịch sử  history 
dòng  monastery 
Tây Ban Nha Spanish 
người thổ dân native people 
dọc theo  along 
háo hức  eager 
tự túc  self made 
khó nghèo  simple, poor 

 
2. Quang và Võ nói chuyện về các môn học trong niên học mới nhân ngày 
khai giảng. 
 
Quang Chào bạn Võ. Bạn chọn những môn học nào cho lục cá nguyệt 

này vậy? 
Võ Tôi chọn mấy môn khá dễ để lấy đà, như sinh vật học, văn phạm 

Anh Văn, đại số Một, tập đánh máy và bóng rổ.  
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Quang Còn tôi thì lo quá, vì kỳ này tôi phải lấy mấy môn mà tôi không 
thích và khó như lượng giác hay hóa học. 

Võ  Tại sao bạn không lấy những môn vui chơi như thể thao hay 
nghề mộc để chương trình học nhẹ hơn? 

Quang Tôi cũng thích lấy mấy môn dễ lắm chứ nhưng ba tôi không cho. 
Võ Vậy bạn dự tính sẽ ghi danh vào đại học danh tiếng hả?   
Quang Ba tôi nói phải lấy điểm trên bốn chấm mới có thể vào được mấy 

trường nổi tiếng. 
Võ Vậy chắc phải nhờ bạn chỉ cho các môn học để sau này vào 

được các trường mà bạn nói. 
Quang Được, tôi sẵn lòng, nhưng bạn phải học mệt nghỉ đó nghe! 
Võ Cám ơn bạn. Chắc phải cố gắng hết mình thôi! 
 

Ngữ vựng 
môn học  school subject 
lục cá nguyệt semester 
lấy đà  to get in gear 
sinh vật học biology 
văn phạm  grammar 
đại số  algebra 
tập đánh máy typing 

lo  to worry 
lượng giác  trigonometry 
hóa học  chemistry 
nghề mộc  wood work 
dự tính  to plan 
nhờ  need your help 
(học) mệt nghỉ (study) very hard 

 
3. Lâm và Đức nói chuyện về mục đích của sự học. 
 
Lâm Chào bạn Đức. Bạn nghĩ thế nào về mục đích của sự học? 
Đức Tôi cũng không chắc chắn lắm. Thầy giáo thỉnh thoảng nói học 

để trở nên một người tốt, nhưng đôi khi ba mẹ nói phải học để 
có một đời sống giàu có. 

Lâm Như vậy là sự học có hai mục đích phải không? 
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Đức Tôi không nghĩ như vậy. Giữa hai mục đích, mình phải chọn mục 
đích nào ưu tiên hơn. 

Lâm Tôi cũng thắc mắc về chuyện này từ lâu nhưng chưa có câu trả 
lời. 

Đức Theo tôi nghĩ, cha mẹ muốn mình học để sau này có một công 
việc lương cao để mình có cuộc sống sung sướng. 

Lâm Nhưng nếu mình học để kiếm tiền thì đâu cần phải học tới đại 
học phải không? 

Đức Ừ, vì thế tôi nghĩ thế này. Một khi đã học lên cao rồi thì khó có 
thể bị nghèo khó và mình cũng theo đuổi được lý tưởng.  

Lâm Bạn nói đúng đấy. Nếu mình có tiền mà không biết cách xử thế 
thì cũng vẫn bị người khác coi thường. 

 
Ngữ vựng 

mục đích  goal, purpose 
chắc chắn  sure 
đàng hoàng  good, honest 
ưu tiên  priority 

thắc mắc  to question 
lương  salary 
cách xử thế  manners 
coi thường  to look down 

  
B. TẬP ĐẶT CÂU 
1.  
Các bạn 
Anh 
 
 
 

có biết 
 
 
có hiểu 
 
tin 
 
nghe tin 

lớp mình 
mình 
thầy Vinh 
 
cô ấy 
ông ấy 
anh Nhã 
anh Hỷ 

sẽ đi thực tế  
được đậu xe 
giảng bài 
nói  
muốn  
có 10 cái nhà 
được vào đại học Stanford  
lấy vợ người Úc 

ở đâu không? 
 
tới đâu 
không? 
gì không? 
 
không? 
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2.  
Bạn nghĩ thế nào 

 
 
 
hiểu thế nào 
 
 
 

về mục đích của sự học? 
trận động đất tối qua? 
thầy giáo mới của lớp mình?  
công việc mới của bạn?  
bài phúc âm ngày hôm nay? 
tham vọng của anh ấy? 
ý nghĩa của truyện cổ tích Tấm Cám?  
bổn phận làm con trong gia đình?  

 
Ngữ vựng 

mục đích  purpose 
trận động đất earthquake 
phúc âm  bible 

tham vọng  ambition 
ý nghĩa  meaning 
bổn phận  responsibility 

 
3. Nếu… mà… thì… 
 
Nếu có tiền 

có học 
nghe 
đi học 
đi tìm 
tới đây 
biết đường 
đi ngủ 

mà không biết xử thế 
không biết lễ độ 
không hiểu 
không tiến bộ 
không thấy 
không đi chơi Disneyland 
không chỉ cho nó 
không đắp mền ấm 

thì vẫn bị coi thường. 
 
nên giơ tay lên hỏi. 
sẽ phụ lòng cha mẹ. 
báo cho tôi biết. 
rất uổng. 
nó sẽ bị lạc. 
sẽ dễ bị cảm lạnh. 

 
Ngữ vựng 

xử thế, cư xử to behave  
coi thường  to disrespect 

có học  educated 
lễ độ   good behavior 
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giơ tay  to raise hand 
tiến bộ  to advance 
phụ lòng  to betray 
uổng   wasted 

bị lạc   to go astray 
đắp   to cover 
cảm lạnh  a cold 

 
C. HỌC VẦN 
1. Vần “ach, êch, ich” 
a. Tập đọc 
 
ách cách lách mách sách thách 
ạch bạch hạch mạch sạch thạch 
ếch chếch hếch nhếch tếch xốc xếch 
ệch trắng bệch chệch thô kệch lệch xộc xệch 
ích chích đích hích khúc khích thích 
ịch bịch dịch địch kịch lịch 

 
b. Học ngữ vựng 

 
thách đố 

(to 
challenge) 

mạch máu 
(blood vessel) 

chuột 
bạch 

(white mouse) 

 
(quần áo) 

xốc xếch 
 (untidy) 

trắng 
bệch 

(very white) 

chích 
(to inject) 

khúc 
khích 

 (to giggle) 

bịch trái 
cây 

(fruit bag) 

 
lịch 

  (calendar 
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c. Tập đọc các câu sau đây: 
 

1) Thầy giáo đưa ra bài toán khó để thách đố cả lớp nhưng chẳng có ai 
giải được. 

2) Bác Thức phải vào nhà thương tối qua vì mạch máu bị nghẽn nhưng 
may mắn bác đã tai qua nạn khỏi.  

3) Kim muốn mua mấy con chuột bạch về nuôi nhưng ba mẹ không cho 
vì không có thì giờ chăm sóc. 

4) Hãy nhìn cách ăn mặc lúc nào cũng xốc xếch của nó thì đủ biết tâm 
tính của nó không bình thường.   

5) Tôi thấy mặt anh trắng bệch thì chắc có lẽ anh quá mệt rồi và nên đi 
về nhà nghỉ ngơi. 

6) Bác Linh bị bệnh tiểu đường nặng đến nỗi bác phải chích insulin mỗi 
ngày. 

7) Trong lúc ông ta nói thì tôi thấy hai cô gái đó cứ ôm miệng cười khúc 
khích.   

8) Sáng nay ba má đi chợ trời và xách về một bịch trái cây to để ăn cả 
tuần. 

9) Ba mới mua một cuốn lịch năm mới với hình ảnh công viên quốc gia 
tuyệt đẹp. 

 
Ngữ vựng 

bài toán  math problem 
giải   to solve 
bị nghẽn  to get congested 
tai qua nạn khỏi to get over, safe 

tâm tính  mentality 
bệnh tiểu đường diabetes 
xách   to carry 
công viên quốc gia     national park 
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2. Vần “anh” 
a. Tập đọc 
 
anh banh canh chanh nhanh tanh 
ánh bánh cánh đánh gánh thánh 
ành cành dành giành lành rành 
ảnh cảnh mảnh rảnh sảnh thảnh 
ãnh hãnh lãnh mãnh rãnh  
ạnh cạnh hạnh lạnh mạnh tạnh 

 
b. Học ngữ vựng 
 

 
banh lông 
(tennis ball) 

canh chua 
(sour soup) 

cánh gà 
(chicken wing) 

 

 
thánh 
đường 
 (church) 

 
để dành 
(to save) 

 
mảnh vỡ 

(debris) 

 
hãnh diện 

 (proud) 

 
bên cạnh 

(next) 

 
mưa tạnh  
(rain stops) 

 
c. Tập đọc các câu sau đây: 
 

1) Em nghe ba kể hồi nhỏ ở Việt Nam, ba phải đá banh với banh lông vì 
không có tiền mua banh túc cầu. 
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2) Đã lâu không ăn canh chua nên cả nhà ai cũng thấy ngon và ăn căng 
cả bụng. 

3) Nếu chị muốn học làm món cánh gà chiên nước mắm thì phải hỏi chị 
Dung vì tôi thấy “chỉ” làm món này ngon nhất. 

4) Tôi muốn mời anh đi xem Vương Cung Thánh Đường nổi tiếng đẹp 
và cổ kính ở Washington D.C. 

5) Muốn giàu có thì phải tập thói quen để dành và tiêu xài đúng nơi 
đúng chỗ, không phí phạm. 

6) Con hãy lấy chổi quét hết những mảnh ly vỡ kẻo có ai đạp phải sẽ bị 
xước chân. 

7) Sự hãnh diện của người Việt Nam không nằm ở trình độ văn minh 
mà ở nền văn hóa phong phú của một dân tộc lâu đời. 

8) Hôm nay đi lễ, Ninh tình cờ ngồi bên cạnh một người bạn từ thời tiểu 
học. 

9) Cơn mưa này đã kéo dài từ sáng sớm tới trưa rồi mà vẫn chưa tạnh, 
làm chẳng có người nào vào mua hàng. 

 
Ngữ vựng 

túc cầu  soccer 
căng   tight 
chiên   to fry  
chỉ    chị ấy 
Vương Cung Thánh Đường  
   cathedral 
cổ kính  ancient 

thói quen  habit 
phí phạm  wasteful 
xước   scratched 
trình độ  level 
văn minh  civilization 
phong phú  rich 
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D. KIẾN THỨC TỔNG QUÁT 
Đại danh từ - pronoun 
Tập đọc 

1. Các đại danh từ ngôi thứ ba số ít có thể được rút ngắn trong ngôn ngữ 
đàm thoại.
cô ấy: cổ 
chị ấy: chỉ 
cậu ấy: cẫu 
anh ấy: ảnh 
ông ấy: ổng 

bà ấy: bả 
mợ ấy: mỡ 
dì ấy: dĩ 
dượng ấy: dưỡng 

 
a) Cổ là bạn thân của tôi từ thời học trung học đó. 
b) Chỉ nói vậy thôi chứ không có ý xấu gì đâu. 
c) Ai cũng biết cẫu là con cưng của bác Khải mà. 
d) Phải ảnh là người yêu của chị Hồng không? 
e) Mỗi năm, chính ổng là người làm hang đá cho nhà thờ đấy. 
f) Muốn gặp bả thì phải hẹn trước chứ bả rất bận rộn. 
g) Ai cũng nói cẫu mỡ thật là cặp vợ chồng hạnh phúc. 
h) Dĩ hầu như chẳng bao giờ đi ra ngoài dự tiệc tùng đâu.  
i) Hôm nay dưỡng có ở nhà vì dì Lan đang bị bịnh. 
 
2. Các đại danh từ đặc biệt: người ta, người, kẻ, ai, nhau, tự, chính  
a) Ở đây vào tháng 8, người ta thường đi chơi xa nên thành phố trở nên 

vắng vẻ.  
b) Người tới trước, người tới sau nhưng tất cả đều tới đúng giờ. 
c) Tuy rằng có nhiều kẻ ra người vào nhưng đồ đạc chúng tôi chưa hề bị 

mất cắp. 
d) Có ai trong chúng ta nhớ câu tục ngữ đó không? 
e) Chúng tôi thường ra công viên đá banh với nhau mỗi tuần. 
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f) Thằng bé mới hai tuổi mà đã biết tự ăn cơm một mình rồi! 
g) Có phải chính anh ấy làm lồng đèn trung thu này không? 

 
Ngữ vựng 

đồ đạc  things, stuffs 
chưa hề  not ever 

mất cắp  to get stolen 
tục ngữ  proverb

 
Đ. TẬP ĐỌC 
1. Bài tập đọc  

 
Kiến và Cào Cào 

Vào một ngày mùa hè, một con cào 
cào say mê nhảy múa và ca hát líu lo. Một 
con kiến đi ngang qua, khệ nệ vác một trái 
bắp trên đường về tổ. 

Cào cào thấy thế nói: “Tại sao không 
đến trò chuyện với tôi cho vui, thay vì 
khuân vác cực nhọc thế kia?” 

Kiến trả lời: “Tôi đang lo dự trữ thức ăn cho mùa đông, và tôi cũng 
khuyên bạn nên làm như tôi.” 

Cào cào nói: “Tại sao lại bận tâm về mùa đông? Chúng ta hiện giờ có 
rất nhiều thức ăn, có ăn tới sang năm cũng không hết.” 

Nhưng kiến ngoảnh mặt đi và trở lại công việc khiêng vác vất vả của 
mình. Khi mùa đông đến, cào cào hết thức ăn và bị đói, trong khi nhìn thấy 
kiến ngày nào cũng no bụng vì có bắp và gạo kiếm được trong mùa hè vừa 
qua. 

Khi đó cào cào hiểu ra… 
Bài học luân lý: Hôm nay làm việc, ngày mai sẽ gặt hái thành quả. 

 

https://tiengviethuchanh.files.wordpress.com/2015/11/h31.jpg
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Ngữ vựng 
cào cào grasshopper 
say mê whole hearted 
líu lo  chirping  
khệ nệ    carrying something very heavy 

khuân vác  to carry on back 
on shoulder 

dự trữ  to stock up  
khuyên to advise 
bận tâm  to worry 
ngoảnh mặt to turn away 
thành quả result 

2. Câu hỏi 

a) Con cào cào làm gì vào mùa hè? 

__________________________________________________________________ 

b) Con kiến lúc đó đang làm gì?  

__________________________________________________________________ 

c) Cào cào muốn kiến làm gì? 

__________________________________________________________________ 

d) Khi mùa đông đến thì cào cào thế nào? 

__________________________________________________________________ 

e) Bài học luân lý của câu chuyện là gì? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
E. BÀI TẬP 

1. Điền vào chỗ trống với “có biết” hay “có hiểu” hay “có tin”. 

a) Anh _________________ tin cô giáo Ngọc vừa lấy chồng không? 
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b) Bạn _________________ bài vật lý hôm nay không? 

c) Các bạn ________________ cơn lốc lớn thổi qua chỉ cách nhà tôi 

khoảng một dặm không? 

d) Bác _________________ cuộc sống người nghèo ở Việt Nam thế nào 

không? 

e) Không biết nó ________________ vượt đèn đỏ thì bị phạt không? 

f) Các em _______________ bổn phận của người học sinh là phải làm bài 

tập đầy đủ không? 

g) Chị ________________ con người ta có linh hồn không? 

 
2. Đặt câu hỏi với “nghĩ thế nào” theo thí dụ sau đây: 

Thí dụ: - Bạn nghĩ thế nào về đề nghị của chúng tôi? 

a) _____________________________________________________________ 

b) _____________________________________________________________ 

c) _____________________________________________________________ 

d) _____________________________________________________________ 

 
3. Đặt câu với “Nếu… mà… thì…” từ các phần được cung cấp. 

Thí dụ: (cho sẵn) - có tiền, không biết xử thế, vẫn bị coi thường 
  (trả lời) - Nếu có tiền mà không biết xử thế thì vẫn bị coi 
thường.   
 

a) có học, không biết lễ độ, vẫn bị coi thường 

__________________________________________________________________ 
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b) nghe, không hiểu, nên giơ tay lên hỏi 

__________________________________________________________________ 

c) đi tìm, không thấy, báo cho tôi biết 

__________________________________________________________________ 

d) qua đây chơi, không đi trượt tuyết, rất uổng 

__________________________________________________________________ 

e) đi ngủ, không đắp mền, sẽ bị cảm lạnh 

__________________________________________________________________ 

f) ngày mai đi thi, tối nay không đi ngủ sớm, sẽ không làm bài được 

__________________________________________________________________ 

 
4. Trả lời câu hỏi theo phần trả lời cho sẵn. 

a) Có ai giải được bài toán khó trong lớp hôm qua không? (chẳng có ai) 

__________________________________________________________________ 

b) Tại sao bác Thức phải vào nhà thương tối qua? (bị xỉu) 

__________________________________________________________________ 

c) Tại sao mẹ Kim không cho Kim nuôi chuột bạch? (không có thì giờ 

chăm sóc) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) Tại sao mặt anh trắng bệch ra thế? (có lẽ do thiếu ngủ tối qua) 

__________________________________________________________________ 

e) Hai cô gái đó làm gì trong khi ông ấy nói chuyện vậy? (ôm miệng cười) 
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__________________________________________________________________ 

f) Mẹ mua cam ở đâu mà ngọt quá vậy? (ở chợ trời đó) 

__________________________________________________________________ 

5. Trả lời câu hỏi theo phần trả lời cho sẵn. 

a) Chị có biết ai làm món cánh gà chiên nước mắm ngon không? (chị 

Dung) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) Anh vừa đi chơi đâu về đấy? (đi thăm Vương Cung Thánh Đường ở 

Washington D.C.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c) Anh có biết bí quyết làm giàu là gì không? (biết để dành và tiêu xài 

đúng chỗ) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) Niềm hãnh diện của người Việt Nam là gì? (nền văn hóa phong phú 

của một dân tộc có lịch sử lâu đời) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

e) Chị gặp bạn thân ở nhà thờ hay sao mà về nhà trễ vậy? (bạn thân từ 

thời tiểu học) 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

f) Cơn mưa kéo dài bao lâu rồi? (từ sáng đến giờ) 

__________________________________________________________________ 

 

6. Thay thế chữ trong ngoặc đơn với chữ tương ứng (equivalent) 

a) (Cô ấy) ____________ là bạn thân của tôi từ thời học trung học đó. 

b) (Chị ấy) ___________ nói vậy thôi chứ không có ý xấu gì đâu. 

c) Ai cũng biết (cậu ấy) ____________ là con cưng của bác Khải mà. 

d) Phải (anh ấy) __________ là người yêu của chị Hồng không? 

e) Mỗi năm, chính (ông ấy) ___________ là người làm hang đá cho nhà 

thờ đấy. 

f) Muốn gặp (bà ấy) _______ thì phải hẹn trước chứ (bà ấy) ______ rất bận 

rộn. 

 

7. Điền vào chỗ trống với các đại danh từ: người ta, kẻ, ai, nhau, tự, 

chính  

a) Ở đây vào tháng 8, ________________ thường đi chơi xa nên thành 

phố trở nên vắng vẻ.  

b) Chúng ta nên đề phòng _____ trộm vì khu vực này không an toàn. 

c) Có ______ trong chúng ta nhớ câu tục ngữ đó không? 

d) Chúng tôi thường ra công viên đá banh với __________ mỗi tuần. 

e) Thằng bé mới hai tuổi mà đã biết _______ ăn cơm một mình rồi! 

f) Có phải ___________ tay anh ấy làm lồng đèn trung thu này không? 
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BÀI 6 - LESSON 6   

NGHỀ NGHIỆP 

Occupation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. ĐÀM THOẠI 
1. Thi, Kim và Khanh nói chuyện về việc chọn nghề trong tương lai   
 
Thi Chào hai bạn, tôi đang có suy nghĩ về việc chọn nghề sau này vì 

năm tới lên đại học rồi. Hai bạn có ý kiến gì không? 
Kim Tôi cũng đang hoang mang về vấn đề này. Không biết mình nên 

chọn nghề mình thích hay nghề kiếm được nhiều tiền. 
Khanh Kể ra cũng khó thật! Nếu mình chọn được nghề vừa yêu thích 

vừa kiếm được nhiều tiền thì lý tưởng quá! 
Thi Hai bạn nói đúng. Ba mẹ tôi cứ nhắc phải học ngành y để có 

công việc bền vững và có tiền, nhưng tôi lại không thích và cảm 
thấy không hợp. 
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Kim Hôm qua mình có lên gặp bà cố vấn ở trường. Bà ta giải thích 
rằng mình nên đặt ưu tiên chọn nghề thích hợp với mình. 

Khanh Nếu lỡ học nghề mình thích mà không kiếm ra việc thì sao? 
Kim Không phải vậy đâu. Bà khuyên nên chọn trong số những nghề 

sẽ phát triển trong tương lai.  
Thi Tôi hiểu rồi. Tức là mình phải tìm hiểu xem những lãnh vực nào 

sẽ phát triển trong tương lai và với những nghề gì. Sau đó mình 
chọn nghề trong số đó thì sẽ dễ kiếm việc khi ra trường. 

 
Ngữ vựng 

suy nghĩ  to think 
nghề  occupation, trade 
ý kiến  idea 
hoang mang confused 
lý tưởng  ideal 
ngành y  medical field 

bền vững  stable 
hợp  to fit, match 
cố vấn  counselor 
ưu tiên  priority 
phát triển  to develop 
lãnh vực  field, area 

 
2. Bảo đi xin việc làm ở siêu thị. 
 
Bảo Thưa cô, tôi thấy báo đăng ở đây cần người làm bán thời gian 

phải không cô? 
Nhân viên Vâng, đúng vậy. Chúng tôi cần người sắp xếp hàng hóa trong 

siêu thị. Anh đã từng làm ở siêu thị chưa? 
Bảo Có. Trước đây tôi làm cho Albertsons ở Long Beach được một 

năm. Bây giờ chuyển trường xuống đây nên tôi phải xin việc ở 
đây. 

Nhân viên Nếu vậy thì mời anh điền vào mẫu đơn này rồi đưa lại cho tôi. 
Bảo Thưa cô, tôi đã điền đơn xong.  
Nhân viên Xin anh chờ một lát, ông quản lý sẽ ra gặp anh. 
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Bảo Xin phép cho tôi hỏi vài câu được không? 
Nhân viên Được. Anh cứ hỏi. 
Bảo Siêu thị cần bao nhiêu người làm và lương bao nhiêu vậy cô? 
Nhân viên Siêu thị cần ba người làm nhưng đã mướn hai người rồi, chỉ còn 

một chỗ trống. Về chuyện lương thì anh phải hỏi ông quản lý. 
Bảo Cám ơn cô.  
 

Ngữ vựng 
báo  newspaper 
đăng  to post, publish 
người làm  worker 
bán thời gian part time 
hàng hóa      goods, merchandise 
siêu thị  supermarket 
từng  ever 

chuyển to transfer 
điền to fill out 
mẫu đơn application 
quản lý manager 
lương wage 
mướn to hire 

  
3. Phúc nói chuyện với ba về nghề nghiệp của ba. 
 
Phúc Thưa ba, ba làm việc gì ở hãng Boeing vậy ba? 
Ba Phúc Ba làm kỹ sư điện.  
Phúc Con nghe nói hãng Boeing làm máy bay dân sự và cả máy bay 

quân sự. Ba làm loại máy bay nào vậy? 
Ba Phúc Ba làm máy bay vận tải quân sự có tên là C-17. Đây là loại máy 

bay vận tải tối tân nhất của quân đội Mỹ. 
Phúc Vậy ba kể cho con nghe việc làm của ba đi. 
Ba Phúc Kỹ sư trong hãng có hai loại. Một loại gọi là kỹ sư thiết kế, có 

trách nhiệm làm ra các bản vẽ của máy bay. Loại khác là kỹ sư 
sản xuất, có nhiệm vụ xem chừng máy bay được làm đúng theo 
bản vẽ và sửa chữa những sai sót. 
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Phúc Vậy ba là loại kỹ sư nào? 
Ba Phúc Ba là kỹ sư sản xuất.  
Phúc Tại sao ba không làm kỹ sư thiết kế? 
Ba Phúc Hồi mới vào hãng ba làm kỹ sư thiết kế đấy chứ. Nhưng ngồi 

một chỗ hoài thấy chán nên ba xin xuống xưởng làm kỹ sư sản 
xuất để đi tới đi lui vui hơn. 

Phúc Vậy ba không thích ngồi mát ăn bát vàng phải không? 
Ba Phúc Ba thích thay đổi công việc để học hỏi thêm mỗi ngày. 
 

Ngữ vựng 
hãng company  
kỹ sư engineer 
kỹ sư điện electrical engineer 
dân sự civilian 
quân sự military 
máy bay vận tải cargo airplane 

tối tân advanced 
thiết kế design 
sản xuất production 
xưởng shop floor 
đi tới đi lui to walk around 
thay đổi to change

ngồi mát ăn bát vàng easy, light work, enjoyable 
 
B. TẬP ĐẶT CÂU 
1.  
 
Không biết nên chọn 

 
 
mua 
uống 
học  
họp 
đi vào 

nghề mình thích 
ngành sinh vật 
trường gần nhà 
áo màu xanh 
nước rau má 
đàn dương cầm 
ở nhà anh 
cổng này 

hay nghề kiếm được nhiều tiền . 
ngành kỹ thuật. 
trường ở xa. 
màu đỏ. 
sữa đậu nành. 
đàn vĩ cầm.  
nhà tôi. 
cổng kia. 
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Ngữ vựng 
nghề  occupation 
ngành  field, subject 
sinh vật biology 
kỹ thuật technology 
sữa đậu nành soybean drink 

đàn dương cầm piano 
đàn vĩ cầm  violin 
họp  to meet 
cổng   gate 

 
2.  
Nếu chọn được nghề vừa yêu thích vừa kiếm được 

tiền 
thì lý tưởng 

quá. 
  áo  đẹp  rẻ   
  vợ  đẹp  hiền   
 kiếm được việc  gần nhà  lương cao   
  bạn  hợp tính  cùng lớp   
  cây đàn  hay  hợp túi 

tiền 
  

 
3.  
 
Xin phép cho tôi hỏi vài câu 

mượn cây viết 
nói vài lời 
đi qua  

được không?  

 
C. HỌC VẦN 
1. Vần “ênh, inh” 
 
a. Tập đọc 
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ênh bênh chênh vênh mênh mông thênh thang 
ềnh bồng bềnh gập ghềnh lềnh bềnh sềnh sệch 
ểnh chểnh mảng răng khểnh sểnh  vểnh mặt 
ễnh tập tễnh khập khễnh nghễnh ngãng  
ệnh bệnh lệnh mệnh   

 
inh binh đinh kinh linh sinh 
ính chính dính kính lính tính 
ình bình hình mình rình tình 
ỉnh chỉnh đỉnh lỉnh kỉnh thỉnh tỉnh 
ĩnh tĩnh vĩnh viễn    
ịnh bịnh định lịnh nịnh vịnh 

 
b. Tập đọc các câu sau đây: 
 

1) Tôi nghe nói Nhi mới mua nhà mới có vườn rộng mênh mông nên 
phải tới xem cho biết.  

2) Đường xá ở vùng này đâu đâu cũng gập ghềnh như thế cả vì cả chục 
năm nay có sửa chữa gì đâu. 

3) Người ta nói răng khểnh có duyên nhưng tôi thấy kì kì làm sao ấy 
nên phải đi niềng răng lại cho đều. 

4) Anh ấy có dáng đi khập khễnh vì bẩm sinh có chân thấp chân cao. 
5) Muốn nó giúp thì đừng nên ra lệnh mà hãy nhẹ nhàng nói chuyện sẽ 

có kết quả hơn. 
6) Nhờ đi cắm trại với anh mà tôi học được nhiều kinh nghiệm hữu ích 

và sẽ không còn sợ ngủ đêm ngoài trời nữa. 
7) Bà ngoại lúc nào cũng đi tìm mắt kính vì bà không nhớ đã để ở đâu. 
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8) Cơn bão lớn sắp tới sẽ thổi vào 3 tỉnh nên chính phủ đã ra thông báo 
kêu gọi mọi người phải di tản. 

9) Chờ nghe thông báo kết quả thi làm tôi thật hồi hộp và không thể giữ 
bình tĩnh được. 

10) Cô Hoa thích nịnh nên chỉ cần khen vài câu thì xin gì cổ cũng 
cho. 

 
Ngữ vựng 

(rộng) mênh mông   spacious, large 
đường xá  roads, streets 
đâu đâu  everywhere 
sửa chữa  to fix 
răng khểnh  snaggletooth 
có duyên  cute 
kì kì   something wrong 
niềng răng  braces 

khập khễnh  claudicatory 
bẩm sinh  natural 
ra lệnh  to give order 
kinh nghiệm experience 
di tản   to evacuate 
hồi hộp  nervous 
nịnh   flattery 
cổ   cô ấy 

 
2. Vần “iêc, iêp, iêt” 
a. Tập đọc 
 
iếc chiếc điếc liếc tiếc xiếc 
iệc tiệc việc xiệc   
iếp kiếp tiếp thiếp   
iệp diệp điệp hiệp nghiệp thiệp 
iết biết chiết giết tiết viết 
iệt biệt diệt liệt nhiệt việt 
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b. Tập đọc các câu sau đây: 
 

1) Đôi giày này có một chiếc lớn một chiếc nhỏ hay sao mà tôi thấy một 
bên chân thì vừa còn một bên thì chật. 

2) Tiếc quá tôi không thể ở đây chơi lâu hơn để đi thăm những thắng 
cảnh nổi tiếng.  

3) Hôm qua ông bà nội làm bữa tiệc sinh nhật đầu tiên cho cháu đích tôn 
Thanh Bình với thật nhiều món ăn. 

4) Tôi nghe nói đoàn xiếc sắp tới đây trình diễn là đoàn xiếc nổi tiếng ở 
bên Âu Châu sang. 

5) Học là một việc làm cần phải tiếp tục suốt cuộc đời chứ không phải để 
lấy bằng cấp hay kiếm tiền.  

6) Chính phủ vừa bắt được một điệp viên Trung Quốc làm việc trong 
hãng IBM. 

7) Cho dù các anh có tra hỏi thế nào, tôi cũng không thể tiết lộ nơi cô ấy 
dự định đi nghỉ hè.  

8) Tôi đã viết cho anh ấy hai lá thư nhưng vẫn chưa thấy hồi âm. 
9) Xin tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào niên học tới.  
10) Phải thành thật mà nói tìm được một người nhiệt tình với công 

việc như anh thật là hiếm. 
 

Ngữ vựng 
tiếc   to regret 
tiệc   feast 
cháu đích tôn  son of the oldest son 
xiếc   circus 
trình diễn  to perform 
Âu Châu  Europe 
bằng cấp  degree 

tiếp tục  to continue 
điệp viên  spy 
tra hỏi  to question 
tiết lộ   to disclose 
hồi âm  to reply 
nhiệt tình  fastinated with 
hiếm   rare
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D. KIẾN THỨC TỔNG QUÁT 
Giới từ là chữ tạo sự liên kết giữa các chữ hoặc nhóm chữ. 
Tập đọc 

1. Những giới từ thông thường: của (of), trên (on, above), bên cạnh 
(beside), trong (in), ở (at, in), cho (for), về (about), gần (near) 

a) Hình như người làm của siêu thị Albertsons đang đình công phải 
không? 

b) Nhà tôi ở trên đường Westminster gần Tòa Thị chính Westminster. 
c) Mình nên chọn chỗ cắm trại ở bên cạnh con suối. 
d) Những người có tên trong danh sách này sẽ đi qua phòng D. 
e) Những con cá ở trong hồ này chắc phải là loại mắc tiền. 
f) Những năm tháng tôi làm cho hãng Boeing là thời gian yên bình nhất 

trong cuộc đời tôi.  
g) Tôi thích nhất những cuốn phim nói về lịch sử. 
h) Nhà bác ở gần đường cái chắc phải ồn ào lắm.  

 
Ngữ vựng 

hình như  it seems 
đình công  on strike 
tòa thị chính city hall 

danh sách  list 
yên bình  peaceful 

 
2. Những giới từ thông thường: thuộc (of), với (with), bằng (by), tại 

(at), sau (behind), từ (from), xuống (down), dưới (under) 
a) Có phải anh thuộc lớp năm 1969 của Chủng viện Thánh Giuse 

không? 
b) Tôi muốn hỏi có ai thích đi leo núi Whitney với tôi không?    
c) Tôi muốn đi chơi vòng quanh nước Mỹ bằng xe lửa. 
d) Chú Vinh chỉ mua xe hiệu Toyota nhưng xe phải được làm tại Mỹ. 
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e) Tôi đứng sau anh vì tôi cao hơn anh. 
f) Theo dự báo thời tiết, mưa lớn sẽ bắt đầu từ tối nay đến trưa mai mới 

hết. 
g) Cầu thang này hơi dốc nên khi đi xuống phải cẩn thận. 
h) Con chó này rất thích nằm dưới gầm bàn. 

Ngữ vựng 
chủng viện  seminary 
vòng quanh  around 
hiệu   brand 

dự báo  forecast 
thời tiết  weather 
dốc   steep 

 
Đ. TẬP ĐỌC 
1. Bài tập đọc  

Đừng bao giờ vô ơn 
Vào một buổi trưa giữa mùa hè, dưới 

ánh nắng gay gắt của mặt trời, có hai du 
khách đi trên một con đường đầy bụi không 
một bóng cây. Đang lúc tìm kiếm một bóng 
mát để tránh cơn nắng nóng, họ thấy ở đàng 
xa có một cây lớn với tàng cây trải dài ra như 
một cái dù. 

Họ đi thật nhanh đến cây lớn đó, đặt hành lý xuống đất và ngồi nghỉ 
mệt dưới bóng mát của tàng cây. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, một du khách 
nói với người kia, “Thật là một cái cây vô dụng! Không có quả gì ăn được.” 

Nghe được câu nói này, cái cây cảm thấy bị xúc phạm và la lên, “Các 
ông là những kẻ vô ơn! Một mặt, các ông trú ẩn dưới bóng mát của tôi để 
không bị nắng nóng mặt trời thiêu đốt; và mặt khác, các ông gọi tôi là vô 
dụng. Các ông hãy đứng dậy và rời khỏi nơi đây ngay lập tức để bị nắng mặt 
trời thiêu đốt một lần nữa.” 
 

https://tiengviethuchanh.files.wordpress.com/2015/10/h2.gif


VIỆT NGỮ ĐÀM THOẠI – CẤP 3 

CONVERSATIONAL VIETNAMESE – LEVEL 3 98 

Ngữ vựng 
vô ơn   ungrateful  
gay gắt  very hot  
du khách  traveler  
bụi   dust  
tìm kiếm  to look for  
tàng cây   branch  
vội   hurrily  

hành lý  luggage  
nghỉ mệt  to take a rest  
vô dụng  useless  
bị xúc phạm to be offended  
trú ẩn   to take shelter  
thiêu đốt  to burn  
rời khỏi  to leave 

 
2. Câu hỏi 

a) Tại sao hai du khách đi tìm bóng cây? 

__________________________________________________________________ 

b) Một người du khách nói gì?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c) Cái cây có muốn cho hai người du khách ngồi nghỉ dưới gốc cây 

không? Tại sao? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 

E. BÀI TẬP 

1. Bổ túc vào câu cho đủ nghĩa. 

a) Không biết nên chọn nghề mình thích hay ________________________ 
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b) Không biết nên chọn trường có tiếng hay _________________________ 

c) Không biết nên học đàn dương cầm hay __________________________ 

d) Không biết nên tổ chức họp mặt ở nhà tôi hay ____________________ 

e) Không biết nên đi hay _________________________________________ 

f) Chiều nay, không biết nên ăn món gà hay ________________________ 

 

2. Điền vào chỗ trống với “vừa… vừa… thì…” 

a) Nếu chọn được nghề _______ yêu thích _______ kiếm được tiền ______ 

lý tưởng quá. 

b) Nếu chọn được áo ________ đẹp ________ rẻ _______ tốt quá. 

c) Nếu kiếm được việc làm ________ lương cao _______ gần nhà ______ 

còn gì bằng. 

d) Nếu có được một người bạn _______ có cùng sở thích ______ tốt tính 

______ thật là sung sướng. 

e) Nếu kiếm được cây đàn _______ hay _______ hợp túi tiền _______ tôi 

mua liền. 

f) Nếu ________ giặt đồ _______ nấu cơm _______ làm sao kịp giờ đi lễ. 

 
3. Dùng “xin phép cho tôi … được không?” để đặt câu hỏi với phần câu 

cho sẵn. 

a) (hỏi vài câu) 

__________________________________________________________________ 

b) (mượn cây viết) 
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__________________________________________________________________ 

c) (nói vài lời) 

__________________________________________________________________ 

d) (đi ngang qua) 

__________________________________________________________________ 

e) (đi nhờ xe) 

__________________________________________________________________ 

f) (gặp ông giám đốc) 

__________________________________________________________________ 

  
4. Trả lời câu hỏi với phần trả lời cho sẵn.  

Ghi chú: Phải trả lời với câu đầy đủ. 

a) Chị thấy nhà mới của Nhi thế nào? (đẹp và có vườn rộng mênh mông) 

__________________________________________________________________ 

b) Tại sao đường xá ở đây gập ghềnh thế? (cả chục năm nay không sửa 

chữa) 

__________________________________________________________________ 

c) Bạn thấy răng khểnh thế nào? (thấy có vẻ kì lạ sao ấy) 

__________________________________________________________________ 

d) Sao anh ấy đi khập khiễng vậy? (bẩm sinh có chân thấp chân cao) 

__________________________________________________________________ 

e) Anh học được gì qua chuyến cắm trại vừa rồi? (không còn sợ côn trùng 

và biết ăn mặc sao cho ấm) 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

f) Tại sao có lệnh di tản vậy? (có cơn bão rất lớn sắp thổi tới) 

__________________________________________________________________ 

 

5. Trả lời câu hỏi với phần trả lời cho sẵn. 

Ghi chú: Phải trả lời với câu đầy đủ. 

a) Tại sao đôi giày này có bên chân phải bị chật? (có lẽ do bàn chân phải 

của anh lớn) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) Anh có thể ở đây chơi lâu hơn không? (tiếc rằng tôi phải về đi làm) 

__________________________________________________________________ 

c) Bữa tiệc sinh nhật của cháu Thanh Bình thế nào? (ông bà nội làm tiệc 

thật linh đình và rất vui) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) Anh có biết đoàn xiếc sắp trình diễn là ở đâu tới không? (ở bên Pháp 

sang) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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e) Tại sao thầy giáo nói học là việc làm suốt đời vậy? (mục đích của sự 

học là để làm người tốt) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

f) Người ta đang dẫn ai ra khỏi hãng vậy? (tôi nghe nói… điệp viên Trung 

Quốc) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
6. Điền vào chỗ trống với giới từ thích hợp sau đây: về, trên, ở, trong, 

cho, gần  
a) Những người có tên ___________ danh sách này sẽ đi qua phòng D. 

b) Những năm tháng tôi làm _________ hãng Boeing là thời gian yên bình 

nhất trong cuộc đời tôi.  

c) Những con cá _______ trong hồ này chắc phải là loại mắc tiền. 

d) Nhà bác ở __________ đường cái chắc phải ồn ào lắm.  

e) Tôi thích nhất những cuốn phim nói _______ lịch sử. 

f) Nhà tôi ở _________ đường Westminster gần Tòa Thị chính 

Westminster. 

 
7. Điền vào chỗ trống với giới từ thích hợp sau đây: từ, tại, dưới, bằng, 

với, sau  
 

a) Tôi muốn hỏi có ai thích đi leo núi Whitney _________ tôi không?    
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b) Tôi muốn đi chơi vòng quanh nước Mỹ _________ xe lửa. 

c) Chú Vinh chỉ mua xe hiệu Toyota nhưng xe phải được làm _______ 

Mỹ. 

d) Tôi đứng ________ anh vì tôi cao hơn anh. 

e) Theo dự báo thời tiết, mưa lớn sẽ bắt đầu ______ tối nay đến trưa mai 

mới hết. 

f) Con chó này rất thích nằm ________ gầm bàn. 
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BÀI 7 - LESSON 7   

SINH HOẠT XÃ HỘI 

Social Activities 

 

 

 

 

 

 

A. ĐÀM THOẠI 
 
1. Hoa và Nhung nói chuyện về hội đọc sách. 
Hoa  Nhung có biết gì về mấy hội đọc sách ở trường không? 
Nhung  Mấy lớp khác thì không biết nhưng lớp 11 thì Nhung biết có hai 

hội đọc sách; hội của anh Bân và hội của chị Mai. 
Hoa Nhung có biết vào hội phải có những điều kiện gì không? 
Nhung Ai vào hội đọc sách cũng được, miễn là thích đọc sách.  
Hoa  Nếu mình bận rộn không có nhiều thời gian đọc sách thì sao? 
Nhung Đây là hội của những người mê đọc sách nên cho dù bận rộn, ai 

cũng tìm ra giờ để đọc sách. 
Hoa Hội có thể giúp cho mình những gì?  
Nhung Hội đọc sách giúp mình tìm bạn có cùng sở thích đọc sách để 

cùng nhau chia sẻ kiến thức. 
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Hoa Nhung cho thí dụ để dễ hiểu hơn được không? 
Nhung Thí dụ như mình thích sách và muốn tìm những tựa đề sách đang 

thịnh hành thì đã có sẵn những người bạn chỉ bảo cho mình. 
Hoa  Hoa hiểu rồi. Hội đọc sách cũng giống như những hội khác như 

hội thể thao hay âm nhạc. 
 

Ngữ vựng 
hội đọc sách reading club 
điều kiện  requirement 
miễn là  as long as 
mê  to fall in love 
sở thích  things one’s like 

chia sẻ  to share 
kiến thức  knowledge 
tựa đề  title 
thịnh hành  popular 
thể thao  sport 

 
2. Mai cùng ba má trên đường đi tham dự tiệc cưới của dì Vân và bàn luận 
về chuyện đám cưới. 
 
Mai Thưa ba, tiệc cưới được tổ chức ở nhà hàng nào vậy ba? 
Ba Mai Tiệc cưới này không tổ chức ở nhà hàng như những đám cưới 

khác mà ở khách sạn Marriott.  
Mẹ Mai Em nghe nói có tới hơn 500 khách mời lận. 
Ba Mai Ừ, nếu tính nhẩm sẽ thấy ngay. Này nhé, bên đàng gái, tức là 

bên họ nhà mình, đã chiếm tới 30 bàn rồi, còn bên đàng trai và 
bạn bè của cô dâu chú rể nữa thì phải thêm khoảng 30 bàn nữa.  

Mai Như vậy sẽ tốn nhiều tiền phải không ba? 
Ba Mai Thời nay tổ chức đám cưới tốn tiền lắm. Ba nghe nói tổ chức ở 

khách sạn phải tốn cỡ một trăm ngàn. 
Mai Vậy nếu cô dâu chú rể không có nhiều tiền thì phải làm sao? 
Ba Mai Thường để đỡ tốn tiền hơn thì người ta tổ chức đám cưới ở nhà 

hàng Việt Nam.  
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Mai Thưa ba, tại sao có người thích đám cưới lớn và tốn tiền? 
Ba Mai Có lẽ vì danh tiếng, vì muốn phô trương hay vì có dư tiền. 
Mẹ Mai Vậy con phải nhớ khi lớn lên và lập gia đình, chuyện quan trọng 

nhất là tình yêu chứ không phải vật chất bề ngoài nhé. Chỉ có 
tình yêu mới giúp cho vợ chồng sống với nhau tới mãn đời. 

 
Ngữ vựng 

tham dự  to attend   
bàn (thảo, luận) to discuss 
tiệc cưới  wedding feast 
khách sạn  hotel 
khách (mời)  (invited) guest 
có tới… lận  have up to 
tính nhẩm  to approximate 
này nhé  here it is  
đàng gái  bride side 
đàng trai  bridegroom side 

cô dâu  bride 
chú rể  bridegroom 
chiếm  to occupy, fill up 
tốn tiền  to cost money 
thời nay  nowadays 
cỡ  approximately 
danh tiếng  reputation 
phô trương  to show off 
lập gia đình  to marry 
mãn đời  whole life 

 
3. Hưng, em gái Ánh và ba Hưng bàn thảo về chuyện đi coi phim cuối tuần. 
 
Ba Hưng Cuối tuần này các con muốn đi coi phim gì? 
Hưng Con muốn coi phim Star Wars vì đây là phim mới và bắt đầu 

chiếu vào cuối tuần này. 
Ánh Con muốn coi phim Alvin and The Chipmunks. Phim này cũng 

chiếu lần đầu tiên vào cuối tuần này. 
Ba Hưng Cả hai phim đều là phim mới hết. Hay là mình đi coi một phim 

trước, rồi tuần tới mình đi coi phim kia, được không? 
Hưng Thưa ba, con nghe nhiều bạn con nói về phim Star Wars và các 

bạn con đều đang nóng lòng chờ đến cuối tuần để đi xem.   
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Ánh Thưa ba, con muốn coi phim Alvin and The Chipmunks vì sắp 
tới Giáng Sinh. Nếu để qua Giáng Sinh mới coi thì hết vui. 

Ba Hưng Vậy ba quyết định thế này. Mình có thể đi coi cả hai phim vào 
cuối tuần này, nhưng các con phải hứa sẽ làm xong hết bổn 
phận của mình. 

Hưng và Ánh Dạ, chúng con xin hứa. 
 

Ngữ vựng 
phim  movie 
chiếu  (movie) to come out 
Giáng Sinh Christmas 
nóng lòng anxious 

hết vui no more fun 
quyết định to decide 
hứa  to promise 
bổn phận duty 

     
B. TẬP ĐẶT CÂU 
1.  

Ai  vào hội đọc sách  
vào xem tranh  
mua xe này  
vào đây  
vào trường đại học  
tham gia ca đoàn 
vào nhà thương thăm ảnh 
xin vào hãng đó 

cũng được, miễn là thích đọc sách. 
thích nghệ thuật.  
có đủ tín dụng. 
có vé vào cửa. 
tốt nghiệp lớp 12. 
thích hát và có thì giờ. 
báo cho vợ ảnh một tiếng. 
có 3 năm kinh nghiệm.  

 
Ngữ vựng 

tranh   painting 
nghệ thuật  art 
tín dụng  credit 
vé   ticket 

đại học  university 
tốt nghiệp  graduated 
ca đoàn  choir 
nhà thương  hospital 
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ảnh   anh ấy 
báo   to notify 
hãng   company 

đủ    enough 
kinh nghiệm experience 

 
2.   

Tiệc cưới 
này 

không được 
làm ở nhà 
hàng 

như những đám 
cưới khác 

mà ở khách sạn Marriott. 

Loại lan 
này 

sẽ không sống 
được ở đây 

 nhiều loại 
lan khác  

 chỉ ở vùng nhiệt đới. 

Bài toán 
số một 

không khó  bài toán số 
hai 

 chỉ dài dòng hơn.  

Anh hai 
tôi 

không khó 
tính  

 anh hai anh  chỉ ít nói thôi.  

   
Ngữ vựng 

(hoa) lan  orchid 
sống   to live 
nhiệt đới  tropical 
toán   math 

dài dòng  lengthy 
khó tính  grumpy 
ít nói   quiet 

 
3.  

Thường để đỡ tốn 
tiền hơn 

thì người ta tổ chức đám cưới ở nhà hàng Việt 
Nam. 

    đi xe đò thay vì đi máy bay. 
    tự làm thay vì đi mua. 
 vui vẻ 

hơn  
 anh nên mướn một ban nhạc cho không 

khí được sinh động.   
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 dễ học 
hơn 

  nên đi tới thư viện. 

 đỡ đau 
chân 

  nên mang loại giày có đế mềm. 

   
Ngữ vựng 

xe đò  (long distance) bus   
máy bay airplane 
mướn  to hire 
ban nhạc music band 

không khí  air, mood 
sinh động  lively 
đỡ   less 
đế   heel 

 
C. HỌC VẦN 
1. Vần “iên” 
a. Tập đọc 
 
iên biên chiên điên niên viên 
iến biến chiến hiến miến tiến 
iền hiền liền miền tiền viền 
iển biển điển hiển khiển thiển 
iễn diễn liễn miễn tiễn viễn 
iện biện hiện kiện thiện tiện 

 
b. Tập đọc các câu sau đây: 
 

1) Mẹ luôn dặn hãy xem lại biên nhận trước khi ra khỏi tiệm để biết 
người ta có tính sai món hàng nào không. 

2) Nhờ niên khóa trước có được thầy dạy toán giỏi nên bây giờ môn 
toán không còn khó đối với tôi. 



VIỆT NGỮ ĐÀM THOẠI – CẤP 3 

CONVERSATIONAL VIETNAMESE – LEVEL 3 110 

3) Bữa tiệc nào ở nhà bà ngoại cũng có món miến gà và gà luộc vì bà nói 
rằng ăn cỗ bắt buộc phải có hai món này. 

4) Nước Mỹ là nước tiến bộ nhất thế giới vì luôn luôn có nhiều sáng kiến 
mới.  

5) Ông ấy là người giàu có ở vùng này nên nhiều hội từ thiện thường tới 
thăm ông để xin tiền.  

6) Sau khi nghe tin chú Châu bị vào nhà thương, bác Bảo liền bỏ ngang 
buổi tiệc và phóng xe tới nhà thương ngay.  

7) Biển Đông là vùng biển nằm phía Đông của Việt Nam và là vùng 
biển sinh sống của ngư dân Việt Nam từ ngàn xưa. 

8) Luân có khiếu ăn nói nên mọi người đã bầu anh ta làm trưởng ban 
điều hành của lớp trong năm nay. 

9) Đây là màn trình diễn mà tôi thấy có lẽ hay nhất trong buổi đại nhạc 
hội hôm nay. 

10) Hiện nay ở Việt Nam, hầu như người trẻ nào cũng có điện 
thoại cầm tay và trang phây bút. 

 
Ngữ vựng 

biên nhận  receipt 
niên khóa  school year 
cỗ   feast 
tiến bộ  advanced 
sáng kiến  initiative 
phát minh  invention 
từ thiện  non profit 

bỏ ngang  to leave 
immediately 
ngư dân  fishermen 
có khiếu  talented 
ban điều hành executive board 
trình diễn  to perform 
đại nhạc hội concert, show 
phây bút  facebook 
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2. Vần “iêm” 
a. Tập đọc 

iêm kiêm liêm niêm nghiêm viêm 
iếm chiếm hiếm kiếm liếm tiếm 
iềm điềm hiềm kiềm riềm tiềm 
iểm điểm hiểm kiểm thiểm  
iễm diễm nghiễm liễm   
iệm kiệm liệm nhiệm nghiệm tiệm 

 
b. Tập đọc các câu sau đây – Read the following sentences: 

1) Ba của Nam làm chủ nhiệm kiêm chủ bút của tờ báo Nhà Nam ở 
vùng Los Angeles hồi thời xưa. 

2) Ba của Liêm rất nghiêm với nó đến nỗi chỉ cho nó một tiếng đồng hồ 
để có giờ tự do mỗi ngày.  

3) Ba em thích sưu tầm sách quý hiếm và đã mua rất nhiều đến nỗi khắp 
nhà toàn là kệ sách. 

4) Ba em thường kể chuyện về chiến tranh Việt Nam và thời gian sau khi 
cộng sản chiếm được Miền Nam vào năm 1975. 

5) Cô Ba tin dị đoan nên mỗi khi nằm mơ thấy điềm xui cô trở nên lo 
lắng. 

6) Ba dặn đường đi lên núi rất hiểm trở nên mình phải lái xe cẩn thận và 
chậm rãi. 

7) Tôi lo lắng về bài kiểm lịch sử sắp tới quá vì không nhớ hết các sự kiện 
và con số năm tháng. 

8) Trong đám cưới hôm nay, ai cũng khen bộ áo dài khăn đóng của cô 
dâu thật lộng lẫy và diễm lệ.  
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9) Bác Tân là người tiết kiệm đến nỗi không bao giờ dám mua cái áo giá 
hơn hai chục đồng.  

10) Có nhiều tiệm phở ở Little Saigon nhưng tôi chỉ thấy tiệm phở 
Kim Lan này là ăn được.  

 
Ngữ vựng 

chủ nhiệm  chaiman 
chủ bút  editor 
kiêm   and also as, cum 
nghiêm  strict 
sưu tầm  to collect 
quý hiếm  rare and precious 
cộng sản  communist 
tin    to believe 

dị đoan  superstition 
điềm   omen 
xui   bad luck 
hiểm trở  dangerous 
sự kiện  event 
lộng lẫy  elegant, royal 
diễm lệ  charming 
tiết kiệm  saving, thrifty 

 
D. KIẾN THỨC TỔNG QUÁT 

1. Sự khác biệt về cách dùng động từ “trông”, “thấy”, “nhìn”, “xem” 
a) Hắn trông bề ngoài giản dị nhưng thật ra là rất có tài. 
b) Anh có bị bệnh gì không mà trông có vẻ xanh xao quá vậy. 
c) Cô gái trông mảnh khảnh đứng đàng kia là cô giáo lớp 5. 
d) Tôi thấy thành phố này có vẻ không an toàn. 
e) Tôi chẳng thấy chuyến đi chơi biển hôm nay vui chút nào. 
f) Tới cuối tháng 9 rồi mà sao chưa thấy giọt mưa nào? 
g) Mọi người hãy nhìn vào ống kiếng (máy hình) và cười thật tươi nghe! 
h) Có những người thích ngồi quán cà phê vỉa hè nhìn người qua đường.  
i) Anh nghĩ gì mà cứ nhìn bức tranh này vậy. 
j) Em và chị Nhung sẽ đi xem phim Star War vào cuối tuần này. 
k) Tôi muốn đi xem buổi trình diễn ca nhạc của anh. 
l) Hãy xem món quà này như để đền đáp sự giúp đỡ của anh hôm trước. 
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Ngữ vựng 
đẹp trai  handsome 
giản dị  simple 
có tài   talented 
xanh xao  pale 

mảnh khảnh skinny 
an toàn  safe 
giọt   drop

 
2. Cách dùng “Nếu… thì” 

Possible condition: 
a) Nếu anh cần giúp thì có thể gọi tôi ở số này. 
b) Nếu các anh chị có dịp qua Seattle chơi thì xin mời ghé nhà tôi chơi.  

 
Past possible condition: 

c) Nếu anh cho biết trước thì tôi tới rước anh rồi. 
d) Nếu anh giỏi thì bây giờ đâu có làm việc cực nhọc như thế này. 

 
Future possible condition: 

e) Nếu tôi được qua Mỹ thì tôi sẽ học điện toán. 
f) Nếu ngày mai trời nắng thì chúng ta sẽ ra công viên chơi bóng 

chuyền. 
 
Unreal condition: 

g) Nếu mình đến sớm hơn 5 phút thì đâu có trễ chuyến xe buýt. 
h) Nếu tôi trúng số thì tôi sẽ tặng trường học một triệu đô. 

 
Ngữ vựng 

dịp  chance 
ghé  to come to 
rước  to pick up 
bóng chuyền volley ball 

trúng số  to win lottery 
tặng   to give 
cực nhọc  hard
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Đ. TẬP ĐỌC 
1. Bài tập đọc  

Phải Có Lòng Trung Thành 
Một ngày kia, giữa loài chim và loài thú dữ xảy ra chiến tranh. Hai bên 

đã trải qua nhiều trận chiến liên tiếp bất phân thắng bại. Mỗi lần loài chim 
thắng được trận này thì trận kế tiếp lại bị thua cho loài thú dữ. 

Trong khi đó loài dơi đóng một vai trò rất ma mãnh trong cuộc chiến 
này. Chúng đứng về bất cứ bên nào thắng trận. Vì thế, chúng liên tục thay 
đổi lòng trung thành từ bên này sang bên kia và ngược lại. 

Cả hai bên đều không chú ý đến 
loài dơi khi chiến cuộc kéo dài. Nhưng 
khi chiến tranh chấm dứt, loài dơi không 
biết nên theo bên nào. Đầu tiên, chúng 
đi đến loài chim. Nhưng loài chim từ chối 
không chấp nhận loài dơi vì nhiều con 
chim đã từng thấy chúng chiến đấu cho 
các con thú dữ. 
Sau đó, con dơi đi đến những con thú dữ. Nhưng chúng cũng nhận được số 
phận tương tự. 

Vì thế, loài dơi đã phải bơ vơ một mình, vì sự phản bội của chúng. 
 

Ngữ vựng 
thú dữ  beast 
chiến tranh  war 
trải qua   to undergo 
trận chiến   battle 
bất phân thắng bại  neither win 
nor lose 

đóng (vai)   to play 
đứng về   to take side 
lòng trung thành   loyalty 
ngược lại   vice versa 
sự phản bội  disloyalty 

 

https://tiengviethuchanh.files.wordpress.com/2016/01/h1.jpg
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2. Câu hỏi 

a) Chiến tranh xảy ra giữa những loài nào? 

__________________________________________________________________ 

b) Kết quả của trận chiến thế nào? 

__________________________________________________________________ 

c) Loài dơi đứng về phe nào? 

__________________________________________________________________ 

d) Sau khi chiến tranh chấm dứt, loài dơi được bên nào nhận? Tại sao? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
E. BÀI TẬP 

1. Dùng “ai… cũng được, miễn là...” để đặt câu với phần còn thiếu cho 
sẵn. 

a) vào hội sách, thích đọc sách 

__________________________________________________________________ 

b) mua hàng ở Costco, có thẻ hội viên 

__________________________________________________________________ 

c) vào làm ở đây, có 3 năm kinh nghiệm 

__________________________________________________________________ 

d) học hát, yêu thích âm nhạc và chịu khó tập luyện 

__________________________________________________________________ 

e) vào trường đại học, tốt nghiệp lớp 12 
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__________________________________________________________________ 

f) viết văn, chịu khó thực tập mỗi ngày  

__________________________________________________________________ 

 
2. Điền vào chỗ trống với “như, mà” 

a) Tiệc cưới này không được làm ở nhà hàng _______ những đám cưới 

khác ______ ở khách sạn Marriott. 

b) Loại hoa lan này sẽ không sống được ở đây ________ như nhiều loại 

lan ______ chỉ ở vùng nhiệt đới. 

c) Bài toán số một không khó ________ bài toán số hai _____ chỉ dài 

dòng hơn. 

d) Anh hai tôi không khó tính _______anh hai anh ______ chỉ ít nói thôi. 

 

3. Điền vào chỗ trống với những chữ sau đây: đám cưới, chuẩn bị, vui 

nhộn, thư viện, đau chân, chích ngừa 

a) Thường để đỡ tốn tiền thì người ta tổ chức _________________ ở nhà 

hàng Việt Nam. 

b) Thường để bữa tiệc ___________ hơn thì anh nên mướn một ban nhạc.   

c) Thường để dễ học hơn thì anh nên đi tới ________________. 

d) Thường để đỡ _________________ hơn thì anh nên mang loại giày có 

đế mền. 

e) Thường để tránh bị cúm vào mùa lạnh thì chị nên đi ________________ 

cúm. 
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f) Thường để nấu bữa cơm nhanh hơn thì chị nên ___________________  

sẵn mọi thứ trước.   

 
4. Trả lời câu hỏi với phần trả lời cho sẵn.  

Ghi chú: Phải trả lời với câu đầy đủ. 

a) Mẹ luôn dặn phải làm gì trước khi ra khỏi tiệm? (xem kỹ lại biên nhận) 

__________________________________________________________________ 

b) Tại sao bỗng dưng anh giỏi toán hơn vậy? (nhờ học với thầy dạy toán 

giỏi niên khóa trước) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c) Bữa tiệc ở nhà bà ngoại thường có hai món gì? (miến gà và gà luộc) 

__________________________________________________________________ 

d) Dấu hiệu nào cho biết nước Mỹ là nước tiến bộ nhất thế giới? (luôn có 

nhiều sáng kiến) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

e) Biển Đông nằm ở đâu? (phía Đông của Việt Nam) 

__________________________________________________________________ 

f) Vì sao Luân được bầu làm trưởng ban điều hành của lớp vậy? (có khiếu 

ăn nói) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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5. Trả lời câu hỏi với phần trả lời cho sẵn. 

Ghi chú: Phải trả lời với câu đầy đủ. 

a) Ba của Nam làm gì với tờ báo Nhà Nam vậy? (chủ nhiệm kiêm chủ bút) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) Ba của Liêm nghiêm với nó như thế nào? (chỉ cho một tiếng đồng hồ 

giờ tự do mỗi ngày) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c) Vì sao nhà bạn có nhiều sách quý hiếm vậy? (ba tôi thích sưu tầm sách) 

__________________________________________________________________ 

d) Chúng ta nên lái xe thế nào khi đi lên núi? (cẩn thận và chậm rãi) 

__________________________________________________________________ 

e) Tại sao cô Ba có vẻ lo lắng vậy? (cô nằm mơ thấy điềm xui) 

__________________________________________________________________ 

f) Bạn nghĩ gì về bài kiểm lịch sử sắp tới? (tôi sợ không nhớ hết những 

năm tháng hay con số về lịch sử) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
6. Điền vào chỗ trống với “trông”, “thấy”, “nhìn”, “xem”. 

a) Hắn ____________ bề ngoài giản dị nhưng thật ra là rất có tài. 

b) Cô gái _____________ mảnh khảnh đứng đàng kia là cô giáo lớp 5. 
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c) Tôi _____________ thành phố này có vẻ không an toàn. 

d) Tới cuối tháng 9 rồi mà sao chưa ____________ giọt mưa nào? 

e) Mọi người hãy __________ vào ống kiếng (máy hình) và cười thật tươi 

nghe! 

f) Sao anh cứ ___________ chăm chú vào bức tranh này vậy? 

g) Em và chị Nhung sẽ đi __________ phim Star War vào cuối tuần này. 

h) Hãy __________ món quà này như để đền đáp sự giúp đỡ của anh hôm 

trước. 

 
7. Dùng “nếu… thì” để đặt câu theo phần câu cho sẵn. 

a) (anh cần giúp, gọi tôi ở số này) 

__________________________________________________________________ 

b) (anh cho biết trước, tôi tới rước anh rồi)  

__________________________________________________________________ 

c) (anh giỏi, không làm việc ngày hai buổi cực nhọc như thế này) 

__________________________________________________________________ 

d) (tôi được qua Mỹ, tôi sẽ học điện toán) 

__________________________________________________________________ 

e) (tôi kiếm được việc làm, tôi sẽ mua xe mới) 

__________________________________________________________________ 

f) (mình đến sớm hơn 5 phút, đã không trễ chuyến xe buýt)  

__________________________________________________________________ 
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BÀI 8 - LESSON 8   

SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG 

 Community Life 

 

 

 

 

 

 
 
A. ĐÀM THOẠI 
1. Nam xin phụ giúp lớp Việt Ngữ. 
Nam Thưa cô, em tên là Nam. Em muốn xin vào phụ giúp lớp Việt 

Ngữ. 
Cô Trang Em học lớp nào? Em có giấy giới thiệu của thầy cô ở lớp em 

không? 
Nam Thưa cô em học lớp 7 và em có giấy giới thiệu của thầy Minh. 
Cô Trang Cho cô hỏi em vài câu. Khi tham gia giúp trường Việt Ngữ thì 

em phải làm hết niên học, em có làm được không? 
Nam Thưa cô, em làm được. Em cũng muốn làm tiếp những năm tới. 
Cô Trang Tại sao em chọn phụ giúp trường Việt Ngữ thay vì việc khác? 
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Nam Thưa cô, em chọn giúp trường Việt Ngữ vì em muốn học thêm 
Tiếng Việt, nhất là tìm hiểu thêm về sinh hoạt của người Việt. 

Cô Trang Giỏi lắm. Em có suy nghĩ rất tốt. Tuần tới em sẽ bắt đầu và tới 
đây gặp cô trước 1 giờ 30. 

Nam Em cám ơn cô. Xin chào cô. 
 

Ngữ vựng 
phụ giúp  to help 
giấy giới thiệu introduction letter 
tham gia  to participate 
niên học  school year 
làm tiếp continuously work 

thay vì  instead of 
nhất là  especially 
tìm hiểu  to learn 
sinh hoạt  activity 
suy nghĩ  thought 

    
2. Linh muốn tham gia ca đoàn ở nhà thờ. 
 
Linh Chào bạn Thu, bạn có biết ở nhà thờ đang cần những việc thiện 

nguyện gì không?  
Thu Chào bạn Linh, Thu đang tham gia ca đoàn ở nhà thờ và Thu 

biết ca đoàn đang cần người. 
Linh Linh chưa hát ca đoàn bao giờ nên không biết có hát được 

không. 
Thu Được chứ! Miễn là Linh thích hát. Anh ca trưởng sẽ dạy cho 

những điểm căn bản. 
Linh Thu có thể nói về sinh hoạt ca đoàn được không? 
Thu Ca đoàn mình có tên là ca đoàn Thiên Cung. Ca đoàn hát lễ 10 

giờ sáng Chủ Nhật và tập hát vào 7 giờ tối ngày Thứ Sáu mỗi 
tuần.  

Linh Ca đoàn gồm có bao nhiêu người và phân chia làm sao? 
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Thu Anh Mạnh là ca trưởng của ca đoàn. Ca đoàn gồm có 4 bè với 
khoảng 40 người. Hiện nay bè an-tô (alto) đang thiếu người. Thu 
nghĩ Linh nên vào bè an-tô. 

Linh Bè an-tô là thế nào? 
Thu Bè an-tô là bè nữ thứ hai, chuyên hát đệm cho bè chính là so-

pra-no (soprano). 
Linh Linh không biết gì hết. Cho Linh vào bè nào cũng được. 
Thu Cám ơn Linh. Vậy thứ Sáu tới Linh tới hội trường của nhà thờ 

vào lúc 7 giờ tối nhé. 
 

Ngữ vựng 
thiện nguyện volunteer 
tham gia to join, to participate 
ca đoàn  choir 
từ từ  gradually 
quen  to get used to 
ca trưởng  head of a choir 
căn bản  basic 

sinh hoạt  activitiy 
phân chia  to allocate 
bè sub group of a choir 
hát đệm to sing in background 
không biết gì hết don’t know 

anything 
hội trường  hall

 
3. Hải, Như và Tín đi thăm viện dưỡng lão. 
 
Hải Chào hai bạn, tôi sẽ đi thăm một viện dưỡng lão vào Chủ Nhật 

này. Các bạn có muốn đi cùng không? 
Như Đi thăm viện dưỡng lão là thế nào? Mình sẽ phải làm gì? 
Hải Đi thăm viện dưỡng lão là đi thăm những cụ già cô đơn ở đó. 

Mình tới nói chuyện với họ, hỏi thăm và lắng nghe họ nói.  
Tín Bạn muốn hai đứa tôi làm gì? 
Hải Hai bạn biết chơi một môn nhạc cụ nào thì rất tốt. Nếu không 

thì chỉ cần hỏi thăm các cụ. 
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Như Mình hỏi thăm như thế nào? 
Hải Giống như bạn bè mình hỏi thăm nhau. Các cụ rất thích nói 

chuyện nên cần có người nghe.  
Tín Tôi biết chơi đàn vĩ cầm. Để tôi mang đàn theo. 
Như Tôi không biết chơi đàn hay hát. Tôi sẽ làm một ít quà nho nhỏ 

để tặng các cụ. 
Hải Có hai bạn đi chung thật là vui! Cám ơn hai bạn nhiều. 
 

Ngữ vựng 
viện dưỡng lão nursing home 
cô đơn  lonely 
nhạc cụ musical instrument 
khơi chuyện to lead a story 

vĩ cầm  violin 
khơi (chuyện) to start 
nho nhỏ  kind of small 
tặng  to give 

 
B. TẬP ĐẶT CÂU 
1.  

Em đi học Việt ngữ 
 
Em tham gia ca đoàn 
 
Em đi làm thiện nguyện 
 
Em có nhiều bạn người Việt 

vì em muốn học thêm Tiếng Việt.  
em thích có dịp nói Tiếng Việt. 
em thích hát. 
em có bạn tham gia ca đoàn. 
em có thì giờ rảnh. 
em thích giúp đỡ người khác.  
em đi học Việt Ngữ. 
em đi lễ ở nhà thờ Việt Nam.  

  
Ngữ vựng 

chọn   to choose 
dịp  chance, opportunity 
tham gia to participate 

thiện nguyện volunteer 
giờ rảnh  free time 
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2.  
 
Linh chưa  hát ca đoàn 

làm thư viện 
đi xin việc 
đi sở thú 
nấu bún bò 
đi du lịch 
nuôi chó 
đi ăn cưới 

bao giờ nên không biết (có) hát được không. 
(có) được nhận không. 
phải nói làm sao. 
đường đi tới đó. 
phải mua những thứ gì. 
chọn chỗ nào để đi. 
cho nó ăn đồ ăn gì.   
phải mặc quần áo thế 
nào. 

 
3.  
 
Các cụ 
 
Thanh 
 
Vy 
 
Bà ấy 

rất thích nói chuyện 
rất thương con cháu 
rất mê nhạc 
rất mê ngủ 
rất thích ăn cà rem 
rất muốn đi xem xi nê 
rất bận rộn  
rất chiều con  

nên cần có người nghe.  
thường không la mắng con cháu. 
nó đã mua dàn máy hát mắc tiền. 
thường đi học trễ. 
đã bị sún mấy cái răng. 
sợ bị má nó rầy. 
phải mướn người lau chùi nhà cửa. 
mấy đứa con của bà hơi hỗn.  

 
Ngữ vựng 

la mắng, rầy  to reprove, scold 
mê   to love 
dàn máy hát stereo system 
mắc tiền  expansive 

sún răng  to loose teeth 
chiều (con)  to pamper 
hỗn (láo)  insolent 
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C. HỌC VẦN 
1. Vần “iêu” 
a. Tập đọc 
 
iêu chiêu kiêu nhiêu siêu tiêu 
iếu biếu chiếu điếu hiếu thiếu 
iều chiều điều liều nhiều triều 
iểu biểu điểu hiểu kiểu tiểu 
iễu giễu liễu nhiễu tiễu  
iệu diệu điệu hiệu kiệu triệu 

 
b. Tập đọc các câu sau đây: 

1) Tôi vẫn nhớ thầy Tiến dạy rằng kiêu căng sẽ chôn mình trong sự ngu 
dốt vì mình tự bịt mắt để không nhìn thấy điều hay lẽ phải.  

2) Gần nhà tôi có một siêu thị Việt Nam mới mở trông rất khang trang, 
sạch sẽ và giá cả cũng tương đối rẻ. 

3) Xin lỗi quý vị nếu có những thiếu sót xảy ra trong việc tiếp đãi và 
mong quý vị niệm tình tha thứ. 

4) Trong các tiêu chuẩn đạo đức của người Việt Nam thì lòng hiếu thảo 
là đức tính quan trọng nhất vì một khi thiếu đức tính này thì những đức 
tính khác cũng không có. 

5) Chiều mai anh có rảnh thì ghé nhà tôi chơi cho vui vì có các bạn 
trong lớp cùng họp lại để làm buổi hòa nhạc. 

6) Thủy triều lên xuống là do sức hút của mặt trăng nên thủy triều có 
khi lên vào ban ngày và có khi vào ban đêm. 

7) Lễ bế giảng của Trường Việt Ngữ Thánh Giuse năm nay có màn biểu 
diễn vũ dân tộc theo điệu nhạc tân thời thật là hay và mới mẻ. 
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8) Trong kho sách đọc hàng ngày thì ngoài những sách về kiến thức tổng 
quát cũng cần phải có sách tiểu thuyết để giúp giải trí và kích thích 
đầu óc tưởng tượng. 

9) Đừng nên chế giễu những ý tưởng quái dị của nó vì đôi khi nó có ý 
nghĩ sâu xa hơn mình đấy.  

10) Ngoài chợ có nhiều nhãn hiệu nước mắm quá làm tôi không 
biết hiệu nào ngon hiệu nào dở. 

 
Ngữ vựng 

kiêu căng  arrogant 
chôn   to bury 
sự ngu dốt  ignorance 
điều hay lẽ phải the right things 
siêu thị  supermarket 
khang trang spacious, bright 
tương đối  relative 
thiếu sót  shortcomings 
tiếp đãi  greeting, serving 
niệm tình tha thứ please forgive 
tiêu chuẩn  standard 
đạo đức  ethics 
buổi hòa nhạc concert 

thủy triều  tide 
sức hút  pulling force 
màn biểu diễn performance 
dân tộc  traditional 
điệu nhạc  rhythm 
tân thời  new 
kho sách  book archive 
tiểu thuyết  fiction 
kích thích  to stimulate 
đầu óc tưởng tượng imagination 
chế giễu  to ridicule 
quái dị  strange 
nhãn hiệu  brand 

 
2. Vần “ang” 
a. Tập đọc 
 
ang bang đang hang mang vang 
áng dáng láng máng tháng váng 
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àng càng hàng làng ràng vàng 
ảng bảng cảng đảng lảng tảng 
ãng đãng hãng lãng vãng  
ạng dạng hạng lạng mạng trạng 

 
b. Tập đọc các câu sau đây: 

1) Chính phủ kêu gọi chúng ta nên tiết kiệm nước vì tiểu bang California 
bị hạn hán mấy năm nay.  

2) Thấy dáng điệu uể oải của anh thì chắc là anh mới bị bệnh dậy phải 
không?  

3) Chúng ta chỉ còn một tháng là hết niên học, các bạn có tính gì cho 
mùa hè chưa?  

4) Mỗi lần mua cua về ăn, mẹ đều phải để dành hai càng cua cho em 
Hảo.  

5) Cậu Lịch có cái đồng hồ vàng mà cậu rất quý và chỉ mang nó khi đi 
dự tiệc. 

6) Đường vào khu này không có bảng tên đường làm tôi đi lạc gần cả 
nửa tiếng đồng hồ.  

7) Những tảng đá lớn ở đây được nghe kể là rơi xuống từ trên núi cao do 
một trận động đất lớn hồi xa xưa. 

8) Ông nội bị lãng tai nên cháu phải nói thật lớn ông mới nghe được. 
9) Nhờ mạng lưới toàn cầu mà chúng ta có thể biết được mọi chuyện xảy 

ra trên thế giới.  
10) Cô ta đang ở trong trạng thái buồn bực vì ba của cô không cho 

cô đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn.  
Ngữ vựng 

tiết kiệm  to save 
hạn hán  drought 

dáng điệu  posture 
uể oải  tired 
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bị bệnh dậy to get out of 
sickness 

càng   claw 
bảng tên đường  street sign 
trận động đất  earthquake 

lãng tai  hearing loss 
mạng lưới toàn cầu worldwide 

web 
trạng thái  condition, status 
buồn bực  bothersome 

 
D. KIẾN THỨC TỔNG QUÁT 
Quy tắc viết hoa – Capitalization  

Chữ đầu câu 
1) Tôi sẽ ghé thăm anh.  
2) Căn phòng này có màu sơn rất dịu mắt. 
 
Tên riêng 
3) Tôi và Lai là bạn học cùng Trường Tiểu Học Longfellow.  
4) Tôi nghĩ nhiều người thích xe Nhật vì nó bền. 
 
Ngôn ngữ 
5) Tôi nghe nói Trường Việt Ngữ Ngô Bảo Tịnh có rất đông học sinh. 
6) Bố mẹ tôi chỉ nói được Tiếng Anh sơ sơ. 
 
Quốc gia 
7) Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vừa kết án một nhà tranh đấu cho 

nhân quyền. 
8) Nga là người hát quốc ca Hoa Kỳ trong buổi lễ khai giảng của Trường 

Việt Ngữ. 
 
Địa danh 
9) Thứ Bảy tuần tới sẽ có cuộc thắp nến ở Trung Tâm Công Giáo để hỗ 

trợ các nạn nhân môi trường Miền Trung Việt Nam. 
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10) Quần Đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông thuộc về chủ 
quyền của Việt Nam. 

 
Lễ hội 
11) Bác Hải sẽ về Việt Nam ăn Tết Nguyên Đán năm nay. 
12) Gia đình mình sẽ ra ngoài biển xem bắn pháo bông vào ngày Lễ 

Độc Lập sắp tới. 
 

Ngữ vựng 
sơ sơ  a little bit 
nhà cầm quyền authority, ruler 
nhà tranh đấu activist 
nhân quyền  human right 
quốc ca  national anthem 
lễ khai giảng school year 
opening ceremony 

thắp nến  vigil 
hỗ trợ  to support 
nạn nhân  victim 
môi trường  environment 
chủ quyền  sovereignty 
pháo bông  firework  
Lễ Độc Lập      Independence Day

 
Đ. TẬP ĐỌC 
1. Bài tập đọc  

 

 
Con Quạ Khát Nước 

Vào một ngày nóng nực, một 
con quạ khát nước bay lượn trên cánh 
đồng để tìm nước uống. Nó đã bay 
một thời gian rất lâu nhưng không tìm thấy gì. Nó đang bị đuối sức và gần 
như tuyệt vọng. 

Đột nhiên, quạ nhìn thấy một bình nước ở dưới đất. Nó liền bay thẳng 
xuống để xem cái bình có nước hay không. May thay, trong bình có nước! 

https://tiengviethuchanh.files.wordpress.com/2016/04/h4.jpg
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Quạ cố gắng chúi đầu vào bình để uống nước. Nhưng thật không may, cổ 
chiếc bình quá nhỏ, quạ không thể chúi đầu vào được. Sau đó, quạ tìm cách 
đẩy ngã chiếc bình để nước chảy ra, nhưng chiếc bình quá nặng, quạ không 
thể đẩy được. 

Quạ suy nghĩ một hồi lâu. Sau đó, nó nhìn xung quanh và thấy có 
nhiều đá sỏi. Quạ đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Nó bắt đầu nhặt từng viên 
sỏi một và thả vào bình. Sỏi được bỏ vào bình nhiều chừng nào thì mực nước 
càng dâng cao chừng nấy. Chẳng bao lâu mực nước dâng cao đủ để cho quạ 
uống. Quạ đã nghĩ đúng! 

Ngữ vựng 
con quạ  crow  
tuyệt vọng  hopeless  
chúi đầu vào to put the head 

through  
nảy ra ý tưởng to think out  

ý tưởng  idea  
nhặt   to pick up  
chừng nào … chừng nấy the 
more … the more  

 
2. Câu hỏi 

a) Con quạ bay lượn trên cánh đồng để làm gì? 

__________________________________________________________________ 

b) Con quạ thấy gì ở dưới đất? 

__________________________________________________________________ 

c) Tại sao quạ không uống nước trong bình được? 

__________________________________________________________________ 

d) Quạ làm cách nào để uống nước trong bình?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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E. BÀI TẬP 

1. Thêm vào câu cho đủ nghĩa. 

a) Em đi học Việt Ngữ vì _________________________________________ 

b) Em tham gia ca đoàn vì ________________________________________ 

c) Em đi làm thiện nguyện vì ______________________________________ 

d) Em có nhiều bạn người Việt vì __________________________________ 

e) Em thích đọc sách vì ___________________________________________ 

f) Em nghỉ học hôm nay vì _______________________________________ 

 

2. Thêm vào câu cho đủ nghĩa. 

a) Linh chưa hát ca đoàn bao giờ nên không biết _____________________ 

_____________________________________________________________ 

b) Linh chưa làm ở thư viện bao giờ nên không biết ___________________ 

_____________________________________________________________ 

c) Linh chưa đi xin việc bao giờ nên không biết ______________________ 

_____________________________________________________________ 

d) Linh chưa nấu bún bò bao giờ nên không biết _____________________ 

_____________________________________________________________ 

e) Linh chưa nuôi chó bao giờ nên không biết _______________________ 

_____________________________________________________________ 

f) Linh chưa đi du lịch bao giờ nên không biết _______________________ 

_____________________________________________________________ 
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3. Điền vào chỗ trống với chữ thích hợp. 

a) Các cụ rất __________ nói chuyện nên cần có người nghe. 

b) Thanh rất _________ nhạc nên nó mới mua dàn máy hát mắc tiền. 

c) Thanh ________ mê ngủ nên nó thường đi học trễ. 

d) Vy rất ___________ ăn cà rem nên đã vị sún mấy cái rang. 

e) Bà ấy rất bận rộn nên phải __________ người lau chùi nhà cửa.   

f) Bà ấy rất chiều con ________ mấy đứa con của bà hơi hỗn. 

 

4. Trả lời câu hỏi với phần trả lời cho sẵn.  

Ghi chú: Phải trả lời với câu đầy đủ. 

a) Thầy Tiến dạy thế nào về sự kiêu căng? (chôn mình trong sự ngu dốt) 

__________________________________________________________________ 

b) Siêu thị gần nhà anh thế nào? (siêu thị rộng rãi, khang trang, sạch sẽ 

và giá rẻ) 

__________________________________________________________________ 

c) Người Việt xem trọng lòng hiếu thảo như thế nào? (đức tính quan trọng 

nhất của một người) 

__________________________________________________________________ 

d) Tại sao có thủy triều lên xuống? (do sức hút của mặt trăng) 

__________________________________________________________________ 

e) Lễ bế giảng của Trường Việt Ngữ Thánh Giuse có gì đặc biệt? (màn 

biểu diễn vũ dân tộc) 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

f) Chị có biết hiệu nước mắm nào ngon không? (không biết nhưng 

thường chai nào trên 3 đồng thì ăn được) 

__________________________________________________________________ 

 

5. Trả lời câu hỏi với phần trả lời cho sẵn. 

Ghi chú: Phải trả lời với câu đầy đủ. 

a) Tại sao chính phủ tiểu bang California kêu gọi tiết kiệm nước? (hạn 

hán mấy năm nay) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) Mẹ để dành cái gì cho em Hảo vậy? (hai càng cua) 

__________________________________________________________________ 

c) Cậu Lịch rất quý chiếc đồng hồ vàng phải không? (cậu rất quý và chỉ 

đeo đồng hồ vàng khi đi dự tiệc) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) Sao anh đi lạc vậy? (khu này không có bảng tên đường) 

__________________________________________________________________ 

e) Sao lại có những tảng đá lớn ở vùng này vậy? (được biết là rơi từ trên 

núi xuống) 

__________________________________________________________________ 
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f) Tại sao cô ấy bực tức thế? (ba cô không cho đi dự tiệc sinh nhật của 

bạn) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Viết lại các câu sau đây và viết hoa những chữ cần thiết. 

a) căn phòng này có màu sơn rất dịu mắt. 

__________________________________________________________________ 

b) tôi và lai là bạn học cùng trường tiểu học longfellow.  

__________________________________________________________________ 

c) tôi nghe nói trường việt ngữ ngô bảo tịnh có rất đông học sinh. 

__________________________________________________________________ 

d) nga là người hát quốc ca hoa kỳ trong buổi lễ khai giảng của trường 

việt ngữ. 

__________________________________________________________________ 

e) quần đảo hoàng sa và trường sa ở biển đông muôn đời thuộc về chủ 

quyền của việt nam. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

f) gia đình mình sẽ ra ngoài biển xem bắn pháo bông vào ngày lễ độc lập 

sắp tới. 

__________________________________________________________________ 
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BÀI 9 - LESSON 9   

THIÊN NHIÊN - Nature 

 

 

 

 

 

A. ĐÀM THOẠI 
 
1. Thi và gia đình đi chơi sở thú. Gia đình Thi vừa tới sở thú San Diego. 
Thi  Thưa ba, mình đi xem khu nào trước vậy ba? 
Ba Thi Ba nghĩ trước hết, mình nên đi theo hướng bên phải để xem 

những con thú hiền lành như nai, bò rừng hay khỉ. 
Thi Con nghe bạn con kể ở đây có mấy con đười ươi Nam Dương 

lớn như người và rất muốn xem. 
Mẹ Thi Con biết gì về đười ươi nào? Hãy kể mẹ nghe. 
Thi Con có tìm đọc trên internet. Đười ươi được gọi nôm na là người 

vượn. Chúng được cho là rất thông minh. 
Mẹ Thi Vậy đười ươi biết làm nhà như người không? 
Thi Đười ươi khác với các loài khỉ khác là biết làm nhà, hay gọi là tổ 

đúng hơn. Mỗi ngày đười ươi làm một cái tổ mới chỉ để ngủ qua 
đêm.  
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Ba Thi Vậy còn một giống khỉ khác cũng rất thông minh là tinh tinh, 
con có biết không? 

Thi Ba khỏi cần phải thử con, con biết chứ! Tinh tinh nhỏ hơn đười 
ươi nhưng thông minh hơn. Các nhà khoa học tìm thấy tinh tinh 
biết dùng cối đá và hòn đá để đập vỡ những hột trái cây cứng. 

Ba Thi Con ba giỏi quá! Thôi mình đi mau vì còn rất nhiều thú đẹp để 
xem.     

 
Ngữ vựng 

sở thú  zoo 
khu   area 
đười ươi  orangutan 
tinh tinh  chimpanzee 

nhà khoa học scientist 
thử   to test 
cối đá  rock mortar 
hột trái cây  seed 

 
2. Bảo, em gái là Lan và ba bàn tính về chuyến đi cắm trại ở Yosemite 
Bảo  Thưa ba, từ nhà tới công viên quốc gia Yosemite xa không ba? 
Ba Bảo Từ nhà tới Yosemite lái xe khoảng 5 tiếng đồng hồ. Bởi vậy mà 

mình sẽ phải khởi hành từ sáng sớm. 
Bảo Yosemite có gì đặc biệt vậy ba? 
Ba Bảo Ba chưa đi bao giờ mà chỉ nghe bạn ba kể lại là Yosemite nổi 

tiếng nhờ mấy thác nước rất đẹp. 
Lan Thưa ba, đi chơi thiên nhiên có nhiều cảnh đẹp nên con muốn 

mặc quần áo đẹp để chụp hình. 
Ba Bảo Đi chơi ngoài thiên nhiên đâu cần quần áo đẹp con! Mình chỉ 

cần quần áo ấm và tiện lợi. 
Bảo Thưa ba, bây giờ là mùa hè thì tại sao cần phải có quần áo ấm? 
Ba Bảo Khí hậu ở rừng núi không đều đặn như ở đồng bằng. Hiện nay ở 

Yosemite, ban ngày có thể nóng tới 80 độ F nhưng ban đêm 
xuống còn 50 độ F. 
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Bảo Thưa ba, nếu có thác thì có suối. Vậy mình xuống suối bơi được 
không ba? 

Ba Bảo Nước suối ở đây rất lạnh do nước đá từ trên núi tan ra và chảy 
xuống, nên không tắm được đâu. 

Lan Vậy, đi chơi ngoài thiên nhiên là để ngắm cảnh đẹp và thưởng 
thức không khí trong lành, phải không ba? 

Ba Bảo Ừ đúng đấy! Ngày nay người ta kêu gọi bảo vệ thiên nhiên thì 
mình cũng không nên làm gì gây ô nhiễm hay xáo trộn thiên 
nhiên.  

 
Ngữ vựng 

công viên quốc gia    national park 
khởi hành  to depart 
đặc biệt  special 
tiện lợi      convenient, useful 
đồng bằng      flat land, plain, delta 
thời tiết  weather 
nhiệt độ  temperature 

ngắm   to see, watch 
thưởng thức to enjoy 
kêu gọi  to ask, request 
bảo vệ   to protect 
ô nhiễm  pollution 
gây xáo trộn to disturb 

  
3. Lạc và Mạnh nói chuyện về nạn hạn hán đang diễn ra ở California. 
 
Lạc Hồi tháng trước đi cắm trại, tôi có lái xe ngang qua một cái hồ 

lớn và thấy nước đã cạn gần tới đáy. 
Mạnh Mấy năm nay ít mưa nên tiểu bang này báo động thiếu nước. 
Lạc Ba má tôi cũng lo lắm và cố gắng giảm bớt dùng nước. 
Mạnh Ba má tôi cũng vậy. Ba má tôi đã bỏ cỏ thật đi và làm cỏ giả. 
Lạc Tôi nghe báo chí nói năm nay California sẽ có mưa nhiều do 

hiện tượng El Nino. 
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Mạnh Tôi cũng nghe vậy nhưng không tin lắm. Nhiều khi họ nói cho 
mình mừng. 

Lạc Đúng vậy, tôi mong sẽ có mưa nhiều nhưng bây giờ tới Tháng 
Hai rồi mà mới chỉ có một đợt mưa lớn.  

Mạnh Tôi còn biết El Nino năm nay sẽ làm cho khí hậu nóng hơn. 
Bằng chứng là mình đang ở Tháng Hai của mùa Xuân mà có 
ngày nóng tới trên 80 độ F. 

Lạc Nếu thế thì tuyết trên núi lại tan sớm hơn và mình lại sẽ vẫn 
thiếu nước. 

Mạnh Thật vậy, không biết tới bao giờ Cali mình có đầy đủ nước như 
hồi xưa. 

 
Ngữ vựng 

đáy  bottom 
báo dộng  to give warning 
hiện tượng  phenomenon 

làm đảo lộn  to mix up 
tiên đoán     to predict, forecast 

  
B. TẬP ĐẶT CÂU 
1.  
 
Mình nên  đi ngủ sớm 

ghi lại những lời thầy nói  
hỏi kỹ đường đi 
lái xe nhỏ 
giữ lại những chai nhựa 
học kỹ hai bài cuối cùng 
uống nước nhiều 
đi chơi ngoài thiên nhiên 

để  ngày mai lên đường sớm.  
không bị quên. 
không bị lạc. 
giảm bớt ô nhiễm không khí. 
bỏ vào thùng tái chế biến. 
làm bài thi cuối khóa. 
khỏi bị say nắng.  
hiểu sự cần thiết của nó. 
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Ngữ vựng 
ghi lại       to write down, to record 
quên   to forget 
kỹ   careful 
bị lạc   to be astray 
bớt   less 

chai nhựa  plastic bottle 
tái chế biến  recycle 
thi cuối khóa final test 
say nắng  to dehydrate 
sự cần thiết  necessity  

 
2.  

Ban ngày 
Hôm nay 
Anh 
 
Chúng ta 
 
Các bạn 

có thể nóng tới 80 độ F 
có mưa 
tham gia ca đoàn 
học tới bác sĩ 
đi chơi xa  
nghỉ 15 phút 
ăn phở 
đi trượt sóng 

nhưng ban đêm xuống còn 50 độ F. 
ngày mai sẽ có nắng đẹp. 
phải đi tập hát đều đặn. 
phải bỏ thói quen chơi ghêm. 
phải lên đường sớm. 
không được làm ồn ào. 
phải lái xe đi xa hơn. 
phải có áo lặn.  

 
Ngữ vựng 

đều đặn  regularly 
bỏ   to quit 
thói quen  habit 
chơi ghêm  to play game 

lên đường  to start 
ồn ào   noisy 
trượt sóng  to surf 
áo lặn  wet suit  

 
3.  
Đi chơi ngoài thiên nhiên 
Đi cắm trại vài ngày 
Sống ở California là xứ nóng 
Rừng ở đây rất lành 
Ở đây không có nhà máy thì 

đâu cần mặc quần áo đẹp. 
cần mang nhiều quần áo. 
cần giữ chiếc áo lạnh dày này.   
có rắn hay bọ cạp mà sợ. 
có khói độc. 
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Khu này xa chợ 
Nhà tôi ở vùng sa mạc nên  
Anh trông mạnh bạo như vậy 

có cá tươi mà ăn. 
có thể trồng cây ăn trái.  
có lẽ lại sợ ma! 

 
Ngữ vựng 

xứ nóng  hot country 
lành   safe, not harmful 

nhà máy  factory 
mạnh bạo  strong, bold

 
C. HỌC VẦN 
1. Vần “ăng” 
a. Tập đọc 
 
ăng băng căng hăng thăng văng 
ắng lắng mắng nắng thắng vắng 
ằng bằng hằng nhằng rằng thằng 
ẳng cẳng chẳng phẳng quẳng thẳng 
ẵng bẵng đẵng hẵng xẵng  
ặng chặng đặng lặng nhặng tặng 

 
b. Tập đọc các câu sau đây: 

1) Anh Bằng đang đi tìm băng cá nhân vì anh vừa mới bị đứt tay. 
2) Mùi hăng của hành xông lên làm chị Lan chảy nước mắt mà em cứ 

tưởng chị khóc. 
3) Cha Thắng giảng quá hay đến nỗi cả nhà thờ im phăng phắc lắng 

nghe. 
4) Hôm nay là ngày Lễ Tạ Ơn và các siêu thị đóng cửa nên cả khu vắng 

lặng như chùa Bà Đanh.  



VIỆT NGỮ ĐÀM THOẠI – CẤP 3 

CONVERSATIONAL VIETNAMESE – LEVEL 3 141 

5) Tôi xin nói thẳng rằng tôi không thích thấy anh ta vào chơi bóng rổ 
chung với tụi mình. 

6) Sân xi măng này không được phẳng nên mỗi lần mưa là bị đọng cả 
vũng nước. 

7) Anh cứ chạy thẳng tới cuối đường sẽ thấy căn nhà sơn màu đỏ là nhà 
của cô Vui. 

8) Cơn mưa dài đằng đẵng thế này thì làm sao người ta buôn bán được.  
9) Mới đi được một chặng đường mà đã mệt bở hơi tai thế này thì làm 

sao đi hết con đường được.  
10) Mùa hè có rất nhiều ruồi nhặng nên phải đóng nắp thùng rác kỹ 

lưỡng và đừng để rác rơi ra ngoài. 
 

Ngữ vựng 
băng cá nhân band aid 
đứt (tay)  to get injured 
mùi hăng   gas released by 

cutting onion 
xông lên  to emit 
tưởng   to wonder 
chảy nước mắt eyes watered 
im phăng phắc very quiet 

vắng lặng  silent 
nói thẳng  to say loudly 
dài đằng đẵng  (time) very long  

buôn bán  to do business 
chặng đường part of a journey  
mệt bở hơi tai very tired 
ruồi nhặng  flies 

 
2. Vần “âng, eng, ong” 
a. Tập đọc 

âng dâng lâng nâng tâng vâng 
ấng đấng hấng    
ầng tầng vầng    
ẩng ngẩng     
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ẫng hẫng     
 
eng xà beng leng keng    
éng léng phéng     
ẻng kẻng xẻng    
 
ong cong đong mong song trong 
óng bóng đóng móng nóng sóng 
òng dòng lòng phòng tròng vòng 
ỏng bỏng hỏng lỏng mỏng phỏng 
õng cõng chõng dõng nhõng võng 
ọng cọng đọng họng ngọng vọng 

 
oong ba toong chùi xoong cái xoong 
oòng bông goòng dài thoòng loòng  

 
b. Tập đọc các câu sau đây: 

1) Anh muốn biết dòng sông này dâng cao và chảy mạnh cỡ nào thì hãy 
đến đây vào mùa xuân.  

2) Cô Hằng kể rằng nhà của ông bà nội ở Việt Nam cao ba tầng và có 
năm phòng ngủ.  

3) Các em phải luôn hãnh diện là người Việt Nam và ngẩng cao đầu chứ 
không nên mang mặc cảm thua sút. 

4) Ba vừa chạy ra Home Depot để mua cái xẻng xúc cát vì ba cần để 
trộn xi măng. 

5) Tôi mong mùa hè mau đến một chút chứ cứ học bù đầu kiểu này thì 
có ngày điên mất. 
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6) Bữa nào bạn tới nhà, tôi sẽ cho bạn xem kệ sách rất đẹp ở trong 
phòng mà cha tôi đã đóng cho tôi hồi mùa hè.  

7) Anh cứ đi theo con đường vòng cung này thì sẽ ra lại con đường lớn 
mà lúc nãy anh đi vào. 

8) Sở dĩ phở của cô Giao ngon vì cô thái thịt bò rất mỏng và trưng bày tô 
phở đẹp mắt. 

9) Mỗi lần đi cắm trại, ba đều mang võng theo để nằm chơi nhưng nhiều 
khi không có thì giờ để nằm. 

10) Long nói Tiếng Việt ngọng nghịu vì nó không đi học Việt Ngữ 
từ nhỏ. 

11) Nồi bị cháy khét thế này thì phải ngâm nước qua đêm rồi dùng 
chùi xoong chà thật mạnh mới sạch. 

12) Có ai biết bịch bông goòng để đâu không, vì chị Mai đang cần 
để chùi sơn móng tay?  

 
Ngữ vựng 

dòng sông  river flow 
dâng cao  to rise up 
chảy mạnh cỡ nào how strong 

the flow is 
tầng   story 
ngẩng  to lift, raise 
mặc cảm  complex 
thua sút  inferiority 
xẻng   shovel 
học bù đầu  busy to study 
đóng   to build 

vòng cung  curve 
thái   to slice 
trưng bày  to present 
võng   hammock 
ngọng nghịu    to speak with a lisp 
cháy khét  burnt 
chà   to scrub 
bịch   bag 
bông goòng cotton ball 
chùi   to clean 
sơn móng tay nail polish 
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D. KIẾN THỨC TỔNG QUÁT 
Quy tắc viết hoa - Capitalization 

Tôn giáo 
1) Hôm qua có một cuộc biểu tình lớn của người dân Đạo Công Giáo ở 

Hà Tĩnh, Việt Nam. 
2) Ở đây có băng kinh Đạo Phật cho không để ai cần thì có thể tới lấy 

bất cứ lúc nào.  
 
Phương hướng 
3) Nhà có mặt tiền quay về hướng Đông thì thường mát mẻ. 
4) Hướng mặt trời lặn ngoài biển ở đây thực sự là Tây Nam chứ không 

phải là chính Tây. 
 
Ngày tháng 
5) Lớp Việt Ngữ ở vùng này đa số rơi vào trưa Thứ Bảy hàng tuần. 
6) Tết năm nay rơi vào ngày Thứ Sáu đầu Tháng Hai. 
 
Tổ chức 
7) Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc vừa bỏ phiếu lên án Bắc Hàn 

thử bom nguyên tử. 
8) Ông Phil Robertson đại diện cho Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền ở 

Á Châu lên tiếng kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam thả tự do cho các 
tù nhân chính trị. 

 
Sự kiện 
9) Mong rằng Việt Nam sẽ có một cuộc nổi dậy kiểu Mùa Xuân Ả Rập 

để cứu đất nước khỏi sự cai trị độc tài cộng sản. 
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10) Xin mời anh chị tham dự tiệc Kỷ Niệm Ngày Cưới của vợ chồng 
tôi vào Thứ Bảy cuối tháng này. 

 
Chức Vị 
11) Người đang đứng điều động cuộc tập dợt động đất là thầy Phó 

Hiệu Trưởng Phúc đó. 
12) Anh có thấy ông Ca Trưởng Ca Đoàn Thiên Thần ở đâu 

không? 
 
Đ. TẬP ĐỌC 
1. Bài tập đọc  

Khỉ và Cá Heo 
Một ngày kia, một số thủy thủ ra 

khơi trên một chiếc thuyền buồm. Một 
người trong số họ mang theo một con khỉ. 

Khi họ đi thật xa khỏi bờ, một cơn 
bão khủng khiếp đã lật tàu của họ. Mọi 
người đều rơi xuống biển, và, dĩ nhiên, con 
khỉ cũng sắp sửa bị chết đuối. Đột nhiên một con cá heo xuất hiện và đỡ khỉ 
ngồi lên lưng. 

Chẳng bao lâu cả hai bơi tới một hòn đảo và con khỉ bước xuống khỏi 
lưng cá heo. Cá heo hỏi khỉ, “Bạn có biết nơi này là chỗ nào không?” 

Khỉ trả lời: “Biết chứ! Thực ra, vị vua của đảo này là bạn thân nhất của 
tôi. Vậy bạn có biết tôi thực sự là một hoàng tử không?” 

Cá heo biết chẳng có ai sống trên đảo nên nói: “Hay quá! Bạn đã là 
hoàng tử. Bây giờ bạn có thể là một ông vua!” Khỉ thắc mắc hỏi, “Tôi làm 
vua thế nào được?” 

Khi cá heo bắt đầu bơi ra xa, nó nói vọng lại: “Cũng dễ dàng thôi. Bây 
giờ bạn là sinh vật duy nhất trên hòn đảo này thì bạn đương nhiên sẽ là vua!” 

https://tiengviethuchanh.files.wordpress.com/2016/08/h3.jpg
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Bài học luân lý: Những kẻ nói dối và khoe khoang cuối cùng thường bị nạn. 
Ngữ vựng 

thủy thủ  sailor  
ra khơi  to set out to sea 
bão   storm 
chết đuối  to be drown 

cá heo  dolphin 
hoàng tử  prince 
sinh vật  creature 
đương nhiên naturally

 
2. Câu hỏi 

a) Tại sao các thủy thủ bị lật tàu? 

__________________________________________________________________ 

b) Con khỉ được cứu bằng cách nào? 

__________________________________________________________________ 

c) Cá heo đưa khỉ tới đâu? 

__________________________________________________________________ 

d) Khỉ tự xưng mình là gì với vua trên đảo?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

e) Làm sao cá heo biết khỉ nói khoác?  (nói khoác: to brag) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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E. BÀI TẬP 

1. Đặt câu với “(chủ từ) nên… để…” với phần câu cho sẵn. 

Thí dụ: Anh nên đi tới sớm để có chỗ ngồi. 

a) (đi ngủ sớm, ngày mai lên đường sớm) 

__________________________________________________________________ 

b) (hỏi kỹ đường đi, không bị lạc) 

__________________________________________________________________ 

c) (lái xe nhỏ, giảm bớt ô nhiễm không khí) 

__________________________________________________________________ 

d) (giữ lại giấy và chai nhựa, bỏ vào thùng tái chế biến) 

__________________________________________________________________ 

e) (uống nước nhiều, khỏi bị say nắng) 

__________________________________________________________________ 

f) (ra chơi ngoài thiên nhiên, hiểu sự cần thiết của nó) 

__________________________________________________________________ 

 

2. Điền vào chỗ trống với chữ thích hợp. 

a) Ban ngày có thể nóng tới 80 độ F nhưng __________________ xuống 

còn 50 độ F. 

b) Hôm nay có mưa nhưng ___________________ sẽ có nắng đẹp. 

c) Anh có thể học tới bác sĩ __________ phải bỏ thói quen chơi ghêm. 

d) Chúng ta có thể nghỉ 15 phút nhưng _________________ làm ồn ào. 
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e) Các bạn có thể ăn phở nhưng ___________ lái xe xa hơn. 

f) Ai cũng có thể học giỏi được nhưng ____________ chịu khó.  

 

3. Đặt câu với “… đâu…” theo phần câu cho sẵn. 

Thí dụ: Đi chơi ngoài thiên nhiên đâu cần mặc quần áo đẹp. 

a) (đi cắm trại vài ngày, cần mang nhiều quần áo) 

__________________________________________________________________ 

b) (sống ở California, mua áo khoác dày làm gì) 

__________________________________________________________________ 

c) (rừng ở đây rất lành, có rắn độc hay bọ cạp mà sợ) 

__________________________________________________________________ 

d) (khu này xa chợ, có cá tươi mà ăn) 

__________________________________________________________________ 

e) (nhà tôi ở vùng sa mạc, có thể trồng cây ăn trái) 

__________________________________________________________________ 

f) (anh trông mạnh bạo như vậy, có lẽ lại sợ ma) 

__________________________________________________________________ 

 

4. Trả lời câu hỏi với phần trả lời cho sẵn.  

Ghi chú: Phải trả lời với câu đầy đủ. 

a) Anh Bằng đang đi tìm gì vậy? (băng cá nhân) 

__________________________________________________________________ 
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b) Chị Lan đang khóc phải không? (mùi hăng của hành làm chị Lan chảy 

nước mắt chứ không phải khóc) 

__________________________________________________________________ 

c) Sao lễ nhà thờ hôm nay đông thế? (có cha Thắng giảng đó) 

__________________________________________________________________ 

d) Ai làm sân xi măng mà bị đọng nước nhiều quá vậy? (bác Tân tự làm) 

__________________________________________________________________ 

e) Cơn mưa dài đằng đẵng thế này thì chừng nào mới dứt? (nghe nói sẽ 

kéo dài hai ngày) 

__________________________________________________________________ 

f) Ruồi nhặng sinh sản nhiều vào mùa nào? (mùa hè) 

__________________________________________________________________ 

  

5. Trả lời câu hỏi với phần trả lời cho sẵn. 

Ghi chú: Phải trả lời với câu đầy đủ. 

a) Dòng sông này chảy hiền hòa quá hả? (anh muốn biết dòng sông này 

dâng cao và chảy mạnh cỡ nào thì hãy đến đây vào mùa xuân) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) Nhà ông bà nội ở Việt Nam thế nào? (cao ba tầng và có năm phòng 

ngủ) 

__________________________________________________________________ 
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c) Ba ra Home Depot làm gì thế? (mua xẻng xúc cát vì ba cần để trộn xi 

măng) 

__________________________________________________________________ 

d) Anh mong gì nhất? (mong mùa hè mau đến một chút chứ cứ học bù 

đầu kiểu này thì có ngày điên mất) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

e) Tôi đi ra khỏi đây bằng đường nào vậy? (anh cứ đi theo con đường 

vòng cung này thì sẽ ra lại con đường lớn mà lúc nãy anh đi vào) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

f) Phở do cô Giao nấu ngon quá phải không? (sở dĩ phở của cô Giao 

ngon vì cô thái thịt bò rất mỏng và trưng bày tô phở đẹp mắt) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Viết lại các câu sau đây và viết hoa những chữ cần thiết. 

a) hôm qua có một cuộc biểu tình lớn của người dân đạo công giáo ở hà 

tĩnh, việt nam. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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b) ở đây có băng kinh đạo phật cho không để ai cần thì có thể tới lấy bất 

cứ lúc nào.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c) nhà có mặt tiền quay về hướng đông thì thường mát mẻ. 

__________________________________________________________________ 

d) lớp việt ngữ ở vùng này đa số rơi vào trưa thứ bảy hàng tuần. 

__________________________________________________________________ 

e) hội đồng bảo an liên hiệp quốc vừa bỏ phiếu lên án bắc hàn thử bom 

nguyên tử. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

f) mong rằng việt nam sẽ có một cuộc nổi dậy kiểu mùa xuân ả rập để 

cứu đất nước khỏi sự cai trị độc tài cộng sản. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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BÀI 10 - LESSON 10  

DU LỊCH - Travel 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A. ĐÀM THOẠI  
1. Nhân và Kỳ nói chuyện về đi du lịch. 
 
Nhân  Chào anh Kỳ. Năm nay anh có dự tính đi chơi đâu không? 
Kỳ Tôi tính đi du lịch các tiểu bang miền Đông Bắc nước Mỹ như 

tiểu bang New York, Massachusetts hay Maine. 
Nhân Bạn đi bằng gì? Bằng xe hơi hay máy bay?  
Kỳ  Tôi đi bằng máy bay, nhưng đi theo chuyến du lịch do công ty du 

lịch tổ chức. 
Nhân Chuyến đi của bạn bao lâu?  
Kỳ Chuyến đi là hai tuần và ghé nhiều nơi như thành phố New York 

hay thác Niagara. Còn bạn có đi chơi đâu không? 
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Nhân Tôi đi qua tiểu bang Washington thăm bà con và nhân tiện ghé 
xem mấy công viên quốc gia ở bên đó. 

Kỳ Tôi chưa đi xem công viên quốc gia bao giờ. Những nơi đó chắc 
đẹp lắm phải không? 

Nhân Tôi mê công viên quốc gia bao nhiêu năm nay rồi. Mỗi công viên 
có điểm đặc biệt riêng của chúng và tất cả đều rất đẹp. 

Kỳ Thế bạn tới xem bằng cách nào? 
Nhân Tôi thường đi bằng xe hơi và cắm trại ngay bên trong.  
Kỳ Cắm trại có cực khổ không? Tôi nghe người ta nói cắm trại lạnh 

lẽo và dơ dáy lắm. 
Nhân Không phải vậy đâu. Cắm trại rất vui và thoải mái. Nhất là tối 

đến mình được đốt lửa trại, ca hát và trò chuyện tới khuya.  
Kỳ Bữa nào bạn đi chơi nhớ cho tôi đi chung. 
Nhân Được, chỉ sợ bạn không quen sống ngoài trời. 
 

Ngữ vựng 
dự tính  to plan  
đi chơi  to travel 
bằng gì?  by what? How? 
chuyến du lịch tour 
công ty  company 
bà con  relatives 

nhân tiện  by the way 
công viên quốc gia national 

park 
thoải mái  relax 
nhất là  especially 
lửa trại  campfire 

 
2. Mai và ba Mai nói chuyện về chuyến du lịch Hawaii của gia đình sắp tới. 
 
Mai  Thưa ba, mình sẽ đi tới đảo nào của Hawaii vậy ba? 
Ba Mai Mình sẽ tới thành phố Honolulu của đảo Oahu. Đây là thành 

phố lớn nhất của Hawaii. 
Mai Mình có đi tắm biển không ba? 
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Ba Mai Có chứ, mình sẽ đi tắm biển và đi lặn để xem san hô và cá nữa. 
Mai Vui quá! Con có được tắm cả ngày không ba? 
Ba Mai Chuyến du lịch Hawaii của mình chỉ có mấy ngày thôi nên còn 

phải đi xem những nơi khác. 
Mai Mình đi xem những nơi nào khác vậy ba? 
Ba Mai Nơi quan trọng nhất mình phải xem là Pearl Harbor, nơi quân 

Nhật tấn công Mỹ bất ngờ và đã làm Mỹ phải nhảy vào Thế 
Chiến Thứ Hai. 

Mai Con thấy Costco bán dứa của Hawaii. Mình có đi xem vườn dứa 
cho biết không ba? 

Ba Mai Con ba giỏi quá! Chưa gì đã đoán được sẽ đi đâu rồi. Mình sẽ đi 
xem vườn dứa của hãng Dole và cũng đi xem các buổi trình diễn 
để hiểu biết văn hóa của người thổ dân Hawaii.     

Mai Vậy thì vui quá! Con sẽ cố gắng chụp thật nhiều hình để kỷ niệm 
cho chuyến đi đặc biệt này. 

 
Ngữ vựng 

đảo  island 
lặn  to dive 
san hô  coral 
quân (đội)  military 
nhảy vào  to jump into 
Thế Chiến Thứ Hai   World 

War Two 

chưa gì  not very soon 
đoán  to predict, guest 
buổi trình diễn show 
hiểu biết  to learn 
văn hóa  culture 
thổ dân  native people 
kỷ niệm  to memorize 

 
3. Linh, Hải và Việt nói chuyện về các phương tiện đi du lịch. 
 
Linh Chào hai bạn, tôi thích đi chơi đó đây trong nước Mỹ nhưng nghĩ 

đi nghĩ lại không biết mình nên chọn phương tiện nào. 
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Hải Theo tôi thì nên đi bằng xe hơi là thoải mái nhất. 
Linh Tại sao vậy? Chắc bạn đã từng đi du lịch bằng xe hơi nhiều lần. 
Hải Vâng, tôi thích đi du lịch bằng xe hơi vì tự do hơn, mình muốn 

dừng ở chỗ nào và bao lâu thì tùy thích.  
Việt Còn tôi thì thích đi máy bay hơn vì nhanh chóng, đỡ mất thì giờ 

lái xe như đi xe hơi. 
Linh Đi máy bay tốn tiền nhiều hơn phải không? Nhất là khi có nhiều 

người trong gia đình đi chung. 
Việt Đúng vậy. Nhưng khi đi chơi với gia đình đông người thì tôi chọn 

cách thức đi theo chuyến trên tàu du lịch. 
Hải Tôi cũng thường đi ra ngoại quốc bằng cách này. Vì đây là cách 

rẻ tiền hơn là mình tự tổ chức đi. 
Linh Nghe hai bạn nói thì tôi hiểu rồi. Nếu đi chơi trong nước thì mình 

lái xe hơi hay đi máy bay, còn đi ra ngoại quốc thì nên đi theo 
các chuyến trên tàu du lịch. 

 
Ngữ vựng 

 
nghĩ đi nghĩ lại think over 
phương tiện means 
chuyến (du lịch) tour 

ngoại quốc  foreign country 
tổ chức  to organize 
tàu du lịch  cruise ship 

 
B. TẬP ĐẶT CÂU 
1.  

Năm nay 
Ngày mai 
Chiều nay 
 
Hôm nay 

anh có dự tính 
có muốn 
có tính  
 
có  

đi đâu  
 
đi thăm nó 
đi tập võ 
đi làm 

không? 
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Tháng tới 
Tối nay 

có thấy nó 
có 
có chuẩn bị 

đi học 
đi nghỉ hè ở đâu 
để ngày mai lên đường 

 
Ngữ vựng 
chuẩn bị  to prepare 
lên đường  to go off, set off 
 
2.  

Thế bạn tới xem 
làm quen với cô ta 
giải bài toán đó 
tìm ra chiếc chìa khóa 
leo lên cây dừa 
sửa máy vi tính đó 
sống ở đây 
từ Việt Nam qua đây 

bằng cách nào? 

 
Ngữ vựng 

làm quen  to get acquainted 
giải   to solve 

bái toán  math problem 
máy vi tính  computer 

 
3.  

Theo tôi thì nên  đi bằng xe hơi là thoải mái nhất. 
mua nhà ở Orange County sẽ giữ giá nhất. 
học ngành kỹ sư điện tử để dễ kiếm việc làm. 
hỏi ba của anh trước khi quyết định. 
hỏi giá cả nhiều nơi trước khi mua. 
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học tất cả không chừa bài nào mới mong thi đậu.  
học tiếp để lấy bằng cao học. 
ghé qua đón Mai để cùng đi chung cho vui. 

 
Ngữ vựng 

giữ giá  to hold the value 
kỹ sư điện tử      electrical engineer 
quyết định  to decide 
giá cả   price 

không chừa  not excluding 
mong   to be able 
thi đậu  to pass the exam 
bằng cao học master degree 

 
  
C. HỌC VẦN 
1. Vần “ông” 
a. Tập đọc 
 
ông bông công hông sông thông 
ống chống đống giống sống tống 
ồng chồng hồng lồng nồng rồng 
ổng cổng chổng hổng tổng xổng 
ỗng bỗng ngỗng phỗng rỗng  
ộng cộng động lộng mộng rộng 

 
b. Tập đọc các câu sau đây: 

1) Tôi muốn đưa anh đi xem vườn bông ở đây với đủ mọi loại hoa và đặc 
biệt là hoa thược dược. 

2) Mùa hè vừa qua tôi đi cắm trại ở Yosemite và có dịp thấy được cây 
thông khổng lồ có tên gọi là Sequoia. 
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3) Đống cát ở trước nhà là do những người thợ xây cất mới đổ xuống để 
xây tường vào ngày mai. 

4) Chúng ta nên mặc quần áo khác màu để không ai giống ai thì mới có 
không khí ngày Tết. 

5) Lúc nào cũng thấy vợ chồng chị đi chung với nhau trông thật hạnh 
phúc. 

6) Theo truyền thuyết, Vịnh Hạ Long có nhiều đảo là do con rồng từ trời 
bay xuống nằm ở đó. 

7) Nhà bác Nam là nhà ở cuối đường, có cổng sắt màu xanh lá cây rất dễ 
nhận ra. 

8) Trái dưa hấu này vỗ nghe bồm bộp thì chắc là rỗng ruột rồi. 
9) Mấy con tôm hùm này vẫn còn động đậy chứng tỏ chúng chưa chết 

mà! 
10) Thế nào chú Lực cũng chê chiếc áo này vì quá rộng và không 

đúng mốt. 
Ngữ vựng 

hoa thược dược dahlia 
khổng lồ  huge 
đống   heap, pile 
thợ xây cất      construction worker 
đổ xuống  to dump 
truyền thuyết legend 

rồng   dragon 
rỗng ruột  hollow 
động đậy  moving 
chứng tỏ  to demonstrate 
chê   to dislike 
mốt   style 

 
2. Vần “ung” 
a. Tập đọc 

ung cung hung nung nhung thung 
úng búng chúng đúng nhúng thúng 
ùng cùng dùng hùng khùng vùng 
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ủng củng đủng lủng sủng thủng 
ũng cũng dũng đũng sũng vũng 
ụng bụng đụng rụng trụng vụng 

 
b. Tập đọc các câu sau đây: 
 

1) Hàng xóm của tôi có hai con chó đen trông thật hung dữ nhưng tôi 
chưa hề thấy chúng cắn ai bao giờ. 

2) Tôi đã đi qua vùng này nhiều lần nhưng không ngờ đây chính là 
Thung Lũng Hoa Vàng nổi tiếng về kỹ thuật điện tử. 

3) Dân chúng Hà Nội đã ùa ra đứng hai bên đường để mong được nhìn 
thấy mặt Tổng thống Obama khi ông đến thăm Việt Nam vào cuối 
tháng 5 năm 2016. 

4) Hôm nay là sinh nhật của tôi và cũng đúng ngày gia đình tôi đặt chân 
tới Mỹ. 

5) Ông ta mặc áo lạnh vào mùa hè không phải là khùng đâu nhưng vì 
ông đang bị bệnh và yếu người. 

6) Vùng tôi ở không có chợ Việt Nam nên mỗi tháng mẹ tôi phải xuống 
khu Little Saigon để mua thức ăn Việt Nam.  

7) Cái xô đó không dùng để đựng nước được vì đã bị thủng nhiều chỗ. 
8) Sau cơn mưa, sân bóng rổ còn đọng nhiều vũng nước nên chúng ta 

không thể chơi được. 
9) Không biết vừa rồi ăn phải thứ gì mà bụng tôi cứ sôi lên sùng sục. 
10) Mẹ hãy để con thử trụng bánh phở xem có ăn được không và 

cũng để học cách làm. 
Ngữ vựng 

hung dữ  ferocious 
chưa hề  not ever 

thung lũng  valley 
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Thung Lũng Hoa Vàng   
   Silicon Valley 
ùa ra   to come out 
khùng  insane 

xô   bucket 
thủng   leaking 
xôi sùng sục boiling hard 
trụng  to deep in hot water 

 
3. Vần “ưng” 
a. Tập đọc 
 
ưng bưng cưng ngưng nhưng sưng 
ứng bứng cứng đứng hứng xứng 
ừng chừng dừng đừng mừng sừng 
ửng bửng dửng lửng tửng xửng 
ững chững lững những sững vững 
ựng dựng đựng khựng nựng vựng 

 
b. Tập đọc các câu sau đây: 
 

1) Vân luôn có quần áo mới mặc vì là con cưng của vợ chồng chú Tư.  
2) Đôi giầy mới này hơi chật nên đã làm sưng bàn chân của em. 
3) Chiều nay sẽ có mưa lớn nên khi về học con phải coi chừng bị ướt 

nhé! 
4) Bữa ăn sáng thứ Bảy của ba thường là bánh mì với trứng gà ốp la và 

cà phê sữa. 
5) Bích xứng đáng là học sinh xuất sắc của trường vì cô rất chăm học. 
6) Đàn bò mà các em thấy ở đàng kia là loại bò sừng dài của tiểu bang 

Texas.  
7) Cái đèn lồng treo lơ lửng ở góc phòng khách là do cô Mai đem từ Việt 

Nam qua. 
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8) Con cô Tiên mới có 2 tuổi mà đi đứng thật vững vàng. 
9) Bài tập đọc này có nhiều ngữ vựng khó hiểu. 
10) Tất cả những đồ chơi lặt vặt đó phải đựng vào một cái thùng lớn 

mới vừa. 
Ngữ vựng 

con cưng   darling, precious child 
sung   swollen 
trứng gà ốp la omelette 
xứng đáng  to deserve 
xuất sắc  excellent 

bò sừng dài  longhorn cow 
đèn lồng  lantern 
lơ lửng   suspended 
vững vàng  steady 
đựng   to store 

 
D. KIẾN THỨC TỔNG QUÁT 
 
Trạng từ - Adverb: chữ cho thông tin về những chữ không phải là danh từ. 

1. Trạng từ chỉ sự lặp lại: luôn luôn, mãi mãi, thường, hoài, thỉnh 
thoảng, đôi khi, ít khi, hiếm khi, chưa bao giờ 

 
a) Linh luôn luôn đi học đúng giờ. 
b) Loan sẽ mãi mãi ghi nhớ những chuyện vui ngày hôm nay. 
c) Cái máy giặt này cứ bị hư hoài. 
d) Anh ấy thường đi học bằng xe buýt. 
e) Thỉnh thoảng mới có tuyết rơi ở đây. 
f) Đôi khi cái tủ lạnh này cũng bị trục trặc. 
g) Ít khi tôi thấy anh ấy mang cà vạt.  
h) Hiếm khi thấy nó ngồi yên một chỗ. 
i) Tôi chưa bao giờ đi du lịch Phi Châu. 
j) Anh ấy không bao giờ nói dối. 
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2. Trạng từ: rất, lắm, quá, thật 
- Rất và thật được đặt trước chữ mà nó phụ nghĩa. 
- Lắm và quá được đặt sau chữ mà nó phụ nghĩa. 
 
a) Chí rất thương con chó của nó. 
b) Tin thời tiết cho biết ngày mai sẽ rất nóng. 
c) Chị Mai thật muốn lấy anh Cường. 
d) Mấy chậu hoa lan của chị thật đẹp. 
e) Bà ấy ghét con mèo này lắm. 
f) Tôi biết cô ấy sợ chuột lắm. 
g) Tôi thèm ăn phở quá. 
h) Bánh xe của anh cứng quá nên bị nổ. 

Ngữ vựng 
ghi nhớ to remember, 

memorize 
máy giặt washing machine 
bị trục trặc to get broken 
ngồi yên to sit still 

đi du lịch to travel 
tin thời tiết weather news 
lấy  to marry 
hoa lan orchid 
nổ  to explode

 
Đ. TẬP ĐỌC 
1. Bài tập đọc  
 

Không Ai Tin Kẻ Nói Dối 
Có một cậu bé tinh nghịch sống ở ngôi 

làng dưới chân một ngọn đồi. Một hôm, nó 
nghĩ tới chuyện chọc cười dân làng. 

Cậu bé liền tìm một tảng đá cao, rồi trèo lên và lấy hết sức hét lớn: 
“Cọp! Cọp! Cứu tôi với! Cứu tôi!”  

https://tiengviethuchanh.files.wordpress.com/2015/09/h2.jpg
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Dân làng nghe thấy tiếng hét và chạy đến giúp cậu ta. Nhưng khi họ 
đến đó, họ không thấy con cọp nào mà thấy cậu bé vẫn bình yên vô sự. Cậu 
bé phá lên cười lớn và nói với dân làng rằng, “Không có con cọp nào cả, tôi 
làm điều này cho vui thôi!” 

Dân làng rất bực mình và trở về trong cơn tức giận. 
Vài ngày sau, cậu bé lại làm như thế. Một lần nữa dân làng chạy đến 

cứu cậu bé nhưng lại bị lừa một lần nữa. Thế là họ quyết định sẽ không tin lời 
cậu bé nữa. 

Thật không may, một ngày kia, một con cọp thực sự đến đó. Bấy giờ 
cậu bé lấy hết sức hét lên: “Cọp! Cọp!” Nhưng không ai chạy đến giúp cậu 
ta cả. 

Con cọp tấn công cậu bé. Cậu bé cố gắng chống chọi lại với con cọp, 
nhưng trong vòng vài phút, con thú dữ đã giết chết cậu bé. 

Vì thế, một khi đã nói dối thì sẽ luôn luôn bị xem là một kẻ nói dối. 
 

Ngữ vựng 
tinh nghịch  mischievous  
chọc cười  to make fun of  
bình yên vô sự safe and sound  
phá lên cười   to burst into laughing  
bực mình  to be annoyed  

cứu giúp  to help  
tấn công  to attack  
chống chọi  to fight back  
thú dữ  beast 
nói dối  to lie

 
2. Câu hỏi 

a) Lần đầu tiên dân làng nghe thấy tiếng hét của cậu bé thì họ làm gì? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

b) Dân làng thấy cậu bé thế nào?  

__________________________________________________________________ 
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c) Dân làng cảm thấy thế nào khi trở về? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) Sau lần thứ hai kêu cứu của cậu bé thì dân làng nghĩ gì về cậu bé? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

e) Một người nói dối một lần thì sẽ bị xem thế nào? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 

E. BÀI TẬP 

1. Trả lời các câu hỏi sau đây theo sự suy nghĩ của mình. 

a) Năm nay anh có dự tính đi đâu không? 

__________________________________________________________________ 

b) Chiều nay anh có tính đi thăm nó không? 

__________________________________________________________________ 

c) Hôm nay anh có thấy nó đi làm không? 

__________________________________________________________________ 

d) Tháng tới anh có đi nghỉ hè ở đâu không? 

__________________________________________________________________ 

e) Chủ Nhật tới anh có bận chuyện gì không? 

__________________________________________________________________ 
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f) Cuối tuần này anh có làm thêm giờ không? 

__________________________________________________________________ 

 

2. Trả lời các câu hỏi sau đây theo sự suy nghĩ của mình. 

a) Thế bạn tới đây bằng cách nào? 

__________________________________________________________________ 

b) Thế bạn tìm ra chiếc chìa khóa bằng cách nào? 

__________________________________________________________________ 

c) Thế bạn từ Việt Nam qua đây bằng cách nào? 

__________________________________________________________________ 

d) Thế bạn biết hát bằng cách nào? 

__________________________________________________________________ 

e) Thế bạn học Tiếng Việt bằng cách nào? 

__________________________________________________________________ 

f) Thế bạn đi chơi qua Florida bằng cách nào? 

__________________________________________________________________ 

 

3. Điền vào chỗ trống với chữ thích hợp. 

a) Theo tôi thì nên đi bằng _________________ là thoải mái nhất. 

b) Theo tôi thì nên học ngành kỹ sư _______________ để dễ kiếm việc. 

c) Theo tôi thì nên hỏi giá cả nhiều nơi trước khi ___________. 

d) Theo tôi thì nên học tất cả các bài học trong sách mới mong 

___________________. 
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e) Theo tôi thì nên học tiếp để lấy __________ cao học. 

f) Theo tôi thì nên mang theo dù vì trời có thể __________. 

 

4. Điền vào chỗ trống theo Tiếng Anh cho sẵn. 

a) Tôi muốn đưa anh đi xem vườn ____________. (flower) 

b) Mùa hè vừa qua tôi đi cắm trại ở Yosemite và có dịp thấy được 

___________________. (pine tree) 

c) Chúng ta nên mặc quần áo khác màu để có ________________ ngày 

Tết. (mood) 

d) Lúc nào cũng thấy ________________ chị đi chung với nhau. (husband 

and wife) 

e) Theo truyền thuyết, vịnh Hạ Long có nhiều đảo là do 

_______________ từ trời bay xuống. (dragon) 

f) Nhà bác Nam là nhà có ___________ sắt màu xanh lá cây. (gate) 

 

5. Điền vào chỗ trống theo Tiếng Anh cho sẵn. 

a) Hàng xóm của tôi có hai con chó đen trông thật ____________. 

(ferocious) 

b) Tôi đã đi qua __________ này nhiều lần. (area) 

c) Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi và _________ là ngày ba mẹ tôi đặt 

chân đến Mỹ. (also) 

d) Cái xô đó được _________ để đựng nước. (used) 
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e) Sân bóng rổ còn đọng nhiều __________________ nên không thể chơi 

được. (puddle of water) 

f) Con hãy thử _____________ bánh phở cho mẹ xem. (to parboil) 

 

6. Điền vào chỗ trống theo Tiếng Anh cho sẵn. 

a) Linh ________________ đi học đúng giờ. (always) 

b) Chúng em sẽ ghi nhớ lời khuyên của thầy ________________. (forever) 

c) Tôi không thích cái tủ lạnh này vì cứ bị hư ____________. (all the time) 

d) Anh ấy _____________ đi học bằng xe buýt. (usually) 

e) ____________________ mới có tuyết rơi ở đây. (sometimes) 

f) _______________ tôi thấy anh ấy mang cà vạt. (seldom)  

 

7. Điền vào chỗ trống với trạng từ “rất” hoặc “quá”. 

a) Chí ___________ thương con chó của nó. 

b) Tin thời tiết cho biết ngày mai sẽ ___________ nóng. 

c) Tôi thèm ăn phở _________. 

d) Bánh xe của anh cứng __________ nên bị nổ. 

e) Mấy chậu hoa lan của chị __________ đẹp. 

f) Mấy chậu hoa lan của chị đẹp __________. 
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