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Bài 9: Hai Con Dê 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

Nô đùa:  play, frisking  Lởm chởm:  rough, jagged Tình cờ:  by chance 

Vực thẳm:  chasm, canyon Lòng kiêu hãnh:  pride Nhường:  yield  

 

 

Hai con dê chạy nhảy nô đùa trên 

đỉnh núi cao đầy những đá lởm 

chởm, tình cờ gặp nhau tại hai bên 

bờ một vực thẳm có một thác nƣớc 

mạnh đổ xuống từ trên núi. 

Một thân cây đổ nằm vắt ngang qua 

vực thẳm tạo thành chiếc cầu duy 

nhất.  Chiếc cầu quá hẹp nên hai 

chú dê không thể nào đi qua cùng 

một lúc đƣợc.  Vì lòng kiêu hãnh, 

chúng đã không chịu nhƣờng cho 

bạn của mình qua trƣớc. 

 
 



 

82 Tiếng Nước Tôi 

 

Một con giơ chân ra đặt lên cầu.  

Con kia cũng giơ chân lên theo.  

Đến giữa cầu, chúng đụng sừng 

với nhau. 

Cả hai con không con nào chịu 

nhƣờng đƣờng cho con kia.  Cứ thế 

chúng húc sừng vào nhau làm chiếc 

cầu rung lên, và cả hai con đều té 

xuống vực.  Dòng thác nƣớc mạnh 

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

  

1. Hai chú dê gặp nhau ở đâu? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Chúng muốn làm gì? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Chuyện gì đã xảy ra cho hai chú dê khi chúng ở giữa cầu? 
  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn nghĩa thích hợp những từ sau.) 

 

_____ 1. Hai con dê chạy nhảy nô đùa trên đỉnh núi cao đầy những đá lởm 

chởm...  Từ “lởm chởm” có nghĩa là: 
 

a. Bằng phẳng. b. Có nhiều mũi nhọn 

nhô lên không đều. 

c. Nhẵn bóng. 

 

_____ 2. Hai con dê chạy nhảy nô đùa trên đỉnh núi cao đầy những đá lởm 

chởm, tình cờ gặp nhau...  Từ “tình cờ” có nghĩa là: 
  

a. Đã hẹn trước. b. Ngẫu nhiên, không 

hẹn trước. 

c. Quen biết nhau từ 

trước. 
 

_____ 3.   Một thân cây đổ nằm vắt ngang qua vực thẳm tạo thành chiếc cầu duy 

nhất.  Từ “vắt” có nghĩa là: 
 

a. Dựa vào. b. Nằm ngang qua. c. Ngồi trên. 

 

_____ 4.   Vì lòng kiêu hãnh, chúng đã không chịu nhƣờng cho bạn của mình 

qua trƣớc.  Từ “kiêu hãnh” có nghĩa là: 
 

a. Ganh tị. b. Ghen ghét. c. Tự hào, nghĩ mình 

hơn người khác. 
 

_____ 5.   Cả hai con không con nào chịu nhường đƣờng cho con kia.  Từ 

“nhường” có nghĩa là: 
 

a. Chia cho kẻ khác. b. Để cho kẻ khác 

hưởng, làm trước. 

c. Giành lấy cho 

mình. 
 

_____ 6.   Cứ thế chúng húc sừng vào nhau làm chiếc cầu rung lên, và cả hai 

con đều té xuống vực.  Từ “húc” có nghĩa là: 
 

a. Cầm tay nhau. b. Đâm đầu vào 

nhau. 

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

 

 

Hai con de chay nhay no 

dua tren dinh nui cao day 

nhung da lom chom. 

 

Mot than cay do nam vat 

ngang qua vuc tham tao 

thanh chiec cau duy nhat. 

 

Den giua cau, chung dung 

sung voi nhau. 

 

Dong thac nuoc manh cuon 

chung mat tam. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-9 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_ 
 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_ 
_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

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

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

 

Vì lòng kiêu hánh, chúng đã khôn chịu nhường cho 

bạn cũa mình qua trước. (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ 

 

 

Một con giơ trân ra đật lên cầu.  Con kia cũng giơ 

châng lên theo.  (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ Cứ thế chúng húc sừng vào nhâu làm chiếc cầu run 

lên, và cả hay con đều té xuống vực.  (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

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

 

1. Lộc lỡ tay làm đổ chén cơm. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Mẹ làm mất cái bóp bằng da. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Bố mới mua một chiếc xe cắt cỏ. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Trang để quên quyển sách. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Nhật giúp mẹ hút bụi. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

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

   

Ú tim:  hide-and-seek Trốn: hide 

Nhảy dây:  jump rope Vội: rushed 

Lò cò: hopscotch Ngoài: outside 

 

Trong giờ ra chơi…  

Lan: Hồng và Huệ muốn chơi ú 

tim không? 

Hồng and Huệ, do you want 

to play hide-and-seek? 

Huệ: Ở đây không có chỗ nào để 

trốn hết.  Hay là mình chơi nhảy dây? 

There’s no place to hide here.  How about playing jump 

rope? 

Hồng: Sáng nay Hồng vội quá.  Hồng quên mang theo dây rồi.  

Hay là mình chơi lò cò? 

I was so rushed this morning.  I forgot to bring the rope.  

How about playing hopscotch? 

Lan & Huệ: Đƣợc.  Mình đi ra ngoài để chơi. 

OK.  Let’s go outside to play. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Tree: cây Climb: trèo 

Pencils: bút chì Library: thư viện 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________  

Let’s go to the library to read books. 

I forgot to bring the pencils. 

There is no tree to climb here. 
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