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Bài 9: Con Cáo Và Chùm Nho 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

Nhánh:  branch  Hấp dẫn:  attractive Quyết định:  decide 

Lấy đà:  to gain momentum Công lao:  effort Khinh khỉnh:  disdainful  

 

 

Một hôm con Cáo bắt gặp một dây nho 

vắt ngang qua các nhánh của một cây 

cao.  Trên đó có một chùm nho chín 

đỏ,  mọng nước tưởng chừng như sắp 

vỡ ra. Con Cáo cứ đứng nhìn lên chùm 

nho hấp dẫn thèm nhỏ rãi. 

Con Cáo quyết định phải nhảy lên để hái 

cho được chùm nho.  Lần nhảy đầu tiên, 

nó vẫn còn cách chùm nho khá xa.    
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Thế nên nó đi ra xa gốc cây một quãng 

và chạy lại để lấy đà nhảy lên.  Chỉ còn 

thiếu một chút nữa thôi là nó với tới 

chùm nho.  Nó thử lại lần nữa và lại 

một lần nữa, nhưng tất cả đều vô ích. 

Nó bèn ngồi xuống và nhìn chùm nho 

tức tối. 

“Mình mới ngu ngốc làm sao,” nó bảo. 

“Mình mất bao nhiêu công lao chỉ để lấy 

một chùm nho chua lè chẳng đáng cho 

người ta dòm đến.” 

Và thế là nó khinh khỉnh bỏ đi. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Lúc đầu Cáo thấy chùm nho như thế nào? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Cáo làm cách nào để cố hái chùm nho? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Cáo tỏ thái độ ra sao khi không hái được chùm nho? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

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

 

_____ 1. Con Cáo cứ đứng nhìn lên chùm nho hấp dẫn thèm nhỏ rãi.  Từ “nhỏ 

rãi” có nghĩa là: 
 

a. Chảy nước mắt. b. Chảy nước miếng. c. Chảy nước mũi. 

 

_____ 2. Thế nên nó đi ra xa gốc cây một quãng và chạy lại để lấy đà nhảy lên.  

Từ “một quãng” có nghĩa là: 
 

a. Một đoạn đường 

dài. 

b. Một đoạn đường 

ngắn. 

c. Một thời gian 

ngắn. 
 

_____ 3.   Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là nó với tới chùm nho.  Từ “với tới” 

có nghĩa là: 
 

a. Đụng vào. b. Nhai nát. c. Ôm chặt. 

 

_____ 4.   Nó thử lại lần nữa và lại một lần nữa, nhưng tất cả đều vô ích.  Từ “vô 

ích” có nghĩa là: 
 

a. Có kết quả. b. Không có kết quả. c. Lấy được hết. 

 

_____ 5.   Nó bèn ngồi xuống và nhìn chùm nho tức tối.  Từ “tức tối” có nghĩa 

là: 
  

a. Đêm khuya. b. Giận dữ. c. Khóc lóc. 

 

_____ 6.   Và thế là nó khinh khỉnh bỏ đi.  Từ “khinh khỉnh” có nghĩa là: 
 

a. Chán nản. b. Thích thú. c. Tỏ vẻ bất cần, 

không thích thú. 
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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.) 

 

 

Tren do co mot chum nho 

chin do, mong nuoc tuong 

chung nhu sap vo ra. 

 

Lan nhay dau tien, no van 

con cach chum nho kha xa. 

 

No thu lai lan nua va lai 

mot lan nua, nhung tat ca 

deu vo ich. 

 

Minh mat bao nhieu cong 

lao chi de lay mot chum 

nho chua le chang dang 

cho nguoi ta dom den. 
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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.) 

 

Con Cáo quyết địng phải nhải lên để hái 

cho đượt chùm nho.  (3 lỗi) 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  

 

Chì còn thiếu một chút nứa thôi là nó với 

tới chùm nhơ.  (3 lỗi) 

________________________

________________________

________________________

________________________ 

Nó bèn ngồi xuốn và nhìn chùm nhơ tức tỗi.  

(3 lỗi) 

_________________________

_________________________

_________________________

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

 

1. Mẹ xin phép cô giáo cho Thảo nghỉ học. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Cô giáo dặn học sinh phải đọc kỹ các câu hỏi trước khi trả lời. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Trâm ở lại gặp cô giáo sau giờ học. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Huy mua một hộp kẹo và một bó hoa hồng. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Mẹ nhờ Phụng đun nước nấu trà. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

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

 

Tàm tạm: so so Cháu: grandson, granddaughter 

Đau lưng: backache Đấm lưng: back massage 

Mệt: tired Tiếng đồng hồ: hour 

 

Việt đi thăm ông bà nội… 

Việt: Chào ông nội.  Chào bà nội.  Ông bà có 

khỏe không? 

Hello grandpa.  Hello grandma.  Are you 

both feeling well? 

Ông: Chào cháu.  Ông cũng tàm tạm.  Ông hơi 

mệt vi ông chỉ ngủ có năm tiếng đồng hồ. 

Hello.  I am so so.  I am a little tired 

because I only slept for five hours. 

Bà: Bà thì đang bị đau lưng. 

I am having backache. 

Việt: Vậy để con đấm lưng cho bà.  

Then let me give you a back massage, grandma. 

Ông: Cháu tôi thiệt là giỏi!  Khi nào xong, qua đấm lưng cho ông luôn.  

Ông sẽ cho cháu kẹo. 

My grandson is so good.  When finished, come give me a back 

massage also.  I‟ll give you some candy. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Headache: nhức đầu Money: tiền 

Buy: mua Play ball: chơi banh 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________  

I am a little tired because I played ball for two hours. 

I will give you some money to buy books. 

I am having a headache. 
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