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Bài 10: Chó Và Sói 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

Rình mò:  lurk  Vất vả:  hard, strenuous Nhiệm vụ:  responsibility 

Canh giữ:  guard Phục vụ:  serve Tự do:  freedom  

 

 

Con sói gầy đói rình mò gần bên làng 

và gặp ngay một chó nhà béo mập.  Sói 

hỏi nó: 

─ Chó nhà này, anh hãy cho tôi biết, 

các anh lấy cái ăn ở đâu ra thế? 

─ Con người cho chúng tôi. 

─ Chắc là các anh giúp con người một 

công việc vất vả? 

Chó nhà nói: 

─ Không, công việc của chúng tôi đâu 

có vất vả gì.  Nhiệm vụ của chúng tôi 

là đêm đêm canh giữ sân nhà thôi. 

─ Chỉ có vậy thôi?  Vậy thì tôi cũng sẵn 

sàng đi làm công việc như các anh. 

─ Thế thì đi làm đi.  Chủ nhà cũng sẽ 

cho cả anh ăn uống. 
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Sói mừng rỡ và cùng chó nhà đến phục 

vụ con người. 

Sói vừa bước vào tới cổng nhà thì nom 

thấy lông ở cổ của chó nhà bị vết chà 

xát.  Sói liền hỏi: 

─ Chó nhà ơi, vì sao chỗ này lại thế? 

─ Ban ngày tôi bị xích nên cổ mới có 

vết chà xát. 

Nghe thấy thế, Sói liền quay đầu và bảo: 

─ Thế thì chào anh nhé.  Tôi chẳng đến 

với người đâu.  Thà tôi không được 

béo tốt nhưng được sống tự do. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Sói gặp chó nhà ở đâu? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Chó nhà phải làm gì để được đồ ăn? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Vì sao Sói đổi ý và không đến phục vụ con người? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

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

 

_____ 1. Con sói gầy đói rình mò gần bên làng và gặp ngay một chó nhà béo 

mập.  Từ “rình mò” có nghĩa là: 
 

a. Chờ có cơ hội để 

làm việc tốt. 

b. Lén lút dòm ngó 

để làm việc xấu. 

c. Từ từ đi đến. 

 

_____ 2. Chắc là các anh giúp con người một công việc vất vả?  Từ “vất vả” 

có nghĩa là: 
 

a. Cực nhọc, mệt 

mỏi. 

b. Thoải mái. c. Vui sướng. 

 

_____ 3.   Nhiệm vụ của chúng tôi là đêm đêm canh giữ sân nhà thôi.  Từ 

“nhiệm vụ” có nghĩa là: 
  

a. Việc của mình 

phải làm. 

b. Việc của mình 

không cần làm. 

c. Việc linh tinh. 

 

_____ 4.   Nhiệm vụ của chúng tôi là đêm đêm canh giữ sân nhà thôi...  Từ 

“canh giữ” có nghĩa là: 
 

a. Khóa lại để khỏi 

bị mất. 

b. Cất giấu để khỏi 

bị mất. 

c. Trông coi để khỏi 

bị mất. 
 

_____ 5.   Sói mừng rỡ và cùng chó nhà đến phục vụ con người.  Từ “phục vụ” 

có nghĩa là: 
 

a. Làm việc giúp ích 

cho mình. 

b. Làm việc giúp ích 

cho người khác. 

c. Không làm gì hết. 

 

_____ 6.   Sói vừa bước vào tới cổng nhà thì nom thấy lông ở cổ của chó nhà bị 

vết chà xát.  Từ “chà xát” có nghĩa là: 
 

a. Cọ đi cọ lại nhiều 

lần. 

b. Sần sùi. c. Trơn tru. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-10 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Con soi gay doi rinh mo 

gan ben lang va gap ngay 

mot cho nha beo map. 

 

Nhiem vu cua chung toi la 

dem dem canh giu san nha 

thoi. 

 

Soi vua buoc vao toi cong 

nha thi nom thay long o co 

cua cho nha bi vet cha xat. 

 

Tha toi khong duoc beo tot 

nhung duoc cuoc song tu 

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

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

 

Chó nhà này, anh hãi cho tôi biếc, các anh 

lấy cãi ăn ở đâu ra thế? (3 lỗi) 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  

 

Vậy thì tôi cũng sẵng sàng đi lảm công 

việc như các ănh.  (3 lỗi) 

________________________

________________________

________________________

________________________ 

Ban ngài tôi bị xíc nên cổ mối có vết chà 

xát.  (3 lỗi) 

_________________________

_________________________

_________________________

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

 

1. Trung mua một con cá kiểng. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Minh đứng đợi xe buýt. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Chú Mạnh kiếm việc làm. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Anh Tài chở Vũ đi trượt tuyết. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Hiếu đang đứng đợi Nhân. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

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

  

Bóng đá: soccer Chung kết: finals 

Đài: channel Chương trình: program 

Thích nhất: favorite Cúp điện: power outage 

  

Châu đang coi TV ở phòng khách.  Đức trong phòng ra và 

xin đổi đài…  

Đức: Châu, hôm nay có trận bóng đá chung kết trên ti-

vi.  Cho anh đổi đài để coi được không? 

Châu, there‟s a soccer finals on TV.  Can I 

change the channel to watch it? 

Châu: Không được, em đang coi chương trình mà em 

thích nhất.  Em ở đây trước mà. 

No, I am watching my favorite program.  I was 

here first. 

Đức: Làm ơn đi! 

Please! 

Châu: Hừm…  Cũng được.  Nhưng nếu em cho anh đổi đài, anh phải thu dọn 

phòng của em một tuần, chịu không? 

Hm…  Alright.  If I let you change the channel, you have to clean my 

room for a week, deal? 

Đức: Được. 

OK. 

[Mấy phút sau.] 

Đức: Ứ!  Bị cúp điện rồi! 

Ugh!  The power is out! 

 

 



 

102 Tiếng Nước Tôi 

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

 

Use: dùng Computer: máy vi tính 

Play: chơi Electronic game: trò chơi điện tử 

Mow the lawn: cắt cỏ Month: tháng 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________  

You have to mow the lawn for a month. 

I am playing my favorite electronic game. 

Can I use the computer? 
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