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Bài 17: Mèo, Gà Và Chuột Con 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

Non nớt:  young  Tai họa:  disaster, catastrophe Mạo hiểm:  take risk 

Phiêu lưu:  adventure Quái gở:  strange Che chở:  protect  

 

 

Một con Chuột con rất non nớt, chưa 

bao giờ nhìn thấy gì trên đời, xém một 

chút thì đã gặp tai họa khi mới lần đầu 

tiên mạo hiểm đi ra ngoài. 

Và đây là câu chuyện nó về kể lại cho 

mẹ nghe về chuyến phiêu lưu của nó. 

Nó kể: 

─ Con đang đi dạo trên đường thì thấy 

hai con vật hết sức lạ lùng.  Một con 

vật nhìn rất vui vẻ và tử tế, còn con 

vật kia thì hết sức quái gở đáng sợ. 

Trên chỏm đầu của hắn và trước cổ 

hắn có những miếng thịt đỏ như máu 

tươi. Hắn cứ đi qua đi lại, chân bới 

tung đất lên và vỗ cánh đập vào sườn 

hắn.  Lúc nhìn thấy con, hắn mở to 

cái miệng nhọn hoắt của hắn ra như 

thể muốn ăn tươi nuốt sống con vậy.  
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Chuột Con kể tiếp: 

─ Nếu mà không gặp phải cái con vật 

quái gở ấy, thì con đã có cơ hội làm 

quen với cái ông dễ mến kia rồi.  

Ông ta trông rất hiền lành và tử tế.  

Ông ấy có bộ lông dày, mịn như 

nhung, mặt mày thanh tú, và nhìn 

rất khiêm tốn, mặc dù mắt rất sáng 

và long lanh.  Khi ông ấy vừa sắp 

nói chuyện với con thì cái tên quái 

vật kia tự nhiên thét lên một tiếng 

ghê rợn, thế là con bỏ chạy mất để 

thoát thân. 

Chuột Mẹ nói: 

─ Con ơi, cái con vật tử tế mà con thấy 

chính là con Mèo đấy con ạ.  Nhìn cái 

bề ngoài thì nó hết sức tử tế, nhưng 

trong bụng nó luôn thù hằn với tất cả 

loài chuột chúng ta.  Còn cái con quái 

vật mà con nói chỉ là một con Gà 

chẳng bao giờ làm hại ai.  Cám ơn 

Trời đã che chở cho con tôi được 

thoát chết.  Con ạ, hãy nhớ là từ bây 

giờ trở đi, đừng bao giờ nhìn vẻ bên 

ngoài của người ta mà đánh giá.  
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Chuột Con có cảm giác như thế nào khi nhìn thấy Gà Trống? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Chuyện gì đã có thể xảy ra cho Chuột Con nếu Gà Trống không thét lên một 

tiếng ghê rợn? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Chuột Mẹ đã dạy cho Chuột Con điều gì sau khi nghe Chuột Con kể lại cuộc 

gặp gỡ giữa Chuột Con, Mèo và Gà? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

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

 

_____ 1. Một con Chuột Con rất non nớt chưa bao giờ nhìn thấy gì trên đời...  

Từ “non nớt” có nghĩa là: 
 

a. Đã lớn khôn. b. Còn nhỏ, chưa đủ 

lớn. 

c. Thông minh. 

 

_____ 2. ...xém một chút thì đã gặp tai họa khi mới lần đầu tiên mạo hiểm đi ra 

ngoài.  Từ “tai họa” có nghĩa là: 
 

a. Điều rủi ro, không 

may. 

b. Sự may mắn. c. Họa sĩ vẽ tranh. 

 

_____ 3.   Một con vật nhìn rất vui vẻ và tử tế...  Từ “tử tế” có nghĩa là: 
 

a. Khôn ngoan. b. Lười biếng. c. Tốt bụng, đứng 

đắn. 
 

_____ 4.   ...còn con vật kia thì hết sức quái gở đáng sợ.  Từ “quái gở” có nghĩa 

là: 
 

a. Dữ dằn. b. Kỳ quặc, lạ lùng. c. Rất quen thuộc. 

 

_____ 5.   Cám ơn Trời đã che chở cho con tôi được thoát chết.  Từ “che chở” 

có nghĩa là: 
 

a. Ban ơn. b. Bảo vệ. c. Bỏ rơi. 

 

_____ 6.   ...đừng bao giờ nhìn vẻ bên ngoài của người ta mà đánh giá.  Từ 

“đánh giá” có nghĩa là: 
 

a. Nhận định giá trị. b. Sợ hãi. c. Tin tưởng. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-17 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Mot con Chuot con rat non 

not xem mot chut thi da 

gap tai hoa. 

 

Con dang di dao tren 

duong thi thay hai con vat 

het suc la lung. 

 

Neu ma khong gap phai cai 

con vat quai go ay, thi con 

da co co hoi lam quen voi 

cai ong de men kia roi. 

 

Cam on Troi da che cho 

cho con toi duoc thoat chet. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-17 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
 

 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  

 

 

  



 

 

Tiếng Nước Tôi 169 

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

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

 

Một con vật nhình rất vui vẻ và tủ tế, còn 

con vật kia thì hết sức quáy gở đáng sợ.  (3 

lỗi) 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  

 

Nếu mà không gập phải cáy con vật quái 

gở ấy, thì con đã có cơ hội làm quên với 

cái ông dễ mến kia rồi.  (3 lỗi) 

________________________

________________________

________________________

________________________ 

Con ạ, hãy nhớ là từ bâi giờ trở đi, đừnh 

bao giờ nhìn vẽ bên ngoài của người ta mà 

đánh giá.  (3 lỗi) 

_________________________

_________________________

_________________________

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

 

1. Mặt trời mọc ở hướng Đông. 

Chủ ngữ: ________________________________________________________ 

Vị ngữ:  ________________________________________________________ 

2. Ánh trăng tỏa sáng cả phòng ngủ của tôi. 

Chủ ngữ: ________________________________________________________ 

Vị ngữ:  ________________________________________________________ 

3. Cô Ngọc mua một cái điện thoại nhỏ xinh. 

Chủ ngữ: ________________________________________________________ 

Vị ngữ:  ________________________________________________________ 

4. Một cơn bão lớn đi ngang qua thành phố. 

Chủ ngữ: ________________________________________________________ 

Vị ngữ:  ________________________________________________________ 

5. Bác Thịnh nhờ chú Chương sửa giùm cái máy vi tính bị hư. 

Chủ ngữ: ________________________________________________________ 

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

 

Mỏng: thin Húng quế: basils 

Hành lá: scallions Ngò gai: sawtooth herbs 

 

Mẹ và Lan đi chợ Việt Nam… 

Mẹ: Bác làm ơn bán cho tôi hai ký thịt bò. 

Sir, please sell me two kilograms of 

beef. 

BHT*: Cô muốn cắt như thế nào? 

How do you want it cut. 

Mẹ: Bác thái mỏng giùm để ăn phở. 

Please slide it thinly to use for eating 

phở. 

BHT: Thịt bò của cô đây. 

Here‟s your beef. 

Mẹ: Cám ơn bác.  Lan, con lấy giùm cho mẹ hai bó húng quế, một bó hành 

lá, một bó ngò gai và một ký giá. 

Thank you, sir.  Lan, please get me two bunches of basils, one bunch 

of scallions, one bunch of sawtooth herbs and one kilogram of bean 

sprouts. 

Lan: Dạ. 

Yes ma‟am. 

Mẹ: Mình ra trả tiền rồi đi về. 

Let‟s pay then go home. 

 

*BHT:  Bác Hàng Thịt
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Borrow: mượn Books: quyển sách 

Bags of sugar: bao đường Return: trả lại 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________  

Let’s return it then go home.  

Please get me two bags of sugar. 

Please let me borrow those two books. 
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