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Bài 18: Chuột Nhà Và Chuột Đồng 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

Lấy lệ:  perfunctorily  Nhấm nháp:  nibble Biệt thự:  mansion 

Hấp dẫn:  attractive Xa xỉ:  extravagant Giản dị:  simple, plain 

 

 

Một con Chuột Nhà một hôm ghé thăm 

bạn ở đồng quê.  Bữa trưa, Chuột 

Đồng dọn bữa ăn chỉ toàn là thân, rễ, 

và lơi bắp, với một chút nước lạnh để 

uống. Chuột Nhà chỉ ăn lấy lệ, nhấm 

nháp một chút món này, một chút món 

kia. 

Trong bữa ăn, Chuột Nhà kể chuyện về 

cuộc sống của mình ở thành phố với đủ 

mọi tiện nghi sang trọng và sung 

sướng.  Nghe chuyện, Chuột Đồng ao 

ước được lên thành phố. 

Sáng hôm sau, khi Chuột Nhà mời 

Chuột Đồng về nhà với mình ở thành 

phố, nó sung sướng nhận lời ngay. 

Khi chúng về đến ngôi biệt thự mà 

Chuột Nhà đang sống, chúng thấy trên 

bàn ăn còn lại những thứ thức ăn thừa 

của một bữa tiệc rất sang trọng, có cả 

bánh kẹo, mứt, phó-mát và những thứ 

thức ăn hấp dẫn nhất. 
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Nhưng ngay khi Chuột Đồng vừa sắp 

nhấm nháp một chút bánh ngọt, nó 

nghe thấy tiếng con mèo kêu thật lớn 

và tiếng móng vuốt của nó nghiến trên 

sàn nhà. 

Quá sợ hãi, hai con chuột vội vàng bỏ 

chạy.  Chuột Đồng khi chạy được một 

quãng xa thì ngừng lại và nói với Chuột 

Nhà: 

─ Bạn có thể có những thứ xa xỉ và 

những món ăn ngon mà tôi chẳng có, 

nhưng tôi lại thích những thứ thức ăn 

thanh đạm và cuộc sống giản dị ở 

đồng quê luôn có sự yên bình và 

thanh thản hơn. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Đời sống của Chuột Đồng như thế nào? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Vì sao Chuột đồng ao ước được lên thành phố? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Vì sao Chuột Đồng quyết định trở về đồng quê? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

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

 

_____ 1. Chuột Nhà chỉ ăn lấy lệ, nhấm nháp một chút món này, một chút món 

kia.  Từ “lấy lệ” có nghĩa là: 
 

a. Cho có, không 

quan tâm. 

b. Kỹ lưỡng. c. Rất nhiều. 

 

_____ 2. Trong bữa ăn, Chuột Nhà kể chuyện về cuộc sống của mình ở thành 

phố với đủ mọi tiện nghi sang trọng và sung sướng.  Từ “tiện nghi” 

có nghĩa là: 
 

a. Đồ dùng cần thiết, 

thuận lợi. 

b. Đồ dùng không 

cần thiết. 

c. Đồ dùng để nấu 

ăn. 
 

_____ 3.   Nghe chuyện, Chuột Đồng ao ước được lên thành phố.  Từ “ao ước” 

có nghĩa là: 
  

a. Cầu xin. b. Chê bai. c. Mong muốn. 

 

_____ 4.   ...chúng thấy trên bàn ăn còn lại những thứ thức ăn thừa của một bữa 

tiệc rất sang trọng...  Từ “thừa” có nghĩa là: 
 

a. Cũ, lâu ngày. b. Dư, còn lại. c. Thiếu, không đủ. 

 

_____ 5.   Bạn có thể có những thứ xa xỉ và những món ăn ngon mà tôi chẳng 

có...  Từ “xa xỉ” có nghĩa là: 
 

a. Cần thiết. b. Dư thừa, không 

cần thiết. 

c. Rẻ tiền. 

 

_____ 6.   ...tôi lại thích những thứ thức ăn thanh đạm và cuộc sống giản dị ở 

đồng quê...  Từ “giản dị” có nghĩa là: 
 

a. Cầu kỳ. b. Đơn sơ, không cầu 

kỳ. 

c. Sang trọng. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-18 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Chuot nha chi an lay le, 

nham nhap mot chut mon 

nay, mot chut mon kia. 

 

Khi Chuot nha moi Chuot 

Dong ve nha voi minh o 

thanh pho, no sung suong 

nhan loi ngay. 

 

Nhung ngay khi Chuot 

Dong vua sap nham nhap 

mot chut banh ngot, no 

nghe thay tieng con meo 

keu that lon. 

 

Toi lai thich nhung thu 

thuc an thanh dam va cuoc 

song gian di o dong que. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-18 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-18 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.) 

 

Nghe chuyện, Chuột Đồng ao ước đượt 

lênh thảnh phố. (3 lỗi) 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  

 

Khi chúng về đến ngôi biệt thự mà Chuột 

Nhà đang sốn, chúng thấy trên bằn ăn còn 

lạy những thứ thức ăn thừa.  (3 lỗi) 

________________________

________________________

________________________

________________________ 

Tôi lạy thích những thứ thức ăn than đạm 

và cuộc sống giãn dị ở đồng quê.  (3 lỗi) 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  
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Thứ Năm:  Văn Phạm (Mệnh Đề) 
(Hãy cho biết những mệnh đề sau là mệnh đề chính hay mệnh đề phụ.  Nếu là mệnh đề phụ, 

dùng mệnh đề phụ đó viết thành một câu hoàn chỉnh.) 

 

1. Trên cái bàn học ở góc tường. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Bà ngoại phải uống thuốc vì bị bệnh cao máu. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Từ khi bé Thiên biết nói. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Lúc Nga băng qua đường. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Huy tìm đôi giày của mình khắp nơi nhưng không thấy. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

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

   

Biết: know Phá: misbehaved 

Giỡn: kidding Sổ điểm: report card 

 

Tài mới đi học về.  Thầy giáo có lời nhắn… 

Tài: Thưa bố mẹ, con mới đi học về. 

Dad and mom, I home from 

school. 

Mẹ: Giỏi.  Hôm nay học có vui không 

con? 

Good.  Was it fun studying 

today? 

Tài: Dạ vui.  Bố mẹ ơi, thầy Hiếu mời 

bố mẹ đến lớp gặp thầy tuần sau.  

Yes ma‟am, it was fun.  Dad and mom, thầy Hiếu asked that you come 

to class to meet with him next week. 

Mẹ: Con có biết về chuyện gì không?  

Do you know what it is about? 

Tài: Chắc là tại con phá trong lớp…  Con giỡn thôi.  Con nghĩ thầy Hiếu 

muốn bố mẹ tới nhận sổ điểm của con. 

Maybe because I misbehaved in class…  I am just kidding.  I think 

thầy Hiếu wanted you to come to get my report card. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Attend: dự Party: tiệc 

Birthday: sinh nhật Also: cũng… luôn 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________  

I think Đức wanted dad to come also.  

Maybe because it’s his birthday… 

Đức asked that you come to his house to attend a party next 

week. 
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