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Bài 20: Con Lừa Và Hai Bố Con 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

Con lừa:  donkey  Kính trọng:  respect Sụm:  collapse 

Cảnh tượng:  sight, spectacle  Tội nghiệp:  pitiful Có lý:  make sense 

 

 

Có một ông chủ cùng đứa con trai dắt 

một con lừa ra chợ để bán.  Có một vài 

người đi trên đường trông thấy họ bèn 

cười lớn và chê:  “Sao ngu thế, có lừa 

không cưỡi lừa mà lại đi bộ.”  Chủ lừa 

không muốn bị chê cười nên ông bảo 

con trai leo lên lưng lừa mà cưỡi.   

Đi được một quãng đường nữa, họ gặp 

ba người lái buôn đi qua.  “Sao bất hiếu 

thế,” họ la lên, “phải biết kính trọng tuổi 

già chứ!”  Mặc dù chẳng mệt, nhưng ông 

chủ cũng bảo con trai xuống và ông leo 

lên cưỡi, để khỏi phải giải thích với họ. 
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Đi thêm một đoạn nữa, họ gặp những 

người phụ nữ.  “Sao ích kỷ thế,” một 

người la lên, “ông già chỉ biết cưỡi có 

một mình, còn thằng con thì bắt phải đi 

bộ.”  Ông chủ hơi phật ý, nhưng để 

cho khỏi chướng mắt họ, ông bảo con 

leo lên ngồi sau lưng lừa. 

“Sao lười thế,” một người la lên, “bắt 

con lừa ốm yếu cõng cả hai người khỏe 

mạnh, ra đến chợ chắc nó sụm luôn.” 

“Chắc là họ chỉ muốn bán có tấm da 

của nó thôi,” một người khác nói. 

Hai cha con vội vàng leo xuống. 

Chỉ một lát sau, cả chợ ồ lên cười khi 

thấy hai bố con gánh con lừa vào chợ.  

Họ ùa chạy ra để coi cái cảnh tượng có 

một không hai này.  Con lừa vừa bi ̣ 

khiêng, vừa bi ̣ dòm ngó và trêu cười , nó 

liền đá tung lên và kêu “be be”.  Ngay 

khi họ bước ngang qua một cái cầu, dây 

thừng buộc nó đứt ra và nó rơi tỏm 

xuống nước, bị nước cuốn trôi mất. 

Ông chủ lừa tội nghiệp buồn bã bỏ đi về.  

Vì cứ làm theo lời người ta, cuối cùng 

cũng chẳng biết ai là có lý; ông đã bị mất 

con lừa. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Có bao nhiêu lần hai bố con làm theo lời người khác?  Hãy tóm tắt những việc 

làm đó. 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Cuối cùng hai bố con có bán được lừa không?  Việc gì đã xảy ra? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Em rút ra được bài học gì từ mẫu truyện này? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

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

 

_____ 1. Mặc dù chẳng mệt, nhưng ông chủ cũng bảo con trai xuống và ông leo 

lên cưỡi, để khỏi phải giải thích với họ.  Từ “giải thích” có nghĩa là: 
 

a. La hét. b. Nói rõ ra hơn. c. Im lặng. 

 

_____ 2. Ông chủ hơi phật ý...  Từ “phật ý” có nghĩa là: 
 

a. Không vừa lòng. b. Lo lắng. c. Ý của Đức Phật. 

 

_____ 3.   ...nhưng để cho khỏi chướng mắt họ, ông bảo con leo lên ngồi sau 

lưng lừa.  Từ “chướng mắt” có nghĩa là: 
 

a. Bực mình. b. Có cặp mắt đẹp. c. Hài lòng. 

 

_____ 4.   ...bắt con lừa ốm yếu cõng cả hai người khỏe mạnh, ra đến chợ chắc 

nó sụm luôn.  Từ “sụm” có nghĩa là: 
 

a. Bay lên cao. b. Ngủ ngon. c. Quỵ, sụp xuống. 

 

_____ 5.   Họ ùa chạy ra để coi cái cảnh tượng có một không hai này.  Từ “có 

một không hai” có nghĩa là: 
 

a. Đáng sợ. b. Không thể đếm 

được. 

c. Lạ lùng. 

 

_____ 6.   Ông chủ lừa tội nghiệp buồn bã bỏ đi về.  Từ “tội nghiệp” có nghĩa 

là: 
 

a. Đáng thương. b. Đau yếu. c. Không nói lên lời. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-20 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Chu lua khong muon bi che 

cuoi nen ong bao con trai 

leo len lung lua ma cuoi. 

 

“Sao bat hieu the,” ho la 

len, “phai biet kinh trong 

tuoi gia chu!” 

 

“Chac la ho chi muon ban 

co tam da cua no thoi,” 

mot nguoi khac noi. 

 

Ho ua chay ra de coi cai 

canh tuong co mot khong 

hai nay. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-20 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-20 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.) 

 

Chủ lừa không muống bị trê cười nên ông 

bão con trai leo lên lưng lừa mà cưỡi. (3 

lỗi) 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  

 

Đi thêm một đoạng nứa, họ gập những 

người phụ nữ.  (3 lỗi) 

________________________

________________________

________________________

________________________ 

Chỉ một lác sau, cả chợ ồ lênh cười khi 

thấy hay bố con gánh con lừa vào chợ.  (3 

lỗi) 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  
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Thứ Năm:  Văn Phạm – Câu Phức 
(Giúp các em nối những câu sau thành một câu phức.) 

 

1. Hải xin mẹ tiền.  Hải muốn mua một cuốn truyện. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Hôm nay là ngày sinh nhật của Tú.  Ông tặng cho Tú một chiếc xe đạp. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Trời bắt đầu lạnh.  Đức khoác thêm chiếc áo lạnh khi ra khỏi nhà. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Nhân thường quên không đánh răng trước khi đi ngủ.  Nhân bị đau răng. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Quân thích đi câu cá.  Hải lại thích đi cắm trại. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

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

 

Kẹt xe: traffic jam Tai nạn: accident 

Dặm: mile Mặc dù: even though 

 

Bố và Việt đang trên đường đi dự tiệc đám cưới của người 

bà con.   Lúc này xe đang chạy ở ngoài xa lộ… 

Bố: Trời ơi, bị kẹt xe rồi, xe đi chậm như rùa. 

Oh, my goodness, traffic jam, cars are moving 

like turtles. 

Việt: Con nghĩ là đằng trước có tai nạn. 

I think there's an accident ahead.  

Bố: Cứ như vầy mình sẽ bị trễ. 

At this rate we‟ll be late.  

Việt: Hay là mình đi đường khác nhe bố?   

Why don't we take a different route, dad?  

Bố: Còn ba phần tư dặm nữa thì có lối rẽ xuống đường nhỏ.  Mình sẽ vào 

đường trong mà đi. 

Three quarters of a mile ahead there‟s an exit to a small road.  We‟ll 

take the in-roads. 

Việt: Con nghĩ mình nên làm như vậy mặc dù đi đường trong có thể xa hơn. 

I think we should do that even though the in-roads may be longer. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Go back: đi về, trở về Gas station: trạm xăng 

Stop: ngừng Get gas: đổ xăng 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________  

I think we should stop to get gas. 

There’s a gas station three quarters of a mile ahead. 

Why don't we go back, dad? 
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