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Bài 8: Đường Hầm Xuyên Trái Đất 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

 

Hai anh em cậu bé kia có lần quyết 

định đào một cái hố sâu phía sau nhà.   

Khi hai cậu bé đang đào, vài đứa trẻ 

khác đến xem và hỏi họ đang làm gì.  

Cậu bé đào hố hào hứng trả lời rằng 

anh em cậu muốn đào một đường hầm 

xuyên qua trái đất. 
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Mấy đứa trẻ cười phá lên, chế giễu 

anh em cậu.  Thế nhưng hai cậu bé 

vẫn tiếp tục đào.   

Một lúc sau, một cậu nhảy từ cái hố 

đang đào lên mặt đất, tay cầm một cái 

chai cũ kỹ đầy nhện, sâu bọ, côn trùng 

đáng sợ và tay kia giơ cao một túi 

chứa các viên đá xinh xắn đang lấp 

lánh phản chiếu ánh mặt trời.   

Cậu chỉ cho những đứa trẻ kia xem 

những viên đá tuyệt đẹp ấy và tự hào 

nói: 

− Ngay cả khi không đào được đường 

hầm xuyên trái đất, thì ít nhất bọn 

mình cũng có thể tìm được những 

viên đá đẹp như thế, và mình cũng 

đã có dịp bắt lũ côn trùng gớm 

ghiếc này! 

Không phải ước mơ nào cũng trở 

thành hiện thực.  Không phải mục tiêu 

nào cũng hoàn thành trọn vẹn. 

Nhưng nếu bạn luôn lo sợ và không 

dám bắt đầu, bạn sẽ không bao giờ có 

cơ hội để thành công. 
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Chú Thích 
 

Hào hứng: elated, excited Đường hầm: tunnel 

Trái đất: earth Chế giễu: make fun of 

Lấp lánh: sparkle, glittering Phản chiếu: reflect 

 

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

  

1. Hai anh em cậu bé định làm gì khi đào hố sau nhà? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Những đứa trẻ khác đã làm gì khi biết ý định của hai anh em cậu bé? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Hai anh em cậu bé đã làm gì khi bị chế giễu? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

4. Khi ở dưới hố lên, một cậu bé đã cầm gì ở trong tay? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

5. Cái chai chứa đựng những gì?  Cái túi chứa đựng những gì? 
 

__________________________________________

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

 

_____ 1. Cậu bé đào hố hào hứng trả lời rằng anh em cậu muốn đào một 

đường hầm xuyên qua trái đất.  Từ “hào hứng” có nghĩa là: 
 

a. Buồn chán. b. Nản lòng, không 

còn muốn làm. 

c. Thích thú và hăng 

say. 
 

_____ 2. Mấy đứa trẻ cười phá lên, chế giễu anh em cậu.  Từ “chế giễu” có 

nghĩa là: 
 

a. Cãi nhau. b. Đánh nhau. c. Đem ra làm trò 

cười, chọc quê. 
 

_____ 3.   ...tay kia giơ cao một túi chứa các viên đá xinh xắn đang lấp lánh 

phản chiếu ánh mặt trời.  Từ “phản chiếu” có nghĩa là: 
 

a. Hắt ngược ánh 

sáng trở lại. 

b. Làm cho lu mờ. c. Làm cho tối tăm. 

 

_____ 4.   Không phải mục tiêu nào cũng hoàn thành trọn vẹn.  Từ “mục tiêu” 

có nghĩa là: 
 

a. Cái bia (để bắn 

tên). 

b. Đích để đạt tới. c. Khoảng thời gian 

cần thiết. 
 

_____ 5.   Không phải mục tiêu nào cũng hoàn thành trọn vẹn.  Từ “hoàn 

thành” có nghĩa là: 
 

a. Làm xong đầy đủ. b. Không làm xong. c. Không làm được. 

 

_____ 6.   Nhưng nếu bạn luôn lo sợ và không dám bắt đầu, bạn sẽ không bao 

giờ có cơ hội để thành công.  Từ “thành công” có nghĩa là: 
 

a. Có kết quả như dự 

định, như ý muốn. 

b. Kết quả không như 

ý. 

c. Mất nhiều công 

sức. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-8 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Cau be dao ho hao hung tra loi 

rang anh em cau muon dao 

mot duong ham xuyen qua trai 

dat. 

 

May dua tre cuoi pha len, che 

gieu anh em cau. 

 

Nhung neu ban luon lo so va 

khong dam bat dau, ban se 

khong bao gio co co hoi de 

thanh cong. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc câu ở trang P-8 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

______  
Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-8 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.) 

 

 

Hai anh em cậu bé kia có lằn quyết định đào 

mộc cáy hố sâu phía sau nhà. (3 lỗi) 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

Mấy đứa chẻ cười phá lênh, chế giểu anh em 

cậu.  (3 lỗi) 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

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

 

1. Ông ngoại trồng cây.  Ông ngoại dùng cái xẻng để đào lỗ. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Mẹ mua cho Tí cái cặp mới.  Cái cặp cũ đã bị đứt quai. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Nhân thường cho tiền những người ăn xin.  Nhân rất nghèo. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Vũ viết thư thăm ông bà ngoại.  Vũ nhờ bố chở ra bưu điện để gửi thư. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Quang ôn lại các bài cũ.  Quang thi kiểm tra. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

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

  

Sổ điểm: report card Thất vọng: disappointed 

Tệ: bad Điện thoại: phone 

Bỏ bê: neglect Trả: return 

 

Từ ngày có điện thoại mới, Liên sao nhãng việc 

học hành… 

Mẹ: Liên, sổ điểm của con mới 

về.  Mẹ rất thất vọng. 

Liên, your report card just 

came.  I am very 

disappointed. 

Liên: Điểm của con tệ lắm hả mẹ? 

Is my grade that bad? 

Mẹ: Ừ, rất tệ.  Mẹ biết con có thể làm khá hơn, nhưng từ khi con có 

điện thoại mới, con nói chuyện trên điện thoại quá nhiều và bỏ 

bê việc học.  Đưa cho mẹ điện thoại của con.  Khi nào điểm của 

con khá hơn, mẹ sẽ trả lại cho con. 

Yes, very bad.  I know you can do better, but ever since you got 

the new phone, you talked on the phone too much and neglected 

your study.  Give me your phone.  When your grade improves, I 

will return it to you. 

Liên: Dạ.  Con sẽ cố gắng hơn. 

Yes ma’am.  I will try harder. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

At least: ít nhất Everyday: mỗi ngày 

Half an hour: nửa tiếng Complete: xong 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 

You have to complete your homework before watching TV. 

You can only use the telephone for half an hour. 

You have to study at least two hours everyday. 
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