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Bài 16: Món Quà Của Cha 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

 

Một chàng trai sắp tốt nghiệp đại học.  

Đã từ lâu anh mơ ước một chiếc xe 

thể thao tuyệt đẹp được trưng bày ở 

tiệm xe.  Và anh đã nói với bố điều 

ước muốn đó.  Ngày tốt nghiệp đến, 

anh háo hức chờ đợi...   

Buổi sáng, người bố gọi anh vào 

phòng riêng.  Ông nhìn anh thật trìu 

mến: 

− Con ơi, bố rất tự hào về con. 

Rồi ông trao cho anh một hộp quà 

được gói rất sang trọng.  Ngạc nhiên, 

chàng trai mở hộp quà và thấy một 

quyển sách được bọc bằng da, có tên 

anh được mạ vàng.  Tức giận, anh ta 

lớn tiếng với bố: 

− Với tất cả tiền bạc bố có, mà chỉ có 

thể tặng con một quyển sách này 

thôi sao? 

Rồi anh chạy vụt ra khỏi nhà và vứt 

quyển sách vào góc phòng. 
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Nhiều năm trôi qua, chàng trai giờ đã 

trở thành một bác sĩ danh tiếng.  Anh 

có một ngôi nhà khang trang và một 

gia đình hạnh phúc.  Nhưng người bố 

đã già, và một hôm anh nghĩ mình cần 

phải đi gặp bố.  Anh đã không gặp ông 

ấy kể từ ngày tốt nghiệp.  Trước lúc lên 

đường, anh nhận được một bức điện tín 

báo rằng người bố đã qua đời và ông 

trao toàn bộ gia tài cho anh.  Anh cần 

phải trở về ngay lập tức để chuẩn bị 

mọi việc.  Khi bước vào ngôi nhà của 

bố, bỗng nhiên anh thấy một nỗi buồn 

và ân hận khó tả xâm chiếm tâm hồn 

anh.  Đứng trong căn phòng ngày xưa, 

những ký ức trong anh ùa về...  Và bất 

chợt, anh nhìn thấy quyển sách khi xưa 

nằm lẫn trong mớ giấy tờ quan trọng 

của bố ở trên bàn.  Nó vẫn còn mới 

nguyên như lần đầu anh nhìn thấy cách 

đây nhiều năm. 

Nước mắt lăn dài trên má, anh lần giở 

từng trang, bỗng có một vật gì đó rơi 

ra... Một chiếc chìa khóa!  Kèm theo 

đó là tấm danh thiếp ghi tên người chủ 

tiệm xe, nơi có bán chiếc xe thể thao 

mà anh từng mơ ước.  Trên tấm danh 

thiếp còn ghi ngày tốt nghiệp của anh 

và dòng chữ:  “Đã trả đủ.” 
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Chú Thích 
 

Tốt nghiệp: graduate Đại học: college, university 

Trưng bày: display Háo hức: anxiously 

Thành đạt: successful Điện tín: telegram 

 

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

  

1. Chàng trai mơ ước được cái gì khi tốt nghiệp? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Bố anh đã tặng gì cho anh trong ngày tốt nghiệp? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Anh đã làm gì với món quà của bố? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

4. Trước khi trở về nhà, anh đã nhận được tin gì? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

5. Khi anh mở quyển sách, chuyện gì đã xảy ra? 
 

__________________________________________

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

 

_____ 1. Một chàng trai sắp tốt nghiệp đại học.  Từ “tốt nghiệp” có nghĩa là: 
 

a. Đã học xong và ra 

trường. 

b. Được lên lớp. c. Ở lại lớp. 

 

_____ 2. Rồi ông trao cho anh một hộp quà được gói rất sang trọng.  Từ “sang 

trọng” có nghĩa là: 
 

a. Đẹp, lịch sự. b. Tầm thường, 

không đặc sắc. 

c. Xấu xí. 

 

_____ 3.   Nhiều năm trôi qua, chàng trai giờ đã trở thành một bác sĩ danh tiếng.  

Từ “danh tiếng” có nghĩa là: 
 

a. Âm thầm, chẳng ai 

biết tới. 

b. Có tiếng tăm tốt, 

nhiều người biết. 

c. Có tiếng xấu. 

 

_____ 4.   Anh có một ngôi nhà khang trang và một gia đình hạnh phúc.  Từ 

“khang trang” có nghĩa là: 
 

a. Nhỏ, chật hẹp. b. Rộng lớn, thoáng 

và đẹp. 

c. Tối tăm. 

 

_____ 5.   Khi bước vào ngôi nhà của bố, bỗng nhiên anh thấy một nỗi buồn và 

ân hận khó tả xâm chiếm tâm hồn anh.  Từ “ân hận” có nghĩa là: 
 

a. Tự cho mình hơn 

người. 

b. Tự khen mình vì 

đã làm đúng. 

c. Tự trách mình vì 

đã làm sai. 
 

_____ 6.   ...anh nhận được một bức điện tín báo rằng người bố đã qua đời và 

ông trao toàn bộ gia tài cho anh.  Từ “toàn bộ” có nghĩa là: 
 

a. Chỉ có cái nhà. b. Một phần, một ít. c. Tất cả. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-16 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Ngac nhien, chang trai mo hop 

qua va thay mot quyen sach 

duoc boc bang da, co ten anh 

duoc ma vang. 

 

Va bat chot, anh nhin thay 

quyen sach khi xua nam lan 

trong mo giay to quan trong 

cua bo o tren ban. 

 

Kem theo do la tam danh thiep 

ghi ten nguoi chu tiem xe, noi 

co ban chiec xe the thao ma 

anh tung mo uoc. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc câu ở trang P-16 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

______  
Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-16 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.) 

 

 

Với tấc cả tiềng bạc bố có, mà chỉ có thể tặng 

con một quyển sác này thôi sao? (3 lỗi) 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

Trên tắm danh thiếp còn ghi ngày tốt ngiệp của 

anh và dồng chữ:  “Đã trả đủ.”  (3 lỗi) 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 
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Thứ Năm:  Tập Làm Văn – Thư Tín 

Em hãy viết thư theo một trong những đề sau: 

 Nhờ người bạn giúp em quyên tiền cho người nghèo. 

 Mời người bạn đến dự tiệc sinh nhật của em. 

 Hỏi thăm người anh/chị đang học ở xa. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

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

  

Mướn: rent Căn hộ: apartment 

Chung cư: apartment complex Điện nước: utilities 

Nước: water Điện: electricity 

 

Hải đang tìm kiếm một căn hộ để mướn…  

Hải: Chào bác, con tên là Hải. Con là 

sinh viên và cần mướn một căn hộ. 

Sir, my name is Hải.  I am a college 

student, and I need to rent an 

apartment. 

Bác Tú: Chung cư của tôi có tới ba loại căn 

hộ. Anh cần căn hộ có một hay hai 

phòng ngủ? 

My apartment complex has three types of apartments.  Do you 

an apartment with one or two bedrooms? 

Hải: Dạ thưa con cần căn hộ có một phòng ngủ. Còn điện nước thì 

như thế nào hả bác? 

I need an apartment with one bedroom.  What about utilities, 

sir? 

Bác Tú: Nước thì miễn phí, nhưng điện thì anh phải trả. 

Water is free, but electricity you have to pay. 

Hải: Có thể cho con xem qua căn hộ trước khi mướn được không ạ? 

Can I see the apartment before I rent? 

Bác Tú: Được, anh đi theo tôi. 

 OK.  Please follow me. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Small: nhỏ Larger: lớn hơn 

Balcony: ban-công Third floor: tầng ba 

However: tuy nhiên Expensive: đắt 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 

Yes, there’s one on the third floor.  However, it will be more expensive. 

Is there a larger apartment with a balcony? 

This apartment is a little too small. 
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