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Bài 4: Con Búp-bê 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

 

Một cơn bão vừa tàn phá thị trấn nhỏ 

làm nhiều gia đình phải sống trong 

cảnh khốn khó.  Tất cả các tờ báo địa 

phương đều đăng hình ảnh và những 

câu chuyện thương tâm về những gia 

đình mất mát nhiều nhất.  Có một bức 

ảnh làm tôi rất xúc động.  Một phụ nữ 

trẻ đứng trước ngôi nhà đổ nát của 

mình, gương mặt hằn sâu nỗi đau đớn.  

Đứng cạnh là một cậu bé chừng 7 hay 

8 tuổi, mắt nhìn xuống.  Đứa con gái 

nhỏ bám chặt quần mẹ, nhìn chằm 

chặp vào máy ảnh, mắt mở to với vẻ 

bối rối và sợ hãi.  Bài báo đi kèm kêu 

gọi mọi người giúp đỡ gia đình đó.   

 

Tôi đưa tấm ảnh gia đình đó cho các 

con tôi xem và giải thích nỗi khổ của 

họ.  Tôi bảo chúng: 

− Chúng ta có quá nhiều trong khi 

những người này bây giờ không còn 

gì cả.  Chúng ta hãy chia sẻ với họ 

những gì mình có. 

Tôi và hai con trai chất vào thùng cứu 

trợ nào đồ hộp, xà bông, mì gói và một 

số đồ chơi mà chúng không chơi nữa.   
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Đứng nhìn hai anh sắp xếp mọi thứ, 

con gái tôi ôm chặt con búp-bê mà nó 

yêu thích nhất với vẻ mặt đắn đo suy 

nghĩ.  Rồi nó ôm hôn con búp-bê lần 

chót trước khi bỏ vào thùng.  Tôi nói: 

− Con không cần phải cho nó.  Con 

thương nó lắm mà. 

Con gái tôi gật đầu nghiêm trang: 

− Vâng, nó đem lại nhiều niềm vui cho 

con.  Có lẽ nó cũng sẽ đem lại niềm 

vui cho bạn kia. 

Tôi nhìn sững con, chợt nhận ra rằng 

bất cứ ai cũng có thể đem cho những 

thứ mình bỏ đi, nhưng lòng nhân ái 

thật sự là đem cho những gì mình yêu 

quý nhất. 
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Chú Thích 
 

Bão: hurricane, tornado Tàn phá: destroy 

Khốn khó: very poor, miserable Chia sẻ: share 

Giải thích: explain Đắn đo: weigh options, ponder 

 

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

  

1. Chuyện gì đã xảy ra làm cho nhiều gia đình phải sống trong cảnh khốn khổ? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Người mẹ đã rất xúc động khi nhìn thấy một bức ảnh, tại sao vậy? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Hai người anh trai đã chia sẻ những gì cho người nghèo khổ và bất hạnh? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

4. Người em gái nhỏ đã chia sẻ những gì cho người nghèo khổ và bất hạnh? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

5. Em học được gì qua câu chuyện này? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 



 

34 Tiếng Nước Tôi 

 
  

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

 

_____ 1. Một cơn bão vừa tàn phá thị trấn nhỏ làm nhiều gia đình phải sống 

trong cảnh khốn khó.  Từ “tàn phá” có nghĩa là: 
 

a. Làm cho hư hại 

nặng nề. 

b. Làm cho mới. c. Làm cho sạch. 

 

_____ 2. Một cơn bão vừa tàn phá thị trấn nhỏ làm nhiều gia đình phải sống 

trong cảnh khốn khó.  Từ “khốn khó” có nghĩa là: 
 

a. Giàu sang b. Nghèo khổ. c. Sung sướng. 

 

_____ 3.   Tất cả các tờ báo địa phương đều đăng hình ảnh và những câu chuyện 

thương tâm...  Từ “thương tâm” có nghĩa là: 
 

a. Đau lòng. b. Kỳ lạ. c. Tiếu lâm. 

 

_____ 4.   Đứa con gái nhỏ bám chặt quần mẹ, nhìn chằm chặp vào máy ảnh...  

Từ “chằm chặp” có nghĩa là: 
 

a. Nhìn lên trời. b. Nhìn liếc qua. c. Nhìn thẳng vào, 

không chớp mắt. 
 

_____ 5.   Chúng ta hãy chia sẻ với họ những gì mình có.  Từ “chia sẻ” có nghĩa 

là: 
 

a. Bán đi. b. Cho đi. c. Giữ lại. 

 

_____ 6.   ...con gái tôi ôm chặt con búp-bê mà nó yêu thích nhất với vẻ mặt đắn 

đo suy nghĩ.  Từ “đắn đo” có nghĩa là: 
 

a. Quyết chí không 

làm. 

b. Quyết chí phải 

làm. 

c. Suy xét nên làm 

hay không. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-4 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Mot con bao vua tan pha thi 

tran nho lam nhieu gia dinh 

phai song trong canh khon 

kho. 

 

No dem lai nhieu niem vui cho 

con.  Co le no cung se dem lai 

niem vui cho ban kia. 

 

Toi nhin sung con, chot nhan 

ra rang bat cu ai cung co the 

dem cho nhung thu minh bo di, 

nhung long nhan ai that su la 

dem cho nhung gi minh yeu 

quy nhat. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc câu ở trang P-4 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

______  

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-4 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.) 

 

 

Chúng ta có quá nhìu trong khi những người 

nài bi giờ không còn gì cá. (4 lỗi) 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

Rồi nó âm hôn con búp-bê lần trót trước khi bỏ 

vèo thùng. (3 lỗi) 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 
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Thứ Năm:  Tập Làm Văn – Đoạn Văn 
Em hãy chọn một trong những chủ đề dưới đây để viết một đoạn văn: 

 Lần bị hiểu lầm là đã làm điều gì sai trái. 

 Hái dâu, thả diều, hoặc bắt ếch. 

 Chuyển đổi chỗ ở. 

 Lần không giữ lời hứa quan trọng. 

 
Ý CHÍNH CỦA CHỦ ĐỀ 

Dựa trên chủ đề đã chọn, em hãy tự đặt những câu hỏi liên quan đến chủ đề và viết những câu trả 

lời vào những ô sau đây: 

 

Chủ Đề: 

 

  Chi Tiết: 

 

  
Chi Tiết: 

 

  
Chi Tiết: 

 

  
Câu Kết: 
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VIẾT THÀNH CÂU VĂN 

Em hãy dùng những ý chính đã kiếm được và thêm các chi tiết về nơi chốn, thời gian, lý do, v.v. 

để viết thành những câu hoàn chỉnh vào các ô sau đây: 

 
Chủ Đề: 

 

  Chi Tiết: 

 

  
Chi Tiết: 

 

  
Chi Tiết: 

 

  
Câu Kết: 
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SẮP XẾP THÀNH ĐOẠN VĂN 

Em hãy sắp xếp các câu đã viết theo thứ tự và ráp thành một đoạn văn: 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

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

  

Mắc tiền: expensive Kiểu mới nhất: latest style 

Từ chối: resist Tiêu xài: spending (money) 

Giống: like, look like Ăn xin: beggar 

 

Liên có tánh hay diện nên thích đi mua sắm…  

Lan: Cái gì trong giỏ vậy?  Bất kể là cái gì, tôi nghĩ đó là 

đồ mắc tiền. 

What’s in the bag?  Whatever it is, I think it must be 

expensive.  

Liên: Đó là cái áo đầm kiểu mới nhất mà tôi không thể từ 

chối mua được. 

It’s the latest style dress which I cannot resist to buy. 

Lan: Cái áo đầm đó là cái thứ hai mà bạn đã mua trong 

tháng này, và bạn cũng đã mua ba đôi giày mới nữa. 

That’s the second dress you’ve bought this month, and you’ve already 

bought three pairs of new shoes. 

Liên: Con gái thì lúc nào cũng phải diện đẹp chứ. 

A girl needs to look her best at all times. 

Lan: Nhưng bạn tiêu xài giống như không có ngày mai vậy. 

But you’ve been spending like there’s no tomorrow. 

Liên: Bạn muốn tôi giống như một kẻ ăn xin à? 

 Do you want me to look like a beggar? 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Important: quan trọng Treat: cách cư xử 

Besides: ngoài ra Frivolous: phù phiếm 

Working hard: làm việc cực khổ Earn: để kiếm được (tiền) 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 

They have been working hard to earn it. 

Besides, you shouldn’t spend your parents’ money on 

frivolous things. 

Clothing is not important.  How you treat others is more 

important. 
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