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Bài 5: Người Bạn 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

 

Một cậu bé thấy tấm bảng “Bán Chó 

Con” trên cánh cửa, cậu tiến đến hỏi 

chủ tiệm: 

− Chú bán mấy con chó này với giá 

bao nhiêu? 

Ông chủ trả lời: 

− Khoảng $30 cho tới $50. 

Cậu bé móc trong túi ra một ít tiền lẻ.  

Cậu nói: 

− Cháu chỉ có $2.37.  Cháu có thể coi 

chúng được không? 

Người chủ tiệm mỉm cười và huýt sáo 

gọi những con chó ra.   
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Cậu bé thấy chúng thật dễ thương, 

nhưng cậu chợt nhận ra một con chó 

nhỏ đang đi cà nhắc phía sau.  Lập tức, 

cậu chỉ con chó đó và nói: 

− Cháu muốn mua con chó đó. 

− Con chó đó bị tật ở phần hông rồi.  

Chú sẽ cho cháu nếu cháu muốn. 

Cậu bé nổi giận, nhìn thẳng vào mắt 

của người chủ, và nói: 

− Cháu không muốn chú cho cháu con 

chó đó.  Nó xứng đáng như bất kỳ 

con nào khác.  Cháu sẽ trả góp mỗi 

tháng cho chú cho đến khi đủ giá 

tiền. 

Người chủ khuyên: 

− Cháu không nên mua con chó đó.  

Nó sẽ chẳng bao giờ chạy được và 

chơi với cháu như những con chó 

khác. 

Nghe vậy, cậu bé cúi xuống và kéo 

ống quần lên để lộ ra một chân bị vặn 

vẹo, teo quắt và phải có hệ thống thanh 

giằng chống đỡ.  Cậu nhìn lên người 

chủ và nói rất khẽ: 

− Vâng, cháu cũng không chạy được, 

và con chó nhỏ đó cần một người có 

thể hiểu được nó! 
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Chú Thích 
 

Tiền lẻ: change Huýt sáo: whistle  

Đi cà nhắc: limping Xứng đáng: worthy 

Vặn vẹo: twisted Teo quắt: atrophy, shriveled up 

 

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

  

1. Ông chủ tiệm bán mấy con chó với giá bao nhiêu? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Cậu bé muốn mua con chó nào? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Vì sao cậu bé lại muốn trả đủ giá cho con chó đó? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

4. Ông chủ tiệm khuyên cậu bé điều gì? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

5. Vì sao cậu bé lại muốn mua con chó đó? 
  

__________________________________________

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

 

_____ 1. ...cậu chợt nhận ra một con chó nhỏ đang đi cà nhắc phía sau.  Từ “đi 

cà nhắc” có nghĩa là: 
 

a. Đi bước cao bước 

thấp. 

b. Đi thật nhanh. c. Đi thật chậm. 

 

_____ 2. Con chó đó bị tật ở phần hông rồi.  Từ “tật” có nghĩa là: 
 

a. Hoạt động bình 

thường. 

b. Không hoạt động 

bình thường. 

c. Không được hoạt 

động. 
 

_____ 3.   Nó xứng đáng như bất kỳ con nào khác.  Từ “xứng đáng” có nghĩa 

là: 
 

a. Có giá trị, được 

coi trọng. 

b. Không có giá trị. c. Nhìn giống. 

 

_____ 4.   Cháu sẽ trả góp mỗi tháng cho chú cho đến khi đủ giá tiền.  Từ “trả 

góp” có nghĩa là: 
 

a. Không trả. b. Trả dần dần. c. Trả một lúc hết. 

 

_____ 5.   ...cậu bé cúi xuống và kéo ống quần lên để lộ ra một chân bị vặn 

vẹo...  Từ “vặn vẹo” có nghĩa là: 
 

a. Gãy. b. Không thẳng, bị 

cong, bị uốn. 

c. Thẳng tắp. 

 

_____ 6.   ...cậu bé cúi xuống và kéo ống quần lên để lộ ra một chân bị vặn vẹo, 

teo quắt...  Từ “teo quắt” có nghĩa là: 
 

a. Bị thu nhỏ và khô 

cứng. 

b. Lớn ra. c. Giữ như cũ. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-5 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Chu ban may con cho nay voi 

gia bao nhieu? 

 

Chau khong muon chu cho 

chau con cho do.  No xung 

dang nhu bat ky con nao khac. 

 

Chau cung khong chay duoc, 

va con cho nho do can mot 

nguoi co the hieu duoc no! 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc câu ở trang P-5 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

______  

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-5 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.) 

 

 

Cậu bé thấi chúng thật dễ chương, nhưng cậu 

trợt nhận ra một con chó nhó đang đi cà nhắc 

phía xau!  (5 lỗi) 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 
Cháu không lên mua con chó đó.  Nó sẻ chẳng 

bao giờ chạy đượt và chơi dới cháu như những 

con chó khéc. (5 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: 

 Xây lâu đài bằng cát hoặc làm bánh bằng bùn. 

 Một cơn ác mộng. 

 Ước mơ lúc còn nhỏ. 

 Lần đầu tiên mang guốc cao gót hoặc thắt ca-vát. 

 
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.) 

   

Bánh mì nướng: toast Trứng chiên: fried eggs 

Ngũ cốc: cereal Thịt heo muối: bacons 

Thật kỹ: thoroughly Sống: raw 

Giòn: crispy Vắt: squeezed 

 

Sáng dậy, Vũ thay đồ xong và xuống nhà bếp… 

Vũ: Chào bố, chào mẹ! 

Good morning dad; good morning 

mom! 

Bố: Ngồi xuống ăn sáng đi con.  Bố đi 

làm.   

Sit down and eat breakfast, son.  I 

am going to work.   

Vũ: Vâng. 

Yes, sir. 

Mẹ: Con muốn ăn bánh mì nướng với trứng chiên hay là ngũ cốc? 

Do you want to eat toast with fried eggs or cereal? 

Vũ: Dạ, con muốn ăn trứng chiên với thịt heo muối.  Mẹ chiên trứng cho 

thật kỹ.  Con không thích ăn trứng sống đâu.  Còn thịt heo muối, mẹ 

chiên cho thật giòn nhé.  Và làm ơn cho con xin một ly nước cam vắt 

thật lạnh. 

I want to eat fried eggs with bacons.  Please fry the eggs thoroughly.  

I don’t like to eat raw eggs.  For the bacons, please fry them really 

crispy.  And please give me a glass of really cold freshly squeezed 

orange juicy. 

Mẹ: (Cười)  Còn gì nữa không, ông hoàng con? 

(Laughing)  Anything else, my little prince? 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Steak: bò bít-tết Fried chicken: gà chiên 

Dinner: bữa ăn tối Prefer: thích 

Especially: nhất là Raw: sống 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 

I don’t like steak, especially when it is raw. 
 

I prefer fried chicken. 

Do you want steak or fried chicken for dinner? 
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