
 

 

Tiếng Nước Tôi 55  

 
 

Bài 6: Thư Gửi Cha 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

 

Thưa cha, 

Khi xa nhà là lúc con nhớ về cha mẹ 

nhất.  Con tự hỏi đã bao lần con viết 

thư về nhà nhưng chưa bao giờ con 

viết riêng cho mẹ, người mà con chưa 

làm được gì để tỏ lòng biết ơn dù đã 

nhận rất nhiều.  Nhưng khi con nghĩ 

viết cho mẹ thì con lại thấy rằng mình 

cần viết cho cha hơn. 

Cha à, 

Lúc này con cảm thấy nhớ mẹ khi con 

hồi tưởng lại những ngày con còn học 

trung học.  Những lo toan của mẹ...  

Đã bao lần con nhận thấy những giọt 

mồ hôi ướt đẫm trán cha, để rồi cha 

được mẹ ân cần chăm sóc.  Buổi sáng, 

cha ngồi thưởng thức cà phê do chính 

tay mẹ pha.  Sau bữa cơm tối, trong 

khi cha con mình ngồi uống trà thì mẹ 

lo dọn dẹp.  Khi cha con mình mặc 

những bộ quần áo sạch sẽ thơm tho ra 

đường, con thấy trong ánh mắt của mẹ 

cả một sự hãnh diện và trìu mến. 
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Khi cha con mình bất hòa, cha giận dữ, 

con bất cần thì mẹ là người tỏ ra buồn 

bã nhất.  Cũng thường khi con thấy mẹ 

lặng lẽ mỉm cười trong lúc lúi húi khâu 

vá trong nhà, còn cha con mình mải 

đùa giỡn ở ngoài sân.  Khi con lãnh 

thưởng cuối năm học, cha ở bên con, 

mẹ ở nhà đợi mình về kể lại.  Mẹ 

không biết tiếng Anh, không biết tin 

học như cha con mình nhưng mẹ nấu 

ăn rất giỏi. 

Mẹ vất vả nhiều, chỉ có điều con lấy 

làm lạ là rất ít khi con nhận thấy những 

giọt mồ hôi trên trán mẹ.  Và con viết 

ngay để hỏi cha:  Nhận xét đó đúng 

không?  Hay cha con mình, lại một lần 

nữa, thiếu quan tâm đến mẹ? 

Con của cha. 
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Chú Thích 
 

Biết ơn: grateful Hồi tưởng: recall 

Ân cần: solicitous, thoughtful Thưởng thức: enjoy, savor 

Hãnh diện: proud of Bất hòa: disagreement 

 

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

  

1. Khi hai cha con ngồi uống trà thì người mẹ làm gì? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Ai là người buồn nhất khi hai cha con bất hòa? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Tại sao người con ít thấy những giọt mồ hôi trên trán người mẹ? 
  

__________________________________________

__________________________________________ 
 

4. Người mẹ lo cho bản thân nhiều hay là lo cho gia đình nhiều? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

5. Em thường làm cho mẹ vui hay là làm cho mẹ buồn?  Để tỏ lòng yêu thương 

và biết ơn mẹ của em, em sẽ làm gì, và em có quyết tâm gì? 
  

__________________________________________

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

 

_____ 1. Lúc này con cảm thấy nhớ mẹ khi con hồi tưởng lại những ngày con 

còn học trung học.  Từ “hồi tưởng” có nghĩa là: 
 

a. Cố gắng quên đi. b. Không còn nhớ. c. Nhớ lại. 

 

_____ 2. Những lo toan của mẹ...  Từ “lo toan” có nghĩa là: 
 

a. Sự lo lắng, tính 

toán. 

b. Sự mệt mỏi. c. Sự sung sướng. 

 

_____ 3.   Đã bao lần con nhận thấy những giọt mồ hôi ướt đẫm trán cha, để rồi 

cha được mẹ ân cần chăm sóc.  Từ “ân cần” có nghĩa là: 
 

a. Chu đáo, quan 

tâm. 

b. Lạnh nhạt, chán 

ghét. 

c. Thờ ơ, không quan 

tâm. 
 

_____ 4.   ...con thấy trong ánh mắt của mẹ cả một sự hãnh diện và trìu mến.  

Từ “hãnh diện” có nghĩa là: 
 

a. Ngại ngùng. b. Tự hào. c. Xấu hổ. 

 

_____ 5.   Khi cha con mình bất hòa, cha giận dữ, con bất cần thì mẹ là người tỏ 

ra buồn bã nhất.  Từ “bất hòa” có nghĩa là: 
 

a. Có xung đột, 

không êm ấm. 

b. Hòa thuận, êm ấm. c. Hận thù. 

 

_____ 6.   Cũng thường khi con thấy mẹ lặng lẽ mỉm cười trong lúc lúi húi khâu 

vá trong nhà...  Từ “lúi húi” có nghĩa là: 
 

a. Không làm việc. b. Làm việc luôn tay, 

không nghỉ ngơi. 

c. Nghỉ ngơi. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-6 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Con tu hoi da bao lan con viet 

thu ve nha nhung chua bao gio 

con viet rieng cho me, nguoi 

ma con chua lam duoc gi de to 

long biet on du da nhan rat 

nhieu. 

 

Luc nay con cam thay nho me 

khi con hoi tuong lai nhung 

ngay con con hoc trung hoc. 

 

Cung thuong khi con thay me 

lang le mim cuoi trong luc lui 

hui khau va trong nha, con cha 

con minh mai dua gion o ngoai 

san. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc câu ở trang P-6 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

______  

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-6 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.) 

 

 

Khi con lãnh thửng cuối lăm học, cha ở bên 

con, mẹ ở nhà đợi mỉnh về kể lại. (3 lỗi) 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

Mẹ vứt vả nhìu, chỉ có điều con lấy làm nạ là 

rất ít khi con nhận thấi những dọt mồ hôi trên 

chán mẹ. (6 lỗi) 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________  
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Thứ Năm:  Tập Làm Văn – Tường Thuật 
Dựa trên bài văn mẫu, em hãy lựa một trong những chủ đề dưới đây để viết một đoạn văn tường 

thuật. 

 Lần em mặc bộ quần áo em không thích. 

 Lần em đi nha sĩ hoặc bác sĩ.  

 Chuyến đi cắm trại. 

 Lần em giúp đỡ người khác. 

 

LIỆT KÊ SỰ KIỆN 

CHUYỂN TIẾP SỰ KIỆN CHI TIẾT 
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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.) 

 

Gáy: chirping Du dương: melodius 

Hài hòa: harmonious Hợp ca: chorus 

Thời điểm: time Chuẩn bị: prepare 

 

Phú rất thích mua bán, kể cả lúc đi cắm trại với các 

bạn mà cũng muốn làm thương gia.  Có tiếng dế kêu 

réc réc… 

Phú: Các bạn thích tiếng gáy của nó không? 

Do you guys like their chirping?  

Tài: Âm thanh đó du dương thật!  Tớ chưa 

từng nghe âm thanh nào hài hòa như thế! 

That sound is so melodius!  I have never 

heard of such a harmonious sound! 

Lộc: Ừ, nghe êm tai như một bản hợp ca vậy. 

Uh, as smooth as a chorus. 

Phú: Tớ chỉ tính rẻ mỗi người 5 đô thôi. 

I’ll charge each of you cheaply, only 5 bucks each. 

Tài & Lộc: Cái gì?!  Nghe dế gáy mà phải trả tiền sao? 

What?!  We have to pay for listening to crickets? 

Phú: Tớ chọn thời điểm và chuẩn bị ghế ngồi.  Giá cả như vậy là rẻ lắm 

rồi.  Mai các bạn có đến nghe nữa không? 

I selected the time and prepared the seats.  That price is already very 

cheap.  Are you guys coming to listen again tomorrow? 

Tài & Lộc Cám ơn!  Không bao giờ nữa đâu! 

Thank you!  Never again! 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Young: trẻ, nhỏ Cricket fighting: đá dế 

Cemeteries: nghĩa địa Catch: bắt 

Match boxes: hộp diêm Kids: những đứa trẻ 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 

He kept them inside match boxes.  Sometimes he sold them to 

other kids. 

He and his friends went to cemeteries to catch the crickets.  

When he was young, my dad liked cricket fighting. 
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