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Bài 9: Không Chịu Buông Tay 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

 

Vào một ngày hè ở Florida, một cậu bé 

đi bơi ở con sông gần nhà.  Trời thì 

nóng mà nước sông thì mát, cậu mừng 

rỡ nhảy ào xuống, bơi ra giữa sông mà 

không để ý rằng một con cá sấu đang 

bơi lại phía sau. 

Cùng lúc đó, mẹ cậu bé đang ở trong 

nhà nhìn ra cửa sổ.  Bà hoảng sợ tột độ 

khi thấy con cá sấu tiến đến gần cậu 

con trai!  Bà lao ra, vừa chạy, vừa hét 

gọi con trai.  Nghe tiếng mẹ gọi, cậu 

phát hiện ra con cá sấu và bơi ngược 

trở về phía bờ.  Đúng khi bơi tới bờ thì 

cũng là lúc con cá sấu đớp được chân 

cậu!  Từ trên bờ, người mẹ chộp lấy 

cánh tay cậu, và bắt đầu một trận kéo 

co không cân sức.  Con cá sấu khoẻ 

hơn người mẹ rất nhiều, nhưng người 

mẹ còn quá nhiều tình thương và 

không thể buông tay. 
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Lúc đó, một bác nông dân đi qua, nghe 

tiếng kêu cứu của người mẹ nên đã vội 

vã lấy một chiếc gậy to đập vào đầu 

con cá sấu!  Con cá sấu đành thả chân 

cậu bé ra. 

Sau hàng tuần trong bệnh viện, cậu bé 

đã được cứu sống.  Nhưng chân cậu có 

một vết sẹo trông rất khủng khiếp. 

Một phóng viên tới gặp cậu bé và hỏi 

cậu cho xem vết sẹo.  Khi nhìn thấy 

vết sẹo, người phóng viên nói là cậu sẽ 

không thể quên được vết sẹo này! 
Nhưng cậu bé lại kéo tay áo lên rồi nói: 

− Không đâu, hãy nhìn tay cháu đã! 

Trên cánh tay của cậu là một vết sẹo 

to, thậm chí còn sâu hơn, cùng với 

những vết cào xước rất đậm và kéo dài 

do móng tay của mẹ cậu, khi người mẹ 

dồn tất cả sức lực và yêu thương đễ 

giữ lại đứa con trai yêu quý.  Cậu bé 

nói với phóng viên: 

− Chính vết sẹo này cháu mới không 

bao giờ quên được!  Cháu rất tự hào 

về nó, tự hào vì mẹ cháu đã không 

chịu buông tay. 
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Chú Thích 
 

Cá sấu: alligator Hoảng sợ: panic 

Phát hiện: realized, discovered Trận kéo co: tug-of-war, battle 

Khủng khiếp: terrible Phóng viên: journalist 

 

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

  

1. Chuyện gì xảy ra khi cậu bé đang bơi? 
  

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Cậu bé bị cá sấu cắn ở đâu? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Giữa con cá sấu và người mẹ, ai khỏe hơn? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

4. Ai đã giúp người mẹ cứu lại cậu bé? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

5. Vì sao cậu bé không quên được vết sẹo ở trên tay? 
 

__________________________________________

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

 

_____ 1. Bà hoảng sợ tột độ khi thấy con cá sấu tiến đến gần cậu con trai!  Từ 

“hoảng sợ” có nghĩa là: 
 

a. Rất bình tĩnh. b. Rất tự tin. c. Rất sợ hãi. 

 

_____ 2. Nghe tiếng mẹ gọi, cậu phát hiện ra con cá sấu và bơi ngược trở về 

phía bờ.  Từ “phát hiện” có nghĩa là: 
 

a. Nghe thấy. b. Ngửi thấy. c. Nhìn thấy. 

 

_____ 3.   Đúng khi bơi tới bờ thì cũng là lúc con cá sấu đớp được chân cậu!  Từ 

“đớp” có nghĩa là: 
 

a. Cắn. b. Cấu. c. Ôm. 

 

_____ 4.   Từ trên bờ, người mẹ chộp lấy cánh tay cậu, và bắt đầu một trận kéo 

co không cân sức.  Từ “kéo co” có nghĩa là: 
 

a. Đẩy tới đẩy lui. b. Giằng qua giằng 

lại. 

c. Thả tay. 

 

_____ 5.   Từ trên bờ, người mẹ chộp lấy cánh tay cậu, và bắt đầu một trận kéo 

co không cân sức.  Từ “không cân sức” có nghĩa là: 
 

a. Không còn sức 

lực. 

b. Sức lực chênh lệch 

nhau. 

c. Sức lực ngang 

nhau. 
 

_____ 6.   Cháu rất tự hào về nó, tự hào vì mẹ cháu đã không chịu buông tay.  

Từ “tự hào” có nghĩa là: 
 

a. Hài lòng, hãnh 

diện. 

b. Đau khổ. c. Xấu hổ. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-9 phần Phụ Lục của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Vao mot ngay he o Florida, 

mot cau be di boi o con song 

gan nha. 

 

Con ca sau khoe hon nguoi me 

rat nhieu, nhung nguoi me con 

qua nhieu tinh thuong va 

khong the buong tay. 

 

Chau rat tu hao ve no, tu hao 

vi me chau da khong chiu 

buong tay. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc câu ở trang P-9 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

______  

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-9 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.) 

 

 

Lúc đó, một bát nông dân đi qua, nghe tiến 

kêu cứu của người mẹ nên đã vội vá lấy một 

chiếc gậy to đạp vào đầu con cá xấu. (5 lỗi) 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

Sau hàn tuần trong bịnh viện, cậu bé đã được 

cứu xống. (3 lỗi) 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 
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Thứ Năm:  Tập Làm Văn – So Sánh 
Hãy chọn một trong những đề sau để viết một bài văn so sánh: 

 Hai loại âm nhạc. 

 Việc xem ti-vi ở nhà và coi phim ở rạp. 

 Cỏ dại ngoài sân và hoa trong vườn bách thảo. 

 Con ếch và con cóc. 

ĐIỂM SO SÁNH A B 
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Dùng những chi tiết trong bảng So Sánh để viết thành một bài văn: 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

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

   

Kiểu:  style Mốt mới nhất: latest trend 

Quần xệ:  baggy pants Đầu lâu: skull 

Thiếu sự tôn trọng: lack of respect Bản thân: self 

 

Tèo ăn mặc theo mốt.  Trước khi Tèo đi học, mẹ thấy 

cách ăn mặc của Tèo… 

Mẹ: Tèo, đi đâu mà ăn mặc như vậy? 

Tèo, where are you going wearing clothes 

like that? 

Tèo: Dạ, con đi học.  Kiểu này là mốt mới nhất 

đấy mẹ. 

I am going to school, ma’am.  This style is 

the latest trend. 

Mẹ: Mẹ không cần biết.  Đi học thì không được ăn mặc như thế: quần xệ 

và áo thun in hình đầu lâu. 

I don’t care.  When going to school, you cannot wear clothes like that: 

baggy pants and T-shirt printed with a skull. 

Tèo: Nhưng ai cũng mặc như vậy mà mẹ! 

But everyone is wearing like that, mom! 

Mẹ: Mẹ không cần biết họ mặc gì, nhưng con thì không được.  Con phải 

biết, ăn mặc như vậy là tỏ ra thiếu sự tôn trọng bản thân cũng như 

người khác.  Đi thay đồ khác cho mẹ. 

I don’t care what others wear, but you cannot.  You have to know, 

wearing clothes like that shows lack of respect toward yourself and 

others.  Go change for me. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Uniform: đồng phục Wash:  giặt 

Let go: bỏ qua Punished: bị phạt 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 

I will let it go this time; next time, you will be punished. 
 

It was dirty.  My mom forgot to wash it. 
 

Why aren’t you wearing the school uniform? 
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