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Bài 12: Mẹ Tôi 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

 

Sáng nay cô giáo Hạnh tới chơi.  Bố 

tôi nghe thấy tôi nói một câu vô lễ với 

mẹ tôi.  Vì thế bố tôi đã viết lá thơ 

này: 

Trước mặt cô giáo, con đã tỏ ra vô lễ 

với mẹ con.  Lễ ơi!  Không được thế 

nữa nhé!   Thái độ hỗn hào của con đã 

xuyên thấu trái tim cha như một mũi 

dao. 

Cha còn nhớ mấy năm trước, lúc con 

bệnh nặng, mẹ con đã thức suốt đêm ở 

cạnh giường con, nghe hơi con thở.  

Mẹ con đã lo lắng võ người.  Con ơi!  

Một người mẹ sẵn lòng đem một năm 

hạnh phúc của mình để chuộc một giờ 

đau đớn cho con; một người mẹ vui 

lòng đi ăn xin để nuôi con và sẵn lòng 

hy sinh tính mạng để cứu con sống!  

Cho nên con hãy nhớ, trong đời con, 

sẽ có những ngày con buồn rầu, thảm 

đạm, nhưng cái ngày buồn thảm nhất 

sẽ chính là ngày con mất mẹ. 
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Rồi đây, con sẽ trưởng thành.  Những 

cuộc phấn đấu sẽ rèn con nên người 

mạnh mẽ.  Con sẽ không bao giờ quên 

được hình ảnh mẹ con, và con sẽ ước 

gì lại được nghe thấy tiếng êm ái và 

trông thấy nét mặt hiền từ của mẹ.   Vì 

dù lớn đến mực nào, khoẻ đến mực 

nào, con vẫn thấy là một đứa trẻ chơ 

vơ và yếu đuối.  Con sẽ hồi tưởng lại 

những lúc đã làm cho mẹ con phải 

mích lòng mà buồn.  Lòng hối hận sẽ 

cắn rứt con. 

Con nên nhớ rằng lòng hiếu thảo là 

một bổn phận thiêng liêng của con 

người.  Quân giết người nếu biết tôn 

kính cha mẹ, cũng còn một điểm thành 

thực trong tâm.  Con người dù sang 

trọng tuyệt vời, nếu làm rầu lòng mẹ, 

xúc phạm đến mẹ, cũng là kẻ không có 

nhân cách.  Con hãy xin lỗi mẹ con đi 

nhé. 

Lễ ơi!  Con là mối hy vọng quý báu 

nhất đời của cha, nhưng cha thà không 

có con còn hơn là có đứa con ở bạc 

với mẹ! 

Cha con. 
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Chú Thích 
 

Vô lễ: disrepectful Hỗn hào: impertinent, insolent 

Hy sinh: sacrifice Buồn thảm: dismal 

Trưởng thành: mature Thiêng liêng: sacred 

 

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

  

1. Khi cô giáo tới nhà chơi, Lễ đã làm gì? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Khi Lễ bệnh nặng, mẹ đã chăm sóc Lễ như thế nào? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Ngày nào sẽ là ngày buồn thảm nhất của Lễ? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

4. Bổn phận thiêng liêng của con người là gì? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

5. Em nên làm gì để tỏ lòng hiếu thảo với bố mẹ? 
 

__________________________________________

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

 

_____ 1. Bố tôi nghe thấy tôi nói một câu vô lễ với mẹ tôi.  Từ “vô lễ” có nghĩa 

là: 
 

a. Hiếu thảo. b. Hỗn xược. c. Tôn trọng. 

 

_____ 2. ...một người mẹ vui lòng đi ăn xin để nuôi con và sẵn lòng hy sinh 

tính mạng để cứu con sống.  Từ “hy sinh” có nghĩa là: 
 

Chịu thiệt thòi để kẻ 

khác hạnh phúc. 

Cho đi cái mình 

không thích. 

Giành giựt cái mình 

yêu thích. 
 

_____ 3.   Rồi đây, con sẽ trưởng thành.  Từ “trưởng thành” có nghĩa là: 
 

Dại khờ. Khôn lớn. Ngây thơ. 

 

_____ 4.   Vì dù lớn đến mực nào, khoẻ đến mực nào, con vẫn thấy là một đứa 

trẻ chơ vơ và yếu đuối.  Từ “chơ vơ” có nghĩa là: 
 

Hạnh phúc. Lẻ loi, trơ trọi. Ngây thơ. 

 

_____ 5.   Lòng hối hận sẽ cắn rứt con.  Từ “cắn rứt” có nghĩa là: 
 

a. Được an tâm, 

thoải mái. 

b. Bị giày vò, không 

an tâm. 

c. Lo lắng. 

 

_____ 6.   Con người dù sang trọng tuyệt vời, nếu... xúc phạm đến mẹ, cũng là 

kẻ không có nhân cách.  Từ “xúc phạm” có nghĩa là: 
 

a. Hiếu thảo. b. Làm tổn thương, 

buồn lòng. 

c. Làm vui lòng. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-12 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Cha con nho may nam truoc, 

luc con benh nang, me con da 

thuc suot dem o canh giuong 

con, nghe hoi con tho. 

 

Con se khong bao gio quen 

duoc hinh anh me con va con 

se uoc gi lai duoc nghe thay 

tieng em ai va trong thay net 

mat hien tu cua me. 

 

Con la moi hy vong quy bau 

nhat doi cua cha, nhung cha 

tha khong co con con hon la co 

dua con o bac voi me! 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc câu ở trang P-12 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

______  

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-12 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗi chính t ả.  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Thá độ hỗn hào của con đã xuên thấu trái tin 

cha như một mui dao. (4 lỗi) 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

Vì dù lớn đến mực nào, khoẻ đến mựt nào, con 

vẫn thấy là một đứa chẻ chơ dơ và yếu đuôi. (4 

lỗi) 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________  
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Thứ Năm:  Tập Làm Văn – Mở Bài 
Những cách mở bài mẫu trong bài học chỉ là những ví dụ.  Còn rất nhiều cách mở hay khác mà 

chính em có thể sáng tác hoặc có thể là em đã từng gặp mà bài học không nhắc đến.  Ví dụ, em 

có thể chọn vài ba cách mở bài tốt và phối hợp chúng thành một cách mới.  Em hãy cho biết cách 

mở bài đang sử dụng những kỹ thuật nào và viết một phần mở bài với cách ấy.  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

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

  

Quá giấc: overslept Đồng hồ báo thức: alarm clock 

Hoạt động: working Nhất định: definitely 

 

Duy đã ngủ quá giấc vì đồng hồ báo thức của 

anh ấy sáng hôm nay không reo… 

Duy: Xin lỗi nhé, tớ đã ngủ quá giấc.  

Đồng hồ báo thức của tớ sáng nay 

không reo. 

Sorry, I overslept.  My alarm clock 

didn't go off this morning. 

Tân: Lại không reo nữa à?  

Didn’t go off again? 

Duy: Đúng vậy, mặc dù tớ đã chỉnh giờ báo thức đêm hôm qua. 

That's right, even though I did set the alarm last night. 

Tân: Đồng hồ của anh không khi nào hoạt động cả.  Có lẽ anh nên mua cái 

mới. 

Your clock never works.  Perhaps you should buy a new one. 

Duy: Ừ, nếu ngày mai nó còn bị hư, tớ nhất định sẽ mua một cái mới. 

Well, if it breaks down again tomorrow, I'll definitely buy a new one. 

Tân: Chắc đến chừng đó thì đã quá trễ. 

Maybe by then it'll be too late. 

Duy: Ý anh muốn nói “quá trễ” nghĩa là gì? 

What do you mean “too late”? 

Tân: Đến chừng đó tớ sẽ không đợi anh nữa. 

By that time I won’t be waiting for you again. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Third time: lần thứ ba Legitimate: chính đáng 

Reason: lý do To wake: đánh thức 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 

Do you want me to call to wake you up? 

This time I have a legitimate reason to be late. 

This is the third time you are late. 
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