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Bài 15: Tô Mì 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

 

Tối hôm đó Oanh cãi nhau với mẹ.  Cô 

đùng đùng ra khỏi nhà và không mang 

theo tiền.  Khi đi qua một quán mì, 

mùi thơm bốc lên ngào ngạt làm cô 

cảm thấy đói ngấu.  Người bán mì thấy 

cô đứng tần ngần trước quầy hàng bèn 

hỏi: 

− Này cô bé, cô có muốn ăn một tô 

không? 

Cô thẹn thùng trả lời: 

− Nhưng... nhưng cháu không mang 

theo tiền... 

− Ðược rồi, tôi sẽ đãi cô.   

Ngồi ăn được mấy miếng, Oanh 

bật khóc.  Ông chủ hỏi: 

− Có chuyện gì vậy? 

Oanh vừa quẹt nước mắt vừa nói: 

− Không có gì.  Tại cháu cảm động 

quá!  Một người không quen ngoài 

đường còn cho cháu một tô mì, còn 

mẹ cháu đã đuổi cháu ra khỏi nhà.  

Chú là người lạ mà còn tỏ ra quan 

tâm đến cháu, còn mẹ cháu... 
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Nghe Oanh nói, ông chủ quán thở dài 

và ngắt lời: 

− Sao cô lại nghĩ như vậy?  Tôi mới 

chỉ đãi cô một tô mì mà cô đã cảm 

động như vậy, còn mẹ cô đã nuôi cô 

từ khi còn nhỏ, sao cô không biết ơn 

mà còn dám cãi lời mẹ nữa? 

Oanh giật mình khi nghe điều đó.  

Oanh tự hỏi:  Tại sao mình lại không 

nghĩ ra nhỉ?  Ông chủ nói rất đúng.  

Chỉ vì chuyện nhỏ mình lại cãi với mẹ. 

Trên đường về, Oanh thầm nghĩ trong 

đầu những câu cô sẽ nói với mẹ để xin 

lỗi.  Nhưng vừa nhìn thấy cô, mẹ cô đã 

chạy nhào tới, ôm cô và nhỏ nhẹ nói: 

− Oanh, chắc con đói bụng lắm rồi 

phải không?  Cơm nước mẹ đã nấu 

xong, vào nhà ăn ngay cho nóng... 

Không thể kiềm giữ được nữa, Oanh 

òa khóc trong tay mẹ, không kịp xin 

lỗi mẹ. 
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Chú Thích 
 

Tần ngần: uncertain Thẹn thùng: ashamed, embarrassed 

Đãi: to treat Cảm động: touched 

Quan tâm: concern for Kiềm giữ: control 

 

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

  

1. Tại sao Oanh lại đi ra khỏi nhà? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Khi thấy Oanh đứng trước quầy hàng, ông chủ đã làm gì? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Oanh đã than trách về mẹ như thế nào? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

4. Ông chủ phản ứng như thế nào khi nghe Oanh than trách về mẹ? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

5. Mẹ đã làm gì khi thấy Oanh trở về? 
 

__________________________________________

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

 

_____ 1. Cô đùng đùng ra khỏi nhà và không mang theo tiền.  Từ “đùng 

đùng” có nghĩa là: 
 

a.  Âm thầm. b. Đột ngột, dữ dội. c. Hớn hở. 

 

_____ 2. Cô thẹn thùng trả lời...  Từ “thẹn thùng” có nghĩa là: 
 

a. Buồn bã.  b. Ngượng ngùng, 

xấu hổ. 

c. Vui vẻ. 

 

_____ 3.   Ðược rồi, tôi sẽ đãi cô.  Từ “đãi” có nghĩa là: 
 

a. Bán với giá rẻ. b. Cho ăn không tốn 

tiền. 

c. Cho thiếu nợ. 

 

_____ 4.   Chú là người lạ mà còn tỏ ra quan tâm đến cháu, còn mẹ cháu...  Từ 

“quan tâm” có nghĩa là: 
 

a. Để ý tới. b. Hắt hủi. c. Thờ ơ. 

 

_____ 5.   Tôi mới chỉ đãi cô một tô mì mà cô đã cảm động như vậy...  Từ “cảm 

động” có nghĩa là: 
 

a. Đau khổ vì bị hắt 

hủi. 

b. Rung động vì được 

đối xử tốt. 

c. Tủi hổ vì bị khinh 

khi. 
 

_____ 6.   Nhưng vừa nhìn thấy cô, mẹ cô đã chạy nhào tới, ôm cô và nhỏ nhẹ 

nói...  Từ “nhỏ nhẹ” có nghĩa là: 
 

a. Giận dữ. b. Lớn tiếng. c. Nhỏ giọng, nhẹ 

nhàng. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-15 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Mot nguoi khong quen ngoai 

duong con cho chau mot to mi, 

con me chau da duoi chau ra 

khoi nha. 

 

Toi moi chi dai co mot to mi 

ma co da cam dong nhu vay, 

con me co da nuoi co tu khi 

con nho, sao co khong biet on 

ma con dam cai loi me nua? 

 

Tren duong ve, Oanh tham 

nghi trong dau nhung cau co 

se noi voi me de xin loi. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc câu ở trang P-15 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

______  

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-15 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 đi qua một quán mỳ, mùi thơm bấc lên 

ngào ngạc làm cô cảm thí đói ngấu. (4 lỗi) 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

Không thể kìm giữ được nữa, Oanh oa khóc 

trong tai mẹ, không kịp xin nỗi mẹ. (4 lỗi) 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 
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Thứ Năm:  Tập Làm Văn – Kết Bài 
Hãy viết đoạn văn kết luận cho văn bản với chủ đề: “Sự ăn uống điều độ rất quan trọng vì nó 

làm tăng năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, và khuyến khích mọi người sống lành mạnh.” 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

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

 

Nhớ: remember Điện thoại: phone 

Di động: mobile Chắc chắn: sure 

 

Hiệp muốn liên lạc với anh Quân, nhưng Hiệp 

quên số điện thoại, nên hỏi anh Thu… 

Hiệp: Anh Thu ơi, em muốn gọi anh Quân 

hỏi chuyện này nhưng không nhớ số 

điện thoại của anh Quân. Anh có số 

điện thoại của anh ấy không vậy?  

Cho em xin được không? 

Anh Thu, I want to call anh Quân 

about something but I don’t 

remember anh Quân’s phone number.  Do you have his number?  Can 

I please have it? 

Thu: Để anh tìm trong điện thoại di động của anh xem có không. Ồ, anh 

không có số điện thoại của Quân ở đây.  Em hỏi chị Bích thử xem. 

Let me look in my mobile phone to see if it’s there.  Oh, I don’t have 

Quân’s phone number in here.  You should try asking chị Bích.  

Hiệp: Cám ơn anh Thu, em sẽ gọi chị Bích để hỏi.  

Thank you anh Thu, I’ll call chị Bích to ask. 

Thu: Nếu chị Bích không có thì em có thể gọi Minh.  Anh chắc chắn là 

Minh có số điện thoại của Quân. 

If chị Bích doesn’t have it, you can call Minh.  I am sure that Minh 

has Quân’s phone number. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

  

Working: hoạt động, làm việc Changed: đổi 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 

When did he get his new phone? 

His phone number changed.  He has a new number now. 

I think his phone is not working anymore. 
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