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Bài 18: Hai Tô Mì Bò 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

 

Người con trai dìu người cha bị mù tới 

trước cửa quán.  Cậu con trai trạc 

mười tám mười chín tuổi, quần áo đơn 

giản, lộ rõ vẻ nghèo túng.  Cậu tiến 

đến trước mặt tôi và nói to, “Cho hai 

tô mì bò!” 

Tôi đang định viết hóa đơn, thì cậu ta 

xua tay.  Tôi ngạc nhiên nhìn.  Cậu ta 

nhoẻn miệng cười rồi ra dấu chỉ làm 

một tô mì cho thịt bò, tô kia chỉ cần 

rắc chút hành là được.  Hóa ra, cậu ta 

gọi to hai tô mì thịt bò như vậy là cố 

tình để cho người cha nghe thấy.   

 

Nhà bếp bê lên hai tô mì.  Cậu con trai 

chuyển tô mì bò đến trước mặt cha, 

“Có mì rồi, cha ăn đi, cẩn thận kẻo 

nóng đấy cha!”  Rồi cậu bưng tô mì 

nước về phía mình.  Người cha không 

vội ăn ngay, ông cầm đũa đưa qua đưa 

lại trong tô cố tìm gắp một miếng thịt 

rồi bỏ vào tô của người con.  Người 

cha nói với giọng hiền từ và ấm áp, 

“Ăn đi con.  Ăn nhiều thêm một chút 

rồi học hành chăm chỉ.  Nếu mà thi đỗ 

đại học, sau này làm người có ích cho 

xã hội.” 
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Điều khiến tôi ngạc nhiên là, cậu con 

trai không hề cản trở việc cha gắp thịt 

cho mình, mà cứ im lặng đón nhận, rồi 

lặng lẽ gắp miếng thịt đó trả về.  Cứ 

lặp đi lặp lại như vậy, dường như thịt 

trong tô của người cha cứ gắp lại đầy.  

Một lát sau, người con trai giục, “Cha 

à, cha ăn mau đi, tô của con đầy ắp rồi 

đây này.” 

Hành động và lời nói của hai cha con 

làm chúng tôi rất xúc động.   

Chẳng biết từ khi nào, bà chủ cũng đã 

ra đứng cạnh tôi, lặng lẽ nhìn hai cha 

con họ.  Vừa lúc đó, cậu Trương đầu 

bếp bê lên một đĩa thịt bò.  Bà chủ ra 

hiệu bảo cậu đặt lên bàn của hai cha 

con.  Cậu con trai ngẩng đầu tròn mắt 

nhìn rồi vội nói:  “Anh để nhầm bàn 

rồi thì phải, chúng tôi không gọi thịt 

bò.” 

Bà chủ mỉm cười bước lại chỗ họ, 

“Không nhầm đâu, hôm nay chúng tôi 

kỷ niệm ngày mở quán, đĩa thịt này là 

quà biếu khách hàng.” 

Cậu con trai cười cười, không hỏi gì 

thêm.  Cậu lại gắp thêm vài miếng thịt 

vào tô của người cha, sau đó, bỏ phần 

còn lại vào trong một cái túi nhựa.  

Chúng tôi cứ im lặng chờ cho hai cha 

con ăn xong, rồi lại dõi mắt tiễn họ ra 

khỏi quán.  Khi cậu Trương thu dọn 

bàn thì thấy đáy tô của cậu con trai đè 

lên mấy tờ tiền giấy, vừa đúng giá tiền 

của một đĩa thịt bò.  Cùng lúc, tôi, bà 

chủ, và cả cậu Trương chẳng ai nói lên 

lời, chỉ lặng lẽ thở dài, mỗi người theo 

đuổi một ý nghĩ riêng.  
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Chú Thích 
 

Hóa đơn: bill, invoice Cố tình: intended 

Xã hội: society Cản trở: prevent 

Xúc động: emotional Kỷ niệm: anniversary 

 

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

  

1. Tại sao cậu con trai gọi to hai tô mì bò, nhưng lại ra dấu chỉ mua một tô có thịt 

bò? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Phản ứng của cậu con trai ra sao khi người cha gắp thịt bỏ vào tô của cậu? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Bà chủ quán đã lấy cớ gì để tặng cho hai cha con đĩa thịt bò? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

4. Cậu Trương đã thấy gì khi cậu thu dọn bàn? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

5. Điều đó cho em thấy cậu con trai là người như thế nào? 
 

__________________________________________

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

 

_____ 1. Cậu con trai trạc mười tám mười chín tuổi...  Từ “trạc” có nghĩa là: 
 

a. Khoảng, độ, cỡ. b. Lớn hơn. c. Nhỏ hơn. 

 

_____ 2. ...quần áo đơn giản, lộ rõ vẻ nghèo túng.  Từ “đơn giản” có nghĩa là: 
 

a. Lôi thôi, không 

chỉnh tề. 

b. Xa hoa, quá sang 

trọng. 

c. Xuề xòa, giản dị, 

không cầu kỳ. 
 

_____ 3.   Hóa ra, cậu ta gọi to hai tô mì thịt bò như vậy là cố tình để cho người 

cha nghe thấy.  Từ “cố tình” có nghĩa là: 
 

a. Chủ tâm, cố ý. b. Làm ngơ, làm như 

không biết. 

c. Ngẫu nhiên, tình 

cờ. 
 

_____ 4.   ...cậu con trai không hề cản trở việc cha gắp thịt cho mình.  Từ “cản 

trở” có nghĩa là: 
 

a. Khuyến khích làm. b. Ngăn không cho 

làm. 

c. Tự ý làm. 

 

_____ 5.   ...cứ im lặng đón nhận, rồi lặng lẽ gắp miếng thịt đó trả về.  Từ “lặng 

lẽ” có nghĩa là: 
 

a. Âm thầm, không 

lên tiếng. 

b. Lên tiếng ngăn 

cản. 

c. Nhanh nhẹn. 

 

_____ 6.   Hành động và lời nói của hai cha con làm chúng tôi rất xúc động.  Từ 

“xúc động” có nghĩa là: 
 

a. Chán ghét. b. Lãnh đạm, không 

có tình cảm. 

c. Rung động, đầy 

tình cảm. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-18 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Cau con trai trac muoi tam 

muoi chin tuoi, quan ao don 

gian, lo ro ve ngheo tung. 

 

Cau con trai chuyen to mi bo 

den truoc mat cha, “Có mì rồi, 

cha ăn đi, cẩn thận kẻo nóng 

đấy cha!” 

 

Hanh dong va loi noi cua hai 

cha con lam chung toi rat xuc 

dong. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc câu ở trang P-18 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

______  

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-18 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.) 

 

 

Hàn động và lời nói của hay cha con làm 

chúng tôi rất súc động. (3 lỗi) 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

Cậu lại gắp thên vài miến thịt vào tô của người 

cha, sau đó, bỏ phăn còn lại dào trong một cái 

tui nhựa. (5 lỗi) 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________  
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Thứ Năm:  Thơ Lục Bát 
 

1. Em hãy giải thích luật:  “Nhị, tứ, lục phân minh.  Nhất, tam, ngũ bất luận.” 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Em hãy làm hai câu thơ theo thể lục bát để tả ngôi nhà của em. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Em hãy làm bốn câu thơ theo thể lục bát nói về tình bạn hữu. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

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

 

Dạo này: recently Ham: envious 

Cá đuối: stingray Sững sờ: dumbfounded 

 

An vừa về nhà sau một chuyến đi nghỉ mát ở Florida.  

Anh ấy cho người bạn biết rằng anh rất nhớ nhà… 

Bình: An, lâu ngày không gặp!  Em nghe nói dạo 

này anh đi chơi nhiều lắm.  

An, long time no see!  I heard you've 

traveled a lot recently.  

An: Phải.  Ba tháng hè vừa qua, anh được đi 

nhiều nơi, mới nhất là đi biển ở Florida. 

Yeah.  In the past three summer months I 

traveled to many places, most recently is going to the beach in 

Florida.  

Bình: Nghe anh nói mà em ham quá!  Anh có sờ thử con cá đuối nào không?  

(An sững sờ.)  Em nói đùa thôi.   

Hearing what you say makes me envious!  Did you touch a stingray?  

(An is dumbfounded.)  I'm just kidding.  

An: Không, anh không sờ thử con cá đuối nào, nhưng có một lần anh bị cá 

mập rượt theo, cũng vui lắm! 

No, I didn't touch any stingray, but one time I was chased by a shark, 

and it was fun!   

Bình: Anh nói thật hả? 

Are you serious?  

An: Không.  Anh nói đùa thôi. 

No.  I'm just kidding.   

Bình: Anh làm em sợ hết hồn.  

You really scared the heck out of me.   

An: (Cười to....) Anh thật nhớ nhà.  Bây giờ anh chỉ muốn nghỉ ngơi một 

thời gian. 

(Laughing....)  I really missed home.  Now I just want to take a break. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Visit: thăm Although: mặc dù 

Hot: nóng Fruits: trái cây 

Especially: đặc biệt Mangosteen: măng cụt 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 

I like eating Vietnamese fruits, especially mangosteen. 

Although it’s hot, I really like Vietnam. 

Last month I went to Vietnam to visit my grandparents. 
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