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Bài 1

NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI

1. Nhìn tranh, dựa vào những từ ngữ cho và nói theo mẫu.

2. Nói lời tự giới thiệu về em với người bạn mới em gặp trong ngày khai giảng 
theo gợi ý.

3. Nghe đoạn hội thoại rồi trả lời câu hỏi.

Chào / tớ / tên là / học lớp 6B / chuyển về / trường / Nguyễn Du

Xomchay:  Chào bạn. Tớ tên là Xomchay.   
                Tớ học lớp 6B. Bạn tên là gì?
Vixay:        Chào Xomchay. Tớ tên là Vixay. 
Xomchay:  Vixay ở trường nào về đây?
Vixay:          Trước đây tớ học ở trường Nguyễn Du.
         Tớ chuyển về học ở lớp 6B.

Gợi ý:
- Lời chào bạn
- Tên em
- Lớp em đang học
- Sở thích của em (em thích gì)
- Nơi ở của em

 a. Tên của bạn mới chuyển về lớp 6A là gì?
 ................................................................................................................................
 b. Bạn mới trước đó học ở trường nào?
 ................................................................................................................................
 c. Nhà của bạn mới bây giờ ở đâu?
 ................................................................................................................................

Mẫu:
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4. Tìm từ ngữ điền vào chỗ trống để hoàn thành hội thoại sau:

Lý    :  
Hồng: 

Lý    : 
Hồng: 

Lý    : 
Hồng:
Lý    : 

Chào bạn. Tớ tên là  ........... . Tớ học lớp ........... .
Chào ........... . Tớ tên là .......... . Tớ mới chuyển về lớp .......... . 
Tớ rất vui .................................................................................. .
Trước đây, ... học ở .............................................?
Trước đây, tớ học ở .....................................................................
.....................................................................................................
Bây giờ nhà Hồng .....................................?
......................................... ở ........................................................
Tớ thích chơi nhảy dây. Bạn có thích ..............................không?   
Chúng mình cùng chơi ........................................................ nhé!

5. Đọc đoạn trích danh sách học sinh lớp 6 dưới đây. 
(Đọc tên các bạn theo hàng dọc. Sau đó đọc thông tin về từng bạn theo 
hàng ngang).

Danh sách học sinh lớp 6B, trường Trần Hưng Đạo

Thứ 
tự

Tên học sinh
Nam/ 

nữ
Ngày 
sinh

Quê 
quán

Nơi ở hiện nay
Sở 

thích

1 Trần Thanh Bình Nữ 13-9-2006
Bắc 
Ninh

30 Ngõ Trạm, 
Hà Nội

Vẽ

2 Nguyễn Quốc Cường Nam 20-1-2006 Hà Nội
197 Tây Sơn, 

Hà Nội
Hát

3 Nguyễn Anh Dũng Nam 27-2-2006
Quảng 
Nam

107 Trần Hưng Đạo, 
Hà Nội

Bơi

4 Lê Việt Hà Nam 31-8-2006
Hải 

Dương
48 Phan Bội Châu, 

Hà Nội
Võ 

thuật

5 Ngô Mỹ Hạnh Nữ 21-4-2006
Nghệ 
An

97 Hàng Buồm, 
Hà Nội

Múa

... ... ... ... ... ... ...
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CHÂN DUNG BẠN ...
Họ và tên: ................................................................................
Nam hay nữ: ...........................................................................
Ngày sinh: ..............................................................................
Quê quán: ..............................................................................
Nơi ở hiện nay: .....................................................................
.................................................................................................
Học sinh lớp ...... trường .....................................................
Sở thích: ................................................................................

7. Viết 3 đến 4 dòng giới thiệu vài điều về một bạn thân của em.

8. Điền vào chỗ trống những thông tin về em để hoàn thành bản Tự thuật của em.  

 .................................................................................................................................
 .................................................................................................................................
 .................................................................................................................................
. .................................................................................................................................

       TỰ THUẬT

Họ và tên: ................................................................................
Nam hay nữ: ...........................................................................
Ngày sinh: ..............................................................................
Quê quán: ..............................................................................
Nơi ở hiện nay: .....................................................................
.................................................................................................
Học sinh lớp  ...  trường .........................................................
Sở thích: ................................................................................

6. Chọn một bạn trong Danh sách học sinh lớp 6B ở bài tập 5, viết đoạn giới 
thiệu bạn đó bằng cách điền thông tin của bạn vào từng chỗ trống.

Ảnh

Ảnh
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Bài 2
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Ở TRƯỜNG

1. Thực hiện đoạn hội thoại sau:

Sombath ơi, hôm nay chúng ta đi học sớm nhé!
Có việc gì mà cần đi học sớm thế?
Cô giáo bảo chúng ta quét sân trường, sau đó, tưới cây ở vườn trường.
Bạn chờ tớ một phút. Tớ vào 
lấy quả bóng rồi đi ngay.
Hôm nay bạn chơi đá bóng 
cùng đội nào?
Hôm nay đội bóng lớp ta cùng 
chơi với đội bóng lớp 6B lúc 
tan học.
Thế thì tớ sẽ ở lại xem các bạn 
đá bóng.
Tốt quá! Cậu nhớ cổ vũ cho đội bóng lớp ta nhé!

Từ ngữ: cổ vũ

A: Các bạn làm gì ở vườn trường?
B: Chúng tớ cùng tưới cây ở vườn trường.

2. Xem tranh và từ ngữ dưới tranh. Hỏi - đáp về công việc các bạn cùng 
làm ở trường.

Mẫu:

Sengthong:
Sombath   : 
Sengthong:
Sombath   :

Sengthong:

Sombath   :

Sengthong:

Sombath   :

Hình 1. Cùng trồng cây
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 a. Buổi sáng Nipha được cô giáo khen về việc gì?
 .................................................................................................................................
 b. Nipha làm gì khiến cho cả lớp cười?
 .................................................................................................................................
 c. Tan học, Nipha làm gì giúp bạn?
 .................................................................................................................................

4. Nghe đoạn sau rồi trả lời câu hỏi.

Hình 3. Cùng tập thể dụcHình 2. Cùng đọc sách

3. Nói lời giới thiệu một bạn trong tổ của em theo mẫu dưới đây.

Đây là Nipha. 
Bạn Nipha múa rất đẹp.

Đây là Sombath. 
Bạn Sombath 
đánh trống rất giỏi.

Mẫu:

Mẫu:
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5. Đọc bài sau và trả lời các câu hỏi.

KHÓA HỌC ĐẠO ĐỨC MÙA HÈ

 150 học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 ở nhiều tỉnh phía bắc Việt Nam đã đến một ngôi chùa 
ở thành phố Hải Phòng để dự khóa học về đạo đức trong dịp hè năm 2016. 
 Mục tiêu của khóa học là dạy cho học sinh biết kính trọng cha mẹ, thầy cô giáo, 
hiểu về luật nhân quả để tự điều chỉnh hành động và lời nói của mình. 
 Khóa học dạy học sinh cách tránh những cám dỗ như: lạm dụng Facebook, trò chơi 
điện tử (game), những lời dụ dỗ có tính lừa đảo … Học sinh được ở tại chùa 23 ngày. Các 
em được tự phục vụ, lao động tại chùa, học các bài học kinh Phật và rèn luyện kĩ năng 
sống. Đội tình nguyện viên quốc tế giúp các em rèn luyện kĩ năng nói tiếng Anh, kĩ năng 
giao tiếp, kĩ năng hòa nhập …
 Khi tham gia khóa học, học sinh được ăn cơm chay và ở tại chùa. Nhà chùa không 
thu tiền của tất cả học sinh đến học.
    Theo báo điện tử Công lý, 9/6/2016

- khóa học
- mục tiêu
- luật nhân quả 

- cám dỗ
- lời dụ dỗ
- lừa đảo

- tự phục vụ
- tình nguyện viên
- cơm chay

Từ ngữ:

 a. Khóa học mùa hè dành cho học sinh ở những lớp học nào? 
 ................................................................................................................................
 b. Nêu 2 mục tiêu của khóa học đạo đức mùa hè?
 ................................................................................................................................
 c. Học sinh được học những gì trong khóa học mùa hè?
 ................................................................................................................................
 d. Trong khóa học, học sinh được yêu cầu tự phục vụ, lao động để làm gì?
 ................................................................................................................................
 e. Em thích điều gì trong khóa học này?
 ................................................................................................................................

6. Trả lời những câu hỏi:
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7. Viết câu thuật lại từng việc làm của học sinh ở trường trong mỗi tranh sau:

Hình 1. Tập võ
..............................................................
..............................................................

Hình 3. Hát
.............................................................................................
.............................................................................................

8. Viết đoạn văn 4 - 5 câu thuật lại những việc em, các bạn lớp em làm trong 
một ngày học ở trường em thích.

Gợi ý:
- Ngày học em thích nhất là ngày nào?
- Trong ngày đó em đã làm những việc gì tốt?
- Các bạn em cũng làm những việc gì tốt?
- Em có suy nghĩ hoặc cảm xúc gì sau ngày học em thích?

Hình 2. Học nhóm
................................................................
................................................................

 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
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Bài 3

GIÚP ĐỠ BẠN BÈ

1. Nói lời đề nghị giúp đỡ, sẵn sàng hoặc từ chối giúp đỡ (có thể tham khảo 
những gợi ý sau):

a)  Nắng - mượn ô

b)  Bài tập khó - gợi ý

c)  Đói - muốn ăn 

d)  Quên sách - học       
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2. Sử dụng từ nối “và” để nói tiếp những câu của hai bạn Sơn, Nam.

3. Cùng bạn thực hiện hội thoại sau (có thể tham khảo gợi ý từ những 
bức tranh).
     

1) Mình chở bạn ấy đi học … .
2) Mình cho bạn mượn bút … .

1) Mình bị sốt cao … .
2) Mình đến bệnh viện … .

Nga: Hoa ơi, bạn cho mình (1) ............... được không?
Hoa: Được thôi. Trời nắng thế, Nga đi đâu đấy?
Nga: Mình đi mua (2) .............. 
Hoa: Ồ, thế Hoa mua giúp mình (3) .............. được không?
         Mình đang nấu cơm nên chưa đi được. 
Nga: (4) ...................
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(1) Hương đang gặp khó khăn gì?
 A. Chưa làm xong bài tập Toán.
 B. Chưa làm xong bài tập Tiếng Việt.
 C. Chưa làm xong bài tập Tiếng Anh.
(2) Hương nhờ Dung giúp việc gì?
 A. Hướng dẫn cách làm bài tập Toán.
 B. Hướng dẫn làm bài tập Tiếng Việt.
 C. Hướng dẫn làm bài tập Tiếng Anh. 
(3) Vì sao Hương chưa làm xong bài tập?
 A. Bài tập nhiều.
 B. Bài tập khó.
 C. Bận làm việc khác.
(4) Dung có giúp được Hương ngay không? Vì sao?
................................................................................................................................
................................................................................................................................

4. Nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi.

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các bài tập 5, 6, 7.

 Tuần tới, lớp chúng tôi sẽ có một bạn học sinh đến từ Xaythany. Tên bạn là 
Khamla. Gia đình Khamla rất khó khăn vì cả bố và mẹ đều bị ung thư. Hai người chị của 
bạn đã phải nghỉ học. Họ cần tìm việc làm để giúp bố mẹ. Khamla ngoan và học giỏi nên 
ai cũng thương. Bạn không muốn nghỉ học như các chị. Vì nghỉ học thì rất khó thực hiện 
ước mơ làm bác sĩ. Một người bác ruột là bộ đội đã đón Khamla lên Viên Chăn. Khamla 
sẽ tiếp tục được đi học. Thầy giáo dặn chúng tôi hãy chào đón bạn. Chúng tôi cần giúp 
đỡ Khamla để bạn nhanh quen với ngôi trường mới. Những lời dặn của thầy giáo giúp 
chúng tôi nhận ra ý nghĩa của tình yêu thương trong cuộc sống.

a) Khamla từ đâu tới?
 A. Viên Chăn  
 B. Xaythany  
 C. Việt Nam

5. Chọn câu trả lời đúng.
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   6. Đánh dấu X vào những thông tin phù hợp với nội dung bài đọc.

    7. Đọc lại đoạn trích và trả lời các câu hỏi sau:

a) Lí do nào khiến Khamla được mọi người yêu thương?
 ................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................

b) Các bạn học sinh trong lớp có thể làm gì để giúp đỡ Khamla?
 ................................................................................................................................
.................................................................................................................................     
.................................................................................................................................

c) Nhận xét của em về nhân vật thầy giáo trong đoạn trích.
................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
................................................................................................................................

b) Vì sao gia đình bạn ấy rất khó khăn?
 A. Cả bố và mẹ đều mắc bệnh hiểm nghèo.
 B. Hai người chị của bạn đã nghỉ học.
 C. Mọi người trong nhà không có việc làm.
c) Bạn ấy mong ước lớn lên sẽ trở thành:
 A. Thầy giáo  B. Bác sĩ  C. Bộ đội

1. Lớp chúng tôi vừa có một bạn học sinh mới chuyển đến từ Xaythany.

2. Tên bạn ấy là Khamla.

3. Khamla rất đáng khen.

4. Khamla không muốn phải nghỉ học.

5. Khamla muốn tới Viên Chăn để có điều kiện học tập tốt hơn.



15

   6. Đánh dấu X vào những thông tin phù hợp với nội dung bài đọc.

    7. Đọc lại đoạn trích và trả lời các câu hỏi sau:

8. Viết một đoạn văn 4 đến 5 câu nói về việc em đã giúp đỡ bạn (có thể 
tham khảo gợi ý từ những bức tranh sau).

Hình 1. Khi bạn gặp nỗi buồn Hình 2. Luôn bên bạn

Hình 3. Giúp bạn vui vẻ

 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
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Bài 4
ÔN TẬP

1. Nhìn tranh, dựa vào những từ ngữ cho ở dưới và nói theo mẫu.

Từ ngữ:
- Chào các bạn 
- tên tớ 
- là
- chuyển về
- tổ này 
- cùng 
- họp 
- làm 
- báo tường

Yai:      Chào các bạn. Tớ tên là Yai. Tớ mới chuyển về tổ 1.
Nouk:  Chào Yai. Chúng tớ rất vui vì bạn đã về tổ. Bạn vào họp tổ nhé!
Yai:      Tổ mình họp về việc gì đấy?
Nouk:  Chúng tớ đang bàn việc làm báo tường. Bạn cùng làm báo tường nhé!

2. Xem tranh và từ ngữ dưới tranh. Hỏi - đáp về công việc các bạn cùng làm 
ở trường.

A: Các bạn làm gì ở trường?
B: Chúng tớ làm bài tập toán.

Hình 1. Kéo co

Mẫu:

Mẫu:
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Hình 2. Nghe giảng Hình 3. Chụp ảnh

3. Xem tranh và từ ngữ dưới tranh. Nói về việc làm giúp đỡ bạn theo mẫu.

Hình 2. Học bài

Hình 3. Sách giúp bạn khó khăn

Chúng em tặng sách giúp bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Hình 1. Làm sạch lớp

Mẫu:
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4. Nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi.

5. Đọc bài sau:

 a) Somphone đã nghỉ học mấy ngày?
 ................................................................................................................................
 b) Somphone lo lắng điều gì?
 ................................................................................................................................
 c) Sivilay giúp Somphone việc gì?
 ................................................................................................................................
 d) Khi được bạn giúp đỡ, em nên làm gì?
 ................................................................................................................................

GIÚP ĐỠ BẠN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
 Học sinh trường Lê Hồng Phong đã giúp đỡ và chia sẻ với các bạn học sinh có 
khó khăn của trường Tả Phời 1. Các bạn đã quyên góp được từ thầy cô giáo, học sinh 
trường Lê Hồng Phong hơn 6 triệu đồng, 100 đôi ủng, nhiều quần áo ấm, sách vở, đồ 
dùng học tập.
 Trường đã tổ chức lên thăm, tặng quà cho các bạn của trường Tả Phời 1 toàn bộ 
số tiền và đồ dùng nói trên. Trường cũng góp một phần kinh phí để tặng quà học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn đã cố gắng đạt thành tích tốt trong học tập vào dịp Tết Nguyên đán 
2016. Đây là một dịp để các bạn học sinh của trường Lê Hồng Phong giao lưu học hỏi 
bạn bè, sống lành mạnh, biết yêu thương và cố gắng vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

- quyên góp
- kinh phí 

- Tết Nguyên đán
- giao lưu

- lành mạnh

Từ ngữ:



19

4. Nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi.

5. Đọc bài sau:
 a) Somphone rất yêu môn Toán ....... bạn ấy học giỏi toán.
 b) Somphone cảm ơn Sivilay ......... Sivilay đã ghi bài giúp Somphone.
 c) .......... đã giúp đỡ các bạn có khó khăn ở trường Tả Phời, ......... học sinh trường
Lê Hồng Phong đã học được cách vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

 Gợi ý:
 - Đó là buổi học nào?
 - Em và các bạn đã làm những việc gì? Hãy kể lại từng việc các em đã làm.
 - Những việc làm của em đã mang lại lợi ích, niềm vui gì cho các em?

7. Chọn từ “vì” hoặc “nên” điền vào từng chỗ trống trong mỗi câu sau.

8. Viết đoạn văn khoảng 4 - 5 câu kể về những việc em và các bạn trong lớp 
cùng làm vào buổi học cuối tuần trước.

6. Trả lời câu hỏi dựa trên bài đọc Giúp đỡ bạn có khó khăn.

 a) Học sinh trường Lê Hồng Phong đã giúp đỡ học sinh trường nào?
 ................................................................................................................................
 b) Học sinh trường Lê Hồng Phong góp những gì để giúp đỡ bạn?
 ................................................................................................................................
 c) Việc giúp đỡ bạn đã mang lại lợi ích gì cho học sinh trường Lê Hồng Phong?
 ................................................................................................................................
 d) Kể về một việc em đã làm để giúp đỡ bạn. 
 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
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Bài 5
CHA MẸ TÔI

1. Nhìn tranh, dựa vào những từ ngữ gợi ý dưới tranh và nói theo mẫu.

 Bố tớ làm nông dân. Bố tớ cấy lúa bằng máy.

Hình 1.
Bố - nông dân, cấy lúa

Hình 2. 
Bố - thợ mỏ, hầm lò

Hình 3.
Bố - thợ mộc, xưởng gỗ

Mẫu:
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2. Nói lời giới thiệu về nghề nghiệp của người thân theo tranh và gợi ý 
dưới đây:

1. Mẹ của Sombath làm nghề gì? Ở đâu? 
................................................................................................................................
2. Mẹ bạn ấy dạy môn gì?
................................................................................................................................
3. Nam muốn gặp mẹ của Sobath để làm gì?
................................................................................................................................

Nam       :  Chào Sombath! Mẹ bạn là ....... phải không?
Sombath:  Không! Mẹ tớ là ....... dạy hát nhạc. Bạn hỏi mẹ tớ có việc gì vậy?
Nam       :  Lớp tớ đang chuẩn bị tiết mục hát tốp ca. Chúng tớ muốn nhờ mẹ bạn giúp đỡ.
Sombath:  Các bạn chọn được ....... chưa? 
Nam       :  Bọn tớ chọn bài: “Bài ca hữu nghị Việt – Lào – Campuchia”.
Sombath:  Ồ! Vậy à?
Nam       :  Hát tốp ca cần đúng lời, đúng nhạc và hát đều nữa.
Sombath:  Các bạn đến nhé! Hôm nay là ngày nghỉ, mẹ tớ ở nhà đấy. Mẹ tớ sẽ .............
         các bạn hát. Tớ cũng thích bài hát ấy. Tớ sẽ tập cùng các bạn. 

Hình 1. 
Mẹ - ca sĩ, xinh đẹp, hát hay

Hình 2.
Ông - nhạc trưởng, chỉ huy

3. Nghe đoạn hội thoại rồi trả lời câu hỏi.

4. Chọn từ ngữ cho sẵn trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống (......) để hoàn 
thành đoạn hội thoại (ca sĩ, bài hát, giáo viên, hướng dẫn).
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 NGƯỜI THÂN VÀ NGHỀ NGHIỆP
 Gia đình em có sáu người: ông, bà, bố, mẹ, em và chị gái. Hằng ngày, mọi người 
đều dạy sớm, đi làm còn em đi học.
 Ông em 65 tuổi. Ông là nhạc sĩ. Trước đây, ông làm việc ở Ban nhạc dân tộc của 
Thủ đô Hà Nội. Bà em cũng làm ở Ban nhạc – nơi ông làm việc. Bà là thợ trang điểm. 
Bố em 40 tuổi. Bố em là ca sĩ. Bố làm việc ở Đoàn văn công quân đội, quân khu Thủ đô. 
Mẹ em, trước đây cũng là ca sĩ. Bây giờ, mẹ em không đi biểu diễn nữa, mẹ làm giáo viên. 
Mẹ dạy hát nhạc ở trường tiểu học của thành phố.
 Em yêu gia đình em. Mọi người bảo: Gia đình em là gia đình nghệ sĩ.

5. Đọc đoạn trích dưới đây, sau đó điền người thân (của bạn học sinh) vào 
cột dọc, nghề nghiệp và nơi làm việc của người thân vào các cột ngang 
tương ứng.

6. Chọn các từ, ngữ được gợi ý trong ngoặc đơn, điền vào chỗ trống (.....) để 
hoàn thiện đoạn văn dưới đây (Cung Văn hóa, dạy, nhạc, học).

 Chị gái hơn em tám tuổi. Chị làm việc ở .......... Thiếu nhi Hà Nội. Chị là giáo viên 
.......... nhạc. Chị dạy các em thiếu nhi hát theo .......... . Ngày hè, vào buổi tối các em nhỏ 
ở cùng khu chung cư lại tập trung ở nhà em để .......... hát, học múa theo tiếng đàn Organ 
của chị. Những lúc ấy, chị thường hát theo, rất say sưa.

8. Điền từ, ngữ vào chỗ trống những thông tin về họ tên, nghề nghiệp, nơi 
làm việc để hoàn thành phần giới thiệu về người bố.

7. Viết 3 đến 5 dòng giới thiệu về nghề nghiệp của mẹ em.

Họ và tên bố: ...........................................................................................................
Nghề nghiệp: ...........................................................................................................
Nơi làm việc: ...........................................................................................................

Người thân Nghề nghiệp Nơi làm việc
Ông
Bà
Bố
Mẹ

 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
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Người thân Nghề nghiệp Nơi làm việc
Ông
Bà
Bố
Mẹ

Bài 6

NGƯỜI ĐƯỢC YÊU QUÝ NHẤT 
TRONG GIA ĐÌNH

1. Nhìn tranh, dựa vào những từ ngữ gợi ý dưới tranh và nói theo mẫu.

Hình 2.
Bà ngoại – chăm sóc, làm bánh

Ông nội tôi là nông dân. 
Ông tôi trồng cây, làm vườn. 

Hình 1.
Ông nội – trồng cây, làm vườn

Hình 3.
Em gái – đáng yêu, cho em ăn

Mẫu:
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Tranh 2. 
Chị – giỏi, thi, Đại học Y Khoa Hà Nội

2. Nói lời giới thiệu về người yêu qúy nhất theo tranh và gợi ý.

3. Nghe đoạn hội thoại rồi trả lời câu hỏi.

1. Trong gia đình, Sombath qúy ai nhất? Còn Nam qúy ai nhất?
................................................................................................................................
2. Bà ngoại của Nam là người như thế nào?
................................................................................................................................
3. Ngày nghỉ, chị của Sombath thường nấu món ăn gì?
................................................................................................................................

Tranh 1. 
Anh trai – cõng, chăm sóc

4. Chọn từ ngữ cho sẵn trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống (......) để hoàn thành 
đoạn hội thoại (bà, bà ngoại, hiền, kể chuyện, thông minh, nhất).

Nam:  Chào Thảo! Bạn đi đâu đấy? 
Thảo: Chào Nam, tớ về quê. Tớ đi thăm ........ vì bà bị ốm. 
Nam:  Đó là bà ngoại mà bạn thường kể với mình phải không?
Thảo: Ừ, đúng rồi. .................. là người tớ yêu qúy nhất. Bà tớ rất ......... Bà thường
           ...................... cho tớ nghe. Còn bạn, bạn di đâu đấy?
Nam:  À, tớ đến trường mầm non đón em gái. Em gái tớ xinh và ........ Trong gia đình, tớ
           yêu qúy ............... là em gái.
Thảo: Ừ, tớ nhớ rồi. Tớ đã được gặp em gái của cậu. Em gái cậu rất đáng yêu!
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Trang   :  Chào Phượng! Bạn đi đâu đấy? 
Phượng:  Tớ đi thăm ông ngoại. Ông ngoại là người tớ yêu quý nhất. 
Trang   :  Ông bạn là người như thế nào?
Phượng:  Ông tớ rất vui tính. Tớ thường cùng ông đi bơi, đi xem phim. Còn bạn, bạn đi
                 đâu đấy?
Trang   :  Tớ đưa em trai đến Nhà văn hóa Thiếu nhi. Hôm nay em tớ thi đá cầu. 
Phượng:  Đây là em trai cậu?
Trang   :  Ừ! Nó rất hiếu động. Hằng ngày, tớ thường cùng em trai chơi thể thao. 

5. Đọc lại đoạn hội thoại dưới đây, sau đó điền thông tin về người yêu quý 
nhất (của bạn học sinh) vào cột ngang tương ứng.

6. Viết đoạn văn từ 3 - 5 câu về người em yêu quý nhất, trong đó có sử dụng 
các từ, ngữ: nhất, dịu dàng, yêu quý, nghiêm khắc.

7. Viết 3 - 5 dòng giới thiệu về tính nết và những việc em thường làm với 
người em yêu quý nhất.

8. Viết đoạn hội thoại ngắn (khoảng 3 cặp thoại) với nội dung: giới thiệu với 
nhau về người yêu quý nhất trong gia đình.

Người yêu quý nhất Tính nết Các việc cùng làm
Ông ngoại

Em trai

 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
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Bài 7

CÔNG VIỆC CỦA CÁC THÀNH VIÊN 
TRONG GIA ĐÌNH

1. Nhìn tranh, dựa vào những từ ngữ gợi ý dưới tranh và nói theo mẫu.

Mẹ chuẩn bị lá dong, gạo, đỗ và thịt. Bố hướng dẫn em gói bánh chưng. 

a) Mẹ - chuẩn bị
b) Bố - hướng dẫn

a/ Bố - lau sàn   
b/ Mẹ - dọn bàn
c/ Em - hút bụi

1)

Mẫu:
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Mẹ chuẩn bị lá dong, gạo, đỗ và thịt. Bố hướng dẫn em gói bánh chưng. 

a/ Bố - nấu ăn    
b/ Mẹ - giúp đỡ

2. Nói lời giới thiệu về công việc của các thành viên trong gia đình.

Hình 2. Mẹ - nhân viên, văn phòngHình 1. Bố - thợ làm bánh

 1. Gia đình Siphan có những ai?
 ............................................................................................................................
 2. Hãy nói về công việc của anh trai và của chị gái Siphan?
 ............................................................................................................................

3. Nghe đoạn hội thoại rồi trả lời câu hỏi.

2)
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Hình 1. 
Bố em là .......... Bố lái ........... .

Hình 2.
Cô em là ..... Cô tham gia ..... cứu người.

Hình 3.
Chị gái em là nhân viên ở siêu thị. 
Chị ........... tiền cho khách.

4. Dựa vào hình ảnh trong tranh, chọn từ ngữ phù hợp điền vào chỗ trống 
(......) để hoàn thành câu văn dưới bức tranh.

 3. Bố mẹ Siphan đang nghỉ hè ở đâu?
 ............................................................................................................................
 4. Vì sao Nam lại mong được nói chuyện với bố mẹ Siphan?
 ............................................................................................................................
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Hình 4.
Em là học sinh. Em cùng các bạn học ........ ba - lê.

Trang   :    
Phượng:
 

Trang   :   
Phượng: 
Trang   :     
Phượng: 

Trang   :    

Chào Phượng! Chủ Nhật, mọi người trong gia đình bạn thường làm gì?
Chủ Nhật, mọi người thường nghỉ ngơi theo sở thích. Bố tớ đi câu. Anh tớ
đi đá bóng. Tớ đi mua sắm cùng mẹ.
Còn chị gái của cậu?
Chị tớ thường nghe nhạc, xem phim.
Vậy ai sẽ nấu ăn?
Mọi người đi chơi từ sáng đến chiều. Khoảng 5 giờ sẽ tập trung, cùng nhau
nấu ăn. Còn nhà bạn?
Chủ Nhật, nhà tớ cùng nhau dọn nhà và nấu ăn.

5. Đọc lại đoạn văn dưới đây, sau đó điền thông tin về công việc của các 
thành viên trong gia đình khi ở nhà.

Thành viên gia đình Phượng Công việc ngày Chủ Nhật

Bố

Mẹ

Anh trai

Chị gái

Bản thân
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6. Chọn, điền từ ngữ phù hợp vào chỗ trống (....) để hoàn thiện đoạn văn. 

 Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới. Em .......... từ rất sớm. Mẹ đã dậy từ 
trước. Mẹ ............. cho em bát mì tôm thơm phức. Bố .......... quần áo cho em. Chị gái 
cẩn thận kiểm tra .......... . Chị xem từng quyển sách giáo khoa và dụng cụ học tập. Rồi, 
chị .......... em đeo khăn quàng đỏ. Ngày đầu tiên em đến trường trung học cơ sở, cả nhà 
đều .......... và hồi hộp.

7. Viết 3 - 5 câu giới thiệu về công việc của các thành viên trong gia đình em 
khi chuẩn bị cho chuyến đi dã ngoại, có sử dụng các từ gợi ý sau: chuẩn bị, 
ba lô, giầy thể thao, nấu xôi, nướng gà, hoa quả, nước uống.

8. Viết đoạn hội thoại ngắn (khoảng 3 cặp thoại) với nội dung: bàn về phân công 
công việc cho các thành viên trong gia đình khi đi dã ngoại.

Từ ngữ cho trước:

 dậy   nấu   là   cặp sách   giúp   vui

 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
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Bài 8

ÔN TẬP

1. Thực hiện đoạn hội thoại sau:

2. Hỏi và trả lời.

a) Hoa đến chơi nhà bạn nào? .................................................................................
b) Đầu tiên Hoa gặp ai? ..........................................................................................
c) Nhà bạn của Hoa có những ai? ...........................................................................

Cháu chào bác ạ! Cháu xin hỏi đây có 
phải là nhà bạn Hồng không ạ?
Chào cháu! Đây là nhà Hồng.
Mời cháu vào nhà.
Cháu tên là Hoa, cháu là bạn của Hồng. 
Bạn Hồng mời cháu đến chơi nhà.
Ồ, bác rất vui vì cháu đã đến chơi. 
Bác gọi Hồng ra nhé!
Chào Hoa! Bạn mới đến à? 
Vào phòng khách nhé!
Nhà Hồng đẹp quá! Đây là ảnh gia đình 
Hồng à?
Đúng rồi! Đây là mẹ tớ, bạn mới gặp 
đấy. Đây là bố và em trai tớ. Còn đây 
là ông bà ngoại.
Thích nhỉ! Tớ cũng muốn có ông bà ở 
cùng cho vui.

Hoa                :

Mẹ của Hồng: 

Hoa                :

Mẹ của Hồng:

Hồng               :

Hoa                :

Hồng               :

Hoa                :

3. Nói lời giới thiệu về từng người thân trong gia đình em theo mẫu và dựa 
trên các từ ngữ gợi ý.

- bố  - em gái - bà nội - thợ điện - học sinh lớp 1
- y tá  - vui tính - ngoan - hiền hậu

Mẫu: Mẹ tớ là thợ may. Mẹ tớ hiền lắm.
Từ ngữ:
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4. Nghe đoạn hội thoại sau rồi trả lời câu hỏi.

5. Đọc câu chuyện sau:

 a. Trung mời Hùng đến nhà để làm gì?
 ................................................................................................................................
 b. Những ai sẽ có mặt dự tiệc cùng với Hùng?
 ................................................................................................................................
 c. Lúc bắt đầu tiệc, Hùng sẽ làm gì?
 ................................................................................................................................

 Ngày xưa, một gia đình có ba anh em chung sống với nhau vui vẻ tử tế, cho đến khi 
người thứ hai lấy vợ. Người vợ tính tình ích kỉ nên không khí trong gia đình không còn 
được như xưa. Một hôm, người vợ nhất định đòi chia của cải và ra ở riêng. Người chồng 
ban đầu không muốn sống xa anh và em, nhưng vì người vợ ngày đêm giục nên rồi cũng 
đành theo vợ, xin anh em cho ra ở riêng.
 Người anh cả đành phải chia của cải cha mẹ để lại ra làm ba phần đều nhau để cho em. 
Chỉ còn một cây to trước nhà, cành lá xanh tốt, anh chưa biết làm cách nào để chia cho đều. 
Ba anh em cùng quyết định gọi thợ về chặt cây, xẻ thành ván để chia làm ba phần.
 Đến buổi sáng ngày ba anh em định chặt cây thì thấy cây đã khô héo tự bao giờ. 
Người anh cả bèn ôm lấy cây mà khóc nức nở. Sau đó anh nói với hai em: 
“Loài cây nghe thấy sắp phải chia lìa mà còn biết buồn phiền khô héo đi, huống gì chúng 
ta đây là anh em một nhà”. Nghe anh nói, hai người em cùng òa khóc. Người vợ xúi 
chồng ra ở riêng hối hận, cúi đầu xin lỗi cả ba anh em.
 Từ hôm đó, ba anh em ở lại với nhau êm ấm, vui vẻ như trước. Cây to đã khô héo 
cũng trở lại xanh tốt như cũ.
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- ích kỉ
- ở riêng

a) Ban đầu, ba anh em sống với nhau thế nào?
................................................................................................................................
b) Vì sao người thứ hai xin ra ở riêng?
................................................................................................................................
c) Vì sao cây to trong nhà của ba anh em bị khô héo? 
................................................................................................................................
d) Theo em, cần làm gì để anh em một nhà yêu quý nhau?
................................................................................................................................

a) Chủ Nhật, Hùng ........... bố dọn dẹp đồ đạc trong nhà.
b) Hằng ngày, bà nội ............... mẹ của Hùng nấu cơm.
c) Cuối tuần hai anh em Hùng ............ bố mẹ đi chơi ở công viên.

Gợi ý:
- Việc em làm là việc gì?
- Em làm việc đó vào lúc nào?
- Trước khi làm việc đó em cần chuẩn bị gì?
- Em đã làm những công việc gì cụ thể?
- Việc làm này có ích lợi gì cho em và cho người thân trong nhà?

- cằn nhằn
- xẻ

- khô héo
- nức nở

- hối hận
- êm ấm

6. Trả lời câu hỏi dựa trên bài đọc.

7. Chọn từ và điền vào từng chỗ trống để hoàn thành câu.

8. Viết đoạn văn khoảng 4 đến 5 câu kể về một việc em làm ở nhà vào ngày 
nghỉ cuối tuần.

Từ ngữ:

 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
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Bài 9

HOẠT ĐỘNG VÀ MÔN HỌC YÊU THÍCH 

  Hỏi  : Bạn có thích chơi kéo co không?
  Trả lời : Mình rất thích chơi kéo co.
 a) Hỏi : Bạn có thích chơi đá bóng không?
     Trả lời  : …………………………………..
 b) Hỏi : Bạn có thích chơi nhảy dây không?
     Trả lời  : …………………………………..
 c) Hỏi : Bạn có thích chơi đá cầu không?
     Trả lời  : …………………………………..

  Từ ngữ: đá cầu
  Hỏi : Bạn có thích chơi kéo co không?
  Trả lời : Mình không thích chơi kéo co, mình thích chơi đá cầu.
 a) Từ ngữ : nhảy dây
     Hỏi : Bạn có thích chơi ô ăn quan không?
     Trả lời : …………………………………..
 b) Từ ngữ : nhảy ngựa
     Hỏi : Bạn có thích chơi nhảy dây không?
     Trả lời : …………………………………..
 c) Từ ngữ : đánh bi
     Hỏi : Bạn có thích chơi bóng bàn không?
     Trả lời  : …………………………………..
2. Đặt câu hỏi theo mẫu sao cho phù hợp với câu trả lời.
  Hỏi : Bạn có thích môn Toán không?
  Trả lời : Có. Mình rất thích học môn Toán.
 a) Hỏi : …………………………………………?
     Trả lời : Có. Mình rất thích học môn Thể dục.  
 b) Hỏi : …………………………………………?
     Trả lời  : Có. Mình rất thích học môn Tiếng Việt.  
 c) Hỏi   : …………………………………………?
     Trả lời : Có. Mình rất thích học môn Sử.

1. NÓI

Mẫu 1:

Mẫu 2:

Mẫu 3:

1. Trả lời câu hỏi theo mẫu.
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  Từ ngữ : môn Toán - môn Văn
  Hỏi  : Bạn thích học môn Toán hay môn Văn?
  Trả lời  : Mình thích học môn Toán.
 a) Từ ngữ : môn Địa - môn Sử
     Hỏi  : ………………………………………?
     Trả lời  : Mình thích học môn Địa.
 b) Từ ngữ : môn Sử - môn Mĩ thuật
     Hỏi  : ………………………………………?
     Trả lời  : Mình thích học môn Sử.
 c) Từ ngữ : môn Thể dục - môn Mĩ thuật
     Hỏi  : ………………………………………?
     Trả lời  : Mình thích học môn Thể dục.
3. Em hãy hỏi một bạn trong tổ hoặc trong lớp về một trò chơi hoặc những trò chơi mà 
bạn mình yêu thích. Sau đó em hãy nói lại những trò chơi mà bạn yêu thích.
4. Em hãy hỏi một bạn bất kì trong tổ hoặc trong lớp về môn học hoặc những môn 
học mà bạn mình yêu thích. Sau đó em hãy nói lại những môn học mà bạn yêu thích.
5. Hãy đọc “Mục lục” sách dưới đây và trả lời câu hỏi bên dưới.

Mẫu 4:

(Văn miêu tả - Tuyển chọn. Nhà xuất bản Giáo dục, 1997)

Thứ tự Nội dung Trang
1 Lời nói đầu 3
2 Tả cảnh 7
3 Tả đồ vật 103
4 Tả cây cối 122
5 Tả loài vật 164
6 Tả người 223
7 Tả cảnh sinh hoạt 247

Câu hỏi:
 a) Nội dung “Lời nói đầu” ở trang nào?
 ...............................................................................................................................
 b) Trang 164 có nội dung gì?
 ...............................................................................................................................
 c) Mục lục này là mục lục của cuốn sách nào?
 ...............................................................................................................................
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6. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.

 

 
 
 
 Mưa đến rồi, lẹt đẹt … lẹt đẹt … mưa giáo đầu. Những giọt nước lăn xuống mái 
phên nứa: mưa thực rồi. Mưa ù xuống khiến cho mọi người không tưởng được là mưa 
lại kéo đến chóng thế. Lúc nãy là mấy giọt lách tách, bây giờ bao nhiêu nước tuôn rào 
rào. Nước xiên xuống, lao xuống, lao vào trong bụi cây. Lá đào, lá na, lá sói vẫy tai run 
rẩy. Con gà sống ướt lướt thướt ngật ngưỡng tìm chỗ trú. Mưa xuống sầm sập, giọt ngã, 
giọt bay, bụi nước tỏa trắng xóa. Trong nhà bỗng tối sầm, một mùi nồng ngai ngái, cái 
mùi xa lạ, man mác của những trận mưa mới đầu mùa, Mưa rào rào trên sân gạch. Mưa 
đồm độp trên phên nứa, đập bùng bùng vào lòng lá chuối. Tiếng giọt gianh đổ ồ ồ…

  (Tô Hoài)
Câu hỏi:
 1. Hãy ghi lại những từ miêu tả âm thanh (từ tượng thanh) có trong đoạn văn.
 ................................................................................................................................
 2. Hãy ghi lại những từ miêu tả hình ảnh (từ tượng hình) có trong đoạn văn.
 ................................................................................................................................
 3. Hãy ghi lại những từ chỉ cảm giác, mùi vị có trong đoạn văn.
 ................................................................................................................................
 4. Trong đoạn văn này, tác giả đã sử dụng những giác quan nào để miêu tả.
     (Các giác quan: thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác)                       
 ................................................................................................................................
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7. Với mỗi từ ngữ cho sẵn dưới đây, em hãy đặt một câu.
 - thích
 - rất thích
 - không thích
 .................................................................................................................................
 .................................................................................................................................
 .................................................................................................................................
8. Em hãy viết tiếp vào chỗ trống để tạo thành câu.
 - Em thích học môn tiếng Việt vì ………….……………………………………..
 - Em rất thích học môn Toán vì …………………….…………….………………
 - Em không thích học môn Mĩ thuật vì …………….…………………………….
 - Nếu em chăm chỉ học tập thì ……………………….………..…………............
 - Nếu em được được tốt thì ………………………….………….……………..….
9. Em hãy viết một đoạn văn về sở thích của em trong học tập.
 Gợi ý:
 - Em thích môn nào?
 - Vì sao em thích môn ấy?
 - Em đã chăm chỉ học tập môn đó như thế nào?
 - Môn học ấy giúp cho em điều gì?

 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
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Bài 10

1. Chọn và đánh dấu vào câu chào đúng.
 a) Chào cô giáo
 Em chào cô ạ!
 Xin chào cô ạ!
 Chào cô!
 Cô ạ!
 b) Chào bạn bè
 Chào bạn ạ!
 Bạn ạ!
 Chào bạn!
 Xin được chào bạn!
2. Chọn và đánh dấu vào câu hỏi đúng.
 a) Hỏi thầy giáo
 Thưa thầy, chúng em phải làm bài tập nào ạ?
 Làm bài tập nào thầy ạ?
 Thầy ơi, làm bài tập nào?
 Làm bài tập nào, thầy ơi?
 b) Hỏi bạn bè
 Bạn cho mình mượn cái bút chì được không?
 Mượn cái bút chì được không?
 Cho mượn cái bút chì dược không?
 Này, cho mượn cái bút chì chút nhé, được không?
3. Em hãy nói lời:
 - Xin lỗi khi em mắc lỗi với bạn.
 - Từ chối khi bạn mời em đi xem phim.
 - Cám ơn bạn khi bạn cho mình mượn quyển truyện.
4. Em hãy hỏi một bạn trong tổ hoặc trong lớp về:
 - Tên của thầy hoặc cô giáo dạy lớp em môn Tiếng Việt.
 - Tên một môn học (hoặc tên một bài học) mà bạn mình yêu thích. 
 Sau đó em hãy nói lại những điều mà bạn đã nói.

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG 
TRƯỜNG HỌC
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5. Em hãy hỏi một bạn bất kì trong tổ hoặc trong lớp về:
 - Nhà bạn ấy có bao nhiêu người và đó là những ai?
 - Nhà bạn ấy ở địa chỉ (thôn, xã, bản, khu tập thể hoặc phố) nào?
    Sau đó em hãy nói lại những điều mà bạn đã nói. 
6. Hãy đọc bài văn dưới đây và trả lời câu hỏi. 

 

 

 Hàng năm, cứ mùa xuân đến, tiết trời ấm áp thì đồng bào Ê-đê, Mơ-nông lại tưng 
bừng mở hội đua voi.
 Trường đua voi là một con đường rộng, phẳng lì, dài hơn năm cây số. Chiêng 
khua, trống đánh vang lừng. Voi đua từng tốp mười con dàn hàng ngang nơi xuất phát. 
Đến giờ xuất phát, chiêng trống nổi lên thì cả mười con voi lao đầu chạy. Cái dáng lầm 
lì, chậm chạp thường ngày bỗng dưng biến mất. Cả bầy hăng máu phóng như bay. Bụi 
cuốn mù mịt. Những chàng “man gát” (người điều khiển voi) phải rất gan dạ và khéo léo 
điều khiển cho voi mình về đến đích. Những chú voi chạy đến đích trước đều ghìm đà, 
huơ vòi chào khán giả đã nhiệt liệt, cổ vũ, khen ngợi chúng.
 Hội đua voi là một dịp vui chơi và trổ tài huấn luyện, điều khiển voi của đất 
Tây Nguyên thượng võ.

Câu hỏi:
 a) Hội đua voi thường được tổ chức vào thời gian nào?
 ................................................................................................................................
 b) Tác giả đã dùng những từ ngữ nào để tả khí thế của những con voi khi bước 
     vào cuộc đua?
 ................................................................................................................................
 c) Ngày Hội đua voi thể hiện cho điều gì của người dân Tây Nguyên?
 ................................................................................................................................
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7. Em hãy tìm trong sách báo một bài văn hoặc một bài thơ viết về ngày hội trên đất 
nước Lào. Sau đó em hãy đọc cho các bạn cùng nghe.
8. Với mỗi từ ngữ cho sẵn dưới đây, em hãy đặt một câu.
 - thích
 - rất thích
 - không thích
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
9. Hãy viết một đoạn văn kể lại một giờ học Tiếng Việt ở trường của em.
 Gợi ý:
 - Tên bài học?
 - Thầy cô nào dạy?
 - Những hoạt động của thầy cô? 
 - Những hoạt động của học sinh?
 - Suy nghĩ của em về tình cảm thầy trò?

 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................



41

Bài 11

NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT TỪ THIÊN NHIÊN

1. Chọn từ ngữ phù hợp để điền vào chỗ trống sau đó thực hiện đoạn 
hội thoại.

       a) bài tập b) xem phim     c) vở và bút       d) vườn thú    e) phân công

Mai:  Chủ Nhật, chúng ta đi chơi nhé! Bạn muốn xem phim không?
Lan:  Tớ không thích (1)................................! Chúng ta đi đến vườn thú nhé!
Mai:  Ý kiến hay quá!  Đến (2)...................., chúng ta sẽ được xem nhiều loại động vật  
 quý hiếm.
Lan:  À, chúng ta còn có bài tập viết về khỉ và voi.
Mai:  Đúng rồi! Vậy chúng ta sẽ vừa xem vừa làm (3)....................................  
Lan:  Tớ (4)...................................... thế này. Bạn sẽ chụp ảnh khỉ và voi, còn tớ ghi  
 chép hoạt động của chúng.
Mai:  Ừ, Chủ Nhật bạn nhớ mang (5).............................. để ghi chép. Còn tớ mang 
 máy ảnh.
Lan:  Tớ nhớ rồi. Hẹn gặp bạn vào Chủ Nhật nhé!
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1) Đánh dấu √ vào những từ ngữ nghe được.

Hội thoại: 
 A: Đây là con hươu cao cổ và con báo
 B: Con nào cao hơn?
 A: Hươu cao cổ cao hơn.

+ Ngựa và công 
+ Chạy nhanh hơn

+ Khỉ và tê giác
+ Leo trèo giỏi hơn

+ Hổ và voi
+ Nặng hơn

3. Nghe đoạn hội thoại và thực hiện những yêu cầu bên dưới.

sách
vở 
mua

thú vị
hay
quý hiếm

voi
tê giác
săn bắn

chúng tôi
bảo vệ
mua bán

       2) Nghe lại đoạn hội thoại rồi điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô bên cạnh.

 a) Lan muốn mua sách về các sinh vật trong rừng. 
 b) Cô bán hàng giới thiệu cho Lan quyển Những loài vật dễ thương.
 c) Sách này nói về các loài như hổ, gấu, sư tử, báo và tê giác. 
 d) Cô bán hàng nói phải bảo vệ môi trường và không săn bắn động vật quý hiếm. 
 e) Lan không mua quyển sách. 

2. Luyện hội thoại theo mẫu.

Từ ngữ:

 + Hươu cao cổ và báo
 + Cao hơn.

Mẫu:

1) Từ ngữ: 2) Từ ngữ: 3) Từ ngữ:
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         CON VOI 
 Voi là loài động vật to nhất sống ở rừng. Da của nó màu đen hoặc màu xám. Voi 
có bốn chân, một cái vòi dài và hai cái ngà màu trắng. Tai voi to như hai cái quạt. Chúng 
dùng tai để quạt mát và giao tiếp. Để nuôi sống cơ thể to lớn, voi ăn rất nhiều mỗi ngày. 
Thức ăn của chúng là các loại thực vật như lá cây, rau củ, hoa quả .... Voi đi rất vững bằng 
các đầu ngón chân. Đặc biệt, chúng có thể bơi rất giỏi. Voi là loài vật quý, thông minh 
và có ích. Nếu được con người dạy thì chúng có thể biết kéo gỗ, làm xiếc.

Từ ngữ:

- thực vật 
- giao tiếp 
- vững

a. Voi thường sống ở đâu? ......................................................................................
b. Thức ăn của voi là gì?.........................................................................................
c. Voi làm gì giỏi? ..................................................................................................
d. Nếu được dạy thì voi có thể làm gì? ..................................................................

a) Trồng cây xanh
b) Dọn vệ sinh
c) Mua bán động vật quý hiếm
d) Săn bắn động vật quý hiếm   
e) Vứt rác bừa bãi
g) Bảo vệ động vật quý hiếm
 

- đặc biệt
- thông minh 

- có ích 
- xiếc

5. Sắp xếp những việc sau đây vào hai cột.

4. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi bên dưới:
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a) Vì sao chúng ta cần phải bảo vệ rừng?
................................................................................................................................
b) Nếu bạn thấy một con vẹt, bạn có bắt nó không?
................................................................................................................................
c) Trong rừng, bạn thích con vật nào?
................................................................................................................................
d) Con ngựa vằn có màu gì?
................................................................................................................................

6. Viết câu trả lời cho những câu hỏi sau:

7. Viết đoạn văn 4 - 5 câu về con vật trong bức tranh dưới đây:

 Gợi ý:
 - Tên con vật trong tranh là gì?
 - Nó có màu sắc như thế nào?
 - Nó có khả năng gì đặc biệt?
 - Em có thích con vật này không?
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

Những việc nên làm  

1)............................................................
2)............................................................
3)............................................................
4)............................................................
5)............................................................
6)............................................................

Những việc không nên làm  

1)............................................................
2)............................................................
3)............................................................
4)............................................................
5)............................................................
6)............................................................
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Bài 12

BÀI ÔN SỐ 3  
1. Trả lời câu hỏi.
 a) Khi nghỉ giải lao giữa mỗi tiết học, em thích chơi trò chơi nào nhất?
 ................................................................................................................................
 b) Hãy nói lí do mà em thích chơi trò chơi đó.
 ................................................................................................................................
2. Trả lời câu hỏi. 
 a) Hãy nêu tên một số hoạt động em thường làm ở trường.
 ................................................................................................................................
 b) Hãy nêu tên một số hoạt động dạy học của thầy cô giáo thường làm trên lớp.
 ................................................................................................................................
3. Em hãy nói lời.
 a) Chào thầy cô giáo khi em gặp ở trường.
 b) Xin lỗi thầy cô giáo khi em không chuẩn bị bài ở nhà.
4. Em hãy nghe mục Dự báo thời tiết trên đài phát thành hoặc đài truyền hình. Sau 
đó em hãy nói lại những nội dung đã nghe được đó.
5. Hãy đọc bài văn dưới đây và trả lời câu hỏi.

MUA KÍNH
 Có một cậu bé lười học nên không biết chữ. Thấy nhiều người khi đọc sách phải 
đeo kính, cậu tưởng rằng cứ đeo kính thì đọc được sách. Một hôm, cậu vào một cửa hàng 
để mua kính. Cậu mở một cuốn sách ra đọc thử. Cậu thử đến năm bảy chiếc kính khác 
nhau mà vẫn không đọc được. Bác bán kính thấy thế liền hỏi: “Hay là cháu không biết 
đọc?”. Cậu bé ngạc nhiên: “Nếu cháu mà biết đọc thì cháu còn phải mua kính làm gì?”. 
bác bán kính phì cười: “Chẳng có thứ kính nào đeo vào mà biết đọc được đâu! Cháu 
muốn đọc sách thì phải học đi đã”.

                                                            (Theo Quốc văn giáo khoa thư)
Câu hỏi:
 a) Vì sao cậu bé lại tưởng cứ đeo kính thì đọc được sách?
 ................................................................................................................................
 b) Vì sao bác bán kính lại hỏi cậu bé: “Hay là cháu không biết đọc”?
 ................................................................................................................................
 c) Bác bán kính đã khuyên cậu bé điều gì?
 ................................................................................................................................
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6. Em hãy đọc truyện ngắn dưới đây rồi sau đó kể lại cho bạn cùng nghe.

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG   
 Xưa có một anh chàng mồ côi cha mẹ nhưng chẳng chịu học hành, làm lụng gì 
cả. Hằng ngày, anh ta cứ nằm ngửa dưới gốc cây sung, há miệng ra thật to, chờ cho sung 
rụng vào thì ăn. Nhưng đợi mãi mà chẳng có quả sung nào rụng trúng miệng. Bao nhiêu 
quả rụng đều rơi chệch ra ngoài.
 Chợt có người đi qua đường, chàng lười gọi lại, nhờ nhặt quả sung bỏ hộ vào 
miệng. Không may, gặp phải một tay cũng lười. Hắn ta lấy hai ngón chân cặp quả sung 
bỏ vào miệng cho chàng lười. Anh chàng bực lắm, gắt:
 - Ôi chao! Người đâu mà lười thế!

                                                             (Theo Truyện cười dân gian Việt Nam)
7. Với mỗi từ ngữ cho sẵn dưới đây, em hãy đặt một câu.
 - soạn bài
 - giảng giải
 - chấm bài
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
8. Hãy viết một đoạn văn kể lại những hoạt động vui chơi của học sinh trong giờ 
nghỉ giải lao ở trường.
 Gợi ý:
 - Các bạn thường chơi trò chơi gì?
 - Nơi vui chơi của các bạn ở đâu?
 - Em chơi trò chơi gì?
 - Không khí của giờ nghỉ giải lao như thế nào?
 - Cảm nghĩ của em về hoạt động vui chơi của học sinh là như thế nào?

 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
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Hình 1. Cà phê

Hình 3. Dừa

Hình 2. Chè (trà)

Hình 4. Vải thiều 

Bài 13
QUÊ HƯƠNG TÔI

1 . Nhìn tranh, dựa vào những từ ngữ cho và nói theo mẫu.

Quê tôi có đặc sản cà phê nổi tiếng. 

 

A: Quê bạn ở đâu?  
B: Quê tớ là tỉnh Bắc Ninh. 
A: Quê bạn có những gì?
B: Quê tớ có chùa Bút Tháp, có làng nghề chạm gỗ Đồng Kỵ.  

2. Xem tranh và từ ngữ dưới tranh, hỏi - đáp về cảnh vật quê hương.

Mẫu:

Mẫu:
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Hình 1. Bắc Ninh, chùa Bút Tháp, 
làng nghề chạm gỗ Đồng Kỵ 

Hình 3. Đà Nẵng, bãi biển Mỹ Khê, 
làng nghề điêu khắc đá Non Nước

Hình 2. Huế, di tích Hoàng Thành, 
ca Huế 

Hình 4. Thành phố Hồ Chí Minh, 
bến Nhà Rồng, dinh Độc Lập 

3. Nghe đoạn sau rồi trả lời câu hỏi.

1. Quê Hoa ở đâu?
    a. Lào Cai           b. Yên Bái           c. Cao Bằng 
2. Quê hương Hoa có những cảnh đẹp nổi tiếng nào?
    a. Sa Pa, ruộng bậc thang, đỉnh Phan Xi - Păng.
    b. Núi Hàm Rồng, ruộng bậc thang.
    c. Chợ tình, thác nước.
3. Quê Hoa có nghề truyền thống gì?
    a. Dệt thổ cẩm, chạm khắc bạc, nấu rượu.
    b. Chạm khắc gỗ, thợ đúc gang.
    c. Đúc rèn, chạm khắc đá, nấu rượu.
4. Tình cảm của Hoa đối với quê hương như thế nào? 
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4. Dùng từ “vì, nên” để hoàn thành đoạn hội thoại sau:

5. Đọc bài sau và trả lời các câu hỏi.

A:  Nghỉ lễ sắp tới, bạn có về quê không? 
B: Gia đình tớ có việc bận ....... không về quê được. Còn bạn?
A: Tớ cũng không về quê ........ ông bà tớ vừa lên nhà tớ hôm qua. 
B: Bạn có đi chơi không? Chúng mình cùng đi chơi nhé! 

    LUÔNG PRABANG
 Luông Prabang cách thủ đô Viên Chăn chừng 425 km về phía Bắc. Luông Prabang 
từng là kinh đô của nước Lào.
 Luông Prabang có những ngôi nhà cổ kính, những danh lam thắng cảnh như Chùa 
Mới, Hoàng cung, núi Phu-xi, nơi có ngọn tháp That Chom-si, … Luông Prabang là di sản 
thế giới được UNESCO công nhận đầu tiên của đất nước Triệu voi vào năm 1995. 
                                     Theo Du lịch Lào.com

1. Luông Prabang nằm ở vùng nào của đất nước Lào?
 a. Phía Bắc.             b. Phía Nam.                c. Phía Đông. 
2. Luông Prabang có những thắng cảnh gì? 
 a. Chùa Mới, Hoàng cung, núi Phu-xi.
 b. Vườn tượng phật, Thạt Luông.
 c. Khải Hoàn Môn Patuxay, Hoàng cung.
3. Luông Prabang là di sản thế giới được UNESCO công nhận vào năm nào?
 a. 1995                      b. 1990                     c. 1999
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 Gợi ý:  
 - Chọn 1 cảnh đẹp ở quê em (chùa, hang động, hồ, sông, …).
 - Chọn 2 - 3 đặc điểm nổi bật của cảnh đẹp để giới thiệu (vị trí, hình dáng,            
mầu sắc, …).
 - Tình cảm của em đối với cảnh đẹp ở quê hương mình (yêu thích, tự hào, trân             
trọng, gìn giữ, …).
 (Chú ý dùng các yếu tố: cử chỉ, điệu bộ, nét mặt, giọng nói khi giới thiệu…)

6. Trò chơi: Em tập làm hướng dẫn viên du lịch: giới thiệu về 1 cảnh đẹp ở quê 
em cho 1 đoàn khách đến thăm. 

7. Điền từ dưới tranh cho phù hợp.

Quê tôi có ……………………..

Quê tôi có ……………………..

Quê tôi có ……………………..

Quê tôi có ……………………..
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8. Tìm tranh/ảnh trong sách báo về các cảnh đẹp của đất nước em. Ghi tên 
những cảnh đẹp dưới tranh/ảnh. Chọn một cảnh đẹp trong tranh/ảnh rồi 
viết đoạn văn khoảng 3 - 5 câu nói về cảnh đẹp đó.

 Gợi ý :
 - Tên cảnh đẹp là gì?
 - Cảnh đẹp này ở đâu?
 - Đây là cảnh núi, hay là cảnh biển, cảnh sông, cảnh một công trình, …?
 - Trong cảnh có gì đẹp nhất?
 - Người ta đến cảnh này để làm những việc gì?

 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
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Hình 3. 
Hội chọi trâu, 

lễ tế thần, trâu chọi nhau.

Bài 14

NHỮNG NGÀY LỄ LỚN

1. Xem tranh và từ ngữ dưới tranh, hỏi – đáp về lễ hội.

A: Lễ hội Nghinh Ông có những hoạt động gì? 
B: Lễ hội Nghinh Ông có lễ rước kiệu, trò chơi quăng chài, vá lưới. 

Hình 1. 
Lễ Nghinh Ông (Lễ cầu ngư), 

rước kiệu, trò chơi vá lưới.

Hình 2. 
Lễ cúng thần rừng,  

cúng thần, trò chơi đánh đu.

Hình 4. 
Lễ hội chùa Bái Đính, 

rước kiệu, hát xẩm.

Mẫu (hình 1):



53

3. Nghe đoạn sau rồi trả lời câu hỏi.

1. Tết Trung thu ở Việt Nam được tổ chức khi nào?
 a. Rằm tháng Tám.            
 b. Rằm tháng Giêng.         
 c. Rằm tháng Bảy.
2. Trăng đêm trung thu như thế nào?
 a. Trăng tỏa sáng.
 b. Trăng rất đẹp.
 c. Trăng to, tròn, tỏa sáng.
3. Vào dịp tết Trung thu, trẻ em thường được làm gì?
 a. Phá cỗ, chơi trăng.       
 b. Rước đèn, xem múa lân, phá cỗ.    
 c. Rước đèn, xem múa lân.

2. Xem tranh sau và nối các từ ở cột A với cột B cho phù hợp.

Keo vật  Chỉ người trực tiếp đấu vật với người khác
Đô vật Chỉ một hiệp đấu vật

Võ đài / sới vật Địa điểm diễn ra đấu vật
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4. Chọn từ ngữ điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu.

a) Chúng tôi rất thích 
    trò chơi kéo co, vì 
    ..............................

b) Tôi không tham dự 
    lễ tắm phật, vì 
   ..............................

c) Ngày tết sum họp 
    bên gia đình, nên 
   ..............................
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ĐẤU VẬT 

 Đấu vật là một trò chơi 
dân gian mang tính cổ truyền ở 
hầu hết các tỉnh miền Bắc của 
Việt Nam. Các làng nổi tiếng với 
môn vật là: Trung Mầu (Gia Lâm), 
Vị Thanh (Vĩnh Yên), Mai Động 
(Hà Nội), Thức Vụ (Nam Định), 
Phong Châu (Phú Thọ) ...
 Trong đấu vật, một đô vật giỏi, không chỉ cần khỏe mà cần nhanh nhẹn. Có như 
vậy, đô vật có thể thi thố những miếng vật bất ngờ mới hạ được đối phương.    
                    Theo Lễ hội Việt Nam

d) Nước sẽ giúp gột rửa 
điều xấu xa và cầu chúc 
năm mạnh khỏe nên 
................................

Từ ngữ:

 - đô vật            - miếng vật 
 - hạ                    - đối phương

5. Đọc bài sau và trả lời các câu hỏi.
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1. Đấu vật là một trò chơi dân gian mang tính cổ truyền ở vùng nào?
 a. Miền Bắc                     b. Miền Trung               c. Miền Nam
2. Kể tên các làng nổi tiếng với môn vật ở miền Bắc?
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
3. Một đô vật giỏi cần những điều kiện gì? 
 a. Khỏe mạnh, nhanh nhẹn            b. Khỏe mạnh          c. Nhanh nhẹn

6. Đọc bài dưới đây và nói lời giới thiệu về ngày Tết Trung thu mà em được 
tham dự.  

 Tết Trung thu ở Lào được gọi là Tết Cầu phúc mặt Trăng, hay còn gọi là 
“Nguyệt phúc tiết”. 
 Vào ngày 15/8 âm lịch, mọi người dân Lào, bất kể già trẻ, gái trai đều ngắm 
trăng, thưởng nguyệt. Khi trời tối, thanh niên nam nữ bắt đầu nhảy múa cho đến tận 
sáng hôm sau. 

                             Theo timeoutvietnam

 Gợi ý: 
 - Tết Trung thu ở Lào được tổ chức vào thời điểm nào? 
 - Tết Trung thu có những hoạt động gì?
 - Tết Trung thu gợi cho em những tình cảm gì với quê hương?       
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7. Nối tên ở cột A với hình phù hợp ở cột B cho phù hợp.

Lễ hội đền Hùng
(Việt Nam)

Hình 1.

Lễ hội đền Voi
(Lào)

Lễ Khất thực
(Lào)

Lễ hội Cồng chiêng
Tây Nguyên 
(Việt Nam)

A B

Hình 2.

Hình 3.

Hình 4.
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Hình 1.
Lễ hội lên chùa Khẩu - phẳn - sả

Hình 3.
Trò chơi đi gáo dừa

Hình 4.
Trò chơi ném còn

Hình 2.
Tết pháo thăng thiên

(Quê em ở đâu, có lễ hội hoặc trò chơi gì thú vị, các hoạt động chính).

8. Hãy giới thiệu một lễ hội hoặc một trò chơi ở quê hương em theo gợi ý 
dưới đây:

 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
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Bài 15

GIAO THÔNG Ở NÔNG THÔN

1. Hoàn thành hội thoại dưới đây:

2. Phân vai, thực hành hội thoại dưới đây:

Minh             :
Cô bán hàng:   
Minh             :
Cô bán hàng:   
Minh             : 
Cô bán hàng:   
Minh             : 

Cháu chào ….. ạ ….., đường đến ….. có xa không ạ?
Cháu đi về ….., khoảng ….. km. 
Về đó có ….. không ạ?
…..! Cháu có thể đi ….. 
Gần đây có ….. không ạ?
…..! Cháu đi bộ về hướng kia, khoảng ….. m. 
Vâng! Cháu cảm ơn cô ạ!

Ông già : Cháu bé, làm ơn cho ông hỏi thăm một chút. Đường ra ga tàu hỏa còn
                 bao xa?
Cháu bé: Thưa ông, đường ra ga tàu gần thôi ạ. Ông đi xuôi xuống khoảng 500m  
       là đến. Để cháu đưa ông đến đó nhé!
Ông già : Cảm ơn cháu. Để ông đi xe ôm cho nhanh.
Cháu bé: Vâng ạ. Vậy để cháu giúp ông gọi chú xe ôm ạ.
Ông già : Con nít bây giờ ngoan quá!

Mẹ bạn đi làm bằng phương tiện gì? 
Bạn có biết, làm thế nào để đảm bảo 
an toàn khi tham gia phương tiện đó?
Mẹ tớ đi làm bằng ô tô. Đi ô tô phải 
thắt dây an toàn.

3. Nhìn tranh và nói theo mẫu.

Mẫu:

Bình:

Tú: 
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4. Nói về phương tiện giao thông quen thuộc (dựa vào các từ ngữ gợi ý 
dưới đây).

5. Nghe đoạn hội thoại rồi trả lời câu hỏi.

- Xe đạp, đi chậm, hàng một, hàng đôi, hàng ba.
- Xe máy, trẻ em, người lớn, mũ bảo hiểm. 
- Xe buýt, thuận tiện, nội quy, văn minh công cộng.
- Xe ôm, hai người, bắt buộc, mũ bảo hiểm.
- Tàu hỏa, phương tiện giao thông, vận tải, đường sắt, ga.

a. Viengsay hỏi Huệ điều gì?
................................................................................................................................
b. Viengsay nhờ Huệ việc gì?
................................................................................................................................
c. Ở Việt Nam, đi học bằng xe buýt có thuận tiện không?
................................................................................................................................
d. Tại sao Huệ không đi xe buýt?
................................................................................................................................

6. Tìm từ ngữ điền vào chỗ trống để hoàn thành đoạn sau:

 

 

 

 Tàu hỏa là một loại …… Tàu hỏa chạy trên ……, được dùng để …… người, 
hàng hóa và trang thiết bị. Tàu hỏa là một loại hình …… phổ biến và tương đối rẻ tiền.

Thế bạn đi học bằng phương tiện gì?
Tớ đi học bằng xe buýt. Đi xe buýt vừa 
an toàn lại vừa rẻ. Còn bạn thì sao?
Tớ đi học bằng xe đạp điện. Đi xe đạp 
điện cũng phải đội mũ bảo hiểm.

Bình:
Tú: 

Bình:

     đường sắt        vận chuyển  
    phương tiện giao thông       vận tải

 Từ gợi ý:
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     đường sắt        vận chuyển  
    phương tiện giao thông       vận tải

7. Đọc đoạn văn dưới đây:

8. Viết đoạn văn từ ngắn (từ 3 đến 5 câu) giới thiệu về một phương tiện giao 
thông quen thuộc.

 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................

Xe ôm là phương tiện nhanh và 
thuận tiện. Hành khách đi xe ôm không 
cần phải mua vé. Ở trước các bến xe 
khách, trường học, bệnh viện đều có nhiều 
xe ôm. 

Gần đây, xe ôm không còn nhiều 
vì người đi xe ôm ngày càng ít. Ở Hà Nội 
đã có hiệp hội xe ôm thân thiện với người 
dùng. Với cách tính giá cước rõ ràng và 
tinh thần phục vụ tốt, những người làm 
nghề lái xe ôm ngày càng làm khách hàng 
hài lòng hơn.

  Trả lời các câu hỏi dưới đây sau khi đọc bài hội thoại:
 a. Xe ôm là phương tiện giao thông như thế nào?
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 b. Nêu một lí do cho thấy đi xe ôm rất thuận tiện.
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 c. Những người lái xe ôm làm cách nào để khiến khách hàng ngày càng hài lòng hơn?
 ................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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Bài 16
BÀI ÔN SỐ 4

1. Trả lời câu hỏi.
 a) Hãy kể tên một vài cảnh đẹp quê hương em.
 ................................................................................................................................
 b) Hãy kể tên một vài lễ hội mà em biết ở quê hương. 
 ................................................................................................................................
2. Trả lời câu hỏi.
 a) Em hãy nêu tên một cảnh đẹp mà em đã được đến thăm.
 ................................................................................................................................
 b) Cảnh đẹp đó có gì đáng chú ý nhất?
 ................................................................................................................................
 c) Cảm nghĩ của em về cảnh đẹp trên quê hương mình là gì?
 ................................................................................................................................
3. Với mỗi từ dưới đây, em hãy nói thành một câu.
 - hùng vĩ
 - mênh mông
 - kì thú
 - say đắm
 - tự hào
4. Em không đọc bài văn dưới đây mà hãy nhờ bạn (hoặc bố mẹ, anh chị) đọc cho 
mình nghe, rồi sau đó em hãy trả lời những câu hỏi nêu dưới.

ĐÀ LẠT
 Đà Lạt là một trong những nơi nghỉ mát nổi tiếng vào bậc nhất ở Việt Nam. Đà 
Lạt phảng phất tiết trời của mùa thu với sắc trời xanh biếc và không gian thoáng đãng, 
mênh mông. Đà Lạt giống như một vườn lớn với những vườn lê, táo ... trĩu quả, những 
vườn su hào, xà lách, cải bắp mơn mởn nối liền với thảm cỏ xanh trải nghiêng dưới chân 
núi đến những rừng thông hoa lá màu xanh mượt mà bất tận ... 
 Giữa thành phố có hồ Xuân Hương mặt nước phẳng như gương phản chiếc sắc 
trời êm dịu. Ra xa thành phố thì gặp suối Cam Li. Thác xối ào ào tung bọt trắng.

                                                                                                   (Theo C.H)
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SÔNG HƯƠNG
 Sông Hương là một bức tranh phong cảnh khổ dài mà mỗi đoạn, mỗi khúc đều 
có vẻ đẹp riêng của nó. Bao trùm lên cả bức tranh đó là một màu xanh có nhiều sắc độ, 
đậm nhạt khác nhau: màu xanh của da trời, màu xanh của nước biếc, màu xanh non của 
những bãi ngô, thảm cỏ...
 Cứ mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ. Hương Giang bỗng thay 
chiếc áo xanh hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường.
 Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng.Sông 
Hương là một đặc ân của thiên nhiên dành cho Huế, làm cho không khí thành phố trở 
nên trong lành, làm tan biến những tiếng ồn ào của chợ búa, tạo cho thành phố một vẻ 
êm đềm.

                                                                         (Theo Đất nước ngàn năm)

      

5. Hãy đọc bài văn dưới đây và trả lời câu hỏi.

Câu hỏi:
 a) Tiết trời của Đà Lạt có gì đáng chú ý?
 ................................................................................................................................
 b) Vườn ở Đà Lạt có những loại hoa quả gì?
 ................................................................................................................................
 c) Thác Cam Li đẹp như thế nào?
 ................................................................................................................................
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            SA BẪY
Bé Mây / rủ mèo con //
Đánh bẫy / bầy chuột nhắt //
Mồi thơm: / cá nướng ngon //
Lửng lơ / trong cạm sắt.//

Lũ chuột tham / hoá ngốc //
Chẳng nhịn thèm /được đâu! //
Bé Mây / cười tít mắt //
Mèo gật gù, / rung râu.//

Đêm ấy / Mây nằm ngủ //
Mơ đầy lồng / chuột sa //
Cùng mèo con / đem xử //
Chúng khóc ròng, / xin tha!//

Sáng mai / vùng xuống bếp://
Bẫy sập / tự bao giờ //
Chuột không, / cá cũng hết //
Giữa lồng / mèo nằm … mơ! //

         (Nguyễn Hoàng Sơn - Dắt mùa thu vào phố)

Câu hỏi:
 a) Màu sắc của Sông Hương có gì lôi cuốn con người?
 ................................................................................................................................
 b) Mùa hè đến, hai bên bờ Sông Hương đẹp như thế nào?
 ................................................................................................................................
 c) Tác giả đã sử dụng những từ ngữ chỉ màu sắc nào trong bài?
 ................................................................................................................................

6. Em hãy đọc bài thơ sau và ngừng nghỉ theo đúng chỉ dẫn (dấu // nghỉ lâu gấp 
hai lần /).
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7. Với mỗi từ ngữ cho sẵn dưới đây, em hãy đặt một câu.
 - rực rỡ
 - tươi tắn
 - tưng bừng
 - náo nhiệt
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................

8. Hãy viết đoạn văn kể về một lễ hội ở quê hương em.
 Gợi ý:
 - Tên lễ hội?
 - Thời gian diễn ra lễ hội?
 - Không khí của lễ hội?
 - Một số hoạt động chính trong lễ hội?
 - Cảm nghĩ của em về lễ hội quê hương?
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
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Bài 17
TỰ ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA

1. Tự kiểm tra về nói.
 Hỏi – đáp với một bạn về một loài vật quý trong rừng của Lào hoặc rừng của 
Việt Nam mà em biết. (Chú ý: nói khoảng 3 - 4 câu hỏi và 3 - 4 câu trả lời trong thời gian 
khoảng 5 phút).
2. Tự kiểm tra về nghe (5 phút).
 Nghe bài sau rồi trả lời câu hỏi.
2.1. Hùng muốn gì? Viết câu trả lời ngắn.
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
2.2. Hùng đã bảo Long làm gì để Hùng biết Long đồng ý với Hùng? Chọn câu trả lời đúng.
 a. Long vứt mẩu giấy của Hùng qua cửa sổ.
 b. Long viết ý kiến đồng ý vào giấy và đưa giấy cho Hùng.
 c. Long đưa lại mẩu giấy cho Hùng.
2.3. Câu Long viết trong mẩu giấy đưa cho Hùng: “Cửa sổ không mở được!” muốn nói 
điều gì? Chọn câu trả lời đúng.
 a. Long đồng ý làm bạn thân của Hùng.
 b. Long không đồng ý làm bạn thân của Hùng.
 c. Long không mở được cửa sổ.
3. Tự kiểm tra về đọc (20 phút).
 Đọc bài sau rồi làm bài tập 

CON HỔ HUNG ÁC
 Ngày xưa, trong rừng, các loài thú đều yêu quý nhau. Vào những đêm trăng sáng, 
các loài thú đều ra bãi cỏ ngắm trăng và ca hát rất vui. Bỗng một hôm, có một con hổ to, 
mặt rất hung ác đến khu rừng. Nó gầm thét, tiếng của nó to đến nỗi rung cả những cây 
rừng to nhất. Hổ đòi bầy thú rừng mỗi ngày mang một con vật đến cho nó ăn thịt. Bầy 
thú ít dần vì hổ, khu rừng đầy nỗi buồn đau. 
 Ngày hôm đó đến lượt thỏ trắng phải đến cho hổ ác ăn thịt. Thỏ đã nghĩ ra một 
mưu kế: Nó đến thật muộn để hổ phải chờ và đói bụng. Khi thấy thỏ trắng đến, hổ quát:
 - Sao mày dám đến muộn để làm ta đói bụng? Lại đây nhanh lên!
 Thỏ đáp:
 - Thưa ông, cháu không đến muộn. Trên đường đi, cháu gặp một ông hổ to đòi 
ăn thịt cháu. Cháu xin mãi ông ấy mới cho đi và bắt cháu đến đây xin ông cho ông ấy ăn 
thịt cháu.
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Hổ ác tức quá gầm lên và bắt thỏ trắng dẫn đến chỗ con hổ kia. Thỏ trắng dẫn hổ ác đi 
đến một giếng nước và chỉ xuống giếng, nói:
 - Thưa ông, đây là chỗ ở của ông hổ kia.
 Hổ ác đến bờ giếng và thấy hình một con hổ to dưới nước. Nó nhe răng, gầm to 
để dọa hình con hổ. Nó thấy hình con hổ dưới nước cũng nhe răng như nó. Tức giận quá, 
hổ ác nhảy xuống giếng và chết.

 Làm các bài tập sau:
3.1. Viết một việc làm của hổ cho thấy hổ rất hung ác.
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
3.2. Thỏ trắng định làm gì với hổ ác? Chọn câu trả lời đúng.
 a. Van xin hổ ác để hổ không ăn thịt thỏ trắng
 b. Nghĩ ra mưu kế để giết hổ ác
 c. Đẩy hổ ác xuống giếng để nó chết
3.3. Chọn từ (cho trong ngoặc) điền vào chỗ trống để hoàn thành câu nói về hổ ác.
 (khôn ngoan, hung ác, ngu ngốc)
 Cô hổ trong câu chuyện này là con vật .... ..... .      
3.4. Chọn một câu dưới đây để nói về thỏ trắng.
 a. Thỏ trắng ngoan quá!
 b. Thỏ trắng rất thông minh và dũng cảm.
 c. Thỏ trắng là con vật gian dối.
4. Tự kiểm tra viết (15 phút).
 Viết đoạn văn khoảng 4 đến 5 câu kể lại những việc em làm để chăm sóc một con 
vật nuôi trong nhà em.
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................

Từ ngữ:

- hung ác
- gầm thét

- ăn thịt
- đói bụng

- tức 
- nhe răng
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BÀI NGHE 1:

3. Nghe đoạn hội thoại: 
Trung     :  Chào bạn. Tớ tên là Trung. Tớ học lớp 6A. Bạn tên là gì?
Sombath:  A! Chào Trung. Tớ tên là Sombath.Tớ mới chuyển về lớp 6A.
Trung     :  Trước đây Sombath học ở trường nào? 
Sombath: Trước đây tớ học ở trường Hữu Nghị, thành phố Viêngchăn.
Trung     : Hay quá! Bạn kể cho tớ nghe về nước Lào nhé! Bây giờ nhà bạn ở đâu?
Sombath: Tớ sẽ kể về nước Lào sau. Nhà tớ ở khu Trung Hòa, gần trường mình.

BÀI NGHE 2:

4. Nghe đoạn sau: 
 Hôm nay là một ngày học Nipha rất thích. Buổi sáng, Nipha được cô giáo khen 
vì làm đúng bài tập toán. Giờ chơi bóng rổ, Nipha đã 5 lần ném bóng vào rổ. Buổi chiều, 
Nipha đã kể một câu chuyện vui bằng tiếng Việt làm cho cả lớp cười vui. Tan học, Nipha 
còn ở lại giúp bạn tập chơi bóng rổ. Nipha rất vui vì đã làm được nhiều việc tốt ở trường.

BÀI NGHE 3:

4. Nghe hội thoại sau:
Hương:  Dung ơi, bài tập Toán khó quá! Tớ mới làm xong hai bài! Bạn làm xong chưa?
Dung   :  Tớ làm xong rồi!
Hương:  Ồ, cậu giỏi thế! Cậu hướng dẫn tớ cách làm bài 5 được không? 
Dung   :   Giờ mình đang làm bài tập Tiếng Việt. Để lát nữa nhé!
Hương:  Ừ, thế cũng được! Tớ sẽ làm bài tập Tiếng Anh trước.

BÀI NGHE 4:

4. Nghe đoạn sau:
 Bạn Somphone nghỉ học 2 ngày vì bị ốm. Các bạn trong lớp đến thăm Somphone, 
chúc bạn sớm khỏe lại. Somphone lo lắng vì sợ sẽ không hiểu bài khi trở về lớp học tiếp. 
Thấy thế, bạn Sivilay hứa sẽ ghi bài giúp Somphone trong những ngày này. Somphone 
mừng  quá, nắm tay Sivilay và nói lời cảm ơn.

Phụ lục
CÁC BÀI NGHE
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BÀI NGHE 5:

3. Nghe đoạn hội thoại: 
Nam       :  Chào Sombath! Mẹ bạn là giáo viên trường Nguyễn Du phải không?
Sombath:  Ừ, chào Nam. Mẹ tớ là giáo viên ở trường Nguyễn Du -  nơi bạn học đấy. 
         Bạn hỏi mẹ tớ có việc gì vậy?
Nam       :  Mẹ bạn dạy bộ môn gì?
Sombath:  Mẹ tớ dạy môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 7.
Nam       :  Hay quá! Tớ muốn nhờ mẹ bạn hướng dẫn cách làm bài tập tiếng Việt.
Sombath:  Ồ! Bài gì vậy?
Nam       :  Bài tập giới thiệu về nghề nghiệp của người thân trong gia.
Sombath:  Bạn đến nhé! Hôm nay là ngày nghỉ nên mẹ mình ở nhà đấy.
 

BÀI NGHE 6:

3. Nghe đoạn hội thoại:
Nam       :  Chào Sombath! Trong gia đình, bạn quý ai nhất?
Sombath:  Trong gia đình, tớ quý nhất chị Siphan. Còn bạn?  
Nam       :  Tớ quý nhất bà ngoại. Bà ngoại rất hiền. Bà nấu ăn cũng rất ngon.
Sombath:  Chị tớ nấu ăn cũng rất giỏi. Kì nghỉ, chị hay nấu xôi và làm món gà nướng. 
Nam       :  Ừ mình đã ăn món xôi của người Lào, rất ngon.
Sombath:  Vậy à? Nghỉ hè, bọn mình cùng về Viên Chăn nhé. Chị Siphan sẽ nấu xôi 
                   và nhiều món ngon đãi bạn. 
 

BÀI NGHE 7:

3. Nghe đoạn hội thoại:
Nam    : Chào Siphan! Rất vui được đến thăm gia đình bạn!
Siphan: Chào Nam! Rất vui được đón bạn tại Viên Chăn! Đây là anh trai tớ. Anh tớ là
    thợ điện. 
Nam    : Đây là chị gái bạn phải không? 
Siphan: Đúng rồi. Chị gái mình là nhạc sĩ. Chị viết bài hát cho thiếu nhi. 
Nam    : Thế, bố mẹ bạn có ở nhà không? Mình muốn chào họ!
Siphan: Không, bố mẹ mình là giáo viên dạy tiếng Việt. Họ đang nghỉ hè tại biển
    NhaTrang, Việt Nam.
Nam    : Thế à? Tiếc quá! Mình rất thích được nói chuyện với bố mẹ bạn. 
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BÀI NGHE 8:

4. Nghe đoạn hội thoại sau:
Trung:   Chiều nay, tan học Hùng đến nhà tớ dự tiệc sinh nhật tớ nhé!
Hùng :   Ồ, cảm ơn Trung. Nếu bố mẹ cho phép, tớ sẽ đến dự.
Trung:   Để tớ nói trước với bố mẹ tớ có Hùng đến dự tiệc. Chắc bố mẹ tớ sẽ vui lắm.
Hùng :   Có những ai cùng dự tiệc hôm nay?
Trung:   Có bố mẹ, em gái tớ. Ông bà nội tớ cũng đến. Vui lắm!
Hùng :   Tớ sẽ có quà tặng Trung. Nhưng tớ sẽ giữ bí mật về món quà này cho tới lúc
     bắt đầu bữa tiệc.

BÀI NGHE 11:

3. Nghe đoạn hội thoại: Trong hiệu sách
Cô bán sách:  Chào cháu! Cháu muốn mua sách gì?
Lan              : Cháu chào cô! Cháu muốn mua sách về các loài động vật trong rừng ạ.
Cô bán sách: Cô có quyển này hay lắm! Tên sách là Những loài vật quý hiếm.
Lan              : Tên sách nghe thú vị quá! Sách này nói về những con gì ạ?
Cô bán sách: Nói về các loài như hổ, gấu, sư tử, báo và tê giác cháu ạ! Sách có nói 
            số lượng các loài vật này đang giảm mạnh đấy.
Lan              : Vậy chúng ta phải làm gì để bảo vệ chúng ạ?
Cô bán sách: Chúng ta phải bảo vệ môi trường và không săn bắn động vật quý hiếm.
Lan              : Vâng ạ! Cô bán cho cháu quyển này nhé! Cháu cảm ơn cô ạ!

BÀI NGHE 13:

3. Nghe đoạn sau: 
     QUÊ HƯƠNG
  Quê Hoa là tỉnh Lào Cai. Hoa sinh ra và lớn lên ở đó. 
 Quê Hoa có nhiều cảnh đẹp như: thị trấn Sa Pa, đỉnh núi Phan xi păng, ruộng 
bậc thang. Quê Hoa còn nổi tiếng với nghề dệt thổ cẩm, chạm khắc bạc, nấu rượu, … 
mang đậm bản sắc dân tộc.
 Hoa rất yêu quê mình. Sau này, dù có đi xa, Hoa luôn nhớ về quê hương mình.

                                                                                   (Theo laocai.gov.vn)
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BÀI NGHE 14:

3. Nghe đoạn sau:  
         TẾT TRUNG THU 
 Tết trung thu ở Việt Nam là tết của thiếu nhi, được tổ chức vào đêm rằm tháng Tám 
hàng năm. Đó là đêm trăng thu đẹp nhất,vầng trăng to, tròn. Ánh trăng tỏa sáng. 
 Tết trung thu, trẻ em thường rước đèn ông sao, đi xem múa lân và phá cỗ với rất 
nhiều bánh kẹo, trái cây.         

BÀI NGHE 15:

5. Nghe đoạn hội thoại:
Viengsay:   Huệ ơi, ở Việt Nam, đi học bằng phương tiện giao thông nào thuận tiện nhất?
Huệ          :  Cũng tùy thôi bạn ạ. Mình đi bằng xe đạp vì nhà mình gần trường. Bạn mình
        đi xe buýt vì nhà xa. 
Viengsay:  Vậy đi xe buýt có tiện không?
Huệ          :  Mình chưa đi bao giờ nhưng nghe nói rất tiện. Đi xe buýt vừa an toàn lại vừa
        rẻ tiền. Nếu đăng ký vé tháng lại càng rẻ.
Viengsay:  Bạn có thể giúp mình mua vé tháng không?
Huệ         :  Được thôi, mình sẽ nhờ bố mình mua giúp.
Viengsay:  Cảm ơn bạn.

BÀI NGHE 17:

2. Nghe đoạn sau:  
       MUỐN THÀNH BẠN THÂN
 Bàn của Hùng và Long ở sát cửa sổ lớp học. Một lần, trong giờ học, Hùng đưa 
cho Long một tờ giấy có viết: “Tớ muốn làm bạn thân của Long. Long đồng ý thì đưa 
lại cho tớ mẩu giấy này. Long không đồng ý thì vứt mẩu giấy qua cửa sổ”.
 Một lúc sau, Long đưa cho Hùng mẩu giấy cũ. Hùng mừng quá mở ra xem, 
Long viết: “Cửa sổ không mở được!”
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