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LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh thân mến!

Đây là bộ sách dành cho học sinh các trường trung học cơ sở tại nước Cộng hoà 
dân chủ nhân dân Lào học tiếng Việt. Bộ sách được biên soạn nhằm hỗ trợ các em trong 
việc hình thành và phát triển các kĩ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) bằng tiếng Việt, 
sử dụng được tiếng Việt tự tin trong giao tiếp, học tập; cung cấp cho HS một số kiến thức 
sơ giản, cơ bản về tiếng Việt; giúp HS có hiểu biết về con người và văn hóa Việt Nam, 
nâng cao tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng dân tộc, có tình cảm thân thiện 
với Việt Nam.

Để đáp ứng mục tiêu trên, mỗi cuốn sách triển khai hệ thống bài học theo các chủ 
đề, chủ điểm, có sự phối hợp kiến thức tiếng Việt, văn hoá với các hành vi, nhiệm vụ giao 
tiếp. Mỗi bài học được cấu tạo theo 4 nội dung: Nói; Nghe - hiểu; Đọc; Viết. Nội dung 
Nói cung cấp một số từ ngữ, mẫu câu giao tiếp thông qua bài hội thoại và các hoạt động 
thực hành, giúp các em làm quen với các ngữ cảnh giao tiếp tự nhiên, gắn với các chủ 
điểm; Nội dung Nghe - hiểu cung cấp các bài nghe, nhằm rèn luyện khả năng nắm bắt 
thông tin và thực hành giao tiếp; Nội dung Đọc cung cấp các bài đọc giúp học sinh có 
những hiểu biết thêm về văn hoá, lịch sử, địa lí, đất nước và con người của hai dân tộc 
Việt Nam và Lào, bổ sung vốn từ ngữ và ngữ pháp tiếng Việt; Nội dung Viết nhằm tăng 
cường khả năng sử dụng tiếng Việt trong tạo lập câu, đoạn, bài văn của học sinh. Các 
hành vi, nhiệm vụ giao tiếp trong mỗi bài học được thực hiện theo những ngữ cảnh phù 
hợp với môi trường giao tiếp tự nhiên của học sinh trong cuộc sống và trong học tập.

Mỗi cuốn sách trong bộ sách dành cho học sinh trung học cơ sở gồm 17 bài học, 
mỗi bài học gồm 4 tiết, sau 3 bài học có một bài ôn tập. Tuy nhiên, tùy vào đối tượng học 
sinh và các điều kiện học tập cụ thể, giáo viên có thể điều chỉnh các nội dung của bài 
học để giúp học sinh tập trung thực hành một số kĩ năng cần thiết.

Dù các tác giả đã có nhiều cố gắng trong quá trình biên soạn, nhưng bộ sách khó 
tránh khỏi thiếu sót. Trong quá trình sách được sử dụng, nhóm tác giả rất mong nhận 
được ý kiến đóng góp của các thầy cô và các em học sinh để sách được hoàn thiện hơn.

          CÁC TÁC GIẢ
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KÍ HIỆU DÙNG CHO SÁCH

Làm việc chung cả lớp

Làm việc theo nhóm

Làm việc theo cặp

Làm việc cá nhân
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Bài 1

1. NÓI

Hội thoại 

Từ ngữ:

- hậu vệ                
- tiền đạo     

- chân sút 
- trận chung kết   

CÙNG CHUNG SỞ THÍCH

Chào Nam! Bạn đi đâu đấy? 
Mình đi bơi! Còn các bạn? 
Bọn mình đi đá bóng. Chúng mình thích 
chơi bóng đá. 
Các bạn thường đá ở vị trí nào?
Tớ đá ở vị trí hậu vệ, Minh đá tiền đạo. Cậu ấy là chân sút cừ nhất đấy!
Vậy à? Tớ cũng thích xem bóng đá. Sắp tới có trận nào hấp dẫn không?
Có! Chủ Nhật có trận chung kết khối trung học cơ sở đấy. 
Thích nhỉ! Ở đâu vậy?
Ở sân vận động thành phố. Bạn nhớ đến nhé!

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

- Nói, nghe lời giới thiệu chung của nhóm bạn; Đọc, viết đoạn văn về sở 
  thích chung của nhóm bạn và các dụng cụ thể thao / đồ chơi.
- Sử dụng từ ngữ về sở thích; Từ chỉ thái độ nhỉ, nhé. Mẫu câu ghép, nối 
  vế câu bằng dấu câu (dấu phẩy). 
- Biết chia sẻ, hợp tác.

• KIẾN THỨC

- Cách dùng từ chỉ thái độ: 
+ Từ nhé: Đặt ở cuối câu để dặn dò, giao hẹn. 
+ Từ nhỉ: Đặt ở cuối câu để khẳng định, thường dùng khi muốn người khác 
đồng ý với mình.
 Bạn nhớ đến nhé! 

 Thích nhỉ!
- Mẫu câu ghép nối vế câu bằng dấu phẩy: 
 Tớ đá ở vị trí hậu vệ, Minh đá ở tiền đạo. 
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Thực hành 2. Nhìn tranh, dựa vào những từ ngữ gợi ý và nói theo mẫu:

Thực hành 1. Luyện bài hội thoại 1 theo từng cặp.

Mẫu (hình 1): 

Dụng cụ chơi cờ vua gồm bàn cờ và các quân cờ.  

Hình 1. Cờ vua

Hình 3. Tennis

bàn cờ, các quân cờ

bóng, vợt

Hình 2. Bóng bàn
bóng, vợt, bàn bóng
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Thực hành 3. Hội thoại về sở thích của nhóm bạn theo mẫu:

Mẫu (hình 1): 

Hình 1. Bóng rổ
phát triển chiều cao

Hình 2. Nhảy dây
thư giãn

Hình 3. Dã ngoại 
cải thiện sức khỏe

Hình 4. Đọc truyện
mở rộng hiểu biết

A: Sở thích của các bạn là gì?
B: Chúng tớ thích thể thao!
A: Các bạn thường chơi môn gì?
B: Bóng rổ. Bóng rổ giúp ta mạnh khỏe và phát triển chiều cao. 
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Từ ngữ:

- sưu tầm
- tem                              

Thực hành 5. Chọn câu trả lời đúng:

Thực hành 6. Luyện hỏi đáp về sở thích theo gợi ý dưới đây:
 - Về sở thích các bạn (học tập, thể thao, dã ngoại, ...).
 - Về đặc điểm của từng sở thích được lựa chọn.
 - Về lợi ích của từng sở thích đó.

Sở thích của bạn Ngọc là gì?
a. Đọc sách, du lịch.
b. Đá bóng, xem phim.
c. Âm nhạc, sưu tầm tem.
Sở thích chung của Hương và Ngọc là gì? 
a. Âm nhạc, sưu tầm tem.
b. Vẽ, khiêu vũ.
c. Âm nhạc, du lịch.
Nói về sở thích, Hương và Ngọc là hai người bạn như thế nào?
a. Không có sở thích. 
b. Không có sở thích chung.
c. Cùng chung sở thích.

1.

2. 

3.

2. NGHE

Thực hành 4. Nghe đoạn văn:
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SỞ THÍCH CỦA CHÚNG TÔI  

       Tôi và Tuấn đều thích bơi. Chúng tôi 
thường đến bể bơi vào ngày cuối tuần. 
     Mỗi khi đi bơi, chúng tôi mang theo: 
kính bơi, mũ bơi, quần áo bơi và nút bịt  
tai. Chúng tôi thường thi xem ai bơi về 
đích trước. Tôi thường bơi sải, Tuấn bơi 
ếch. Bạn ấy bơi rất điêu luyện. 
     Mỗi tuần chúng tôi đi bơi hai lần. Bơi giúp chúng tôi mạnh khỏe và phòng chống tai 
nạn dưới nước. 

Sở thích chung của Tuấn và bạn là gì?
a. Đá bóng.
b. Đánh cờ.                           
c. Bơi.
Khi đi bơi, Tuấn và bạn thường mang theo đồ dùng gì ?  
a. Phao bơi, quần áo bơi, nút bịt tai, găng tay.
b. Quần áo bơi, mũ, kính và nút bịt tai. 
c. Khăn tắm, mũ, kính, giầy dép.
Ở bể bơi, Tuấn và bạn thường làm gì?
a. Chơi bóng nước.
b. Tập bơi.
c. Bơi thi.

1.

2. 

3.

Thực hành 7. Đọc bài văn và trả lời câu hỏi:

Từ ngữ:

 - kiểu bơi      
 - dẻo dai 

- bơi sải 
- bơi ếch    

- tai nạn
- điêu luyện

3. ĐỌC

Bơi có ích lợi gì?
a. Tăng sức bền. 
b. Phát triển cơ bắp.
c. Phòng chống tai nạn đuối nước.

4.
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Giờ ra chơi, các bạn nam chơi đá cầu, các bạn nữ chơi cờ vua. Mẫu:

Gợi ý: 
- Giới thiệu tên môn thể thao hoặc hoạt động là sở thích chung; lợi ích của môn thể 
thao hoặc của hoạt động đó.

Thực hành 8. Đặt câu có sử dụng từ “nhỉ, nhé”.

4. VIẾT

Thực hành 9. Nối vế câu ở cột A với vế câu ở cột B để tạo thành câu ghép. 
Ghi dấu phẩy ở chỗ ngăn cách giữa các vế câu:

Thực hành 10. Viết một đoạn văn ngắn (4 - 6 câu) nói về sở thích chung của 
em và các bạn (có sử dụng ít nhất 1 câu ghép nối vế câu bằng dấu phẩy). 

A B

1. Giờ ra chơi, các bạn nam chơi đá cầu a. bạn Hoa đi siêu thị

2. Ngày nghỉ, bạn Thịnh đi câu cá b. các bạn nữ chơi cờ vua

3. Mai có sở thích nghe nhạc c. Lan có sở thích vẽ
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Bài 2

1. NÓI

Hội thoại 

Từ ngữ:

- trò chơi dân gian - cà kheo - lực lưỡng

CÙNG NHAU VUI CHƠI

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

- Nghe, nói về trò chơi chung của nhóm bạn; Đọc, viết đoạn văn miêu tả một 
  hoạt động / trò chơi cả nhóm cùng thực hiện.
- Sử dụng từ ngữ về trò chơi và hoạt động vui chơi; Cách dùng từ chỉ sự 
  diễn biến: vẫn, còn, vẫn còn. Ôn tập dấu câu (dấu phẩy, dấu chấm). 
- Biết hợp tác, hòa nhập khi tham gia hoạt động tập thể.

Ngày mai, lớp mình thi kéo co 
với lớp bạn đấy! 
Thế à? Các bạn có thích trò chơi 
này không?
Thích chứ! Lớp bạn có Quang, 
Hà lực lưỡng nhỉ? 
Ừ! Ngày mai, hai bạn ấy không 
tham gia được. 
Sao thế? 
Các bạn ấy tham gia thi “cà 
kheo” ở huyện. 
Ôi! Tiếc quá!
Ừ! Thi “cà kheo” vẫn còn tiếp tục hai ngày nữa.

• KIẾN THỨC

- Cách dùng từ chỉ sự tiếp diễn: vẫn, còn, vẫn còn.
           Thi “cà kheo” vẫn còn tiếp tục hai ngày nữa.
- Sử dụng dấu phẩy, dấu chấm để ngắt ý, ngắt câu: 
 Ngày mai, hai bạn ấy không tham gia được. 
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Thực hành 1. Thực hành hội thoại 1 theo từng cặp.

Thực hành 2. Nhìn tranh, dựa vào từ ngữ gợi ý và nói theo mẫu:

Mẫu (hình 1): 

Ô ăn quan là trò chơi dân gian. Trò chơi này rèn luyện khả năng tính toán. 

Hình 1. Trò chơi: Ô ăn quan, 
khả năng tính toán

Hình 3. Trò chơi: Bịt mắt bắt dê, 
luyện thính giác

Hình 2. Trò chơi: Cướp cờ,
dứt khoát

Hình 4. Trò chơi: Đi cà kheo,
cách thăng bằng
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Thực hành 3. Luyện hội thoại theo mẫu (Đóng vai hỏi – đáp):

Mẫu (hình 1): 

A: Ở trường, các bạn thường chơi gì?
B: Chúng tớ thường chơi nhảy dây. 
A: Chơi nhảy dây có lợi ích gì?
B: Nó giúp chúng ta nhanh nhẹn.

Hình 1. Trò chơi: Nhảy dây

Hình 3. Trò chơi: Đẩy gậy

nhanh nhẹn mạnh mẽ

kiên trì

Hình 2. Trò chơi: Đá bóng

Hình 4. Trò chơi: Nhảy sạp
khéo léo
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2. NGHE

Thực hành 4. Nghe đoạn hội thoại:

Từ ngữ:

- chơi điện tử   
- phù hợp

Thực hành 5. Chọn câu trả lời đúng:

Thực hành 6. Luyện hỏi - đáp về một môn thể thao đồng đội theo gợi ý:
 - Hỏi về tên môn thể thao mà nhóm bạn thường chơi.
 - Hỏi về số lượng người chơi.
 - Hỏi về cách chơi.

Vì sao hai bạn Nam và Bình không tham gia cùng trò chơi điện tử?
a. Ở nhà học bài.
b. Không thích chơi trò chơi điện tử.
c. Bị bố mẹ cấm.

Vì sao hai bạn Nam và Bình lại bị bố mẹ cấm chơi điện tử?
a. Ảnh hưởng tới sức khỏe.
b. Không biết sắp xếp thời gian hợp lí.
c. Gia đình bận việc.

Chơi điện tử giúp chúng ta phát triển các kĩ năng gì? 
a. Kĩ năng tính toán.
b. Kĩ năng giao tiếp.
c. Kĩ năng phối hợp giữa tay và mắt. 

1. 

2.

3.
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Chọn câu trả lời đúng:

Bài đọc viết về trò chơi gì?
a. Cướp cờ.  
b. Bịt mắt bắt dê.
c. Mèo đuổi chuột. 

Ngoài những người đứng vòng quanh, mỗi lần có mấy người chơi?
a. Hai người.
b. Ba  người.
c. Bốn người.

1.

2. 

Người tìm dê cần làm gì để bắt được dê?
a. Gọi dê, nghe tiếng dê kêu, bắt dê.
b. Cho dê ăn, nghe tiếng dê ăn cỏ, bắt dê.
c. Nghe tiếng dê kêu, phán đoán vị trí của dê, bắt dê.

3.

Thực hành 7. Đọc bài văn và trả lời câu hỏi:

- người hướng dẫn          
- phán đoán                    

Từ ngữ:

- người chơi    
- thay thế   

3. ĐỌC

BỊT MẮT BẮT DÊ 
“Bịt mắt bắt dê” là trò chơi dân gian. 

Trò chơi “bịt mắt bắt dê” thường 
được chơi trên khoảng sân rộng, bằng 
phẳng. Người chơi đứng thành vòng 
tròn. Từng cặp đóng vai dê và người 
tìm dê đều bị bịt mắt và đưa vào giữa 
vòng tròn, đứng cách xa nhau. Khi 
người hướng dẫn hô: “Bắt đầu”, dê 
vừa đi vừa kêu, người tìm dê nghe theo 
tiếng kêu mà tìm, bắt dê. 

Mỗi khi bắt được dê, một cặp mới lại vào thay thế. Trò chơi bịt mắt bắt dê giúp người 
chơi luyện thính giác và óc  phán đoán. 
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Thực hành 8. Nối tên của trò chơi ở cột A với hình phù hợp ở cột B.

Trò chơi đi cà kheo

Trò chơi cướp cờ

A B

Khi chơi bịt mắt bắt dê, ta được rèn luyện điều gì?
a. Nhanh nhẹn, khéo léo.
b. Thính giác, óc phán đoán.
c. Sự dẻo dai, khả năng định hướng.

4.

Trò chơi kéo lá dừa

Trò chơi điện tử
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Các trò chơi dân gian vẫn / vẫn còn được các bạn trẻ yêu thích.                                        Mẫu:

4. VIẾT

Thực hành 9. Đặt 2 câu có sử dụng từ “vẫn” hoặc “vẫn còn”:

Thực hành 10. Viết một đoạn văn ngắn (4 - 6 câu) về một trò chơi dân gian 
mà em biết.
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Bài 3

1. NÓI

Hội thoại 

Từ ngữ:
- ca nhạc                           
- biểu diễn                          

- ca sĩ
- truyền cảm                                         

NHỮNG BÀI HÁT, CA SĨ YÊU THÍCH

Bình ơi! Hôm qua, bạn đi xem ca nhạc à?
Không! Tôi có đi đâu. 
Vậy, tối mai, bọn mình cùng đi nhé! 
Có những ca sĩ nào biểu diễn thế? 
Nhiều lắm! Thu Phương, Hồng Nhung, Mỹ Tâm và 
Trọng Tấn, ...
Ồ, tôi rất thích Mỹ Tâm. Nghe ca sĩ Mỹ Tâm hát 
“Họa mi tóc nâu” ai cũng xúc động. Còn bạn?
Tôi thích nhất ca sĩ Trọng Tấn. Anh ấy hát rất 
truyền cảm.   
Ừ! Tôi cũng thích nghe anh ấy hát. Hẹn tối mai nhé!

Hoa:
Bình:
Hoa:
Bình:
Hoa:

Bình:

Hoa:

Bình:

- Nói lời giới thiệu về một số bài hát, ca sĩ được yêu thích; nghe kể về bài 
  hát, ca sĩ được yêu thích nhất; Đọc, viết đoạn văn về bài hát, ca sĩ được 
  yêu thích nhất. 
- Sử dụng từ ngữ về các bài hát, ca sĩ; Cách dùng ai cũng; Mẫu câu bác bỏ. 
- Hiểu và biết cách giao lưu, tiếp thu văn hóa khu vực và quốc tế.

• KIẾN THỨC

- Cách dùng ai cũng để thể hiện mọi người cùng chung suy nghĩ, cảm 
xúc, thái độ, hoạt động:

Nghe ca sĩ Mỹ Tâm hát “Họa mi tóc nâu”, ai cũng xúc động.
- Cách dùng câu bác bỏ: ... có ... đâu ...

(Hôm qua bạn đi xem ca nhạc à?) Không! Tôi có đi đâu.
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Thực hành 2. Nhìn tranh, dựa vào những từ ngữ gợi ý và nói theo mẫu:

Thực hành 1. Luyện bài hội thoại 1 theo cặp.

Mẫu (hình 1): 

Đội Hip Hop lớp 8A nhảy rất đẹp. Xem các bạn ấy biểu diễn ai cũng thích.

Hình 1.

Hình 3.

Nhóm Hip Hop, nhảy đẹp, ai cũng thích Các bạn nữ, thể dục nhịp điệu,
 ai cũng vui

Ca sĩ, làm từ thiện, ai cũng yêu quý

Hình 2. 

Hình 4.
Nhạc sĩ khiếm thị, đàn ghi ta, ai cũng 

xúc động
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Thực hành 3. Luyện hội thoại sử dụng mẫu câu có ai cũng:

Mẫu (hình 1): 

A: Bạn có thích nghe nhạc trữ tình không?
B: Có. Tôi rất thích. 
A: Tôi thích nghe Thu Hiền hát các ca khúc về quê hương. Còn bạn?
B: Tôi cũng thế. Nghe Thu Hiền hát, ai cũng phải xúc động. 

Hình 1. 

Hình 3. 

Thu Hiền, ca khúc trữ tình, xúc động Thúy Cải, quan họ Bắc Ninh, cuốn hút

Nhạc đường phố, sôi động, hấp dẫn

Hình 2.

Hình 4. 
Quốc ca, hùng tráng, xúc động
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2. NGHE

Thực hành 4. Nghe đoạn hội thoại:

Từ ngữ:

- nhạc pop      

Thực hành 5. Chọn câu trả lời đúng:

Ca sĩ yêu thích nhất của Tuấn là ai?
a. Sơn Tùng. 
b. Tuấn Hưng.
c. Lam Trường.

Sơn Tùng là ca sĩ thuộc dòng nhạc gì?
a. Trữ tình.
b. Pop.
c. Rap.

Sơn Tùng hát hay nhất ca khúc nào?
a. Cơn mưa ngang qua. 
b. Nắng ấm xa dần.
c. Một năm mới bình an.

1.

2. 

3.

Nghe cô giáo đọc thơ, ai cũng xúc động.Mẫu:

Thực hành 6. Luyện nói câu có sử dụng từ “ai cũng” theo mẫu.
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MỸ LINH  
 Mỹ Linh là một trong bốn giọng 
ca được công nhận là diva Việt Nam.

 Mỹ Linh hát nhạc Pop, Funk và 
R&B. Tên tuổi Mỹ Linh gắn liền với 
các ca khúc: Thì thầm mùa xuân, Chị 
tôi, Trên đỉnh Phù Vân,... Xem Mỹ 
Linh biểu diễn, ai cũng bị cuốn hút. 

     Ngoài ca hát, Mỹ Linh còn tham 
gia hoạt động từ thiện, gây dựng quỹ 
bảo vệ động vật hoang dã. Cô ấy luôn 
nhiệt tình và có sức lan tỏa mạnh trong cộng đồng.             

Chọn câu trả lời đúng:

1. Mỹ Linh hát loại nhạc nào? 
2. Kể tên một số ca khúc gắn với tên tuổi của Mỹ Linh?
3. Ngoài ca hát, Mỹ Linh còn tham gia những hoạt động gì? 

Thực hành 7. Đọc bài văn và trả lời câu hỏi:

- diva                         
- ca khúc 

Từ ngữ:

- cuốn hút 
- gây dựng                 

- động vật hoang dã
- từ thiện                  
- sức lan tỏa

3. ĐỌC

Thực hành 8. Đọc lại bài trên đây và nói lời giới thiệu về một ca sĩ mà em 
yêu thích nhất.

Gợi ý:  
- Giới thiệu ca sĩ nào? 
- Loại nhạc ca sĩ thường hát? 
- Những ca khúc tiêu biểu?
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4. VIẾT

Thực hành 9. Hoàn thành câu trả lời có nội dung bác bỏ cho các câu hỏi sau:

Thực hành 10. Viết một đoạn văn ngắn (4 - 6 câu) nói về bài hát em yêu 
thích nhất. 

a. Bạn biết vì sao Nam nghỉ học đúng không? Không! Tôi .... biết đâu.
b. Bạn đã học trước cuốn Tiếng Việt này rồi à? Không! Tôi đã học ....
c. Bạn cũng thích nghỉ học đúng không? Không! Tôi .... thích .... 
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Bài 4

1. NÓI

Hội thoại 1

Thực hành 1. Luyện bài hội thoại theo cặp. 

ÔN TẬP 1

Chủ Nhật này Long có đi câu cá với tớ không? 
Câu cá à? Ừ! Hùng thích câu cá ở đâu?
Sáng Chủ Nhật tớ thường rủ bạn đi câu cá ở sông Hồng. Chủ Nhật này Long đi 
với tớ cho vui nhé!
Chủ Nhật tớ cũng thường đi bơi. Tớ thích bơi. 
Tớ định thế này: Buổi sáng tớ và Long cùng nhau đi câu cá. Buổi chiều, chúng ta 
cùng đi bơi ở bể bơi Thống Nhất gần trường nhé!
Tốt rồi. Vậy là cả hai chúng ta đều làm được việc mà mình thích. 
Tớ sẽ chuẩn bị cần câu và mồi cho cá. 
Tớ sẽ mua vé bơi trước cho Hùng. Chúng ta sẽ đến chỗ câu cá và bể bơi bằng xe 
đạp nhé!

Hùng:
Long :
Hùng:

Long :
Hùng:

Long :
Hùng:
Long :

- Nói được câu, đoạn về sở thích của bản thân, về trò chơi, bài hát yêu thích. 
  Nghe hiểu đoạn văn về trò chơi yêu thích. Đọc hiểu bài văn về bài hát 
  yêu thích. Viết đoạn văn miêu tả hoạt động của ca sĩ.
- Sử dụng được những từ ngữ về chủ điểm sở thích, trò chơi và bài hát yêu 
  thích; cách dùng từ chỉ sự tiếp diễn (vẫn, còn, vẫn còn), mẫu câu chỉ thái 
  độ thống nhất (ai cũng).
  Sử dụng được câu ghép nối bằng dấu phẩy.
- Trân trọng các trò chơi truyền thống. Thưởng thức những bài hát giá trị.
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Từ ngữ:

Hội thoại 2

- câu cá
- cần câu 

- mồi
- bể bơi 

Thực hành 2. Luyện đoạn hội thoại theo cặp.

Lý:

Hoa:

Lý:

Hoa:

Lý:

Hoa:

Lý:

Hoa:

Lý:

Từ ngữ:

- trống cơm
- dân ca quan họ Bắc Ninh
- dây lưng 
- áo dài tứ thân

- khăn vấn tóc
- điệu lí Nam Bộ 
- quần áo bà ba 
- khăn rằn 

Tuần sau trường ta có cuộc thi hát dân 
ca, Hoa định hát bài gì trong cuộc thi?
Tớ thích hát bài Trống cơm, dân ca quan 
họ Bắc Ninh. Còn Lý định hát bài gì?
Tớ thích điệu lí Nam Bộ. Tớ sẽ hát bài 
Lý con sáo.
Tớ định cuối mỗi buổi học của tuần này 
tớ và bạn cùng ở lại lớp tập hát. Bạn có 
đồng ý không?
Tớ đồng ý. Chúng ta cùng hát và cùng 
góp ý cho nhau.
Có thể chúng ta còn phải chuẩn bị trang 
phục cho hợp với bài hát.
Tớ sẽ mượn bộ áo dài tứ thân có các màu đỏ, xanh, vàng hồng và một chiếc trống 
nhỏ có quai đeo.
Tớ sẽ mượn bộ quần áo bà ba màu đen, chiếc khăn rằn, một con chim sáo bằng 
bông màu xanh.
Tốt rồi! Mai chúng ta cùng tập nhé!
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Trò chơi bịt mắt rung chuông Trò chơi cướp cờ

Trò chơi nhảy bao Trò chơi đi cà kheo

2. NGHE

Thực hành 4. Nghe đoạn văn sau:

Thực hành 3. Quan sát tranh, dựa vào từ ngữ để nói câu giới thiệu trò chơi 
yêu thích.
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Thực hành 5. Trả lời các câu hỏi hoặc yêu cầu sau:

Thực hành 6. Chọn từ ngữ còn hoặc vẫn, vẫn còn điền vào chỗ trống để 
hoàn thành câu có ý chỉ sự tiếp diễn:

Đoạn văn nói về trò chơi nào?
 a. Trò chơi lành mạnh.
 b. Trò chơi điện tử.
 c. Trò chơi của học sinh.
 d. Trò chơi xử lí tình huống.

Những học sinh chơi trò chơi điện tử có khả năng gì hơn so với những học sinh 
không chơi điện tử? Viết tên khả năng đó.
……………………………………………………………………………………

Học sinh nên dành bao nhiêu thời gian để chơi trò chơi điện tử nhằm nâng cao khả 

năng học tập?
 a. Dành rất nhiều thời gian.
 b. Dành rất ít thời gian.
 c. Không dành thời gian.
 d. Dành thời gian hợp lí.

1.

2. 

3.

a. 
b. 

c. 

Từ ngữ:

- lành mạnh
- nhà khoa học

- xử lí tình huống
- hợp lí 

Hết giờ học rồi, Hoa ...................... ở lại lớp làm gì?
Bạn Lý đã chuyển sang trường khác nhưng bạn ấy .................. thường gặp các bạn 
ở trường cũ.
Kì nghỉ hè đã hết, chúng tôi ....................... muốn có thêm thời gian để vui chơi 
với bạn bè trường khác.
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- Mục đích chơi: Nói câu chỉ thái độ thống nhất có dùng cụm từ ai cũng.
- Cách chơi:
+ Chia học sinh lớp thành nhiều nhóm 4 - 6 học sinh. 
+ Một nhóm nói từng phần câu nêu sự việc. Các nhóm còn lại nghĩ và nói tiếp phần 

câu có dùng cụm từ ai cũng chỉ thái độ thống nhất. Nhóm nào nghĩ ra trước phần câu này 
sẽ rung chuông để giành quyền được nói.

+ Nhóm giành được nhiều lần nói và nói đúng phần câu có chứa cụm từ ai cũng là 
nhóm thắng cuộc.

Ca sĩ Mỹ Tâm hát hay …

Món lạp của Lào rất ngon … Phim hoạt hình vui nhộn …

Hoa chăm pa đẹp và thơm  ai cũng thích.

Mẫu:

  Thực hành 7. Thực hiện trò chơi “Rung chuông vàng”:
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Thực hành 8. Cùng chọn vế câu ở cột A nối với vế câu thích hợp ở cột B 
để tạo thành câu ghép. Ghi dấu phẩy ở chỗ ngăn cách giữa các vế câu.

Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng
Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng.
Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông,
Ba mươi năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công.
Việt Nam Hồ Chí Minh.
Việt Nam Hồ Chí Minh.
Việt Nam Hồ Chí Minh.
Việt Nam Hồ Chí Minh.

Sáng Chủ Nhật, bố và Hùng quét 
dọn nhà
Trong giờ chơi, các bạn nam chơi 
bóng rổ ở sân bóng
Ánh nắng vàng rực trên đồng lúa
Ngày hội, bà con rủ nhau đi xem 
đấu vật

các bạn nữ chơi nhảy dây ở 
sân trường.
trẻ em tràn ra sân cỏ chơi đu, 
chơi kéo co.
mẹ đi chợ và nấu món ăn ngon 
cuối tuần.
làm tan những giọt sương trên 
các tán lá.

1)

2)

3)
4)

a)

b)

c)

d)

3. ĐỌC

Thực hành 9. Đọc bài sau và và trả lời câu hỏi:

BÀI HÁT NHƯ CÓ BÁC TRONG NGÀY ĐẠI THẮNG
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Từ ngữ:

- đại thắng 
- huy hoàng 
- toàn vẹn non sông 
- sự kiện  

- dân chủ cộng hòa 
- cổ vũ
- súc tích 
- đội tuyển thể thao 
- Huân chương Lao động 

Bài hát ra đời trong ngày đất nước Việt Nam sắp thống nhất (trước ngày 30/4/1975). 
Nó cổ vũ cho toàn dân, như một tiếng reo vui của nhân dân đón chào ngày này. Âm thanh 
bài hát vui, lời ca ngắn gọn. Vì vậy sau này, bài hát được rất nhiều người Việt Nam yêu 
thích. Họ hát trong những ngày lễ, ngày kỉ niệm lớn, những dịp đội tuyển thể thao Việt 
Nam chiến thắng trong các cuộc thi đấu quốc tế.

Bài hát cũng đã được hát ở nhiều nước như Nga, Đức, Cuba, Trung Quốc ... Năm 
1979, bài hát được dịch ra tiếng Nhật và phổ biến ở 49 tỉnh thành phố ở Nhật. Một tờ báo 
của Pháp cũng đã in bài hát này.

Tác giả của bài hát là nhạc sĩ Phạm Tuyên. Ông đã được Nhà nước Việt Nam tặng 
Huân chương Lao động vì đã sáng tác nhiều bài hát hay.

Nói tên lãnh tụ có trong lời bài hát: ........................................................................

Bài hát ra đời khi nào? Chọn câu trả lời đúng.
a. Ngày Việt Nam sắp thống nhất.
b. Một ngày lễ lớn ở Việt Nam.
c. Một ngày kỉ niệm ở Việt Nam.
d. Ngày đội tuyển bóng đá Việt Nam giành chiến thắng.

Nói một vài đặc điểm về nhạc và lời của bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng.

Vì sao nhạc sĩ Phạm Tuyên được tặng thưởng Huân chương Lao động?
a. Vì ông đã sáng tác bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng.
b. Vì những bài hát của ông có âm thanh vui.
c. Vì ông đã sáng tác nhiều bài hát hay.
d. Vì bài hát của ông được hát ở nhiều nước.

1.

2. 

3.

4.
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4. VIẾT

Thực hành 10. Viết đoạn văn khoảng 5 - 6 câu tả một ca sĩ khi đang hát 
một bài hát mà em thích.

Gợi ý:
- Tên ca sĩ và tên bài hát.
- Tên chương trình biểu diễn mà ca sĩ tham gia.
- Tả lời hát, động tác nhảy múa kèm theo lời hát.
- Tả những hành động cổ vũ của người xem.
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Bài 5

1. NÓI

Hội thoại 

TÌNH CẢM ANH CHỊ EM TRONG GIA ĐÌNH 

Em bạn là người như thế nào?
Em tớ vừa xinh vừa học giỏi. Nó rất hiền và ngoan. Còn 
em bạn?
Em tớ nghịch lắm. Nó rất thích bắt nạt các em nhỏ ở gần 
nhà. Nó kéo tai đứa này, đá chân đứa kia.   
Con gái mà nghịch nhỉ? Những lúc ấy, bạn đã làm gì?
Quát mắng, bắt trả lại đồ chơi và xin lỗi các em nhỏ ấy.  
Bạn không nên mắng em trước mặt người khác. Bạn nên 
nói chuyện nhẹ nhàng với em gái. Em bạn sẽ nhận ra lỗi 
và sửa chữa. 
Ừ! Cảm ơn bạn. Tớ sẽ rút kinh nghiệm.  

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

- Nói lời giới thiệu về tình cảm anh chị em trong gia đình: Nghe đoạn văn 
  về tình nghĩa anh chị em; Đọc đoạn văn biểu cảm về tình nghĩa anh chị 
  em trong gia đình.
- Sử dụng từ ngữ về tình cảm anh chị em ruột; Từ ngữ chỉ trạng thái, cảm 
  xúc, sự thương yêu, gắn bó; Từ chỉ định này, kia, từ nên, không nên, cặp 
  từ: vừa ... vừa ...
- Hiểu biết về đạo lí tình nghĩa anh em trong gia đình.

Từ ngữ:

- nghịch                        
- bắt nạt
- ham chơi     

- lỗi    
- rút kinh nghiệm   
- nhận ra
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Thực hành 2. Nhìn tranh, dựa vào những từ ngữ cho ở dưới và nói theo mẫu:

Thực hành 1. Luyện bài hội thoại 1 theo từng cặp.

Mẫu (hình 1): 

Anh trai rất yêu thương tôi. Anh thường dạy tôi học bài. 

Hình 1. Anh trai
          yêu thương, dạy học bài yêu mến, cõng đi học

Hình 2. Chị gái

• KIẾN THỨC

- Cách sử dụng từ chỉ định: này, kia: 
 Nó kéo tai đứa này, đá chân đứa kia. 
- Cách sử dụng cặp từ vừa ... vừa khi giới thiệu:
 Em tớ vừa xinh vừa học giỏi.    
- Cách sử dụng cặp từ nên, không nên khi khuyên nhủ:
 Bạn không nên mắng em trước mặt người khác.  

Mẫu câu:
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Từ ngữ:

- huyết thống                               
- nhường nhịn                               

- rộng lượng                                     
- bổn phận 
- coi trọng

Thực hành 3. Luyện hội thoại từng cặp theo mẫu: 

Mẫu: 

A: Chị gái bạn là người như thế nào?
B: Chị gái tôi vừa xinh, vừa học giỏi. 
A: Tình cảm của bạn đối với chị gái như thế nào?  
B: Tôi yêu thương và tôn trọng chị gái của mình. Tôi luôn nghe lời chị dạy bảo. 

Hình 3. Em trai
tôn trọng, nghe lời

Hình 4. Em gái
yêu quý, giúp đỡ việc nhà

A: Đặt câu hỏi về anh / chị / em trong gia đình.
B: Trả lời câu hỏi do A đặt ra.

2. NGHE

Thực hành 4. Nghe đoạn văn sau:
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Gia đình nhà giàu kia có bốn người con. 
Ai cũng có tài sản cha mẹ cho, nhưng vẫn 
ganh ghét, cãi nhau. Người cha buồn lắm. Một 
hôm, ông để một bó đũa và một túi tiền trên 
bàn rồi gọi các con lại và bảo:

- Trong các con, ai bẻ được bó đũa, cha 
sẽ thưởng. 

Bốn anh em lần lượt bẻ, ai cũng cố gắng 
hết sức mà không sao bẻ gãy được bó đũa. 

2. Cách cư xử của anh, chị với em như thế nào?
a. Dạy dỗ, giúp đỡ, chia sẻ.
b. Khuyên bảo, che chở, không tính toán hơn thiệt.
c. Yêu thương, rộng lượng.

3. Người làm em cần có cách cư xử như thế nào đối với anh, chị?
a. Yêu thương, lễ phép, đùm bọc.
b. Yêu quý, tôn trọng, giữ bổn phận, giúp đỡ việc trong nhà.
c. Nghe lời dạy dỗ, khuyên răn, đoàn kết.

a. Em ..... giúp mẹ nấu cơm, rửa bát.
b. Anh, chị ..... mắng em trước mặt mọi người.
c. Làm em ..... tôn trọng và nghe lời anh, chị.
d. Trong gia đình anh em ..... cãi nhau gây chia rẽ.

3. ĐỌC

Thực hành 7. Đọc bài văn và trả lời câu hỏi:    
         CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA

Thực hành 5. Chọn câu trả lời đúng: 

Thực hành 6. Điền từ “nên / không nên” vào chỗ trống cho phù hợp: 

1. Truyền thống của người Việt Nam là gì? 
a. Coi trọng huyết thống, coi trọng tình cảm anh em. 
b. Coi trọng tình nghĩa bạn bè.
c. Coi trọng tình nghĩa họ hàng.
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Từ ngữ:

- tài sản                      
- ganh ghét    
- cãi nhau                         

- đũa                    
- cởi (bó đũa)
- chia  lẻ  ra                   
- hợp sức lại

Trả lời câu hỏi:

1. Vì sao người cha lại buồn? 
2. Bốn người con có bẻ được đũa không? Tại sao?
3. Người cha đã làm gì khi các con không bẻ được bó đũa? 
4. Câu chuyện bó đũa cho em bài học gì?

Người cha cởi bó đũa ra, lấy ra từng chiếc rồi bẻ gãy một cách dễ dàng. 
Bốn người con nói:
- Thưa cha, bẻ từng chiếc thì không khó ạ!
Người cha nói:
- Đúng! Như thế là các con đều thấy rằng nếu chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. 

Vậy các con nên hợp sức lại, thương yêu, giúp đỡ nhau để có sức mạnh.
        Truyện ngụ ngôn Việt Nam

- Anh làm việc ....., em làm việc .....
- Lớp của em ở chỗ này ....., lớp của chị ở chỗ .....
- Em chơi nhảy dây cùng nhóm bạn ....., chị chơi cờ vua cùng nhóm bạn .....

Thực hành 8. Điền từ “này, kia” vào chỗ thích hợp: 

Em tôi vừa đẹp trai vừa hát hay.Mẫu:

4. VIẾT

Thực hành 9. Dựa vào hình ảnh, từ ngữ gợi ý, viết câu có dùng cặp từ: 
“vừa … vừa”.
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Đẹp trai, hát hay  Học giỏi, chăm làm

Thực hành 10. Dựa vào từ ngữ gợi ý dưới đây, viết một đoạn văn ngắn (4 - 
6 câu) trong đó có sử dụng dấu chấm hỏi và dấu chấm than viết về chủ đề 
Tình cảm anh em trong gia đình. 

Gợi ý: 
- Xinh, đẹp, học giỏi, hát hay, chăm làm, …
- Yêu thương, chăm sóc, dạy bảo, nhường nhịn, chia sẻ, giúp đỡ, …
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Bài 6

1. NÓI

Hội thoại 

 NHỮNG NGÀY VUI CỦA GIA ĐÌNH 

- Nói lời giới thiệu về những ngày vui của gia đình; Nghe đoạn văn về ngày vui 
  của gia đình; Đọc, viết đoạn văn biểu cảm về một hoạt động hấp dẫn cả gia 
  đình đều thích.
- Sử dụng từ ngữ về ngày vui của gia đình; về hoạt động và trạng thái cảm xúc 
  khi tham gia hoạt động trong ngày vui của gia đình; 
- Sử dụng mẫu câu có thành phần biệt lập giải thích (sử dụng dấu ngoặc đơn); 
  Dấu câu (dấu chấm hỏi, dấu chấm than).
- Hiểu ý nghĩa sum họp gia đình.

Ngày nghỉ lễ 30 tháng Tư này, gia đình bạn đi chơi ở đâu? 
Về quê thăm ông bà. Còn gia đình bạn đi đâu? 
Đi chơi ngoại ô. Đó là hoạt động cả gia đình tôi đều thích. 
Vì sao gia đình bạn lại thích đi chơi ngoại ô? 
Ở đó yên tĩnh và có nhiều cảnh đẹp. Chúng tôi cùng vui chơi (cắm trại, câu cá, 
thả diều), khám phá và thư giãn. 
Tôi cũng thích đi chơi ngoại ô. 
Ồ! Nếu bạn có thể đi cùng tôi thì vui quá. 
Cảm ơn bạn! Hẹn bạn dịp khác nhé!

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:



39

Từ ngữ:

- ngày 30 tháng Tư                               
- cắm trại         
- yên tĩnh
- khám phá

- ngoại ô                                             
- thư giãn
- dịp 

Thực hành 2. Nhìn tranh, dựa vào những từ ngữ cho ở dưới và nói 
theo mẫu:

Thực hành 1. Luyện bài hội thoại 1 theo từng cặp.

Mẫu (hình 1): Tết Nguyên đán là ngày gia đình sum họp đông vui. 
Mọi người ai cũng vui vẻ, hạnh phúc. 

• KIẾN THỨC

- Câu có thành phần biệt lập giải thích (sử dụng dấu ngoặc đơn) dùng để 
bổ sung và làm rõ thêm nghĩa cho bộ phận câu đứng trước (thường dùng 
dấu ngoặc đơn): 
 Chúng tôi cùng vui chơi (cắm trại, câu cá, thả diều), khám phá và 
thư giãn. 
 - Sử dụng dấu chấm hỏi với mục đích hỏi trong câu nghi vấn: 
 Vì sao gia đình bạn lại thích đi chơi ngoại ô? 
 - Sử dụng dấu chấm than với mục đích cầu khiến: 
 Hẹn bạn dịp khác nhé!
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Hình 1. Tết Nguyên đán
sum họp, hạnh phúc

Hình 3. Nhận bằng tốt nghiệp
mong  đợi, vui mừng

gặp gỡ, vui vẻ
Hình 2. Sinh nhật
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Thực hành 3. Luyện hội thoại từng cặp theo mẫu:

Mẫu (hình 1): 

A: Gia đình bạn thường làm gì trong những ngày nghỉ?
B: Đi chơi công viên. Còn gia đình bạn?
A: Gia đình tôi cũng thường đi chơi công viên. Đó là hoạt động cả gia đình tôi 
     đều thích. 
B: Ừ! Đi chơi công viên, chúng ta được ngắm cảnh và vui chơi. 

Hình 1. Đi chơi công viên
ngắm cảnh, vui chơi gặp gỡ, trò chuyện

Hình 2. Tổ chức bữa cơm gia đình

Hình 4. Đi biển
nghỉ ngơi, thích thú
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Hình 3. Về quê thăm ông bà
gặp gỡ, thăm hỏi

Hình 4. Đi dã ngoại
khám phá, thư giãn

Từ ngữ:

- chúc thọ                      
- liên hoan                     
                  

- sum họp                     
- ngày vui      

2. NGHE

Thực hành 4. Nghe đoạn văn sau:

Thực hành 5. Nghe lại đoạn văn và thực hiện yêu cầu dưới đây:

Ngày vui gia đình  là những ngày nào?

Đánh dấu x vào (  ) trước những hoạt động trong ngày vui gia đình?  
(  ) Thăm ông bà.            (  ) Đi chơi ngoại ô. (  ) Đi thăm vườn thú.    
(  ) Tắm biển.                  (  ) Leo núi.  (  ) Tổ chức bữa cơm cuối tuần.
(  ) Liên hoan ăn mừng.  (  ) Vệ sinh nhà cửa.      

Ngày vui của gia đình có ý nghĩa như thế nào? 

1.

2.

3.
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Từ ngữ:

- công viên Thủ Lệ               
- vườn thú  

- điểm đến                          
- dẫn đi 

Công viên Thủ Lệ (Vườn thú 
Hà Nội) là nơi có rất nhiều động vật 
quý hiếm. Đây là điểm đến yêu thích 
của các gia đình có trẻ nhỏ.

Ngày nghỉ, trẻ em được bố mẹ, 
anh chị dẫn đi chơi công viên. Chúng 
được thăm quan vườn thú rất nhiều 
loài: cá sấu, chim công, hổ, khỉ và 
voi, ... Các em say sưa quan sát từng 
con vật một cách thích thú. 

Ở đây, các em nhỏ được xem 
xiếc khỉ, xiếc chó và xiếc cá sấu tại 
rạp xiếc nhỏ trong công viên. Các 
em lại còn được chơi thuyền đạp vịt hay lăn bóng trên mặt nước. 

Đi chơi công viên là phần thưởng người lớn dành cho trẻ em sau một tuần chăm chỉ 
học tập. Tôi thường đưa em trai đi chơi công viên Thủ Lệ vào thứ Bảy.

3. ĐỌC

Thực hành 7. Đọc bài văn và trả lời câu hỏi:    

         ĐI CHƠI CÔNG VIÊN THỦ LỆ

- say sưa                          
- rạp xiếc 

Thực hành 6. Hỏi đáp về ngày vui gia đình theo gợi ý dưới đây:
 A đặt câu hỏi, B nghe và trả lời
 - Hỏi bạn để biết bạn thích nhất ngày vui nào trong gia đình.
 - Hỏi bạn để biết hoạt động nào của bạn trong ngày vui đó.
 - Hỏi bạn để biết ý nghĩa của hoạt động mà bạn tham gia.
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Trả lời câu hỏi:

1. Công viên Thủ Lệ ở đâu?
a. Đà Nẵng.                          
b. Hà Nội.                            
c. Hà Giang.

2. Vì sao trẻ em thích thú khi đến chơi công viên Thủ Lệ?
a. Vui chơi dưới tán cây râm mát.
b. Ngắm nhìn hồ nước trong xanh. 
c. Xem những loài thú, xem xiếc thú và chơi trò chơi.

3. Những con vật nào được nhắc đến trong bài?
a. Cá sấu, chim công, hổ, khỉ, voi.
b. Nai, báo, sư tử, ngựa vằn.
c. Hươu cao cổ, gấu, trăn, chim trĩ.

4. Ở công viên Thủ Lệ, có những loại xiếc thú nào?
a. Xiếc voi, cá heo, trăn.
b. Xiếc khỉ, chó, cá sấu.
c. Xiếc hải cẩu, dê, ngựa. 

5. Em có thích được đi chơi vào ngày nghỉ không? Vì sao? 

Anh Phong (con trai thầy giáo Minh) vừa đẹp trai vừa học giỏi. Mẫu:

4. VIẾT

Thực hành 8. Dùng dấu ngoặc đơn để đánh dấu thành phần biệt lập nhằm 
giải thích trong mỗi câu sau:

a. Ngày mai là sinh nhật Tuấn em trai út của Hùng đấy!
b. Cô Hương mẹ của Minh cũng đi chơi ngoại ô cùng gia đình tôi. 
c. Con gái đầu lòng của bác và cũng là người con duy nhất của bác đã tốt nghiệp 
    nghiệp trung học phổ thông. 
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Thực hành 10. Viết một đoạn văn ngắn (4 - 6 câu) nói về hoạt động trong 
ngày vui của gia đình và cảm xúc của em khi tham gia hoạt động đó. 

  Thực hành 9. Điền dấu chấm than hoặc dấu chấm hỏi vào (...):

VÌ  SAO?
Dung và Nga đang trên đường tới trường. Bỗng Nga hỏi:
- Dung ơi (...) Vì sao hôm qua bạn không đi xem ca nhạc (...)
Dung cười và giải thích: 
- Hôm qua sinh nhật em gái tớ. Chương trình ca nhạc có hay không (...)
Nga vui vẻ đáp lời: 
- Tuyệt vời (...) Tiếc cho bạn quá (...)
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Bài 7

1. NÓI

Hội thoại 

VỀ THĂM ÔNG BÀ

Thanh ơi, Chủ Nhật vừa qua gia đình mình đã về quê thăm ông bà ngoại đấy!
Vui quá nhỉ! Ông bà cậu có khỏe không?
Ông bà mình vẫn khỏe!
Ông bà cậu chắc nhiều tuổi rồi nhỉ?
Ừ! Ông bà đều ngoài sáu mươi rồi.
Thế, cậu có mang quà về biếu ông bà không?
Có chứ! Mỗi người chọn mua một món quà. Người mua quà này, người mua 
quà nọ, hợp với sở thích của ông bà.
Thế, cậu nói với ông bà thế nào?
Mình nói: “Cháu có chút quà biếu ông bà, cháu mong ông bà luôn luôn mạnh 
khỏe!”.
Ông bà cậu vui lắm nhỉ?
Ừ! Ông bà tớ rất thích những món quà đó.

Phương: 
Thanh  :
Phương:
Thanh  :
Phương:
Thanh  :
Phương:

Thanh  :
Phương:

Thanh  :
Phương:

- Nói / nghe về việc thăm ông bà; Đọc / viết đoạn văn miêu tả và biểu cảm về 
  ông bà.
- Sử dụng từ ngữ chỉ hoạt động đi thăm hỏi người thân; từ chỉ định: đó, nọ; cặp 
  từ mỗi .... một (chỉ xuất hiện, sắp xếp đều đặn).
- Biết tôn trọng người già; hiểu đạo lí uống nước nhớ nguồn.
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Từ ngữ:

- biếu             
- mạnh khỏe         

- riêng
- mong    

- chút                    
- ngoài

Thực hành 2. Dựa vào nội dung bài hội thoại, một người hỏi (A) và một 
người trả lời (B).

Thực hành 1. Luyện bài hội thoại theo từng cặp.

Mẫu 
A: Chủ Nhật vừa qua cậu làm gì?
B: Chủ Nhật vừa qua mình đã về quê thăm ông bà ngoại.

a) A: Ông bà cậu có khỏe không?
    B: ......................................

b) A: Cậu mang quà gì về biếu ông bà?
    B: ......................................

c) A: Cậu đã nói với ông bà thế nào?
    B: ......................................

  Thực hành 3. Với mỗi từ dưới đây, em hãy nói thành một câu.

- biếu
- mong
- khỏe mạnh

• KIẾN THỨC

- Cách dùng từ đó, nọ chỉ rõ đối tượng, sự vật được nói đến:
+ Người mua quà này, người mua quà nọ, hợp với sở thích của ông bà.
+ Ông bà tớ rất thích những món quà đó.

- Cách dùng cặp từ mỗi ... một chỉ xuất hiện, sắp xếp đều đặn:
Mỗi người chọn một mua một thứ hợp với sở thích của ông bà.
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Thực hành 5. Dựa theo mẫu, em hãy nói lời hỏi thăm ông bà:

a) Hỏi thăm ông bị mất ngủ.
   - ………………………………………………

b) Hỏi thăm bà bị đau chân.
   - …………………………………….………
c) Hỏi thăm sức khỏe của ông.
   - ……………………………………………

d) Hỏi thăm bà mới ra viện.
   - ……………………………………………

Mẫu 
(Hỏi thăm bà bị sốt)
- Bà ơi, bà bị sốt phải không ạ?
(Hoặc: Bà ơi, bà bị sốt rồi bà ạ!)

Ông nội tôi (người sinh ra bố tôi) năm nay đã gần 70 tuổi nhưng vẫn còn khỏe.

Ông tôi hiền lành và vui tính. Gặp ông lần đầu ai cũng ấn tượng bởi nụ cười cởi mở 
và bộ râu dài như cước. Có nhiều người hay hỏi ông rằng: “Ông có phải là giáo sư hay 
nhà thơ không ạ?”. Ông chỉ cười: “Không! Tôi là người nông dân thực thụ”.

3. ĐỌC

Thực hành 6. Đọc và trả lời câu hỏi:

ÔNG NỘI 

2. NGHE

Thực hành 4. Nghe bài văn “Bức thư thăm bà” rồi trả lời câu hỏi:

Câu hỏi:
1. Đây là bức thư của ai gửi cho ai?
2. Ngày về quê, người cháu đã làm gì trong khu vườn của bà?
3. Trong thư, người cháu đã hỏi thăm bà những gì?
4. Em thấy tình cảm của người cháu dành cho bà như thế nào?
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Từ ngữ:

- hóm hỉnh          
- ấn tượng  

- thực thụ
- không kém gì   

Thực hành 7. Đọc và kể lại câu chuyện:

Gia đình tôi ở vùng nông thôn. Bà tôi mất sớm, ông tôi một mình nuôi dạy con cháu 
nên người. Khi tôi lên bảy tuổi, bố mẹ tôi lên thành phố làm việc. Tôi được gửi cho ông 
chăm sóc. 

Thời gian trôi qua thật mau. Bố mẹ tôi mua một căn nhà trên tỉnh. Bố tôi muốn đón 
hai ông cháu ra tỉnh. Ông không đi vì không quen sống ở thành phố ồn ào và ông cũng 
không muốn xa quê cha đất tổ. Trước khi tôi đi, ông dẫn tôi ra vườn xem hàng cau ông 
mới trồng. Ông bảo khi nào tôi lớn, lấy vợ, ông sẽ hái cau này làm lễ ăn hỏi cho tôi.

Rồi một ngày, tôi nhận được tin ông mất. Tôi cùng gia đình vội vã về quê. Hàng cau 
ông trồng nay đã lớn, có nhiều quả nhưng tôi không thấy ông đâu. Tôi nghẹn ngào khóc.

ÔNG VÀ CHÁU

Câu hỏi:
1. Người ông có đặc điểm gì về ngoại hình? Tính tình của người ông như thế nào?
2. Chi tiết nào trong bài cho thấy người ông rất yêu quý cháu mình?
3. Em thấy tình cảm giữa hai ông cháu trong bài văn này như thế nào?

Ông tôi nấu nướng rất giỏi. Các món cá tẩm bột, canh măng ông làm ngon không 

kém gì bà. Biết chúng tôi thích món cá tẩm bột, khi chúng tôi về thăm là ông lại làm món 
ấy. Chúng tôi còn được nghe ông kể chuyện, thật là thú vị.

4. VIẾT

Thực hành 8. Điền từ ngữ vào chỗ trống cho hợp nghĩa:

- Bà ơi, bà có .......... được không ạ?
- Ông ơi, chân ông có đau lắm ................. ?
- Dạo này, sức khỏe của ông bà ....................?
- Bà ơi, bà đã đỡ ....................... chưa ạ?
- Ông ơi! Cháu ........................ ông vô cùng!
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Thực hành 9. Điền từ “đó, nọ” vào chỗ trống thích hợp:

Thực hành 10. Viết đoạn văn (4 - 6 câu) về chủ đề thăm ông bà (có sử dụng 
cặp từ “mỗi .... một ....”).

- Hôm ........... mình vừa đến thăm ông bà.
- Chủ Nhật trước cháu đến thăm bà nhưng bà không có nhà. Hôm ............. bà đi 
đâu đấy ạ?
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Bài 8

1. NÓI

Hội thoại 

Thực hành 1. Luyện bài hội thoại. 

ÔN TẬP 2

Chào Tai, bạn đi đâu đấy?
Chào Noi, tớ đưa em đi chơi. Đây là Somchai, em tớ.
Ồ, chào em Somchai. Em lớn quá!
Em chào chị Noi.
Bố mẹ tớ bận việc. Mẹ bảo tớ đưa Somchai đi chơi công viên.
Tớ đi mua mấy đồ dùng cho bà. Tai chờ tớ mấy phút. Tớ sẽ cùng đưa 
Somchai đi công viên!
Được. Trong lúc Noi đi mua đồ dùng, tớ cho Somchai chơi cầu trượt. 

Noi         :
Tai          :
Noi         :
Somchai :
Tai          : 
Noi         :

Tai          :

- Nói được câu, đoạn về anh chị hoặc em, ngày sum họp gia đình. Nghe 
  hiểu đoạn văn nói về anh hoặc chị, em. Đọc hiểu bài văn về ông bà. Viết 
  đoạn văn miêu tả và biểu cảm về một ngày gia đình sum họp.
- Sử dụng những từ ngữ về chủ điểm gia đình. 
  Sử dụng được câu khuyên răn, câu có các kết cấu mỗi … một …
- Truyền thống yêu quý gia đình và người thân.
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Tớ mua xong rồi. Chúng ta cùng chơi nhé. Somchai có thích chơi đu 
quay không?
Em thích đu quay. Em thích cưỡi con hổ.
Chị bế Somchai lên lưng hổ, em nên bám chắc tai hổ nhé! ! Chị đẩy có 
nhanh quá không?
Không sao đâu, Somchai thích chơi mạo hiểm. 
Chị cho em dừng lại! Em muốn chơi trò lái ô tô.
Somchai giỏi quá! Lớn lên, em sẽ là một chàng trai ưa mạo hiểm!

Noi         :

Somchai :
Noi         :

Tai          :
Somchai :
Noi         :

Từ ngữ:

- cầu trượt
- đu quay

- gan dạ
- mạo hiểm

- lái ô tô

Thực hành 2. Hỏi - đáp về ngày gia đình sum họp (Chọn từ ngữ cho 
trong ngoặc để tạo câu hỏi, câu đáp):

Gia đình bạn sum họp đông đủ nhất vào ngày nào?
………………………………………………………………. (ngày tết, ngày giỗ 
ông hoặc giỗ bà, ngày chúc thọ ông bà, ngày cô hoặc bác về thăm ông bà …).
Trong ngày gia đình sum họp, bố mẹ, ông bà, anh chị, em và bạn làm những việc gì? 
…………………………………………………………… (trò chuyện, hỏi về việc 
học tập, hỏi về việc kinh doanh, kể về chuyến đi du lịch, nấu ăn, cùng ăn tối …).
Bạn có cảm xúc gì trong ngày gia đình sum họp? 
………………………………………….. (vui, yêu quý người thân, …).

A:

B:

A:

B:

A:

B:
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Từ ngữ:

- hậu vệ     - sút bóng

Thực hành 5. Quan sát tranh, dựa vào hình ảnh, từ ngữ gợi ý, nói những 
câu khuyên răn. Viết lại câu theo mẫu:

2. NGHE

Thực hành 3. Nghe đoạn hội thoại sau:

1. Hùng mời Trung đến nhà chơi vì việc gì?
a. Vì việc anh của Hùng về thăm nhà.
b. Vì việc Hùng muốn đi bơi cùng Trung.
c. Vì việc Hùng muốn đá bóng cùng Trung. 
d. Vì việc Hùng muốn giúp Trung đá bóng.

2. Viết tên anh của Hùng.

3. Viết tên 2 việc anh của Hùng làm giỏi.

4. Trung muốn anh của Hùng làm gì?
a. Dạy Trung bơi.
b. Dạy Trung đá bóng.
c. Dạy Trung sút bóng.
d. Dạy Trung đi chơi.

Thực hành 4. Trả lời câu hỏi.

Mẫu Em nên giúp bà nấu cơm.

giúp em, học bài giúp ông, làm vườn
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mặc áo phao, đi thuyền đội mũ bảo hiểm, đi xe máy

Thực hành 6. Quan sát tranh, dựa vào hình ảnh, từ ngữ gợi ý, viết câu có 
dùng cụm từ “mỗi … một …”

Mẫu Mỗi bạn có một xe đạp.

đọc, cuốn sách bạn, xe đạp

bà, bế cháu bạn, vẽ bức tranh
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3. ĐỌC

Thực hành 8. Đọc bài sau:
ÔNG NỘI TÔI

a. Anh Long anh trai của Hùng đá bóng và bơi rất giỏi.
b. Mẹ mời bà ăn món chè sen món ăn mẹ tự tay nấu.
c. Cô Nga giáo viên chủ nhiệm lớp em dạy chúng em môn Tiếng Việt.
d. Mùa mưa ở Huế thủ đô cũ của Việt Nam rất dài.

Thực hành 7. Dùng dấu ngoặc đơn để đánh dấu thành phần chêm xen 
nhằm giải thích cho ý trước đó trong mỗi câu sau.

Mẫu: Chùa Một Cột (công trình kiến trúc độc đáo của Việt Nam) nằm ở trung tâm 
thủ đô Hà Nội.
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Mẹ sinh tôi vào mùa đông, thời tiết lạnh và ẩm. Ông nội chẳng ngại lạnh, thường 
xuyên bế cháu gái yêu. Hơn một tuổi, tôi bắt đầu theo ông cả ngày. Ban ngày ông cho tôi 
đi xe đạp với ông đến thăm các cụ trong làng. Tối tối, hai ông cháu đi “hóng mát” dọc 
con đường làng, ông đi trước, cháu theo sau. 

Khi tôi học lớp một, ông dành cái bàn làm việc to bằng cái giường cho cháu ngồi 
học. Ông đạp xe mấy cây số mua cho cháu chiếc đèn bàn; chưa có giày, ông mua đôi giày 
cháu thích nhất. Ông hứa: “Học giỏi ông mua mũ bò cho, học giỏi ông đưa đi nghỉ mát”. 
Vậy nên tôi cố gắng học giỏi để được ông cho quà.

Ông hay ốm vào mùa hè, việc chăm sóc ông trong bệnh viện là một niềm hạnh phúc 
của tôi. Năm tôi học lớp 7, mỗi lần ông đi đâu, tôi vẫn phải đi sau theo dõi sợ ông ngã.

Từ ngữ:

- hóng mát
- đường làng

- nghỉ mát
- theo dõi

Thực hành 9. Cùng trao đổi và lời câu hỏi.

1. Hình ảnh nào trong bài cho biết bạn học sinh đã gắn bó với ông nội suốt tuổi thơ?
 a. Ban ngày ông chở cháu đi thăm các cụ trong làng.
 b. Buổi tối, ông dắt cháu đi hóng mát.
 c. Bóng ông đi trước, bóng cháu theo sau.
 d. Mỗi lần ông đi đâu, tôi vẫn đi theo sau.

2. Vì sao bạn học sinh nói “với bạn việc chăm sóc ông trong bệnh viện là hạnh phúc 

    của bạn”?

3. Vì sao bạn học sinh nói “với bạn việc chăm sóc ông trong bệnh viện là một 

    niềm hạnh phúc”?
 a. Vì bạn thích làm việc chăm sóc ông.
 b. Vì bạn thương ông, mong ông khỏe mạnh.
 c. Vì bạn được thay mặt bố mẹ chăm sóc ông.
 d. Vì bạn muốn được ở gần ông.

3. Nêu một chi tiết cho thấy bạn học sinh rất thương ông.

4. Em đã làm những gì để tỏ tình cảm với ông bà của mình?
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Ngày chúc thọ ông bà

Thực hành 10. Viết đoạn văn khoảng 6 đến 8 câu kể lại những việc làm 
của mỗi người trong gia đình em trong một ngày sum họp mà em nhớ nhất.

Ngày tết

Ngày giỗ ông bà
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Ngày sinh nhật

Thực hành 11. Chia sẻ bài viết của em với các bạn trong nhóm (đọc bài cho 
bạn nghe và nghe bài của bạn). Gắn bài viết vào bảng nhóm để làm triển 
lãm về Ngày sum họp gia đình.
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Bài 9

1. NÓI

Hội thoại 

VỆ SINH TRƯỜNG LỚP

Ngày mai tổ mình dọn vệ sinh trường, 
lớp đấy, Thanh nhớ đi sớm nhé! Cậu 
mang xẻng, còn mình mang chổi và 
khăn lau, được không?
Thế các bạn khác thì sao?
Các bạn khác sẽ mang chậu và gáo 
múc nước.
Chúng ta sẽ làm gì? 
Chúng ta quét sân trường, dọn rác, chăm sóc cây. Khi dọn rác các bạn phải để 
riêng rác vô cơ - túi nilon, thủy tinh - những thứ có thể để tái chế sử dung lại.
Nhưng cái xẻng nhà mình bị hỏng cán rồi. Mình mang chổi và khăn lau nhé. 
Thế cũng được. Nhưng nhớ phải xong trước khi các bạn đến lớp đấy!
Cậu yên tâm! Mình càng làm việc càng hăng say. Chắc chắn sẽ xong mà!

Việt     :

Thanh:
Việt     :

Thanh:
Việt     :

Thanh:
Việt     :
Thanh:

- Nói / nghe về chủ đề vệ sinh trường lớp; Đọc viết bài văn về chủ đề đã học.
- Sử dụng từ ngữ chỉ hoạt động lao động vệ sinh trường, lớp; Chỉ dụng cụ 
  lao động; cách dùng càng ... càng; Mẫu câu có thành phần biệt lập giải 
  thích (sử dụng dấu gạch ngang “-”); bài văn lập thời gian biểu.
- Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.

Từ ngữ:

- hỏng      - quét
- hót      - hoàn thành
- gáo
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Thực hành 1. Luyện bài hội thoại 1 theo từng cặp.

Thực hành 2. Luyện hỏi - đáp về nội dung bài hội thoại trên.

Thực hành 3. Hội thoại từng cặp theo yêu cầu sau:

Mẫu: 

Mẫu: 

A: Ngày mai tổ của Thanh phải làm gì?
B: Ngày mai tổ của Thanh phải trực nhật.
A: Thanh sẽ nhận công việc gì?
B: Thanh sẽ quét lớp.
A: Còn Việt làm công việc gì?
B: Việt sẽ lau bảng, lau bàn.

A: Trong buổi trực nhật vừa qua, bạn đã nhận việc gì?
B: Mình đã nhận việc quét lớp và đi đổ rác.

A: Đặt câu hỏi về việc làm của bạn mình trong buổi trực nhật gần nhất.
B: Trả lời câu hỏi do A đưa ra.

Thực hành 4. Nói vài câu về những việc phải làm trong buổi trực nhật của 
tổ em.

• KIẾN THỨC

   - Cách dùng càng ... càng thể hiện sự tăng tiến của hai tính chất / đặc điểm 
khác nhau: 
   Chúng mình càng làm việc càng hăng say.
- Mẫu câu có thành phần biệt lập giải thích (sử dụng dấu gạch ngang “-”)
   Khi gom rác, các bạn để riêng rác vô cơ - túi nilon, thủy tinh – những thứ 
có thể để tái chế sử dụng lại.
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1. Hôm nay các bạn đến sớm để làm gì?
 Để chào cờ.
 Để làm bài kiểm tra.
 Để trực nhật lớp.

2. Theo sự phân công, các bạn đã mang theo những gì?
 Sách vở, bút mực.
 Mũ, nón.
 Khăn lau, chổi, gáo, chậu.

3. Công việc các bạn đã làm là gì?
 Quét lớp, lau bảng, lau bàn ghế.
 Tưới nước, quét sân, hót rác.
 Quét sân, dọn rác, chăm cây.

4. Sau khi làm xong công việc, gương mặt các bạn thế nào?
 Mệt mỏi.
 Vui vẻ.
 Uể oải.

2. NGHE

Thực hành 5. Nghe đọc bài:

Thực hành 6. Đánh dấu chọn câu trả lời phù hợp nội dung bài nghe:
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3. ĐỌC

Thực hành 7. Đọc và trả lời câu hỏi:

MẨU GIẤY VỤN

Lớp học sáng sủa và sạch sẽ. Cô giáo bước vào và mỉm cười:
- Lớp ta hôm nay trực nhật sạch sẽ quá! Thật đáng khen. Nhưng các em có nhìn 

thấy mẩu giấy đang nằm ngay giữa cửa kia không? Các em có nghe thấy mẩu giấy nói 
gì không?

Cả lớp im lặng. Một bạn trai - người mạnh dạn nhất lớp - đánh bạo, giơ tay xin nói:
- Thưa cô, giấy không nói được đâu ạ!
Cả lớp hưởng ứng: “Thưa cô, đúng đấy ạ! Đúng đấy ạ”.
Bỗng một em gái đứng dậy, tiến tới chỗ mẩu giấy, nhặt lên rồi bỏ vào sọt rác. Xong 

xuôi em mới nói:
- Em có nghe thấy ạ. Mẩu giấy này bảo: “Các bạn ơi! Hãy bỏ tôi vào sọt rác!”.
Cả lớp cười rộ lên thích thú. Buổi học hôm đó vui quá!

Theo SGK Tiếng Việt 2, NXBGD.
Từ ngữ:

- mẩu                               - vụn
- đánh bạo                       - hưởng ứng                    
- xong xuôi                      - cười rộ
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MƯU NGỰA VẰN

THỜI GIAN BIỂU
(Buổi lao động vệ sinh trường lớp)

 Trả lời câu hỏi:
 1. Vì sao cô giáo lại nói với các bạn rằng: “Thật đáng khen”?
 2. Mẩu giấy nằm ở vị trí có dễ thấy không?
 3. Từ “này” trong “Mẩu giấy này bảo” và từ “đó” trong “Buổi học hôm đó vui
 quá” dùng để chỉ đối tượng nào?
 4. Vì sao khi nghe bạn gái nói, cả lớp lại cười rộ lên thích thú?

Thực hành 7. Luyện đọc đúng ngữ điệu và dấu câu trong bài văn kể chuyện.

  Lúc đó là chiều tối. Chú ngựa vằn - miếng mồi ngon của sư tử - bị họ hàng nhà 
sư tử vây chặt. Không có đường thoát, ngựa sợ quá, bốn chân cứ run bắn lên và khuỵu 
xuống. Lũ sư tử từ từ tiến lại, mỗi lúc một gần hơn… Đúng lúc nguy nan, ngựa vằn chợt 
nhớ ra rằng sư tử thường rất hay bị chóng mặt. Thế là ngựa cố gắng vùng dậy, xoay vòng 
tròn, càng xoay càng nhanh. Lũ sư tử cứ trố mắt nhìn. Thế là, chỉ lát sau cả lũ sư tử đứng 
không vững nữa và ngã lăn ra đất. Thừa dịp này, chú ngựa vằn vội vàng chạy thoát!

Theo Mẹ kể bé nghe

4. VIẾT

Thực hành 8. Đọc bài văn:

Thời gian Nội dung công việc

7h00 - 7h15 Tập trung, điểm danh

7h15 - 8h15 Vệ sinh lớp học

8h15 - 9h15

Vệ sinh sân trường
- Quét sân
- Dọn rác

- Chăm cây

9h15 - 9h30 Tổng kết, đánh giá kết quả

9h30 Ra về
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Thực hành 10. Thêm thành phần chêm xen vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Lớp học - …………………… - thật sáng sủa và sạch sẽ.
b) Lũ sư tử - ……………………. - cứ trố mắt nhìn.

Thực hành 9. Đặt câu có sử dụng cặp từ “càng ... càng”:
  ………………………………………………………………………………
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Bài 10

1. NÓI

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Hôm qua lớp cậu đã đi đâu, làm gì trong chương trình hoạt động trải nghiệm?
Lớp mình đến làng gốm. Mọi người được tập nhào nặn đất, làm đĩa, bát hoặc 
vẽ tranh. Các bạn lớp tớ nhào nặn đất càng ngày càng mịn hơn, ai cũng thấy 
vui. Thế còn lớp cậu làm gì?
Lớp tớ đến một đơn vị bộ đội và chúng tớ được làm một chiến sĩ nhỏ. 
Thích nhỉ! Thế các cậu được trải nghiệm việc gì?
Chúng tớ được tập gấp chăn màn, rồi được ra thao trường tập võ.
Vậy chắc là mệt lắm nhỉ?
Minh: Ừ, mệt nhưng rất thú vị. Chúng tớ học được cách sống gọn gàng và ngăn 
nắp ở các chú bộ đội. 
Ở làng nghề, tớ học những người thợ gốm sự cẩn thận, khéo léo.

Minh    :
Phương:

Minh    :
Phương:
Minh    :
Phương:
Minh    :

Phương:

- Nghe / nói về hoạt động trải nghiệm; đọc / viết về hoạt động trải nghiệm 
của học sinh.
- Sử dụng từ ngữ về hoạt động trải nghiệm ở trường, học; Cách dùng càng 
ngày càng ... / ngày càng ...; Bài văn lập thời gian biểu.
- Biết hợp tác khi tham gia hoạt động trải nghiệm; hoạt động.  

Hội thoại
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Từ ngữ:

- trải nghiệm                      - làng gốm
- sản phẩm                       - thao trường                     

Thực hành 1. Luyện bài hội thoại 1 theo từng cặp.

Thực hành 2. Luyện hỏi - đáp về nội dung bài hội thoại trên:

Mẫu: 

A: Lớp của Phương được đi trải nghiệm ở đâu?
B: Lớp của Phương được đi trải nghiệm ở làng gốm.
A: Lớp của Phương đã được trải nghiệm những việc gì?
B: Mọi người đã được tập nhào nặn đất, làm đĩa, bát hoặc vẽ tranh.

• KIẾN THỨC

Cách dùng càng ngày càng ... / ngày càng ... thể hiện sự tăng tiến của 
một tính chất / đặc điểm:
 Các bạn lớp tớ nhào nặn đất càng ngày càng mịn hơn, ai cũng 
thấy vui.
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Mẫu: 
A: Trong buổi trải nghiệm vừa qua, bạn đã làm gì?
B: Mình đã được tập vẽ tranh phong cảnh bằng bút màu.

Thực hành 3. Hội thoại từng cặp theo yêu cầu sau:

A: Đặt câu hỏi về hoạt động của bạn mình trong buổi trải nghiệm của lớp.
B: Trả lời câu hỏi do A đưa ra.

Thực hành 4. Dựa vào các bức tranh gợi ý dưới đây, hãy nói một vài câu 
về các hoạt động trải nghiệm thường gặp ở nhà trường phổ thông.
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Thực hành 5. Đánh dấu vào câu trả lời phù hợp nhất với nội dung 
bài nghe:

1. Tuần vừa qua lớp 8A đến một Hợp tác xã nông nghiệp để làm gì?
 Học tập.
 Lao động.
 Hoạt động trải nghiệm.

2. Các bạn đã được tự tay làm gì?
 Nấu cơm bằng rơm rạ. 
 Nhào bột làm bánh.
 Nấu cơm bằng rơm rạ,nhào bột làm bánh.

3. Các bạn đã học được cách phân biệt những loài động vật nào?
 Bò và bê, trâu và nghé.
 Bò và bê, trâu và nghé, cóc và ếch. 
  Cóc và ếch.

4. Tinh thần của các bạn trong hoạt động trải nghiệm ra sao?
 Hào hứng.
 Bình thường.
 Uể oải.

2. NGHE
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3. ĐỌC

MỘT NGÀY TRẢI NGHIỆM

Thực hành 6. Đọc và trả lời câu hỏi:

Trả lời câu hỏi:
1. Ngày 11 tháng 10 thầy trò trường Trung học cơ sở Bình Minh đi đâu? Để làm gì?
2. Buổi sáng, các bạn đã làm gì?
3. Hãy kể tên một số trò chơi mà các bạn đã tham gia vào buổi chiều!
4. Buổi trải nghiệm đã để lại cho các em những ấn tượng gì?

Từ ngữ:

- bản sắc     - đi cà kheo
- kì diệu                 - vùng văn hóa
- thưởng thức                        - nhạc cụ

Ngày 11 tháng 10 thầy trò nhà 
trường Trung học cơ sở Bình Minh đã 
có một ngày trải nghiệm bổ ích và thú 
vị tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc 
Việt Nam.

Buổi sáng, các em đã tham quan 
5 phòng trưng bày, giới thiệu bản sắc 
văn hóa 54 tộc người Việt Nam. Bên 
cạnh đó, các em còn được tham gia tìm 
hiểu 10 quốc gia Đông Nam Á thông 
qua trò chơi “vòng quay kì diệu”.

Buổi chiều các em tham quan khu trưng bày ngoài trời để tìm hiểu về 6 vùng văn 
hóa Việt Nam. Tại mỗi vùng văn hóa, các em được làm - làm một cách thật sự - rất nhiều 
việc khác nhau: giã gạo, nấu cơm, chẻ củi, vẽ tranh … Các em được xem biểu diễn múa 
rối nước; thưởng thức các loại nhạc cụ dân tộc. Các em còn được tham gia các trò chơi 
dân gian hết sức vui nhộn để rèn luyện tinh thần đoàn kết, sự khéo léo, dẻo dai như: kéo 
co, đánh đu, đi cà kheo, xách nước qua cầu .... 

Hoạt động trải nghiệm đã giúp các em hiểu sâu sắc hơn các bài học trên lớp và có 

nhiều giây phút vui vẻ bên thầy cô và bạn bè.
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4. VIẾT

Thực hành 8. Hãy đặt hai câu có sử dụng “càng ngày càng” với nội dung 
về hoạt động trải nghiệm.

Thực hành 9. Viết hai câu có sử dụng “ngày càng”.

Thực hành 10. Hãy viết một đoạn văn ngắn về những hoạt động trải nghiệm 
mà em đã được tham gia.

Ngày Sáng Chiều Tối

Thứ Hai Học ở trường 14g - 16g: Tự học ở nhà
19g - 22g: Chuẩn bị bài ngày 
thứ Ba

Thứ Ba Học ở trường 14g - 16g: Tự học ở nhà
19g - 22g: Chuẩn bị bài ngày 
thứ Tư

Thứ Tư Học ở trường
14g - 16g: Chuẩn bị bài ngày 
thứ Năm

19g - 22g: Xem biểu diễn 
văn nghệ

Thứ Năm Học ở trường 14g - 16g: Lao động ở trường
19g - 22g: Chuẩn bị bài thứ 
Sáu

Thứ Sáu Học ở trường 14g - 16g: Học nhóm
19g - 22g: Chuẩn bị cho hoạt 
động trải nghiệm thứ Bảy

Thứ Bảy
Hoạt động trải 
nghiệm tại 
làng gốm

Hoạt động trải nghiệm tại 
làng gốm

19g - 22g: Nghỉ ngơi

Chủ Nhật Thăm ông bà
14g - 16g: Ôn lại bài đã học 
trong tuần

19g - 22g: Chuẩn bị bài ngày 
thứ Hai

Thực hành 7. Luyện đọc Thời gian biểu.

Thời gian biểu tuần từ 7 / 10 đến 12 / 10 năm …
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Bài 11

1. NÓI

DU LỊCH VÀ MUA SẮM

Hè này, gia đình mình sẽ đi du lịch Việt Nam. Nghỉ hè, Mai có về Việt 
Nam không?
Ồ, vậy à! Mình có về. Gia đình Viengsavanh ở Việt Nam trong bao lâu?
Một tuần Mai ạ. Gia đình mình sẽ đi thăm Hà Nội và Đà Nẵng. 
Hà Nội và Đà Nẵng là hai thành phố lớn có nhiều điểm tham quan rất 
lí thú. Hà Nội có khu phố cổ, Văn Miếu Quốc Tử Giám, chùa Một Cột.  
Đà Nẵng có núi Bà Nà, biển Mĩ Khê. Đó là những nơi du khách nước 
ngoài rất ưa thích.
Mẹ mình rất thích đến những trung tâm thương mại. Hà Nội và Đà Nẵng 
có nhiều trung tâm thương mại lớn chứ?
Cả hai thành phố đều có những trung tâm thương mại lớn như Lotte 
Center, Vincom Center, Parkson …
Cảm ơn Mai nhé! Mình sẽ hỏi Mai nhiều thông tin nữa.
Rất sẵn sàng! Đến Việt Nam, mời Viengsavanh và gia đình về nhà 
mình chơi.
Ừ, cảm ơn Mai nhé!

Viengsavanh:

Mai               : 
Viengsavanh: 
Mai               :

Viengsavanh:

Mai               :

Viengsavanh:
Mai               :

Viengsavanh:

- Nghe / nói về địa danh du lịch, trung tâm thương mại; Đọc / viết về các 
  hoạt động du lịch, mua sắm.
- Sử dụng từ ngữ về địa danh du lịch, về trung tâm thương mại.
  Sử dụng có .... không; sử dụng từ chứ ở cuối câu hỏi; Bài văn lập thời 
gian biểu. (T3)
- Hiểu và có thái độ đúng mực, lịch sự khi đi du lịch; tham gia giao thông; 
mua sắm. 

Hội thoại 
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Từ ngữ:

- Hà Nội      - chùa Một Cột 
- Đà Nẵng      - tham quan 
- phố cổ      - du khách 
- Văn Miếu Quốc Tử Giám   - trung tâm thương mại 

Thực hành 1. Luyện bài hội thoại 1 theo từng cặp.

Thực hành 2. Dựa vào nội dung bài hội thoại, em hãy nói cho bạn biết: 

Thực hành 3. Hỏi đáp theo mẫu (có thể sử dụng những hình ảnh gợi 
ý sau):

(1) Nghỉ hè, bạn Mai có về Việt Nam không? 
(2) Gia đình Viengsavanh định đi du lịch ở Việt Nam bao lâu?
(3) Hà Nội và Đà Nẵng là hai thành phố như thế nào?
(4) Kể tên những trung tâm thương mại lớn được nói tới trong bài.

A: Đi du lịch ở Việt Nam, bạn có tới Đà Nẵng không?
B: Mình có đến Đà Nẵng / Mình có ít thời gian quá nên không tới được.

• KIẾN THỨC

- Câu hỏi “có … không?”: Kết cấu nghi vấn biểu thị yêu cầu lựa chọn một    
   trong số những thông tin đã xác định.
   VD: Nghỉ hè, Mai có về Việt Nam không?
- Câu hỏi có từ “chứ?”: Kết cấu nghi vấn được dùng khi người nói đã đoán 
   trước thông tin nhưng muốn xác nhận lại.
   VD: Ở Hà Nội có những trung tâm thương mại lớn chứ?
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(1) Thành phố Đà Nẵng (Việt Nam)

(3) Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội)

(2) Biển Mĩ Khê (Đà Nẵng)

(4) Phố cổ (Hà Nội)

Từ ngữ:

- quà 
- quầy 

- trang phục truyền thống 
- mẫu 

2. NGHE

Thực hành 4. Nghe hội thoại. 

Thực hành 5. Tích dấu X trước thông tin được nói tới trong bài nghe:

1   Người khách nói chuyện với nhân viên bán hàng.

2   Bà hỏi mua một món quà của Việt Nam để tặng một người bạn.

3   Nhân viên bán hàng khuyên người khách mua áo dài Việt Nam.

4   Cửa hàng đang bán nhiều mẫu áo dài mới và đẹp.

5   Người khách du lịch rất thích áo dài Việt Nam.
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3. ĐỌC

DU LỊCH Ở LÀO

Những năm gần đây, Lào là một điểm đến 
được nhiều khách du lịch quan tâm. Những địa 
danh sau đã trở nên rất quen thuộc với du khách:

1) Patuxay: công trình được xây dựng để 
tôn vinh những chiến sĩ đã hi sinh trong cuộc 
kháng chiến chống Pháp của nhân dân Lào. 

2) That Luang: biểu tượng của quốc gia 
Phật giáo Lào. Đó cũng là tháp lớn nhất và đẹp 
nhất ở Lào. 

3) Buddha Park: vườn tượng Phật, cách 
Viên Chăn 25 km về phía Đông Nam. Tại đây có 
hơn 200 pho tượng Phật làm bằng bê tông, nổi 
bật là pho tượng Phật khổng lồ đang chống tay dài 40m.

Lào còn có nhiều ngôi chùa đẹp cổ kính, nổi tiếng như Phra Keo, Wat Sisaket, Wat 
Si Muang … Những ngôi chùa này đã giúp cho du lịch ở Lào càng thêm thú vị.

Từ ngữ:

- địa danh 
- di sản văn hóa thế giới 

- cổ kính 
- phật giáo 

Đọc kĩ các từ ngữ: địa danh, di sản văn hóa thế giới, cổ kính, Phật giáo 
và tìm lời giải nghĩa phù hợp dưới đây:

Thực hành 6. Đọc và làm bài tập dưới đây:

...........
(1) Là di tích hay danh lam thắng cảnh nổi tiếng được Tổ chức Giáo dục, 
Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận.

........... (2) Tên một vùng đất.

........... (3) Đạo Phật - Một tôn giáo có nguồn gốc từ Ấn Độ.

........... (4) Có từ rất lâu và đáng quý trọng.
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Thực hành 7. Nối một vế ở cột A với một vế ở cột B cho phù hợp với nội 
dung bài đọc:

Thực hành 8. Lập thời gian biểu (kế hoạch) tham quan theo gợi ý:
Bác Hương có một ngày ở Viên Chăn để đi tham quan, bác muốn tới Patuxay, 
Buddha Park, Wat Si Muang, Wat Sisaket, That Luong. 

A

1. Đất nước Lào

2. Patuxay

3. That Luang

4. Buddha Park

B

a) là vườn tượng phật với hơn hai trăm bức tượng.

b) là nơi có nhiều ngôi chùa đẹp cổ kính.

c) là công trình tôn vinh những chiến sĩ đã hi sinh 
trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

d) là tháp đẹp và lớn nhất ở Lào.

Ví dụ: 
- Sáng: Từ …… giờ đến …. giờ: đi thăm ……………………..
- Chiều: ………………………………………………………

4. VIẾT

Thực hành 9. Dựa vào những hình ảnh gợi ý, viết lời hỏi đáp theo mẫu.

Mẫu: 
- Bác Hương muốn mua trang phục Lào chứ?
- Không, bác ấy muốn mua một số hàng thổ cẩm. / Đúng, bác ấy muốn mua trang 
  phục Lào.

(1) Hàng thổ cẩm Lào 2) Dầu gió (Tinh dầu) Lào
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(3) Đồ bạc Lào (4) Cặp lục bình

Thực hành 10. Lập kế hoạch (thời gian biểu) cho ngày tham quan du lịch 
Hà Nội (Việt Nam) với các địa điểm theo gợi ý tranh dưới đây:

Hồ Hoàn Kiếm

Bảo tàng Hà Nội

Hoàng Thành Thăng Long

Công viên Thủ Lệ
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Bài 12

1. NÓI

ÔN TẬP 3

Thứ Sáu này lớp mình có đoàn đi thăm trại trẻ mồ côi ở Ba Vì đấy, bạn có 
đi không?
Có, tớ được phân công mua quà tặng cho các em học sinh giỏi của trại.
Tớ sẽ mang sách vở của lớp mình tặng các em trong trại. Nhiều sách lắm, bạn 
mang giúp mình một ít sách nhé!
Được, thùng quà của tớ còn chỗ. Ngày mai cậu mang sách đến lớp, tớ sẽ cho 
vào thùng quà.
Bạn mua những quà gì cho các em nhỏ?
Nhiều loại lắm: một số đồ chơi cho các em bé, 5 quả bóng cao su to cho các 
em nam chơi đá bóng, nhiều cuộn dây cho các em nữ chơi nhảy dây.

Trung: 

Hùng : 
Trung:

Hùng : 

Trung:
Hùng : 

- Nói được câu, đoạn về một vài hoạt động của học sinh ở lớp, trường. Nghe 
hiểu đoạn hội thoại về địa điểm du lịch. Đọc hiểu bài văn về hoạt động của 
học sinh ở trường. Viết đoạn văn giới thiệu về địa điểm mua sắm. Viết thời 
gian biểu.
- Sử dụng được những từ ngữ về chủ điểm hoạt động của học sinh ở trường, 
mua sắm;
Sử dụng được câu có kết cấu càng … càng …; câu có thành phần chêm xen 
để giải thích.
- Tinh thần tích cực tham gia hoạt động ở trường của học sinh.

Thực hành 1. Luyện đoạn hội thoại theo cặp.
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Tớ muốn góp thêm quà cho các em, bạn thấy thế nào?
Ồ, tuyệt vời. Quà gì thế?
Tớ có nhiều tượng thạch cao và bột màu để tô tượng. Tớ sẽ dạy các em chơi 
trò tô tượng.
Món quà này rất độc đáo. Tớ sẽ dành một hộp giấy để đựng riêng quà của bạn.
Vậy chúng ta cứ làm như thế nhé!

Trung
Hùng: 
Trung: 

Hùng: 
Trung:

Lý   :  

Hoa: 

Lý   :  

Hoa:
Lý   :  

Từ ngữ:

- trại trẻ mồ côi 
- bóng cao su 

- cuộn dây 
- tượng thạch cao 

- bột màu 
- tô tượng 

Thực hành 2. Chọn từ ngữ cho trong ngoặc để hoàn thành từng câu còn 
trống. Thực hiện đoạn hội thoại với bạn:

Chiều thứ Năm tuần này tổ mình 
được phân công làm việc ở vườn 
trường đấy!
Thế à? Vậy chúng ta phải ........... ? 
(làm gì, cái gì,  thế nào)
Cô giáo nói chúng ta sẽ trồng cây 
thành hàng rào quanh vườn, xới 
đất quanh gốc những gốc cây to, 
.................. (hái hoa, tưới nước cho 
những cây mới trồng).
Tớ và bạn cùng trồng cây nhé!
Tớ cũng thích trồng cây. Chúng ta 
sẽ đến sớm, lấy cây con, ...............   
để cùng làm việc nhé! (cuốc, xẻng, 
hoa hồng).
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Thực hành 4. Trả lời những câu hỏi, làm bài tập:

1. Trung tâm thương mại Vincom Phạm Ngọc Thạch khai trương khi nào?
 a. Ngày 11 tháng 5 năm 2016.
 b. Ngày 5 tháng 11 năm 2016.
 c. Ngày 16 tháng 11 năm 2016.
 b. Ngày 11 tháng 6 năm 2016.

2. Trung tâm thương mại Vincom Phạm Ngọc Thạch ở quận nào?
 a. Quận Hà Nội.
 b. Quận Phạm Ngọc Thạch.
 c. Quận Đống Đa.
 d. Quận Khao Lao.

3. Viết tên 2 loại hàng hóa có thể mua sắm được ở trung tâm thương mại Vincom Phạm    
    Ngọc Thạch.

4. Trung tâm thương mại Vincom Phạm Ngọc Thạch có bán hàng gì đặc biệt?
 a. Quần áo, giày dép.
 b. Dụng cụ thể thao.
 c. Đồ dùng gia đình.
 d. Các món ăn của người Lào.

2. NGHE

Thực hành 3. Nghe đoạn văn sau.
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Xếp tên những địa điểm du lịch vào từng hộp cho phù hợp.

Thực hành 5. Thi Ai đặt từ đúng?

3. ĐỌC

Thành phố 
Hà Nội

Thành phố 
Huế

Thành phố 
Hồ Chí Minh

1. Hồ Tây
2. Chùa Thiên Mụ
3. Chùa Một Cột

4. Khu Suối Tiên
5. Lăng Tự Đức
6. Bến cảng Nhà Rồng

7. Hồ Gươm
8. Chợ Bến Thành
9. Sông Hương

Thực hành 6. Đặt dấu gạch ngang vào chỗ tách bộ phận chêm xen giải thích 
cho từ trước đó: 

Thực hành 7. Dùng kết cấu “càng … càng …” để đặt câu chỉ sự tăng tiến dựa 
trên những từ ngữ cho dưới đây:

a. Cô Fasai mẹ của bạn Keomany là cô giáo môn Tiếng Việt ở trường Nguyễn Du.
b. Chúng tôi đến thăm Hạ Long một thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam.
c. Các bạn lớp tôi vui vẻ chào Sombath một bạn mới chuyển đến lớp.
d. Chúng tôi chuẩn bị các hoạt động giới thiệu cho các bạn Việt Nam lễ hội Té nước 
    một lễ hội truyền thống của người Lào.

a. học bơi / thấy sức khỏe tốt hơn
b. học toán / thấy yêu thích môn học này
c. tập hát nhiều / hát hay
d. chơi với các em nhỏ / yêu các em hơn

Mẫu: 
Chúng tôi càng học tiếng Việt càng hiểu biết nhiều hơn về đất nước Việt Nam.

• KIẾN THỨC
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Cuối tháng 10 năm 2016, đoàn công tác của học sinh và giáo viên trường Olympia 
(Hà Nội) đã vượt hơn 500 km mang sách vở cùng hơn 130 triệu đồng trao cho học sinh 
Trường Tiểu học Đồng Hóa (tỉnh Quảng Bình). Trong đợt lũ giữa tháng 10, trường bị 
ngập nước 2 m, có 143 gia đình học sinh bị ngập, lũ về rất nhanh nên toàn bộ sách vở, 
đồ dùng học tập của học sinh gần như mất hết.

Học sinh và giáo viên trường Olympia đa tổ chức ngày Đi bộ và quyên góp được 
100 triệu đồng trong ngày này. Học sinh trường này còn quyên góp được hàng nghìn 
cuốn sách và vở để giúp các bạn  trường Đồng Hóa. Số tiền và số quà của trường Olym-

pia đã giúp các bạn trường Đồng Hóa bớt khó khăn, tiếp tục đi học. Học sinh trường 
Olympia còn tới thăm và tặng quà cho 15 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã 
Đồng Hóa. Các bạn này đã giữa được truyền thống đáng quý của dân tộc Việt : Lá lành 
đùm lá rách.

Từ ngữ:

- đợt lũ 
- ngập nước 

- ủng hộ 
- gây quỹ

- quyên góp 
- chia sẻ 
- lá lành đùm lá rách 

4. ĐỌC

Thực hành 8. Đọc bài sau.

CHIA SẺ, YÊU THƯƠNG
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Thực hành 9. Đọc lại bài Chia sẻ, yêu thương rồi thực hiện những yêu cầu sau:

Đoàn của học sinh và giáo viên trường Olympia đã đi bao nhiêu km để đến trường 
Đồng Hóa giúp các bạn học sinh vùng lũ? (Viết số km).
Vì sao sách vở của các bạn học sinh trường Đồng Hóa lại mất gần hết? Chọn câu 
trả lời đầy đủ nhất:
 a. Vì lũ về nhanh.
 b. Vì trường và nhà bị ngập nước.
 c. Vì trường bị ngập nước.
 d. Vì nhà bị ngập nước.

1.

2.

Số tiền các bạn trường Olimpia giúp các bạn trường Đồng Hóa có từ hoạt động 
nào? Chọn câu trả lời đúng:
 a. Hoạt động Đi bộ. 
 b. Hoạt động vượt qua 500 km.
 c. Hoạt động trao quà của học sinh trường Olympia.
 d. Hoạt động tặng quà cho các gia đình khó khăn.
Trường em, lớp em, cá nhân em hoặc gia đình em đã làm việc gì để thể hiện 
truyền thống Giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn? Viết 1 hoặc 2 câu nói về 
hoạt động đó.

Gợi ý: 
Hoạt động vì cộng đồng có thể là: đến thăm các em nhỏ trong bệnh viện, thăm hỏi 
những cựu chiến binh nhân ngày Quốc khánh, thăm hỏi và tặng quà cho các bạn 
vùng bị bão lụt.

3.

4.

5. VIẾT

Thực hành 10. Cùng các bạn trong nhóm viết thời gian biểu cho một ngày các 
bạn trong lớp em thực hiện hoạt động vì cộng đồng.

 Học sinh thăm các em nhỏ trong bệnh viện    Học sinh thăm cựu chiến binh
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Siêu thị Vincom ở Hà Nội Chợ Sáng ở Viên Chăn

Thực hành 11. Viết đọan văn 5 đến 7 câu giới thiệu một siêu thị hay một khu 
mua sắm em biết ở Lào hoặc ở Việt Nam.

Gợi ý:
- Tên siêu thị / khu mua sắm, nơi có siêu thị này
- Giới thiệu tòa nhà siêu thị / không gian khu mua sắm
- Giới thiệu những quầy hàng to và đẹp
- Giới thiệu những hàng hóa nổi bật trong siêu thị / khu mua sắm

Học sinh quyên góp tiền tiết kiệm tặng 
các bạn nghèo

Học sinh sắp xếp quần áo đã quyên góp
 để tặng các bạn nghèo
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Bài 13

1. NÓI

THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Hà Nội là Thủ đô của Việt Nam phải không?
Ừ. Hà Nội có Hồ Gươm, chùa Một Cột, Văn Miếu, Hoàng thành Thăng 
Long, khu phố cổ và nhiều địa danh khác.
Hình như, Hà Nội không có các công trình kiến trúc lớn phải không?
Không phải như thế. Hà Nội có nhiều công trình lớn nhưng cũng có 
nhiều con phố nhỏ và hẹp. 
Nghe nói, Hà Nội có chùa Trấn Quốc rất nổi tiếng. Ngôi chùa này nằm 
trên hòn đảo duy nhất ở Hồ Tây phải không?
Đúng thế. Chùa Trấn Quốc có khoảng 1500 tuổi. Ngôi chùa này không 
chỉ đẹp mà còn nổi tiếng là nơi linh thiêng. 
À, cho mình hỏi thêm, Hồ Gươm còn có tên là Hồ Hoàn Kiếm phải không?
Đúng rồi. Hồ Gươm có cầu Thê Húc dẫn vào đền Ngọc Sơn, giữa lòng 
hồ còn có Tháp Rùa. Nói chung, Hà Nội là thủ đô nghìn năm văn hiến, là 
điểm đến lý tưởng cho khách du lịch.

Xayparseut:
Viengsay    : 

Xayparseut:
Viengsay    : 

Xayparseut:

Viengsay    : 

Xayparseut:
Viengsay    : 

- Sử dụng từ ngữ về Thủ đô Hà Nội (khoảng 15 - 20 từ).
- Nghe - nói mẫu câu hỏi có từ phủ định: Hà Nội không có các công trình 
  kiến trúc lớn phải không? 
- Viết đoạn văn giới thiệu (về một địa danh cụ thể của Hà Nội).
- Văn hóa: Bảo vệ, bảo tồn di tích lịch sử, di sản văn hóa.

Từ ngữ:

Hội thoại 

- Hoàng thành Thăng Long 
- chùa Trấn Quốc
- Tháp Rùa 

- hồ Hoàn Kiếm
- linh thiêng
- văn hiến  
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Thực hành 1. Luyện bài hội thoại 1 theo từng cặp.

Thực hành 2. Trả lời các câu hỏi sau đây

Thực hành 3. Quan sát tranh, dựa vào những từ ngữ gợi ý để nói 
theo mẫu.

- Kể tên một số địa danh nổi tiếng ở Hà Nội?
- Hồ Gươm còn có tên gọi nào khác?
- Chùa Trấn Quốc nằm ở vị trí nào của Hồ Tây?
- Cầu Thê Húc, Tháp Rùa và đền Ngọc Sơn nằm ở đâu?

Mẫu: Quan sát hình 1:

Chùa Trấn Quốc nằm ở Hồ Tây 
phải không?
Ừ, đúng đấy. Ngôi chùa này còn 
có lịch sử rất lâu đời.

Hình 1.
- Chùa Trấn Quốc, Hồ Tây.
- Lịch sử rất lâu đời.

A:

B:

• KIẾN THỨC

Mẫu câu hỏi phủ định (có từ phủ định): Nhằm mục đích xác nhận lại điều 
phủ định.
  - Hà Nội không có các công trình kiến trúc lớn phải không?

Thực hành: Quan sát hình 1
A: ……………………………………

B: ……………………………………

Từ ngữ gợi ý
   - Chùa Trấn Quốc, Hồ Tây.
   - 1.500 năm
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Thực hành: Quan sát hình 2
A: ……………………………………

B: ……………………………………

A: ……………………………………

B: ……………………………………

Từ ngữ gợi ý
- Hồ Hoàn Kiếm, danh lam thắng cảnh, thủ đô.
- Hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn, trong hồ.

- Hồ Gươm, cảnh đẹp nổi tiếng, Thủ đô Hà Nội.
- Hồ Gươm, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn.

Mẫu: Quan sát hình 2:

Hồ Gươm là di tích lịch sử nổi tiếng 
của Thủ đô Hà Nội phải không?  
Đúng đấy. Hồ Gươm có Tháp Rùa cổ 
kính nằm ở giữa lòng hồ.

   Hình 2.
- Hồ Gươm, di tích lịch sử, Hà Nội.
- Hồ Gươm, Tháp Rùa, lòng hồ.

A:

B:

Thực hành 4. Luyện hội thoại từng cặp theo mẫu:

Bạn đến thăm Hồ Gươm bao giờ chưa?
Mình chưa. Nghe nói, Hồ Gươm còn có tên gọi là Hồ Hoàn Kiếm. 

Bạn biết những địa danh nào ở Hà Nội?
Mình biết Hồ Gươm và Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Bạn thích nhất địa danh nào ở Hà Nội? 
Mình thích nhất Chùa Một Cột.

Bạn đến Hà Nội bao giờ chưa?
Mình mới đến đó một lần. Hà Nội rất đẹp và thơ mộng.

Hà  : 
Kamakeo: 

Somchay:
Viengsay: 

Trang:
Vanhsay:

Hồng Hoa:
Xayparseut:

(1)

(2)

(3)

(4)
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Từ ngữ:

- đền Bạch Mã 
- náo nhiệt

2. NGHE

Thực hành 5. Nghe bài sau:

Thực hành 6. Chọn câu trả lời đúng.

PHỐ CỔ HÀ NỘI

1. Khu phố cổ được hình thành từ khi nào?
a. Thế kỉ XI.
b. Trước Thế kỉ XI.
c. Sau Thế kỉ XI.
d. Gần Thế kỉ XI.

2. Phố Cổ có công trình kiến trúc cổ nào tiêu biểu?
a. Chùa Bạch Mã.
b. Đền Bạch Mã.
c. Miếu Bạch Mã.
d. Quán Bạch Mã.

3. Phố Cổ ngày nay được xem là:
a. Khu duy nhất còn lại nét cổ kính của Hà Nội.
b. Trung tâm thương mại.
c. Khu du lịch nổi tiếng.
d. Cả ba đáp án trên.
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3. ĐỌC

Thực hành 8. Đọc bài sau đây và trả lời các câu hỏi.                           
CHÙA MỘT CỘT

Chùa Một Cột là di tích lịch sử văn hóa lâu đời của Thủ đô Hà Nội. Ngôi chùa này 
được xây dựng vào năm 1049, theo giấc mơ của vua Lý Thái Tông (1028-1054). Chùa 
được đặt trên một trụ đá. Nhìn tổng thể, ngôi chùa trông giống như một đóa hoa sen nổi 
trên mặt hồ nước. Chùa Một Cột còn có tên gọi là chùa Diên Hựu. Diên Hựu có nghĩa 
là phúc đức lâu dài. Hàng nghìn năm trôi qua, chùa Một Cột vẫn giữ được những giá trị 
văn hóa, lịch sử vô cùng to lớn. Chùa Một Cột là biểu tượng của Thủ đô Hà Nội nghìn 
năm văn hiến.

Từ ngữ:

- Vua Lý Thái Tông - chùa Diên Hựu - nhìn tổng thể

Thực hành 7.  Nghe lại bài và tích dấu (X) vào câu đúng hoặc sai.

STT Nội dung Đúng Sai

1 Phố Cổ là tên gọi chung của Hà Nội.

2
Phố Cổ có nhiều công trình kiến trúc mang giá trị văn hóa tinh 
thần của người Hà Nội.

3 Phố Cổ về đêm tĩnh lặng.

4 Phố Cổ ngày xưa là trung tâm thương mại và du lịch nổi tiếng.

5 Phố Cổ ngày nay là điểm đến hấp dẫn cho du khách.
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4. VIẾT

Thực hành 9. Điền từ ngữ vào chỗ trống để tạo thành câu phù hợp.
(Từ ngữ gợi ý: “ngắm cảnh”, “thú vị”,“Thủ đô Hà Nội”, “Sông Hồng”).

Thực hành 10. Viết 5 câu giới thiệu về địa danh nổi tiếng hoặc di tích lịch sử của 
Thủ đô Hà Nội, trong đó có 2 câu  hỏi phủ định (có từ phủ định).

- Ngắm hoàng hôn trên Hồ Tây rất ..............................................................................
- Sân bay Quốc tế Nội Bài nằm ở huyện Sóc Sơn, cách trung tâm .................. 45 km  
về phía tây bắc.
- Hà Nội nằm ở hai bên bờ của .....................................................................................
- Du khách có thể đi xích lô ...................................................... phố phường Hà Nội.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Chọn câu trả lời đúng.

1. Chùa Một Cột được xây dựng khi nào? 
a. Năm 1049.
b. Năm 1028.
c. Năm 1054.

2. Chùa Một Cột có gì độc đáo?
a. Ngôi chùa được đặt trên một trụ đá.
b. Ngôi chùa trông giống như một đóa hoa sen nổi rên mặt nước.
c. Cả hai đáp án trên.

3. Ý nghĩa của từ “Diên Hựu”?
a. Phúc lành.
b. Dài lâu.
c. Phúc đức lâu dài. 
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Mẫu 1:

Mẫu 2:

- Cầu Long Biên là cây cầu cổ nhất ở Thủ đô Hà Nội

- Hà Nội không có nhiều địa danh nổi tiếng phải không?
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- Cầu Long Biên là cây cầu cổ nhất ở Thủ đô Hà Nội

Bài 14

1. NÓI

GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

Chào Vilay! Rất vui vì được đón bạn ở Hà Nội!
Chào Lâm! Lâu lắm mới được gặp bạn!
Chuyến bay từ Viên Chăn đến Hà Nội thế nào?
Chuyến bay đúng giờ, đồ ăn nhẹ trên máy bay rất ngon. Đây là lần đầu tiên tớ 
đi máy bay đấy! Nhìn từ trên cao Hà Nội rất đẹp.
Đúng vậy! Ngày mai tớ sẽ dẫn bạn đi thăm Hà Nội. Bây giờ, chúng ta cùng đón 
xe buýt để về nhà nhé!
Nhất trí! Ở Hà Nội có nhiều xe buýt không Lâm? 
Không! Hà Nội ít xe buýt, nhiều xe máy.
Đèn xanh rồi, chúng ta sang đường đến bến xe buýt nào!

Bến đây rồi. Chúng ta xếp hàng để lên xe. Mình nhường các cụ già, trẻ em và 
phụ nữ mang thai lên trước nhé! 
Đồng ý! 

Lâm :
Vilay:
Lâm :
Vilay:

Lâm :

Vilay:
Lâm :

Lâm :

Vilay:

- Nghe - nói câu chỉ dẫn giao thông đô thị; phương tiện giao thông; Đọc - viết về 
  hoạt động giao thông đô thị.
- Sử dụng từ ngữ về phương tiện, về cơ sở vật chất giao thông đô thị.
  Cách dùng từ ít, nhiều (dùng chung).
  Cách bày tỏ thái độ tán thành (đồng ý / nhất trí / tán thành).
 - Biết chỉ dẫn, giúp đỡ người già, trẻ nhỏ, khách du lịch tham gia giao thông.  

Tại sân bay

Hội thoại 

(Hai bạn đi ra bến xe buýt.)
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Từ ngữ:

- hành lí
- máy bay

- chuyến bay   
- nhất trí

- phụ nữ mang thai
- đồng ý

Thực hành 1. Luyện bài hội thoại theo từng cặp.

Thực hành 2.

A) Nói tên phương tiện phù hợp với tranh rồi giới thiệu 1 - 2 câu về phương 
tiện đó:

Mẫu:
a) Xe taxi
Đây là xe taxi. Taxi thường dùng để 
chở khách đường bộ.

b) ....................................................... c) .......................................................

• KIẾN THỨC

- Cách dùng từ ít, nhiều:
 Hà Nội ít xe buýt, nhiều xe máy.
- Câu tán bày tỏ thành (đồng ý / nhất trí / tán thành): 
   Tớ nhất trí với lựa chọn của bạn.
- Câu chỉ dẫn giao thông: 
 Đèn xanh rồi, chúng ta sang đường đến bến xe buýt nào!
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B) Quan sát tranh, nói câu sử dụng từ “nhiều - ít” theo mẫu:

Thực hành 3. Đóng vai để mời và chỉ dẫn khách đi tham quan Hà Nội 
(hội thoại theo mẫu):

Mẫu:

Mẫu:

Lâm :

Vilay:

Lâm : 

Vilay:

Vilay ơi! Chúng ta đi chơi ở 
hồ Hoàn Kiếm nhé!
Tớ nhất trí với ý kiến của 
bạn! Từ đây đến đó đi như 
thế nào?
Đi thẳng, đến ngã 4 đầu tiên 
thì rẽ phải, hồ Hoàn Kiếm 
ở bên trái đường. Chúng ta 
phải sang đường ở vạch kẻ 
dành cho người đi bộ.
Tớ hiểu rồi. Cùng đi nào!

1) Đường phố Hà Nội có nhiều xe máy, ô tô.
2) Đường phố Hà Nội có ít xe đạp.

Xe máy, ô tô / xe đạp

Hồ Hoàn Kiếm - đi thẳng, đến ngã 4 
đầu tiên thì rẽ phải, hồ Hoàn Kiếm ở 
bên trái đường. 

1. Cây nhỏ, cây to 2. Hoa, lá  3. Người đi bộ, người đi xe
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a) Bảo tàng - rẽ trái, đến ngã ba rẽ phải,  
    bảo tàng ở bên trái đường. 

b) Cửa hàng bán đồ lưu niệm - rẽ phải, 
    qua ngã tư, cửa hàng ở cuối đường.

2. NGHE

Thực hành 4. Đánh dấu      vào tranh phù hợp với nội dung đoạn hội thoại.

Thực hành 5. Nghe lại đoạn hội thoại để điền từ thích hợp vào chỗ chấm (mỗi 
chỗ chấm không quá 3 chữ):

1. Lâm và Vilay đi thăm ………………………………………………..
2. Từ nhà Lâm đến đó phải rẽ trái, sau đó ……….. qua hai ngã tư là đến. 
3. Đường Hà Nội …………………………………………………… lắm.
4. Hai bạn quyết định đi bằng …………………………………………..
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3. ĐỌC

Thực hành 6. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi dưới đây:

NGHIÊM CHỈNH CHẤP HÀNH LUẬT GIAO THÔNG 
TRONG MỌI TÌNH HUỐNG

Lan thường đi học bằng xe đạp. Nhưng hôm nay mưa to, mẹ chở Lan đi bằng ô tô. 
Tắc đường nên xe di chuyển rất chậm. Lan lo lắng vì sắp đến giờ vào học. Cô bé quay 
sang nói với mẹ: “Mẹ ơi, đi đường này cho nhanh mẹ ạ!”.

“Đây là đường một chiều mà! Con không nhìn thấy biển báo cấm đi ngược chiều 
kia à?”  Mẹ Lan trả lời.

Lan: “Vâng, con biết đây là đường một chiều nhưng đi sang đường lâu lắm! Con 
sắp muộn học rồi. Đi ngược chiều một đoạn ngắn không sao đâu mẹ! Chỉ hôm nay mình 
đi ngược chiều thôi, được không mẹ?”.

Mẹ Lan nghiêm nghị: “Không được con ạ! Đi ngược chiều là vi phạm luật giao 
thông, gây tắc đường, nguy hiểm cho chính mình và cả những người khác”.

Nghe mẹ nói, Lan cảm thấy xấu hổ. Cô bẽn lẽn trả lời mẹ: “Con xin lỗi mẹ, con 
hiểu rồi mẹ ạ!”.

Từ ngữ:

- tắc đường
- lo lắng

- nghiêm nghị
- vi phạm

- xấu hổ
- bẽn lẽn

- biển báo
- đường một chiều

1. Lan thường đi học bằng gì?
2. Sắp đến giờ vào học, Lan cảm thấy như thế nào?
3. Lan đề xuất với mẹ điều gì?
4. Mẹ Lan có đồng ý với đề xuất của Lan không? Vì sao?
5. Em rút ra bài học gì sau khi đọc xong câu chuyện này?
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a) Cấm người đi bộ.

b) Cấm đi ngược chiều.

c) Cấm rẽ trái.

d) Đường dành cho người khuyết tật.

e) Cấm xe đạp.

g) Cấm xe máy.

h) Đường cho người đi bộ sang đường.

i) Đường dành cho ô tô và xe máy.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

A B

Thực hành 8. Em sẽ làm như thế nào khi gặp những tình huống này?

Thực hành 7. Nối biển báo hiệu ở cột A với ý nghĩa của chúng ở cột B 
cho phù hợp:
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Mẫu:

Em sẽ đưa bé đến đồn cảnh sát để 
nhờ các chú tìm người thân cho bé.

Tình huống: Một em bé bị lạc giữa đường.

Tình huống 1: Một cụ già sang đường 
với nhiều đồ đạc trên tay.

Tình huống 3: 
Du khách không biết đường đến khách sạn.

Tình huống 2: Một người khuyết tật 
không thể lên được xe.
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Thực hành 10. Viết một đoạn văn khoảng 5 - 7 câu chỉ đường từ nhà em 
đến trường:

Gợi ý: 
- Từ nhà em đến trường gần hay xa?
- Từ nhà em đến trường đi như thế nào?  
- Có những biển báo giao thông hay đèn tín hiệu nào trên đường đến trường không?
- Em có tuân theo những biển báo giao thông đó không?

Thực hành 9. Viết 3 lời khuyên khi tham gia giao thông (Gợi ý: khi đi bộ, 
khi sang đường, khi đang đi xe ...):

4. VIẾT

1) ……………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………
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Bài 15

1. NÓI

 CHỖ Ở MỚI 

A: Nhà mới của bạn như thế nào? 
B: Nhà mới cao và đẹp lắm! Đó là tòa nhà chung cư. 
A: Nhà bạn có gần trường học không? Bạn đi học bằng phương tiện gì? 
B: Có, nhà tớ cách trường khoảng 1 km. Tớ sẽ đi học bằng xe buýt. 
A: Thích nhỉ! Đường phố Hà Nội đông lắm phải không?
B: Ừ! Vào giờ cao điểm, đường phố Hà Nội đông người. Vào đêm, đường phố vắng 
     người đi lại.
A: Ôi! Mình ao ước được lên Hà Nội chơi. 
B: Nghỉ hè này, bạn lên nhà tớ chơi nhé! Tớ sẽ đưa bạn đi thăm Lăng Bác Hồ. 
A: Ừ! Hẹn bạn dịp hè nhé!
B: Thích quá! Thế là chúng mình sẽ được cùng nhau đi chơi Hà Nội rồi. 

- Nói lời giới thiệu về chỗ ở mới; Nghe đoạn văn về chỗ ở mới; Đọc, viết đoạn văn 
  về cảm xúc cá nhân khi chuyển đến chỗ ở mới.
- Sử dụng từ ngữ về nơi ở mới, nhà mới; Từ cảm thán: ôi; Các từ đông, vắng (dùng 
  cho người).
- Biết ứng xử khi hòa nhập trong cuộc sống.

Hội thoại
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Từ ngữ:

Từ ngữ:

- nhà mới                 - tòa nhà          - giờ cao điểm
- chung cư               - ao ước  - Lăng Bác Hồ

nhà mới, thành phố, nông thôn, vùng miền núi, vùng sông nước, cao, rộng, 
nhỏ, đẹp, mát

Thực hành 1. Thực hành hội thoại 1 theo từng cặp.

Thực hành 2. Dựa vào từ ngữ gợi ý ở dưới và nói theo mẫu:

Thực hành 3. Luyện hội thoại từng cặp theo mẫu:

Mẫu:

Mẫu (Hình 1):

Nhà mới của gia đình tôi ở thành phố. Ngôi nhà cao và đẹp lắm.

A: Nhà mới của bạn như thế nào? 
B: Nhà 2 tầng, rất đẹp. 
A: Bạn có thích chỗ ở mới không?
A: Ôi, thích chứ! Nhà tớ còn ở gần trường học nữa. 

• KIẾN THỨC

Mẫu câu: 
Cách dùng từ cảm thán: Ôi, để bộc lộ tình cảm hoặc dùng để gọi đáp.
 Ôi! Mình ao ước được lên Hà Nội chơi. 
- Cách dùng đông, vắng (chỉ dùng cho người):
 Vào giờ cao điểm, đường phố Hà Nội đông người. Vào đêm thì 
  đường phố vắng người hơn.



101

Hình 3. Nhà sàn
rộng, gần đường giao thông

Hình 2. Chung cư    
cao, gần công viên

Từ ngữ:

- địa chỉ                         
- chỉ đường 
- giờ cao điểm 

2. NGHE

Thực hành 4. Nghe đoạn hội thoại:

Hình 1. Nhà 2 tầng
đẹp, gần trường học

Hình 2. Nhà 1 tầng
xinh, gần bệnh viện
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Thực hành 5. Trả lời câu hỏi:

Thực hành 6. Hỏi đáp về nhà mới của gia đình người bạn theo gợi ý:
 - Hỏi bạn để biết nhà mới của bạn như thế nào?
 - Hỏi bạn để biết địa chỉ nhà mới của bạn ở đâu?
 - Hỏi bạn để biết bạn đi học bằng phương tiện gì?

1. Nhà mới của Thảo ở đâu? 
a. Số 10, ngõ 20, phố Nguyễn Du.
b. Số 2, ngõ 10, phố Tràng Thi.
c. Số 24, ngõ 35 phố Bà Triệu. 

2. Đến nhà Thảo, Hoa phải đi như thế nào? 
a. Đi hết phố Khâm Thiên, qua ngã tư, rẽ trái. 
b. Đi hết phố Tôn Đức Thắng, đến ngã tư, rẽ phải.
c. Đi hết phố Kim Liên, đến ngã tư, rẽ phải.

3. Việc đi lại ở phố Khâm Thiên diễn ra như thế nào? 
a. Giờ cao điểm đông người, vào những giờ khác vắng người.
b. Lúc nào cũng đông ngưởi.
c. Giờ cao điểm đông người, vào đêm vắng người.

4. Muốn đến thăm nhà bạn hoặc người quen, ta cần làm gì?
a. Nhờ bố mẹ đưa đi thăm.
b. Xin địa chỉ nhà, hỏi đường đi.
c. Gọi bạn / người thân đón.

3. ĐỌC

Thực hành 7. Đọc bài văn và trả lời câu hỏi:

NHÀ MỚI

Gia đình Tuấn vừa chuyển đến nhà mới được một tuần. Đó là ngôi nhà 3 tầng, rất 
đẹp. Tường nhà sơn màu xanh. 

Nhà mới của Tuấn có 5 phòng: phòng khách và phòng bếp ở tầng một, phòng 
ngủ của bố mẹ và phòng riêng của chị Tuấn ở tầng 2. Phòng của Tuấn ở tầng 3. Mỗi 
phòng được sắp xếp và trang trí khác nhau. Phòng khách có bộ ghế xa lông màu nâu. 
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Trả lời câu hỏi:

1. Ngôi nhà mới của gia đình Tuấn có những đặc điểm gì?
a. Nhà 2 tầng đẹp; tường sơn màu xanh; cửa kính, cửa chớp sáng bóng.
b. Nhà 3 tầng, cửa gỗ màu nâu, gần bể bơi.
c. Nhà chung cư; tường sơn màu vàng; thang máy.

2. Ngôi nhà mới của gia đình Tuấn có những phòng nào?
a. Phòng bếp, phòng ngủ, phòng chơi thể thao. 
b. Phòng khách, phòng ăn, phòng tắm.
c. Phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ của bố mẹ, phòng của chị Tuấn, phòng 

của Tuấn.

3. Phòng của Tuấn có những đồ vật gì?
a. Giường, tủ, chăn, ga, gối, đệm, bàn học.
b. Giá treo quần áo,  vô tuyến, máy điều hòa.
c. Máy vi tính, quạt điện, tủ sách.

4. Tình cảm của Tuấn đối với nhà mới như thế nào?
a. Yêu quý, thích sống ở nhà mới.
b. Gắn bó, người bạn thân thiết.
c. Xa lạ, chưa quen.

Từ ngữ:

- phòng bếp             - phòng khách             - trang trí
- kê (bàn)         - phòng ngủ                - ghế xa lông
- tủ bếp

Trên tường, bức tranh phong cảnh được 
đặt trong khung lớn. Phòng bếp có bộ 
bàn ghế bằng gỗ, chiếc tủ bếp nhỏ xinh. 
Phòng ngủ có đủ giường, tủ, chăn, ga, 
gối, đệm. Đặc biệt, chiếc bàn học của 
Tuấn được kê gần cửa sổ.  

Ôi! Chỗ ở mới thật đẹp. Tuấn yêu 
quý ngôi nhà mới của mình lắm! Tuấn 
rất thích được sống ở đây. 
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Thực hành 8. Đọc lại bài văn trên và nói lời giới thiệu về nhà mới của gia 
đình em hoặc người thân. 

Gợi ý:  
- Địa điểm (thành phố, nông thôn, vùng núi, vùng biển, …); vị trí (gần trường học, 
  bệnh viện, công viên).
- Đặc điểm ngôi nhà (kiểu nhà, màu sắc, cách sắp xếp, trang trí. …).
- Tình cảm đối với nhà mới (gần gũi, yêu thương, gắn bó, chia sẻ…). 

Thực hành 9. Đặt 2 câu có sử dụng cặp từ “đông, vắng” theo gợi ý dưới đây:

Thực hành 10. Dựa vào Thực hành 8, viết một đoạn văn ngắn (4 - 6 câu) nói 
về nhà mới và cảm xúc của em khi chuyển đến chỗ ở mới.

4. VIẾT

a. đông / vắng / người / sân vận động

b. đông / vắng / người / bãi biển
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Bài 16

1. NÓI

ÔN TẬP 4

Sivilay ơi, hôm nay chúng ta đi bằng gì để đến Sân vận động Mỹ Đình xem 
bóng đá?
Bạn chờ tớ xem bản đồ xe buýt Hà Nội … A đây rồi! Tớ thấy có nhiều tuyến 
xe buýt đi từ khách sạn của chúng ta đến sân vận động.
Bạn nên tìm tuyến xe buýt có đoạn đường ngắn nhất để chúng ta mất ít thời 
gian đi trên đường.
Tớ đã tìm được tuyến xe bạn muốn rồi. Đó là tuyến xe số 26.
Vậy chúng ta sẽ đi thế nào?

- Nói được câu, đoạn về giao thông ở đô thị. Nghe hiểu đoạn văn về Thủ đô Hà 
Nội. Đọc hiểu bài văn về thắng cảnh ở Hà Nội. Viết đoạn văn chỉ dẫn cách tìm nhà 
ở thành phố. Viết đoạn văn miêu tả và biểu cảm về một cảnh đẹp.
- Sử dụng được những từ ngữ về chủ điểm Thủ đô Hà Nội, Giao thông đô thị, Chỗ 
ở mới.
Sử dụng được  câu tán thành, câu có dùng cặp từ nhiều – ít, đông – vắng.
- Văn hóa khi tham gia giao thông đô thị; văn hóa ứng xử trong cuộc sống.

Hội thoại 1

Thực hành 1. Luyện đoạn hội thoại theo cặp.

Kham la:

Sivilay   : 

Kham la:

Sivilay   : 
Kham la:
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Đầu tiên chúng ta đi bộ khoảng hơn 400 m từ khách sạn đến giữa phố Phạm 
Ngọc Thạch, đợi ở bến xe và lên xe buýt số 26, xuống xe ở bến Sân vận động 
Quốc gia, đi bộ khoảng 250 m là đến.
Từ khách sạn đến sân vận động mấy cây số? Đi khoảng bao nhiêu phút?
Từ đây đến đó khoảng 11 km, đi xe buýt mất 30 phút.
Thời gian đi bộ 2 lần, thời gian chờ ở bến và thời gian đi xe buýt, chúng ta sẽ 
đi khoảng 1 giờ để đến sân vận động.

Sivilay   : 

Kham la:
Sivilay   : 
Kham la:

Từ ngữ:

- bản đồ xe buýt      - tuyến xe buýt 
- đoạn đường      - bến xe 
- sân vận động Quốc gia 

Thực hành 2. Quan sát tranh, dựa vào từ ngữ dưới mỗi tranh nói thành 
câu theo mẫu.

Mẫu: Bạn Hoa đi bến xe Giáp Bát bằng xe buýt.

xe ôm / chị Nhàn / bằng / đi thăm / bà ngoại

chúng tôi / bằng / taxi / đến / Nhà hát lớn / 
xem ba lê

đi thăm / bằng / xe đạp / Hồ Tây / 
khách du lịch



107

Thực hành 3. Nói 2 - 3 câu về việc đi lại của em từ nhà đến trường 
theo mẫu.

Mẫu: Tôi đi từ nhà đến trường bằng xe đạp. Từ nhà tôi đến trường khoảng 2 km. 
Tôi đi xe đạp mất 10 phút.

2. NGHE

Thực hành 4. Nghe đoạn văn sau.

Thực hành 5. Trả lời câu hỏi.

1. Văn miếu Quốc Tử Giám được xây dựng từ năm nào?
2. Tên các tiến sĩ ghi ở đâu?
3. Có thể đến xem múa rối ở Văn miếu Quốc Tử Giám vào dịp nào?

Từ ngữ:

- di tích lịch sử    - tiến sĩ 
- trường đại học    - Nhà Bia   
       

• KIẾN THỨC
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Thực hành 6. Nhìn tranh, nói và viết câu theo mẫu:

Mẫu:

Mẫu:

Tớ nhất trí chúng ta sẽ cùng đi bơi vào ngày Chủ Nhật.

- Mâm cơm hàng ngày có ít món ăn, mâm cơm ngày Tết có nhiều món ăn.
- Ngày Chủ Nhật trường vắng học sinh, còn các ngày khác trường đông học sinh.

Thực hành 7. Dùng cặp từ “ít – nhiều, đông – vắng” để viết câu theo mẫu:

a. Tập chơi bóng bàn 
ở câu lạc bộ của trường.

a. ít / nhiều / học sinh / chơi nhảy dây

b. Đến thăm bạn Hoa ở bệnh viện.

b. đông / vắng /  người /  chợ
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4. ĐỌC

Thực hành 8. Đọc bài sau:

HỒ GƯƠM

Hồ Gươm là một cảnh đẹp nổi tiếng của thủ đô Hà Nội. Tên hồ nhắc đến câu 
chuyện xưa về vua Lê Lợi. Sau khi đánh thắng giặc Minh, một lần đi thuyền trên hồ, 
vua nhìn thấy một con rùa lớn nổi lên mặt nước đòi lại thanh gươm quý trước đây Thần 
Rùa đã trao cho vua để đánh giặc. Vua rút gươm ra trả, Thần Rùa ngậm gươm, lặn xuống 
nước. Từ đó, hồ có tên gọi là Hồ Gươm hay Hồ Hoàn Kiếm.

Trên gò đất nhỏ ở giữa hồ có một tháp cổ. Đó là Tháp Rùa. Tháp có 4 tầng, 5 cửa 
vòm, chân tháp là một bãi cỏ xanh. Giữa hồ còn có một hòn đảo nhỏ xinh đẹp là Đảo 
Ngọc. Trên đảo có nhiều cây cổ thụ và ngôi đền Ngọc Sơn. Chiếc cầu Thê Húc cong như 
hình con tôm, sơn màu đỏ nối đền Ngọc Sơn với bờ hồ. Đầu cầu phía bờ hồ có một ngọn 
tháp hình chiếc bút gọi là Tháp Bút. Khách đến thăm Hà Nội đều thích ngắm cảnh Hồ 
Gươm và giữ lại những bức ảnh đẹp nơi đây.

Từ ngữ:

- đánh thắng 
- thần rùa 
- gươm 
- ngậm 

- gò đất
- tháp cổ 
- cây cổ thụ 
- đền 
 



110

Thực hành 9. Chọn câu trả lời đúng:

1. Tên Hồ Gươm nhắc đến việc gì?
 a. Vua Lê Lợi đeo gươm đi thuyền trên hồ.
 b. Vua Lê Lợi trả thanh gươm quý cho Thần Rùa.
 c. Thần Rùa trao gươm quý cho vua Lê Lợi để ông đánh giặc.
2. Tháp cổ ở giữa hồ có tên là gì? 
 a. Tháp Rùa
 b. Tháp Bút
 c. Ngọc Sơn
 d. Thê Húc
3. Nếu được đến thăm Hồ Gươm em sẽ làm những gì? Nói tên một việc làm đó.

Thực hành 10. Viết đoạn văn khoảng 6 đến 8 câu tả một cảnh đẹp ở quê 
hương em trong đó có một số câu nêu cảm xúc của em trước cảnh đẹp đó.

Gợi ý:
- Tên cảnh đẹp.
- Tên tỉnh / thành phố có cảnh đẹp.
- Những vẻ đẹp độc đáo trong cảnh.
- Tình cảm của em với cảnh đẹp.
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Thực hành 11. Viết đoạn văn khoảng 2 đến 3 câu chỉ dẫn cho một bạn em 
đang đứng ở phố Hàng Bông muốn đi đến hồ Hoàn Kiếm (dựa trên bản đồ 
dưới đây của quận Hoàn Kiếm ở Thủ đô Hà Nội).
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Bài 17
TỔNG ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI NĂM

1. Nội dung kiểm tra
1.1 Kĩ năng giao tiếp
a) Nói 
 Học sinh nói một đoạn khoảng 3 - 6 câu (hoặc 2 - 3 cặp thoại) về những chủ điểm 
đã học: cùng chung sở thích, cùng nhau vui chơi, những bài hát, ca sĩ yêu thích, tình cảm 
anh chị em trong gia đình, những ngày vui của gia đình, về thăm ông bà, vệ sinh trường 
lớp, hoạt động trải nghiệm, du lịch đó đây và mua sắm, thủ đô Hà Nội, giao thông đô thị, 
chỗ ở mới.
b) Nghe
 Nghe một đoạn hội thoại hoặc đoạn văn về chủ điểm đã học từ tuần 1 đến tuần 16. 
Đoạn nghe có độ dài khoảng 2 - 3 cặp thoại hoặc 3 - 6 câu văn, ngắn gọn. Độ dài đoạn 
nghe là đoạn văn khoảng 4 - 6 câu, với không quá 100 chữ, hạn chế câu ghép.
 Học sinh làm một số bài tập nghe hiểu dạng câu hỏi trắc nghiệm (chọn câu trả lời 
đúng) hoặc trả lời câu hỏi. Yêu cầu lựa chọn được từ ngữ của bài nghe để trả lời ngắn 
gọn, trực tiếp theo nội dung bài.
c) Đọc
 Văn bản đọc hiểu là một văn bản thông tin hoặc văn bản văn học về chủ điểm đã 
học, cấu trúc đơn giản, nội dung rõ ràng, dễ hiểu, sử dụng từ ngữ và mẫu câu học sinh 
đã được học trong quyển 8 và trước đó. Độ dài văn bản khoảng 150  - 200 chữ; Ưu tiên 
chọn văn bản có hình minh họa để bài đọc được sinh động, dễ hiểu. Bài đọc cần có một 
số mẫu câu cơ bản được học trong chương trình lớp 8. 
d) Viết
 Bài kiểm tra viết là một đoạn văn ngắn có độ dài khoảng 4 - 6 câu, trong đó có sử 
dụng mẫu câu ghép đã học ở lớp 8.
2. Đề bài kiểm tra (tham khảo)

A. Nói (2 phút cho mỗi học sinh)
1. Kể về một hoạt động trải nghiệm mà em đã tham gia cùng bạn bè (kiểm tra từng học 
sinh) hoặc thực hiện hỏi – đáp với bạn về hoạt động cộng đồng mà các em đã cùng tham 
gia ở trường (kiểm tra từng học sinh hoặc từng cặp học sinh). Mỗi học sinh nói khoảng 
2 - 4 câu / lượt thoại.

B. Nghe (5 phút)
2. Nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi / chọn câu trả lời đúng.
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TRẢI NGHIỆM GIAO THÔNG Ở HÀ NỘI

2.1. Gia đình Sombath sẽ làm gì khi đi du lịch đến thủ đô Hà Nội? 
 a. Trải nghiệm sống cùng gia đình người Việt.
 b. Trải nghiệm giao thông ở Hà Nội.
 c. Trải nghiệm kì nghỉ không internet. 
2.2. Sombath thích điều gì khi trải nghiệm giao thông ở Hà Nội? Em hãy nói về điều đó 
theo gợi ý sau:
 a. Sombath thích ............................................................ vào giờ tan tầm.
 b. Sombath cũng thích ................................................... bằng xích lô, xe đạp.
2.3. Vì sao mẹ không đồng ý thuê xe mô tô tự lái cho Sombath đi?
 a. Vì sợ Sombath gặp nguy hiểm.
 b. Vì đường phố chật chội.
 c. Vì Sombath chưa đủ tuổi.
2.4. Mẹ dặn Sombath điều gì khi tham gia giao thông? 
 a. Nhớ đi cẩn thận.
 b. Nhớ tuân thủ qui định.
 c. Nhớ không đi xe mô tô.

C. Đọc
(40 phút cho Đọc, Viết)
1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:

SUM HỌP GIA ĐÌNH
 Gia đình tôi sống ở thành phố. Mỗi tháng, vào ngày nghỉ, chúng tôi lại về quê, 
quây quần bên ông bà và các cô chú. Ông tôi thường bảo: “Không cần đợi lễ tết, ngày 
nào được sum họp đông đủ thì đó là ngày vui của gia đình”.
 Mỗi lần về quê, chúng tôi thường về sớm, ăn sáng cùng ông bà. Cả gia đình đều 
thích món canh cá quê nhà. Khi chúng tôi có mặt, mọi người đã đông đủ. Mọi người ngồi 
vào bàn, bác dâu cả bê cho mỗi người một tô canh cá. Bát canh nóng, khói bốc nghi ngút, 
hương thơm đặc trưng, hấp dẫn. Mọi người vừa ăn, vừa trò chuyện rôm rả.
 Sau bữa sáng, các bác trai thường chơi cờ tướng, các bác gái đi chợ chuẩn bị cho 
bữa trưa. Bọn trẻ chúng tôi, đám con trai chơi khăng, chơi cù hay đá cầu. Đám con gái 
chơi nhảy dây. Dù sống ở thành phố song chị em tôi đều thích các trò chơi dân gian này.
 Ông tôi thường làm trọng tài cho hội cờ. Bà tôi, dù đi lại chậm chạp, song lúc ghé 
hội cờ tiếp ấm trà, lúc lại ngó xuống bếp động viên các bác, các thím.  
 Đã trở thành thói quen nên cứ cuối tuần tôi lại ngóng được về quê sum họp với 
ông bà. Tuần nào được về quê là tôi thấy hạnh phúc lắm. 
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 Trả lời câu hỏi
3.1. Người ông nói gì về ngày vui của gia đình?
3.2. Vào ngày sum họp, buổi sáng, gia đình bạn học sinh thường có những hoạt động gì? 
Em hãy viết lại hoạt động đó theo gợi ý dưới đây:
 a. Cả nhà cùng nhau làm gì?
 b. Các bác trai ...............
 c. Các bác gái .....................
 d. Các bé trai ......................
 e. Các bé gái ......................
3.3. Vào ngày sum họp ông bà thường làm gì? Em hãy trả lời theo gợi ý dưới đây:
 a. Ông bà ..................... cùng con cháu.
 b. Ông ngồi ................................................. cho hội cờ
 c. Bà .............................................................................

D. Viết
4. Viết đoạn văn 4 - 6 câu kể về sở thích chung của em với nhóm bạn thân:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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Phụ lục 1
 CÁC BÀI NGHE 

BÀI 1:

BÀI 2:

BÀI 3:

Sở thích của bạn là gì?
Tớ thích nghe nhạc. Còn bạn?
Tớ thích nhạc Pop. Ngoài âm nhạc, Ngọc còn thích gì không? 
Tớ thích sưu tầm tem thư. 
Tớ cũng vậy. Thật thú vị chúng mình có chung sở thích. 

Trong các ca sĩ trẻ của Việt Nam, bạn thích ca sĩ nào nhất?
Sơn Tùng là ca sĩ tôi yêu thích nhất. Anh là một ca sĩ nhạc Pop. 
“Nắng ấm xa dần” của Sơn Tùng là bài hát tôi yêu thích nhất. Còn bạn?
Đúng vậy! Nghe ca sĩ Sơn Tùng hát “Nắng ấm xa dần” ai cũng xúc động.

A: Chiều mai, chúng mình đi chơi điện tử nhé! 
B: Cả nhóm à?
A: Không, chỉ hai đứa mình thôi.
B: Sao Nam và Bình không đi?  
A: Bị cấm rồi! 
B: Vì sao vậy?
A: Mười hai giờ trưa các bạn ấy vẫn còn say sưa chơi điện tử. Bị bố mẹ cấm là phải. 
B: Chơi điện tử cũng có lợi. Nhờ nó, kĩ năng phối hợp giữa tay và mắt phát triển 
     đáng kể.
A: Ừ, quan trọng là các bạn ấy phải biết sắp xếp thời gian hợp lí để không ảnh 
     hưởng đến học tập.    

Hương: 
Ngọc   : 
Hương: 
Ngọc   : 
Hương: 

Minh:
Tuấn: 
Minh:
Tuấn: 
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BÀI 4:

BÀI 6:

BÀI 7:

BÀI 5:

Những trò chơi điện tử lành mạnh giúp cho khả năng học tập của người chơi tốt 
hơn. Đây là kết quả nghiên cứu của một số nhà khoa học. Nghiên cứu này cũng cho thấy: 
so sánh hai nhóm học sinh có khả năng học tập như nhau, sau một thời gian, nhóm chơi 
trò chơi điện tử có khả năng xử lí tình huống tốt hơn nhóm không chơi. Kết quả này chỉ 
đúng với những học sinh dành một thời gian hợp lí để chơi trò chơi điện tử.

Ngày vui của gia đình là ngày sum họp, vui vẻ và hạnh phúc nhất. Đó là những 
ngày tết, ngày lễ, ngày nghỉ cuối tuần hay ngày chúc thọ ông bà, ngày sinh nhật của các 
thành viên trong gia đình, …

Vào ngày vui sum họp, cả gia đình cùng  đi chơi ngoại ô hay đi thăm vườn thú; đi 
tắm biển hay leo núi; tổ chức bữa cơm cuối tuần hay liên hoan ăn mừng. 

Ngày vui của gia đình là là dịp để mọi người gặp gỡ, chia sẻ và gắn kết tình cảm 
gia đình.

Người Việt Nam có truyền thống coi trọng huyết thống, coi trọng tình cảm anh em. 
Anh em trong gia đình gắn bó với nhau như chân với tay. 

Làm anh, làm chị phải yêu thương, rộng lượng, nhường nhịn các em, biết lo lắng 
cho các em. 

Làm em phải biết yêu quý, kính trọng anh chị, biết giữ bổn phận của mình và giúp 
đỡ anh chị cùng làm việc nhà.

Bà ngoại kính yêu!
Đã lâu lắm rồi, cháu chưa được về thăm bà ngoại, cháu rất nhớ bà. Hôm nay rảnh, 

cháu viết thư hỏi thăm bà. 
Cháu còn nhớ lần trước về quê, cháu được đi hái quả trong khu vườn của bà. Hôm 

đó, bà đã cho cháu biết những điều mới lạ về các loài cây. Cháu vẫn còn nhớ hương vị 
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BÀI 8:

BÀI 9:

Tối mai, thứ Bảy, Trung sang nhà tớ chơi nhé. Ngày mai, anh Long tớ về thăm 
nhà đấy.
Thế à? Anh Long ở nhà có lâu không?
Anh tớ ở nhà 5 ngày. Anh dành 3 ngày cho tớ.
Anh Long và Hùng định đi chơi đâu?
Anh Long bảo tớ rủ Trung cùng đi bơi, đi đá bóng. Anh ấy giỏi cả bơi và đá bóng.
Tớ sút bóng tồi lắm. Tớ muốn anh Long dạy tớ sút bóng.
Được thôi. Anh Long sẽ giúp cậu sút bóng tốt.

Hùng :

Trung:
Hùng :
Trung:
Hùng :
Trung:
Hùng :

Hôm nay đến phiên tổ em làm trực nhật lớp.
Các bạn đều đến trường sớm hơn mọi ngày. Người mang chổi, người mang khăn, 

người mang xẻng hoặc xô, chậu. Ai cũng được mang đúng thứ mà mình đã được phân công.
Nhóm làm vệ sinh trong lớp bắt tay ngay vào công việc. Bạn thì lau bàn, lau ghế, 

bạn thì lau bảng, quét lớp. Nhóm quét sân cũng rất nhiệt tình. Sau khi tưới nước cho khỏi 
bụi, các bạn bắt đầu quét. Các bạn ai nấy đều chăm chú làm việc, càng làm càng hăng 
say. Chỉ một lát sau, khoảng sân trước mặt lớp đã được quét sạch sẽ. Các bạn cùng nhau 
hót rác rồi bỏ vào thùng rác cuối sân trường. Khi gom rác, các bạn để riêng rác vô cơ - túi 
nilon, thủy tinh - những thứ có thể để tái chế sử dụng lại.

Trực nhật xong, nhìn trường lớp sạch đẹp, mọi người ai cũng vui vẻ.

ngọt ngào của trái hồng mà bà đã dành cho chúng cháu. Bà ơi, hương vị ấy cùng những 
hình ảnh về vườn cây và ngôi nhà xinh xắn, cháu sẽ còn nhớ mãi.

Bà ơi! Dạo này, bà có khỏe không ạ? Lưng của bà đã đỡ đau chưa? Bà nhớ ăn uống 
đầy đủ, bà nhé. Cháu chúc bà luôn mạnh khỏe và bình an. Cháu rất yêu bà!

 Cháu của bà!
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BÀI 10:

BÀI 12:

BÀI 11:

Tuần vừa qua, lớp 8A chúng em được trường tổ chức cho thực hiện hoạt động trải 
nghiệm tại một hợp tác xã nông nghiệp.

Tại đây, chúng em được tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau. Chúng em được 
nhổ cỏ, trồng cây, bắt cá. Chúng em còn được tự tay nấu cơm - nấu bằng rơm rạ, tự tay 
nhào bột làm bánh … Đồng thời chúng em cũng được khám phá thế giới động vật với 
nhiều vật nuôi tại trung tâm. Các em tập phân biệt bò và bê, trâu và nghé, được phân biệt 
cóc và ếch … Chúng em còn được học cách cho bò, cho trâu, cho thỏ ăn nữa. Cả lớp em, 
ai cũng hào hứng với những công việc này.

Qua buổi hôm nay - buổi hoạt động trải nghiệm, chúng em không chỉ có thêm 
nhiều kiến thức mà còn tự mình làm, tự mình thực hiện các hoạt động đó trong thực tế 
đời sống.

Ngày 5 tháng 11 năm 2016 là ngày khai trương trung tâm thương mại Vincom 
Phạm Ngọc Thạch tại Hà Nội. Đây là một trung tâm thương mại lớn nằm trên một đường 
phố đông vui của quận Đống Đa. Trung tâm đã thu hút nhiều khách hàng đến mua sắm 
đồ dùng gia đình, quần áo, giày dép, dụng cụ thể thao. Đặc biệt khu ẩm thực ở đây có 
nhà hàng Khao Lao chuyên bán những món ăn truyền thống của Lào như: lạp, xúc xích, 
hủ tiếu do những đầu bếp Lào nấu.

Mẹ Viengsavanh      : 

Nhân viên bán hàng: 
Mẹ Viengsavanh      : 
Nhân viên bán hàng:

Mẹ Viengsavanh      : 

Nhân viên bán hàng:

Tôi đang tìm mua một món quà để tặng cho cháu tôi. Cô có thể 
tư vấn giúp tôi chứ?
Vâng, được ạ! Cháu của chị là trai hay gái ạ? 
Là con gái, cháu 15 tuổi rồi!
Dạ, chị có thể chọn trang phục truyền thống Việt Nam. Đây là  
những mẫu áo dài mới và đẹp nhất. 
Ồ, cháu tôi cũng thích áo dài Việt Nam. Cô cho tôi xem chiếc áo 
dài màu hồng, có hình hoa sen.
Vâng ạ. 
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BÀI 13:

BÀI 14:

Phố Cổ là tên gọi chung của những khu phố xưa ở Hà Nội. Phố Cổ được hình thành 
từ Thế kỷ XI. Đây là khu duy nhất còn lại nét cổ kính của Hà Nội. 

Phố Cổ có nhiều công trình kiến trúc mang giá trị văn hóa tinh thần của người Hà 
Nội. Tiêu biểu có Đền Bạch Mã. 

Phố Cổ về đêm ồn ào, náo nhiệt. Phải đi bộ trong đêm Phố Cổ mới cảm nhận được 
sức hấp dẫn của nó.

Phố Cổ ngày nay là trung tâm thương mại và du lịch nổi tiếng, là điểm đến hấp dẫn 
cho du khách.

Bây giờ tớ sẽ dẫn cậu đi thăm Lăng Bác nhé!
Nhất trí! Từ nhà cậu đến Lăng Bác đi như thế nào?
Từ nhà tớ rẽ trái, sau đó đi thẳng, qua hai ngã tư là đến Lăng Bác.
Chúng ta sẽ đi bằng phương tiện gì? 
Chúng ta đi bằng xe đạp nhé! Đạp xe vừa tốt cho sức khoẻ vừa bảo vệ 
môi trường.
Nhưng tớ không quen đường. Đường Hà Nội đông lắm nên tớ sợ không đi được 
bằng xe đạp. 
Vậy chúng ta sẽ đi bằng xe buýt. Nhưng bến xe buýt ở khá xa. Chúng ta phải đi 
bộ ra đó để đón xe đấy!
Đồng ý! Mình cùng đi thôi!

Lâm:
Vilay: 
Lâm:
Vilay: 
Lâm:

Vilay: 

Lâm:

Vilay: 

BÀI 15:

Chủ Nhật này, bạn sang nhà tớ chơi nhé! Nhà mới của tớ rộng và đẹp lắm.
Thích thế! Bạn cho tớ địa chỉ nhé. 
Ừ! Nhà tớ ở số 10, ngõ 20, phố Nguyễn Du. 
Bạn chỉ đường cho mình đi!
Đi hết phố Khâm Thiên, qua ngã tư, rẽ trái một đoạn là phố Nguyễn Du. 
Việc đi lại ở phố Khâm Thiên như thế nào? 
Vào giờ cao điểm, đường phố Khâm Thiên đông người. Những giờ khác 
thì đường phố vắng người đi lại 

Thảo: 
Hoa: 
Thảo: 
Hoa:
Thảo: 
Hoa:
Thảo: 
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BÀI 17:

TRẢI NGHIỆM GIAO THÔNG Ở HÀ NỘI

Mẹ ơi, hè này nhà mình có đi du lịch đến Hà Nội không ạ?
Có chứ! Sombath đi cùng bố mẹ chứ? 
Tất nhiên rồi ạ! Nhà mình sẽ đi thế nào ạ?
Bố mẹ dự kiến thiết kế chuyến đi Trải nghiệm giao thông ở Hà Nội. Con thấy 
thế nào?
Hay quá! Con nhất trí hoàn toàn ạ! Con thích phố đi bộ và trải nghiệm đi xe 
máy, xe buýt vào giờ tan tầm. Buổi tối, con cũng thích đi dạo phố cổ bằng 
xích lô, xe đạp.
Tất nhiên rồi. Nhưng tham gia giao thông con nhớ phải tuân thủ qui định về 
giao thông đấy.
Con biết rồi. Có rất nhiều loại phương tiện di chuyển trên đường Hà Nội nên 
đi lại phải cẩn thận. À, mẹ ơi, mẹ con mình thuê xe mô tô tự lái nhé. Con sẽ 
chở mẹ đi thăm thành phố.
Không được. Con chưa đủ tuổi đi xe máy. Mẹ con mình  

Sombath:
Mẹ          : 
Sombath:
Mẹ          : 

Sombath:

Mẹ          : 

Sombath:

Mẹ          : 

BÀI 16:

Văn miếu Quốc Tử Giám, một di tích lịch sử nổi tiếng của thủ đô Hà Nội, được xây 
dựng từ năm 1070. Đây là trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Ở đây có Nhà bia ghi 
tên các tiến sĩ. Ngày nay, hằng năm tại đây có nhiều lễ hội: trao thưởng cho những học 
sinh giỏi, giới thiệu thơ xuân, biểu diễn múa rối vào dịp Tết …
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A
1. Ánh lửa (7)
2. Ao ước (15)
3. Áo dài tứ thân (4)
4. Ấn tượng (7)

B
5. Bàn làm việc (8)
6. Bản đồ xe buýt (16)
7. Bản sắc (10)                    
8. Bắt nạt (5)  
9. Bậc thánh hiền (16)
10. Bề dày lịch sử 
11. Bể bơi (4)
12. Bền chặt (6)
13. Bến xe (16)
14. Bẽn lẽn (14)
15. Biển báo (14)  
16. Biếu (7)
17. Biểu diễn (3)                           
18. Biểu tượng (11)
19. Bóng cao su (12)
20. Bổn phận (5)
21. Bột màu (12)
22. Bơi sải (1)
23. Bơi ếch (1)

C
24. Ca khúc (3)
25. Ca nhạc (3) 
26. Ca sĩ (3)
27. Cà kheo (2)
28. Cãi cọ (5)
29. Cắm trại (6) 
30. Cần câu (4)
31. Câu cá (4)
32. Cầu Thê Húc (13)
33. Cầu trượt (8)

Phụ lục 2:
 BẢNG TỪ NGỮ
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34. Cây cổ thụ (16)
35. Chân sút (1)
36. Chất giọng khàn (3)
37. Chỉ đường (15)
38. Chia sẻ (12)
39. Chia  lẻ  ra (5)  
40. Cho phép (2)
41. Chơi điện tử (2)
42. Chùa Diên Hựu (13)
43. Chùa Một Cột (11)
44. Chùa Trấn Quốc (13)
45. Chúc thọ (6)                                       
46. Chung cư (15)
47. Chút (7)
48. Chuyến bay (14)               
49. Cổ kính (11)
50. Công trình kiến trúc (13 - 16)
51. Công viên (8)
52. Công viên Thủ Lệ (6) 
53. Cơ ngơi (5)  
54. Cuốn hút (3)
55. Cuộn dây (12)
56. Cửa chớp (15) 
57. Cửa kính (15)                      
58. Cửa phật (13)
59. Cười rộ (9)

D
60. Dân ca quan họ Bắc Ninh (4)
61. Dân chủ cộng hòa (4)
62. Dâng hương (16)
63. Dẫn đi (6)
64. Dẻo dai (1)
65. Di sản văn hóa thế giới (11)
66. Di tích lịch sử (16)
67. Dịp (6)
68. Du khách (11)

Đ
69. Đà Nẵng (11)
70. Đại thắng (4)
71. Đánh bạo (9)                  
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72. Đánh thắng (16)
73. Đền (16)
74. Đền Bạch Mã (13)
75. Đền Ngọc Sơn (13)
76. Đi cà kheo (10)
77. Địa chỉ  (15)                      
78. Địa danh (11)
79. Điểm đến (6 - 13)
80. Điêu luyện (1)
81. Điệu lí Nam Bộ (4)
82. Đoạn đường (16)
83. Đội tuyển thể thao (4)
84. Đồng ý (14)
85. Động vật hoang dã (3)
86. Đợt lũ (12)
87. Đu quay (8)
88. Đũa (5)
89. Đường làng (8)
90. Đường một chiều (14)

E
G

91. Gan dạ (8)
92. Ganh ghét (5)   
93. Gáo (9)
94. Gắn kết (6)
95. Gây dựng (3)
96. Gây quỹ (12)
97. Giờ cao điểm (15)
98. Gò đất (16)
99. Gươm (16)
100. Gươm báu (13)

H
101. Hà Nội (11 - 13)
102. "Hà Nội 36 phố phường" (13)
103. Hành lí (14)
104. Hậu vệ (1 - 8)
105. Hoàn thành (9)
106. Hoàng thành Thăng Long (13)
107. Hóm hỉnh (7)
108. Hóng mát (8)
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109. Hỏng (9)
110. Hót (9)
111. Hồ Hoàn Kiếm (13)
112. Hợp lí (4)
113. Hợp sức lại (5)
114. Huân chương Lao động (4)
115. Huy hoàng (4)
116. Huyết thống (5)               
117. Hưởng ứng (9)                  

K
118. Khăn rằn (4)
119. Khăn vấn tóc (4)
120. Không kém gì (7)
121. Không sao bẻ được (5)
122. Kì diệu (10)

L
123. Lá lành đùm lá rách (12)
124. Lái ô tô (8)
125. Làng gốm (10)
126. Lành mạnh (4)
127. Lấp ló (16)
128. Liên hoan (6)                    
129. Lo lắng (5 - 14) 
130. Lỗi (5)             
131. Lực lưỡng (2)

M
132. Mạnh khỏe (7)
133. Mạo hiểm (8)
134. Máy bay (14)
135. Mẩu (9)
136. Mẫu (11)
137. Mong (7)
138. Mồi (4)
139. Mơ (8)

N
140. Ngày 30 tháng Tư (6)
141. Ngậm (16)
142. Ngập nước (12)
143. Nghỉ mát (8)
144. Nghịch (5)                     
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145. Nghiêm nghị (14)
146. Ngoài (7)
147. Ngoại ô (6)  
148. Người chơi (2)
149. Người hướng dẫn (2)  
150. Nhà bia (16)
151. Nhà khoa học (4)
152. Nhà mới (15)
153. Nhạc cụ (10)
154. Nhạc pop (3)
155. Nhất trí (14)
156. Nhường nhịn (5) 

O, Ô, Ơ
P

157. Phán đoán (2) 
158. Tháp cổ (16)
159. Tháp Rùa (13)
160. Thao trường (10)                 
161. Phật giáo (11)
162. Phong thái (13)
163. Phòng bếp (15)  
164. Phòng khách (15) 
165. Phòng ngủ (15) 
166. Phòng thờ (15)
167. Phố cổ (11)
168. Phù hợp (2)
169. Phụ nữ mang thai (14)

Q
170. Quát mắng (5)               
171. Quần áo bà ba (4)
172. Quần thể (13)
173. Quân xâm lược (16)
174. Quyét (9)
175. Quyên góp (12)

R
176. Rêu phủ (16)
177. Riêng (7)
178. Rùa Thần (13)
179. Rút kinh nghiệm (5)

S
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180. Sản phẩm (10)                    
181. Sân vận động quốc gia (16)
182. Súc tích (4)
183. Sum họp (6)                                      
184. Sự kiện (4)
185. Sự kiện văn hóa (16)
186. Sức lan tỏa (3)
187. Sưu tầm (1) 

T
188. Tai nạn (1)
189. Tắc đường (14)
190. Tem (1)
191. Tham quan (11)
192. Thanh thoát (13)
193. Thay thế (2) 
194. Thần Rùa (16)
195. Theo dõi (8)
196. Thế hệ (13)
197. Thư giãn (6)
198. Thực thụ (7)
199. Thưởng thức (10)
200. Tí tách (7)
201. Tiền đạo (1)    
202. Tiến sĩ (16)
203. Tòa nhà (15)
204. Toàn vẹn non sông (4)
205. Tô tượng (12)
206. Trải nghiệm (10) 
207. Trại trẻ mồ côi (12)
208. Trầm mặc (13)
209. Trấn giữ (13)
210. Trận chung kết (1)
211. Trò chơi dân gian (2) 
212. Trò chơi điện tử (2 - 4)
213. Trống cơm (4)
214. Trung tâm thương mại (11)
215. Truyền cảm (3)
216. Truyền thuyết (13)
217. Trường đại học (16)
218. Tuyến xe buýt (16)
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219. Từ thiện (3)
220. Tượng thạch cao (12)

U
221. Ủng hộ (12)
222. Ưng (8)

V
223. Văn Miếu Quốc Tử Giám (11)
224. Văn hiến (13)
225. Vi phạm (14)
226. Vua Lê Thái Tổ (13)
227. Vua Lý Thái Tông (13)
228. Vụn (9)
229. Vùng văn hóa (10)
230. Vườn thú (6) 

X
231. Xấu hổ (14)
232. Xong xuôi (9)
233. Xử lí tình huống (4)
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cho học sinh Lào tại nước CHDCND Lào
Phụ trách Đề án: PGS.TS. Trần Huy Hoàng
Cố vấn chuyên môn: GS.TS. Mai Ngọc Chừ

Hội đồng thẩm định:
GS.TS. Lê A

PGS.TS. Nguyễn Thiện Nam
PGS.TS. Trần Văn Toàn
PGS.TS. Trịnh Cẩm Lan

PGS.TS. Nguyễn Chí Hòa
PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thùy

TS. Xuân Thị Nguyệt Hà

Biên tập nội dung: Trịnh Cao Khải
Biên tập kĩ, mĩ thuật: Công ty TNHH 

Thiết bị Giáo dục Tư vấn và Đào tạo Khai Tuệ
Trình bày bìa: Tạ Kim Chi

Minh họa: Trần Ngọc Trường - Trịnh Lâm Tùng
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