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CHỮ CÁI (= MẪU TỰ ) (lettres de l’alphabet) :

Chữ cái là dấu hiệu viết ra, chắp lại với nhau để biểu thị tiếng nói. 

Tiếng Việt có 29 chữ cái:
a, ă, â, b, c, d, đ, e, ê, g, h, i, k, l, m, n, o, ô, ơ, p, q, r, s, t, u, ư, v, 

x, y. 

NGUYÊN ÂM, PHỤ ÂM và DẤU 
(voyelles, consonnes et accents) :

Để ghi âm tiếng Việt, chúng ta có nguyên âm,  
phụ âm đơn và phụ âm ghép, cùng các dấu.

10 nguyên âm : 
a, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư, y. 

2 bán nguyên âm : 
ă, â 

1 bán phụ âm : 
q

(ă, â và q  không bao giờ đứng một mình nhưng kết hợp với những 
chữ khác để tạo âm).

16 phụ âm đơn : 
b, c, d, đ, g, h, k, l, m, n, p, r, s, t, v, x. 

11 phụ âm ghép : 
ch, gh, gi, kh, ng, ngh, nh, ph, qu, th, tr. 



Họ :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Tên : .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sanh :   ...............................................................................................................................................................

Liên lạc phụ huynh :   .................................................................................................................................................................................

T ...........................................................................................

E-mail : ..................................................................................

Niên khóa 202.....- 202....., lớp :   .............................................................................................................................

Giáo viên 1 :   ............................................................................................................................................................................................................................

T ...........................................................................................

E-mail : ..................................................................................

Giáo viên 2 :   ............................................................................................................................................................................................................................

T ...........................................................................................

E-mail : ..................................................................................
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Chương trình dạy vần  của các sách việt ngữ (đoàn TNTT)

- Cấp 1 : Các nguyên âm đơn và các phụ âm đầu.
- Cấp 2 :  Vần ghép từ hai nguyên âm đơn. (nền vàng trong bảng)/ Tiếp tục ôn các phụ 

âm đầu (b, c/ k, ch, d, đ, g/gh, gi, h, kh, l, m, n, ng/ngh, nh, ph, qu, r, s, t, th, tr,v, 
x) và  các dấu giọng (huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng).

- Cấp 3 : Vần ghép từ một nguyên âm và một phụ âm. (nền xanh lá cây trong bảng)
- Cấp 4 : Các vần có nền đỏ trong bảng.
- Cấp 5 : Các vần có nền mầu xanh nước biển trong bảng.
- Cấp 6 : Các vần còn lại.

• * : ec, eng, uơ, ưm, ưn, oeo, uêu, uênh, uya, uyu, oong : vần cho rất ít từ.
• Vần in đậm : oa, oe, uê, uy, uơ : đánh dấu trên nguyên âm thứ hai vì theo nguyên tắc, chúng ta đánh dấu 
trên nguyên âm mạnh của vần. 
Thí dụ :  trong vần ao nguyên âm mạnh là chữ a, trong vần oa nguyên âm mạnh cũng là chữ a, trong vần ui 
nguyên âm mạnh là chữ u, trong vần uy nguyên âm mạnh là chữ y.



Hướng dẫn sử dụng sách  
Giáo khoa Việt ngữ 

1- Tập đọc : 

Giảng viên nên thận trọng, cho các em thiếu nhi đọc chậm và phát âm thật rõ. 
Giảng viên không cần giải thích tất cả  các từ vựng. Giảng viên chỉ giải thích từ vựng nếu 
có câu hỏi.

Yêu cầu : Giảng viên cho các em  đọc chung, rồi lần lượt mỗi em đọc một từ, như thế 
nhiều lần. Nếu thấy dấu giọng không chuẩn thì giảng viên cho ôn lại ngay cách bỏ dấu. 
Những em nào đọc không đúng hoặc không rõ phải đọc lại và lặp lại, nhiều lần nếu cần.

2-Ngữ vựng :  

Học sinh phải học thuộc lòng những từ có hình để viết chính tả.

3-

• Học thuộc lòng, địa lí, sử, bài đọc, đối thoại :
Chương trình được soạn với nhiều loại bài khác nhau, để tránh nhàm chán, tạo hứng thú 
nơi các học sinh. Giảng viên phải tìm cách khuyến khích các học sinh tham gia tích cực 
trong giờ học. Giảng viên cho đọc, giải nghĩa các từ học sinh không hiểu.
Để giúp dễ nhớ những bài học thuộc lòng, giảng viên nên cho đọc nhiều lần. Lúc đầu cho 
cả nhóm lặp lại từng câu, rồi từng em đọc nguyên bài.

Lưu ý : không nên cho các học sinh viết chính tả những từ có vần khó mà trình độ của lớp 
chưa đạt tới. 

• Bài tập :
- Tập làm câu với một vài từ trong phần 1-(Tập đọc) hoặc trả lời các câu hỏi liên quan trực 
tiếp đến phần 2-(bài học). Giảng viên để học sinh tìm trước và giúp sửa sau.
- Để tránh các lỗi chính tả, giảng viên sẽ viết những câu trả lời của các học sinh trên 
bảng trước khi cho các em viết vào vở.

• Ca dao :  phải học thuộc lòng

DỤNG CỤ HỌC SINH
Ngoài cuốn sách này, các em thiếu nhi cần :

1 cuốn vở khổ A5 để làm bài tập và làm bài kiểm mỗi tuần



Việt ngữ  n Nghĩa sĩ - cấp VIII
BÀI HỌC 1 (MỘT)

TNTT Việt Nam tại Pháp6

Hàng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, và trên không, có những đám mây
bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm hoang mang của buổi tựu trường.
Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy, nảy nở trong lòng tôi như mấy cánh
hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. Những ý tưởng ấy, tôi chưa lần nào ghi lên
giấy, vì hồi ấy tôi chưa biết ghi và ngày nay, tôi không nhớ hết; nhưng mỗi lần thấy một em
nhỏ rụt rè theo mẹ lần đầu tiên đi đến trường, tôi lại thấy lòng tưng bừng rộn rã.
Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi, dẫn 
đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần 
này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật xung quanh tôi đều thay đổi, vì chính trong lòng tôi 
đang có sự thay đổi lớn : hôm nay tôi đi học.

Thanh Tịnh

Nhận xét : Đây là đoạn văn tự thuật (hồi kí) : tác giả kể về một kỉ niểm thời thơ ấu (tác giả 
nói về chính mình)

Giải nghĩa :

- Trên không : .................................................................................................................................

- Bàng bạc :  ....................................................................................................................................

- Hoang mang :  .............................................................................................................................

- Quang đãng :  ..............................................................................................................................

- Nao nức :  .....................................................................................................................................

- Rụt rè :  .........................................................................................................................................

- Cảnh vật :  ....................................................................................................................................

Tôi Đi Học



 Ngày................. tháng.................. năm .................. 
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Câu hỏi :

1. Tìm xuất xứ bài trên ?

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

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

2. Cứ vào cuối thu, tác giả lại nhớ tới gì ?

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

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

3. Tại sao ngày đầu tiên đi học, tác giả không ghi những ý tưởng của mình lên giấy ?

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

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

4. Mỗi lần thấy một em nhỏ rụt rè theo mẹ đến trường, tác giả lại thấy lòng mình thế nào ?

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

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

5. Tìm đại ý bài trên.

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

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



Việt ngữ  n Nghĩa sĩ - cấp VIII

TNTT Việt Nam tại Pháp8

A- Giới thiệu hoặc tự giới thiệu- Tên gọi và nghề nghiệp : être = là
Thí dụ :
1- Đây là phòng của tôi. (C’est ma chambre.)
2- Người đó là mẹ tôi. (Cette personne est ma mère.)
3- Đây là chuyện có thật. (C’est une histoire vraie.)
4- Anh là ai ?  (Qui êtes vous ?) – Tôi là Minh (Je suis M. Minh.)
6- Anh làm nghề gì ? (Que faites vous ?) – Tôi là  làm thợ điện (Je suis électricien.)

B- Chỉ thời gian, chỉ thời tiết : être = là
Thí dụ : 
1- Hôm nay là ngày mấy? (Quel jour sommes-nous ?)
2- Bây giờ là mấy giờ ?  (Quelle heure est-il ?)

C- Tính từ (en attribut) : être : không dịch 
Trong tiếng Việt, khi tính từ  được dùng để bổ túc cho chủ từ (adjectif en attribut), tính từ 
không cần  động từ.
Thí dụ :
Mảnh vườn này tuy nhỏ nhưng rất đẹp.
(Ce jardin, bien qu’il soit petit, est très joli.)

D- Câu chỉ nơi chốn : être = ở
Thí dụ :
- Em đang ở đâu ? (Où es-tu ?)
- Em đang ở trường học. (Je suis à l’école.)

E- Thể bị động hoặc thụ động (voix passive) : être = bị /được
bị : nếu được xem là chuyện không tốt.
được : nếu được xem là chuyện tốt.
Thí dụ :
- Học chăm chỉ, tôi được khen. (Ayant bien travaillé, je suis complimenté.)
- Nếu con ngoan thì con được thưởng. Nếu con hỗn hào thì con bị phạt.
(Si tu es sage, tu seras récompensé. Si tu es mal poli, tu seras puni. )
Chú ý : Để nhấn mạnh một chuyện tốt hoặc xấu, người ta cũng dùng các từ « bị » và  
« được », trong trường hợp này câu không bắt buộc ở thể thụ động

Sử dụng động từ «ÊTRE» 
BÀI HỌC 2 (HAI)



 Ngày................. tháng.................. năm .................. 
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Bài tập : dịch những câu sau đây sang tiếng Việt ( cẩn thận khi dịch động từ être)

1. Cette orange est à la fois parfumée et sucrée. 
..........................................................................................................................................................
2. En me trébuchant à un caillou, je tombe.
..........................................................................................................................................................
3. Nous ne  sommes qu’en début de l’automne mais il fait déjà très froid.
..........................................................................................................................................................
4. Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de ma mère, je lui fais un bon gâteau.
..........................................................................................................................................................
5. Ecrire est un art.
..........................................................................................................................................................
6. Bonjour Madame, qui êtes-vous ? - Je suis bác Minh, une amie de ta mère.
..........................................................................................................................................................
7. Ma sœur est enrhumée depuis  hier soir.
..........................................................................................................................................................
8. L’instituteur Nhân est aussi le directeur de l’école.
..........................................................................................................................................................
9. Ce panier est trop lourd, je ne peux pas le porter.
..........................................................................................................................................................
10. Quelle heure est-il ? – Il est maintenant deux heures et demie.
..........................................................................................................................................................
11. Ces lunettes solaires sont très légères et à la mode.
..........................................................................................................................................................
12. Mon frère est étudiant.
………………………………………………………………………………….
13. Je suis malade, je ne peux pas aller à l’école.
………………………………………………………………………………….
14. Les matériaux ont été apportés en quantité suffisante.
………………………………………………………………………………….
15. Où es-tu, maman ? – Je suis au marché.
..........................................................................................................................................................

Thí dụ :
- Tôi bị đau ruột dư, tôi phải đi nhà thương gấp. 
(J’ai une crise d’appendicite, je dois aller à l’hôpital en urgence.)
- Được đi học là 1 điều rất may mắn.
 (Pouvoir aller à l’école est une grande chance.)



Việt ngữ  n Nghĩa sĩ - cấp VIII

TNTT Việt Nam tại Pháp10

Trong xã hội có rất nhiều nghề. Nghề nào cũng cần có thời gian để được đào tạo. Có nghề 

phải học nhiều năm nhưng cũng có nghề chỉ cần học vài tháng mà thôi.

Bác sĩ, nha sĩ, kĩ sư, luật sư, giáo sư ... là những nghề cần phải học nhiều năm. Những nghề 

chỉ cần học một thời gian ngắn là công nhân hãng xưởng, tài xế các loại xe, nhân viên bán 

hàng…Ngoài ra còn có những nghề cần sự khéo tay như thợ may, thợ hớt tóc…

Nghề nào cũng quý và cần thiết cho xã hội.Tuỳ theo khả năng và sở thích, mỗi người đều 

có thể tự chọn cho mình một nghề thích hợp.

Thợ may, may quần áo cho chúng ta mặc. Công nhân các hãng xưởng làm ra các vật dụng 

cho ta dùng hằng ngày. Tài xế lái xe công cộng ( xe lửa, xe điện, xe buýt) giúp chúng ta di 

chuyển dễ dàng. Thầy cô giáo dạy học để mở mang trí tuệ cho chúng ta. Nha sĩ chữa răng, 

bác sĩ và y tá chăm sóc sức khoẻ cho mọi người. 

Nghề nào cũng có ích. Người ta thường nói : « không có nghề xấu, chỉ có người xấu mà 

thôi ». Vì thế, ta không nên phân biệt nghề cao quý hay nghề thấp hèn.

Giải nghĩa :

- Xã hội:  :........................................................................................................................................

- Sự khéo tay :  ................................................................................................................................

- Sở thích :  .....................................................................................................................................

- Khả năng :  ...................................................................................................................................

- Vật dụng :  ....................................................................................................................................

- Di chuyển :  ..................................................................................................................................

- Trí tuệ :  ........................................................................................................................................

- Chăm sóc :  ..................................................................................................................................

- Phân biệt :  ...................................................................................................................................

- Thấp hèn :  ....................................................................................................................................

BÀI HỌC 3 (BA)

Nghề nghiệp (métier)
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Bài tập :

1- Tập đối thoại như bài mẫu sau đây, thay đổi từ vựng về nghề nghiệp.
Đối thoại : Tại quan thuế
- Chào anh, anh tên gì ?
- Chào chị, tôi tên là Phạm Minh Tâm.
- Anh làm nghề gì ?
- Tôi là nhà báo. 
- Vậy cô kia tên, họ là gì ?
- Cô ấy tên Nguyễn Kim Mai.
- Cô Mai cũng là nhà báo hả ?
- Không đâu, cô ấy chưa đi làm, cô ấy còn là sinh viên.
Chú ý : anh làm nghề gì ?(= anh làm gì ?) – Tôi là…..

2- Viết lại và thêm dấu 
Cần Phải Học

Ai cung cân phai hoc. Co hoc thi sư hiêu biêt mơi rông, viêc lam mơi đat đươc kêt qua tôt.
Ngươi không hoc thi chi biêt tay lam, chân chay, đâu đôi, vai mang. Người có hoc co thê 
lam viêc mau le va nhe nhang hơn nhơ vao sư khôn ngoan cua khôi oc.
Cung môt nghê, môt viêc lam ma kêt qua cua ngươi co hoc va ngươi không hoc hơn kem
nhau rât xa. Vì thê, viêc học cân thiêt đôi vơi tât ca chung ta, nhât la giơi tre.

Trần Trọng Kim
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3- Viết văn : Sau này, em thích làm gì ? Tại sao ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………



Việt ngữ  n Nghĩa sĩ - cấp VIII

TNTT Việt Nam tại Pháp12

Trần Quốc Tuấn là một danh tướng nhà Trần. Ông được phong tước vương nên còn được 

gọi là Hưng Đạo Vương.

Năm 1283, quân Mông Cổ (nhà Nguyên) tràn qua xâm lăng nước ta lần thứ hai. Vua Trần 

Nhân Tông thấy khí thế giặc quá mạnh, có ý muốn đầu hàng để dân đỡ khổ. Hưng Đạo 

Vương tâu: “Nếu bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu tôi trước”. Hưng Đạo Vương còn viết 

« Hịch Tướng Sĩ » để nâng cao tinh thần quân lính. Chính nhờ tinh thần quyết chí của 

mọi tầng lớp, từ vua đến dân, mà nhà Trần đã đánh đuổi được quân Mông Cổ.

Đến năm 1287, quân Mông Cổ lại đem quân sang đánh nước ta lần thứ ba. Tại sông Bạch 

Đằng, Hưng Đạo Vương cho đóng cọc sắt nhọn xuống lòng sông. Đợi nước lên, quân ta 

mang thuyền nhỏ ra khiêu chiến, dụ giặc qua chỗ đóng cọc. Đến lúc nước xuống, quân ta 

quay lại quyết đánh, khiến giặc phải rút lui. Chiến thuyền của chúng bị cọc sắt đâm lủng, 

chìm đắm hết. Quân ta phục sẵn ở hai bên bờ sông tràn ra đánh khiến quân giặc chết rất 

nhiều. Quân Mông Cổ đại bại phải rút chạy về nước.

Ngoài tài dụng binh, Hưng Đạo Vương còn làu thông kinh sử và có nhiều mưu lược. Ông 

đã thảo ra bộ “Binh Thư Yếu Lược” và bộ “Vạn Kiếp Bí Truyền” để dạy các tướng sĩ cách 

tác chiến và dùng mưu kế. 

Giải nghĩa:

- Phong tước vương : Ban cho chức lớn nhất trong các chức sau : vương , công , hầu, bá, tử, 

nam.

Nhà Trần 
(1225 - 1413) ba lần đại phá quân Nguyên

Trần Quốc Tuấn và Trận Bạch Đằng

BÀI HỌC 4 (BỐN)

Lịch sử
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1- Trần Quốc Tuấn được phong tước vương nên còn được gọi là gì ?

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

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

2- Ông tâu điều gì khi vua Trần Nhân Tông muốn hàng ?

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

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

3- Để đánh bại quân Mông Cổ trên sông Bạch Đằng, ông dùng mưu gì ?

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

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

4- Trần Quốc Tuấn soạn thảo những bộ sách gì để dạy tướng sĩ ?

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

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

Câu hỏi :

- Khí thế: Sức mạnh tinh thần.

- Đầu hàng: chịu thua, nhận thua, phục tùng.

- Khiêu chiến: thách thức quân địch ra đánh.

- Đại bại: Thua to, thua trận hoàn toàn. 

- Dụng binh: Tài điều khiển quân sĩ, tài bày mưu đánh trận.
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Nền kinh tế nước ta dựa vào nông nghiệp vì nhờ vào ưu điểm màu mỡ của đất đai do phù 
sa bồi đắp từ rất nhiều sông ngòi. 70% (phần trăm) dân số nước ta sống về nghề nông và 
80% hàng hoá xuất cảng là nông phẩm.
Nông phẩm xuất cảng chủ yếu là lúa gạo và cà phê. Sau đó là trà, tiêu, các loại trái cây. 
Nông nghiệp của ta chưa được cơ giới hoá. Kĩ thuật canh tác theo khoa học chưa được áp 
dụng đúng mức trên toàn lãnh thổ. Nông dân Việt Nam có đất sở hữu canh tác ít nhất trên 
thế giới.
Nước ta có nhiều đồng cỏ thuận tiện cho việc chăn nuôi. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi của 
nước ta chỉ là phụ thâu của người nông dân vì chỉ có tính cách gia đình. Nuôi gia súc để 
canh nông hay chuyên chở như : trâu, bò, ngựa, hoặc cho thịt như: gà, vịt, heo, dê…
Những năm gần đây mới bắt đầu xuất hiện khuynh hướng chăn nuôi công nghệ nhưng 
vẫn chưa có tính cách vĩ mô.
Giải nghĩa :
- Nông nghiệp : nghề trồng trọt.
- Nông phẩm : sản phẩm gặt hái từ trồng trọt và chăn nuôi.
- Xuất cảng : hàng hoá bán ra nước ngoài.
- Ưu điểm : điểm tốt, lợi thế.
- Canh tác : việc trồng trọt.
- Phụ thâu : thâu nhập nhỏ, không đáng kể.
- Gia súc : thú vật nuôi trong vườn nhà hoặc các đồn điền, trang trại.
- Khuynh hướng : hướng theo, xoay theo, xu hướng.
- Vĩ mô : vĩ đại và quy mô, to lớn và sắp xếp có tính cách khoa học.

BÀI HỌC 5 (NĂM)

Nông nghiệp - chăn nuôi
Địa lí
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Câu hỏi :

Bài tập : viết lại và thêm dấu

1- Bao nhiêu phần trăm dân ta sống về nghề nông ?

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

2- Bao nhiêu phần trăm hàng hoá xuất cảng là nông phẩm ? 

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

3- Ở nước ta, chăn nuôi có quan trọng bằng nông nghiệp không ?

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

4- Người ta nuôi gia súc để làm gì ?

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

Người khôn hơn loài vật
Ngay xưa co môt ngươi đi cay, đanh đâp con trâu thê nào con trâu cung phai chiu.  
Con cop ngôi trên bơ nom thây, mơi hoi trâu răng : 
- ‘ Trâu kia, mày to lơn dương ây, sao mày đê cho no đanh đâp như thê ? ’
Trâu tra lơi : ‘ Ngươi tuy be nhưng tri khôn cua ho lơn ’. Cop lây lam la, không biêt tri 
khôn như thê nao, mơi bao ngươi răng :
- ‘ Ngươi kia, tri khôn cua may đâu, cho tao xem ’ ! 
Ngươi noi : ‘ Tri khôn tôi đê ơ nha ’   
- ‘  May vê lây đi ’. 
- ‘ Tôi vê, ông ăn mât trâu cua tôi thi sao ? Ông co thuân đê cho tôi troi ông lai, rôi tôi vê 
lây cho ông xem ’ . 
Cop muôn xem nên đông y cho ngươi troi. Troi xong, ngươi lây băp cay đanh no. Vưa 
đanh vưa bao răng : ‘  Tri khôn cua ta đây ’.

Trích Quốc văn giáo khoa thư
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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Ở nhà quê, quanh năm ngày tháng, ai cũng chăm về việc cày cấy: sớm tối lo làm ăn, hết
công nọ đến việc kia, không mấy khi được nhàn hạ.
Khi hạt giống đã gieo xuống đất, người làm ruộng mong được nắng, được mưa cho cây mạ
mọc lên, đem ra cấy vào ruộng. Cày cấy xong, nhưng công việc vẫn chưa  xong, còn phải 
bón phân, nhổ cỏ. Lỡ khi trời nắng, ruộng khô, họ phải tát nước cho cây lúa được tươi tốt, 
mạnh mẽ thì mới mong có bông lúa, hạt thóc tốt chắc. 
Đến khi lúa chín thì gặt về, đập, phơi khô. Bấy giờ họ mới chắc chắn có thóc, gạo để ăn.
Nghề làm ruộng khó nhọc như thế, cho nên người dân ở thôn quê phải làm việc cần mẫn
quanh năm.

Giải nghĩa:

- Quanh năm ngày tháng ............................................................................................................ :  

- Nhàn hạ ....................................................................................................................................... :  

- Hạt giống ..................................................................................................................................... :  

- Cần mẫn ...................................................................................................................................... :  

Câu hỏi:

1- Ở nhà quê, mọi người rảnh rỗi hay bận rộn ? Tại sao ?

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

2- Hạt thóc gieo xuống đất sẽ mọc lên cây gì ?

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

3- Chép lại các câu văn tả việc làm khó nhọc của nông phu (người làm ruộng) ?

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

4- Tìm đại ý bài trên.

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

5- Sắp thứ tự các hình minh hoạ về các giai đoạn của mùa lúa (hình minh hoạ trang 17).

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

Công việc của người làm ruộng
BÀI HỌC 6 (SÁU)
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Bài tập :  viết lại và thêm dấu

Cánh đồng Hậu Giang

Ra khoi thanh phô Sai Gon vai cây sô, đi vê neo Hâu Giang, du khách thây toàn ruông là 

ruông.

Canh đông phăng li như môt tâm tham xanh mênh mông không biêt đâu là giơi han. Xe 

cang chay, đông lua lai càng mơ rông ra bát ngát. Ngươi ta tương dù có đi đên tân chân trơi 

cung không hêt đươc ruông. Thinh thoang trên song lua râp rơn nôi lên môt vai lang xom 

dươi bong dưa xanh um tum. Trên các thưa ruông, thâp thoang lân vơi mau xanh cua lua 

la bong đen cua nha nông đang lui hui lam viêc.

Trong khoang ruông bao la ây, chi nghe thây gió thôi ri rao xuyên qua ke la, canh cây.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................
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Một ông lão làm ruộng, có bốn người con trai. Một hôm, 
ông gọi cả bốn người lại trước một cái bàn, trên để một bó 
đũa và một túi bạc. Ông bảo :
- Hễ đứa nào bẻ gãy được bó đũa này, thì ta cho túi bạc.
Bốn người con, mỗi người thử một lượt, không ai bẻ được. 
Ông già bèn cởi bó đũa ra, bẻ từng chiếc một, thì bẻ gãy 
như chơi. 
Các con nói rằng :
- Nếu bẻ từng cái một thì chẳng khó gì.
Người cha bảo rằng: 
- Này các con, như thế thì các con biết rằng : muốn có sức mạnh thì phải hợp quần. Khi ta 
chết rồi, thì các con phải nhớ đến chuyện bó đũa này. Các con phải thương yêu nhau, đùm 
bọc lấy nhau, thì mới đủ thế lực mà đối với người ngoài.

Trích Quốc văn giáo khoa thư

Giải nghĩa :

- Túi bạc :  .......................................................................................................................................

- Thử một lượt :  .............................................................................................................................

- Hợp quần :  ..................................................................................................................................

- Sức mạnh :  ..................................................................................................................................

Đại ý : Muốn có sức mạnh thì phải đoàn kết.

Câu hỏi : 

1- Gia đình ông  lão có mấy người con ?

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

2- Người cha nói gì với các con ?

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

3- Tại sao không ai bẻ gẫy được bó đũa ?

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

4- Câu chuyện này có ý khuyên ta điều gì ?

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

Anh em phải đùm bọc nhau
BÀI HỌC 7 (BẢY)
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Bài tập : viết lại và thêm dấu

Bàn Tay

Ban tay em năm ngon.

Co ngon ngăn, ngon dai.

Như anh em môt nha.

Co ke hơn ngươi kem.

Nhưng cung môt me cha.

Phai thương yêu đoan kêt.

Mơi thât la khôn ngoan.

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................
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C’est une catégorie de mots placés devant les noms pour les classifier selon leurs séries ou 
leurs aspects caractéristiques.
Sans classificateur, le nom désigne la catégorie d’êtres ou de choses  en général. 
Comparer :  
- Tôi ăn bánh.  /  Tôi ăn 1 cái bánh.
( Phải dùng loại từ sau số đếm.)
- Tôi thích chó.  /  Tôi thích con chó hay vẫy đuôi này.
Le classificateur peut être employé seul comme un pronom.
Exemple :  
- Cho tôi 1 cái.
- Cái nào ?
- Cái này.   
Quelques principaux classificateurs :
1- Cái : 
- Choses inanimées : cái bàn, cái nhà …
- Verbes substantivés : cái ăn, cái mặc...
- Adjectifs substantivés : cái đẹp, cái hay, cái dở ...
2- Con 
- Thú vật : con chó, mèo, cá, bò, kiến… 
-  Một vài danh từ  có tính di động : con sông, con suối, con kênh, con đường, con mắt, con 
dao.
3- Cây :  
- Cây cối : cây cam, cây tùng…
- Những vật có hình dáng thon, dài : cây bút, cây đàn, cây thước kẻ, cây cột, cây roi, cây 
gậy, cây đũa..
4- Quả, trái : 
- Trái cây hái trên cây : cam, dâu,  táo, xoài,  đu đủ, chuối, dừa, chanh…                               
- Những vật có hình dáng tròn tròn : quả Địa cầu (trái đất), trái tim, trái bong bóng,  
trái banh…
5- Củ : trái cây đào từ dưới đất : củ khoai tây, củ hành, củ tỏi, củ cà rốt, củ cải..
  

Loại từ (classificateur)
BÀI HỌC 8 (TÁM)
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Câu đố :

1. Lá gì mọc ở trong người ? 

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

2. Trái gì ngừng đập thì hơi thở tàn ? 

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

4. Cây gì làm trẻ khóc ào như mưa ? 

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

5. Cây gì che nắng che mưa ? 

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

6. Cây gì thiếu nó thì đừng ăn cơm ? 

..........................................................................................................................................................
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1- Tôi là chúa tể rừng xanh. (……..)

Hỏi đi, huyền đến thì thành đầm, ao. (……..)

Huyền bay, sắc lại điền vào.

Thành ra chỗ trũng người đào xưa nay. (……..)

2- Tôi là vật học trò dùng.  (……..)

Bỏ đầu sẽ bé nhất trong một nhà. (……..)

Khúc đuôi, nếu bỏ nốt ra.

Ý trời ! Tôi mập như là con heo. (……..)

3- Em là màu của lá cây. (……..)

Bỏ đầu đi sẽ lớn khôn nhất nhà. (……..)

Chia đôi nửa dưới lìa ra.

Nửa trên còn lại, chẳng là gần nhau. (……..)

4- Mang tên em gái cha tôi. (……..)

Ngã vào thành bữa tiệc ôi linh đình. (……..)

Có huyền to lớn thân hình. (……..)

Hỏi vào, để nối đầu , mình với nhau. (……..)

5- Nhờ em mới có lúa non. (……..)

Hỏi đi dấu nặng là hồn.. eo ơi ! (……..)

Sắc vào thường gọi « mẹ ơi ». (……..)

Thêm « n » thành một giống người Cao Nguyên. (……..)

Câu đố chữ
BÀI HỌC 9 (CHÍN)
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Một hôm, con cáo gặp con gà trống ở bụi tre. Gà sợ, kêu rối rít. Cáo cũng sợ chủ nhà bắt 
được  thì họ đập chết. Cáo bèn lấy điều ngon ngọt dụ dỗ gà rằng : 
- « Sao bác lại gắt gỏng như vậy ? Tôi với bác là họ hàng, bà con với nhau cả đây mà. »
Gà thấy Cáo nói thân thiện dễ nghe, liền cất tiếng gáy vui vẻ lắm. Cáo khen nức nở :
- « Ôi chao ! bác gáy sao mà hay như thế ! Song tôi còn nhớ  khi xưa ông nhà ta gáy còn 
hay gấp mấy vì lúc cụ gáy, cụ cứ nhắm mắt lại. »
Gà lại gáy, nhưng vẫn còn ngờ vực, chỉ nhắm mỗi một mắt mà thôi. Cáo ở dưới làm bộ gõ 
nhịp, vừa cười vừa nói : 
- « Ôi chao ! Ôi hay ! Hay quá ! Nhưng nếu bác nhắm cả hai mắt lại mà gáy thì tôi chắc 
chắn là bao nhiêu gà ở xung quanh đây nghe thấy sẽ nổi cơn ghen mà chết.»
Gà đắc ý, nhắm tít cả hai mắt lại, định gáy cho thật hay. Nhưng vừa há mỏ thì Cáo đã nhảy 
chồm lên, cắn cổ, tha về hang để ăn thịt.
Ôi ! Mật ngọt chết ruồi ! Hay nghe nịnh hót có khi  hại đến thân.

Phỏng theo Quốc văn giáo khoa thư

Giải nghĩa từ vựng  :

- Con cáo :  .....................................................................................................................................

- Bèn :  .............................................................................................................................................

- Dỗ, dụ dỗ :  ..................................................................................................................................

- Gắt gỏng : .....................................................................................................................................

- Rối rít :  .........................................................................................................................................

- Đắc ý : ...........................................................................................................................................

- Ngờ vực:  ......................................................................................................................................

- Gõ nhịp : ......................................................................................................................................

- Nhắm tít :  ....................................................................................................................................

- Mật ngọt chết ruồi : ....................................................................................................................

- Nịnh hót :  ....................................................................................................................................

Con cáo và con gà trống
BÀI HỌC 10 (MƯỜI)
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Bài làm  :

1) Tìm từ phản nghĩa với từ được gạch dưới sau đây :
a) Bác gáy hay quá >< ………………………………….. 
b) Lúc cụ gáy, cụ cứ nhắm tít mắt lại >< ………………………………….

2) Tìm từ đồng nghĩa với từ được gạch dưới sau đây :
a) Họ đập chết = ………………………………………………
b) Cáo bèn lấy điều ngon ngọt. = …………………………………………..

3) Tìm từ sao cho thích hợp : 
Gà gáy, Chim………………….….., Chó ……………………………, Mèo ……………..……. , 
Ngựa ……………………………, Voi …………………..……. , Cọp ……………..………….

Câu hỏi :
1- Tại sao gà lại sợ cáo ?
..........................................................................................................................................................
2- Cáo nói gì cho gà bớt sợ ?
..........................................................................................................................................................
3- Cáo dụ dỗ gà bằng cách nào ?
..........................................................................................................................................................
4- Người ưa nịnh hót thường bị lợi dụng ra sao ?
..........................................................................................................................................................
5- Cáo có nói thành thật với gà không ? Dẫn chứng.
..........................................................................................................................................................
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Trần Quốc Toản là một dũng tướng đời nhà Trần. Ông lập được nhiều chiến công nên 

được vua Trần Nhân Tông (1279-1293) phong tước Hoài Văn Hầu.

Năm 1283, Thái Tử Thoát Hoan (con vua nhà Nguyên) dẫn quân Mông Cổ sang xâm lăng 

nước ta lần thứ hai. Thế giặc rất mạnh. Vua Trần Nhân Tông mở hội nghị các tướng lãnh 

ở bên sông Bình Than (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh), để bàn việc chống giặc. Lúc bấy giờ, Trần 

Quốc Toản còn nhỏ tuổi cũng đi theo nhưng không được dự bàn. Ông tức giận, tay cầm 

quả cam bóp nát lúc nào không biết.

Khi tan hội, Trần Quốc Toản liền tụ họp những người thân thuộc cùng dân chúng trong 

làng, sắm sửa vũ khí cùng may một lá cờ thêu 6 chữ “Phá cường địch, báo Hoàng ân” rồi 

đem quân đi đánh giặc. Năm 1285, ông cùng tướng Trần Nhật Duật, Nguyễn Khoái đánh 

quân Toa Đô ở bến Hàm Tử. Sau đó, tại bến Chương Dương ông cùng với các tướng Phạm 

Ngũ Lão và Trần Quang Khải đánh tan quân Nguyên. Thái tử Thoát Hoan phải bỏ chạy về 

nước.

Giải nghĩa :

- Phong tước : Ban cho chức tước, địa vị.

 - Hội nghị : Hội họp để bàn luận về một việc gì.

- Dự bàn : tham dự và bàn bạc ; đi họp và cho ý kiến.

- Vũ khí : Vật dụng để đi đánh trận.

- Phá cường địch : Đánh giặc mạnh. 

- Báo hoàng ân : Đền ơn vua.

Nhà Trần 
(1225 - 1413) ba lần đại phá quân Nguyên

Trần Quốc Toản

BÀI HỌC 11 (MƯỜI MỘT)

Lịch sử



 Ngày................. tháng.................. năm .................. 
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Câu hỏi :

1- Ông Trần Quốc Toản là tướng thuộc đời vua nào ?

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

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

2- Khi quân Nguyên sang đánh nước ta lần thứ hai, vua Trần Nhân Tông mở hội nghị bàn 

việc chống giặc ở đâu ?

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

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

3- Tại sao Trần Quốc Toản không được dự bàn việc đánh giặc ?

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

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

4- Tại sao ông được tôn là anh hùng ?

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

..........................................................................................................................................................
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BÀI HỌC 12 (MƯỜI HAI)

Nước ta  giáp với Biển Đông có bờ biển trải dài  3260 cây số từ  Bắc xuống Nam. Biển này 
thuộc Thái Bình Dương.
Biển Đông có những dòng hải lưu chứa nhiều tiểu sinh vật cùng rong rêu rất thu hút các 
loại tôm cá lớn nhỏ. Cùng với hệ thống sông ngòi, kênh lạch chằng chịt nên sinh hoạt ngư 
nghiệp từ nghìn xưa của dân ta rất đa dạng và sôi động.
Chúng ta xuất cảng rất nhiều những tôm, cua, ghẹ, sò, ốc …, cùng các loại cá biển như : 
thu, mòi, nục, bạc má …, hoặc cá sông như : lóc, trê, chép … . Ngoài ra, ngư sản còn được 
chế biến thành các loại khô (khô mực, khô cá thiều), mắm (cá trèn, cá sặc) …  
Phan Thiết và Phú Quốc là hai địa phương sản xuất nước mắm danh tiếng.
Ngư sản là nguồn thực phẩm chính cung cấp nhiều chất đạm cho dân ta. Trong mọi bữa 
ăn đều không thể thiếu những món ăn như: tôm kho tộ, cá lóc nấu canh chua, cá thu 
chưng tương…

Giải nghĩa:
- Ngư nghiệp : nghề đánh, bắt và nuôi cá.
- Hải lưu : dòng nước  chảy trong biển.
- Tiểu sinh vật : loại động vật nhỏ.
- Thực phẩm : thức ăn.

Ngư nghiệp 
Địa lí



 Ngày................. tháng.................. năm .................. 
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Câu hỏi :

1- Nước ta có bờ biển dài bao nhiêu cây số ?
..........................................................................................................................................................
2- Nêu tên một số hải sản mà em biết.
..........................................................................................................................................................

Bài tập : viết lại và thêm dấu

Thăm Nha Trang
Nha Trang năm ven bơ biên trung phân la thanh phô du lich cua Viêt Nam.
Tôi đên đây vao môt buôi chiêu mua ha. Giơ nay nhiêu ngươi đa ra dao mat ngoai bơ biên. 
Tuy nhiên phô xa cung không kem ve nao nhiêt, nhât la ở phô chơ. Hai bên con đương 
nhưa thăng tăp, san sat nhưng cưa hang tap hoa, cưa hiêu ban lâm san và hai san.
Sau khi đi thăm viên Pasteur, Hai Hoc Viên, phi cang, trương Đai Hoc Hai Quân, tôi ra 
bai biên. Trên bai cat hinh ban nguyêt năm dai giưa hai hang dưa va phi lao, nhưng ta ao 
đu cac mau bay phât phơi. Ngoai xa, nhưng canh buôm trăng in trên nên trơi trong xanh; 
nhưng hon đao - nhât la hon Chông - lô nhô trên măt nươc biên phăng lăng, thâp thoang 
nhưng bong chim  Hai Âu đi về.

Chiêu Đăng

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....................................................................................................................................................
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Đã gần bảy giờ tối. Ngoài trời đang mưa to và gió lạnh.

Chưa thấy ba về, Tâm lo lắng khẽ nói :

- Sao chiều nay ba mình đi làm về trễ vậy?

Tâm vừa nói xong thì ba đẩy cửa bước vào nhà, những hạt mưa còn đọng trên

mái tóc. Ông Hiền đưa cho con một hộp giấy xinh xắn rồi nói:

- Ba mua cho con chiếc áo len này đấy. Hãy mặc thử xem có vừa không ?

Thì ra ba Tâm đã chịu rét mướt để lo cho con được ấm áp.

Tâm lễ phép cám ơn ba và tự nhủ phải chăm học hơn nữa để cha mẹ được vui

lòng.

Giải nghĩa :

- Đọng :  ..........................................................................................................................................

- Rét mướt : ....................................................................................................................................

- Tự nhủ :  .......................................................................................................................................

Đại ý : Người cha chịu rét lạnh để đi mua áo ấm cho con.

Tình Cha Con
BÀI HỌC 13 (MƯỜI BA)



 Ngày................. tháng.................. năm .................. 
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Câu hỏi :

1- Mấy giờ rồi mà ba Tâm chưa đi làm về ?
..........................................................................................................................................................
2- Bên ngoài trời như thế nào ?
..........................................................................................................................................................
3- Tại sao ba của Tâm hôm nay lại đi làm về trễ ?
..........................................................................................................................................................
4- Tâm tự nhủ điều gì ?
..........................................................................................................................................................

Viết lại và thêm dấu :

Rê. . . . . . . . . hoa. 
Rê sâu ai biêt la hoa  
Xoăn đau num ruôt lam ra nu cươi. 
Im trong long đât rôi bơi 
Chăt chiu tưng giot, tưng lơi lăng im. 
Uông tưng giot nươc đơi quên 
Ăn tưng thơ đa dưng nên săc hông 
Nơ rôi, trông dê như không. 
Môt vung sang đong, môt vung hương bay. 
Tu, tan mau sâc môt ngay 
Măt trôi hôm, măt trơi mai ngoanh cươi 
Băt đâu tư rê em ơi ! 
Chế Lan Viên

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................
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Mẹ tôi yêu hoa thiên lý như yêu chồng con. Chả biết màu xanh dìu dịu của lá và hương 

thơm nhẹ nhàng của hoa thiết tha là bao mà mẹ tôi âu yếm nó như thế.

Thường thường mẹ tôi trồng từng khóm. Mẹ bắc khum khum một cái giàn. Chiều chiều 

mẹ xách nước tưới vào gốc cho cây chóng lớn. Khi lá theo cành lên kín đầy giàn và khi loài 

ve sầu rủ rê mùa hạ sang thì họ hàng nhà bọ ngựa đã tha thẩn cả ngày leo bò lên giàn hoa 

lý xanh tươi.

..........

Tôi được sống với họ hàng bên ngoại nhởn nhơ cả ngày thả diều, câu cá. Mẹ tôi dạy anh 

em tôi học. Tôi lớn dần trong sự chiều chuộng, trong sự bình thản mơ màng của mẹ tôi. 

Tâm hồn tôi đã ướp chung với hoa bưởi, hoa nhài, hoa lý. Tôi chỉ muốn đời đời sống trên 

mảnh đất làng quê, bên cạnh những cuộc đời giản dị biết thương yêu nhau thành thật như 

tình khoai lúa. 

Trích Hoa thiên lý (Duyên Anh)

Chú thích : 

Đây là áng văn tự thuật, nên câu văn luôn hàm chứa tình cảm của tác giả (người kể = tôi ). 

Giải nghĩa:

- Hoa thiên lý :  ..............................................................................................................................

- Âu yếm : ......................................................... : ………………………………………………… 

- Khum khum : ..............................................................................................................................  

- Dìu dịu : ........................................................................................................................................  

- Giàn : ............................................................................................................................................  

- Ve sầu : ..........................................................................................................................................  

- Bọ ngựa : ......................................................................................................................................  

- Tha thẩn : .....................................................................................................................................

Mẹ tôi
BÀI HỌC 14 (MƯỜI BỐN)



 Ngày................. tháng.................. năm .................. 
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Câu hỏi :

1- Người mẹ được diễn tả ra sao ? (Hiền, dữ, yêu thương, hận thù, chăm sóc, biếng lười, 

đơn sơ, cầu kì, đơn giản, mơ mộng, nhiều tham vọng..)

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

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

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

2- Tuổi thơ của tác giả được in đậm bằng nét nào ?

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

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

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

- Nhởn nhơ : ...................................................................................................................................

- Chiều chuộng : ........................................................................................................................... :  

- Bình thản : .................................................................................................................................. :  
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Vào cuối những năm của thế kỷ 19 tại nước Mỹ xa xôi, trong một khu phố người ta thường 
thấy một cậu bé nghèo bán hàng rong với ước muốn có tiền để trang trải học phí cho 
mình.
Một ngày kia, cậu bé bán hàng, nhưng không có người mua, mà bụng lại đói cồn cào. Lục 
túi lại chỉ còn mấy đồng tiền ít ỏi, không biết làm sao hơn, cậu liều đến xin ăn tại căn nhà 
gần đó.
Thật bất ngờ và lúng túng khi cậu thấy người mở cửa lại là một cô bé rất dễ thương. Xấu 
hổ, nên thay vì xin gì để ăn, cậu chỉ dám xin một li nước uống cho đỡ đói. Nhìn dáng vẻ 
của cậu, cô bé hiểu ngay là cậu đang đói, nên bưng ra cho cậu một li sữa lớn.
Cậu bé uống xong, hỏi : 
- Tôi nợ bạn bao nhiêu ? 
Cô bé trả lời không do dự : 
 - Bạn không nợ tôi gì cả, vì mẹ tôi dạy rằng : « Không bao giờ nhận tiền khi làm điều tốt.» 
Cậu bé cám ơn và ra đi. Cậu cảm thấy mạnh mẽ và tự tin hơn vì thấy rằng cuộc đời này 
vẫn còn vô vàn những điều tốt đẹp.
Nhiều năm sau, cô bé đó nay đã lớn nhưng mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Các bác sĩ 
trong vùng đều bó tay và phải chuyển cô lên bệnh viện trung tâm thành phố để các chuyên 
gia chữa trị.
Bác sĩ Howard Kelly được mời đến. Khi thấy tên, địa chỉ của bệnh nhân, một tia sáng lóe 
lên trong mắt ông. Ông bật dậy, đi gặp người bệnh và lập tức nhận ra vị ân nhân của ông 
năm xưa. Ông đã gắng sức chữa trị, và sau một thời gian dài, cô đã được chữa khỏi và bình 
phục hoàn toàn.
Bác sĩ Howard Kelly yêu cầu bệnh viện chuyển cho ông hóa đơn viện phí trước khi đưa nó 
đến cho cô, và ông viết thêm gì đó bên cạnh tờ hoá đơn.
Nhận được hoá đơn cô lo sợ không dám mở ra, bởi cô chắc chắn rằng cho đến hết đời cô 
cũng khó mà thanh toán hết số tiền này. Cuối cùng lấy hết can đảm, nhìn vào tờ hoá đơn 
và chú ý đến dòng chữ bên cạnh : « Đã thanh toán đủ bằng một li sữa. » 
 Ký tên 
 Bác sĩ Howard Kelly 
Nghẹn ngào và vô cùng xúc động trước nghĩa cử của vị bác sĩ đầy lòng nhân ái, cô thốt lên 
trong nước mắt :

Một li sữa
BÀI HỌC 15 (MƯỜI LĂM)
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Câu hỏi :

1- Cậu bé đã làm gì khi quá đói ?

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

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

2- Cô bé đã làm gì để giúp đỡ cậu bé ?

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

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

3- Những năm sau, khi bị bệnh nặng, cô bé đã được ai cứu chữa ?

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

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

4- Vị bác sĩ chính là ai trong câu chuyện này, và ông đã làm gì khi nhận ra ân nhân của 

mình ?

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

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

5- Các em rút ra được những bài học gì trong câu chuyện này ?  

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

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

- Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa, vì Chúa đã rộng ban tình thương của Ngài qua trái tim và bàn 
tay của một con người.
 Đây là câu chuyện có thật. Bác sĩ Howard Kelly là một bác sĩ sản- phụ khoa rất nổi tiếng và 
cũng là người đã sáng lập ra khoa ung thư tại trường Đại học John Hopkins năm 1895.

Nguồn Internet
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Ông Trần Bình Trọng vốn họ Lê (dòng dõi vua Lê Đại Hành), nhưng nhờ lập nhiều chiến 

công nên được vua Trần phong tước Vương và được đổi sang họ Trần.

Năm 1283, quân Mông Cổ (nhà Nguyên) sang xâm lăng nước ta lần thứ hai. Thế giặc rất 

mạnh, thành Thăng Long bị thất thủ. Hưng Đạo Vương phải rước vua Trần Nhân Tông 

(1279-1293) về Hải Dương lánh giặc.

Năm 1285, Thái Tử Thoát Hoan (con vua nhà Nguyên) đem quân đánh chiếm Hưng Yên. 

Ông Trần Bình Trọng đem quân ra chận đánh, chẳng may bị giặc bắt. Thoát Hoan biết ông 

là một tướng tài muốn dụ về hàng nên đối đãi tử tế. Khi bị dò hỏi việc nước thì ông không 

nói. Thoát Hoan mới hỏi: “Ông có muốn làm Vương đất Bắc không?”. Trần Bình Trọng 

quắc mắt trả lời: “Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Nay ta đã bị bắt 

thì chỉ có chết thôi, chớ hỏi lôi thôi nữa”. Thoát Hoan thấy không thuyết phục được ông, 

bèn đem giết.

Trần Bình Trọng quả là một vị anh hùng của nước ta.

Nhà Trần 
(1225 - 1413) ba lần đại phá quân Nguyên

Trần Bình Trọng

BÀI HỌC 16 (MƯỜI SÁU)

Lịch sử



 Ngày................. tháng.................. năm .................. 
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Câu hỏi :

1- Ông Trần Bình Trọng thuộc dòng dõi vua nào ?

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

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

2- Ông Trần Bình Trọng được phong tước gì ?

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

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

3- Quân Nguyên dụ hàng ông bằng cách nào ?

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

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

4- Ông đã trả lời quân Nguyên như thế nào ?

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

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

Giải nghĩa:

- Xâm lăng : Mang quân đánh để chiếm lấy. 

- Thất thủ: Bị quân địch chiếm, bị thua. 

- Thuyết phục : Dùng lời nói để làm cho người ta theo mình. 

- Quả là : Thật là, hẳn là.
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Ôi vui quá ! Ngày đi cắm trại,

Xa mái trường lên mãi rừng xanh,

Líu lo chim hót trên cành,

Nước hồ trong vắt, bức tranh tuyệt vời !

Lều đây đó dựng nơi bóng mát,

Cùng nắm tay ta hát bài ca,

Cổng chào ngay lối vào ra,

Trò chơi sắp sẵn, chúng ta bắt đầu.

Giờ ăn trưa, thoắt đâu đã đến,

Cùng thầy cô thân mến sum vầy,

Mỗi người góp một bàn tay,

Thức ăn đạm bạc, lòng đầy hân hoan.

Trò chơi lớn, lại càng hăng hái,

Mở mật thư, tìm lại dấu đi,

Băng rừng vượt suối xá chi,

Cho quên ngày tháng học thi miệt mài.

Trại Hè
BÀI HỌC 17 (MƯỜI BẢY)



 Ngày................. tháng.................. năm .................. 
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Giải nghĩa: :

- Trong vắt:  ....................................................................................................................................

- Tuyệt vời:  .....................................................................................................................................

- Thoắt đâu:  ...................................................................................................................................

- Đạm bạc:  .....................................................................................................................................

- Miệt mài: ......................................................................................................................................
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Phụ lục - Giải thích từ vựng
Viết tắt: dt: danh từ - tt: tính từ - đt: động từ - trt: trạng từ - 

gt: giới từ - tng: tục ngữ

A
-  Âu yếm : đt. Biểu lộ tình thương yêu , trìu mến bằng dáng điệu , cử chỉ, giọng nói.
B
- Bàng bạc : tt. Lan khắp nơi, tràn ngập một cách mờ nhạt, không nổi bật.
- Bèn : trt.  Liền
- Bọ ngựa : dt. Côn trùng chân cao, cánh mềm, cổ nhỏ, mình thon ( mante religieuse)
- Bình thản : tt. Tự nhiên như không có việc gì xảy ra 
C
- Cần mẫn : tt. Siêng năng và mau mắn.
- Cần thiết : đt. Rất cần phải có mới được
Ch
- Chăm sóc : đt. Săn sóc cách chăm chỉ (prendre soin)
- Chiều : đt. Theo ý người khác
- Chiều chuộng : đt. Hết sức chiều vì yêu thương hay vì quý trọng (dorloter)
D
- Di chuyển : đt. Đi từ chỗ này qua chỗ khác (se dépacer)
- Dìu dịu : tt. Hơi dịu (douce)
- Dỗ, dụ dỗ : đt. rủ rê, quyến rũ người khác theo mình (séduire)
Đ
- Đạm bạc : tt. Giản dị và sơ sài  (en minimum)
- Đắc ý : đúng với ý mình nên rất hài lòng.
- Đạt được : đt. Có được
- Đọng : Còn vương lại chưa tan đi.

G
- Gắt gỏng : đt. Nói năng hằn học, giận dữ (s’irriter)
- Gõ nhịp : đt. Gây tiếng động nhịp nhàng.
Gi
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- Giàn : dt. 1- Kệ cao để cây leo lên
- Giới trẻ : dt. Nhóm người trẻ tuổi.
H
- Hạt giống : dt. hạt dùng để gây giống.
-  Hoa thiên lý : dt. Cây leo, hoa nở từng chùm, có hương thơm. Có thể ăn những đọt non  
   và nụ hoa.
- Hoang mang : Lo sợ vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
- Hợp quần : đt. Đoàn kết lại với nhau. 
K
- Kết Quả : dt.  Sự thành tựu của một việc làm
Kh
- Khả năng : dt. Tài sức (capacité)
- Khum khum : tt. Cong cong (courbé)
M
- Mật ngọt chết ruồi : tng. Con ruồi vì ham ăn dính vào mật mà chết, ý nói người ta vì ưa 
lời nịnh hót mà bị hại đến thân. 
- Miệt mài : trt.Rất chăm chú.
N
- Nao nức : tt. Hăm hở , phấn khởi = NÁO NỨC = HÁO HỨC
- Nịnh hót : đt. Khen quá đáng để lấy lợi.
Ng
- Ngờ vực : đt. Chưa tin tưởng hoàn toàn (douter)

 
Nh
- Nhàn hạ : tt.Rỗi rãi, không vất vả, không mệt nhọc. 
- Nhắm tít : đt. Nhắm kín 
- Nhởn nhơ : đt. có vẻ thong thả , chậm rãi.
Ph
- Phân biệt: đt. chia riêng ra theo tính chất (distinguer)
Q
- Quanh năm ngày tháng : trt. Cả năm lúc nào cũng như thế. 
- Quang đãng : tt.(bầu trời) : sáng sủa và tạnh ráo, không có mây đen 
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R
- Rối rít : trt. Một cách cuống quýt, tỏ ra mất bình tĩnh (troublé)
- Rét mướt : tt. Gió lạnh và ẩm ướt.
- Rụt rè : tt.E dè, nhút nhát, muốn mà không dám làm.
S
- Sở thích : dt. Ý thích riêng mỗi người (goût, désir)
- Sự khéo tay : dt. Có tài làm ra đồ vật đẹp (habileté)
- Sức mạnh : đt. Sự mạnh mẽ có thể đảm đương nổi nhiều việc nặng nề, khó khăn.
T
- Tuyệt vời : tt.Cực kì, quá sức đẹp.
- Túi bạc : dt. Túi đựng tiền.
- Tự nhủ : đt. Nói với chính mình.
Th
- Thác : dt.Chỗ nước từ trên núi cao đổ xuống.
- Thoắt đâu : trt. Nhanh, trong chốc lát.
- Tha thẩn : đt. Đi thong thả lặng lẽ từ chỗ này đến chỗ nọ (flâner)
- Thấp hèn : tt. Quá tầm thường , đáng khinh (Những ham muốn thấp hèn)
- Thử một lượt : đt. 1/ Lần làm 1 việc gì.
2/ Mỗi người làm cùng 1 loạt việc theo thứ tự trước sau, hoặc luân phiên.
Tr
- Trên không : trên trời
- Trí tuệ : dt. Khả năng nhận thức, lý tính đạt đến 1 trình độ nhất định = Esprit, Intelect, 
Intelligence
- Trong vắt : tt. Rất trong.
V
- Ve sầu dt. Côn trùng (cigale)
- Vật dụng : dt. objets
X
- Xã hội : dt. société
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 Ngày................. tháng.................. năm .................. 
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Bản đồ nam tiến
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- 2000 ?       
     Hùng Vương nước Văn Lang 
       
       
       

-400       
       
       
       

-300       
   trước Công Lịch    
   257 -  207  An Dương Vương nước Âu Lạc 
       

-200   207 - 111  Triệu Đà nước Nam Việt 
       
       
       

-100       
     Bắc thuộc  
       
         

0       
       
   40 - 43  Hai Bà Trưng đóng đô tại Mê Linh 
       

100     Bắc thuộc  
       
       
       

200       
       
   248  Bà Triệu  
       

300     Bắc thuộc  
       
       
       

400       
       
       
       

500       
       
   544 - 602  Nhà Tiền Lý nước Vạn Xuân 
       

600     Bắc thuộc  
       
       
       

700       
   722  Mai Hắc Đế  
       
       

800   767  Phùng Hưng  
       
     Bắc thuộc  

Niên biểu lịch sử Việt Nam



TNTT Việt Nam tại Pháp 45

       
     Bắc thuộc  
      
      
      
      
     Bắc thuộc  

900       
   939  Ngô Quyền  
   968  Đinh Tiên Hoàng Đại Cồ Việt 
   980  Nhà Tiền Lê  

1000   1010 - 1225  Nhà Hậu Lý Đại Việt 
       
       
       

1100       
       
       
       

1200       
   1225 - 1400  Nhà Trần  
       
       

1300       
       
       
       

1400   1400 - 1407  Nhà Hồ  
     Nhà Minh xâm lăng Đại Việt 
   1428  Nhà Hậu Lê  
       

1500       
   1527  Nhà Mạc  
       
       

1600   1592  Trịnh Nguyễn phân tranh  
       
       
       

1700       
       
       
   1778  Nhà Tây Sơn  

1800   1802  Nhà Nguyễn Việt Nam 
       
       
       

1900   1884  Pháp thuộc  
       
   1945  Việt Nam độc lập  

       
2000       
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Hội Nghị Bình Than

Tháng 10 năm Nhâm Ngọ

(1282) Trần triều trước tình

thế cấp bách và nghiêm

trọng, triệu tập các vương

hầu và bá quan văn võ bên

sông Bình Than (thuộc

huyện Quế Dương, tỉnh Bắc

Ninh, chỗ sông Đuống nối

với sông Thái Bình). Nơi

họp có tính cách bí mật vì

cần tránh tai mắt của bọn

gián điệp đối phương. Hội

nghị này là hội nghị để thăm

dò y kiến của các vương

hầu, tướng lĩnh.

Các quan có người bàn

không nên nghịch . Mông

Cổ nghĩa là cho mượn

đường và giúp lương. Có

người bàn nên đem qui vật

sang cống để cầu hoãn binh.

Duy chỉ có Trần Quốc Tuấn

và Trần Khánh Dư chủ chiến

và xin đem quân giữ các nơi hiểm yếu.

Hội Nghị Diên Hồng

Tháng chạp năm Giáp Thân

(1284) Thượng Hoàng (vua

Thánh Tông) cho triệu các

bô lão tới điện Diên Hồng để

trưng cầu dân . cùng hỏi

mưu chước. Các bô lão đều

đồng thanh xin đánh.

Thế là qua hai hội nghị,

toàn quốc đã nhất trí

kháng địch.

trích Việt Sử Toàn Thư



TNTT Việt Nam tại Pháp48

Việt ngữ  n Thiếu nhi VIII



TNTT Việt Nam tại Pháp 49



Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................



Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................



Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................



Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................



Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................



Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................



Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Pháp
Đoàn Kitô Vua – Paris 

10 Điều Tâm Niệm Thiếu Nhi

1  Thiếu Nhi mỗi sáng dâng ngày, 
điểm tô đời sống hương bay nguyện cầu. 

2  Thiếu Nhi Thánh Thể nhiệm mầu,  
tôn sùng rước lễ, nhà chầu viếng thăm. 

3  Thiếu Nhi Thánh Giá Chúa nằm,  
nhìn lên phấn khởi chuyên cần hy sinh. 

4  Thiếu Nhi nhờ Mẹ đinh ninh,  
quyết làm gương sáng xứng danh tông đồ. 

5  Thiếu Nhi mọi việc nhỏ to,  
tinh thần vâng phục chuyên lo đậm đà.

6  Thiếu Nhi đằm thắm nết na,  
nói năng hành động nõn nà trắng trong.

7  Thiếu Nhi bác ái một lòng,  
tim luôn quảng đại mới mong giúp người.

8  Thiếu Nhi ngay thẳng trọn đời,  
nói làm đúng mực người người tin yêu.

9  Thiếu Nhi dù khó trăm chiều,  
chu toàn bổn phận mọi điều chăm chuyên.

10  Thiếu Nhi thực hiện hoa thiêng,  
chép ghi mỗi tối cộng biên mỗi tuần.


