
3  Vui chơi, luyện tập :

Dùng những từ sau đây để điền vào chỗ trống : 

 lạnh, nước chanh, bệnh viện, tranh, thông minh, đinh.

1- Em thích ....................................... hơn nước cô-ca.

2- Mùa đông, trời giá .............................

3- Ba đang đóng ............................. để treo bức .............................

4- Ba và em đi.......................................... thăm bà vì bà bị đau (bệnh).

Trò chơi « tung, hứng»   
với từ trái nghĩa
Chia lớp thành 2 nhóm. Lần lượt 
nhóm này ném banh (hay trái cầu 
vải) cho nhóm kia. Khi ném,  
nhóm 1 sẽ hô to một từ,  
nhóm 2 phải nhận banh và trả lời 
đối lại bằng từ trái nghĩa…
Thí dụ : mạnh đối với yếu

4- Rùa tuy chậm chạp nhưng rùa cứ chạy mãi, chạy mãi, không bao  
 giờ ngừng. Rùa đã đi qua chỗ thỏ đang nằm ngủ và tới đích trước  
 thỏ.

5- Rùa đã thắng thỏ. 

6- Nhờ sự cố gắng và tính kiên nhẫn, rùa đã thành công rực rỡ,  
 còn thỏ thì thất bại ê chề.

Từ nghịch nghĩa  :
thành công >< thất bại
mạnh  ><  yếu
nhanh nhẹn >< chậm chạp
lạnh >< nóng
bình tĩnh >< nóng nẩy

GIÁO KHOA
VIỆT NGỮ

VIỆT NGỮ - THIẾU NHI - CẤP IV

Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Pháp - Đoàn Kitô Vua - Paris

Thiếu Nhi bác ái một lòng,  
tim luôn quảng đại mới mong giúp người.
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Dụng cụ học sinh
Ngoài cuốn sách này, các em ấu nhi cần :
-  Bút
-  1 cuốn vở khổ A5 để làm bài tập và làm bài kiểm mỗi tuần

CHỮ CÁI (= MẪU TỰ ) (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 

(hai chữ này không bao giờ đứng một mình nhưng kết hợp với những 
chữ khác để tạo âm).

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

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

Tiếng việt có 5 dấu : 
huyền, sắc, hỏi ngã, nặng.



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 : ..................................................................................

Đ
IỂ

M
 D

A
N

H
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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.
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Mục đích của cuốn sách việt ngữ thiếu nhi cấp IV

a Dạy các vần ghép từ một nguyên âm và một phụ âm (nền đỏ trong bảng vần)

a  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 (không (dấu), huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng).

a Dạy đánh vần và ghép vần làm thành tiếng.

a Dạy viết và bỏ dấu cho đúng.

Cách sử dụng sách việt ngữ thiếu nhi cấp IV

Thứ tự các bài học vần : Anh, ênh, inh -  Ang, ăng, âng - Ong, ông - Ung, ưng - Ach, êch, 
ich - iêm, iên - iêc, iêp, iêt - iêu, yêu - Oan, oam, oăn - Oăt, oăc - Oac, oat.
Chú ý : các vần  Oan, Oam, Oăn; Oăt, Oăc; Oac, Oat, khi đi với âm q thì chữ o đổi thành 
chữ u (chữ u thay thế cho chữ o). Thí dụ : ông quan, tóc quăn (= tóc xoăn), ngõ quặt, quắc 
mắt, quát mắng…

1 -  Đọc và viết : 
Tập đọc ở lớp nhưng tập viết là bài làm ở nhà. Trong phần tập đọc, các giảng viên sẽ dạy 
ghép vần với các phụ âm đầu và nhấn mạnh các dấu giọng. 

2 -  Bài học ứng dụng :  
Đọc để luyện dấu giọng, học thêm từ vựng.
Chú ý : nếu là bài học thuộc lòng, học sinh đọc to thì sẽ vận dụng trí nhớ tốt hơn.

3 - Vui chơi, luyện tập : 
Bài làm ở nhà nếu không có đủ giờ làm tại lớp.



Việt ngữ J Thiếu nhi - Cấp IV
BÀI HỌC 1 (MỘT)
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1  Đọc và viết :

Đánh nhau 

Tranh ảnh

Bệnh viện

Ra lệnh

Chụp hình

Cây đinh

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

2  Bài học ứng dụng :

Truyện ngụ ngôn : cuộc thi đua giữa thỏ và rùa

1- Thỏ có tài chạy nhanh như gió và mạnh khoẻ nên nó khinh khi  
 con rùa vì rùa vừa yếu đuối vừa có tính chậm chạp.

2- Rùa giận lắm nên đề nghị chạy đua với thỏ.

3- Vừa khi bắt đầu cuộc thi đua, thỏ chạy vụt rất nhanh, quay đầu  
 lại thì thỏ không thấy rùa đâu nữa. Thỏ vui mừng nên dừng lại  
 để nghỉ ngơi. Nó hái hoa, bắt bướm, vui chơi với cảnh đẹp, rồi  
 nằm ngủ một giấc.

Anh, Ênh, Inh
Anh, ênh, inh - Ang, ăng, âng - Ong, ông - Ung, ưng - Ach, êch, ich - 
Iêm, iên - Iêc, iêp, iêt - Iêu, yêu - Oan, Oam, Oăn - Oăt, Oăc - Oac, Oat



 Ngày................. tháng.................. năm .................. 
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Trò chơi « tung, hứng»   
với từ trái nghĩa
Chia lớp thành 2 nhóm. Lần lượt 
nhóm này ném banh (hay trái cầu 
vải) cho nhóm kia. Khi ném,  
nhóm 1 sẽ hô to một từ,  
nhóm 2 phải nhận banh và trả lời 
đối lại bằng từ trái nghĩa…
Thí dụ : mạnh đối với yếu

4- Rùa tuy chậm chạp nhưng rùa cứ chạy mãi, chạy mãi, không bao  
 giờ ngừng. Rùa đã đi qua chỗ thỏ đang nằm ngủ và tới đích trước  
 thỏ.

5- Rùa đã thắng thỏ. 

6- Nhờ sự cố gắng và tính kiên nhẫn, rùa đã thành công rực rỡ,  
 còn thỏ thì thất bại ê chề.

Từ nghịch nghĩa  :
thành công >< thất bại
mạnh  ><  yếu
nhanh nhẹn >< chậm chạp
lạnh >< nóng
bình tĩnh >< nóng nẩy

3  Vui chơi, luyện tập :

Dùng những từ sau đây để điền vào chỗ trống : 

 lạnh, nước chanh, bệnh viện, tranh, thông minh, đinh.

1- Em thích ....................................... hơn nước cô-ca.

2- Mùa đông, trời giá .............................

3- Ba đang đóng ............................. để treo bức .............................

4- Ba và em đi.......................................... thăm bà vì bà bị đau (bệnh).



Việt ngữ J Thiếu nhi - Cấp IV
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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

2  Bài học ứng dụng :

Trăng Trung Thu

1- Đêm rằm tháng tám, trăng sáng nhất trong năm. 

2- Khi mặt trăng tròn, to và đẹp vừa nhô ra khỏi tầng mây thì ánh  
 sáng vàng toả  ra khắp nơi. Cảnh vật đẹp lắm !

3- Ngày tết Trung Thu, các trẻ nhỏ đều vui vẻ,  tung tăng đi rước  
 đèn, xem múa lân. 

4- Người lớn ăn bánh Trung Thu, uống trà và nói cười vui vẻ.

1  Đọc và viết :

Cái thang

Bán hàng

Đường thẳng

Tặng quà

Vâng lời

Dâng lễ

Anh, ênh, inh - Ang, ăng, âng - Ong, ông - Ung, ưng - Ach, êch, ich - 
Iêm, iên - Iêc, iêp, iêt - Iêu, yêu - Oan, Oam, Oăn - Oăt, Oăc - Oac, Oat

Ang, Ăng, Âng

BÀI HỌC 2 (HAI)



 Ngày................. tháng.................. năm .................. 
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3  Vui chơi, luyện tập :

Dùng những từ sau đây để điền vào chỗ trống : nâng đỡ, hang 
động, hàng xóm, mặt trăng.

1- Người .......................................  của nhà em có con chó ưa sủa  
 « ăng ẳng» khi nó thấy kẻ lạ đi qua.

2- Núi này có nhiều ....................................... nằm sâu trong mặt đất.

3- Anh chị em trong nhà phải biết....................................... nhau.

4- ....................................... của ngày Tết Trung Thu hình tròn.

Dùng những từ sau đây để điền vào 
chỗ trống : 

1- Hình chữ nhật có chiều dọc dài  
 hơn chiều .......................................

2- Thuốc hay có vị ................. Nhưng kẹo luôn có vị.............................

3- Đường xa lộ thì rộng và ....................................... , còn đường rừng  
 thì chật hẹp và .......................................

4- Dòng chữ đen nổi bật trên nền bảng .......................................

5- Em bé này nhút nhát, nói chuyện hay .......................................

Câu hỏi
1- Trong ngày tết Trung Thu, mặt trăng ra sao ?
2- Trẻ nhỏ làm gì để vui tết ?
3- Người lớn làm gì để vui tết ?

Từ nghịch nghĩa  :
ngang >< dọc
đắng >< ngọt
bằng phẳng >< gồ ghề
trắng >< đen
ngẩng mặt >< cúi mặt



Việt ngữ J Thiếu nhi - Cấp IV

TNTT Việt Nam tại Pháp10

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

2  Bài học ứng dụng :

Chị ong tài giỏi

1- Chị Ong mật chăm chỉ hay làm. Chị ở cạnh dòng sông  
 và cánh đồng bát ngát xanh.

2- Dòng sông nước trong veo chảy dài mát mẻ, có khí hậu ấm áp.  
 Mùa hè tuy nóng nực nhưng gió thổi hiu hiu làm dịu mát.  

3- Ngày hè, chị Ong bay đó đây, qua lại cánh đồng, tìm phấn hoa  
 mang về tổ làm mật.

1  Đọc và viết :

Chong chóng

Bong bóng

Bọt xà phòng

Con công

Con ngỗng  

Toán cộng

Anh, ênh, inh - Ang, ăng, âng - Ong, ông - Ung, ưng - Ach, êch, ich - 
Iêm, iên - Iêc, iêp, iêt - Iêu, yêu - Oan, Oam, Oăn - Oăt, Oăc - Oac, Oat

Ong, Ông

BÀI HỌC 3 (BA)



 Ngày................. tháng.................. năm .................. 
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Từ nghịch nghĩa  :
sống >< chín
đóng (cửa) lại >< mở (cửa) ra
mỏng >< dầy
cong  >< thẳng
thong thả >< vội vã
trong >< ngoài

3  Vui chơi, luyện tập :

Em hãy tả hình dáng, mùi vị và màu sắc những trái cây qua hình ảnh 
dưới đây. Em có thể sử dụng từ vựng in đậm sau đây để tả : dài, tròn, 
to, nhỏ, thơm, ngọt, chua, giòn, mềm, cứng, xanh, đỏ, tím, vàng, 
cam, xần xùi, nhẵn nhụi hay trơn bóng

4- Có lẽ chị Ong chỉ nghỉ ngơi khi đông về giá lạnh. 

5- Chị Ong mật đã sưu tầm một trăm hạt giống từ phấn của  
 các bông hoa khác nhau và trồng lên một cây to, xum xuê lá,  
 có tới trăm quả khác lạ.

6- Chị Ong mật rất hài lòng về cây trăm quả quý giá này.



Việt ngữ J Thiếu nhi - Cấp IV
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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

1  Đọc và viết :

Thung lũng

Túi thủng

Lá rụng

Trứng gà

Hứng nước

Đứng lại

2  Bài học ứng dụng :

 Con chó trung thành

1- Nó quấn quýt đi theo bác Tùng như hình với bóng. 

2- Thấy kẻ lạ, nó nhảy hùng dũng dựng đứng trên hai cẳng sau,  
 bắt kẻ lạ phải đứng khựng lại. 

3- Chỉ chờ một động tác của kẻ lạ,  
 nó lập tức gầm gừ nhe răng nanh nhọn hoắt.

Anh, ênh, inh - Ang, ăng, âng - Ong, ông - Ung, ưng - Ach, êch, ich - 
Iêm, iên - Iêc, iêp, iêt - Iêu, yêu - Oan, Oam, Oăn - Oăt, Oăc - Oac, Oat

Ung, Ưng

BÀI HỌC 4 (BỐN)



 Ngày................. tháng.................. năm .................. 
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3  Vui chơi, luyện tập :

Dùng những từ sau đây để điền vào chỗ trống : dũng cảm, lá rụng, 
côn trùng, trưng bày, phừng phực

1- Mùa thu, khi gió thổi mạnh thì  .......................................  đầy sân.

2- Người ........................................  là người can đảm và mạnh mẽ.

3- Các  .......................................  đều có 6 chân và 4 cánh,  
 như châu chấu, cánh cam, cào cào.

4- Những bức tranh nổi tiếng thường được .......................................  
 trong các phòng triển lãm.

5- Các sa mạc sinh ngồi ca hát chung quanh đống lửa.  
 Lửa cháy mạnh  ....................................... giúp ta đỡ lạnh.

Điền các câu dưới đây với các từ sau đây sao 
cho hợp nghĩa :  
bắn chim, vẽ đường cong, thẳng

1-  Em dùng cây thước kẻ để vẽ đường    
 ..............................

2-  Em dùng cây com-pa để vẽ đường  
 ..............................

3-  Người thợ săn dùng  khẩu súng để .......................................

4- Hôm nay bác Tùng đi vắng, nó rầu rĩ, tuy đói bụng nhưng  
 nó không ăn không uống, nó nằm bẹp trong một góc nhà.

5- Chiều tối, vừa thấy dáng bác Tùng ung dung ở ngoài cổng,  
 nó vui mừng kêu ăng ẳng và chạy nhanh ra đón bác.

Từ nghịch nghĩa  :
hung dữ >< hiền lành
đúng >< sai
tung >< hứng
xưng vù >< xẹp lép
đứng >< ngồi
ung dung >< vội vàng



Việt ngữ J Thiếu nhi - Cấp IV
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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

2  Bài học ứng dụng :

Hai con gà trống

1- Hai con gà trống không mấy thích nhau. Mỗi ngày gặp nhau  
 chúng không lịch sự chào hỏi mà chỉ nghênh mặt nhìn nhau  
 một cách thách thức. 

2- Con nào cũng ngốc nghếch tự cho mình giỏi và chê trách con kia  
 hống hách, không sạch sẽ, không đẹp đẽ.

3- Sự xích mích ngày càng trầm trọng cho đến một hôm chúng giang  
 cánh đánh nhau kịch liệt.

1  Đọc và viết :

Cái tách

Cục gạch

Nhếch môi 

Con ếch

Cuốn lịch

Ống chích 

Anh, ênh, inh - Ang, ăng, âng - Ong, ông - Ung, ưng - Ach, êch, ich - 
Iêm, iên - Iêc, iêp, iêt - Iêu, yêu - Oan, Oam, Oăn - Oăt, Oăc - Oac, Oat

Ach, Êch, Ich

BÀI HỌC 5 (NĂM)



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

TNTT Việt Nam tại Pháp 15

3  Vui chơi, luyện tập :

Dùng những từ sau đây để điền vào chỗ trống : 

con ếch, chênh chếch, đọc sách, xốc xếch, sạch sẽ

1- Chúng ta nên  .......................................    mỗi ngày.

2- Chúng ta phải rửa tay  .......................................   trước khi ăn cơm.

3- .......................................   thường sống ở bờ sông.

4- Mặt trời lặn, ngiêng .......................................  ở hướng tây.

5- Bác say rượu mặc quần áo ....................................... ,  
 không ngay thẳng chút nào.

Em có biết ?

Con ếch là con thú kì lạ

Nó đẻ trứng dưới nước nhưng  
sống ở trên cạn. 

Nó có thể bơi nhanh  
và nhảy xa.

4- Kết quả là cánh của hai con gà đều bị gãy. Chúng lếch thếch kéo  
 lê hai cánh gãy về, đau đớn nằm chờ chết.

5- Ích lợi gì khi phải đánh nhau !

Từ nghịch nghĩa  :
hữu ích >< vô ích
xích lại >< giang ra
lịch sự >< bất lịch sự
sạch sẽ >< dơ dáy
ngốc nghếch >< khôn lanh
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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

2  Bài học ứng dụng :

Bà Tiên hiền lành

1- Bà Tiên đó là má em.

2- Má không có phép thần tiên nhưng trái tim của má thật là  
 một phép lạ. Tình yêu của má như biển rộng mênh mông.

3- Má điềm đạm ít nói nhưng má làm mọi công việc trong nhà.  
 Dù  mệt nhọc má cũng chẳng than phiền. 

4- Má kiên nhẫn, không nóng nẩy, không bao giờ má la mắng em.

1  Đọc và viết :

Tiệm sách

Nguy hiểm

Miễn phí

Đồng tiền 

Hiền lành

Xe điện

Anh, ênh, inh - Ang, ăng, âng - Ong, ông - Ung, ưng - Ach, êch, ich - 
Iêm, iên - Iêc, iêp, iêt - Iêu, yêu - Oan, Oam, Oăn - Oăt, Oăc - Oac, Oat

Iêm, Iên

BÀI HỌC 6 (SÁU)
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Từ nghịch nghĩa  :
hiền >< dữ
nguy hiểm >< an toàn
kiên nhẫn >< nóng nẩy
tiến >< lùi
hiện ra >< biến mất

5- Khi có chuyện gì làm em kinh khiếp thì bà tiên này sẽ tiếp  
 cứu em.

6- Má ơi, con cám ơn má. Cám ơn mãi mãi.  
 Cám ơn bà tiên hiền lành của con.

3  Vui chơi, luyện tập :

Em có biết chuyện « cô bé lọ lem» không ? 

Bà tiên đã hiện ra, dùng cây đũa thần tiên để biến đổi rất nhiều vật 
trước khi biến mất. 

Em hãy tìm và điền những câu sau đây. Bà tiên đã : 

-  biến áo.............................................. thành áo dạ hội.

-  biến trái.............................................. thành xe ngựa.

-  biến chuột thành..............................................

-  biến con.............................................. thành người lái xe.

-  biến con..............................................thành người  
   mở cửa xe.
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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

Anh, ênh, inh - Ang, ăng, âng - Ong, ông - Ung, ưng - Ach, êch, ich - 
Iêm, iên - Iêc, iêp, iêt - Iêu, yêu - Oan, Oam, Oăn - Oăt, Oăc - Oac, Oat

2  Bài học ứng dụng :

Nỗi kinh sợ của thỏ con

1- Thỏ con là đứa con duy nhất. Bố mẹ thỏ rất yêu chiều nó,  
 cho nhiều quà nên tính tình của thỏ con trở thành kiêu ngạo,  
 tự cho mình là hay. 

2- Hôm đó, thỏ con có món quà mới. Đó là con diều hình con chim  
 diều hâu. Nó tự nhủ : « Chiều hôm nay, mình sẽ lên ngọn đồi,  
 ngồi chờ gió đến để thả con diều, diều sẽ bay cao thật cao. Như  
 vậy, ai cũng biết là mình có đồ chơi đặc biệt ».

1  Đọc và viết :

Một triệu 

Hiếu thảo 

Hiểu biết

Yêu mến

Yểu điệu 

Yếu đuối 

Iêu, Yêu

BÀI HỌC 8 (TÁM)
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Từ nghịch nghĩa  :
Thiếu >< đủ
Nhiều >< ít
yếu >< khoẻ

3  Vui chơi, luyện tập :

Ngày trại sa mạc, các em thiếu nhi tổ chức chơi thả diều. Mỗi em phải 
có một con diều. Em hãy quan sát,  so sánh và cho biết thiếu đủ ra sao 
nhé.

Câu hỏi : 

1- Có nhiều diều không ? 

2- Có nhiều thiếu nhi không ? Tại sao

3- Có thiếu diều để chơi không ? Tại sao ?

Nếu thiếu diều thì em hãy vẽ thêm cho đủ nhé. 
Nếu dư thì em gạch bỏ những con diều dư.

3- Thỏ con vừa vác diều vừa leo ì ạch lên đồi. Nó chưa kịp nghỉ mệt  
 thì trời kéo mây đen nghịt. Đàn kiến vội vàng ngưng việc trở về  
 hang. 

4- Rào rào, mưa rơi ào ào ầm ĩ. Sấm chớp nổ đùng đùng như súng  
 bắn. Thỏ con kinh khiếp và run sợ, nó vừa chạy vừa la to :  
 “ Có yêu quái, có yêu quái ”.

5- Thỏ con vừa ôm diều vừa chạy, bị té, lăn quay mấy vòng.  
 Con diều hình chim diều hâu cũng lăn theo thỏ con và bị gãy hai  
 cánh. 

6- Thỏ con oà khóc thật to ! 
 Thỏ con giật mình tỉnh dậy, thì ra đây chỉ là một giấc mơ.
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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

2  Bài học ứng dụng :

Mẹ mèo hoàn hảo

1- Bụng mèo mẹ trở nên nặng nề, nó đoán là lũ con sắp chào đời. 

2- Nó phải sửa soạn cho con mình một nơi ở an toàn và hoàn hảo. 

3- Nó lấy một cái giẻ, để góc nhà, rồi nó đặt vài sợi lông mèo lên  
 cái giẻ.

4- Nhưng bà đã hoàn thành cho mẹ con mèo một cái nôi bằng mây  
 xinh xắn. Bà đặt vào đó một cái mền xám mềm mại rất êm.

1  Đọc và viết :

An toàn

Bị oan

Băn khoăn

Tóc xoăn

Oái oăm

Sâu hoắm

Anh, ênh, inh - Ang, ăng, âng - Ong, ông - Ung, ưng - Ach, êch, ich - 
Iêm, iên - Iêc, iêp, iêt - Iêu, yêu - Oan, Oam, Oăn - Oăt, Oăc - Oac, Oat

Oan, Oam, Oăn

BÀI HỌC 9 (CHÍN)
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3  Vui chơi, luyện tập :

Dùng những từ sau đây để điền vào chỗ trống : 

 thoăn thoắt, tóc xoăn, đoan trang, sâu hoắm, toán

1- Rất ít người Việt có ........................................................... tự nhiên.

2- Mỗi ngày, em đều làm...........................................................................

3- Những cô gái ........................................................... là người vừa giỏi  
 vừa ngoan.

4- Người nhỏ bé có dáng đi ........................................................................

5- Vực núi ..............................................................  nhìn không thấy đáy.

5- Mèo mẹ sinh ra hai chú mèo con, lông đen như mẹ mèo. Bà khen  
 « Hai con mèo mun ngoan ngoãn, xinh đẹp quá !».

6- Mèo mẹ canh giữ con và trở nên giữ tợn, nó gầm gừ khi thấy ai  
 đến gần nôi mèo. Nó có cách bế con thật kì lạ : nó dùng mõm  
 ngoạm cổ con nó, mang đi theo cách gọn gàng, thoăn thoắt.

Từ nghịch nghĩa  :
An toàn > < nguy hiểm
Hoàn toàn > < sơ sót
Thoăn thoắt > <chậm chạp

Chú ý : các vần  Oan, Oam, Oăn; Oăt, 
Oăc; Oac, Oat, khi đi với âm q thì chữ o 
đổi thành chữ u (chữ u thay thế cho chữ 
o). Thí dụ : ông quan, tóc quăn (= tóc 
xoăn)



Việt ngữ J Thiếu nhi - Cấp IV

TNTT Việt Nam tại Pháp22

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

2  Bài học ứng dụng :

Sư tử và Chuột nhắt

1- Một ngày kia, Chuột nhắt bị lọt vào móng chân nhọn hoắt của  
 Sư tử. Chết hoặc sống ?  Chuột nhắt lo lắng lắm. Tha hoặc bắt ?  
 Sư tử khoát chân tha cho. 

2- Chuột cám ơn rồi nói: “Mai mốt tôi sẽ trả ơn ông.”

3- Quả thật, chuột không nói khoác lác.

4- Vài tháng sau, đang khi đi săn thì Sư tử bị rơi vào bẫy.

1  Đọc và viết :

Hoạt bát

Áo khoác

Sinh hoạt

Ngoặc kép

Thoăn thoắt

Hoặc có, hoặc không

Anh, ênh, inh - Ang, ăng, âng - Ong, ông - Ung, ưng - Ach, êch, ich - 
Iêm, iên - Iêc, iêp, iêt - Iêu, yêu - Oan, Oam, Oăn - Oăt, Oăc - Oac, Oat

Oăt, Oăc, Oac, Oat

BÀI HỌC 10 (MƯỜI)



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

TNTT Việt Nam tại Pháp 23

3  Vui chơi, luyện tập :

Dùng những từ sau đây để điền vào chỗ trống : 

áo khoác, dấu ngoặc, sột soạt, sinh hoạt, nhọn hoắt

1- Chữ đặt trong ...............................................  là để giải thích thêm 
cho chữ đi trước nó.

2- Mỗi thứ bảy em đều có .....................................................Thiếu nhi  
 Thánh Thể.

3- Tay ba em bị đâm chảy máu bởi những cái gai ..................................
................................ của cây  hồng.

4- Mẹ mới mua cho em chiếc ...............................................  thật dày để  
 mặc mùa đông sắp tới.

5- Em nghe thấy tiếng ................................................................................... 
 ngoài vườn như có con gì đang đào đất.

Chú ý : các vần  Oan, Oam, Oăn; Oăt, Oăc; Oac, Oat, khi đi với âm q 
thì chữ o đổi thành chữ u (chữ u thay thế cho chữ o). Thí dụ : ngõ quặt, 
quắc mắt, quát mắng..

5- Lúc đó, Sư tử rống lên vùng vẫy đến toát mồ hôi để thoát khỏi  
 lưới nhưng không được.

6- Khi nghe tiếng rống của Sư tử thì Chuột nhắt chạy đến.

7- Thoắt một cái, Chuột đã gặm rách lưới giúp Sư tử thoát nạn  
 trong khoảng khoắc.

Câu hỏi :   Khi bị Sư tử bắt, Chuột nhắt nói gì ? 
  Khi được Sư tử tha, Chuột nhắt nói gi ?
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BÀI HỌC 11 (MƯỜI MỘT)

Huyền sử : Con Rồng cháu Tiên

 
Cách nay mấy ngàn năm, vua Kinh Dương Vương có con trai tên là 
Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ, đẻ ra một trăm trứng, 
nở ra một trăm người con trai.

Khi các con đã khôn lớn, Lạc Long Quân nói với bà Âu Cơ :

- « Ta là giống Rồng, thích ở dưới nước. Còn nàng  là giống Tiên, 
thích ở trên cạn. Nàng hãy đem năm mươi con lên núi, còn  ta đem 
năm mươi con đi ra biển. »

Lạc Long Quân và Âu Cơ, kẻ xuống biển, người lên núi. Họ đi 
phương Nam lập ra nước Văn Lang. Người con lớn nhất làm vua, lấy 
tên là Hùng Vương. Họ là tổ tiên của người Việt. Người Việt chúng 
ta tự hào là con Rồng cháu Tiên.
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Câu hỏi :

1- Lạc Long Quân lấy ai ?

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

2- Âu Cơ đẻ ra bao nhiêu trứng ?

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

3- Có bao nhiêu người con theo Lạc Long Quân ?

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

4- Có bao nhiêu người con theo Âu Cơ ?

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

5- Người con lớn nhất lên làm vua lấy tên là gì ?  
 Ông đặt tên nước là gì ?

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

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

6- Người Việt chúng ta là con cháu của ai ?

.............................................................................................................................
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BÀI HỌC 11 (MƯỜI MỘT)

Huyền sử : Bánh Chưng Bánh Dầy

Vua Hùng thứ sáu.

Con cháu thật nhiều.

Con út Tiết Liêu,

Trọng điều nhân nghĩa.

Nhân mùa Tết đến,

Làm bánh dâng vua.

Bánh vuông hình đất,

Liêu gọi bánh chưng.

Bánh tròn hình trời,

Liêu gọi bánh dầy.

Nhớ ơn tiên tổ,

Ví như đất trời
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Viết lại bài học

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Huyền sử : Sự tích quả dưa hấu                                      
 
Vua Hùng thứ mười,

Đày người con nuôi,

Tên là An Tiêm,

Ra miền hoang đảo.

An Tiêm vui sống,

Trồng giống dưa to.

vỏ xanh ruột đỏ,

Ngọt ngào thơm ngon.
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Viết lại bài học

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................
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BÀI HỌC 13 (MƯỜI BA)

Địa lí- Địa hình và lãnh thổ  

Nước Việt Nam nằm trong châu Á. Phía bắc giáp với nước Trung Quốc. Phía 
tây giáp với nước Lào và  nước Cam-Bốt . Phía đông là biển Đông thuộc Thái 
Bình Dương.
Diện tích nước ta là 332 000 cây số vuông (km2)
                
Nước Việt Nam hình cong như chữ S. Ba phần tư là núi non, có bờ biển trải dài 
từ bắc xuống nam, có nhiều sông ngòi với hai đồng bằng lớn là đồng bằng sông 
Hồng ở miền Bắc và đồng bằng sông Cửu Long ở miền Nam.

Giải nghĩa :
- Thế giới gồm 5 châu : châu Á, châu Mỹ, châu Âu, châu Phi và châu Đại Dương
-  Thế giới có 5 đại dương : Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, 

Bắc Băng Dương và Nam Đại Dương.
- Đồng bằng : vùng đất rộng tương đối bằng phẳng, cao hơn mực nước biển từ  
  200 mét trở lên, phù hợp cho việc trồng trọt, cày cấy. 
- Địa hình Việt Nam: hình thể đất  của nước Việt Nam
- Lãnh thổ : phần đất  có giới hạn gồm cả đất liền, nước và không gian. Lãnh  
  thổ Việt Nam : phần của Trái Đất thuộc sở  
  hữu của nước Việt Nam.
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Câu hỏi :

1- Nước ta thuộc về châu nào ?

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

2 - Phía bắc, nước Việt Nam giáp với quốc gia (nước) nào ?

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

3- Phía tây,  nước Việt Nam giáp với quốc gia nào ?

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

4- Nước ta có hình dáng như thế nào ?

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

5- Diện tích nước ta là bao nhiêu ?

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

6- Em hãy kể tên hai đồng bằng lớn của Việt Nam.

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

Em hãy nhìn bản đồ và tô màu :
Biển Đông : phía đông nước Việt nam : màu xanh nước biển.
Nước Trung Quốc : phía bắc nước Việt Nam : màu vàng.
Nước Lào và nước Cam-Bốt, phía  tây nước Việt Nam : màu cam

Biển đông

Trung Hoa

Ai lao

Cao miên

Thái lan
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BÀI HỌC THÊM

Số đếm
0 Không
1 một
2 hai
3 ba
4 bốn
5 năm
6 sáu
7 bảy
8 tám
9 chín

10 mười
11 mười một
12 mười hai
13 mười ba
14 mười bốn 
15 mười lăm
16 mười sáu
17 mười bảy
18 mười tám
19 mười chín

20 hai mươi
21 hai mươi mốt
22 hai mươi hai
23 hai mươi ba
24 hai mươi bốn
25 hai mươi lăm
26 hai mươi sáu
27 hai mươi bảy
28 hai mươi tám
29 hai mươi chín

30 Ba mươi
31 ba mươi mốt
32 ba mươi hai
33 ba mươi ba
34 ba mươi bốn
35 ba mươi lăm 
36 ba mươi sáu 
37 ba mươi bảy 
38 ba mươi tám 
39 ba mươi chín

40 bốn mươi 
50 năm mươi
60 sáu mươi
70 bảy mươi
80 tám mươi
90 chín mươi
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100 một trăm, 101 một trăm lẻ một, 102 một trăm lẻ hai, 
103 một trăm lẻ ba, 104 một trăm lẻ bốn, 105 một trăm lẻ 
năm, 106 một trăm lẻ sáu, 107 một trăm lẻ bảy, 108 một 
trăm lẻ tám, 109 một trăm lẻ chín, 110 một trăm mười, 
111 một trăm mười một, 
115 một trăm mười lăm, 121 một trăm hai mươi mốt, 
125 một trăm hai mươi lăm..

1000 một ngàn
1005 một ngàn không trăm lẻ năm
1010 một ngàn không trăm mười
1100 một ngàn một trăm
1200 một ngàn hai trăm
10 000 mười ngàn
1 000 000 một triệu
1 000 000 000 một tỉ

Lưu ý : 
- Ngàn =  nghìn 
- Sách lịch sử hay dùng chữ vạn thay cho mười ngàn :  
 + 10 000 = 1 vạn
 + 100 000 = 10 vạn
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Cây  những vật có hình dáng dài như cây.

Lá   những vật có hình dáng bằng phẳng như lá.

Quả (trái)   những vật tròn tròn.

Củ  những vật nhổ lên từ lòng đất

Bài tập :

Điền các loại từ : cây, lá, quả (trái), củ cho các từ sau đây :

Loại từ

................. bút

................. thư

................. tim

................. cà rốt

................. roi

................. thước kẻ

................. phổi

................. banh

................. bong bóng

................. cột đèn

................. đàn
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 Thời tiết: 

Trời đẹp hay trời xấu ? ( Il fait beau ou mauvais temps ?)

Em hãy điền các từ sao cho thích hợp dưới những hình biểu tượng thời 
tiết dưới đây :

Gió, mưa, nắng, tuyết, bão, râm (có mây)

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

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

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

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

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

............................................................
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BÀI HỌC THÊM

Lời mẹ dạy

 
1- Năm nay Khanh được chín tuổi, nhưng Khanh có vẻ cao lớn và 
tính tình thì nhanh nhẹn hơn các bạn cùng lớp.

2- Mẹ dạy Khanh :

Con phải chăm chỉ học hành và thành thật yêu mến, giúp đỡ bạn bè. 

3- Con đừng cậy mạnh khoẻ mà đánh kẻ khác. Trái lại, con nên 
bênh vực kẻ yếu. Như thế, bạn bè sẽ thích chơi với con và không xa 
tránh con.

phỏng theo Văn lang

Câu hỏi :

1- Em bé trong bài học tên gì ?

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

2- Em bé này được mấy tuổi ?

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

3- Mẹ dạy em này điều gì ?

..................................................................................................................................
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Học thuộc lòng : 
Lời bố dạy 

Cao là bầu trời xanh. 

Sâu là lòng giếng nước.  

Rộng là mặt biển khơi. 

Dài là đường phía trước. 

Dài, rộng, cao, sâu nhất.

Là tấm lòng mẹ cha. 

Miên ly
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BÀI HỌC THÊM

Tết trong gia đình em

Mỗi dịp Tết đến, gia đình em vui lắm. Vào những ngày trước Tết, ba 
má nghỉ làm, lo đi chợ lựa đồ ăn, bông hoa và các loại trái cây. Ông 
bà ngoại sửa soạn mọi thứ cần thiết để gói bánh chưng. Ông ngoại 
bày nhiều thứ ra sàn nhà như lá chuối, đậu xanh, gạo nếp, dây cột. 
Cả nhà em xúm lại để gói bánh. Năm nào cũng gói khoảng bốn mươi 
cái bánh, vì ông bà ngoại muốn tự làm để biếu họ hàng và bạn bè. Bà 
ngoại nói: “bánh chưng gói ở nhà ngon hơn ngoài tiệm”. Em cũng 
phụ giúp vào việc lau lá chuối. Tết đúng là dịp sum họp gia đình.

Câu hỏi :

1- Ba má đi mua gì trước ngày Tết ? 

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

2- Hãy kể ra những thứ để làm bánh chưng ?

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

3- Gia đình em gói bao nhiêu bánh chưng mỗi năm ?

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

4- Gia đình em gói bánh chưng để làm gì ?

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

5- Em giúp gì trong việc gói bánh chưng ?

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



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

TNTT Việt Nam tại Pháp 39

Thích tháng nào ?

Cô giáo hỏi cả lớp : ‐ Trong mười hai tháng, các em thích tháng nào 
nhất ?

Tân giơ tay và nói : - Dạ thưa cô, em thích ba tháng mùa hè nhất vì 
được nghỉ học.

Thúy giơ tay và nói : - Dạ thưa cô, em thích tháng mười hai nhất vì có 
quà Giáng Sinh.

Lan giơ tay nói : - Dạ thưa cô, em thích tháng chín nhất vì là ngày 
nhập học và được gặp lại các bạn.

Cuối cùng cô giáo kết luận : - Tháng nào cũng quan trọng. Các em 
phải cố gắng học hành cho có ích những ngày tháng của mình.
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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 : ....................................................................................................
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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 : ....................................................................................................
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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 : ....................................................................................................
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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 : ....................................................................................................
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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 : ....................................................................................................
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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 : ....................................................................................................
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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 : ....................................................................................................
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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.

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


