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BÀI 3 - LESSON 3 

TẾT TRUNG THU 

Mid-Autumn Festival 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

A. ĐÀM THOẠI – Dialogue 

1. Gia đình Mai nói chuyện về Tết Trung Thu 
 
Bố  Tuần tới là Tết Trung Thu rồi.  
Mẹ Em vừa mua ba hộp bánh trung thu để biếu ông bà nội, ông bà 

ngoại và một hộp cho nhà mình. 
Mai Má có mua cho con và em Phú lồng đèn chưa? Con muốn lồng 

đèn cá chép cho năm nay. 
Mẹ Má tính sẽ mang con và em Phú đi mua lồng đèn vào ngày mai. 
Bố Em tính mua lồng đèn ở đâu? Anh thấy ở dưới khu Little Saigon 

có bán nhiều kiểu lồng đèn. 
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Má Vậy ngày mai cả nhà mình cùng đi xuống Little Saigon mua lồng 
đèn. 

Ngữ vựng 
biếu  to give, to offer 
lồng đèn lantern 

cá chép carp 
kiểu  style

 
2. Mai hỏi mẹ về ngày Tết Trung Thu 
 
Mai  Thưa mẹ, Tết Trung Thu là ngày nào vậy? 
Mẹ Tết Trung Thu là ngày rằm Tháng Tám âm lịch, tức là ngày 15 

Tháng Tám âm lịch. 
Mai Thế người ta làm gì vào ngày Tết Trung Thu? 
Mẹ Tết Trung Thu là ngày hội cho cả người lớn và trẻ em. Đây cũng 

là dịp con cái biếu quà cho ông bà và cha mẹ để tỏ lòng hiếu 
thảo. 

Mai  Còn trẻ em thì làm gì vậy mẹ? 
Mẹ Tết Trung Thu còn được gọi là Tết Nhi Đồng, tức là ngày lễ đặc 

biệt dành cho trẻ em. Sau khi mặt trời lặn, trẻ em thi đua rước 
đèn với những lồng đèn đủ kiểu đủ màu. 

Mai Trẻ em rước đèn trung thu là thế nào vậy mẹ? 
Mẹ Tức là trẻ em họp lại thành từng đoàn với lồng đèn trên tay và đi 

lại trong khu phố. 
 

Ngữ vựng 
ngày hội  festival 
hiếu thảo  piety 
đặc biệt        special 
dành cho  to reserve 
thu đua   to compete 

họp (lại)  to gather 
từng đoàn  by the group 
đi lại to go back and forth 
khu phố  neighborhood 
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3. Mẹ Mai và Mai đi mua lồng đèn trung thu 
 
Mai Mẹ ơi, ở đây bán nhiều lồng đèn nhưng con không biết mua lồng 

đèn nào? 
Mẹ Lựa lồng đèn giống như lựa búp bê. Con gái thì mua loại lồng 

đèn hợp với con gái như đèn xếp, đèn cá chép hay bươm bướm. 
Mai Còn con trai thì chơi lồng đèn nào? 
Mẹ  Con trai thì chơi đèn xếp, đèn con thỏ, con gà hay ngôi sao. 
Mai Vậy con chọn đèn bươm bướm cho con và đèn con gà cho em 

Phú. 
Mẹ Con chọn giỏi lắm! Hai loại đèn này mắc tiền nhất. 

 
Ngữ vựng 

lựa  to choose 
giống  like, same 
con gái  girl 
(thích) hợp     appropriate, relevant  

đèn xếp paper folding lantern 
bươm bướm butterfly 
con thỏ  rabbit 
mắc tiền  expensive 

 
4. Mai và Nhung rủ nhau rước đèn trung thu 

 
Mai Tối nay Nhung có muốn đi rước đèn trung thu với mình không? 
Nhung Ừ, Nhung muốn đi rước đèn trung thu nhưng không biết đi với ai 

và đi đâu. 
Mai Tối nay ba má Mai sẽ chở Mai tới Hội Chợ Trung Thu ở dưới 

phố để rước đèn. 
Nhung Cho Nhung đi với vì Nhung chưa đi bao giờ. 
Mai Em Tạo của Nhung có muốn đi chung không? 
Nhung Nếu xe có dư chỗ thì xin cho em Tạo đi chung. À, mình sẽ làm 

gì ở Hội Chợ Trung Thu? 
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Mai Ở hội chợ sẽ có những cuộc rước đèn cho trẻ em và những trẻ 
em nào có lồng đèn đẹp sẽ được phần thưởng.  

Nhung Vậy thì vui quá! Nhung muốn đi ngay bây giờ. 
 

Ngữ vựng 
phố downtown 
hội chợ festival 
đi chung to go together 

dư chỗ extra seat 
xin please 
ngay bây giờ right away 

 
B. TẬP ĐẶT CÂU – Practice making sentences 
1. Tập đọc các câu sau đây – Reading the following sentences: 
 
Cô muốn mua 

 
thích   
thích ăn 
mua  
sống 
học 

lồng đèn 
áo màu 
loại nước hoa 
ở nhà hàng 
bánh trung thu ở tiệm 
ở tiểu bang 
ở trường 
lớp năm ở trường 

nào? 

 
Ngữ vựng 

nước hoa  perfume 
tiệm   shop 

nhà hàng  restaurant 
tiểu bang  state 

 
2.  
Anh ăn ở nhà hàng này 

đi chơi Disneyland 
tới tiệm sách này 

mấy lần 
 
 

rồi? 
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đi qua tiểu bang Texas 
sống ở thành phố này 
học Việt Ngữ 
làm việc ở hãng này  
lái chiếc xe này 

 
bao nhiêu năm 
 
 
 

 
Ngữ vựng 

tiệm sách  bookstore 
thành phố  city 

hãng   firm, company 
lái   to drive

 
3.  
Tôi đi sở thú San Diego 

đi ăn ở tiệm này 
đã qua tiểu bang Texas  
đã gặp cô ấy  
đã học Việt Ngữ  
đã sống ở đây 
mua chiếc xe này 
quen với anh ấy 

hai lần 
nhiều lần 
vài lần 
khoảng ba lần 
ba năm 
mười năm  
lâu  
lâu lắm 

(rồi). 

 
Ngữ vựng 

sở thú  zoo 
gặp   to meet 
sống   to live 

quen      to know, to be acquainted 
lâu lắm  very long 

 
C. HỌC VẦN – Learning syllables 
1. Vần “óp, ọp, ốp, ộp, ớp, ợp” và “ót, ọt, ốt, ột, ớt ợt” 
a. Tập đọc – Reading 
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óp bóp chóp góp hóp móp 
ọp cọp dọp gọp họp vọp 
ốp bốp cốp lốp sốp tốp 
ộp bộp chộp gộp hộp sộp 
ớp chớp hớp khớp lớp nhớp 
ợp chợp hợp lợp ngợp rợp 
 
ót bót chót hót lót rót 
ọt bọt gọt lọt ngọt sọt 
ốt dốt hốt mốt nhốt tốt 
ột cột hột lột một nhột 
ớt bớt hớt nhớt thớt vớt 
ợt chợt dợt đợt lợt vợt 

 
b. Học ngữ vựng – Learning vocabulary 
 

 
cái bóp 
(wallet) 

 
cốp xe 

(car trunk) 

 
hớp nước 
(sip of water) 

 
lợp 
mái 
nhà 

 (to roof) 

lót gạch 
(tiling) 

 
gọt vỏ 
 (to peel) 

 
cột cờ 

(flag pole) 

hớt tóc 
  (hair 

cutting) 

 

dợt đá 
banh 

 (practice 
soccer) 
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c. Tập đọc các câu sau đây – Read the following sentences: 
1) Chị Nữ đã bỏ quên cái bóp với bằng lái xe ở nhà bác Lân hôm qua 

nên hôm nay chị phải nhờ người khác chở đi làm. 
2) Con ra mở cốp xe và mang tất cả thức ăn đi chợ vào nhà cho mẹ. 
3) Suốt từ sáng đến giờ tôi chỉ uống được vài hớp nước vì quên mang 

chai nước uống theo xe. 
4) Những người thợ lợp mái nhà làm việc cực nhọc giữa trời nóng 90 độ 

thật là đáng phục. 
5) Mẹ muốn phòng tắm được lót gạch mới vì gạch cũ đã bị nứt vài 

miếng. 
6) Cậu Long chỉ biết ăn táo (được) gọt vỏ nhưng cậu không biết làm. 
7) Bác Hùng vừa dựng hai cột cờ thật cao trước sân nhà để treo cờ Mỹ 

và cờ Việt Nam.  
8) Chú Định bị mất việc và đi tìm việc mới mấy tháng nay nhưng vẫn 

chưa được, nên đành phải đi học nghề hớt tóc. 
9) Mỗi cuối tuần, Phúc đều đi dợt đá banh với các bạn để giữ sức khỏe. 

 
Ngữ vựng 

bằng lái xe  driver license 
đáng phục  respecful 
nứt   cracked 

mất việc  to lose the job 
đành phải  had to 
giữ sức khỏe to stay healthy 

 
2. Vần “uc, ưc” và “ut, ưt” 
a. Tập đọc – Reading 

úc chúc cúc lúc húc phúc 
ục cục chục gục lục mục 
ức bức chức đức thức tức 
ực bực cực đực lực thực 
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út bút chút hút nút rút 
ụt bụt cụt hụt lụt vụt 
ứt bứt dứt đứt mứt nứt 
ựt dựt nhựt    

 
b. Học ngữ vựng – Learning vocabulary 
 

chúc 
mừng 

(congratu 
lation) 

 
hạnh phúc 
(happiness) 

 (hình) 
lục giác 
(hexagon) 

 
bức 

tranh 
 (picture) 

 
khổ cực 
(misery) 

nút áo 
 (shirt 

button) 

 
lụt lội 

(flooding) 

 
chấm dứt 

  (to end) 

 

 
cướp dựt 
 (robbery) 

 
c. Tập đọc các câu sau đây – Read the following sentences: 

1) Chúc mừng bác có cháu nội trai trông thật kháu khỉnh.  
2) Tôi thấy anh ta lúc nào cũng cười thì chắc anh ta hạnh phúc lắm.  
3) Kiểu xây hình lục giác của nhà thờ Thánh Giuse ở gần đây trông có 

vẻ như một đền thờ Hồi Giáo.  
4) Hôm qua đi chợ trời tôi thấy một bức tranh thật đẹp và nét vẽ tinh 

xảo nhưng không mang theo đủ tiền để mua. 
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5) Cha mẹ đi làm khổ cực để nuôi dưỡng và dạy dỗ ta nên người thì ta 
phải biết vâng lời và làm theo những điều cha mẹ dạy bảo. 

6) Vinh mải chơi banh mà không biết đã bị mất hai cái nút áo. 
7) Thời tiết năm nay hơi kỳ lạ; nơi thì hạn hán, nơi thì lụt lội đến nỗi 

chính phủ phải ra lệnh tình trạng khẩn cấp. 
8) Mùa Đông đã chấm dứt nhưng những cơn lạnh từ miền Bắc vẫn thổi 

về làm cho mùa cam năm nay bị mất mùa. 
9) Tôi nghe nói nạn cướp dựt ở Việt Nam hiện nay rất thịnh hành nên 

không muốn đi Việt Nam chơi nữa. 
 

Ngữ vựng 
kháu khỉnh  cute 
kiểu xây     (construction) design 
trông có vẻ  look like 
đền thờ Hồi Giáo  mosque 
Hồi Giáo  Islam 
tinh xảo  delicate, detail 
hạn hán  drought 

chính phủ  government 
tình trạng khẩn cấp state of 
emergency 
mất mùa  failed harvest 
nạn   bad situation 
thịnh hành  popular 
đi chơi  to go on vacation  

 
D. KIẾN THỨC TỔNG QUÁT – General Knowledge 
1. Tĩnh từ – Adjectives  
Tĩnh từ là chữ phụ nghĩa cho danh từ. 
 
Tập đọc – Reading 

a) Đây là loại cây lạ mà tôi chưa từng thấy. 
b) Đôi giày dơ này là của ai vậy?  
c) Trái táo xanh này chua là phải rồi.  
d) Bữa cơm tối nay có món cá chiên giòn. 
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e) Chú Lâm là người vui vẻ nhất trong đám bạn của chú. 
f) Dòng suối này chảy chậm rãi và có nước trong vắt.  (suối: spring) 

g) Bà nội thích ăn trứng gà nâu hơn trứng gà trắng. 
h) Những đám mây xám đen này sẽ đem tới cơn mưa lớn. 

 
Ngữ vựng 

lạ  strange 
chưa từng not ever 
chiên giòn crispy fried 

êm đềm quiet 
trong vắt cristal clear 
xám đen dark grey 

 
2. Động từ “thì, là” – Verbs “thì, là” 
Ghi chú: động từ “thì, là” trong Tiếng Việt thường được hiểu ngầm vì thế 
chúng chỉ được dùng khi cần thiết. 
 
Khi cần thiết – when necessary 
 

a) Nam là con thứ tư trong gia đình có tám người con. 
b) Mai là ngày lễ Mẹ rồi mà tôi chưa mua quà gì cho mẹ tôi. 
c) Ai là chủ nhà vậy? 
d) Chúng tôi luôn hãnh diện mình là người Việt Nam. 
e) Chăm học thì dĩ nhiên sẽ được điểm cao. 
f) Hôm nay mình giúp người khác thì ngày mai có người sẽ giúp mình. 
g) Thức khuya nhiều thì sẽ dễ bị bệnh thôi! 
h) Không sớm thì muộn nó cũng gây ra tai nạn với lối lái xe ẩu thế này. 

Ngữ vựng 
hãnh diện  proud 
dĩ nhiên  naturally 
điểm   grade 

tai nạn  accident 
lối, kiểu  way, style 
ẩu   careless
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Khi hiểu ngầm – when “thì, là” can be omitted 
 

a) Con chó trắng này (là) của ai mà sủa nhiều quá vậy? 
b) Tôi (là) rất vui khi biết tin anh ra trường cử nhân. (cử nhân: bachelor) 

c) Cái nón này không phải (là) của anh hay (là) của tôi thì (là) của ai. 
d) Anh chàng đó (thì) hiền lành và ít nói nhất trong số các bạn của anh.  
e) Trái dưa hấu (thì) thật đỏ nhưng lại không được ngọt. 
f) Học nhạc (thì) vui lắm nhưng cũng không phải dễ. 

 
Đ. TẬP ĐỌC - Reading 
1. Bài tập đọc  

 

Ăn Cắp Là Xấu 

Một ngày nọ, Rosy đi tới một tiệm tạp hóa 
để mua bánh mì. Khi nhìn thấy người chủ đang 
bận rộn với các khách hàng khác, Rosy đã lấy cắp 
vài viên kẹo đường. 

Khi về tới nhà, mẹ Rosy hỏi đã lấy các viên 
kẹo đường ở đâu. Rosy đành phải nói sự thật với mẹ. 

Mẹ Rosy nói, “Ăn cắp rất là xấu. Người chủ tiệm có thể không nhìn 
thấy con nhưng Chúa luôn thấy tất cả các việc con làm. Vì vậy, ta không bao 
giờ ăn cắp.” 

Rosy hiểu ra những lời mẹ nói và quay trở lại tiệm tạp hóa để trả lại 
mấy viên kẹo đường cho người chủ tiệm. 

Người chủ tiệm rất vui khi thấy sự thành thật của Rosy và thưởng cho 
Rosy một ít kẹo đường. 
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Ngữ vựng 
tiệm tạp hóa convenient store 
lấy cắp   to steal 
kẹo đường   toffee  
viên    piece 

sự thật   the truth 
thành thật   honest 
phần thưởng  award

 
2. Câu hỏi – Questions: 
 

a) Rosy đi đâu để mua bánh mì? 

__________________________________________________________________ 

b) Rosy đã lấy cắp cái gì?  

__________________________________________________________________ 

c) Sau khi Rosy nói sự thật với mẹ, mẹ Rosy nói gì? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) Người chủ tiệm làm gì sau khi Rosy trả lại kẹo? 

__________________________________________________________________ 

 
E. BÀI TẬP – Exercise 
1. Đặt câu hỏi với chữ “nào” theo chỉ dẫn của thí dụ sau đây: 
Thí dụ:  (cho sẵn)  - cô, muốn mua lồng đèn 
  (câu trả lời) - Cô muốn mua lồng đèn nào? 
 

a) cô, muốn mua áo 

__________________________________________________________________ 

b) chị, thích loại nước hoa  
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__________________________________________________________________ 

c) bạn, thích ăn ở nhà hàng 

__________________________________________________________________ 

d) mẹ, thường mua bánh trung thu ở tiệm 

__________________________________________________________________ 

e) anh ấy, làm việc ở thành phố 

__________________________________________________________________ 

f) bạn anh, học ở trường    

__________________________________________________________________ 

 
2. Đặt câu với chữ “mấy lần rồi” theo chỉ dẫn của thí dụ sau đây:  
Thí dụ:  (cho sẵn)  - ăn ở nhà hàng này 
  (câu trả lời) - Anh ăn ở nhà hàng này mấy lần rồi? 

a) đi chơi Disneyland 

__________________________________________________________________ 

b) tới công viên này   

__________________________________________________________________  

c) đi qua tiểu bang Texas 

__________________________________________________________________ 

d) đi thăm cầu Golden Gate ở San Francisco 

__________________________________________________________________ 

e) chơi bóng rổ ở sân này 

__________________________________________________________________ 
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f) đọc cuốn sách này 

__________________________________________________________________ 

 3. Đặt câu với một phần của câu cho sẵn, theo chỉ dẫn của thí dụ sau đây: 
Thí dụ:  (cho sẵn)  - đi sở thú San Diego hai lần 
  (câu trả lời) - Tôi đi sở thú San Diego hai lần rồi. 

a) đi ăn ở tiệm này nhiều lần 

__________________________________________________________________ 

b) tới công viên này hai lần 

__________________________________________________________________ 

c) đã qua tiểu bang Texas vài lần 

__________________________________________________________________ 

d) đã thấy cô ấy nhiều lần 

__________________________________________________________________ 

e) đã học Việt Ngữ ba năm 

__________________________________________________________________ 

f) làm bạn với anh ấy nhiều năm 

__________________________________________________________________ 

4. Trả lời câu hỏi với phần trả lời cho sẵn. 
Ghi chú: trả lời với câu hoàn chỉnh, chứ không chỉ với phần trả lời 

a) Tại sao chị Nữ phải nhờ người khác chở đi làm?  
(chị bỏ quên cái bóp với bằng lài xe ở nhà bác Lân) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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b) Tuấn ra xe mang gì vào nhà cho mẹ?  (mang thức ăn) 

__________________________________________________________________ 

c) Tại sao mẹ muốn phòng tắm được lót gạch mới?    

(mẹ không thích màu gạch cũ nữa) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) Cậu Long thích ăn trái cây nào hơn?  (thích ăn nho hơn) 

__________________________________________________________________ 

e) Bác Hùng dựng hai cột cờ trước nhà để treo cờ gì vậy?   

(cờ Mỹ và cờ Việt Nam)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

f) Tại sao chú Định đi học nghề hớt tóc vậy?  

(bị thất nghiệp và không kiếm được việc làm mới)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
5. Trả lời câu hỏi với phần trả lời cho sẵn. 
Ghi chú: trả lời với câu hoàn chỉnh, chứ không chỉ với phần trả lời 

Tại sao anh ta vui vẻ vậy? (mới được lên lương) (lương: salary) 

__________________________________________________________________ 

a) Tại sao ta phải vâng lời cha mẹ?  

(cha mẹ nuôi nấng và dạy dỗ ta nên người) 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

b) Tại sao Vinh mất mấy nút áo?  (chơi banh) 

__________________________________________________________________ 

c) Thời tiết năm nay khác thường thế nào?   

(nơi thì lụt lội, nơi thì hạn hán) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) Mùa Đông thường chấm dứt vào tháng nào? (Tháng Ba hàng năm) 

__________________________________________________________________ 

e) Tại sao anh không muốn đi Việt Nam chơi nữa?  

(nạn cướp dựt quá nhiều) 

__________________________________________________________________ 

 
6. Điền vào chỗ trống với “là” hay “thì”. 

a) Nam ______ người con thứ ba trong gia đình tám người con. 

b) Mai ______ ngày Lễ Mẹ phải không? 

c) Ai ______ chủ nhà này vậy?      

d) Chúng tôi luôn hãnh diện ______ người Việt Nam 

e) Chăm chỉ ________ sẽ được điểm cao 

f) Giúp người ________ sẽ được người giúp lại. 

 


