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BÀI 5 - LESSON 5 

HỌC ĐƯỜNG 

School 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. ĐÀM THOẠI  
1. Hà, Dung và Thảo bàn luận về chuyến đi thực tế ghé thăm tu viện truyền 
giáo San Juan Capistrano. 
 
Hà  Các bạn có biết lớp mình hôm nay sẽ đi thực tế ở đâu không?  
Dung  Mình nghĩ có lẽ là nhà thờ chính tòa lớn mới xây xong. 
Thảo Dung đoán không trúng rồi. Cô Kathy đã nói tháng trước là 

tháng này cả lớp sẽ ghé thăm tu viện truyền giáo San Juan 
Capistrano. 

Hà  Ủa, vậy mà Hà không biết!  
Dung Ừ, Dung nghe gà hóa cuốc rồi, chỉ nghe phong phanh là nhà thờ 

gì đó rồi đoán đại.  
Thảo Chắc hai bạn biết lịch sử tu viện này chứ? 
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Hà Hà chỉ biết sơ sơ đây là một trong nhiều tu viện do các cha dòng 
Tây Ban Nha lập nên để truyền giáo cho người thổ dân. 

Thảo Đúng vậy. Dọc theo bờ biển Cali có nhiều tu viện như vậy. Thảo 
đã được ba mẹ đưa đi xem vài tu viện rồi.  

Dung Dung thì chưa đi bao giờ và rất háo hức được tới xem. 
Thảo Điều làm cho Thảo ghi nhớ nhất là cuộc sống tự túc và khó 

nghèo của các tu sĩ.  
Hà Nghe Thảo nói Dung lại càng muốn đi ngay bây giờ, vì chắc 

mình sẽ học hỏi được rất nhiều. 
Dung Xe buýt tới rồi kìa! Thôi chúng ta lên xe nói chuyện tiếp. 
 

Ngữ vựng 
chuyến đi thực tế  field trip 
tu viện truyền giáo mission 
nhà thờ chính tòa  cathedral 
đoán   to guest 
nghe gà hóa cuốc to hear 

mistakenly 
nghe phong phanh  to hear 

vaguely 
đoán đại   to guest without thinking 

lịch sử  history 
dòng  monastery 
Tây Ban Nha Spanish 
người thổ dân native people 
dọc theo  along 
háo hức  eager 
tự túc  self made 
khó nghèo  simple, poor 

 
2. Quang và Võ nói chuyện về các môn học trong niên học mới nhân ngày 
khai giảng. 
 
Quang Chào bạn Võ. Bạn chọn những môn học nào cho lục cá nguyệt 

này vậy? 
Võ Tôi chọn mấy môn khá dễ để lấy đà, như sinh vật học, văn phạm 

Anh Văn, đại số Một, tập đánh máy và bóng rổ.  
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Quang Còn tôi thì lo quá, vì kỳ này tôi phải lấy mấy môn mà tôi không 
thích và khó như lượng giác hay hóa học. 

Võ  Tại sao bạn không lấy những môn vui chơi như thể thao hay 
nghề mộc để chương trình học nhẹ hơn? 

Quang Tôi cũng thích lấy mấy môn dễ lắm chứ nhưng ba tôi không cho. 
Võ Vậy bạn dự tính sẽ ghi danh vào đại học danh tiếng hả?   
Quang Ba tôi nói phải lấy điểm trên bốn chấm mới có thể vào được mấy 

trường nổi tiếng. 
Võ Vậy chắc phải nhờ bạn chỉ cho các môn học để sau này vào 

được các trường mà bạn nói. 
Quang Được, tôi sẵn lòng, nhưng bạn phải học mệt nghỉ đó nghe! 
Võ Cám ơn bạn. Chắc phải cố gắng hết mình thôi! 
 

Ngữ vựng 
môn học  school subject 
lục cá nguyệt semester 
lấy đà  to get in gear 
sinh vật học biology 
văn phạm  grammar 
đại số  algebra 
tập đánh máy typing 

lo  to worry 
lượng giác  trigonometry 
hóa học  chemistry 
nghề mộc  wood work 
dự tính  to plan 
nhờ  need your help 
(học) mệt nghỉ (study) very hard 

 
3. Lâm và Đức nói chuyện về mục đích của sự học. 
 
Lâm Chào bạn Đức. Bạn nghĩ thế nào về mục đích của sự học? 
Đức Tôi cũng không chắc chắn lắm. Thầy giáo thỉnh thoảng nói học 

để trở nên một người tốt, nhưng đôi khi ba mẹ nói phải học để 
có một đời sống giàu có. 

Lâm Như vậy là sự học có hai mục đích phải không? 
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Đức Tôi không nghĩ như vậy. Giữa hai mục đích, mình phải chọn mục 
đích nào ưu tiên hơn. 

Lâm Tôi cũng thắc mắc về chuyện này từ lâu nhưng chưa có câu trả 
lời. 

Đức Theo tôi nghĩ, cha mẹ muốn mình học để sau này có một công 
việc lương cao để mình có cuộc sống sung sướng. 

Lâm Nhưng nếu mình học để kiếm tiền thì đâu cần phải học tới đại 
học phải không? 

Đức Ừ, vì thế tôi nghĩ thế này. Một khi đã học lên cao rồi thì khó có 
thể bị nghèo khó và mình cũng theo đuổi được lý tưởng.  

Lâm Bạn nói đúng đấy. Nếu mình có tiền mà không biết cách xử thế 
thì cũng vẫn bị người khác coi thường. 

 
Ngữ vựng 

mục đích  goal, purpose 
chắc chắn  sure 
đàng hoàng  good, honest 
ưu tiên  priority 

thắc mắc  to question 
lương  salary 
cách xử thế  manners 
coi thường  to look down 

  
B. TẬP ĐẶT CÂU 
1.  
Các bạn 
Anh 
 
 
 

có biết 
 
 
có hiểu 
 
tin 
 
nghe tin 

lớp mình 
mình 
thầy Vinh 
 
cô ấy 
ông ấy 
anh Nhã 
anh Hỷ 

sẽ đi thực tế  
được đậu xe 
giảng bài 
nói  
muốn  
có 10 cái nhà 
được vào đại học Stanford  
lấy vợ người Úc 

ở đâu không? 
 
tới đâu 
không? 
gì không? 
 
không? 
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2.  
Bạn nghĩ thế nào 

 
 
 
hiểu thế nào 
 
 
 

về mục đích của sự học? 
trận động đất tối qua? 
thầy giáo mới của lớp mình?  
công việc mới của bạn?  
bài phúc âm ngày hôm nay? 
tham vọng của anh ấy? 
ý nghĩa của truyện cổ tích Tấm Cám?  
bổn phận làm con trong gia đình?  

 
Ngữ vựng 

mục đích  purpose 
trận động đất earthquake 
phúc âm  bible 

tham vọng  ambition 
ý nghĩa  meaning 
bổn phận  responsibility 

 
3. Nếu… mà… thì… 
 
Nếu có tiền 

có học 
nghe 
đi học 
đi tìm 
tới đây 
biết đường 
đi ngủ 

mà không biết xử thế 
không biết lễ độ 
không hiểu 
không tiến bộ 
không thấy 
không đi chơi Disneyland 
không chỉ cho nó 
không đắp mền ấm 

thì vẫn bị coi thường. 
 
nên giơ tay lên hỏi. 
sẽ phụ lòng cha mẹ. 
báo cho tôi biết. 
rất uổng. 
nó sẽ bị lạc. 
sẽ dễ bị cảm lạnh. 

 
Ngữ vựng 

xử thế, cư xử to behave  
coi thường  to disrespect 

có học  educated 
lễ độ   good behavior 
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giơ tay  to raise hand 
tiến bộ  to advance 
phụ lòng  to betray 
uổng   wasted 

bị lạc   to go astray 
đắp   to cover 
cảm lạnh  a cold 

 
C. HỌC VẦN 
1. Vần “ach, êch, ich” 
a. Tập đọc 
 
ách cách lách mách sách thách 
ạch bạch hạch mạch sạch thạch 
ếch chếch hếch nhếch tếch xốc xếch 
ệch trắng bệch chệch thô kệch lệch xộc xệch 
ích chích đích hích khúc khích thích 
ịch bịch dịch địch kịch lịch 

 
b. Học ngữ vựng 

 
thách đố 

(to 
challenge) 

mạch máu 
(blood vessel) 

chuột 
bạch 

(white mouse) 

 
(quần áo) 

xốc xếch 
 (untidy) 

trắng 
bệch 

(very white) 

chích 
(to inject) 

khúc 
khích 

 (to giggle) 

bịch trái 
cây 

(fruit bag) 

 
lịch 

  (calendar 
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c. Tập đọc các câu sau đây: 
 

1) Thầy giáo đưa ra bài toán khó để thách đố cả lớp nhưng chẳng có ai 
giải được. 

2) Bác Thức phải vào nhà thương tối qua vì mạch máu bị nghẽn nhưng 
may mắn bác đã tai qua nạn khỏi.  

3) Kim muốn mua mấy con chuột bạch về nuôi nhưng ba mẹ không cho 
vì không có thì giờ chăm sóc. 

4) Hãy nhìn cách ăn mặc lúc nào cũng xốc xếch của nó thì đủ biết tâm 
tính của nó không bình thường.   

5) Tôi thấy mặt anh trắng bệch thì chắc có lẽ anh quá mệt rồi và nên đi 
về nhà nghỉ ngơi. 

6) Bác Linh bị bệnh tiểu đường nặng đến nỗi bác phải chích insulin mỗi 
ngày. 

7) Trong lúc ông ta nói thì tôi thấy hai cô gái đó cứ ôm miệng cười khúc 
khích.   

8) Sáng nay ba má đi chợ trời và xách về một bịch trái cây to để ăn cả 
tuần. 

9) Ba mới mua một cuốn lịch năm mới với hình ảnh công viên quốc gia 
tuyệt đẹp. 

 
Ngữ vựng 

bài toán  math problem 
giải   to solve 
bị nghẽn  to get congested 
tai qua nạn khỏi to get over, safe 

tâm tính  mentality 
bệnh tiểu đường diabetes 
xách   to carry 
công viên quốc gia     national park 
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2. Vần “anh” 
a. Tập đọc 
 
anh banh canh chanh nhanh tanh 
ánh bánh cánh đánh gánh thánh 
ành cành dành giành lành rành 
ảnh cảnh mảnh rảnh sảnh thảnh 
ãnh hãnh lãnh mãnh rãnh  
ạnh cạnh hạnh lạnh mạnh tạnh 

 
b. Học ngữ vựng 
 

 
banh lông 
(tennis ball) 

canh chua 
(sour soup) 

cánh gà 
(chicken wing) 

 

 
thánh 
đường 
 (church) 

 
để dành 
(to save) 

 
mảnh vỡ 

(debris) 

 
hãnh diện 

 (proud) 

 
bên cạnh 

(next) 

 
mưa tạnh  
(rain stops) 

 
c. Tập đọc các câu sau đây: 
 

1) Em nghe ba kể hồi nhỏ ở Việt Nam, ba phải đá banh với banh lông vì 
không có tiền mua banh túc cầu. 
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2) Đã lâu không ăn canh chua nên cả nhà ai cũng thấy ngon và ăn căng 
cả bụng. 

3) Nếu chị muốn học làm món cánh gà chiên nước mắm thì phải hỏi chị 
Dung vì tôi thấy “chỉ” làm món này ngon nhất. 

4) Tôi muốn mời anh đi xem Vương Cung Thánh Đường nổi tiếng đẹp 
và cổ kính ở Washington D.C. 

5) Muốn giàu có thì phải tập thói quen để dành và tiêu xài đúng nơi 
đúng chỗ, không phí phạm. 

6) Con hãy lấy chổi quét hết những mảnh ly vỡ kẻo có ai đạp phải sẽ bị 
xước chân. 

7) Sự hãnh diện của người Việt Nam không nằm ở trình độ văn minh 
mà ở nền văn hóa phong phú của một dân tộc lâu đời. 

8) Hôm nay đi lễ, Ninh tình cờ ngồi bên cạnh một người bạn từ thời tiểu 
học. 

9) Cơn mưa này đã kéo dài từ sáng sớm tới trưa rồi mà vẫn chưa tạnh, 
làm chẳng có người nào vào mua hàng. 

 
Ngữ vựng 

túc cầu  soccer 
căng   tight 
chiên   to fry  
chỉ    chị ấy 
Vương Cung Thánh Đường  
   cathedral 
cổ kính  ancient 

thói quen  habit 
phí phạm  wasteful 
xước   scratched 
trình độ  level 
văn minh  civilization 
phong phú  rich 
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D. KIẾN THỨC TỔNG QUÁT 
Đại danh từ - pronoun 
Tập đọc 

1. Các đại danh từ ngôi thứ ba số ít có thể được rút ngắn trong ngôn ngữ 
đàm thoại.
cô ấy: cổ 
chị ấy: chỉ 
cậu ấy: cẫu 
anh ấy: ảnh 
ông ấy: ổng 

bà ấy: bả 
mợ ấy: mỡ 
dì ấy: dĩ 
dượng ấy: dưỡng 

 
a) Cổ là bạn thân của tôi từ thời học trung học đó. 
b) Chỉ nói vậy thôi chứ không có ý xấu gì đâu. 
c) Ai cũng biết cẫu là con cưng của bác Khải mà. 
d) Phải ảnh là người yêu của chị Hồng không? 
e) Mỗi năm, chính ổng là người làm hang đá cho nhà thờ đấy. 
f) Muốn gặp bả thì phải hẹn trước chứ bả rất bận rộn. 
g) Ai cũng nói cẫu mỡ thật là cặp vợ chồng hạnh phúc. 
h) Dĩ hầu như chẳng bao giờ đi ra ngoài dự tiệc tùng đâu.  
i) Hôm nay dưỡng có ở nhà vì dì Lan đang bị bịnh. 
 
2. Các đại danh từ đặc biệt: người ta, người, kẻ, ai, nhau, tự, chính  
a) Ở đây vào tháng 8, người ta thường đi chơi xa nên thành phố trở nên 

vắng vẻ.  
b) Người tới trước, người tới sau nhưng tất cả đều tới đúng giờ. 
c) Tuy rằng có nhiều kẻ ra người vào nhưng đồ đạc chúng tôi chưa hề bị 

mất cắp. 
d) Có ai trong chúng ta nhớ câu tục ngữ đó không? 
e) Chúng tôi thường ra công viên đá banh với nhau mỗi tuần. 
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f) Thằng bé mới hai tuổi mà đã biết tự ăn cơm một mình rồi! 
g) Có phải chính anh ấy làm lồng đèn trung thu này không? 

 
Ngữ vựng 

đồ đạc  things, stuffs 
chưa hề  not ever 

mất cắp  to get stolen 
tục ngữ  proverb

 
Đ. TẬP ĐỌC 
1. Bài tập đọc  

 
Kiến và Cào Cào 

Vào một ngày mùa hè, một con cào 
cào say mê nhảy múa và ca hát líu lo. Một 
con kiến đi ngang qua, khệ nệ vác một trái 
bắp trên đường về tổ. 

Cào cào thấy thế nói: “Tại sao không 
đến trò chuyện với tôi cho vui, thay vì 
khuân vác cực nhọc thế kia?” 

Kiến trả lời: “Tôi đang lo dự trữ thức ăn cho mùa đông, và tôi cũng 
khuyên bạn nên làm như tôi.” 

Cào cào nói: “Tại sao lại bận tâm về mùa đông? Chúng ta hiện giờ có 
rất nhiều thức ăn, có ăn tới sang năm cũng không hết.” 

Nhưng kiến ngoảnh mặt đi và trở lại công việc khiêng vác vất vả của 
mình. Khi mùa đông đến, cào cào hết thức ăn và bị đói, trong khi nhìn thấy 
kiến ngày nào cũng no bụng vì có bắp và gạo kiếm được trong mùa hè vừa 
qua. 

Khi đó cào cào hiểu ra… 
Bài học luân lý: Hôm nay làm việc, ngày mai sẽ gặt hái thành quả. 
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Ngữ vựng 
cào cào grasshopper 
say mê whole hearted 
líu lo  chirping  
khệ nệ    carrying something very heavy 

khuân vác  to carry on back 
on shoulder 

dự trữ  to stock up  
khuyên to advise 
bận tâm  to worry 
ngoảnh mặt to turn away 
thành quả result 

2. Câu hỏi 

a) Con cào cào làm gì vào mùa hè? 

__________________________________________________________________ 

b) Con kiến lúc đó đang làm gì?  

__________________________________________________________________ 

c) Cào cào muốn kiến làm gì? 

__________________________________________________________________ 

d) Khi mùa đông đến thì cào cào thế nào? 

__________________________________________________________________ 

e) Bài học luân lý của câu chuyện là gì? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
E. BÀI TẬP 

1. Điền vào chỗ trống với “có biết” hay “có hiểu” hay “có tin”. 

a) Anh _________________ tin cô giáo Ngọc vừa lấy chồng không? 
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b) Bạn _________________ bài vật lý hôm nay không? 

c) Các bạn ________________ cơn lốc lớn thổi qua chỉ cách nhà tôi 

khoảng một dặm không? 

d) Bác _________________ cuộc sống người nghèo ở Việt Nam thế nào 

không? 

e) Không biết nó ________________ vượt đèn đỏ thì bị phạt không? 

f) Các em _______________ bổn phận của người học sinh là phải làm bài 

tập đầy đủ không? 

g) Chị ________________ con người ta có linh hồn không? 

 
2. Đặt câu hỏi với “nghĩ thế nào” theo thí dụ sau đây: 

Thí dụ: - Bạn nghĩ thế nào về đề nghị của chúng tôi? 

a) _____________________________________________________________ 

b) _____________________________________________________________ 

c) _____________________________________________________________ 

d) _____________________________________________________________ 

 
3. Đặt câu với “Nếu… mà… thì…” từ các phần được cung cấp. 

Thí dụ: (cho sẵn) - có tiền, không biết xử thế, vẫn bị coi thường 
  (trả lời) - Nếu có tiền mà không biết xử thế thì vẫn bị coi 
thường.   
 

a) có học, không biết lễ độ, vẫn bị coi thường 

__________________________________________________________________ 
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b) nghe, không hiểu, nên giơ tay lên hỏi 

__________________________________________________________________ 

c) đi tìm, không thấy, báo cho tôi biết 

__________________________________________________________________ 

d) qua đây chơi, không đi trượt tuyết, rất uổng 

__________________________________________________________________ 

e) đi ngủ, không đắp mền, sẽ bị cảm lạnh 

__________________________________________________________________ 

f) ngày mai đi thi, tối nay không đi ngủ sớm, sẽ không làm bài được 

__________________________________________________________________ 

 
4. Trả lời câu hỏi theo phần trả lời cho sẵn. 

a) Có ai giải được bài toán khó trong lớp hôm qua không? (chẳng có ai) 

__________________________________________________________________ 

b) Tại sao bác Thức phải vào nhà thương tối qua? (bị xỉu) 

__________________________________________________________________ 

c) Tại sao mẹ Kim không cho Kim nuôi chuột bạch? (không có thì giờ 

chăm sóc) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) Tại sao mặt anh trắng bệch ra thế? (có lẽ do thiếu ngủ tối qua) 

__________________________________________________________________ 

e) Hai cô gái đó làm gì trong khi ông ấy nói chuyện vậy? (ôm miệng cười) 
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__________________________________________________________________ 

f) Mẹ mua cam ở đâu mà ngọt quá vậy? (ở chợ trời đó) 

__________________________________________________________________ 

5. Trả lời câu hỏi theo phần trả lời cho sẵn. 

a) Chị có biết ai làm món cánh gà chiên nước mắm ngon không? (chị 

Dung) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) Anh vừa đi chơi đâu về đấy? (đi thăm Vương Cung Thánh Đường ở 

Washington D.C.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c) Anh có biết bí quyết làm giàu là gì không? (biết để dành và tiêu xài 

đúng chỗ) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) Niềm hãnh diện của người Việt Nam là gì? (nền văn hóa phong phú 

của một dân tộc có lịch sử lâu đời) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

e) Chị gặp bạn thân ở nhà thờ hay sao mà về nhà trễ vậy? (bạn thân từ 

thời tiểu học) 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

f) Cơn mưa kéo dài bao lâu rồi? (từ sáng đến giờ) 

__________________________________________________________________ 

 

6. Thay thế chữ trong ngoặc đơn với chữ tương ứng (equivalent) 

a) (Cô ấy) ____________ là bạn thân của tôi từ thời học trung học đó. 

b) (Chị ấy) ___________ nói vậy thôi chứ không có ý xấu gì đâu. 

c) Ai cũng biết (cậu ấy) ____________ là con cưng của bác Khải mà. 

d) Phải (anh ấy) __________ là người yêu của chị Hồng không? 

e) Mỗi năm, chính (ông ấy) ___________ là người làm hang đá cho nhà 

thờ đấy. 

f) Muốn gặp (bà ấy) _______ thì phải hẹn trước chứ (bà ấy) ______ rất bận 

rộn. 

 

7. Điền vào chỗ trống với các đại danh từ: người ta, kẻ, ai, nhau, tự, 

chính  

a) Ở đây vào tháng 8, ________________ thường đi chơi xa nên thành 

phố trở nên vắng vẻ.  

b) Chúng ta nên đề phòng _____ trộm vì khu vực này không an toàn. 

c) Có ______ trong chúng ta nhớ câu tục ngữ đó không? 

d) Chúng tôi thường ra công viên đá banh với __________ mỗi tuần. 

e) Thằng bé mới hai tuổi mà đã biết _______ ăn cơm một mình rồi! 

f) Có phải ___________ tay anh ấy làm lồng đèn trung thu này không? 


