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LỜI TỰA 

 

   Để tiếp theo chương trình học Việt Ngữ của bộ sách 

EM HỌC VẦN MAU, nay Ban Biên Tập chúng tôi đã làm 

thêm quyển sách TẬP ĐỌC nhằm giúp các em trau dồi 

thêm về khả năng đọc, hiểu và viết được nội dung của từng 

bài. Những bài viết trong quyển sách này rất ngắn, để các 

em có thể dễ dàng đọc và tiếp thu bài trước khi sang lớp tập 

đọc những bài viết dài hơn, khó hơn.  

 Ngoài ra chúng tôi cũng muốn tạo cho các em một tinh 

thần thoải mái khi học Tiếng Việt. Học từ dễ đến khó 

để các em không bị áp lực khó khăn trong việc học mà nản 

chí.  

 Cuối cùng chúng tôi, toàn thể Ban Biên Tập xin chân 

thành cảm ơn sự giúp đỡ, hổ trợ tinh thần của vị phụ 

huynh dành cho Ban Biên Tập để chúng tôi có cơ hội giúp 

con em của quý vị gìn giữ được tiếng nói, văn hóa truyền 

thống của tổ tiên Việt Nam ta trên mảnh đất của xứ người.  
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BÀI SỐ 1 
TỐI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM 

 
  Tôi là người Việt Nam. Nước tôi bé nhỏ ở ven bờ biển cả, có sông sâu 
làm hào, có núi cao làm lũy có những danh lam thắng cảnh huy hoàng, có 
hình cong chữ S. Dân tôi hiền lành, nhưng quả cảm, kiên nhẫn giàu tình cảm 
và nhân đạo.  
 
 Tôi sống trên mảnh đất tổ tiên tôi đã sống. Tôi thở không khí tổ tiên 
tôi đã thở. Khắp rừng núi, sông ngòi, cỏ cây, hoa lá đều phảng phất dấu vết 
của tổ tiên tôi. Cho nên một cành cây, một tấc đất của non sông hoa gấm này 
tôi đều coi là những bảo vật thiêng liêng không ai được quyền xâm phạm. 
   

 HOÀI  SƠN 

 

Ca dao:  Con người có tổ có tông 
 Như cây có cội như sông có nguồn. 
 

GIẢI NGHĨA: 

 ven  -  dọc theo 
 hào  -  đường mương to và dài 
 lũy  -  thành cao 
 quả cảm  -  gan dạ, dũng cảm 
 kiên nhẫn  -  bền lòng chịu đựng 
 nhân đạo  -  chia sẻ đau thương, thương yêu kẻ khác 
 phảng phất -  thoáng qua nhẹ nhàng 
 thiêng liêng  -   linh ứng, đáng tin đáng kính 
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Các Em Hãy Trả Lời Những Câu Hỏi Sau Đây 

 
 

1.  Em là người gì? 

 ___________________________________________________________ 

 
 

2.  Người dân Việt Nam như thế nào? 

 ____________________________________________________________ 

 

 

3.  Nước Việt Nam như thế nào, ở gần gì? 

 ____________________________________________________________ 

 

4.  Nước Việt Nam có những gì? 

 ___________________________________________________________ 

 

 

5.  Nước Việt Nam có hình gì? 

 ___________________________________________________________ 
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BÀI SỐ 2 
 

QUẠ VÀ THIÊN NGA 
 

 Một con Quạ đen như than, nó ganh ghét với một con Thiên Nga, vì bộ 
lông của Thiên Nga luôn trắng đẹp như bông. 

 Quạ ngu ngốc một hôm bỗng nảy ra một ý nghĩ rằng nếu nó cứ sống như 
Thiên Nga, tức là cứ bơi lội và vùng vẫy suốt ngày trong nước, và ăn cây cỏ 
rong rêu mọc dưới nước, ắt bộ lông nó sẽ trắng ra như bộ lông của Thiên Nga 
vậy. Thế là Quạ liền bỏ rừng bay về vùng sông hồ và đầm lầy để sống. 

 Nhưng dù cho nó ra sức tắm giặt suốt ngày này qua ngày khác bộ lông 
của nó vẫn cứ đen như ngày nào vậy. 

 Và khi rong rêu trong nước ăn vào không phù hợp với cái dạ dày của 
nó, nó càng ngày càng gầy yếu và cuối cùng ngã lăn ra chết. 

Truyện Ngụ Ngôn 

Lời bàn: Chỉ vì ảo tưởng những thứ mình không thể có được mà có những 
  hành động ngu ngốc, cuối cùng cũng chỉ thiệt bản thân mà thôi. 
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Các Em Hãy Trả Lời Những Câu Hỏi Sau Đây 

 
1. Vì sao Quạ ganh ghét với Thiên Nga? 

 

 

 

2. Quạ đã suy nghĩ và làm gì? 

 _____________________________________________________________ 

 
 

3. Con Quạ có màu gì? 
 
 
 
 

4.  Quạ bơi lội dưới nước, ăn cỏ cây, rong rêu thì lông của Quạ như thế 
nào? 
 
 
 
 

5. Kết quả Quạ như thế nào ? 
 
_____________________________________________________________ 
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BÀI SỐ 3 
 

THỜI GIỜ RẤT QUÝ 

 
 Này em, có khi nào em nghĩ tới giá trị của một giờ không? Nghe 
đồng hồ đánh chuông, em nói: “Ồ, một giờ đã qua, mau quá!” Thế rồi em 
vẫn cứ nô đùa, vui chơi không nghĩ đến thời gian. Nhưng em có biết trong 
một giờ đó những nhà nông đã sản xuất ra biết bao nhiêu rau quả hoa màu. 
Những thợ thuyền và công nghiệp đã sản xuất ra biết bao nhiêu vật dụng cần 
thiết. Những nhà bác học cũng đã thực hiện bao nhiêu phát minh kỳ lạ và 
cũng có biết bao nhiêu người đã làm lụng vất vả để giúp ích cho xã hội. 
  
 Vậy còn em, em nghĩ sao? Em phải biết quý thời giờ, biết tận dụng 
cái tuổi xanh của mình mà cố gắng học tập, trau dồi thêm kiến thức để sau 
này thành người hữu ích cho nước nhà, cho xã hội, cho gia đình và cho cả 
bản thân mình.  

Theo nguồn GUYAU 

Tục ngữ:  Thời gian là vàng bạc. 

 

GIẢI NGHĨA: 

 giá trị  -   giá ước lượng của  một cái gì đó 
 thợ thuyền  -  chỉ chung cho tất cả những người thợ 
 nhà nông -  người làm ruộng 
 sản xuất -  làm ra, chế ra 
 phát minh -  tìm ra những điều mới lạ 
 hữu ích -  làm gì có ích lợi 
 vất vả  -  cực khổ 
 kiến thức -  những gì được học hỏi và hiểu biết 
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Các Em Hãy Trả Lời Những Câu Hỏi Sau Đây 
    
  

1.  Một ngày có bao nhiêu giờ? 

 ____________________________________________________________ 

 

2.  Em đã làm gì trong một ngày đó? 

 ____________________________________________________________ 

 
 

3.  Dựa theo bài viết thì trong một giờ xã hội đã có những lợi ích gì? 

 ___________________________________________________________ 

 
 
 
 

4.  Đối với em thì thời giờ có quý giá không? Tại sao? 

 __________________________________________________________ 

 
 
 
 

5.  Dựa theo bài viết này thì mình học được câu tục ngữ gì?  

    _________________________________________________________  
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BÀI SỐ 4 
CON QUẠ THÔNG MINH 

 
 Một con quạ đang khát nước. Nó bay rất lâu để tìm nước nhưng 
chẳng thấy một giọt nước nào. Mệt quá, nó đậu xuống cành cây nghỉ. Nó nhìn 
quanh và bỗng thấy một cái bình ở dưới một gốc cây. 
 
 Khi tới gần, nó mới phát hiện ra rằng cái bình có chứa rất ít nước, 
và nó không thể chạm mỏ đến gần đáy mà uống được. Nó thử đủ cách để thò 
mỏ được đến mặt nước, nhưng mọi cố gắng của nó đều thất bại. 
 
 Nhìn chung quanh, quạ thấy những viên sỏi nhỏ nằm lây lất ở gần 
đấy. Lập tức, nó dùng mỏ gắp một viên sỏi thả vào bình. Cứ như vậy, nó gắp 
những viên sỏi khác và tiếp tục thả vào bình. 
 
 Chẳng bao lâu, nước đã dâng lên đến miệng bình. Giờ thì nó có thể 
thò mỏ vào để uống. Quạ rất vui sướng khi nhìn thấy công sức của mình đã 
có kết quả. Quạ uống thỏa thích những giọt nước mát ngọt rồi bay lên cây 
nghỉ ngơi. 
 

        Truyện Ngụ Ngôn 
GI ẢI NGH ĨA: 
 
 phát hiện - nhìn thấy 
 thất bại - không đạt được kết quả mong muốn 
 viên sỏi - viên đá nhỏ 
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Các Em Hãy Trả Lời Những Câu Hỏi Sau Đây 
 

1.  Con quạ đã tìm thấy gì? 
 
 _________________________________________________________ 
 
 

2.  Trong bình có nhiều nước hay ít nước? 
 
 ________________________________________________________ 
 
 

3.  Quạ thấy bình nước ở đâu? 
 
 _________________________________________________________ 
 
 

4.  Quạ có uống được nước trong bình không? Tại sao? 
 
 _________________________________________________________ 
 
 

5.  Quạ đã làm gì cho nước dâng lên? 
 
 _________________________________________________________ 
 
 

6.  Cuối cùng quạ có uống được nước trong bình không? 
 
 _________________________________________________________ 
 
 

7.  Sau khi quạ uống nước xong thì quạ làm gì? 
 
 ________________________________________________________ 
 
 

8.  Em nghĩ gì về con quạ này? 
 
 _________________________________________________________ 
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BÀI SỐ 5 
 

GIA ĐÌNH VIỆT NAM 
 

 Người Việt Nam rất quý trọng gia đình. Họ coi việc xây dựng gia đình 
là công việc quan trọng nhất của đời người. Cha mẹ bỏ hết công sức để chăm 
lo cho con cái. Họ quên cả bản thân mình để lo cho con ăn no mặc ấm và học 
hành đến nơi đến chốn. Vì họ nghĩ, con cái là máu mủ, hình bóng, và niềm hy 
vọng của gia tộc. Nhờ vậy mà người Việt Nam ở hải ngoại đỗ đạt nhiều. 
 
 Bổn phận con cái là phải biết ơn cha mẹ và giữ gìn truyền thống gia 
đình tốt đẹp này. 
 
GIẢI NGHĨA: 
  
 qúy trọng: coi trọng  
 máu mủ: cùng dòng máu 
 gia tộc: dòng họ 
 đỗ đạt: thành công trong việc thi cử 
 truyền thống: lối sống, cử chỉ, suy nghĩ, cư xử được truyền từ      
  thế hệ này sang thế hệ khác. 
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Các Em Hãy Trả Lời Những Câu Hỏi Sau Đây 

 
1.  Người Việt Nam họ quý trọng gì nhất? 

 ___________________________________________________________ 

 

2.  Người Việt Nam họ coi việc xây dựng gia đình như thế nào? 

 __________________________________________________________ 

 

3.  Cha mẹ lo cho con cái của họ như thế nào? 

 __________________________________________________________ 

 

 

4.  Tại sao cha mẹ phải lo cho con cái của mình như vậy? 

 __________________________________________________________ 

 

 

5.  Bổn phận của người con thì phải như thế nào? 

 ___________________________________________________________ 
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BÀI SỐ 6 

 
VIỆC NGHĨA 

  

 Việc nghĩa là những việc tốt mà ta làm cho người khác. Sống ở đời, của 
cải là quan trọng nhưng việc nghĩa lại quan trọng hơn. Của cải tiêu xài dần 
cũng hết nhưng những việc nghĩa thì còn mãi mãi. 
 
 Khi có nhiều tiền ta không nên kiêu căng, khinh khi người nghèo khổ 
hơn mình, hay sống ích kỷ cho bản thân. Ta nên dùng tiền của để làm việc 
nghĩa, tức là giúp đỡ những người nghèo, đói khổ không nơi nương tựa, đừng 
tiêu xài hoang phí mà hãy dùng vào những việc có ích lợi cho mình và cho 
người khác. Những việc thiện, việc nghĩa đó sẽ giúp cho mình và cho những 
người kém may mắn có được cuộc sống ấm no, vui vẻ, hạnh phúc và còn làm 
cho xã hội tươi đẹp hơn. 
 
 Khi ta làm việc nghĩa, việc thiện là ta đã gieo cho mình được hạt giống 
phước lành, làm nhiều việc tốt thì ta được nhiều hạt giống tốt. Những hạt 
giống này sẽ sinh sôi nảy nở và sẽ giúp ta thoát cơn hoạn nạn trong đời.  
 
   

Tục ngữ: Lá lành đùm lá rách 

 

GIẢI NGHĨA: 

 kiêu căng: xem thường người khác 
 khinh khi: không coi ai ra gì 
 ích kỷ: chỉ nghĩ đến lợi cho mình mà không nghĩ đến người khác. 
 hoang phí: tiêu xài quá mức vào những việc không có ích lợi 
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Các Em Hãy Trả Lời Những Câu Hỏi Sau Đây 
 

1.  Việc nghĩa là gì? 

 _____________________________________________________________ 

 

2.  Ta nên làm gì khi có nhiều tiền? 

 _____________________________________________________________ 

 

3.  Tại sao phải làm việc nghĩa? 

 ____________________________________________________________ 

 

 

4.  Làm việc nghĩa, việc thiện có lợi gì cho bản thân mình? 

 _____________________________________________________________ 

 

5.  Hãy kể tên 3 việc nghĩa, việc thiện mà không cần phải dùng đến tiền 
để làm. 

 ____________________________________________________________ 
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BÀI SỐ 7 
 

NGỰA VÀ LỪA 

 
 Ngày xưa, có một ông lão nuôi Ngựa và Lừa để chúng giúp việc trong 
nhà. Ông có thói quen luôn bắt Lừa phải chở hàng nặng đến gần qụy, trong 
khi đó thì ông để Ngựa đi thong thả theo sau với mớ đồ nhẹ tênh. 
 
  Ngày kia, cả ba lên đường. Lừa vì đau yếu mấy ngày nên than thở với 
Ngựa rằng: “Tôi khó chịu quá, anh chở hộ tôi ít món, nếu không tôi sẽ chết 
mất.” 
 
  Ngựa đá giò lái và bảo Lừa im ngay kẻo gây rắc rối cho nó. Lừa im lặng, 
ráng lết thêm nửa dặm nữa rồi lăn ra chết. Ông chủ tháo hết hàng đặt lên 
lưng Ngựa, không chỉ thế mà ông còn đặt cả xác của Lừa xấu số lên lưng 
Ngựa nữa. Bấy giờ Ngựa mới than thở.” Than ôi! Bây giờ tôi mới thấy sự tai 
hại của tính ích kỷ.” 
 

    Truyện Ngụ Ngôn 
 
Lời khuyên: Thương người như thể thương thân 
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Các Em Hãy Trả Lời Những Câu Hỏi Sau Đây 
 

1.  Ông lão nuôi con gì trong nhà? 

 ___________________________________________________________ 

 

2.   Ông lão có thói quen gì? 

 ___________________________________________________________ 

 

3.  Lừa đã nói gì với Ngựa? 

 __________________________________________________________ 

 

4.  Ngựa đã làm gì khi Lừa nhờ giúp? 

 __________________________________________________________ 

 

5.  Lừa đã bị gì sau khi đã kiệt sức? 

 _________________________________________________________ 

 

6.  Ông lão đã làm gì với Ngựa sau khi Lừa chết? 

 __________________________________________________________ 

 

7.  Lúc bấy giờ Ngựa đã nhận ra điều gì? 

 __________________________________________________________ 

 

8.  Qua bài học này, em có suy nghĩ gì? 

 __________________________________________________________ 
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BÀI SỐ 8 
 

ĐI CHỢ 

  

 Một hôm, bà kêu cậu bé đi chợ. Bà đưa cho cậu bé hai đồng và hai cái 
bát rồi dặn. 
 
  “Cháu mua một đồng tương, một đồng mắm nhé!”  Cậu bé vâng dạ rồi 
đi ngay, ra tới chợ cậu bỗng hớt hải chạy về hỏi bà. 
 
 “Bà ơi, bát nào đựng tương, bát nào đựng mắm?” 
 
 Bà phì cười và nói. 
 
 “Bát nào đựng tương, bát nào đựng mắm mà chẳng được.” 
 
 Cậu bé lại ra đi, đến chợ, cậu lại ba chân bốn cẳng chạy về hỏi bà. 
 
 “Nhưng bà ơi, đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương ạ?” 
 

   Truyện Vui 

GIẢI NGHĨA: 

 hớt hải: vội vã, có vẻ lo sợ 
 ba chân bốn cẳng:  chạy rất vội, rất nhanh  
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Các Em Hãy Trả Lời Những Câu Hỏi Sau Đây 

 
 

1.    Ai kêu cậu bé đi chợ? 

 __________________________________________________________ 

 

2.   Cậu bé đi chợ mua gì? 

 __________________________________________________________ 

 

3.   Tại sao đi gần đến chợ rồi mà cậu bé lại quay về? 

 __________________________________________________________ 

 

4.   Lần thứ hai cậu bé quay về hỏi bà điều gì? 

 ___________________________________________________________ 

 

5.   Em hãy trả lời cậu bé thay cho bà. 

 ____________________________________________________________ 
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BÀI SỐ 9 
CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA 

  
 Ngày xưa, ở một gia đình kia có hai anh em. Lúc nhỏ, hai anh em rất 
yêu thương, hòa thuận với nhau. Khi lớn lên, cả hai người đều lập gia đình và 
có cuộc sống riêng. Tuy mỗi người ở một nhà riêng nhưng vẫn thường va 
chạm và cãi cọ nhau. 
 
 Người cha thấy các con không biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau mà cứ 
cãi nhau mãi, ông cảm thấy rất buồn. Một hôm ông kêu gọi tất cả các con lại 
và ông đặt một bó đũa cùng với một túi tiền trên bàn ông bảo. “Nếu trong số 
các con ai bẻ gãy được bó đũa này thì cha sẽ thưởng cho túi tiền.” 
 
 Tất cả những người con lần lượt đều ra sức cố bẻ gãy bó đũa mà người 
cha đưa, nhưng làm cách nào cũng không bẻ gãy nổi.  Người cha thấy thế liền 
tháo bó đũa ra rồi đưa cho từng người con một chiếc đũa để bẻ. Mỗi người 
con ai cũng đều bẻ gãy từng chiếc đũa rất dễ dàng.  
 
 Các con của ông đều nói. “Thưa cha, lấy từng chiếc mà bẻ thì đâu có 
khó gì.” Người cha liền bảo. “Đúng vậy, nếu lấy từng chiếc ra bẻ thì rất dễ 
dàng, cũng giống như các con. Nếu các con biết yêu thương, đùm bọc, che 
chở, đoàn kết với nhau thì mới có sức mạnh mà không ai có thể làm hại đến 
các con. Còn nếu các con luôn tranh cãi, chia rẻ, làm mất đoàn kết thì cũng 
giống như con bẻ từng chiếc đũa, kẻ xấu sẽ dễ dàng làm hại đến các con.” 
 

   Truyện Ngụ Ngôn 
 
Tục ngữ: Đoàn kết thì sống, chia rẻ thì chết 
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Các Em Hãy Trả Lời Những Câu Hỏi Sau Đây 
 
 
 

1. Gia đình ông lão có mấy người con? 

 __________________________________________________________ 

 

2. Các con của ông lão lúc nhỏ như thế nào? 

 __________________________________________________________ 

 

3. Khi lớn lên các con của ông như thế nào? 

 __________________________________________________________ 

 

4. Tại sao người cha bắt các con của ông bẻ bó đũa? 

 __________________________________________________________ 

 

5. Giữa một bó đũa và một chiếc đũa thì cái nào bẻ dễ gãy hơn? 

 __________________________________________________________ 

 

6. Qua bài này, các em đã rút ra được bài học gì? 

  __________________________________________________________ 
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BÀI SỐ 10 
 

ĐÔI BẠN TỐT 
 
 Thím Vịt bận đi chơi xa đem con đến gửi bác Gà mái mẹ. Gà mái mẹ gọi 
con ra chơi với vịt con. Gà con xin phép mẹ dẫn vịt con ra vườn chơi và tìm 
giun để ăn.  
 
 Gà con nhanh nhẹn đi trước, vịt con lạch bạch theo sau. Thấy vịt con 
chậm chạp, gà con tỏ ra không thích lắm. Ra tới vườn, gà con lấy 2 chân bới 
đất tìm giun, còn ngón chân của vịt có màng, không bới đất được. Vịt con cứ 
lạch bạch khiến đất bị nén xuống gà con không tài nào tìm giun được. Gà con 
tức quá nói với vịt con: “Bạn chẳng biết bới gì cả. Bạn đi chỗ khác chơi để tôi 
bới một mình vậy.” Vịt con thấy gà con cáu với mình cũng buồn, liền bỏ ra ao 
tìm tép ăn.  
 
 Một con cáo mắt xanh, đuôi dài nấp trong bụi rậm thấy gà con đi tìm 
mồi một mình định nhảy ra vồ. Gà con sợ quá vội 3 chân 4 cẳng chạy ra bờ 
ao. Gà con vừa chạy vừa kêu: “Chiếp! Chiếp! Chiếp!” Vịt con đang lặn ngụp 
tìm tép, nghe tiếng bạn gọi vội lướt nhanh vào bờ kịp cõng bạn ra xa. Cáo 
chạy đến bờ đã thấy gà và vịt đang ở giữa ao sâu. Chờ mãi không được, cáo 
liền liếm mép và bỏ đi. Nhờ vịt có đôi chân như mái chèo bơi rất nhanh mà 
gà con thoát chết. Lúc này, gà con mới thấy việc mình đuổi vịt con là không 
tốt và xin lỗi bạn. Vịt con không giận mà còn mò tép cho gà con ăn.  
  
 Từ đấy, mỗi khi vịt con đến chơi, gà con mừng tíu tít đi tìm giun cho vịt 
con ăn. Gà con nhanh nhẹn đi trước, vịt con lạch bạch theo sau. Hai bạn gà 
và vịt rất quý mến nhau. 
  

 Truyện Ngụ Ngôn
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Các Em Hãy Trả Lời Những Câu Hỏi Sau Đây 

 
1. Con vật nào đem con đi gởi? 

 ________________________________________________________ 

 

2. Gà con làm gì khi ra tới vườn? 

 _______________________________________________________ 

 

3. Tại sao gà con tức giận vịt con? 

 ________________________________________________________ 

 

4. Tại sao gà con sợ hãi bỏ chạy kêu cứu? 

 ________________________________________________________ 

 

5. Gà con được ai cứu? 

 ________________________________________________________ 

 

6. Tại sao vịt con không tìm giun được? 

 _________________________________________________________ 

 

7. Cuối cùng Vịt và Gà là đôi bạn như thế nào? 

 ________________________________________________________ 
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BÀI SỐ 11 
SỰ BÌNH YÊN 

 
 Một vị vua treo giải thuởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp 
nhất về sự bình yên. Nhiều hoạ sĩ đã cố công vẽ ra những bức tranh đẹp. Nhà 
vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng chỉ thích có hai bức và ông phải chọn 
lấy một. 
  
 Bức tranh thứ nhất vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ vì 
có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh vời vợi, 
những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm nhìn bức tranh điều 
cho rằng đây là một bức tranh bình yên thật hoàn hảo.  
 
 Bức tranh thứ nhì cũng vẽ về hồ nước nhưng những ngọn núi này trần 
trụi và lởm chởm đá. Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm 
theo sấm chớp. Bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xoá. Bức tranh này 
trông thật chẳng bình yên chút nào. Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy 
đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ một khe nức của một tảng 
đá. Trong bụi cây, một con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác trút 
xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang an nhiên đậu trên tổ của 
mình...Bình yên thật sự. Cuối cùng nhà vua quyết định"Ta chọn bức tranh 
thứ nhì! 
 
    
Lời bàn  Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, 
  không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính 
  khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh 
  trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên. 
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Các Em Hãy Trả Lời Những Câu Hỏi Sau Đây 
 

1.  Nhà vua treo giải thưởng để tìm kiếm ai? Để làm gì? 

 _________________________________________________________ 

 

2.  Nhà vua chọn được bao nhiêu bức tranh vừa ý? 

 ________________________________________________________ 

 

3.  Bức tranh thứ nhất vẻ về gì? Trong tranh có những gì? 

 ________________________________________________________ 

 

 

 

4.  Bức tranh thứ nhì vẻ về gì? Trong tranh có những gì? 

 _______________________________________________________ 

 

 

 

5.  Tại sao nhà vua chọn bức tranh thứ nhì? 

 _______________________________________________________ 

  

 

 

6.  Dựa theo bài viết này thì sự bình yên thật sự là như thế nào? 

 _______________________________________________________ 
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BÀI SỐ 12 
 

CON CHIM BỊ MÙ 

 
 Nơi khu vườn anh nhà văn nọ có một cây si rất rậm rạp, xanh lá quanh 
năm. Từ phòng viết của mình, qua một tấm cửa kính, anh có thể nhìn thấy 
cây si ấy. Thói quen của anh là thức sớm mỗi ngày để viết, và anh vô cùng 
ngạc nhiên khi ngày nào, cũng có một con chim tới đâm đầu vào cửa kính 
phòng anh. Nhiều ngày liên tục, liên tục, sáng nào cũng vậy, anh đã có ý nghĩ: 
Phải chăng con chim đó bị mù? Hay bị một chứng bệnh nào đó? 
 
 Sự lý giải không được thỏa mãn, lại nhiều ngày tiếp tục trôi qua. Cho 
tới một hôm, anh quyết định bước ra khỏi cửa phòng mình, đứng về phía con 
chim, đối diện với tấm kính để nhìn vào căn phòng. Anh không thể tin nổi 
vào mắt mình. Trước mắt anh là một cảnh tượng quá đẹp đẽ. Một cây si lung 
linh xanh thẫm in hình trên tấm kính, như thể ở một nơi nào đó thật xa, 
trong một không gian rộng hơn, sâu hơn. Và anh biết, con chim nhỏ bé kia đã 
"chán" cây si quen thuộc mỗi ngày của mình khi nó bất ngờ phát hiện ra một 
"cây si" khác. Nó đã đâm đầu vào đó để mong tìm tới một nơi đẹp đẽ hơn, 
lung linh hơn,... 
 
Lời bàn:  Đôi khi, chúng ta không biết những gì chúng ta đang có 
  mới là điều quan trọng, là hạnh phúc thực sự của chúng 
  ta, mà chúng ta cứ đeo đuổi những chuyện mãi đâu đâu. 
  Đừng đứng núi này trông núi nọ. 
  

Tủ Sách Áo Lam 27 Gia Đình Phật Tử Quan Âm 



Các Em Hãy Trả Lời Những Câu Hỏi Sau Đây 
 

1.   Trong khu vườn của anh nhà văn có cây gì? 

  _______________________________________________________ 

 

2.   Mỗi sáng anh nhà văn thấy gì từ cửa kính phòng của  anh? 

  _______________________________________________________ 

 

 

3.   Anh nhà văn nghĩ gì về những con chim đó? 

  _______________________________________________________ 

 

4.   Cuối cùng anh đã bước ra khỏi phòng và nhìn vào cửa kính  phòng 
 của anh để  làm gì? Và anh ta đã thấy gì? 

  _______________________________________________________ 

 

 

 

5.   Tại sao những con chim đó lại đâm đầu vào cửa kính phòng anh? 

  ________________________________________________________ 

 

 

6.   Vậy theo em thì điều hạnh phúc, điều quan trọng thật sự của 
 chúng ta là gì? 
 
 _______________________________________________________ 
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BÀI SỐ 13 
 
 

NGƯỜI BẠN NHỎ 
 
 Vào một ngày nóng nực, sư tử mệt mỏi sau một ngày kiếm ăn, nó nằm 
ngủ dưới một tán cây. Một chú chuột nhắt đi ngang qua, thấy sư tử ngủ say 
liền nhảy múa đùa nghịch trên lưng sư tử. Sư tử thức giấc, giận dữ vì bị đánh 
thức, nó túm lấy chuột nhắt mắng “Con vật bé nhỏ kia, sao ngươi dám đánh 
thức chúa tế rừng xanh? Ta sẽ nghiền nát ngươi bằng móng vuốt của ta” 
 
 Chuột nhắt sợ hãi van xin “xin ngài tha cho tôi, tôi sẽ không bao giờ 
quên ơn và tôi sẽ trả ơn ngài vào một ngày nào đó”. Sư tử thấy rất buồn cười 
với lời nói của chuột nhắt, nhưng nó cũng thấy tội nghiệp và thả cho chuột 
nhắt đi. Chuột nhắt mừng quá vội vã chạy đi 
 
 Vài tháng sau, khi đang săn mồi trong rừng, sư tử vướng vào lưới của 
thợ săn và nó không thể nào thoát được. Sư tử gầm lên kêu cứu “Cứu với, 
cứu với”, vang động khắp khu rừng. Chuột nhắt được sư tử tha mạng lần 
trước, nghe thấy tiếng sư tử gầm, nó vội chạy đến xem sao. Thấy sư tử mắc 
trong lưới, nó bảo “ông đừng lo, tôi sẽ giúp”. Chuột lấy hết sức gặm đứt các 
dây lưới để sư tử chạy thoát.  
 
GI ẢI NGH ĨA: 
 
 chúa tể rừng xanh: vua của rừng 
 móng vuốt: móng chân, tay 
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Các Em Hãy Trả Lời Những Câu Hỏi Sau Đây 
 

1.   Trong bài viết này nói về những con gì? 

 ________________________________________________________ 

 

 

2.  Chuột đã làm gì sư tử? 

 ______________________________________________________ 

 

 

3.  Sau khi chuột bị sư tử bắt thì chuột đã nói gì với sư tử? 

 ______________________________________________________ 

 

 

4.  Sau khi chuột van xin thì sư tử đã làm gì chuột? 

 ______________________________________________________ 

 

 

5.  Khi sư tử bị vướng vào lưới của thợ săn thì chuột đã làm gỉ để  cứu 
 sư tử? 

 _______________________________________________________ 
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BÀI SỐ 14 
 

NGƯỜI TRỒNG NGÔ 
 
 Tại vùng trang trại xa xôi, có một người nông dân năm nào cũng trồng 
được những cây ngô rất tốt. Năm nào ông cũng mang ngô tới hội chợ liên 
bang và năm nào ngô của ông cũng đạt giải nhất. Ai cũng cho rằng ông có 
những bí quyết riêng độc đáo. Có một lần, một phóng viên phỏng vấn ông và 
phát hiện ra rằng người nông dân luôn chia sẻ những hạt giống ngô tốt nhất 
của mình với những người hàng xóm ở các trang trại xung quanh. 
 
 - Tại sao bác lại chia những hạt giống tốt nhất đi, trong khi năm nào họ 
cũng đem sản phẩm đến cùng hội chợ liên bang để cạnh tranh với sản phẩm 
của bác? Phóng viên hỏi. 
 
 - Anh không biết à? Người nông dân thật thà đáp “Gió luôn thổi phấn 
hoa và cuốn chúng từ trang trại này sang trang trại khác, từ cánh đồng này 
sang cánh đồng khác. Nếu những người hàng xóm quanh tôi chỉ trồng được 
những cây ngô xấu thì việc thụ phấn do gió rõ ràng sẽ làm giảm chất lượng 
ngô của chính trang trại của tôi. Tức là, nếu tôi muốn trồng được ngô tốt, tôi 
cũng phải giúp những người xung quanh trồng được ngô tốt đã” 
 
 
Lời bàn:  Những người muốn được hạnh   phúc thì phải giúp những 
  người sống quanh mình hạnh phúc.   Những người muốn 
  thành công phải giúp những người quanh    mình thành công. 
  Giá trị cuộc sống của bạn được đo bằng   những cuộc sống mà 
  bạn “chạm” tới. 
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Các Em Hãy Trả Lời Những Câu Hỏi Sau Đây 
 

1.   Người nông dân trồng gì trong nông trại? 

 _______________________________________________________ 

 

2.  Ngô của ông đạt giải mấy khi ông mang ngô ra hội chợ? 

 ______________________________________________________ 

 

3.  Người nông dân đó đã làm gì với những hạt giống tốt nhất của 
 mình với những người hàng xóm? 

 ______________________________________________________ 

 

4.  Tại sao ông lại chia sẽ hạt giống tốt của mình cho những người 
 hàng xóm? 

 _______________________________________________________ 

 

 

5.  Nếu ngô của những người hàng xóm tốt thì ngô của mình cũng sẽ 
 như thế nào? 

 _______________________________________________________ 

 

6.  Vậy theo em, em muốn được hạnh phúc thì em phải làm gì? 

 ______________________________________________________ 
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BÀI SỐ 15 
 

VÈ VỀ CHIM 

 

 Hay chạy lon xon 
 Là gà mới nở 
 Vừa đi vừa nhảy 
 Là em sáo xinh 
 Hay nói linh tinh 
 Là con liếu điếu 
 Hay nghịch hay tếu 
 Là cậu chìa vôi 
 Hay chao đớp mồi 
 Là chim chèo bẻo 
 Tính hay mách lẻo 
 Thím khách trước nhà  
 Hay nhặt lân la 
 Là bà chim sẻ 
 Có tình có nghĩa 
 Là mẹ chim sâu 
 Giục hè đến mau 
 Là cô tu hú 
 Nhấp nhem buồn ngủ 
 Là bác cú mèo…. 
 
 Vè Dân Gian 
 
GIẢI NGHĨA: 

 vè: lời kể có vần 
 lon xon: dáng chạy của trẻ em 
 tếu: vui nhộn, gây cười 
 chao: nghiêng mình rất nhanh từ bên này sang bên kia 
 mách lẻo: kể chuyện riêng của người này cho người khác nghe 
 nhặt lân la: nhặt lúc xa lúa gần 
 nhấp nhem: lúc nhấm lúc mở 
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Các Em Hãy Trả Lời Những Câu Hỏi Sau Đây 
 

1.   Kể ra tất cả những loài chim có trong bài. 

 __________________________________________________________ 

 

2.  Em thích con chim nào trong bài? Vì sao? 

 __________________________________________________________ 

 

3. Tìm những từ ngữ dùng để tả đặc điểm của các loài chim 

 __________________________________________________________ 

 

4. Chim nào có tình có nghĩa? 

 _________________________________________________________ 

 

5. Chim nào gây vui cười, tếu? 

 _________________________________________________________ 
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