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Bài số 7 

Tối ở nhà 

Cơm nước xong, trời vừa tối. Ngọn đèn treo, 

thắp ở giữa nhà. Cha ngồi đọc nhật báo. Anh đang 

ngồi xem sách hay làm bài. Mẹ và chị kim chỉ vá 

may. Ở bên cạnh, hai đứa em nhỏ đang nghe bà kể 

câu chuyện cổ tích, thỉnh thoảng lại khúc khích cười 

với nhau rất vui vẻ. 

Ban ngày đi làm ăn khó nhọc, tối đến cả nhà 

được đông đủ, sum vầy như vậy, tưởng không có 

cảnh nào vui hơn nữa. 

 

Giải nghĩa 

- nhật báo: báo ra hằng ngày. 

- câu chuyện cổ tích: chuyện có từ ngày xa xưa, 

thường là chuyện kể cho trẻ em nghe, có tính 

cách giáo dục hoặc giải trí. 

- cười khúc khích: tiếng cười nhỏ, riêng với nhau 

để bày tỏ sự thích thú. 
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Ngữ vựng 

- tối: evening 

- ngọn đèn treo: hanging light 

- nhật báo: daily newspaper 

- kim chỉ: needle and thread 

- vá may: mend and sew 

- kể chuyện: tell a story 

- chuyện cổ tích: legend 

- làm ăn khó nhọc: work hard 

- sum vầy: gather together 

- vui, vui vẻ: happy, happily 

 

Tập đọc 

 

Chính tả 

 

Hiểu bài - Trả lời câu hỏi 

1. Buổi tối, sau khi ăn xong, cha làm gì? 

___________________________________  

 

2. Mẹ và chị làm việc gì? 
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__________________________________  

 

3. Anh làm gì sau khi ăn cơm xong? 

_____________________________________  

 

4. Hai em nghe ai kể chuyện? 

_____________________________________  

 

5. Cả nhà đông đủ sau một ngày làm việc khó nhọc 

có vui không? 

_______________________________________  

 

Đặt câu với những chữ sau đây:  

tối ___________________________________ 

nhật báo _______________________________  

xem sách _______________________________  

khúc khích ______________________________  
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Dịch sang tiếng Anh 

1.  Cha tôi đọc nhật báo. 

___________________________  

 

2. Mẹ tôi may áo. 

___________________  

 

3.  Bà kể chuyện cổ tích. 

________________________________  

 

4. Cả nhà quây quần vui vẻ. 

________________________________  


