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Trang Lớp Hai 
Do thầy Đào Công Minh phụ trách 

      
 

 
 

Luận Văn:  Tại Sao Em Học Tiếng Việt 
 

Con biết tiếng Việt tại vì con là người Việt.  Ba mẹ con cho con đi học ở trường tiếng Việt mỗi thứ Bảy 
với anh em con.  Ba mẹ thích con làm bài làm tiếng Việt giỏi.  Nếu em con không biết con phụ em con 
làm.  Mẹ muốn con biết tiếng Việt tại vì khi lớn con qua Việt Nam, con phải biết nói tiếng Việt với gia 
đình bên đó.  Ở bên Việt Nam vui lắm nếu không biết nói tiếng Việt là không có vui nhiều.  Con học 
tiếng Việt mấy năm rồi.  Con biết nhiều nhưng chưa biết đủ.  Bây giờ con học tiếng Việt mấy năm nữa 
mới xong. 

Huỳnh Ẩn Brandon 
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Em học tiếng Việt bởi vì ba mẹ muốn em biết tiếng Việt.  Ba mẹ em không muốn con mất nguồn gốc.  
Em cũng muốn học tiếng Việt để biết tiếng Việt và văn hóa của Việt Nam.  Em muốn đọc tiếng Việt, 
và em muốn viết tiếng Việt.  Em thích đi học mỗi tuần bởi vì em có bạn và thầy cô giảng dạy để giúp 
em học tiếng Việt.  Em học tiếng Việt để em đọc báo Việt Nam.  Học tiếng Việt có lợi cho em bởi vì 
em có thể đọc, viết và hiểu được tiếng Việt. 
 

Nguyễn Thompson  
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Hồi xưa con còn nhỏ, con nghe mẹ và cha nói tiếng Việt cùng nhau.  Con hỏi mẹ dạy con tiếng Việt.  
Mẹ nói con đi học tiếng Tàu đi.  Năm 2001 con đi học tiếng Tàu, con học khó và không hiểu.  Một 
tháng sau con không muốn đi học mẹ giận con.  Mẹ nói con muốn đi hoc tiếng Tàu là phải đi học tiếng 
Việt.  Con trả lời "okay".  Mỗi ngày thứ Bảy con đi học tiếng Việt ở Linda Vista.  Mẹ con chở con và 
em con đi học còn cha chở chúng con về.  Con năm nay học lớp Hai, con thích học lớp Mẫu Giáo A 
bởi vì con thích cô giáo.  Cô Trang dạy học hay lắm và học sinh biết dùng đúng từ và viết từ.  Bốn năm 
sau con học lớp Hai, và lớp Hai học sinh làm việc nhiều lắm.  Thầy Minh dạy học sinh nhiều từ và học 
sinh hiểu phải làm gì.  Thầy dạy đặt câu cho đúng đắn, và viết nhiều câu cho học sinh diễn tả nhiều ý 
kiến.  
 
Con suy nghĩ nếu con đi vô trường Đại Học con không biết con còn có thì giờ đi học tiếng Việt mỗi 
thứ Bảy.  Con muốn học nhưng con không đủ thì giờ làm bài Mỹ và bài Việt.  Mẹ nói con học tiếng 
Việt là hay lắm và con nói chuyện với người Việt được.  Con thích học và muốn nói được tiếng Việt. 

Minna Lý 
oOo 
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Con phải học tiếng Việt vì ba mẹ bắt buộc con.  Nhưng ba mẹ bắt buộc con học 
tiếng Việt vì có nhiều lợi.  Nhưng mà con biết ba lý do tại sao con phải học tiếng 
Việt.   
 
Một lý do là con phải biết hai thứ tiếng vì con phải đi trường UCSD.  Trường 
UCSD nói nếu con không biết hai thứ tiếng thì con không vô trường UCSD được.  
Cái đó nghĩa là con không có việc làm, con không có tiền.  Cái đó là một lợi tại sao 
con phải học tiếng Việt.  Lý do tại sao nữa là học tiếng Việt giúp con nói chuyện dễ.  
Nếu có người Việt chổ trường, việc làm hoặc phố Việt Nam, con có thể nói chuyện 
với tất cả.  Con không cần nói tiếng Việt trong trường Mỹ nhưng mà con phải nói 

tiếng Việt trong trường của tiếng Việt.  Trong việc làm, nếu có khách hàng Việt Nam, con phải nói 
tiếng Việt cho khách hàng hiểu con dễ nữa.  Nếu con không biết tiếng Việt khi thăm Việt Nam, sẽ 
không có người nào hiểu con đang nói cái gì.  Cái đó nghĩa là con không biết mua đồ ăn, không biết 
làm sao ở trong Việt Nam, không biết kiếm chỗ khách sạn.  Vậy cái này là lý do tại sao con nên biết 
nói tiếng Việt.  Lý do này là cuối cùng.  Con phải học tiếng Việt là vì con là người Việt.  Nếu con 
không biết nói tiếng Việt nhiều người tưởng con là Mỹ.  Nhưng mà con phải học tiếng Việt vì ba mẹ 
bắt buộc con.  Con không có nhiều chọn lựa.   
 
Đó là tất cả lý do tại sao con phải học tiếng Việt. 
 

Trần Quốc 
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Con đi học vì khi nào con lớn con muốn làm dược sĩ, con phải biết nói tiếng Việt.  Mẹ nói con gắng 
học vì lớn lên con không có thì giờ học tiếng Việt.  Con muốn đi học vì con muốn học nói tiếng Việt 
với bạn ở nhà và trường học Mỹ.  Mẹ muốn con học tiếng Việt vì mẹ không biết nói tiếng Mỹ.  Mẹ nói 
con đi học về con nói chuyện với cha mẹ, ông bà được thì làm đồ cho cha mẹ ông bà dễ.  Khi nào cha 
mẹ muốn con đi mua đồ, mẹ gọi điện thoại cho con, kêu con mua đồ gì, ở đâu.  Con muốn nói tiếng 
Việt vì con có đi Việt Nam con biết nói với bạn, nói với người ở Việt Nam và người bán đồ. 
 

Brian Lý 
 

oOo 
 
Khi năm mới con chơi trò chơi.  Con vẽ con chó, con nhền nhện, con thỏ, con rùa luôn.  Con đi cắm 
trại.  Con đi Boomers khi con cắm trại về.  Năm mới con chơi với đồ chơi súng, con chơi với máy vi 
tính của con.  Con qua nhà của bạn rồi con đi học.  Khi con đi học con đọc sách.  Con ở nhà ăn cơm.  
Ba mẹ ở nhà ăn cơm với con.  Đêm Haloween con đi chơi với bạn con.  Con đi lấy kẹo.  Ngày 
Christmas con mở quà của con.  Con với bạn con chơi múa lân tại Moon Festival. 
 

Lâm Hoàng Thiên An 
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