
 

 

Tiếng Nước Tôi 1 

Bài 1: Con Quạ Thông Minh 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

Phát hiện:  discover  Cố gắng:  attempt, try Thất bại:  unsuccessful 

Lay lắt:  scattered Công sức:  effort Kết quả:  result 

 

 

Một con quạ đang khát nƣớc.  Nó 

bay rất lâu để tìm nƣớc nhƣng 

chẳng thấy một giọt nƣớc nào.  

Mệt quá, nó đậu xuống cành cây 

nghỉ.  Nó nhìn quanh và bỗng 

thấy một cái bình ở dƣới một gốc 

cây. 

Khi tới gần, nó mới phát hiện ra 

rằng cái bình có chứa rất ít nƣớc, và 

nó không thể chạm mỏ đến gần đáy 

mà uống đƣợc.  Nó thử đủ cách để 

thò mỏ đƣợc đến mặt nƣớc, nhƣng 

mọi cố gắng của nó đều thất bại. 

 
 



 

2 Tiếng Nước Tôi 

 

Nhìn chung quanh, quạ thấy 

những viên sỏi nhỏ nằm lay lắt ở 

gần đấy.  Lập tức, nó dùng mỏ gắp 

một viên sỏi thả vào bình.  Cứ nhƣ 

vậy, nó gắp những viên sỏi khác 

và tiếp tục thả vào bình.   

 

Chẳng bao lâu, nƣớc đã dâng lên 

đến miệng bình.  Giờ thì nó có thể 

thò mỏ vào để uống.  Quạ rất vui 

sƣớng khi nhìn thấy công sức của 

mình đã có kết quả.  Quạ uống thỏa 

thích những giọt nƣớc mát ngọt rồi 

bay lên cây nghỉ ngơi. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Tiếng Nước Tôi 3 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Con quạ nhìn thấy cái bình nƣớc ở đâu? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Khi tới gần cái bình, con quạ phát hiện ra gì? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Cuối cùng, con quạ đã dùng cách nào để có nƣớc uống? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 



 

4 Tiếng Nước Tôi 

Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn nghĩa thích hợp những từ sau.) 

 

_____ 1. Khi tới gần, nó mới phát hiện ra rằng cái bình có chứa rất ít nƣớc...  

Từ “phát hiện” có nghĩa là: 
 

a. Bỏ qua. b. Mong muốn. c. Nhận ra, nhận 

thấy. 
 

_____ 2. ... nhƣng mọi cố gắng của nó đều thất bại.  Từ “thất bại” có nghĩa là: 
 

a. Không thành công. b. Mất mát. c. Thành công, có kết 

quả. 
 

_____ 3.   Lập tức, nó dùng mỏ gắp một viên sỏi thả vào bình.  Từ “gắp” có 

nghĩa là: 
 

a. Đâm qua. b. Kẹp cho chặt và 

nhấc lên. 

c. Múc ra. 

 

_____ 4.   Cứ nhƣ vậy, nó gắp những viên sỏi khác và tiếp tục thả vào bình.  Từ 

“tiếp tục” có nghĩa là: 
 

a. Bỏ vào. b. Ngừng. c. Vẫn làm, không 

ngừng. 
 

_____ 5.   Chẳng bao lâu, nƣớc đã dâng lên đến miệng bình.  Từ “dâng” có 

nghĩa là: 
 

a. Hạ xuống. b. Tăng lên. c. Trào ra. 

 

_____ 6.   Giờ thì nó có thể thò mỏ vào để uống.  Từ “thò” có nghĩa là: 
 

a. Đút vào. b. Rút ra. c. Xiết chặt lại. 

 

  



 

 

Tiếng Nước Tôi 5 

Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-1 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

No bay rat lau de tim nuoc 

nhung chang thay mot giot 

nuoc nao. 

 

No thu du cach de tho mo 

duoc den mat nuoc, nhung 

moi co gang cua no deu 

that bai. 

 

Lap tuc, no dung mo gap 

mot vien soi tha vao binh. 

 

Chang bao lau, nuoc da 

dang len den mieng binh. 



 

6 Tiếng Nước Tôi 

Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-1 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_ 
 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_ 
_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_ 
 

 

 

  



 

 

Tiếng Nước Tôi 7 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P -1 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗi chính tả .  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Nó nhìn quang và bống thấy một cái bình ở dưới một 

gốc câi.  (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___ 

 

 

Cứ như vậy, nó gấp những viêng sỏi khác và tiếp 

tụch thả vào bình.  (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___ Quạ rất vui sướn khi nhình thấy công sức cũa mình 

đã có kết quả.  (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___ 

 

 



 

8 Tiếng Nước Tôi 

Thứ Năm:  Văn Phạm – Danh Từ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn các danh từ trong những câu sau.) 

 

1. Mỗi lần đi chợ, bà ngoại đều mua bánh kẹo cho Kiều. 

2. Trƣớc khi đi làm, bố dặn Nam phải học hành chăm chỉ. 

3. Hồi còn nhỏ, cậu Minh phá dữ lắm. 

4. Mẹ tôi trông nom, dạy bảo chúng tôi và coi sóc mọi việc trong nhà. 

5. Hoa mai vàng cũng có năm cánh nhƣ hoa đào, nhƣng cánh hoa mai to hơn cánh 

hoa đào một chút. 

6. Những cánh hoa mai ánh lên một sắc vàng. 

7. Chú Hiệp nhìn giống bố nhƣ đúc. 

8. Bố mẹ yêu và chiều Châu lắm vì chỉ có một mình Châu mà thôi. 

9. Khi bố mẹ hỏi han gì, Châu trả lời rất cung kính. 

10. Anh Bá bị bệnh nên bố mẹ anh phải chăm nom thuốc thang cho anh. 

 

  



 

 

Tiếng Nước Tôi 9 

Thứ Sáu:  Đàm Thoại 
(Giúp các em với cuộc đối thoại sau đây.) 

  

Chào: hello, hi Cám ơn: thank you 

Khỏe: fine, healthy Hôm nay: today 

Mượn: borrow Viết chì: pencil 

 

Việt bước vào lớp trước khi chuông reo.  Việt 

gặp cô Thảo và bạn Nam.  Nam quên viết chì 

ở nhà nên phải mượn Việt… 

Việt: Em chào cô Thảo.  Cô có khỏe 

không? 

Hello Ms. Thảo.  How are you? 

Cô Thảo: Cám ơn Việt.  Cô khỏe.  Hôm 

nay em có khỏe không? 

Thank you Việt.  I am fine.  How are you today? 

Việt: Dạ, cám ơn cô.  Hôm nay em khỏe. 

Thank you ma’am.  I am fine today. 

 Ô, chào Nam.  Hôm nay Nam khỏe không? 

Oh, hi Nam.  How are you today? 

Nam: Chào Việt.  Nam khỏe.  Nam để quên viết chì ở nhà.  Việt 

làm ơn cho Nam mƣợn một cây viết chì. 

Oh, hi Việt.  I am fine.  I left my pencil at home.  Please let 

me borrow a pencil. 



 

10 Tiếng Nước Tôi 

Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Mr.: ông, thầy (male teacher) Books: sách 

School: trường học Eraser: cục tẩy 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 

Please let me borrow an eraser. 

I left my books at school. 

Hello Mr. Hùng.  How are you? 
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