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Bài 19: Người Tiêu Hoang 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

Tiêu xài:  spending, squander  Hoang phí:  wastefully Sờn rách:  threadbare 

Thời tiết:  weather Khủng khiếp:  terribly Mỏng manh:  thin  

 

 

Một thanh niên trẻ nổi tiếng là tiêu 

xài hoang phí.  Chẳng đƣợc bao 

lâu thì anh đã nhẵn túi. 

Ngoài những bộ quần áo cũ sờn 

rách, anh ta chẳng còn tài sản gì có 

thể bán đi đủ để mua lấy chiếc áo 

mới. 

Anh sẽ phải đi gặp bạn bè, nhƣng 

chẳng biết lấy tiền đâu ra để ăn mặc 

cho đẹp đẽ nhƣ mọi khi. 
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Ngay lúc đó, một con chim én bay 

qua, hót líu lo vui vẻ. 

Ngƣời thanh niên kia, ngỡ là mùa 

hè đã đến, vội vã mang tất cả quần 

áo cũ đi bán rồi đổi lấy một chiếc 

áo mới. 

Nhƣng chỉ vài ngày sau, thời tiết 

thay đổi và trở lạnh khủng khiếp.  

Anh chàng ngu ngốc với chiếc áo 

mới mỏng manh và đôi chân trần 

khó thoát đƣợc cái chết trong giá 

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

  

1. Chàng thanh niên trong câu chuyện là một ngƣời nhƣ thế nào? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Vì sao anh ta cần quần áo mới? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Khi nhìn thấy con chim én, anh ta nghĩ gì? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

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

 

_____ 1. Một thanh niên trẻ nổi tiếng là tiêu xài hoang phí.  Từ “tiêu xài” có 

nghĩa là: 
 

a. Dùng tiền. b. Cho tiền người 

khác. 

c. Tiết kiệm, để dành 

tiền. 
 

_____ 2. Một thanh niên trẻ nổi tiếng là tiêu xài hoang phí.  Từ “hoang phí” 

có nghĩa là: 
 

a. Cẩn thận, có 

chừng mực. 

b. Dè sẻn, tiêu xài 

một cách tối thiểu. 

c. Lãng phí, tiêu xài 

quá mức. 
 

_____ 3.   Chẳng đƣợc bao lâu thì anh đã nhẵn túi.  Từ “nhẵn túi” có nghĩa là: 
 

a. Còn nhiều tiền. b. Còn ít tiền. c. Hết sạch tiền. 

 

_____ 4.   Ngoài những bộ quần áo cũ sờn rách, anh ta chẳng còn tài sản gì có 

thể bán đi...  Từ “sờn rách” có nghĩa là: 
 

a. Bị mòn và sắp 

rách. 

b. Dày và chắc. c. Mới tinh. 

 

_____ 5.   ...anh ta chẳng còn tài sản gì có thể bán đi đủ để mua lấy chiếc áo 

mới.  Từ “tài sản” có nghĩa là: 
 

a. Của cải vật chất. b. Quần áo. c. Sách vở. 

 

_____ 6.   Anh chàng ngu ngốc với chiếc áo mới mỏng manh và đôi chân trần 

khó thoát đƣợc cái chết trong giá lạnh.  Từ “mỏng manh” có nghĩa là: 
 

a. Rất dày. b. Rất đẹp. c. Rất mỏng. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-19 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Mot thanh nien tre noi 

tieng la tieu xai hoang phi. 

 

Anh se phai di gap ban be, 

nhung chang biet lay tien 

dau ra de an mac cho dep 

de nhu moi khi. 

 

Ngay luc do, mot con chim 

en bay qua, hot liu lo vui 

ve. 

 

Nhung chi vai ngay sau, 

thoi tiet thay doi va tro 

lanh khung khiep. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-19 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_ 
 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_ 
_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_ 
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Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-19 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.) 

 

Ngoài những bộ quần áo cũ sờn rác, anh ta chẳng 

còn tài sảng gì có thể bán đi đủ để mưa lấy chiếc áo 

mới. (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ 

 

 

Người thanh niên kia, nghỡ là mùa hè đã đến, vội vã 

mang tắt cả quần áo cũ đi báng rồi đổi lấy một chiếc 

áo mới.  (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ 
Anh chàng nghu ngốc với chiếc áo mới mỏng manh 

và đơi chân trần khó thoát đượt cái chết trong giá 

lạnh.  (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ 
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Thứ Năm:  Tập Làm Văn — Cách Đặt Câu Hỏi 
(Hãy đổi những câu sau đây thành những câu hỏi.) 

 

1. Tí ham ăn kẹo nên bị nhức răng. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Đức thích tìm nhặt những vỏ ốc rồi mang về bỏ vào lọ. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Trúc dành dụm từng đồng tiền cắc để giúp ngƣời nghèo. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Vì giành ăn, hai chú dê đã húc nhau gãy cả sừng. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Chiếc xe lao vun vút và ngừng gấp lại khi vừa đến bờ vực thẳm. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

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

   

Bài đọc: reading assignment Khó hiểu: difficult to understand 

Giải thích: explain Tự đọc: read it yourself 

Tiến bộ: improve Nghĩa: mean 

  

Dũng lười không muốn đọc bài đọc trong bài tập 

lớp Việt Ngữ.  Dũng nhờ mẹ giúp… 

Dũng: Mẹ, bài đọc này dài và khó hiểu 

quá.  Mẹ làm ơn đọc và giải thích 

cho con đƣợc không? 

Mom, this reading assignment is 

too long and difficult to 

understand.  Can you read and 

explain it to me, please? 

Mẹ: Không đƣợc, con phải tự đọc.  Sau đó, nếu không hiểu, mẹ 

sẽ giải thích cho con.  Nhƣ vậy tiếng Việt của con mới có 

tiến bộ. 

No, you must read it yourself.  After that, if you don’t 

understand, I will explain it to you.  That way, your 

Vietnamese can improve. 

Dũng: Vâng, để con đọc…  Mẹ từ này có nghĩa là gì? 

Yes ma’am, let me read it…  Mom, what does this word 

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

 

Puppy: con chó con Cute: dễ thương 

Buy: mua Take care: chăm sóc 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________  

OK, but you have to take care of it.  

Can you buy it for me, please? 

Dad, this puppy is so cute. 
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