
 

 

Tiếng Nước Tôi 1 

Bài 1: Chú Khỉ Lưu Manh 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

Lưu manh:  scoundrel  Đùa nghịch:  playing Chọc ghẹo:  teasing 

Khều:  pull out Nịnh hót:  flatter Lợi dụng:  take advantage of  

 

 

Thuở xa xưa, có một con Mèo và một 

con Khỉ chơi với nhau rất thân.  Lúc 

nào chúng cũng đùa nghịch chọc ghẹo 

nhau. 

Một hôm chúng thấy trong lò sưởi có 

mấy hột đậu phụng rang sắp chín.  Khỉ 

nói: 

─ Mày giỏi hơn tao.  Mày khều đậu 

phụng ra rồi chúng mình cùng ăn. 

 
 



 

2 Tiếng Nước Tôi 

 

Mèo thò chân vào lò, gẩy ra được vài 

hột, rồi rụt chân lại.  Nó thử vài lần 

nữa, kéo ra thêm được ít nữa.  Mèo kéo 

ra hột nào thì Khỉ bỏ ngay vào miệng 

nhai hết. 

Khi ông chủ đi lại, Khỉ trốn mất, còn 

Mèo ở lại bị phạt. Từ đó, Mèo không 

còn chơi với Khỉ nữa và chỉ ăn chuột mà 

thôi. 

Mèo học được bài học đích đáng:  Kẻ 

nịnh hót luôn tìm cách lợi dụng lòng tốt 

của người khác. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tiếng Nước Tôi 3 

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

  

1. Mèo và Khỉ thấy gì trong lò sưởi? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Mỗi lần Mèo khều được đậu phụng, Khỉ làm gì? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Trong khi Mèo bị phạt, Khỉ làm gì? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 



 

4 Tiếng Nước Tôi 

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

 

_____ 1. Thuở xa xưa, có một con Mèo và một con Khỉ chơi với nhau rất thân.  

Từ “thuở xa xưa” có nghĩa là: 
 

a. Hôm nay. b. Ngày mai. c. Nhiều năm trước. 

 

_____ 2. Lúc nào chúng cũng đùa nghịch chọc ghẹo nhau.  Từ “chọc ghẹo” có 

nghĩa là: 
 

a. Đánh nhau. b. Khen ngợi. c. Làm cho xấu hổ, 

bực tức. 
 

_____ 3.   Mày giỏi hơn tao.  Mày khều đậu phụng ra rồi chúng mình cùng ăn.  

Từ “khều” có nghĩa là: 
 

a. Đẩy vào. b. Kéo ra. c. Vất đi. 

 

_____ 4.   Khi ông chủ đi lại, Khỉ trốn mất, còn Mèo ở lại bị phạt.  Từ “bị phạt” 

có nghĩa là: 
 

a. Bị trừng trị vì có 

lỗi. 

b. Bị đuổi đi. c. Được khen 

thưởng. 
 

_____ 5.   Kẻ nịnh hót luôn tìm cách lợi dụng lòng tốt của người khác.  Từ 

“nịnh hót” có nghĩa là: 
 

a. Chê bai thậm tệ. b. Chơi rất thân. c. Khen quá lời để 

lấy lòng. 
 

_____ 6.   Kẻ nịnh hót luôn tìm cách lợi dụng lòng tốt của người khác.  Từ “lợi 

dụng” có nghĩa là: 
 

a. Dùng của kẻ khác 

làm lợi cho mình. 

b. Làm hại người 

khác. 

c. Làm lợi cho người 

khác. 
 

  



 

 

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.) 

 

 

Thuo xa xua, co mot con 

Meo va mot con Khi choi 

voi nhau rat than. 

 

Mot hom chung thay trong 

lo suoi co may hot dau 

phung rang sap chin. 

 

Meo keo ra hot nao thi Khi 

bo ngay vao mieng nhai 

het. 

 

Tu do, Meo khong con choi 

voi Khi nua va chi an chuot 

ma thoi. 



 

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.) 

 

Thuở xa xưa, có mộc con Mèo và một con 

Khỉ chôi với nhau rất thâng.  (3 lỗi) 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  

 

Một hôm chúng thấy trong lò sưỡi có mấy 

hộc đậu phộng răng sắp chín.  (3 lỗi) 

________________________

________________________

________________________

________________________ 

Mèo thò chân vào lò, gẩy ra đượt vài hợt, 

rồi rụt châng lại.  (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. Con ếch sống ở trong một cái giếng. 

2. Cá mập có nhiều lớp răng nhọn hoắc. 

3. Con cá vàng đang ngoáp trên mặt nước. 

4. Anh Bình là một huynh trưởng gương mẫu. 

5. Con gà trống gáy không ra tiếng vì khát nước. 

6. Loan có mái tóc xoăn tự nhiên trông rất đáng yêu. 

7. Minh thường ước mơ trở thành một cầu thủ chơi bóng rổ xuất sắc. 

8. Mỗi buổi sáng, Thiên và Trinh ra đầu đường để đón xe buýt đi học. 

9. Bình giúp bố xoáy những con ốc để lắp ráp cái bàn học mà bố mới mua. 

10. Mỗi khi em bị bệnh, mẹ luôn kề cận săn sóc em, kể cả những đêm khuya. 

 

 

  



 

 

Tiếng Nước Tôi 9 

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

 

Lời nhắn: message Chừng nào: when 

Chắc: sure Làm ơn: please 

 

Vào chiều Thứ Ba, Hoa đang học bài ở nhà thì có tiếng 

điện thoại reo… 

Người gọi: A-lô, cho tôi gặp bác Thành được không? 

Hello, may I speak to Mr. Thành?  

Hoa: Dạ thưa bác, bố cháu không có ở nhà.  Bác 

có lời nhắn gì cho bố cháu không? 

Sir, he's not home.  Do you have a message 

for him? 

Người gọi: Cháu có biết chừng nào thì bố sẽ về không? 

Do you know when he‟ll be back? 

Hoa: Dạ, cháu không chắc lắm. 

I‟m not very sure. 

Người gọi: Cám ơn cháu nhé.  Làm ơn nói với bố là có bác Trung gọi. 

Thank you.  Please tell him Mr. Trung called. 

Hoa: Dạ, khi bố về cháu sẽ cho bố biết để gọi lại bác. 

Yes sir, when dad gets home, I‟ll let him know so that he can call you 

back. 



 

10 Tiếng Nước Tôi 

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

 

Busy:  bận Go to work: đi làm 

Stop by: ghé qua Office: văn phòng 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________  

I’ll let him know to stop by the office. 

Do you know when he’ll go to work? 

My dad is busy. 
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