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Bài 11: Gia Tài 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

Trường hợp:  circumstance  Ruộng đất:  field, land Kho tàng:  treasure 

Vị trí:  location Mùa vụ:  harvest Bội thu:  profit  

 

 

Một bác nông dân giàu có khi về già, 

cảm thấy mình không còn sống được 

bao lâu nữa, gọi tất cả các con đến bên 

cạnh. 

Bác nói: 

─ Các con, trong bất kỳ trường hợp nào 

cũng không được bán ruộng đất của 

gia đình ta.  Trong các thửa đất này 

cha ông ta có cất giấu cả một kho 

tàng của cải châu báu.  Cha không 

biết rõ vị trí của nó ở đâu.  Đừng mất 

công tìm kiếm làm gì, cứ việc đào bới 

tất cả lên, đừng chừa chỗ nào cả. 
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Khi người cha đã chết, các con của bác 

bắt đầu ra tay đào bới, cuốc lật tất cả 

mọi ngóc ngách trên thửa ruộng.  Sau 

mùa vụ nào họ cũng cuốc như vậy đến 

hai ba lần. 

Họ chẳng tìm kiếm được vàng bạc gì cả, 

nhưng khi thu hoạch mùa vụ xong, họ 

lời được một số tiền lớn hơn rất nhiều so 

với những người xung quanh.  Họ hiểu 

ra rằng kho báu cha mình nói đó chính là 

số tiền bội thu từ mùa vụ. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Trước khi chết, bác nông dân đã trăn trối gì với các con? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Những người con đã làm gì để tìm kiếm kho tàng? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Gia tài của bác nông dân để lại cho các con là gì? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 



 

106 Tiếng Nước Tôi 

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

 

_____ 1. Trong các thửa đất này cha ông ta có cất giấu cả một kho tàng của cải 

châu báu.  Từ “cất giấu” có nghĩa là: 
 

a. Bỏ vào nhà băng. b. Để vào chỗ kín. c. Phơi bày ra. 

 

_____ 2. Cha không biết rõ vị trí của nó ở đâu.  Từ “vị trí” có nghĩa là: 
  

a. Chỗ, nơi chốn. b. Ngày tháng. c. Thời gian. 

 

_____ 3.   Đừng mất công tìm kiếm làm gì, cứ việc đào bới tất cả lên, đừng chừa 

chỗ nào cả.  Từ “đào bới” có nghĩa là: 
 

a. Đè bẹp xuống. b. Lấp cho đầy. c. Xới lên. 

 

_____ 4.   ...các con của bác bắt đầu ra tay đào bới, cuốc lật tất cả mọi ngóc 

ngách trên thửa ruộng.  Từ “ngóc ngách” có nghĩa là: 
 

a. Gò đất. b. Góc, kẽ hở, nơi 

khó vào. 

c. Luống rau. 

 

_____ 5.   ...khi thu hoạch mùa vụ xong, họ lời được một số tiền lớn hơn rất 

nhiều so với những người xung quanh.  Từ “thu hoạch” có nghĩa là: 
 

a. Gặt hái. b. Mất mùa. c. Trồng trọt. 

 

_____ 6.   Họ hiểu ra rằng kho báu cha mình nói đó chính là số tiền bội thu từ 

mùa vụ.  Từ “bội thu” có nghĩa là: 
 

a. Bị lỗ vốn. b. Huề vốn. c. Lời nhiều hơn 

bình thường. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-11 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Mot bac nong dan giau co 

goi tat ca cac con den ben 

canh. 

 

Cac con, trong bat ky 

truong hop nao cung khong 

duoc ban ruong dat cua gia 

dinh ta. 

 

Sau mua vu nao ho cung 

cuoc nhu vay den hai ba 

lan. 

 

Ho hieu ra rang kho bau 

cha minh noi do chinh la so 

tien boi thu tu mua vu. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-11 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-11 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.) 

 

Đừng mất côn tìm kiếm làm gì, cứ việc đào 

bới tất cã lên, đừng chừa chố nào cả.  (3 

lỗi) 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  

 

Khi người cha đá chết, các con của bác 

bắc đầu ra tay đào bới, cuốc lật tất cả 

mọi ngóc ngách trên thửa ruộn.  (3 lỗi) 

________________________

________________________

________________________

________________________ 

Họ hiểu ra rầng kho báu tra mình nói đó 

chính là số tiềng bội thu từ mùa vụ.  (3 lỗi) 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  
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Thứ Năm:  Văn Phạm – Cách Chấm Câu 
(Cho các em thêm các dấu chấm câu vào những câu sau đây.) 

 

Khi con đã biết ngồi ____  mẹ dạy con tập đứng rồi dạy con chập chững bước đi 

____  lúc con vấp ngã ____  mẹ bế con lên và dịu dàng nựng con:  ____ Con mẹ 

khéo quá ____ ____ 

 

Tiếng đầu tiên mẹ dạy con nói là tiếng: ____  Mẹ ____  ____   mẹ sung sướng biết 

ngần nào khi lần đầu tiên con đã biết gọi:  ____  Mẹ ____  ____   
 

(Cho các em viết lại đoạn văn với những dấu chấm câu.  Nhớ viết hoa những từ ở đầu câu.) 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

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

   

Xin phép:  ask for permission Rủ: invite 

 

Chiều Thứ Sáu Hoa gọi điện thoại cho Ngọc…  

Hoa: Ngọc hả?  Ngọc muốn qua nhà Hoa 

ngủ qua đêm không? 

Ngọc?  Do you want to come for a 

sleep over at my house? 

Ngọc: Ừ, chờ Ngọc một tí.  Để Ngọc xin 

phép mẹ đã.  Mẹ, con qua nhà Hoa ngủ qua đêm được không? 

OK.  Wait a moment.  Let me ask my mom‟s permission.  Mom, can I 

go to Hoa‟s house for a sleep over? 

Mẹ: Được. 

OK.  

Ngọc: Mẹ Ngọc cho phép rồi.  Ngoài Ngọc ra, Hoa còn rủ những ai nữa? 

My mom gave her permission. Beside me, who else did you invite? 

Hoa: Hoa có rủ Lan, Hồng và Huệ nữa. 

I also invited Lan, Hồng và Huệ. 

Ngọc: Hay quá!  Tí nữa gặp lại. 

Cool!  See you later. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Study: học bài Mall: thương xá 

Friends: các bạn Tomorrow: ngày mai 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________  

See you tomorrow. 

Mom, can I go to the mall with my friends? 

Do you want to come to study at my house? 
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