
 

 

Tiếng Nước Tôi 113 

Bài 12: Gã Keo Kiệt 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

Keo kiệt:  miserly  Bí mật:  secret Kiểm tra:  examine 

Theo dõi:  follow Phát hiện:  discover Ăn cắp:  steal  

 

 

Một gã keo kiệt chôn vàng ở một nơi 

bí mật trong vườn nhà.  Hằng ngày, gã 

ra chỗ đó, đào vàng lên và đếm từng 

thỏi một để kiểm tra xem có còn đủ 

hay không.    

Một tên trộm theo dõi gã, đoán biết gã 

chôn cái gì.  Thế là một đêm nó đến đào 

lên lấy hết vàng và trốn mất. 

Khi gã keo kiệt phát hiện vàng đã bị mất, 

gã đau khổ vô cùng và khóc rống lên. 
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Một người đi ngang nghe thấy tiếng gã 

khóc bèn hỏi chuyện.  Gã thét lên: 

─ Vàng của tôi!  Ôi, vàng của tôi đâu 

rồi?  Ai đã ăn cắp của tôi!” 

─ Ông mất vàng à?  Sao ông không 

cất trong nhà để mỗi khi cần lấy 

bán đi mua đồ? 

─ Mua đồ ư?  Tôi không bao giờ dám 

dùng số vàng đó để làm gì cả. 

Người khách lạ nhặt lấy một hòn đá, 

ném xuống lỗ và nói:  

─ Nếu thế thì ông lấp lỗ lại đi.  Cục đá 

cũng đáng giá bằng đống vàng ông 

mất đấy.  Vàng mà không dùng thì 

cũng giống như cục đá thôi! 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Gã keo kiệt đã trôn vàng để làm gì? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Chuyện gì xảy ra với số vàng của gã? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Vì sao người khách lạ ném cục đá xuống lỗ và bảo gã lấp lỗ lại? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

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

 

_____ 1. Một gã keo kiệt chôn vàng ở một nơi bí mật trong vườn nhà.  Từ “bí 

mật” có nghĩa là: 
 

a. Được giữ kín, 

không cho ai biết. 

b. Thông báo cho 

mọi người biết. 

c. Xa xôi, hẻo lánh. 

 

_____ 2. Hằng ngày, gã ra chỗ đó, đào vàng lên và đếm từng thỏi một để kiểm 

tra xem có còn đủ hay không.  Từ “kiểm tra” có nghĩa là: 
 

a. Chôn xuống. b. Giấu đi. c. Xem lại. 

 

_____ 3.   Một tên trộm theo dõi gã, đoán biết gã chôn cái gì.  Từ “theo dõi” có 

nghĩa là: 
 

a. Ăn cắp. b. Chú ý đến mọi 

hành động. 

c. Gặp mặt. 

 

_____ 4.   Khi gã keo kiệt phát hiện vàng đã bị mất, gã đau khổ vô cùng.  Từ 

“phát hiện” có nghĩa là: 
 

a. Biết, thấy. b. Chưa biết. c. Quên đi. 

 

_____ 5.   ...gã đau khổ vô cùng và khóc rống lên.  Từ “rống” có nghĩa là: 
 

a. Hét thật to. b. Khóc thật lâu. c. Rên rỉ nho nhỏ. 

 

_____ 6.   Cục đá cũng đáng giá bằng đống vàng ông mất đấy.  Từ “đáng giá” 

có nghĩa là: 
 

a. Có giá trị tương 

tự. 

b. Có hình dạng 

tương tự. 

c. Có màu sắc tương 

tự. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-12 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Mot ga keo kiet chon vang 

o mot noi bi mat trong 

vuon nha. 

 

Mot ten trom theo doi ga, 

doan biet ga chon cai gi. 

 

Toi khong bao gio dam 

dung so vang do de lam gi 

ca. 

 

Vang ma khong dung thi 

cung giong nhu cuc da 

thoi! 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-12 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
 

 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  

 

 

  



 

 

Tiếng Nước Tôi 119 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-12 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.) 

 

Thế là một đêm nó đến đào lênh lấy hết 

vằng và trớn mất. (3 lỗi) 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  

 

Một người đi ngang nge thấy tiếng gã 

khót bền hỏi chuyện.  (3 lỗi) 

________________________

________________________

________________________

________________________ 

Cục đá cũn đắng giá bằng đống vàng ông 

mấc đấy.  (3 lỗi) 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  
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Thứ Năm:  Tập Làm Văn – Cách Đặt Câu Hỏi 
(Cho các em thêm chi tiết về lý do vào những câu sau.) 

 

1. Bố rất giận vì Hiếu không vâng lời mẹ. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Danh thích nhất là món mì xào của cô Phương. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Trung sơ ý làm rớt chiếc điện thoại di động vào vũng nước. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Huy đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không đuổi kịp Nam. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Việt muốn mua một đôi giày nhưng không đủ tiền. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

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

  

Nhật ký: diary Tò mò: curious 

Kềm chế: control Bản thân: self 

Ý nghĩ: thoughts Riêng tư: private 

Quyền: rights Tôn trọng: respect 

 

Châu vào phòng Nguyệt, thấy quyển nhật ký và 

đang đọc.  Nguyệt bước vào phòng…  

Nguyệt: Châu, sao em lại đọc nhật ký của 

chị? 

Châu, why are you reading my 

diary? 

Châu: Ờ… Em thấy tò mò.  Em không 

kềm chế được bản thân. 

Uh… I was curious.  I couldn‟t 

control myself. 

Nguyệt: Em biết quyển nhật ký đó có những ý nghĩ riêng tư của chị.  Em 

không có quyền đọc nó.  Em phải biết tôn trọng sự riêng tư của người 

khác chứ! 

You know that diary has my private thoughts.  You don‟t have any 

rights to read it.  You have to respect the privacy of others! 

Châu: Dạ, em biết.  Em xin lỗi chị.  Từ nay em sẽ không làm nữa. 

Yes, I know.  I am sorry.  From now on, I will not do it again. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Wearing: mặc Shirt: áo 

Favorite: thích nhất Properties: tài sản 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________  

You have to respect the properties of others. 

You know that shirt is my favorite shirt. 

Why are you wearing my shirt? 
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