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Bài 19: Rìu Vàng Rìu Bạc 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

Rìu:  axe Xuất hiện:  appear Rối rít:  hastily 

Hài lòng:  satisfied Lương thiện:  honest Gian dối:  dishonest  

 

 

Một bác tiều phu nghèo đang chặt cây 

để kiếm sống ở gần bờ sông.  Bỗng bác 

trượt tay và làm rớt chiếc rìu xuống 

sông. 

Bác buồn rầu và lo lắng vì chiếc rìu là 

tất cả tài sản của bác.   

Ngay lúc đó, một vị thần xuất hiện và 

sau khi nghe bác kể chuyện, liền lặn 

xuống sông. 

Khi trở lên, thần cầm chiếc rìu bằng 

vàng và hỏi bác tiều phu: 

─ Có phải chiếc rìu này không? 

─ Không, nó không phải của tôi đâu. 

Thần để chiếc rìu vàng trên bờ và lại lặn 

xuống lần nữa. 
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Lần này thần mang lên một chiếc rìu 

bạc, nhưng bác vẫn bảo là không phải.  

Lần thứ ba, thần mang lên đúng chiếc 

rìu của bác.  Bác rối rít cảm ơn vị thần.  

Thần hết sức hài lòng trước sự lương 

thiện của bác nên ban cho bác cả hai 

chiếc rìu vàng và bạc. 

Bác tiều phu về nhà và đem chuyện 

được thần ban rìu vàng, rìu bạc kể lại 

với người bạn.   

Hôm sau, người bạn đi vào rừng, giấu 

chiếc rìu trong một bụi cây và giả vờ bị 

mất.  Rồi ông ta khóc lóc kêu gọi thần 

đến giúp tìm.  Thần lại hiện ra như hôm 

trước.  Nhưng khi thần đưa chiếc rìu 

vàng, ông nhận ngay là rìu của mình. 

Thần tức giận vì sự gian dối của ông.  

Thay vì cho rìu vàng, thần lại gõ cho ông 

một cú vào đầu thật đau và đuổi ông về 

nhà.  Hôm sau, khi ông trở lại để tìm 

chiếc rìu mà ông đã giấu trong bụi cây, 

ông cũng chẳng tìm thấy nó.  
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Bác tiều phu mất rìu ở đâu? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Tại sao thần cho bác cả hai chiếc rìu vàng và bạc? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Tại sao thần lại phạt người bạn? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 



 

186 Tiếng Nước Tôi 

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

 

_____ 1. Ngay lúc đó, một vị thần xuất hiện...  Từ “xuất hiện” có nghĩa là: 
 

a. Biến mất. b. Hiện ra, lộ mặt ra. c. Trốn mất. 

 

_____ 2. Bác buồn rầu và lo lắng vì chiếc rìu là tất cả tài sản của bác.  Từ “lo 

lắng” có nghĩa là: 
 

a. Không yên tâm, e 

ngại. 

b. Vui sướng. c. Yên tâm. 

 

_____ 3.   Bác buồn rầu và lo lắng vì chiếc rìu là tất cả tài sản của bác.  Từ “tài 

sản” có nghĩa là: 
 

a. Của cải. b. Đồ ăn. c. Đồ uống. 

 

_____ 4.   Thần hết sức hài lòng trước sự lương thiện của bác nên ban cho bác 

cả hai chiếc rìu vàng và bạc.  Từ “hài lòng” có nghĩa là: 
 

a. Chán nản. b. Tức giận. c. Vui vẻ bằng lòng. 

 

_____ 5.   Thần hết sức hài lòng trước sự lương thiện của bác nên ban cho bác 

cả hai chiếc rìu vàng và bạc.  Từ “lương thiện” có nghĩa là: 
 

a. Đần độn, ngu si. b. Không thật thà, 

gian dối. 

c. Thật thà, không 

gian dối. 
 

_____ 6.   Thần tức giận vì sự gian dối của ông.  Từ “gian dối” có nghĩa là: 
 

a. Dối trá, không 

thật thà. 

b. Khôn ngoan. c. Thật thà, không 

dối trá. 
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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.) 

 

 

Ngay luc do, mot vi than 

xuat hien va sau khi nghe 

bac ke chuyen, lien lan 

xuong song. 

 

Than het suc hai long truoc 

su luong thien cua bac nen 

ban cho bac ca hai chiec 

riu vang va bac. 

 

Nhung khi than dua chiec 

riu vang, ong nhan ngay la 

riu cua minh. 

 

Thay vi cho riu vang, than 

lai go cho ong mot cu vao 

dau that dau va duoi ong 

ve nha. 
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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.) 

 

Bỗng bác trược tay và lằm rớt chiếc rìu 

xuống sôn.  (3 lỗi) 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  

 

Lần nài thần măng lên một chiết rìu bạc, 

nhưng bác vẫn bảo là không phải.  (3 lỗi) 

________________________

________________________

________________________

________________________ 

Thay vì cho rìu vàng, thằn lại gõ cho ông 

mộc cú vào đầu thật đau và đuổi ôn về nhà.  

(3 lỗi) 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  
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Thứ Năm:  Văn Phạm – Câu Kép 
(Giúp các em nối những câu sau thành một câu kép.) 

 

1. Chị Vân nhặt rau.  Anh Hải nướng thịt. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Bé Nga đang tập đi và tập nói.  Em chạy khắp nhà và cứ nói bi bô suốt ngày. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Cả nhà ăn cơm tối xong.  Đức rủ bố ra phòng khách chơi trò chơi điện tử. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Chị Trâm đánh đàn hay lắm.  Chị học đánh đàn khi còn ở Việt Nam. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Cả nhà đi chơi hết.  Ngân phải tự nấu ăn. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

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

 

Ước: wish Bất ngờ: unexpected 

Lo lắng: worried Nghiêm trọng: serious 

Cá nhân: personal Giúp đỡ: help 

 

Hòa rất muốn đi dự tiệc với các bạn, nhưng gặp phải chút 

việc.  Anh ta bề ngoài tỏ vẻ không muốn bàn về chuyện này, 

trong khi bạn của anh ta hy vọng việc đó không nghiêm 

trọng… 

Hạnh: Hòa, cậu có đi với tụi này không? 

Hòa, are you coming with us?  

Hòa: Tớ ước gì mình đi được, nhưng có việc bất ngờ 

đã xảy ra. 

I wish I could, but something unexpected has 

come up. 

Hạnh: Chuyện gì vậy?  Hèn chi cậu trông có vẻ lo lắng như thế.  Mong là 

không phải chuyện gì nghiêm trọng 

What‟s wrong?  No wonder you look so worried.  Hope it's nothing 

serious. 

Hòa: Không có gì, chỉ là việc cá nhân thôi.   

It‟s nothing, just something personal.  

Hạnh: Ồ, được rồi.  Nhưng nếu cậu cần sự giúp đỡ, cho tớ biết nhé! 

OK.  But if you need help, let me know!  

Hòa: Chắc chắn!  Nếu tớ cần gì, tớ sẽ báo cho cậu biết. 

Sure!  If I need anything, I will let you know. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Going to the movies: đi coi phim Change mind: đổi ý 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________  

If you change your mind, let me know. 

I wish I could, but I have to go home. 

Are you going to the movies with us? 
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