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Bài 17: Gã Hành Khất 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

 

Anh Hùng gặp gã hành khất ấy ở một 

trạm bán xăng.  Gã di chuyển bằng 

cách bò lết với cái chân khoèo và một 

cánh tay.  Nhìn gã, anh giật mình, hình 

như đã một lần gặp...  À, phải rồi...  

Lần ấy, trong con hẻm vắng, anh thấy 

gã đang bò lết bỗng đứng dậy, thò cái 

tay tưởng là cụt ra đếm tiền.  Hóa ra 

hằng ngày gã giả bộ tàn tật.  Lần gặp 

này, gã không nhận ra anh nên vẫn thò 

cánh tay còn lại, cầm ngửa cái mũ ra 

xin tiền. 

Anh nở một nụ cười, móc túi bố thí 

cho gã $20.  Rồi anh bảo: 

− Anh dùng tiền này thuê xe nhờ họ 

chở đến nhà bạn của tôi.  Ông ấy 

giàu có và thương người lắm.  

Anh viết địa chỉ người bạn ấy, không 

quên viết thêm địa chỉ của anh đưa cho 

gã. 

Mấy hôm sau, đúng như anh dự đoán, 

gã ăn mày đã tìm đến nhà anh.  Khác 

hẳn thường ngày, hôm nay gã đi đứng 

đàng hoàng với đầy đủ cả tay lẫn chân.  

Vừa nhìn thấy anh, gã đã cúi rạp đầu: 

− Em đến để cám ơn anh. 
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Anh dắt gã vào nhà, ân cần hỏi han:  

− Tìm được nhà của bạn tôi chứ? 

− Dạ, được. 

− Ông ấy có cho anh gì không? 

− Dạ nhiều, bác ấy cho $1000, nhưng 

em không dám nhận, em chỉ nhận... 

− Nhận gì? 

− Một sự dạy dỗ.  Bác ấy liệt cả hai 

tay.  Vậy mà với đôi bàn chân, bác 

ấy đã làm nên tất cả sự nghiệp.  

Trong khi em thì... 

Gã đứng thẳng dậy, chìa cả hai cánh 

tay rắn chắc ra với vẻ mặt xấu hổ. 

Sau khi gã ra về, anh nhấc điện thoại 

lên: 

− A-lô!  Thầy Nguyễn Ngọc Ký đấy ạ?  

Vâng, từ nhà thầy, anh ta vừa mới 

đến đây, và gửi lời cảm ơn thầy! 
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Chú Thích 
 

Hành khất: beggar Di chuyển: move 

Giả bộ: pretend Tàn tật: handicap 

Dự đoán: predict, anticipate Liệt: paralyzed 
 

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

  

1. Anh Hùng gặp gã hành khất ở đâu? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Làm sao anh Hùng biết gã hành khất chỉ giả bộ tàn tật thôi? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Anh Hùng đã giới thiệu gã hành khất đến gặp ai và người đó là người như thế 

nào? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

4. Sau khi gặp người bạn của anh Hùng, gã hành khất cảm thấy thế nào và gã đã 

có thay đổi gì? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

5. Điều gì làm cho em cảm thấy quý trọng hơn:  cố gắng làm hết khả năng để 

vượt qua những gian nan khó khăn và đạt được điều mình muốn hoặc là giả bộ 

tỏ ra đáng thương để mong sự bố thí và thương hại của người khác?  Tại sao? 
 

__________________________________________

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

 

_____ 1. Gã di chuyển bằng cách bò lết với cái chân khoèo và một cánh tay.  

Từ “bò lết” có nghĩa là: 
 

a. Bước đi. b. Chạy nhảy. c. Lê sát trên mặt 

đất. 
 

_____ 2. ...bò lết với cái chân khoèo và một cánh tay.  Từ “khoèo” có nghĩa là: 
 

a. Cụt lủn. b. Co quắp lại, 

không duỗi thẳng. 

c. Thẳng thắn. 

 

_____ 3.   Hóa ra hàng ngày gã giả bộ tàn tật.  Từ “giả bộ” có nghĩa là: 
 

a. Bị từ hồi nhỏ. b. Làm như thiệt để 

qua mặt kẻ khác. 

c. Nhờ người khác 

làm giúp. 
 

_____ 4.   Anh nở một nụ cười, móc túi bố thí cho gã $20.  Từ “bố thí” có nghĩa 

là: 
 

a. Cho để làm ơn, 

làm phúc. 

b. Cho mượn. c. Trả lại số nợ. 

 

_____ 5.   Mấy hôm sau, đúng như anh dự đoán, gã ăn mày đã tìm đến nhà anh.  

Từ “dự đoán” có nghĩa là: 
 

a. Biết trước. b. Hẹn trước. c. Nói trước. 

 

_____ 6.   Bác ấy liệt cả hai tay, vậy mà với đôi bàn chân, bác ấy đã làm nên tất 

cả sự nghiệp.  Từ “liệt” có nghĩa là: 
 

a. Cử động được dễ 

dàng. 

b. Cử động một cách 

khó khăn. 

c. Không cử động 

được. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-17 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Lan ay, trong con hem vang, 

anh thay ga dang bo let bong 

dung day, tho cai tay tuong la 

cut ra dem tien. 

 

Anh dung tien nay thue xe nho 

ho cho den nha ban cua toi. 

 

Ga dung thang day, chia ca 

hai canh tay ran chac ra voi ve 

mat xau ho. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc câu ở trang P-17 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

______ 
 Sửa Lỗi Chính Tả 

(Đọc các câu ở trang P-17 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.) 

 

 

Anh viên địa chỉ người bạt ấy, không quen giết 

thêm địa chỉ của anh đưa cho gã. (4 lỗi) 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

Gã đứng thẳn dậy, chìa cả hai cánh tay rắn trắc 

ra với vẻ mặt xúi hổ. (3 lỗi) 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 
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Thứ Năm:  Nhân Cách Hóa 
Hãy chỉ ra và nêu tác dụng của phép nhân cách hóa trong câu ca dao sau: 

Thuyền ơi có nhớ bến chăng? 

Bến thì một dạ, khăng khăng đợi thuyền. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

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

 

Nữu Ước: New York Bà con: relatives 

Giữ liên lạc: keep in touch Thường xuyên: often 

 

Gia đình Lan sắp thay đổi chỗ ở, sẽ lên thành phố 

New York.  Lan không muốn tình bạn của mình 

với Phụng phai mờ nên muốn giữ liên lạc…  

Phụng: Mình nghe nói Lan sẽ dọn về Nữu 

Ước à? 

I heard you're moving to New York?  

Lan: Đúng rồi.  Bố mình tìm được một 

việc làm rất tốt, và ở đó gia đình 

mình có nhiều bà con? 

Yes.  My dad found a great job, and our family has a lot of relatives 

there? 

Phụng: Ồ, tốt quá!  Nhưng mình sẽ nhớ Lan đấy? 

Oh, that's great!  But I'm going to miss you? 

Lan: Mình cũng sẽ nhớ Phụng.  Hãy giữ liên lạc nhé. 

Me, too.  Let's keep in touch. 

Phụng: Phải.  Đừng quên gọi nhau thường xuyên. 

Yeah.  Don't forget to call often. 

Lan: Mình sẽ không quên đâu. 

I won’t. 

Phụng: Lan cũng có e-mail của mình phải không? 

You have my e-mail address, right? 

Lan: Ừ có.  Mình cũng có thể gặp Phụng trên facebook được mà. 

Yeah.  I can also see you on facebook.  

Phụng: Được rồi, vậy mình nói chuyện sau nhé. 

All right, we’ll talk later. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Depart: khởi hành Early morning: sáng sớm 

Stop by: ghé qua Say goodbye: chia tay, nói lời tạm biệt 

Remember: nhớ Address: địa chỉ 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 

Remember to give me your new address. 

I will stop by to say goodbye. 

Tomorrow we will depart early in the morning. 
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