Bài 3: Tình Bạn
Thứ Hai: Tập Đọc

Hai người bạn đi trên đường vắng vẻ.
Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh
luận khá gay gắt, và một người đã
không kiềm chế được giơ tay tát vào
mặt bạn mình. Người kia bị đau
nhưng không hề nói một lời. Anh cúi
xuống và viết trên cát: “Hôm nay,
người bạn thân nhất của tôi đã tát vào
mặt tôi.”

Họ tiếp tục đi, đến một con sông, họ
dừng lại và tắm ở đấy.
Người bị tát không may bị vọp bẻ và
suýt chết đuối, may mà được người
bạn cứu.
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Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá:
“Hôm nay, người bạn thân nhất đã
cứu sống tôi.”
Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi: “Tại sao
khi tôi đánh anh, anh viết trên cát,
còn bây giờ anh lại viết trên đá?”

Mỉm cười, anh trả lời: “Khi có người
làm chúng ta đau khổ, chúng ta hãy
viết điều đó trên cát. Gió sẽ thổi bay
chúng đi cùng với sự tha thứ. Và khi
có người giúp đỡ chúng ta, chúng ta
nên khắc nó lên đá như khắc sâu vào
ký ức, nơi không ngọn gió nào có thể
xóa nhòa được.”
Hãy học cách viết trên cát và trên đá.
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Chú Thích
Vắng vẻ:

deserted

Tranh luận: argument, discussion

Gay gắt:

heated

Kiềm chế:

control, refrain

Vọp bẻ:

cramp

Ngạc nhiên:

surprised

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

1. Trên đường đi, chuyện gì đã xảy ra giữa hai người bạn?

__________________________________________
__________________________________________
2. Người bị tát đã viết gì? Ở đâu?

__________________________________________
__________________________________________
3. Khi hai người bạn dừng lại để tắm ở một con sông, chuyện gì đã xảy ra?

__________________________________________
__________________________________________
4. Người được cứu sống đã viết gì? Ở đâu?

__________________________________________
__________________________________________
5. Khi người khác làm em buồn, em nên làm gì?

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

_____ 1.

Hai người bạn đi trên đường vắng vẻ. Từ “vắng vẻ” có nghĩa là:
a. Đông người.

_____ 2.

b. Hòa nhã, lịch sự.

b. Mất sự tự do.

c. Nóng giận.

c. Trật khớp xương.

Và khi có người giúp đỡ chúng ta, chúng ta nên khắc nó lên đá như
khắc sâu vào ký ức... Từ “ký ức” có nghĩa là:
a. Đầu óc, trí nhớ.
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c. Thoải mái.

Người bị tát không may bị vọp bẻ và suýt chết đuối. Từ “vọp bẻ” có
nghĩa là:
a. Chuột rút, bắp thịt b. Tập thể dục.
bị co rút.

_____ 6.

c. Tâm sự.

...một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình...
Từ “không kiềm chế” có nghĩa là:
a. Không làm chủ
được bản thân.

_____ 5.

b. Kể chuyện cho
nhau nghe.

Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt... Từ “gay gắt”
có nghĩa là:
a. Dữ dội, căng
thẳng.

_____ 4.

c. Không hoặc có ít
người.

Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt... Từ “tranh
luận” có nghĩa là:
a. Bàn cãi.

_____ 3.

b. Không có mặt.

b. Quyển sổ.

c. Tâm hồn.
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Thứ Ba: Thêm Dấu
(Đọc các câu ở trang P-3 phầ n Phu ̣ Lu ̣c của sách học cho các em thêm dấu.)

Den mot doan, ho co mot cuoc
tranh luan kha gay gat, va mot
nguoi da khong kiem che duoc
gio tay tat vao mat ban minh.

Nguoi bi tat khong may bi vop
be va suyt chet duoi, may ma
duoc nguoi ban cuu.

Anh ban kia ngac nhien hoi:
“Tai so khi toi danh anh, anh
viet tren cat, con bay gio anh
lai viet tren da?”
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Thứ Tư: Chính Tả
(Đọc câu ở trang P-3 phầ n Phu ̣ Lu ̣c của sách học cho các em viết chính tả.)

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
______
Sửa Lỗi Chính Tả

(Đọc các câu ở trang P-3 phầ n Phu ̣ Lu ̣c 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.)

Người bị tác không may bị vọp bẻ và suýt chết
đuới, may mà được người bạng cứu. (3 lỗi)

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
Và khi có người giút đỡ chúng ta, chúng ta nên
khấc nó lên đá như khắc sâu vào ký ức, nơi
không nghọn gió nào có thể xóa nhòa được. (3
lỗi)

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
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Thứ Năm: Tập Làm Văn – Tại Sao?
(Cho các em thêm chi tiết về lý do vào những câu sau.)

1. Trí ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Bác Trung giúp bố sơn lại nhà ông nội.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Quân gom góp đồ chơi cũ và bỏ vào thùng.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Hương đem chú chó Bi-Bi tới văn phòng bác sĩ thú y.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Ông nội phải đeo kiếng mỗi khi đọc báo.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Thứ Sáu: Đàm Thoại
(Giúp các em với cuộc đối thoại sau đây.)

Ôn:

review

Trường thuốc:

medical school

Mong:

hope

Thông minh:

smart

Tài gặp Nhân ở thư viện…
Tài:
Nhân:
Tài:
Nhân:

Tài:

Nhân:
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Hè này em có định đi chơi đâu không?
Do you plan to go anywhere for the summer?
Chắc có lẽ là không vì em đang phải ôn thi.
Probably not since I have to review for the test.
Em đang ôn thi gì vậy?
What test are you reviewing?
Em đang ôn thi MCAT. Em tính xin vào ba
trường thuốc. Mong sao một trong ba trường đó nhận em.
I am reviewing for the MCAT. I plan to apply to 3 medical
schools. Hopefully one of those three schools will accept me.
Em thông minh mà. Điểm của em cũng cao. Chắc là họ sẽ
nhận thôi.
You’re smart. Also, your grade is high. They will probably
accept you.
Chỉ mong được vậy.
I hope so.
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Chuyển Ngữ
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.)

Grow up:

lớn lên

Become:

trở thành

Improve:

trau dồi

Skills:

khả năng, kỹ năng

What do you want to be when you grow up?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
I want to become a teacher and teach at a Vietnamese school.
.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
But first, I need to improve my Vietnamese skills.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày _________
Tiếng Nước Tôi
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