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Bài 12: Bức Tranh Tuyệt Vời 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

 

Một họa sĩ suốt đời ước mơ về một 

bức tranh đẹp nhất trần gian.  Ông đến 

hỏi vị linh mục để biết được điều gì 

đẹp nhất.  Vị linh mục trả lời: 

− Tôi nghĩ điều đẹp nhất trần gian là 

niềm tin vì niềm tin nâng cao giá trị 

con người. 

Hoạ sĩ cũng đặt câu hỏi tương tự với 

một cô gái và được trả lời: 

− Tình yêu là điều đẹp nhất trần gian, 

bởi tình yêu làm cho cay đắng trở 

nên ngọt ngào, mang đến nụ cười 

cho kẻ khóc than, làm cho điều bé 

nhỏ trở nên cao trọng.  Cuộc sống 

sẽ nhàm chán biết bao nếu không có 

tình yêu. 
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Cuối cùng họa sĩ gặp một người lính 

mới trở về từ trận mạc.  Được hỏi, 

người lính trả lời: 

− Hòa bình là cái đẹp nhất trần gian.  

Ở đâu có hòa bình là ở đó có cái 

đẹp. 

Và họa sĩ đã tự hỏi mình: 

− Làm sao tôi có thể vẽ cùng lúc niềm 

tin, hòa bình và tình yêu? 

Khi trở về nhà, ông nhận ra niềm tin 

trong ánh mắt các con, tình yêu trong 

nụ hôn của người vợ.  Chính những 

điều đó làm tâm hồn ông ngập tràn 

hạnh phúc và bình an.  Họa sĩ đã hiểu 

thế nào là điều đẹp nhất trần gian.  

Sau khi hoàn thành tác phẩm, ông đặt 

tên cho nó là:  “Gia Đình”. 
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Chú Thích 
 

Họa sĩ: artist Niềm tin: faith 

Giá trị: value, dignity Cay đắng: bitterness 

Cao trọng: significant, respectable Trận mạc: battlefield 

 

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

  

1. Niềm mơ ước của người họa sĩ là gì? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Vì sao vị linh mục nghĩ niềm tin là điều đẹp nhất? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Vì sao cô gái nghĩ tình yêu là điều đẹp nhất? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

4. Vì sao người lính nghĩ hòa bình là điều đẹp nhất? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

5. Người học sĩ đã tìm được những điều đẹp nhất ở đâu? 
  

__________________________________________

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

 

_____ 1. Một họa sĩ suốt đời ước mơ về một bức tranh đẹp nhất trần gian.  Từ 

“ước mơ” có nghĩa là: 
 

a. Chê bai. b. Mong muốn sự tốt 

đẹp. 

c. Suy nghĩ. 

 

_____ 2. Tôi nghĩ điều đẹp nhất trần gian là niềm tin vì niềm tin nâng cao giá 

trị con người.  Từ “nâng cao” có nghĩa là: 
 

a. Giữ như cũ. b. Làm cho giảm 

xuống. 

c. Làm cho tăng lên. 

 

_____ 3.   ...tình yêu làm cho cay đắng trở nên ngọt ngào...  Từ “cay đắng” có 

nghĩa là: 
 

a. Đau khổ, xót xa. b. Hạnh phúc. c. Sung sướng. 

 

_____ 4.   ...tình yêu... làm cho điều bé nhỏ trở nên cao trọng.  Từ “cao trọng” 

có nghĩa là: 
 

a. Có giá trị, ý nghĩa 

đáng kính nể. 

b. Không có giá trị, 

bị coi thường. 

c. Không đẹp, bị chê 

bai. 
 

_____ 5.   Cuộc sống sẽ nhàm chán biết bao nếu không có tình yêu.  Từ “nhàm 

chán” có nghĩa là: 
 

a. Hạnh phúc. b. Không còn thích 

thú nữa. 

c. Rất thích thú. 

 

_____ 6.   Sau khi hoàn thành tác phẩm, ông đặt tên cho nó là:  “Gia Đình”.  Từ 

“hoàn thành” có nghĩa là: 
 

a. Chưa làm xong. b. Đã làm xong. c. Không làm nữa. 
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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.) 

 

 

Toi nghi dieu dep nhat tran 

gian la niem tin vi niem tin 

nang cao gia tri con nguoi. 

 

Tinh yeu la dieu dep nhat tran 

gian, boi tinh yeu lam cho cay 

dang tro nen ngot ngao. 

 

Chinh nhung dieu do lam tam 

hon ong ngap tran hanh phuc 

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

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

______  
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.) 

 

 

Tình yêu là điều đẹp nhấc trần gian, bởi tình 

yêu làm cho cai đắng trở nên ngọt nghào. (3 

lỗi) 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

Sau khi hoàng thành tác phẳm, ông đặt tên cho 

nó là:  “Gia Đìn”. (3 lỗi) 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 
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Thứ Năm:  Tập Làm Văn – Tường Thuật 

Em hãy lựa một trong những chủ đề dưới đây để viết một đoạn văn tường thuật. 

 Một việc mà em tự hào nhất. 

 Buổi cắm trại. 

 Ngày sum họp gia đình. 

 Ngày đầu năm học. 

LIỆT KÊ SỰ KIỆN 

CHUYỂN TIẾP SỰ KIỆN CHI TIẾT 
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SẮP XẾP THÀNH ĐOẠN VĂN 

Em hãy sắp xếp các câu đã viết theo thứ tự và ráp thành một đoạn văn: 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

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

 

Nhà hàng: restaurant Dịp: occasion 

Lô-tô: lottery Thư giãn: relax 

Nghèo: poor Đãi: treat 

  

Quyên rủ Quỳnh đi ăn tối ở ngoài.  Quỳnh hơi do dự một 

chút và bảo Quyên rằng chị ấy đang túng thiếu… 

Quyên: Này, tụi mình đi ăn nhà hàng tối nay nhé. 

Hey, let's go eat at a restaurant tonight.  

Quỳnh: Nhân dịp gì vậy?  Em trúng lô-tô à? 

What's the occasion?  You won the 

lottery?  

Quyên: Không, em chỉ muốn thư giãn một chút.  

Mình đâu cần phải trúng lô-tô mới được thư giãn, đúng không? 

No, I just want to relax a little bit.  You don't have to win the 

lottery to relax, right?  

Quỳnh: Thôi, dạo này chị hơi nghèo.   

Well, these days I'm kind of poor.  

Quyên: Vậy sao?  Vậy để em đãi chị.  Em sẽ dẫn chị đi bất cứ nơi nào 

chị muốn. 

Really?  Then it will be my treat.   

Quỳnh: Hay quá!  Em biết gì không?  Uớc gì ngày nào em cũng muốn 

thư giãn.   

Wonderful!  You know what?  I wish you want to relax 

everyday.  

Quyên: Nằm mơ đi!  

Dream on! 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

  

Pickup: đón Store: tiệm 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 

We can meet in front of the ice cream store. 

How about 7:00 PM on Wednesday night? 

Where and what time do you want me to pick you up? 
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