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Bài 10: Bài Giảng Thuyết Không Lời 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

 

Tại một ngôi làng nhỏ, có một vị giáo 

sư thường đến nói chuyện về cuộc 

sống vào mỗi Chúa Nhật.  Ngoài ra, 

ông còn tổ chức nhiều hoạt động cho 

những cậu bé trong làng cùng chơi. 

Nhưng đến một Chúa Nhật nọ, một 

cậu bé vốn rất chăm đến nghe nói 

chuyện bỗng nhiên không đến nữa.  

Nghe nói cậu ta không muốn nghe 

những bài nói chuyện tầm xàm và 

cũng chẳng muốn chơi với những cậu 

bé khác nữa. 

Sau hai tuần, vị giáo sư đến thăm cậu 

bé.  Đoán được lý do chuyến viếng 

thăm, cậu bé mời vị giáo sư vào nhà và 

lấy cho ông một chiếc ghế ngồi bên 

bếp lửa cho ấm. 

Vị giáo sư ngồi xuống nhưng vẫn 

không nói gì.  Trong im lặng, hai 

người cùng ngồi nhìn những ngọn lửa 

nhảy múa. 
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Sau vài phút, vị giáo sư lấy cái kẹp, 

cẩn thận nhặt một mẩu than hồng đang 

cháy ra và đặt riêng nó sang bên cạnh 

lò sưởi. 

Rồi ông ngồi lại xuống ghế, vẫn im 

lặng.  Cậu bé cũng im lặng quan sát 

mọi việc. 

Cục than đơn lẻ cháy nhỏ dần, cuối 

cùng cháy thêm được vài giây nữa rồi 

tắt hẳn.  Nó trở nên lạnh lẽo và không 

còn sức sống. 

Vị giáo sư nhìn đồng hồ và nhận ra đã 

đến giờ ông phải đi.  Ông chậm rãi 

đứng dậy, nhặt cục than lạnh lẽo và đặt 

lại vào giữa bếp lửa.  Ngay lập tức, nó 

lại bắt đầu cháy, tỏa sáng cùng với 

những cục than xung quanh nó. 

Khi vị giáo sư đi ra cửa, cậu bé nắm 

tay ông và nói: 

− Cảm ơn thầy đã đến thăm, và đặc 

biệt cảm ơn bài giảng thuyết không 

lời của thầy.  Tuần sau cháu sẽ lại 

đến chỗ thầy cùng mọi người. 
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Chú Thích 
 

Giảng thuyết: lecture Tổ chức: organize 

Tầm xàm: meaningless, silly Mẩu than: piece of charcoal 

Quan sát: observe Tỏa: emit 

 

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

  

1. Tại sao cậu bé không đến nghe giảng vào mỗi Chúa Nhật nữa? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Khi đến thăm nhà cậu bé, vị giáo sư đã nói những gì? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Khi vị giáo sư gắp một mẩu than trong bếp lửa bỏ sang một bên, mẩu than đó 

như thế nào? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

4. Khi vị giáo sư gắp mẩu than đơn lẻ bỏ vào chung với những mẩu than đang 

cháy trong bếp, việc gì đã xảy ra? 
  

__________________________________________

__________________________________________ 
 

5. Vì sao cậu bé quyết định trở lại sinh hoạt chung với mọi người? 
 

__________________________________________

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

 

_____ 1. ...cậu ta không muốn nghe những bài nói chuyện tầm xàm...  Từ “tầm 

xàm” có nghĩa là: 
 

a. Nhảm nhí, không 

có ý nghĩa. 

b. Quan trọng. c. Rất có ý nghĩa. 

 

_____ 2. Sau vài phút, vị giáo sư lấy cái kẹp, cẩn thận nhặt một mẩu than hồng 

đang cháy ra...  Từ “cẩn thận” có nghĩa là: 
 

a. Cẩu thả, không để 

ý. 

b. Hấp tấp, thiếu cân 

nhắc. 

c. Thận trọng, tránh 

sự sai sót. 
 

_____ 3.   Cậu bé cũng im lặng quan sát mọi việc.  Từ “quan sát” có nghĩa là: 
 

a. Học để nhớ. b. Nghe để hiểu rõ. c. Nhìn, xem xét để 

biết rõ. 
 

_____ 4.   Cục than đơn lẻ cháy nhỏ dần, cuối cùng cháy thêm được vài giây 

nữa rồi tắt hẳn.  Từ “đơn lẻ” có nghĩa là: 
 

a. Chỉ có một mình. b. Có rất nhiều. c. Có rất ít. 

 

_____ 5.   Nó trở nên lạnh lẽo và không còn sức sống.  Từ “lạnh lẽo” có nghĩa 

là: 
 

a. Không còn nóng. b. Rất nóng. c. Rất sáng. 

 

_____ 6.   Ngay lập tức, nó lại bắt đầu cháy, tỏa sáng cùng với những cục than 

xung quanh nó.  Từ “tỏa sáng” có nghĩa là: 
 

a. Chiếu ra ánh 

sáng. 

b. Phát ra sức nóng. c. Tắt lịm, không còn 

ánh sáng. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-10 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Nhung den mot Chua Nhat no, 

mot cau be von rat cham den 

nghe noi chuyen bong nhien 

khong den nua. 

 

Vi giao su ngoi xuong nhung 

van khong noi gi.  Trong im 

lang, hai nguoi cung ngoi nhin 

nhung ngon lua nhay mua. 

 

Ong cham rai dung day, nhat 

cuc than lanh leo va dat lai 

vao giua bep lua. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc câu ở trang P-10 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

______  

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-10 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.) 

 

 

Tại một ngôi nàng nhỏ, có một vị giáo xư 

thường đến nói truyện về cuộc sống vào mối 

Chúa Nhật. (4 lỗi) 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

Ngay lật tức, nó lại bắt đầu chảy, tỏa sán cùng 

với những kục than xưng quanh nó. (5 lỗi) 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 
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Thứ Năm:  Tập Làm Văn – Tranh Luận 
Hãy chọn một trong những đề sau và viết một bài tranh luận: 

 Ta có nên luôn luôn phải nói thật không? 

 Thi học kỳ nên được bãi bỏ, em có đồng ý không? 

Bối Cảnh/Luận Đề: 

CHUYỂN TIẾP LUẬN ĐIỂM CHI TIẾT 
   

   

   

   Kết Luận: 
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Dùng những chi tiết trong bảng Tranh Luận để viết thành một đoạn văn: 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

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

 

Tập trung: focus Bí: stuck 

Không hiểu: don’t understand Giải thích: explain 

 

Quang rất thích đi chơi với bạn và có khi xao lãng 

việc học hành cho nên hôm nay mẹ Quang có vài 

lời khuyên… 

Mẹ: Hôm nay con nhớ làm bài xong rồi thì 

mới qua nhà bạn chơi nhé. 

Today remember to finish your 

homework first before going over to 

your friend’s house.  

Quang: Dạ, con cũng muốn làm bài cho 

xong… nhưng mẹ cứ đứng ở đây thế này làm con khó tập trung. 

Yes ma’am, I also want to finish my homework… but when you’re 

standing right there, it’s hard to focus. 

Mẹ: Có mẹ ở đây, nếu con bị bí thì mẹ sẽ giúp. 

With me here, if you get stuck, I’ll help. 

Quang: Mẹ à, con muốn tự làm trước và nếu có gì không hiểu, con sẽ nhờ mẹ 

giúp. 

Mom, I want to try it by myself first and if there’s anything I don’t 

understand, I will ask for your help. 

Mẹ: Ờ… vậy cũng được.  Mẹ đi làm bếp đây.  Nhớ hỏi mẹ nếu con cần mẹ 

giải thích điều gì nhé. 

Uh… that’s okay too.  I’m going to cook.  Remember to ask me if you 

need me to explain anything. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Almost: sắp Only … left: chỉ còn 

Question: câu hỏi Difficult: khó 

Minutes: phút Solve: giải 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 

It took me 20 minutes to solve this last question. 

This last question is so difficult. 

I am almost finished.  I have only one question left. 
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