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Bài 11: Hạnh Phúc Ở Đâu? 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

 

Một ngày kia, đám quỷ họp nhau lại để 

tìm cách phá hoại cuộc sống của loài 

người.  Quỷ vương lên tiếng: 

− Với loài người, hạnh phúc là thứ quý 

giá nhất.  Vậy chúng ta hãy đánh 

cắp và giấu ở nơi mà họ không thể 

tìm thấy được. 

Một con quỷ lên tiếng: 

− Hãy đem hạnh phúc giấu trên đỉnh 

núi cao nhất.   

Quỷ vương lắc đầu:  

− Rồi họ cũng sẽ tìm cách chinh phục 

đỉnh núi cao nhất ấy. 
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Một con quỷ khác nói: 

− Vậy hãy giấu hạnh phúc dưới đáy 

đại dương sâu thẳm. 

Quỷ vương lại lắc đầu: 

− Rồi họ cũng sẽ thám hiểm đến đáy 

đại dương sâu thẳm. 

Lại một con quỷ khác đề nghị: 

− Hãy mang giấu ở một hành tinh 

khác vậy. 

Quỷ vương ngao ngán: 

− Con người đang tìm cách khám phá 

vũ trụ và các hành tinh khác. 

Một con quỷ cái chậm rãi nói: 

− Con người hay tìm kiếm hạnh phúc 

khắp mọi nơi; nhìn thấy hạnh phúc 

nơi người khác nhưng thường không 

thấy hạnh phúc ở bản thân mình.  

Vậy ta hãy giấu hạnh phúc trong 

mỗi con người, chắc chắn họ sẽ 

không thể tìm thấy được. 

Cả đám quỷ reo lên sung sướng và 

quyết định làm theo lời đề nghị trên. 

Liệu hạnh phúc của con người có bị 

đám quỷ kia giấu mất?  Câu trả lời tùy 

thuộc chính bản thân chúng ta trong 

quá trình tìm kiếm hạnh phúc cho 

mình. 
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Chú Thích 
 

Phá hoại: sabotage Quý giá: precious 

Chinh phục: overcome, conquer Thám hiểm: explore 

Hành tinh: planet Vũ trụ: universe 

 

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

  

1. Đám quỷ họp nhau lại để làm gì? 
  

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Cái gì là thứ quý giá nhất của loài người? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Vì sao đám quỷ không giấu hạnh phúc ở một hành tinh khác? 
  

__________________________________________

__________________________________________ 
 

4. Sau một hồi bàn luận, đám quỷ quyết định cất giấu hạnh phúc ở đâu? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

5. Đối với em, hạnh phúc là gì? 
 

__________________________________________

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

 

_____ 1. Một ngày kia, đám quỷ họp nhau lại để tìm cách phá hoại cuộc sống 

của loài người.  Từ “phá hoại” có nghĩa là: 
 

a. Cố ý giúp đỡ. b. Cố ý làm hỏng, 

gây khó khăn. 

c. Xây dựng. 

 

_____ 2. Vậy chúng ta hãy đánh cắp và giấu ở nơi mà họ không thể tìm thấy 

được.  Từ “đánh cắp” có nghĩa là: 
 

a. Bảo vệ. b. Giữ gìn. c. Lấy đi cách lén 

lút. 
 

_____ 3.   Rồi họ cũng sẽ tìm cách chinh phục đỉnh núi cao nhất ấy.  Từ “chinh 

phục” có nghĩa là: 
 

a. Đầu hàng, chịu 

thua. 

b. Khắc phục, vượt 

qua mọi khó khăn. 

c. Nhẫn nại, chờ đợi 

cơ hội. 
 

_____ 4.   Vậy hãy giấu hạnh phúc dưới đáy đại dương sâu thẳm.  Từ “đại 

dương” có nghĩa là: 
 

a. Biển. b. Núi. c. Sông. 

 

_____ 5.   Rồi họ cũng sẽ thám hiểm đến đáy đại dương sâu thẳm.  Từ “thám 

hiểm” có nghĩa là: 
 

a. Bơi lội để tập dợt. b. Lặn sâu để kiếm 

ngọc trai. 

c. Tới vùng xa lạ để 

xem xét, tìm hiểu. 
 

_____ 6.   Con người đang tìm cách khám phá vũ trụ và các hành tinh khác.  Từ 

“khám phá” có nghĩa là: 
 

a. Chứng minh sự 

suy đoán. 

b. Tìm ra điều còn 

giấu kín. 

c. Trình bày sự hiểu 

biết. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-11 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Mot ngay kia, dam quy hop 

nhau lai de tim cach pha hoai 

cuoc song cua loai nguoi. 

 

Con nguoi dang tim cach kham 

pha vu tru va cac hanh tinh 

khac. 

 

Ca dam quy reo len sung 

suong va quyet dinh lam theo 

loi de nghi tren. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc câu ở trang P-11 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

______  

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-11 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.) 

 

 

Dới loài người, hạnh phút là thứ quý giá nhứt. 

(3 lỗi) 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

Cậu trả lời tùy thuộc chín bản thân chúng ta 

trong quá chình tìm kím hạnh phúc cho mình. (4 

lỗi) 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________  
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Thứ Năm:  Tập Làm Văn – Tìm Đề Tài 
Hãy chọn một ý khác trong các bảng trong sách học và trả lời những câu hỏi sau đây: 

 

1. Em có những cảm tưởng mạnh về đề tài đã chọn không?  Tại sao? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Em biết nhiều về đề tài không?  Nếu có, làm sao em biết?  Nếu không, cớ sao 

em chọn? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Em hãy đưa ra ít nhất ba chi tiết về chủ đề em đã chọn. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Người đọc là ai và tại sao họ chắc sẽ lưu ý đến đề tài em chọn? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Tại sao em nghĩ rằng đề tài của em đáng được người khác tìm đọc? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

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

 

Trả lời: answer Cú điện: a call (phone) 

Bận: busy Tín hiệu: signal 

 

Sương đi xem phim mới ra.  Tuyết nghe nói phim này rất hay và 

đã từng nói qua với Sương là sẽ đi xem chung, không ngờ Sương 

đã không rủ mình đi… 

Tuyết: Tại sao Sương không gọi mình chiều hôm qua để đi 

chung? 

Why didn't you call me yesterday afternoon so we 

could go together?  

Sương: Mình có gọi Tuyết, mà chẳng thấy ai trả lời. 

I did call you, but nobody answered the phone.  

Tuyết: Sương gọi mình lúc nào? 

When did you call?  

Sương: Mình gọi đi gọi lại nguyên cả buổi chiều.   

I called again and again all afternoon.  

Tuyết: Vậy mình thật không hiểu tại sao mình không nhận được cú điện nào? 

Then I can't understand why I didn’t get a single call?   

Sương: Mình cứ nghe tín hiệu của điện thoại bị bận thôi à. 

I just kept getting a busy signal. 

Tuyết: Hừm… 

Hmmmm… 

Sương: Tuyết đã trả tiền điện thoại của tháng này chưa? 

Have you paid the phone bill for this month? 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

  

Disconnected: cúp Inconvenient: bất tiện 

From now on: từ bây giờ trở đi Early: sớm 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 

From now on, I will try to pay it early. 

Not having a phone is very inconvenient. 

They disconnected my phone because I forgot to pay. 



 

114 Tiếng Nước Tôi 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


	baiTap7_2010.pdf

