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Bài 13: Cánh Hoa Hồng 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

 

“Ông đúng là ông già khó chịu!”  

Hồng nói với ông khi cô đi ra khỏi 

phòng bệnh.  Bệnh nhân này ở bệnh 

viện được khoảng hai tuần, và ông ta 

làm cho cuộc sống của tất cả các y tá 

trở thành địa ngục.  Ông chửi rủa, 

quát, đá tất cả những ai lại gần ông ta.  

Đó là còn chưa kể ông ta cố tình đổ 

thức ăn ra giường để y tá phải đến dọn.  

Hồng không nghĩ là ông ta có người 

thân vì chẳng có ai đến thăm ông. 

Một hôm, một tổ chức phụ nữ đến 

thăm bệnh viện.  Họ hát và tặng mỗi 

bệnh nhân một bông hoa hồng đỏ 

thắm.  Ông già khó tính nhìn bông hoa 

được cắm tử tế trong lọ thủy tinh trên 

bàn, lấy mu bàn tay gạt cái lọ.  Cái lọ 

rơi xuống, vỡ tan tành.  Mọi người chỉ 

đứng nhìn ông với vẻ kỳ lạ.  Ông trở 

mình quay mặt vào tường. 
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Một người bắt đầu dọn những mảnh 

vụn của cái lọ.  Hồng nhặt bông hoa 

lên, cắm nó vào một cái cốc nhựa và 

đặt lên tủ đầu giường.  Khi người của 

tổ chức phụ nữ đã về, Hồng quay lại 

phòng ông, cầm bông hoa hồng và 

ngắt từng cánh một, ném vào thùng rác 

bên cạnh.  Ông già nhìn Hồng cho đến 

khi cô ngắt đến cánh cuối cùng.  Còn 

lại cuống hoa, cô cắm trả lại cốc nhựa.  

Vừa khi cô định quay đi thì ông già làu 

bàu: 

− Sao cô lại làm thế? 

− Tôi chỉ muốn ông thấy những gì ông 

đã làm?  Ông đã xé nát và chà đạp 

sự quan tâm của chúng tôi với ông 

như là ngắt bỏ từng cánh hoa. 

Rồi Hồng đi ra. 

Sáng hôm sau, khi đến bệnh viện, các 

bác sĩ bảo Hồng đến dọn phòng ông.  

Ông đã mất vào đêm hôm trước.  Khi 

Hồng thu khăn trải giường đi giặt, cô 

nhìn thấy trong cái cốc nhựa, những 

cánh hoa hồng đã được đính vào cuống 

hoa bằng băng keo một cách vụng về.  

Hồng cũng thấy ở dưới gối có một 

quyển Kinh Thánh.  Khi cô nhấc 

quyển Kinh Thánh lên, trong đó rơi ra 

một tờ giấy ghi:  “Không phải tôi 

muốn mọi người ghét tôi.  Tôi chỉ 

không muốn tất cả mọi người sẽ quên 

tôi.  Tôi đã là một đứa trẻ mồ côi và 

tôi chẳng bao giờ có một người thân.” 
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Chú Thích 
 

Khó chịu: fastidious Cố tình: intended 

Tổ chức: organization Phụ nữ: women 

Xé nát: torn to pieces Chà đạp: trample on 

 

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

  

1. Ông già đối xử với các y tá ra sao? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Ông đã làm gì khi người ta tặng hoa cho ông? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Hồng đã làm gì với bông hoa hồng? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

4. Sau khi Hồng đi khỏi, ông già đã làm gì với những cánh hoa? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

5. Vì sao ông già lại có những hành động không tốt đối với những người chung 

quanh? 
 

__________________________________________

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

 

_____ 1. Đó là còn chưa kể ông ta cố tình đổ thức ăn ra giường để y tá phải 

đến dọn.  Từ “cố tình” có nghĩa là: 
 

Có ý làm dù biết là 

không nên làm. 

Làm một cách lén lút. Không dám làm. 

 

_____ 2. Cái lọ rơi xuống, vỡ tan tành.  Từ “tan tành” có nghĩa là: 
 

a. Bị nứt. b. Còn nguyên vẹn. c. Nát ra từng mảnh. 

 

_____ 3.   Ông đã xé nát và chà đạp sự quan tâm của chúng tôi với ông như là 

ngắt bỏ từng cánh hoa.  Từ “chà đạp” có nghĩa là: 
 

a. Nâng niu, để ví sự 

nuông chiều. 

b. Giẫm, giày xéo, để 

ví sự xúc phạm. 

c. Phá hủy, để ví sự 

tàn bạo. 
 

_____ 4.   ...những cánh hoa hồng đã được đính vào cuống hoa bằng băng keo 

một cách vụng về.  Từ “đính” có nghĩa là: 
 

a. Gắn vào. b. Gỡ ra. c. May vào. 

 

_____ 5.   ...những cánh hoa hồng đã được đính vào cuống hoa bằng băng keo 

một cách vụng về.  Từ “vụng về” có nghĩa là: 
 

a. Khéo léo. b. Không khéo, 

không đẹp. 

c. Kỹ lưỡng. 

 

_____ 6.   Tôi đã là một đứa trẻ mồ côi và tôi chẳng bao giờ có một người thân.  

Từ “mồ côi” có nghĩa là: 
 

a. Có anh em. b. Có bố mẹ. c. Không có bố mẹ. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-13 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Benh nhan nay o benh vien 

duoc khoang hai tuan, va ong 

ta lam cho cuoc song cua tat 

ca cac y ta tro thanh dia nguc. 

 

Ong gia kho tinh nhin bong 

hoa duoc cam tu te trong lo 

thuy tinh tren ban, lay mu ban 

tay gat cai lo. 

 

Ong da xe nat va cha dap su 

quan tam cua chung toi voi 

ong nhu la ngat bo tung canh 

hoa. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc câu ở trang P-13 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

______  

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-13 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.) 

 

 

Hồng nhật bông hoa lên, cắm nó vào mộc cái 

cốc nhựa và đặt lênh tủ đầu dường. (4 lỗi) 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

Khi Hồng thu khăn trải dường đi giặt, cô nhìn 

thấi trong cái cốc nhựa, những cánh hoa hồng 

đã được đính vào cống hoa bằng băng ceo một 

cách vụn về. (5 lỗi) 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 
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Thứ Năm:  Tập Làm Văn – Thân Bài 
Hãy viết một đoạn cho thân bài theo chủ đề:  “Bởi vì phân nửa học sinh tiểu học ở Mỹ tiêu dùng 

chín lần lượng đường cần thiết cho mỗi ngày, cho nên các nhà trường nên được bắt buộc phải 

thay những thứ nước ngọt trong máy bán với những thức uống lành mạnh hơn.” 

Ý TƯỞNG CHI TIẾT 
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Dùng những chi tiết trong bảng Ý Tưởng/Chi Tiết để viết thành một đoạn văn:  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

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

 

Sốt: fever Xoay tròn: spinning 

Cuống họng: throat Máy vi tính: computer 

Phá hoại: played havoc, destroyed Ghiền: addicted 

 

Chị Kim ý kiến với em Khôi rằng hãy bớt lên 

mạng và giữ gìn sức khỏe… 

Khôi: Em nghĩ là em đang bị sốt.  Cái 

đầu của em đang xoay tròn; cái 

miệng thì cảm thấy khô như 

bông gòn; và cái cuống họng của 

em cũng bị ngứa nữa. 

I think I'm having a fever.  My 

head is spinning; my mouth feels 

dry like cotton; and my throat is itchy too. 

Kim: Để chị xem thử nào.  Hừm, em tốt hơn là nên ở nhà hôm nay.  Và 

đừng chơi trên máy vi tính nữa!  Thức khuya với nó rõ ràng đã phá 

hoại sức khỏe của em. 

Let me see.  Hmm, you'd better stay at home today.   And don't play on 

the computer!  Staying up late with that thing has obviously played 

havoc with your health. 

Khôi: Em không nhịn được.  Em nghĩ em ghiền lên mạng rồi. 

I can't help it.  I guess I'm addicted to the internet. 

Kim: Nếu em muốn giữ cho mình được khỏe mạnh, em cần phải đi ngủ sớm 

và đừng thức khuya. 

If you want to keep yourself healthy, you need to sleep early and quit 

staying up late. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Waste: lãng phí Time: thời giờ 

Need:  cần Careful: cẩn thận 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 

Be careful when you get on the internet. 

You should only use it when you need it. 

You should not waste your time on the computer. 
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