Bài 14: Hãy Thắp Lên Một Que Diêm
Thứ Hai: Tập Đọc

Một bữa tối tại sân vận động Los
Angeles, một diễn giả nồi tiếng, ông
John Keller, được mời thuyết trình
trước khoảng 100.000 người. Đang
diễn thuyết bỗng ông dừng lại và cho
tắt tất cả đèn. Cả sân vận động chìm
sâu trong bóng tối.

Ông nói tiếp:
− Bây giờ tôi đốt lên một que diêm.
Những ai nhìn thấy ánh lửa của que
diêm thì hãy hô to “Đã thấy!”
Một que diêm được bật lên, cả sân vận
động vang lên: “Đã thấy!”
Ông John Keller giải thích:
− Ánh sáng của một hành động nhân
ái dù nhỏ bé như một que diêm cũng
sẽ chiếu sáng trong đêm tăm tối của
nhân loại y như vậy.
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Rồi một giọng nói vang lên:
− Tất cả những ai có mang theo diêm
quẹt, xin hãy đốt cháy lên!
Bỗng chốc cả vận động trường rực
sáng.
Ông John Keller kết luận:
− Tất cả chúng ta cùng hợp lực có thể
chiến thắng bóng tối, chiến tranh,
khủng bố, cái ác và oán thù bằng
những đóm sáng nhỏ của tình
thương, sự tha thứ và lòng tốt của
chúng ta. Hòa bình không chỉ là
môi trường sống vắng bóng của
chiến tranh. Hòa bình không chỉ là
cuộc sống không tiếng súng. Vì
trong sự giao tiếp giữa người với
người, đôi khi con người giết hại
nhau mà không cần súng đạn, đôi
khi con người làm khổ nhau, áp bức
bóc lột nhau mà không cần chiến
tranh.

Cách tốt nhất để xây dựng hòa bình là
tăng thêm thật nhiều những hành động
yêu thương và hảo tâm với đồng loại.
Những hành động yêu thương xuất
phát từ lòng nhân hậu sẽ như những
ánh sáng nho nhỏ của một que diêm.
Nhưng nếu mọi người cùng đốt lên
những ánh sáng bé nhỏ, những hành
động yêu thương sẽ có đủ sức mạnh để
xua tan bóng tối của những đau khổ và
cái ác.
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Chú Thích
Diễn giả:

speaker, orator

Sân vận động: stadium

Hành động nhân ái: an act of kindness Nhân loại:
Hợp lực:

cooperate, unite

Khủng bố:

human race
terrorism

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

1. Sau khi tắt đèn, ông John Keller đã làm gì?

__________________________________________
__________________________________________
2. Có bao nhiêu người nhìn thấy ánh lửa của một que diêm?

__________________________________________
__________________________________________
3. Ánh sáng của một que diêm được ông ví với điều gì?

__________________________________________
__________________________________________
4. Nếu chúng ta cùng hợp lực, chúng ta có thể làm những gì?

__________________________________________
__________________________________________
5. Để xây dựng hòa bình và niềm vui cho cuộc sống này, em nên làm gì?

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

_____ 1.

Ánh sáng của một hành động nhân ái... sẽ chiếu sáng trong đêm tăm
tối của nhân loại... Từ “nhân ái” có nghĩa là:
a. Ghen ghét con
người.

_____ 2.

c. Yên tĩnh, không ồn
ào.

b. Học hỏi từ nhau.

c. Tiếp xúc, trao đổi
với nhau.

b. Đè nén, tước đoạt
tự do.

c. Tạo nên tự do.

...hành động yêu thương xuất phát từ lòng nhân hậu sẽ như những
ánh sáng nho nhỏ của một que diêm. Từ “xuất phát” có nghĩa là:
a. Bắt đầu, từ đó mà
ra.
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b. Yên ổn, không có
chiến tranh.

...đôi khi con người làm khổ nhau, áp bức bóc lột nhau mà không cần
chiến tranh. Từ “áp bức” có nghĩa là:
a. Chống lại để đòi
lại tự do.

_____ 6.

c. Đánh nhau.

Vì trong sự giao tiếp giữa người với người, đôi khi con người giết hại
nhau mà không cần súng đạn... Từ “giao tiếp” có nghĩa là:
a. Chia sẻ cho nhau.

_____ 5.

b. Cộng tác, chung
sức.

Hòa bình không chỉ là môi trường sống vắng bóng của chiến tranh.
Từ “hòa bình” có nghĩa là:
a. Vẫn còn chiến
tranh.

_____ 4.

c. Yêu thương con
người.

Tất cả chúng ta cùng hợp lực có thể chiến thắng bóng tối, chiến tranh,
khủng bố, cái ác và oán thù... Từ “hợp lực” có nghĩa là:
a. Chia rẽ.

_____ 3.

b. Hận thù con
người.

b. Kết thúc.

c. Tiếp tục.
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Thứ Ba: Thêm Dấu
(Đọc các câu ở trang P-14 phầ n Phu ̣ Lu ̣c của sách học cho các em thêm dấu.)

Nhung ai nhin thay anh lua
cua que diem thi hay ho to
“Da thay!”

Tat ca chung ta cung hop luc
co the chien thang bong toi,
chien tranh, khung bo, cai ac
va oan thu.

Nhung hanh dong yeu thuong
xuat phat tu long nhan hau se
nhu nhung anh sang nho nho
cua mot que diem.
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Thứ Tư: Chính Tả
(Đọc câu ở trang P-14 phầ n Phu ̣ Lu ̣c của sách học cho các em viết chính tả.)

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
______
Sửa Lỗi Chính Tả

(Đọc các câu ở trang P-14 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.)

Cắt tốt nhất để xây giựng hòa bình là tăng
thêm thịt nhiều những hành động iu thương và
háo tâm với đồng lại. (6 lỗi)

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Nhưng nếu mọi ngừi cùng đốt nên những ánh
sáng bé nhỏ, những hàn động yêu thương sẽ có
đủ sứt mạnh để xua tang bóng tối của những
đau khổ và cáy ác. (6 lỗi)

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
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Thứ Năm: Tập Làm Văn – Chuyển Câu
Em hãy chọn những từ chuyển tiếp hợp lý nhất.

1. Nguyệt không thích rửa chén. ___________________ chị ta không ngại nấu ăn.
a. Bởi vì

b. Thật ra

c. Tuy nhiên

2. Bạn em ghét trượt băng vì vài lý do. ___________________, cô ấy không thích
bị lạnh.
a. Chẳng hạn như

b. Mặc dù

c. Rốt cuộc

3. Em quên là miếng bánh còn ở trong lò. ___________________, nó cháy đen
thui.
a. Hơn nữa

b. Ngược lại

c. Vì thế

4. Các em học sinh nên đến lớp đúng giờ. ___________________, các em cần có
đầy đủ sách vở.
a. Cuối cùng

b. Ngoài ra

c. So với

5. Nga đang chăm chú học bài. ___________________ em trai của chị ấy xem tivi.
a. Chắc chắn là
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b. Trong lúc đó

c. Ví dụ như
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Thứ Sáu: Đàm Thoại
(Giúp các em với cuộc đối thoại sau đây.)

Chọt:

poke

Rùng mình:

shudder

Khó chịu:

uncomfortable

Dụi:

rub

Ngày hôm qua, lúc Tiến giữ cháu, đứa bé lỡ dùng ngón tay
chọt vào con mắt của Tiến…
Tùng:
Tiến:

Tùng:
Tiến:

Tùng:
Tiến:

Tùng:

142

Mắt của em bị sao vậy?
What happened to your eye?
Không có gì đâu. Chiều hôm qua, em cúi xuống
hôn đứa cháu. Nó vừa cười vừa đưa tay lên.
Khi đó, mấy ngón tay của nó chọt trúng con mắt
em?
Nothing really. I bent down to kiss my niece
yesterday afternoon. She laughed and raised her hands. At that time,
her fingers poked my eye.
Nghe nói không cũng thấy rùng mình.
Just hearing about it makes me shuddered.
Ban đầu nó không đến nỗi tệ, nhưng sáng nay nó cảm thấy rất khó
chịu.
It wasn't too bad at first, but this morning it really felt uncomfortable.
Em có đi gặp bác sĩ chưa?
Did you go see a doctor?
Dạ rồi, bác sĩ nói là không sao, nhưng em không được dụi mắt để cho
nó mau lành.
Yeah, he said that it should be OK, but I’m not allowed to rub it so
that it can heal quickly.
À, vậy cũng không tệ lắm.
Ah, that’s not too bad.
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Chuyển Ngữ
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.)

Optometrist:

bác sĩ nhãn khoa,
bác sĩ mắt

Glasses:

kiếng

Near-sighted:

cận thị

Did not expect:

không ngờ

Pair:

cặp

Expensive:

đắt tiền

I went to the optometrist last week.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

He told me that I need to wear glasses because I’m nearsighted.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

I did not expect that a pair of glasses can be so expensive.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày _________
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