TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC ( MÔN ANH VĂN- KHỐI 12)
TUẦN 10 (Từ ngày 28/3/2022 – 2/04/2022)
(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP:
UNIT 14 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

Nội dung:
Before you read (Trước khi bạn đọc)
Ask and answer the questions. (Hỏi và trả lời câu hỏi.)
1. What kind of activities is this organization involved in? (Tổ chức này tham gia những hoạt động nào?)
2. Is there a national Red Cross Society in Vietnam? (Ở Việt Nam có Hội Chữ Thập Đỏ Quốc gia nào không?)
Lời giải chi tiết:
1. This organization is involved in activities that help to reduce sufferings of all victims of all kinds of major
disasters and of the wounded as well. It also gives medical care to the needed people.
(Tổ chức này tham gia vào các hoạt động nhằm giảm bớt nỗi đau của tất cả các nạn nhân của tất cả các loại
thảm họa lớn và của người bị thương. Nó cũng cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho những người cần.)
2. Yes. There is.
(Có, ở Việt Nam có.)
VOCABULARY
READING
1. Or-ga-ni-za-tion [ɔ:gənai'zei∫n] (n) = a-gen-cy ['eidʒənsi] = so-ci-e-ty [sə'saiəti] : tổ chức
To or-ga-nize
= to hold
2. Hu-ma-ni-ta-rian [hju:mæni'teəriən] (a)
: mang tính nhân đạo
3. To be de-di-ca-ted to + Verb-ing ['dedikeitid]: được cống hiến cho việc gì
= To be de-vo-ted to + noun [di'voutid]
4. Woun-ded (a) ['wu:ndid]
= in-jured ['indʒəd] : bị thương
The wounded = the injured
: người bị thương
5. Sol-dier (n) ['souldʒə]
: người lính
6. Ci-vi-lian (n) [si'viljən]
: thường dân
7. Pri-so-ner (n) ['priznə]
: tù nhân, tù binh
8. Vic-tim (n) ['viktim]
: nạn nhân
9. Di-sas-ter (n) [di'zɑ:stə]
= ca-ta-stro-phe [,kə'tæstrəfi] : thảm họa, thiên tai
10. Flood (n) [flʌd]
: lũ lụt
11. Earth-quake (n) ['ə:θkweik]
: động đất
12. E-pi-de-mic (n) [epi'demikəl]
: bệnh dịch
13. Fa-mine (n) ['fæmin]
: nạn đói

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

I-ni-ti-ate (n) [i'ni∫iit]
Ob-jec-tive [ɔb'dʒektiv] (n) = aim [eim]
To be ap-palled by something [ə'pɔ:l]
To ap-peal to somebody [ə'pi:l]
de-le-gate (n) ['deligit]
To lay down rules for something
The di-sas-ter stric-ken (n)
To be a-dop-ted
To pro-pose + Verb-ing [prə'pouz]
Fe-de-ra-tion (n) [fedə'rei∫n]
Mis-sion (n) ['mi∫n]
E-mer-gen-cy (n) [i'mə:dʒənsi]
Tsu-na-mi (n) [tsu'na:mi]
To re-sult in something [ri'zʌlt]
To re-lieve suf-ferings [ri'li:v] ['sʌfəri]

: động lực
= pur-pose ['pə:pəs] = goal [goul] : mục tiêu, mục đích
: bị xúc động bởi
: kêu gọi
: đại biểu
: đặt ra luật lệ
: người bị thiên tai
: được chấp nhận
: đề xuất
= league [li:g] : liên đoàn
: nhiệm vụ
: sự khẩn cấp
: sóng thần
: dẫn đến kết quả là
: xoa dịu nỗi đau

Task 1: Choose the best words in the box to complete the following sentences.
(Chọn từ đúng nhất trong khung điền vào những câu sau.)
dedicated

initiated

appealed

resulted

appalled

1. This woman has…………. her whole life to helping others.
2. Police have……….. for witnesses to the accident.
3. The company……………. a management training programme for small business.
4. She was…………….. to hear that her husband had been arrested.
5. The crash……………… in the deaths of to passengers.
Lời giải chi tiết:
1. This woman has dedicated her whole life to helping others.
(Người phụ nữ này đã dành cả cuộc đời mình để giúp đỡ người khác.)
Giải thích: to dedicate sb's life to...: cống hiến cuộc đời cho...
2. Police have appealed for witnesses to the accident.
(Cảnh sát đã kêu gọi các nhân chứng của tai nạn.)
Giải thích: appeal to sb for sth/ appeal for sth to sb: kêu gọi ai làm gì
3. The company initiated a management training programme for small business.
(Công ty đã khởi xướng chương trình đào tạo quản lý cho các doanh nghiệp nhỏ.)
Giải thích: initiate (v): khởi xướng
4. She was appalled to hear that her husband had been arrested.
(Cô ấy kinh hoàng khi nghe chồng mình đã bị bắt.)
Giải thích: be appalled (adj): làm kinh sợ
5. The crash resulted in the deaths of passengers.
(Vụ tai nạn dẫn đến cái chết của hành khách.)
Giải thích: result in: gây nên, dẫn đến
Task 2: Decide whether the following sentences are true (T) or false (F)
(Quyết định những câu sau đúng (T) hay sai (F).)
1. The Red Cross is aimed at providing medical aid and other help to victims of natural disasters.
2. The foundation of the International Red Cross was inspired by a Swiss man called Henry Dunant.
3. The Geneva Convention was first signed in 1864.
4. The symbol of the Red Cross has three colours.
5. The International Red Cross has its headquarters in Geneva, Switzerland.
Lời giải chi tiết:
1. True
The Red Cross is aimed at providing medical aid and other help to victims of natural disasters.
(Hội Chữ Thập Đỏ có mục đích hỗ trợ y tế và các trợ giúp khác cho nạn nhân thiên tai.)
Thông tin: (đoạn 1) “In time of peace, it gives medical aid and other help to victims of major disasters such
as floods, earthquakes, epidemics, and famines.”

2. True
The foundation of International Red Cross was inspired by a Swiss man called Henry Dunant.
(Thành lập Hội Chữ Thập Đỏ Quốc Tế được lấy cảm hứng từ 1 người đàn ông Thụy Sĩ tên là Henry Dunant.)
Thông tin: (đoạn 2) “The initiative for founding .........a Swiss man called Jean Henri Dunant.”
3. True
The Geneva Convention was first signed in 1864.
(Công ước Geneva lần đầu tiên được ký năm 1864.)
Thông tin: (đoạn 2)“A conference was held in Geneva in 1864, and .....signed the first Geneva convention,...”
4. False
The symbol of the Red Cross has three colours.
(Biểu tượng của Chữ thập đỏ có ba màu.)
Thông tin: “It was also at this meeting ......, the white flag bearing a red cross, was adopted.”
5. True
The International Red Cross has its headquarters in Geneva, Switzerland.
(Hội Chữ thập đỏ quốc tế có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ.)
Thông tin: “The International Red Cross has its headquarters in Geneva, Switzerland.”
Task 3: Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)
1. What is the Red Cross Federation’s mission?
(Nhiệm vụ của Liên đoàn Chữ thập đỏ là gì?)
2. How many countries in the world have national Red Cross societies?
(Có bao nhiêu quốc gia trên thế giới có các hội chữ thập đỏ quốc gia?)
3. What are the advantages of having national Red Cross Societies?
(Lợi ích của việc có Hội Chữ thập đỏ quốc gia là gì?)
Lời giải chi tiết:
1. Its mission is to improve the lives of the vulnerable people.
(Nhiệm vụ của nó là cải thiện cuộc sống của những người dễ bị tổn thương.)
Thông tin: (đoạn 3) “The Federation’s mission is to improve the lives of vulnerable people who are
victims of natural disasters, poverty and health emergencies.”
2. Now there are 186 national Red Cross societies in the world.
(Hiện có 186 hội chữ thập đỏ quốc gia trên thế giới.)
Thông tin: (đoạn 4) “Today, the total number of national Red Cross societies from all over the world has
mounted to 186.”
3. The people in that country can get quick help and support when they get struck by natural disasters or
other major difficulties.
(Người dân ở nước đó có thể nhận được sự trợ giúp nhanh chóng và hỗ trợ khi họ bị thiên tai hoặc những
khó khăn lớn khác gây ra.)
Thông tin: (đoạn 3) “The Federation’s mission is to improve the lives of vulnerable people who are
victims of natural disasters, poverty and health emergencies.”

YÊU CẦU:
Các em chép từ vựng và cấu trúc vào vở bài học, ghi nhớ chúng để làm bài PRACTICE TEST.
DẶN DÒ : Xem trước phần Language focus

