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Lời Ngỏ 
 

Bảo tồn ngôn ngữ và văn hóa Việt là một trong những ước mơ của phần lớn 

các gia đình Việt Nam ở hải ngoại. 

  

Việc dạy và học tiếng Việt đã trở thành công việc không thể thiếu trong hầu 

hết các cộng đồng người Việt.  Ðể đáp ứng nhu cầu đó, các thầy cô trường Thánh 

Tôma Thiện qua bao năm tháng ấp ủ đã biên soạn một bộ sách giáo khoa Tiếng 

Nước Tôi. 

 

Các bài học trong tập sách này được các thầy cô góp nhặt từ những sách 

giáo khoa Việt văn được xuất bản trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam và tại 

các trung tâm Việt Ngữ tại hải ngoại. 

  

Một số bài trong bộ sách này được trích từ những tác phẩm của các nhà giáo, 

nhà văn, nhà thơ, mà vì hoàn cảnh chúng tôi không thể trực tiếp xin phép được. 

Kính mong quý vị, vì lợi ích của việc bảo tồn tiếng Việt và cũng vì lòng quảng đại 

xin cho chúng tôi được mạn phép làm công việc này. 

 

Bộ sách này được biên soạn với rất nhiều nỗ lực của các thầy cô, nhưng chắc 

chắn cũng không tránh khỏi những khiếm khuyết.  Chúng tôi mong muốn các nhà 

trí thức, nhà giáo, hay các bậc cha mẹ vui lòng bỏ qua.  Chúng tôi sẵn sàng lắng 

nghe những phê bình, góp ý của quý vị. 

 

 

Ban Biên Soạn 

Trường Thánh Tôma Thiện 
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Tiếng Nước Tôi  1 

Bài 1: Tết Trung Thu 
 

Oi bức: humid, muggy Tụ tập: gather 

Thiếu nhi: children Giải thích: explain 

Truyền thống: tradition Đặc sắc: outstanding 

 

Sau mùa hè oi bức, mùa thu trở về mang theo 

những làn gió mát mẻ dễ chịu.  Người Việt ở 

thôn quê thường hay tụ tập, trò chuyện, ca hát, 

vui chơi vào những đêm trăng thanh gió mát.  

Vẻ đẹp nên thơ của ánh trăng đã gắn liền với 

nếp sống hiền hòa của người dân quê.  Không 

biết từ bao giờ, Tết Trung Thu đã trở thành 

ngày hội lớn của người Việt và là ngày Tết 

dành cho các thiếu nhi nên còn được gọi là Tết 

Nhi Ðồng. 

Hằng năm cứ đến ngày rằm tháng 8 âm lịch, 

dưới ánh trăng sáng ngời, trẻ con nô nức vui 

chơi với những chiếc lồng đèn làm bằng tre và 

giấy kiếng màu sặc sỡ.  Các em xếp hàng, tay cầm lồng đèn, miệng nghêu ngao hát 

những bài hát quen thuộc như:  “Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi 

khắp phố phường ...”   

Trong dịp này, ông bà, cha mẹ thường hay kể cho con cháu nghe về câu chuyện chị 

Hằng và chú Cuội để giải thích cho các cháu về hình dạng cây đa mà chúng ta thấy 

trên mặt trăng.  

Nhiều tuần lễ trước đó, chỗ nào cũng thấy đầy dẫy những cửa hàng bày bán đủ thứ 

lồng đèn làm sẵn và nhiều loại bánh dẻo, bánh nướng được gọi chung là bánh 

Trung Thu. 

Tết Trung Thu là một truyền thống đẹp của người Việt cần được gìn giữ và phát 

huy.  Tại hải ngoại, nơi có nhiều người Việt cư ngụ, nhiều đoàn thể đã tổ chức Tết 

Trung Thu cho các cháu thiếu nhi vui chơi.  Ðặc sắc nhất là những tiết mục trẻ em 

thi mặc quốc phục đẹp và văn nghệ do thiếu nhi trình diễn.  
 



 

 2 Tiếng Nước Tôi 

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

  

1. Tết Trung Thu là ngày Tết dành cho những ai? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Tết Trung Thu còn được gọi là Tết gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Tết Trung Thu được mừng vào ngày nào? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Lồng đèn thường được làm bằng những gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Trong dịp Tết Trung Thu ông bà, cha mẹ thường kể cho con cháu nghe về câu 

chuyện gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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▲ Tết Trung Thu rước đèn đi chơi…  

Gian hàng bán lồng đèn ►  

▼ Đèn xếp 

▲ Múa lân 
▲ Đèn kéo quân 
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◄ Các loại đèn và bánh trung thu 

Chị Hằng Nga ▼ 

Bánh dẻo ► 

▼ Bánh nướng  

Chú Cuội ▲  
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Sau mùa hè oi bức, mùa thu trở về mang theo những làn gió mát mẻ dễ chịu.  

Từ “oi bức” có nghĩa là: 

 Lạnh rét.  Mát mẻ.  Nóng nực. 

 

2. Người Việt ở thôn quê thường hay tụ tập, trò chuyện, ca hát, vui chơi vào 

những đêm trăng thanh gió mát.  Từ “tụ tập” có nghĩa là: 

 Họp thành nhóm.  Ngồi ở nhà.  Qua nhà nhau. 

 

3. ...Tết Trung Thu là ngày Tết dành cho các thiếu nhi nên còn được gọi là Tết 

Nhi Ðồng.  Từ “thiếu nhi” có nghĩa là: 

 Anh em.  Người già.  Trẻ con. 

 

4. ...trẻ con nô nức vui chơi với những chiếc lồng đèn làm bằng tre và giấy kiếng 

màu sặc sỡ.  Từ “sặc sỡ” có nghĩa là: 

 Chỉ có một màu.  Có nhiều màu lòe 

loẹt. 

 Trong sáng. 

 

5. Các em xếp hàng, tay cầm lồng đèn, miệng nghêu ngao hát những bài hát quen 

thuộc...  Từ “nghêu ngao” có nghĩa là: 

 Hát để người khác 

thưởng thức. 

 Hát vớ vẩn để vui 

chơi. 

 Vừa hát vừa vỗ tay. 

 

6. Tết Trung Thu là một truyền thống đẹp của người Việt cần được gìn giữ và 

phát huy.  Từ “phát huy” có nghĩa là: 

 Giữ như cũ.  Làm cho dở hơn.  Làm cho hay hơn. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Nguoi Viet o thon que thuong hay tu tap, 

tro chuyen, ca hat, vui choi vao nhung 

dem trang thanh gio mat. 

Khong biet tu bao gio, Tet Trung Thu da 

tro thanh ngay hoi lon cua nguoi Viet va 

la ngay Tet danh cho cac thieu nhi nen 

con duoc goi la Tet Nhi Dong. 

Hang nam cu den ngay ram thang 8 am 

lich, duoi anh trang sang ngoi, tre con no 

nuc vui choi voi nhung chiec long den. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc 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.) 

 

Sau mùa hè oi bức, mùa thu trỡ về man theo những làng gió mát mẻ dễ 

chịu. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Tết Trung Thu là một chuyền tống đẹp của người Việt cần được gìn giử 

và phát huy. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Tập Làm Văn – Ở Đâu?  Khi Nào?  Tại Sao? 

Để có một câu văn hay và đầy đủ ý nghĩa hơn, người ta thường thêm những chi tiết 

về nơi chốn, thời gian và lý do.  Vậy khi muốn viết một câu văn có đầy đủ những 

chi tiết về nơi chốn, thời gian, và lý do trước tiên chúng ta nên đặt các câu hỏi như:  

“Ở đâu?”, “Khi nào?” và “Tại sao?”  Rồi sau đó dùng những câu trả lời, chúng ta 

ráp lại thành một câu văn đầy đủ ý nghĩa và hay hơn. 

Thí dụ:  

Mẹ hứa sẽ chở Linh đi coi voi. 

Chúng ta tự hỏi: 

Mẹ hứa sẽ chở Linh đi coi voi ở đâu?   ở sở thú         

Sở thú ở tại đâu?         tại Dallas        

Mẹ hứa sẽ chở Linh đi coi voi khi nào?  Thừ Bảy tuần tới      

  Lúc nào trong ngày Thứ Bảy?     sáng          

  Vì sao mẹ lại hứa sẽ chở Linh đi coi voi?  vì Linh ngoan       
Bây giờ chúng ta ráp tất cả các câu trả lời trên thành câu: 

Vì Linh ngoan nên mẹ hứa sẽ chở Linh đi coi voi ở sở thú tại Dallas vào 

sáng Thứ Bảy tuần tới. 
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Bài Tập – Tập Làm Văn (Ở Đâu?  Khi Nào?  Tại Sao?) 
(Cho các em thêm chi tiết về nơi chốn, thời gian và lý do vào những câu sau.) 

 

1. Quốc để quên quyển sách. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Anh em Hòa chơi đá banh. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Mẹ mua cho Trâm chiếc kẹp. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Chú chó con đang rượt trái banh. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Gia đình Phú đi nghỉ hè. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Bài 2: Tết Nguyên Đán 
 

Nhộn nhịp: bustling Trọng đại: important 

Tục lệ: tradition Tinh thần: spiritual 

Thiêng liêng: sacred Sum họp: gather 

 

Đối với người Việt Nam, không có mùa 

nào trong năm lại vui vẻ, nhộn nhịp và gói 

ghém nhiều tình tự dân tộc hơn mùa Tết.  

Mùa Tết bắt đầu từ đầu tháng Chạp tức là 

tháng cuối cùng của năm âm lịch và có khi 

kéo dài suốt tháng Giêng.  Bởi vậy, mới có 

câu:  “Tháng Giêng là tháng ăn chơi …” 

Ngày Tết trọng đại như vậy, nên việc chuẩn 

bị ăn Tết rất cần thiết.  Theo tục lệ ngày Tết 

dù giàu, nghèo, nhà nào cũng có cành mai, 

hoặc cành đào, hay chậu cúc để đón Xuân, 

mua vài bánh pháo để đón Giao Thừa.  Ba 

ngày đầu năm gọi là ba ngày Tết, gồm có:  

mùng Một, mùng Hai, mùng Ba.  Các món 

ăn thường thấy là bánh chưng, giò thủ, dưa 

món.  Ở miền Nam, miền Trung người ta làm bánh tét thay cho bánh chưng.  Ðể 

tiếp khách, nhà nào cũng có hột dưa, bánh mứt, trái cây. 

Về mặt tinh thần, ngày Tết là ngày rất thiêng liêng.  Tết là dịp mọi người trong gia 

đình sum họp để tưởng nhớ ông bà tổ tiên đã khuất.  Những người vì sinh kế phải 

làm ăn xa xôi cũng cố gắng thu xếp công việc để về nhà cho kịp ngày Tết.  Ðối với 

gia đình, họ hàng và cả xóm giềng, người nhỏ tuổi thì có bổn phận đến nhà thăm 

viếng, chúc Tết, chúc tuổi người lớn.  Người lớn thì tỏ lòng thương yêu con cháu 

bằng cách lì-xì hay mừng tuổi để lấy hên đầu năm.  Trong ngày Tết, đâu đâu người 

ta cũng nói đến sự may mắn tốt lành.  Mọi người đều vui vẻ, thân thiện với nhau. 

Ngày nay, chúng ta là những người Việt xa quê hương, nhưng không vì thế mà 

chúng ta không gìn giữ những tục lệ đẹp đẽ ấy. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Mùa Tết bắt đầu từ tháng nào? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Theo tục lệ, các gia đình thường chuẩn bị cho ngày Tết như thế nào? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Ba ngày Tết gồm có những ngày nào? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Trong những ngày Tết Nguyên Ðán, người lớn thường tỏ lòng thương yêu con 

cháu và lấy hên đầu năm bằng cách nào? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Theo tục lệ người Việt, Tết là dịp để mọi người tưởng nhớ ông bà, tổ tiên đã 

khuất.  Gia đình em tưởng nhớ đến tổ tiên bằng cách nào? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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▲ Bàn thờ tổ tiên 

▲ Hộp mứt 

▲ Bánh chưng 

▲ Mâm ngũ quả 

Lì-xì ▲ 

▲ Chúc tuổi 

▲ Bao lì-xì 
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▲ Tràng pháo 
Táo Quân ▲ 

▲ Câu đối 

▲ Múa lân 

Ông đồ ▼ 

▲ Cây mai 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. ...không có mùa nào trong năm lại vui vẻ, nhộn nhịp và gói ghém nhiều tình tự 

dân tộc hơn mùa Tết.  Từ “nhộn nhịp” có nghĩa là: 

 Buồn tẻ.  Đông vui, tấp nập.  Yên tĩnh. 

 

2. Ngày Tết trọng đại như vậy, nên việc chuẩn bị ăn Tết rất cần thiết.  Từ “trọng 

đại” có nghĩa là: 

 Rất quan trọng.  Không quan trọng.  Như thường. 

 

3. Tết là dịp mọi người trong gia đình sum họp để tưởng nhớ ông bà tổ tiên đã 

khuất.  Từ “sum họp” có nghĩa là: 

 Chia tay nhau ra về.  Chúc tuổi nhau.  Tụ lại một cách vui 

vẻ. 
 

4. Tết là dịp mọi người trong gia đình sum họp để tưởng nhớ ông bà tổ tiên đã 

khuất.  Từ “khuất” có nghĩa là: 

 Còn sống.  Đã chết.  Ở xa. 

 

5. Những người vì sinh kế phải làm ăn xa xôi cũng cố gắng thu xếp công việc để 

về nhà cho kịp ngày Tết.  Từ “sinh kế” có nghĩa là: 

 Việc làm để kiếm ăn, 

mưu sống. 

 Việc thiện giúp kẻ 

nghèo đói. 

 Việc vui chơi, giải trí. 

 

6. Trong ngày Tết, đâu đâu người ta cũng nói đến sự may mắn tốt lành.  Từ “may 

mắn” có nghĩa là: 

 Điều tốt lành tình cờ 

đưa đến. 

 Sự rủi ro.  Sự tính toán. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Doi voi nguoi Viet Nam, khong co mua 

nao trong nam lai vui ve, nhon nhip va 

goi ghem nhieu tinh tu dan toc hon mua 

Tet. 

Theo tuc le ngay Tet du giau, ngheo, nha 

nao cung co canh mai, hoac canh dao, 

hay chau cuc de don Xuan, mua vai banh 

phao de don Giao Thua. 

Tet la dip moi nguoi trong gia dinh sum 

hop de tuong nho ong ba to tien da 

khuat. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc 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.) 

 

Những người vì sinh kế phảy làm ăn xa xôi cũng cố gắn thu sếp công 

việc để về nhà cho kịp ngày Tết. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Trong ngày Tết, đâu đâu người ta cúng nói đến sự mai mắn tớt lành. (3 

lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Văn Phạm – Tĩnh Từ 

Tĩnh từ chỉ màu sắc, hình dạng, kích thước của sự vật.  Tĩnh từ còn là từ chỉ tính 

chất của sự vật.  Muốn tìm tĩnh từ trong một câu chúng ta có thể dùng các câu hỏi 

như: 

Như thế nào?  Nhìn ra sao?  Có màu gì? ... 

Thí dụ 1: 

Hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng. 

Trong câu thơ trên, hoa mơ có màu gì?  trắng          

Vườn cam có màu gì?        vàng          
Các từ trắng, vàng chỉ màu sắc của hoa mơ và vườn cam.  Các từ đó được gọi là 

tĩnh từ. 

Thí dụ 2: 

Những tảng đá to cũng bị nuớc cuốn.  Những cây gỗ lớn vùn vụt lao trên 

dòng nước. 

Những tảng đá như thế nào?      to           

Những cây gỗ như thế nào?      lớn          
Các từ to, lớn chỉ hìng dạng, kích thước của tảng đá, cây gỗ.  Các từ đó cũng được 

gọi là tĩnh từ. 

Thí dụ 3: 

Cam Texas ngọt lịm.  Khí hậu California rất mát mẻ. 

Cam Texas như thế nào?       ngọt lịm         

Khí hậu California như thế nào?    mát mẻ         
Các từ ngọt lịm, mát mẻ là những từ chỉ tính chất của cam, của khí hậu.  Các từ đó 

là tĩnh từ. 
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CÁCH THÊM TĨNH TỪ 

Muốn thêm các tĩnh từ vào một câu trước tiên ta phải tìm được các danh từ trong 

câu.  Sau đó chúng ta đặt câu hỏi “...như thế nào?”, “...nhìn ra sao?”, “...trông như 

thế nào?”, “...màu sắc như thế nào?” cho các danh từ.  Như vậy chúng ta sẽ thêm 

được các tĩnh từ vào trong câu. 

Thí dụ:  

Một chiếc lá rơi xuống mặt đất. 

Trước hết, chúng ta tìm các danh từ.  Các danh từ trong câu này là:  chiếc lá, mặt 

đất. 

Bây giờ chúng ta sẽ đặt câu hỏi cho danh từ chiếc lá như sau: 

Chiếc lá màu gì?         vàng          

Chiếc lá vàng nhìn như thế nào?    cong queo        

Chiếc lá vàng cong queo và như thế nào?  khô cừng         
Bây giờ chúng ta sẽ đặt câu hỏi cho danh từ mặt đất như sau: 

Mặt đất như thế nào?        khô cằn         

Mặt đất khô cằn như thế nào ?     nừt nẻ         
Ráp tất cả các câu trả lời, chúng ta sẽ có các tĩnh từ cho câu trên như sau: 

Một chiếc lá vàng cong queo và khô cứng rơi xuống mặt đất khô cằn nứt nẻ. 

 

  



 

 20 Tiếng Nước Tôi 

Bài Tập – Văn Phạm (Tĩnh Từ) 
(Cho các em thêm tĩnh từ vào những câu sau.) 

 

1. Bố mang chiếc xe hơi ra tiệm sửa xe. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Bố gắn dây vào cặp loa. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Hòa sơ ý đạp vào vũng nước bên đường. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Tú cẩn thận gắn ổ khóa vào chiếc xe đạp. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Bố dùng cái rìu để chặt những khúc gỗ. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Bài 3: Trần Thái Tông 
 

Thần phục: become a polical 

servitude, vassalage 

Thân chinh: personally lead the 

armed forces 

Xâm chiếm: invade Kinh đô: capital 

Thủy thổ: local climate Chiêu tập: gather, recruit 

 

Năm 1257 Hốt Tất Liệt đang đánh nhà Tống và 

sai sứ sang bảo vua Trần Thái Tông về thần phục 

Mông Cổ.  Thái Tông không chịu, lại còn bắt 

giam sứ Mông Cổ. 

Quân Mông Cổ kéo quân qua xâm chiếm nước 

ta.  Thái Tông phải ngự giá thân chinh, nhưng 

đánh không được, chạy về đóng ở sông Hồng 

Hà.  Quân Mông Cổ tiến lên đánh đuổi quân nhà 

Trần đến Đông Bộ Đầu.  Thái Tông phải bỏ kinh 

đô, chạy về đóng ở sông Thiên Mạc. 

Quân Mông Cổ vào thành Thăng Long, thấy ba 

người sứ Mông Cổ còn bị trói, giam ở trong ngục, đến khi cởi trói ra thì một người 

chết.  Ngột Lương Hợp Thai, tướng Mông Cổ, thấy thế tức giận quá, cho quân ra 

giết phá cả nam phụ lão ấu ở trong thành. 

Bấy giờ thế nguy, Thái Tông ngự thuyền đến hỏi Thái Úy là Trần Nhật Hiệu.  Nhật 

Hiệu không nói gì cả, cầm sào viết xuống nước hai chữ “Nhập Tống”.  Thái Tông 

lại đến hỏi Thái Sư Trần Thủ Độ.  Thủ Độ nói rằng:  “Đầu tôi chưa rơi xuống đất, 

thì xin bệ hạ đừng lo!”  Thái Tông nghe thấy Thủ Độ nói thế mới yên lòng. 

Được ít lâu quân Mông Cổ ở nước Nam không quen thủy thổ xem ra bộ mỏi mệt.  

Thái Tông mới tiến binh lên đánh ở Đông Bộ Đầu.  Quân Mông Cổ thua chạy về 

đến trại Quy Hóa, lại bị chủ trại đấy chiêu tập thổ dân ra đón đánh.  Quân Mông 

Cổ thua to, rút về Vân Nam. 

Mùa xuân năm 1258, Thái Tông nhường ngôi cho Thái Tử là Trần Hoảng.  Triều 

đình tôn Thái Tông lên làm Thái Thượng Hoàng để cùng coi việc nước.  Thái Tông 

trị vì được 33 năm, làm Thái Thượng Hoàng được 19 năm thì mất, thọ 60 tuổi. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Khi quân Mông Cổ sai sứ sang dụ vua Trần Thái Tông thần phục, vua Trần 

Thái Tông đã làm gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Ngột Lương Hợp Thai đã làm gì khi đánh vào thành Thăng Long? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Ai đã khuyên vua Trần Thái Tông “Nhập Tống”? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Khi vua Trần Thái Tông hỏi ý kiến của Trần Thủ Độ, ông đã trả lời với vua ra 

sao? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Vì sao quân Mông Cổ lại bị thua? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. ...Hốt Tất Liệt đang đánh nhà Tống và sai sứ sang bảo vua Trần Thái Tông về 

thần phục Mông Cổ.  Từ “thần phục” có nghĩa là: 

 Đem quân đi đánh 

nước khác. 

 Đêm quân chống lại .  Tự nhận làm bề tôi 

của nước khác. 
 

2. Quân Mông Cổ kéo quân qua xâm chiếm nước ta.  Từ “xâm chiếm” có nghĩa 

là: 

 Bảo vệ đất đai của 

mình. 

 Dâng đất đai cho 

nước khác. 

 Lấn và lấy đất của 

nước khác. 
 

3. Thái Tông phải ngự giá thân chinh, nhưng đánh không được...  Từ “thân 

chinh” có nghĩa là: 

 Chiêu mộ binh lính để 

đánh giặc. 

 Sai người khác đi 

đánh giặc. 

 Tự mình dẫn quân đi 

đánh giặc. 
 

4. Được ít lâu quân Mông Cổ ở nước Nam không quen thủy thổ xem ra bộ mỏi 

mệt.  Từ “thủy thổ” có nghĩa là: 

 Khí hậu, thời tiết.  Lễ nghi.  Phong tục. 

 

5. Quân Mông Cổ thua chạy về đến trại Quy Hóa, lại bị chủ trại đấy chiêu tập thổ 

dân ra đón đánh.  Từ “chiêu tập” có nghĩa là: 

 Chạy trốn.  Chia ra từng nhóm.  Kêu gọi và tụ tập. 

 

6. Quân Mông Cổ thua chạy về đến trại Quy Hóa, lại bị chủ trại đấy chiêu tập thổ 

dân ra đón đánh.  Từ “thổ dân” có nghĩa là: 

 Dân địa phương.  Dân nước ngoài.  Giặc. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Nam 1257 Hot Tat Liet dang danh nha 

Tong va sai su sang bao vua Tran Thai 

Tong ve than phuc Mong Co. 

Thai Tong phai ngu gia than chinh, 

nhung danh khong duoc, chay ve dong o 

song Hong Ha. 

Quan Mong Co thua chay ve den trai 

Quy Hoa, lai bi chu trai day chieu tap 

tho dan ra don danh. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc 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.) 

 

Đượt ít lâu quân Mông Cổ ở nước Nam không quên thủy thổ xem ra bộ 

mõi mệt. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Mùa suân năm 1258, Thái Tông nhườn nghôi cho Thái Tử là Trần 

Hoảng. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Văn Phạm – Trạng Từ 

Trạng từ dùng để bổ nghĩa cho một động từ, một tĩnh từ hoặc một trạng từ khác. 

Quân ngủ sớm.   (Trạng từ sớm bổ nghĩa cho động từ ngủ.) 

Hoa rất đẹp.   (Trạng từ rất bổ nghĩa cho tĩnh từ đẹp.) 

Vũ ăn quá nhiều. (Trạng từ quá bổ nghĩa cho trạng từ nhiều.) 

Trạng từ thường đứng trước hoặc ngay sau các động từ, tĩnh từ và trạng từ được bổ 

nghĩa. 

Thí dụ 1: 

Hồi tôi lên bốn, tôi đã đọc thuộc làu những câu ca dao. 

Chiếc xe hơi phóng vùn vụt qua bãi đậu xe. 

Trong câu trên, trạng từ thuộc làu, vùn vụt bổ nghĩa cho động từ đọc, phóng và 

đứng sau các động từ đó. 

Đôi khi các trạng từ cũng đứng trước động từ được bổ nghĩa. 

Thí dụ 2: 

Hòa cẩn thận khóa chiếc xe đạp vào gốc cây. 

Trạng từ cẩn thận bổ nghĩa và đứng trước động từ khóa. 

Thí dụ 3: 

Lan có giọng nói rất dịu dàng. 

Trạng từ rất bổ nghĩa và đứng trước tĩnh từ dịu dàng. 

Thí dụ 4: 

Chị Quyên hát cực kỳ hay. 

Trạng từ cực kỳ bổ nghĩa và đứng trước trạng từ hay. 
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CÁCH THÊM TRẠNG TỪ 

Muốn thêm các trạng từ vào trong câu trước tiên ta phải tìm được các động từ, tĩnh 

từ hoặc trạng từ trong câu.  Sau đó chúng ta đặt câu hỏi “...như thế nào?  ...ra làm 

sao? ...” cho các động từ, tĩnh từ hoặc trạng từ.  Như vậy chúng ta sẽ thêm được 

các trạng từ vào trong câu. 

Thí dụ:  

Tú đi vào rừng.  Em nhìn thấy một con gấu to khổng lồ.  Tú sợ.  Em co giò 

phóng về nhà. 

Trước hết, chúng ta tìm các động từ.  Các động từ trong câu này là:  đi vào, nhìn 

thấy, sợ, co, và phóng về. 

Bây giờ chúng ta sẽ đặt câu hỏi cho các động từ đó như sau: 

Tú đi như thế nào vào rừng?      đi sâu vào rứng      

Em nhìn thấy như thế nào?      thoáng nhìn thấy      

Tú sợ như thế nào?         sợ quá         

Em co giò như thế nào?       vội vàng co giò      

Em phóng về nhà như thế nào?     phóng nhanh như bay    
Ráp tất cả các câu trả lời, chúng ta sẽ có các trạng từ cho câu trên như sau: 

Tú đi sâu vào rừng, em thoáng nhìn thấy một con gấu to khổng lồ.  Tú sợ 

quá.  Em vội vàng co giò phóng nhanh như bay về nhà. 

Chúng ta có thể làm tương tự như trên với những tĩnh từ và trạng từ trong câu. 

 

 

  



 

 28 Tiếng Nước Tôi 

Bài Tập – Văn Phạm (Trạng Từ) 
(Cho các em thêm trạng từ vào những câu sau.) 

 

1. Mẹ rót nước mắm vào chai. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Vũ ném banh cho đồng đội. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Ngọc chỉ bài cho em Việt. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Thu gấp quần áo và cất vào tủ. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Trước khi ra về, Phong khoanh tay chào mọi người. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Bài 4: Trần Thủ Độ 
 

Gây dựng: establish Cơ nghiệp: empire 

Bền chặt: lasting Xuất gia: become a monk 

Tôn thất: royal lineage Cáng đáng: take charge of 

 

Tháng Chạp năm 1225 Trần Cảnh lên làm vua, 

tức là Trần Thái Tông, phong cho Trần Thủ Độ 

làm Thái Sư Thống Quốc Hành Quân Chinh 

Thảo Sự.  Bấy giờ vua Thái Tông mới có 8 tuổi, 

việc gì cũng do ở Trần Thủ Độ cả.  Thủ Độ là 

một tay gian hùng, chủ ý cốt gây dựng cơ nghiệp 

nhà Trần cho bền chặt, cho nên dẫu việc tàn bạo 

đến đâu, cũng làm cho được.  Lý Huệ Tông tuy 

đã xuất gia ở chùa rồi nhưng Thủ Độ vẫn định 

bụng giết đi, cho khỏi sự lo về sau. 

Một hôm Huệ Tông ngồi nhổ cỏ ở sân chùa 

Chân Giáo, Thủ Độ đi qua trông thấy, mới nói 

rằng:  “Nhổ cỏ thì nhổ tận gốc!”  Huệ Tông nghe 

thế, phủi tay đứng dậy nói rằng: “Nhà ngươi nói ta hiểu rồi.”  Được mấy hôm, Thủ 

Độ cho người đến mời Huệ Tông.  Huệ Tông biết ý, vào nhà sau thắt cổ tự tận.  

Thủ Độ đã hại Huệ Tông rồi, lại muốn trừ nốt các tôn thất nhà Lý.  Đến năm 1232 

nhân làm lễ Tiên Hậu nhà Lý ở thôn Thái Đường, làng Hoa Lâm (huyện Đông 

Ngạn, tỉnh Bắc Ninh), Thủ Độ sai đào hầm, làm nhà lá ở trên, để đến khi các tôn 

thất nhà Lý vào đấy tế lễ, thì sụt cả xuống hố rồi đổ đất chôn sống cả.  Thủ Độ đã 

hại hết cả dòng dõi họ Lý, lại muốn cho họ Lý không còn ai nhớ đến nữa, mới 

nhân vì tổ nhà Trần tên là Lý, bắt trong nước ai là họ Lý đều phải cải là họ 

Nguyễn. 

Thủ Độ là người rất gian ác đối với nhà Lý, nhưng lại là một người đại công thần 

của nhà Trần.  Một tay cáng đáng bao nhiêu trọng sự, giúp Thái Tông bình phục 

được giặc giã trong nước và chỉnh đốn lại mọi việc, làm cho nước Nam ta bấy giờ 

được cường thịnh, ngày sau có thể chống cự với Mông Cổ, khỏi phải làm nô lệ 

những kẻ hùng cường. 

 

  



 

 30 Tiếng Nước Tôi 

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

  

1. Trần Thái Tông tên thật là gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Trần Thái Tông phong cho Trần Thủ Độ chức vụ gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Khi nghe Trần Thủ Độ nói “Nhổ cỏ thì nhổ tận gốc!” Huệ Tông đã hiểu như thế 

nào? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Trần Thủ Độ đã sát hại các tôn thất nhà Lý ra sao? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Trần Thủ Độ đã lấy cớ gì để bắt các người họ Lý đổi qua họ Nguyễn? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Thủ Độ là một tay gian hùng, chủ ý cốt gây dựng cơ nghiệp nhà Trần cho bền 

chặt...  Từ “gây dựng” có nghĩa là: 

 Che dấu.  Phá đổ.  Tạo ra cái cơ sở. 

 

2. Thủ Độ tuy là một tay gian hùng, chủ ý cốt gây dựng cơ nghiệp nhà Trần cho 

bền chặt...  Từ “cơ nghiệp” có nghĩa là: 

 Danh tiếng.  Ngôi nhà.  Sự nghiệp và tài sản. 

 

3. Thủ Độ tuy là một tay gian hùng, chủ ý cốt gây dựng cơ nghiệp nhà Trần cho 

bền chặt...  Từ “bền chặt” có nghĩa là: 

 Lâu dài và vững chắc.  Ngắn ngủi và lỏng 

lẻo. 

 Xa vời. 

 

4. Lý Huệ Tông tuy đã xuất gia ở chùa rồi nhưng Thủ Độ vẫn định bụng giết đi...  

Từ “xuất gia” có nghĩa là: 

 Đi tu làm linh mục.  Đi tu làm sơ.  Đi tu làm sư. 

 

5. Thủ Độ đã hại Huệ Tông rồi, lại muốn trừ nốt các tôn thất nhà Lý.  Từ “tôn 

thất” có nghĩa là: 

 Dòng họ bên ngoại.  Dòng họ bên nội.  Dòng họ của vua. 

 

6. ...làm cho nước Nam ta bấy giờ được cường thịnh, ngày sau có thể chống cự 

với Mông Cổ...  Từ “cường thịnh” có nghĩa là: 

 Giàu mạnh.  Nghèo khổ.  Yếu hèn. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Thu Do la mot tay gian hung, chu y cot 

gay dung co nghiep nha Tran cho ben 

vung, cho nen dau viec tan bao den dau, 

cung lam cho duoc. 

Ly Hue Tong tuy da xuat gia o chua roi 

nhung Thu Do van dinh bung giet di, cho 

khoi su lo ve sau. 

Thu Do la nguoi rat gian ac doi voi nha 

Ly, nhung lai la mot nguoi dai cong than 

cua nha Tran. 

 

 

  



 

 

Tiếng Nước Tôi  33 

Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc 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.) 

 

Một hôm Huệ Tông nghồi nhổ cỏ ở sên chùa Chân Giáo, Thủ Độ đi qua 

trông thấy, mới nói rằn:  “Nhổ cỏ thì nhổ tận gốc!”  (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Thủ Độ đã hại Huệ Tông rồi, lạy muốn chừ nốt các tông thất nhà Lý. (3 

lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Tập Làm Văn – Đoạn Văn 

Chúng ta có thể viết một đoạn văn để tả một cảnh trí, tả người, tả đồ vật hay loài 

vật, kể một câu chuyện, diễn tả một sự việc, hoặc trình bày một kế hoạch, v.v.. 

Thông thường một đoạn văn gồm có ba phần: 

 Chủ Đề – Câu mở đầu giới thiệu đến người đọc một chủ đề hoặc ý chính 

của một câu chuyện hay một sự việc. 

 Chi tiết – Những câu văn diễn tả hoặc kể lại những diễn tiến, những sự việc 

xảy ra trong từng giai đoạn. 

 Câu Kết – Câu cuối, kết thúc của một đoạn văn, viết về cảm nghĩ, ý tưởng, 

hoặc nhận xét của mình. 

Để viết một đoạn văn chúng ta dựa trên chủ đề và hoàn tất những giai đoạn: 

1. Viết ra những ý chính của chủ đề. 

2. Mỗi ý chính, thêm chi tiết và viết thành một câu văn. 

3. Sắp xếp và nối những câu văn thành một đoạn văn. 
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Ý CHÍNH CỦA CHỦ ĐỀ 

Thí dụ:   

Hãy viết về ngày Tết của em. 

Trước hết chúng ta tìm kiếm những ý chính của đoạn văn bằng cách đặt ra những 

câu hỏi liên quan đến chủ đề.  Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách đặt những câu hỏi 

như sau: 

Tết là ngày như thế nào?  Em làm gì hay được gì trong ngày Tết?  Gia đình 

em thường làm gì?  Cảm giác của em như thế nào? 

 

Chủ Đề: 

Tết là ngày vui. 

  
Chi Tiết: 

Em được lì-xì. 

  
Chi Tiết: 

Em được mặc quần áo mới. 

  
Chi Tiết: 

Gia đình sum họp. 

  
Câu Kết: 

Em rất thích Tết. 
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VIẾT THÀNH CÂU VĂN 

Dựa trên các ý chính đã tìm được, chúng ta thêm những chi tiết về nơi chốn, thời 

gian, lý do, v.v. để viết thành một câu hoàn chỉnh. 

 

Chủ Đề: 

Tết là ngày vui nhất của em. 

  
Chi Tiết: 

Sau khi chúc Tết ông bà và cha mẹ, em được mọi người lì-xì. 

  
Chi Tiết: 

Sáng mùng một Tết, em được mặc bộ quần áo đẹp mẹ mới mua cho em. 

  
Chi Tiết: 

Gia đình sum họp đông đủ, quây quần trong bữa tiệc đầu năm. 

  
Câu Kết: 

Em rất thích Tết và không bao giờ quên ngày vui này. 
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SẮP XẾP THÀNH ĐOẠN VĂN 

Cuối cùng, chúng ta sắp xếp lại các câu văn theo thứ tự.  Để giúp cho việc sắp xếp, 

chúng ta chép mỗi câu văn trên một mảnh giấy dài. 

 

  

Tết là ngày vui nhất của em. 

Sau khi chúc Tết ông bà và cha mẹ, em được mọi người lì-xì. 

Sáng mùng một Tết, em được mặc bộ quần áo đẹp mẹ mới mua cho em. 

Gia đình sum họp đông đủ, quây quần trong bữa tiệc đầu năm. 

Em rất thích Tết và không bao giờ quên ngày vui này. 
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Sau đó, chúng ta sắp xếp các mảnh giấy theo thứ tự cho hợp lý.  Trong trường hợp 

này, chúng ta thay đổi vị trí của câu 2 và câu 3 như sau: 

 

Như thế, chúng ta đã có được một đoạn văn như ý.  Chúng ta chép đoạn văn đó vào 

vở: 

Ngày Tết Của Em 
Tết là ngày vui nhất của em.  Sáng mùng một Tết, em được mặc bộ quần áo đẹp mẹ mới mua 
cho em.  Sau khi chúc Tết ông bà và cha mẹ, em được mọi người lì-xì.  Gia đình em sum họp 
đông đủ, quây quần trong bữa tiệc đầu năm.  Em rất thích Tết và không bao giờ quên ngày vui 
này. 
  

Tết là ngày vui nhất của em. 

Sáng mùng một Tết, em được mặc bộ quần áo đẹp mẹ mới mua cho em. 
 

Sau khi chúc Tết ông bà và cha mẹ, em được mọi người lì-xì. 

Gia đình sum họp đông đủ, quây quần trong bữa tiệc đầu năm. 

Em rất thích Tết và không bao giờ quên ngày vui này. 
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Bài Tập – Tập Làm Văn (Đoạn Văn) 

Em hãy chọn một trong những chủ đề dưới đây để viết một đoạn văn: 

 Đi chơi ngoài công viên. 

 Ngày lễ Giáng Sinh. 

 Món ăn Việt Nam mà em thích nhất. 

 Kỳ nghỉ hè. 

Ý CHÍNH CỦA CHỦ ĐỀ 

Dựa trên chủ đề đã chọn, em hãy tự đặt những câu hỏi liên quan đến chủ đề và viết 

những câu trả lời vào những ô sau đây: 

Chủ Đề: 

 

  Chi Tiết: 

 

  
Chi Tiết: 

 

  
Chi Tiết: 

 

  
Câu Kết: 
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VIẾT THÀNH CÂU VĂN 

Em hãy dùng những ý chính đã kiếm được và thêm các chi tiết về nơi chốn, thời 

gian, lý do, v.v. để viết thành những câu hoàn chỉnh vào các ô sau đây: 

 

Chủ Đề: 

 

  Chi Tiết: 

 

  
Chi Tiết: 

 

  
Chi Tiết: 

 

  
Câu Kết: 
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SẮP XẾP THÀNH ĐOẠN VĂN 

Em hãy sắp xếp các câu đã viết theo thứ tự và ráp thành một đoạn văn: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Bài 5: Trần Hưng Đạo 
 

Ép: force, compel Thất bại: failed 

Khảng khái: stalwartly, unafraid Cương quyết: detetermined 

Lỗi lạc: extraordinarily gifted Nô lệ: slavery 

 

Trần Hưng Ðạo tên thật là Trần Quốc 

Tuấn, con của An Sinh Vương Trần 

Liễu. 

Trần Quốc Tuấn có mối thù riêng với 

vua Trần Thái Tông.  Vua Trần Thái 

Tông lấy bà Lý Chiêu Hoàng đã mười 

hai năm mà không có con, nên Trần Thủ 

Độ ép nhà vua phải lấy vợ của anh mình 

là Trần Liễu, lúc đó đang mang thai 

được ba tháng.  Trần Liễu căm hờn nổi 

loạn nhưng bị thất bại.  Trước khi chết, 

Trần Liễu gọi con là Trần Quốc Tuấn đến dặn phải báo thù.  

Tuy nhớ lời cha dặn, nhưng khi quân Mông Cổ sang đánh nước ta, Trần Hưng Đạo 

dẹp bỏ thù nhà, hết lòng phò vua chống giặc, giúp nước.  Vua phong cho Trần 

Hưng Đạo làm Tiết Chế thống lãnh tất cả quân đội chống giặc.  Trước khí thế hùng 

mạnh của quân Mông Cổ trong cuộc xâm chiếm lần thứ hai, nhà vua định đầu hàng 

nhưng Trần Hưng Đạo khảng khái tâu rằng: “Nếu bệ hạ muốn hàng giặc, thì xin 

hãy chém đầu thần trước.”  

Nhờ ý chí cương quyết và tài dùng binh lỗi lạc, Trần Hưng Đạo đã giúp nhà Trần 

đánh bại quân Mông Cổ hai lần, cứu dân tộc ra khỏi vòng nô lệ ngoại bang. 

 

 

 

Trần Hưng Đạo đang viết bài Hịch Tướng Sĩ. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Trần Hưng Đạo tên thật là gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Trần Hưng Đạo là con của ai? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Trước khi Trần Liễu chết đã gọi Trần Quốc Tuấn đến dặn phải làm gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Trần Hưng Đạo được vua phong làm gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Trần Hưng Đạo đánh thắng bao nhiêu trận để cứu nước ta ra khỏi vòng nô lệ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Trần Liễu căm hờn nổi loạn nhưng bị thất bại.  Từ “thất bại” có nghĩa là: 

 Bị giết.  Không thành công, 

không được như ý. 

 Thành công, được 

như ý. 
 

2. ...Trần Hưng Đạo dẹp bỏ thù nhà, hết lòng phò vua chống giặc, giúp nước.  Từ 

“phò” có nghĩa là: 

 Chống lại vua.  Theo để hại vua.  Theo giúp vua. 

 

3. ...Trần Hưng Đạo khảng khái tâu rằng: “Nếu bệ hạ muốn hàng giặc, ...”  Từ 

“khảng khái” có nghĩa là: 

 Hèn nhát.  Kiên cường, không 

chịu khuất phục. 

 Ngang bướng. 

 

4. Nhờ ý chí cương quyết và tài dùng binh lỗi lạc, Trần Hưng Đạo đã đánh bại 

quân Mông Cổ...  Từ “cương quyết” có nghĩa là: 

 Độc đoán, không 

nghe ý kiến khác. 

 Dứt khoát không thay 

đổi y định. 

 Thiếu lập trường, dễ 

bị lung lay. 
 

5. Nhờ ý chí cương quyết và tài dùng binh lỗi lạc, Trần Hưng Đạo đã đánh bại 

quân Mông Cổ... Từ “lỗi lạc” có nghĩa là: 

 Phạm nhiều lỗi.  Rất dở.  Rất tài giỏi. 

 

6. Trần Hưng Đạo đã cứu dân tộc ra khỏi vòng nô lệ ngoại bang.  Từ “nô lệ” có 

nghĩa là: 

 Làm chủ người khác.  Làm tôi mọi cho 

người khác. 

 Luật lệ của trò chơi. 

 

 

  



 

 46 Tiếng Nước Tôi 

Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Truoc khi chet, Tran Lieu goi con la Tran 

Quoc Tuan den dan phai bao thu. 

Tuy nho loi cha dan, nhung khi quan 

Mong Co sang danh nuoc ta, Tran Hung 

Dao dep bo thu nha, het long pho vua 

chong giac, giup nuoc. 

Tran Hung Dao da giup nha Tran danh 

bai quan Mong Co hai lan, cuu dan toc 

ra khoi vong no le ngoai bang. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc 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.) 

 

Vua phông cho Trần Hưng Đạo làm Tiết Chế thống lãn tất cả quân đội 

chỗng giặc. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Nếu bệ hạ muống hàng giặt, thì xin hãi chém đầu thần trước. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Bài Tập – Tập Làm Văn (Đoạn Văn) 

Em hãy chọn một trong những chủ đề dưới đây để viết một đoạn văn: 

 Ngày đầu tiên vào lớp. 

 Một buổi cắm trại. 

 Trò chơi em thích nhất. 

 Đôi giày mới của em. 

Ý CHÍNH CỦA CHỦ ĐỀ 

Dựa trên chủ đề đã chọn, em hãy tự đặt những câu hỏi liên quan đến chủ đề và viết 

những câu trả lời vào những ô sau đây: 

Chủ Đề: 

 

  Chi Tiết: 

 

  
Chi Tiết: 

 

  
Chi Tiết: 

 

  
Câu Kết: 
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VIẾT THÀNH CÂU VĂN 

Em hãy dùng những ý chính đã kiếm được và thêm các chi tiết về nơi chốn, thời 

gian, lý do, v.v. để viết thành những câu hoàn chỉnh vào các ô sau đây: 

 

Chủ Đề: 

 

  Chi Tiết: 

 

  
Chi Tiết: 

 

  
Chi Tiết: 

 

  
Câu Kết: 
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SẮP XẾP THÀNH ĐOẠN VĂN 

Em hãy sắp xếp các câu đã viết theo thứ tự và ráp thành một đoạn văn: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Bài 6: Trần Quốc Toản 
 

Gan dạ: fearless, dauntless Hội nghị: conference, meeting 

Bàn cãi: Debate, discuss Tài ba: talented 

Oanh liệt: legendary, glorious Giang sơn: country, land 

 

Trần Quốc Toản, tước hiệu Hoài Văn Hầu, 

là con cháu nhà Trần.  Ông là một người trẻ 

tuổi, tính tình gan dạ, can đảm và có lòng 

yêu nước. 

Vào năm 1284, Mông Cổ đem quân sang 

đánh nước ta lần thứ hai.  Vua Trần Nhân 

Tông cho mở hội nghị Bình Than để bàn kế 

chống quân Nguyên.  Lúc đó Trần Quốc 

Toản chỉ mới 16 tuổi nên được phép tham dự 

nhưng không được quyền bàn cãi.  Trần 

Quốc Toản tức tối đến nỗi bóp nát trái cam 

trong tay khi nào không hay biết. 

Trần Quốc Toản bỏ ra về, kêu gọi bạn bè 

thân thuộc được hơn 1.000 người sắm sửa khí 

giới và họp thành một toán quân riêng, may 

lá cờ đề sáu chữ:  “Phá Cường Địch, Báo 

Hoàng Ân”, nghĩa là phá giặc mạnh để trả ơn vua, rồi mang quân đi đánh đuổi 

giặc Mông Cổ.   

Thấy ông can đảm, tài ba, vua cho ông làm phó tướng và theo Trần Nhật Duật 

đánh nhau với Toa Đô ở bến Hàm Tử; Toa Đô thua phải bỏ chạy.  Sau đó, ông lại 

giúp Trần Quang Khải đánh phá chiến thuyền của Thoát Hoan ở bến Chương 

Dương.  Trận Hàm Tử và Chương Dương là hai chiến thắng oanh liệt của quân ta 

lúc đánh nhau với quân Mông Cổ.  

Trần Quốc Toản tuy còn nhỏ nhưng đã biết bổn phận đối với đất nước, đã quên 

thân mình không sợ nguy hiểm, hết lòng bảo vệ giang sơn, thật là một tấm gương 

sáng. 
 

Trần Quốc Toản tức giận bóp nát trái cam vì 

không được tham dự hội nghị quân sự tại 

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

  

1. Tước hiệu của Trần Quốc Toản là gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Vào năm 1284, quân Mông Cổ sang đánh nước ta lần thứ mấy? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Vua Trần Nhân Tông đã mở hội nghị nào để bàn kế chống quân Nguyên? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Tại sao Trần Quốc Toản không được góp ý kiến? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Cờ hiệu của Trần Quốc Toản có câu gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Ông là một người trẻ tuổi, tính tình gan dạ, can đảm và có lòng yêu nước.  Từ 

“gan dạ” có nghĩa là: 

 Đắn đo, suy tính.  Không sợ nguy hiểm.  Nhút nhát, sợ sệt. 

 

2. Vua Trần Nhân Tông cho mở hội nghị Bình Than để bàn kế chống quân 

Nguyên.  Từ “hội nghị” có nghĩa là: 

 Buổi văn nghệ.  Cuộc họp lớn.  Cuộc thi đua. 

 

3. Lúc đó Trần Quốc Toản chỉ mới 16 tuổi nên được phép tham dự...  Từ “tham 

dự” có nghĩa là: 

 Đi thăm bạn ở xa.  Ở nhà để làm việc 

riêng. 

 Tới họp để góp ý cho 

việc chung. 
 

4. Lúc đó Trần Quốc Toản chỉ mới 16 tuổi nên được phép tham dự nhưng không 

được quyền bàn cãi.  Từ “bàn cãi” có nghĩa là: 

 Bỏ phiếu.  Đề cử.  Trao đổi ý kiến. 

 

5. Trận Hàm Tử và Chương Dương là hai chiến thắng oanh liệt của quân ta...  Từ 

“oanh liệt” có nghĩa là: 

 Không ai biết đến.  Lẫy lững, vang dội, ai 

cũng biết. 

 Thất bại ê chề. 

 

6. Trần Quốc Toản tuy còn nhỏ nhưng đã biết bổn phận đối với đất nước.  Từ 

“bổn phận” có nghĩa là: 

 Giữ cho đúng phép.  Trách nhiệm của 

người khác. 

 Trách nhiệm mình 

phải gánh vác. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Luc do Tran Quoc Toan chi moi 16 tuoi 

nen duoc phep tham du nhung khong 

duoc quyen ban cai. 

Tran Quoc Toan tuc toi den noi bop nat 

trai cam trong tay khi nao khong hay 

biet. 

Tran Quoc Toan bo ra ve, keu goi ban be 

than thuoc va hop thanh mot toan quan 

rieng, may la co de sau chu:  “Pha 

Cuong Dich, Bao Hoang An”. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc 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.) 

 

Ông là một người chẻ tuổi, tính tình găn dạ, can đãm và có lòng yêu 

nước. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Vua Trần Nhân Tông cho mỡ hội ngị Bình Than để bành kế chống quân 

Nguyên. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Tập Làm Văn – Tường Thuật 

Tường thuật là kể lại một câu chuyện, một sự việc đã xảy ra một cách mạch lạc, rõ 

ràng và thứ tự. 

Một bài văn tường thuật cần có 3 phần trong mỗi một đoạn văn. 

 Chuyển Tiếp – Những câu chuyển ngắn như: 

trước tiên, kế đến, sau đó, cùng lúc đó, cuối cùng, ... 

thường được viết ở đầu mỗi câu văn trong phần chi tiết để nối tiếp đoạn văn, 

và cũng để giới thiệu một đoạn văn kế tiếp. 

 Sự kiện – Sự việc xảy ra, cần được ghi chép theo thứ tự. 

 Chi Tiết – Những chi tiết về những sự kiện đó. 
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LIỆT KÊ SỰ KIỆN 

Thí dụ: 

Hãy viết về ngày sinh nhật của em. 

Để bắt đầu một bài văn tường thuật, chúng ta cần phải liệt kê những sự kiện đã xảy 

ra theo thứ tự.  Chúng ta liệt kê những sự kiện vào bảng như sau: 

CHUYỂN TIẾP SỰ KIỆN CHI TIẾT 

 Làm bánh sinh nhật.  

 Soạn bàn ghế.  

 Nướng thịt.  

 Cắt bánh.  
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THÊM CHI TIẾT 

Sau khi liệt kê các sự kiện, chúng ta thêm chi tiết về những sự kiện: 

CHUYỂN TIẾP SỰ KIỆN CHI TIẾT 

 Làm bánh sinh nhật. ─ Em vào bếp để cùng chị phụ mẹ làm 
bánh. 

 Soạn bàn ghế. ─ Bố và anh trai kê bàn ghế ở vườn sau để 
chuẩn bị cho bữa tiệc. 

 Nướng thịt. ─ Bố nướng thịt. 

─ Anh trai phụ bố xâu thịt. 

─ Mọi người ăn tiệc vui vẻ. 

 Cắt bánh. ─ Mọi người tặng quà và chúc mứng sinh 
nhật. 

─ Cắt bánh và mời mọi người. 
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THÊM CÂU CHUYỂN TIẾP 

Kế đến chúng ta thêm những câu chuyển tiếp nếu cần. 

CHUYỂN TIẾP SỰ KIỆN CHI TIẾT 

Thừ Bảy vứa qua Làm bánh sinh nhật. ─ Em vào bếp cùng chị phụ mẹ làm bánh. 

Trong khi đó Soạn bàn ghế. ─ Bố và anh trai kê bàn ghế ở vườn sau để 
chuẩn bị cho bữa tiệc. 

Sau khi kê bàn ghế Nướng thịt. ─ Bố nướng thịt. 

─ Anh trai phụ bố xâu thịt. 

─ Mọi người ăn tiệc vui vẻ. 

Cuối bữa tiệc Cắt bánh. ─ Mọi người tặng quà và chúc mừng sinh 
nhật. 

─ Cắt bánh và mời mọi người. 
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VIẾT THÀNH CÂU VĂN 

Khi có đầy đủ thông tin, chúng ta dùng những thông tin đó để viết thành các câu 

văn: 

 

Cuối cùng chúng ta thêm câu kết để diễn tả cảm tưởng: 

Em đã có một bữa tiệc sinh nhật bên những người thân.  Em rất vui và hạnh phúc. 
  

Thừ Bảy vứa qua là sinh nhật của em.  Buổi chiều em đã vào bếp để cùng chị phụ 
mẹ làm bánh. 

Trong khi đó, bố và anh trai đang kê bàn ghế ở vườn sau để chuẩn bị cho bữa tiệc. 

Sau khi đã kê bàn ghế, bố thì nướng thịt còn anh trai phụ xâu thịt vào những que 
tre nhỏ để lên lò nướng.  Khi thịt đã nướng xong cả nhà ngồi ăn tiệc vui vẻ. 

Cuối bữa tiệc, mọi người tặng quà và chúc mứng sinh nhật em.  Em cắt bánh mời 
mọi người.  Bánh rất thơm và ngon. 
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SẮP XẾP THÀNH ĐOẠN VĂN 

Chúng ta ráp những câu trên thành một đọan văn. 

Ngày Sinh Nhật Của Em 
Thừ Bảy tuần trước là ngày sinh nhật của em.  Buổi chiều em đã vào bếp để cùng chị phụ mẹ 
làm bánh.  Trong khi đó, bố và anh trai kê bàn ghế ở vườn sau để chuẩn bị cho bữa tiệc.  Sau 
khi đã kê bàn ghế, bố thì nướng thịt còn anh trai phụ xâu thịt vào những que tre nhỏ để lên lò 
nướng.  Khi thịt đã nướng xong cả nhà ngồi ăn tiệc vui vẻ.  Cuối bữa tiệc, mọi người tặng quà 
và chúc mứng sinh nhật em.  Em cắt bánh mời mọi người.  Bánh rất thơm và ngon.  Em đã có 
một bữa tiệc sinh nhật bên những người thân.  Em rất vui và hạnh phúc. 
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Bài Tập – Tập Làm Văn (Tường Thuật) 

Dựa trên bài văn mẫu, em hãy lựa một trong những chủ đề dưới đây để viết một 

đoạn văn tường thuật. 

 Ngày vui nhất của em. 

 Ngày Tết Nguyên Đán. 

 Cuộc thi đố vui. 

 Ngày Tết Trung Thu. 
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LIỆT KÊ SỰ KIỆN 

CHUYỂN TIẾP SỰ KIỆN CHI TIẾT 
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SẮP XẾP THÀNH ĐOẠN VĂN 

Em hãy sắp xếp các câu đã viết theo thứ tự và ráp thành một đoạn văn: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Bài 7: Phạm Ngũ Lão 
 

Mồ côi: orphan Sự nghiệp: illustrious career, 

lifework 

Nhục: ashamed, disgraced Thất lễ: impolite, disrepectful 

Trôi chảy: fluently Tiến cử: recommend 

 

Ngồi đan sọt ở bên đường, 

Giáo đâm, lính quát, coi thường không hay 

Hẳn còn suy nghĩ chi đây? 

Tài kiêm văn võ người này là ai? 

Phạm Ngũ Lão quê ở làng Phù Ủng, tỉnh Hưng 

Yên, là người có sức khỏe lạ thường, và học rất 

giỏi.  Mồ côi cha từ thuở nhỏ, tuy nhà nghèo 

nhưng ông có chí lớn.  Lúc 20 tuổi, trong làng có 

người đỗ tiến sĩ, cả làng kéo đến mừng, riêng ông 

không đến, bà mẹ hỏi, ông thưa:  “Con chưa làm 

nên sự nghiệp để vui lòng mẹ.  Nay đi mừng người 

thì con lấy làm nhục lắm.”  

Một hôm ông ngồi bên vệ đường, vót tre, đan sọt, 

gặp lúc Trần Hưng Đạo đi ngang qua, tiền hô hậu 

ủng, ông vẫn ngồi yên tĩnh.  Quân lính thét bảo 

đứng dậy, ông coi như không.  Quân lấy giáo đâm vào đùi, máu chảy dầm dề, ông 

vẫn ngồi như tượng đá.  Hưng Đạo Vương đi tới, lấy làm lạ, dừng lại hỏi.  Ông 

mới giựt mình đứng dậy lễ phép thưa rằng:  “Kẻ quê này đang nghĩ đến một trận 

thế phá giặc mà thất lễ với Đại Vương, xin tạ tội.”  Vương lại hỏi đến kinh sử, binh 

thư thì ông trả lời trôi chảy.  Vương biết là người tài, bèn cho ngồi xe đưa về kinh, 

tiến cử coi vệ binh.  

Khi quân Nguyên sang đánh nước ta, ông giúp Trần Hưng Đạo thắng nhiều trận 

lớn ở Nghệ An, Chương Dương và Lạng Sơn nên được phong chức Đại Tướng.  

Ông trị quân có kỷ luật, đối đãi với quân lính như cha con, vui khổ cùng chia xẻ, 

người ta thường gọi quân của ông là “Phụ tử chi binh”.  Trải ba triều vua, Phạm 

Ngũ Lão đều một lòng trung chánh đem tài bách chiến để giữ gìn đất nước, nên 

được phong tới chức Điện Tiền Thượng Tướng Quân.  

Phạm Ngũ Lão đan sọt bên vệ đường. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Tại sao Phạm Ngũ Lão không đến mừng người đậu tiến sĩ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Vì lý do gì mà Hưng Đạo Vương gặp được Phạm Ngũ Lão? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Khi chúng ta nghe nói “có một người ngồi đan sọt mà nghĩ tới việc nước” là nói 

tới ai? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Phạm Ngũ Lão giúp Trần Hưng Đạo đánh thắng được những trận nào? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Phạm Ngũ Lão trị quân ra sao?  Và được phong tới chức gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Con chưa làm nên sự nghiệp để vui lòng mẹ.  Từ “sự nghiệp” có nghĩa là: 

 Nhà cửa.  Việc buôn bán.  Việc lớn lao giúp đời. 

 

2. Nay đi mừng người thì con lấy làm nhục lắm.  Từ “nhục” có nghĩa là: 

 Rất hãnh diện.  Rất vui mừng.  Rất xấu hổ. 

 

3. Quân lấy giáo đâm vào đùi, máu chảy dầm dề...  Từ “dầm dề” có nghĩa là: 

 Đọng và khô lại.  Ít không đủ thấm.  Nhiều và ướt khắp cả. 

 

4. Kẻ quê này đang nghĩ đến một trận thế phá giặc mà thất lễ với Đại Vương, xin 

tạ tội.  Từ “thất lễ” có nghĩa là: 

 Giữ đúng phép, lịch 

sự. 

 Không giữ phép tắc 

cư xử. 

 Không tham dự thánh 

lễ. 
 

5. Vương lại hỏi đến kinh sử, binh thư thì ông trả lời trôi chảy.  Từ “trôi chảy” có 

nghĩa là: 

 Rõ và to.  Thuộc làu, không vấp 

váp. 

 Vấp váp, không nhớ. 

 

6. Vương biết là người tài, bèn cho ngồi xe đưa về kinh, tiến cử coi vệ binh.  Từ 

“tiến cử” có nghĩa là: 

 Ganh tỵ vì kẻ khác 

hơn mình. 

 Giới thiệu người có 

tài năng. 

 Hối lộ để làm quan. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Con chua lam nen su nghiep de vui long 

me.  Nay di mung nguoi thi con lay lam 

nhuc lam. 

Quan lay giao dam vao dui, mau chay 

dam de, ong van ngoi nhu tuong da. 

Khi quan Nguyen sang danh nuoc ta, ong 

giup Tran Hung Dao thang nhieu tran 

lon o Nghe An, Chuong Duong va Lang 

Son. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc 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.) 

 

Phạm Ngũ Lão quê ở lằng Phù Ủng, tỉnh Hưng Yên, là người có sức 

khẻo lạ thường, và học rất gỏi. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Một hôm ông ngồi bênh vệ đường, vót tre, đan sọt, gặp lúc Trần Hưng 

Đạo đi nghang qua, tiền hô hậu ủng, ông vẵn ngồi yên tĩnh. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



 

 70 Tiếng Nước Tôi 

Tập Làm Văn – Miêu Tả Sự Vật 

Khi miêu tả một sự vật như:  một cây bút, một đóa hoa, một cái tủ, một cái máy thu 

thanh, v.v., phương pháp chính được áp dụng là phương pháp ký họa.  Ký họa là 

ghi và vẽ lại bằng lời văn cho người đọc cảm giác được mùi vị, âm thanh, màu sắc, 

hình dáng, v.v. của sự vật được miêu tả.  Trong bài này chúng ta học về cách miêu 

tả những sự vật ở cùng chung với nhau. 

Chúng ta biết rằng, trong thực tế các sự vật không đứng riêng rẽ nhưng ở chung 

với những sự vật khác và được xếp đặt bài trí trong một không gian giới hạn, như 

đồ đạc trong một phòng khách, trong một văn phòng, sách vở bày biện trên một 

bàn giấy, v.v..  Sự vật phải miêu tả tùy theo tập hợp.  Thí dụ:  tập hợp sự vật là một 

phòng thì các sự vật là những đồ đạc trong phòng đó; tập hợp sự vật là một ngôi 

nhà lớn thì các sự vật là những căn phòng, những buồng, v.v.. 

PHƯƠNG PHÁP 

Phương pháp căn bản để miêu tả một tập hợp sự vật là liệt kê miêu tả.  Liệt kê 

nghĩa là kể ra từng sự vật; liệt kê miêu tả là vừa kể ra vừa miêu tả những sự vật.  

Tuy nhiên, khi miêu tả những sự vật trong một tập hợp, người ta không miêu tả rõ 

ràng từng chi tiết nhưng chỉ tả lại một vài nét đặc biệt của mỗi sự vật. 

 Kỹ Thuật Liệt Kê – Trong việc liệt kê các sự vật, ta nên liệt kê trước hết 

các sự vật to lớn hoặc làm cho ta chú ý đến một cách đặc biệt. 

 Kỹ Thuật Miêu Tả – Muốn mô tả các sự vật trong một tập hợp sự vật, ta 

nêu lên đặc điểm của sự vật đó hoặc định vị trí các sự vật. 
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LIỆT KÊ 

Thí dụ: 

Hãy tả một căn nhà vắng. 

Trước hết, ta liệt kê tất cả các sự vật trong căn nhà, bắt đầu với sự vật lớn nhất và 

tiếp đến các sự vật ở chung quanh. 

LIỆT KÊ MIÊU TẢ 

Cái giường.  

Cái tủ.  

Cái mắc áo.  

Bừc địa đồ.  

Cái bàn.  

Thừ lặt vặt.  

Mấy đôi giày.  
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MIÊU TẢ 

Sau khi liệt kê tất cả các sự vật, ta tiếp tục miêu tả những sự vật đó.  Chú ý tới vị 

trí, hình dáng và tình trạng các sự vật. 

LIỆT KÊ MIÊU TẢ 

Cái giường. ─ Giữa gian buồng. 
─ Nhỏ. 

Cái tủ. ─ Bên cạnh giường. 
─ Cao, khóa kín. 

Cái mắc áo. ─ Gần đó. 
─ Nằm lay lắt. 

Bừc địa đồ. ─ Trên tường. 
─ Cũ kỹ. 

Cái bàn. ─ Dưới đất, xế cửa. 
─ Con con. 

Thừ lặt vặt. ─ Trên bàn. 

Mấy đôi giày. ─ Trên bàn. 
─ Lủng củng mấy đôi. 
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VIẾT THÀNH CÂU VĂN 

Khi có đầy đủ thông tin, chúng ta dùng những thông tin đó để viết thành các câu 

văn: 

 

  

Giữa gian buồng, có một cái giường nhỏ. 

Bên cạnh, một chiếc tủ cao khóa kín. 

Gần đấy, một cái mắc áo nằm lay lắt. 

Trên tường có một bừc địa đồ cũ kỹ. 

Dưới đất, xế cửa một cái bàn con con. 

Trên để mươi thừ lặt vặt và lủng củng mấy đôi giày... 
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SẮP XẾP THÀNH ĐOẠN VĂN 

Chúng ta ráp những câu trên thành một đọan văn. 

Một Căn Nhà 
Nhà vắng teo.  Giữa gian buồng, có một cái giường nhỏ.  Bên cạnh, một chiếc tủ cao khóa kín.  
Gần đấy, một cái mắc áo nằm lay lắt; trên tường có một bừc địa đồ cũ kỹ.  Dưới đất, xế cửa 
một cái bàn con con, trên để mươi thừ lặt vặt và lủng củng mấy đôi giày… 
 

Trong đoạn văn trên đây tác giả đã áp dụng triệt để phương pháp liệt kê miêu tả. 

Liệt Kê: Một cái giường, một chiếc tủ, một cái mắc áo, một bức địa đồ, một 

cái bàn, mươi thứ lặt vặt, mấy đôi giày. 

Miêu Tả: Để miêu tả, tác giả cho biết vị trí, hình dáng hoặc tình trạng các sự vật 

trong căn nhà bằng những tĩnh từ, trạng từ, động từ và giới từ. 

Cho biết vị trí:  bên cạnh, gần đấy, giữa, trên, dưới. 

Cho biết tình trạng và hình dáng:  nhỏ, cao, nằm lay lắt, cũ kỹ, con 

con, lặt vặt, lủng củng. 
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Bài Tập – Tập Làm Văn (Miêu Tả Sự Vật) 

Áp dụng kỹ thuật trên đây, hãy chọn một trong những đề sau và thực tập miêu tả 

bằng những đoạn văn chừng 5 dòng: 

 Tả phòng ăn ở trường. 

 Tả một sân chơi. 

 Tả một quán ăn. 

LIỆT KÊ MIÊU TẢ 
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Dùng những chi tiết trong bảng Liệt Kê/Miêu Tả để viết thành một đoạn văn 

khoảng 5 dòng: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Bài 8: Trần Bình Trọng 
 

Dòng dõi: descendant Tổ tiên: ancestor 

Tiên phong: vanguard, advance guard Trấn giữ: defend and protect 

Tử tế: decently, kindly Thết đãi: regale, throw a banquet 

 

Trần Bình Trọng là dòng dõi vua Lê Đại 

Hành.  Vì tổ tiên có công lớn nên được 

đổi sang họ Trần.  Khi quân Nguyên 

sang đánh nước ta ông lãnh ấn tiên 

phong.  

Lúc đầu thế giặc rất mạnh nên quân ta 

phải rút lui.  Sau khi thành Thăng Long 

thất thủ, triều đình phải dời đô về Thanh 

Hóa và giao cho ông trấn giữ Thiên 

Trường thuộc tỉnh Nam Định để chận 

đường tiến binh của giặc.  Quân Nguyên 

đem đại binh đến vây đánh, ông chống 

cự rất hăng, nhưng vì quân ít, thế cô, ông bị thua và bị giặc bắt sống, giải đến 

tướng Nguyên là Thoát Hoan.  Thoát Hoan biết ông là một dũng tướng, muốn 

khuyên dỗ về hàng nên đối đãi với ông rất tử tế.  Giặc sai người dọn cỗ thết đãi, 

ông nhất quyết không ăn; giặc hỏi han, ông ngồi im không thèm đáp.  Giặc dọa nạt, 

ông vẫn thản nhiên.  Sau cùng, Thoát Hoan đem mồi phú quý dụ ông:  “Tướng 

quân hãy về hàng ta đi rồi sẽ được phong làm vương đất Bắc.”  Trần Bình Trọng 

nổi giận, quát rằng:  “Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc.”  

Biết không thể dụ được ông nên Thoát Hoan sai quân đem ông đi chém. 
 

 

 

Trần Bình Trọng thà chết không hàng. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Trần Bình Trọng thuộc dòng dõi của vua nào? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Lý do nào mà Trần Bình Trọng được đổi sang họ Trần? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Khi quân Nguyên sang đánh nước ta, Trần Bình Trọng làm gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Sau khi Thăng Long thất thủ, triều đình giao cho Trần Bình Trọng trấn giữ ở 

đâu? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Trần Bình Trọng đã trả lời thế nào khi giặc dụ ông hàng? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Trần Bình Trọng là dòng dõi vua Lê Đại Hành.  Từ “dòng dõi” có nghĩa là: 

 Anh em.  Bạn bè.  Con cháu. 

 

2. Khi quân Nguyên sang đánh nước ta ông lãnh ấn tiên phong.  Từ “tiên phong” 

có nghĩa là: 

 Đi cuối, đi sau.  Đi đầu, đi trước.  Đi giữa. 

 

3. ...triều đình phải dời đô về Thanh Hóa và giao cho ông trấn giữ Thiên 

Trường...  Từ “trấn giữ” có nghĩa là: 

 Bảo vệ và chống lại 

sự xâm chiếm. 

 Đem quân đi đánh.  Rút quân, bỏ chạy. 

 

4. Thoát Hoan biết ông là một dũng tướng, muốn khuyên dỗ về hàng nên đối đãi 

với ông rất tử tế.  Từ “tử tế” có nghĩa là: 

 Đánh đập tàn bạo.  Đối xử tốt.  Đối xử xấu. 

 

5. Giặc sai người dọn cỗ thết đãi, ông nhất quyết không ăn...  Từ “thết đãi” có 

nghĩa là: 

 Ăn mừng vì chiến 

thắng. 

 Mời ăn uống thịnh 

soạn, hậu hĩ. 

 Tổ chức văn nghệ. 

 

6. Giặc dọa nạt, ông vẫn thản nhiên.  Từ “thản nhiên” có nghĩa là: 

 Không lo sợ, coi như 

thường. 

 Lo lắng.  Sợ hãi. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Tran Binh Trong la dong doi vua Le Dai 

Hanh.  Vi to tien co cong lon nen duoc 

doi sang ho Tran. 

Thoat Hoan biet ong la mot dung tuong, 

muon khuyen do ve hang nen doi dai voi 

ong rat tu te. 

Tran Binh Trong noi gian, quat rang:  

“Ta tha lam quy nuoc Nam con hon lam 

vuong dat Bac.” 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc 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.) 

 

Giặc say người dọn cổ thết đãi, ông nhấc quyết không ăn; giặc hỏi han, 

ông ngồi im không thèm đáp. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Biết không thễ dụ được ông nên Thoát Hoan say quân đem ông đi trém. 

(3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



 

 82 Tiếng Nước Tôi 

Tập Làm Văn – Thư Tín 

Nền văn minh của nhân loại đã thay đổi và đem lại nhiều phương tiện liên lạc mới.  

Những lá thư đã được viết vào những thế kỷ trước có thể được xem như những tài 

liệu lịch sử vì chúng chứa đựng rất nhiều thông tin về sự sinh sống, làm việc, 

trưởng thành và tử vong của con người thời ấy.  Khi nhận được thư của thân bằng 

quyến thuộc từ phương xa, người ta vui mừng khôn tả.  Vào lúc cả gia đình quây 

quần bên bếp lửa hoặc bàn ăn, họ cùng đọc và  chia sẻ nội dung của thư.  Ngày 

nay, sự tiến triển của khoa học và kỹ thuật đã cho phép những người thân cận giữ 

liên lạc với nhau một cách nhanh chóng và gần gũi, mặc dù họ ở những nơi xa cách 

nhau. 

Những phương tiện liên lạc trong thời đại hiện nay gồm có điện thoại và điện tín 

(e-mail, texting, twitter, v.v..).  Việc viết thư được coi như một tập tục cổ xưa của 

những thế hệ trước, thế nhưng một lá thư bằng giấy bằng mực vẫn có thể đem lại 

nhiều niềm vui cho người đọc và người viết.  Bất kể là vài dòng ngắn gọn để thăm 

hỏi bạn hữu hoặc một văn bản cho người có thẩm quyền để giao dịch, việc viết thư 

chứng tỏ mình có sự cố gắng, tôn trọng, và lo lắng cho người khác. 

Thư tín có nhiều loại như: 

 Thư tín thăm viếng quyến thuộc, 

 Thư tín xã giao thông thường, 

 Thư tín thương mại, 

 Văn thư hành chánh, ngoại giao, v.v.. 

Trong bài này, chúng ta sẽ học cấu trúc chung của thư tín và sẽ chú tâm vào loại 

thư tín xã giao thông thường. 
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PHƯƠNG PHÁP 

1. Cho biết bối cảnh của thư 

Em cần cung cấp tất cả những thông tin mà người đọc muốn biết ở phần đầu của 

thư, trước khi bắt đầu viết thân bài.  Nếu em đang viết thư cho một người bạn thân, 

em không cần gì nhiều, ngoài ngày tháng để giúp bạn em biết được lá thư đã được 

viết lúc nào. 

2. Bắt đầu với lời chào thích hợp 

Phần mở đầu của bài thư phải được viết ở phía trái của trang thư, chứ không phải ở 

giữa hoặc bên phải.  Thông thường trong một bản thư cho bạn hữu, người viết gọi 

tên người nhận và đi sau là hai chữ “thân mến” và dấu phết (Thí dụ:  “Ân Đức thân 

mến,”, “Hương thân mến,”, v.v.).  Nếu người nhận là người thân lớn tuổi, em có 

thể dùng “kính mến”, “kính thương” để mở đầu (Thí dụ:  “Bác Dũng kính mến,”, 

“Cậu Năm kính thương,”, v.v.).  

3. Viết đoạn văn mở đầu 

Nếu là thư bình thường giản dị, em có thể bắt đầu bằng việc thăm hỏi sức khoẻ và 

thời tiết (Thí dụ:  “Khoẻ không nào?”, “Bạn vẫn mạnh giỏi chứ?”, “Có gì mới mẻ 

không?”, v.v.).  Nếu người nhận thư là người lớn tuổi hoặc chưa thân thuộc lắm, 

em nên xưng hô lễ phép và trịnh trọng hơn. 

4. Viết thân bài thư 

Đây là phần khác biệt giữa mọi lá thư.  Thư thăm hỏi xã giao có thể dài hoặc ngắn 

tuỳ theo nội dung em muốn.  Bất kể người nhận là ai, em cố gắng đừng nói lung 

tung.  Làm sao giữ mỗi đoạn văn cho được hấp dẫn.   

5. Dùng đoạn kết để cho biết sự đáp lời mà em mong mỏi 

Nếu em muốn một lá thư hồi âm, em có thể viết, “Nhớ viết thư cho tớ nhé” hoặc 

“Xin hồi âm cho tôi qua thư tín”.  Nếu em muốn được gọi điện thoại, em có thể 

viết, “Gọi tớ sơm sớm nhé” hoặc “Xin liên lạc với tôi bằng điện thoại”, v.v… 

6. Viết lời chào tạm biệt 

Những câu kết thư thông dụng cho thư xã giao gồm có “Thân mến”, “Thương 

mến”, và những xưng hô quan hệ như “Học sinh của thầy”, v.v..  Cho những thư 

trịnh trọng hơn, em có thể dùng “Thành thật cảm ơn”, “Kính thư”, v.v.. 
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BÀI MẪU 

Thí dụ: 

Hãy viết thư cảm ơn người bạn ở xa đã dẫn em đi chơi. 

Chú thích:  Trong lá thư này người viết xưng hô với bạn mình bằng “tớ-cậu”. 

 

 
  

Ngày 4 tháng 7 năm 2009 

Grand Prairie, TX  75051 

Khang thân mến, 

Mới đây đã gần một tháng rồi.  Cậu vẫn khỏe chừ? 

Cậu thật tận tâm dẫn tớ đi chơi vòng quanh thành phố rất xinh đẹp của 
California.  Gia đình cậu rất hiếu khách và quảng đại.  Cảm ơn cậu đã 
tập cho tớ lướt sóng ngoài biển.  Tớ sẽ nhớ mãi thời gian ở San Diego 
vứa qua.  Cho dù hơi ngắn ngủi, nhưng tớ giữ nhiều kỷ niệm và cảm 
tình với thành phố nắng mát, sạch sẽ của cậu. 

Tớ muốn đề nghị với cậu và gia đình sang nhà tớ ở Grand Prairie, TX để 
thăm chơi.  Bố mẹ tớ có thể chở chúng ta đi chỗ nào ăn ngon và những 
nơi thăm viếng rất thú vị.  Ở đây đất đai rộng rãi, thoải mái, có chỗ 
xem đua ngựa và những di tích lịch sử nổi tiếng. 

Tớ rất mong cậu sẽ sang đây thăm chơi.  Đứng ngại về chỗ ăn ở.  Gia 
đình tớ sẽ lo, như gia đình cậu đã hậu đãi chúng tớ vậy.  Nhớ gửi thư 
cho tớ biết nếu cậu sang đây được. 

Mến thân, 

Nguyễn Việt Nam 

Bối cảnh: 

Lời chào: 

Đoạn văn 

mở đầu: 

Thân bài: 

Đoạn văn 

kết thúc: 

Lời chào 

tạm biệt: 
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Bài Tập – Tập Làm Văn (Thư Tín) 

Em hãy viết thư theo một trong những đề sau: 

 Thăm hỏi người thân ở Việt Nam. 

 Thăm hỏi một người bác đang bị bệnh. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Trần Bình Trọng 
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Bài 9: Hội Nghị Bình Than 
 

Cấp bách: urgent, pressing Nghiêm trọng: serious 

Nghịch ý: oppose, disagree Hoãn binh: delay the invasion 

Hiểm yếu: strategic (location) Ái quốc: patriotic 

 

Tháng 10 năm 1282 vua Trần Nhân Tông, trước tình thế cấp bách và nghiêm trọng, 

triệu tập các vương hầu và bá quan văn võ bên sông Bình Than (thuộc huyện Quế 

Dương, tỉnh Bắc Ninh, chỗ sông Đuống nối với sông Thái Bình).  Hội nghị này là 

hội nghị để thăm dò ý kiến của các vương hầu, tướng lĩnh. 

Các quan có người bàn không nên nghịch ý Mông Cổ nghĩa là cho mượn đường và 

giúp lương.  Có người bàn nên đem quý vật sang cống để cầu hoãn binh.  Duy chỉ 

có Trần Quốc Tuấn và Trần Khánh Dư chủ chiến và xin đem quân giữ các nơi 

hiểm yếu. 

Một chuyện đáng chú ý trong cuộc hội nghị tại Bình Than là Hoài Văn Hầu Trần 

Quốc Toản cũng dự vào số người theo hầu vua nhưng vì ít tuổi nên không được dự 

bàn.  Quốc Toản lấy làm bực tức tay cầm quả cam bóp nát lúc nào không biết.  Khi 

trở về Quốc Toản họp gia nô được hơn 1.000 người, tự sắm chiến thuyền, may lá 

cờ đề sáu chữ (Phá Cường Địch Báo Hoàng Ân), và kéo cờ đánh giặc. 

Cuộc chiến đấu đã quyết định vào tháng 10 năm sau (1283).  Trần Quốc Tuấn được 

tấn phong làm Quốc Công Tiết Chế thống lĩnh lực lượng quân sự toàn quốc, tung 

ra lời hịch đầu tiên kêu gọi tinh thần ái quốc và kỷ luật của các tướng sĩ.   

Việc binh tiến mạnh nhưng việc ngoại giao vẫn tiếp tục để hòa hoãn tình thế và 

nghiên cứu thái độ của địch. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Vì sao vua Trần Nhân Tông triệu tập Hội Nghị Bình Than? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Trong Hội Nghị Bình Than, ai là người có ý chủ chiến? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Vì sao Trần Quốc Toản không được góp ý trong Hội Nghị Bình Than? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Sau Hội Nghị Bình Than, Trần Quốc Toản đã làm gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Trần Quốc Tuấn được phong chức vụ gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



 

 

Tiếng Nước Tôi  89 

Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. ...vua Trần Nhân Tông, trước tình thế cấp bách và nghiêm trọng, triệu tập các 

vương hầu và bá quan văn võ...  Từ “cấp bách” có nghĩa là: 

 An bình, yên ổn.  Không gấp, còn thời 

gian. 

 Rất gấp, cần phải giải 

quyết ngay. 
 

2. Hội nghị này là hội nghị để thăm dò ý kiến của các vương hầu, tướng lĩnh.  Từ 

“thăm dò” có nghĩa là: 

 Khen thưởng người 

khác. 

 Tìm hiểu ý kiến người 

khác. 

 Thuyết phục người 

khác. 
 

3. Các quan có người bàn không nên nghịch ý Mông Cổ nghĩa là cho mượn 

đường và giúp lương.  Từ “nghịch ý” có nghĩa là: 

 Chống lại, làm mất 

lòng. 

 Đồng ý.  Làm vừa lòng. 

 

4. Duy chỉ có Trần Quốc Tuấn và Trần Khánh Dư chủ chiến và xin đem quân giữ 

các nơi hiểm yếu.  Từ “chủ chiến” có nghĩa là: 

 Ý muốn hòa.  Ý muốn chiến đấu.  Ý muốn đầu hàng. 

 

5. Duy chỉ có Trần Quốc Tuấn và Trần Khánh Dư chủ chiến và xin đem quân giữ 

các nơi hiểm yếu.  Từ “hiểm yếu” có nghĩa là: 

 Có vị trí quan trọng.  Không quan trọng.  Kinh thành. 

 

6. Khi trở về Quốc Toản họp gia nô được hơn 1.000 người...  Từ “gia nô” có 

nghĩa là: 

 Anh em.  Đầy tớ.  Quan lại. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Thang 10 nam 1282 vua Tran Nhan 

Tong, truoc tinh the cap bach va nghiem 

trong, trieu tap cac vuong hau va ba 

quan van vo ben song Binh Than. 

Duy chi co Tran Quoc Tuan va Tran 

Khanh Du chu chien va xin dem quan giu 

cac noi hiem yeu. 

Cuoc chien dau da quyet dinh vao thang 

10 nam sau (1283). 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc 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.) 

 

Hội ngị này là hội nghị để thâm dò ý kiếng của các vương hầu, tướng 

lĩnh. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Các quân có người bàn không nên ngịch ý Mông Cổ nghĩa là cho mượn 

đườn và giúp lương. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Tập Làm Văn – So Sánh 

So sánh là sự xem xét và đối chiếu sự vật, cái này với cái kia, sự việc này với sự 

việc kia, để thấy sự giống nhau, khác nhau, hơn kém nhau.  Trong sinh hoạt hằng 

ngày, chúng ta thường có sự so sánh khi chọn lựa một vật, một sự việc, hoặc một 

vị trí, và sau sự chọn lựa, chúng ta luôn quyết định để lấy cái tốt nhất, giá trị nhất 

và thuận tiện nhất với những lý do chúng ta cho rằng hợp lý và chính đáng.  

Trong một bài văn thể loại so sánh, chúng ta tập trung ý tưởng và viết ra những chi 

tiết của hai vật mà chúng ta muốn so sánh, với mục đích là cho người đọc thấy 

được những điểm giống nhau hoặc khác nhau của những vật đó, cùng với những 

ưu điểm và những khuyết điểm của chúng.  Do đó, khi viết một bài văn so sánh, 

chúng ta cần phải có đầy đủ những tin tức và nắm rõ những chi tiết của hai sự vật 

chúng ta muốn so sánh.   

CẤU TRÚC 

Có hai cách để bố trí bài văn: 

Theo Sự Vật Theo Điểm So Sánh 

Người viết miêu tả tất cả các điểm so 

sánh cho một sự vật rồi sau đó miêu tả 

sự vật còn lại theo đúng thứ tự chi tiết 

của đoạn trước. Phương pháp này 

thường được dùng cho những bài viết 

ngắn hoặc khi có ít các điểm so sánh. 

I. Mở Bài 

II. Vật A 

 Điểm So Sánh 1 

 Điểm So Sánh 2 

 Điểm So Sánh 3 

III. Vật B 

 Điểm So Sánh 1 

 Điểm So Sánh 2 

 Điểm So Sánh 3 

IV. Kết Luận 

Người viết lần lượt bàn về sự vật này rồi 

đến sự vật kia theo từng điểm.  Trong 

những bài văn dài, phương pháp này có 

vẻ tự nhiên hơn. 

 

I. Mở Bài 

II. Điểm So Sánh 1 

 Vật A 

 Vật B 

III. Điểm So Sánh 2 

 Vật A 

 Vật B 

IV. Điểm So Sánh 3 

 Vật A 

 Vật B 

V. Kết Luận 
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ĐIỂM SO SÁNH 

Thí dụ: 

So sánh thức ăn tươi và đồ hộp 

Trước hết chúng ta viết xuống các điểm so sánh giữa thức ăn tươi và đồ hộp như 

sau: 

ĐIỂM SO SÁNH 
A 

Thừc Ăn Tươi 
B 

Đồ Hộp 

Mùi vị   

Lợi ích sừc khỏe   

Sự thuận tiện   

Sau đó, chúng ta thêm chi tiết cho từng điểm so sánh: 

ĐIỂM SO SÁNH 
A 

Thừc Ăn Tươi 
B 

Đồ Hộp 

Mùi vị ─ thơm ngon 

─ tự nhiên 

─ có chất hóa học 

Lợi ích sừc khỏe ─ giữ được những dinh dưỡng 
tự nhiên 

─ được ướp với hóa chất 

─ có thể gây độc 

Sự thuận tiện ─ tốn thời gian và công sừc ─ thuận tiện, không đòi hỏi 
thời gian khi chuẩn bị, nấu 
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CHỌN CẤU TRÚC 

Kế đến chúng ta chọn một trong hai cách cấu trúc để trình bày.  Trong trường hợp 

này, chúng ta bố trí theo từng điểm so sánh.  Chúng ta dùng những chi tiết được 

liệt kê để viết thành câu văn: 

 

Chúng ta tuần tự viết từng câu văn cho từng điểm so sánh. 

CHUYỂN CÂU 

Ngoài những chi tiết về các điểm giống và khác nhau của sự vật, chúng ta cũng cần 

phải chú trọng dùng những từ nối chuyển câu hoặc các câu chuyển tiếp để giúp 

những ý chính của bài văn được rõ nghĩa hơn và làm tăng sự gợi hình gợi cảm cho 

người đọc. 

1. Khi so sánh các chi tiết giống nhau, chúng ta có thể dùng những từ nối chuyển 

câu như: 

Thêm vào đó, giống như vậy, cũng thế, không khác gì, ... 

2. Khi so sánh các chi tiết khác nhau, chúng ta có thể dùng những từ nối chuyển 

câu như: 

Tuy nhiên, nói một cách khác, trái lại, ngược lại, ngay cả, không như, 

mặc dù, ... 

  

Thừc ăn tươi rất thơm ngon và ngọt ngào vì chúng còn giữ được tất cả những tính 
chất tự nhiên. 

Đồ hộp mất đi rất nhiều mùi vị tự nhiên, và thay vào đó, chúng có thêm những hóa 
chất. 
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Sau khi chúng ta có các chi tiết về những điểm giống và khau nhau, chúng ta có thể 

thêm những từ nối chuyển câu như sau: 

 

 

  

Điểm khác nhau dễ chú ý nhất giữa hai loại thừc ăn là mùi vị. 

Thừc ăn tươi rất thơm ngon và ngọt ngào vì chúng còn giữ được tất cả những tính 
chất tự nhiên. 

Ngược lại, đồ hộp mất đi rất nhiều mùi vị tự nhiên, và thay vào đó, chúng có thêm 
những hóa chất. 
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SẮP XẾP THÀNH BÀI VĂN 

Cuối cùng với những chi tiết cùng các từ nối chuyển câu, chúng ta viết thành một 

bài văn. 

Dùng Thừc Ăn Tươi Thay Vì Đồ Hộp 
Con người chúng ta ăn ít nhất hai lần trong mỗi ngày.  Đất nước nơi chúng ta sống có rất nhiều 
thừ thừc ăn khác nhau, và chúng ta phải chịu trách nhiệm cho những gì chúng ta tiêu dùng.   
Những món chúng ta chọn sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta.  Thừc ăn tươi và đồ hộp có ba 
điểm khác nhau:  mùi vị, lợi ích sừc khoẻ, và sự thuận tiện. 

Điểm khác nhau dễ chú ý nhất giữa hai loại thừc ăn là mùi vị.  Thừc ăn tươi rất thơm ngon và 
ngọt ngào vì chúng còn giữ được tất cả những tính chất tự nhiên.  Ngược lại, đồ hộp mất đi rất 
nhiều mùi vị tự nhiên, và thay vào đó, chúng có thêm những hóa chất.  Cho nên, thừc ăn tươi 
ngon hơn đồ hộp. 

So sánh giữa hai loại thừc ăn, chúng ta thấy thêm một điểm khác biệt nữa.  Thừc ăn tươi cung 
cấp dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể chúng ta.  Mặt khác, đồ hộp đã đánh mất đi những chất bổ 
nguyên gốc tứ khi được chừa đựng.  Hơn nữa chúng đã được ướp với những hóa chất để giữ gìn 
được lâu, nhưng những chất đó có thể trở nên độc hại cho cơ thể. 

Còn một điểm khác nữa là sự thuận tiện.  Đồ hộp được dễ dàng tìm trong những siêu thị, và 
chúng không đòi hỏi nhiều thời giờ để chuẩn bị trước khi dùng.  Trong khi đó, thừc ăn tươi cần 
phải được rửa sạch sẽ và tốn nhiều công sừc để nấu.  So với thừc ăn tươi, đồ hộp thuận tiện 
hơn. 

Như chúng ta thấy, thừc ăn tươi và đồ hộp có ba điểm khác biệt.  Mỗi người đều có những sở 
thích riêng về thừc ăn, tùy theo thời giờ mỗi người có, và tầm quan trọng họ đặt trên sừc khoẻ.  
Vì thế, điều đáng nhắc là bạn nên lưu ý và chọn loại thừc ăn thích hợp nhất cho cuộc sống của 
bạn. 
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Bài Tập – Tập Làm Văn (So Sánh) 

Hãy chọn một trong những đề sau để viết một bài văn so sánh: 

 Thức ăn Việt Nam và thức ăn Mỹ. 

 Ngày Tết Tây và Tết Nguyên Đán. 

 Hai loại điện thoại di động. 

 Hai môn học. 

ĐIỂM SO SÁNH A B 
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Dùng những chi tiết trong bảng So Sánh để viết thành một bài văn: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Bài 10: Hội Nghị Diên Hồng 
 

Xâm lăng: invasion Huy động: mobilize 

Điều đình: negotiate Bô lão: respected elders 

Trưng cầu: poll, ask for opinions Mưu chước: strategy, scheme 

 

Cuộc xâm lăng thứ hai của Mông Cổ mở 

vào ngày 21 tháng Chạp năm 1284 tức 

là ngày quân Mông Cổ thực sự xuất 

quân toàn bộ qua giày đạp nước ta.  Lần 

này họ huy động tới 50 vạn binh sĩ đặt 

dưới quyền các danh tướng như:  Tả 

Thừa Lý Hằng, Bình Chương A Thích, 

Bình Chương A Lý Hải Nha.  Tổng chỉ 

huy của Mông Cổ là Thái Tử Thoát 

Hoan.  Phụ tá của Thoát Hoan có hai 

thượng tướng Ô Mã Nhi và Toa Đô. 

Các lực lượng của quân Nguyên bấy giờ đều hội tại Hồ Quảng chia làm hai đạo: 

lục quân tiến vào Lạng Sơn do Thoát Hoan điều động, thủy quân xuất phát từ 

Quảng Châu theo Toa Đô vượt biển tới Chiêm Thành. 

Khi nghe tin đại quân Mông Cổ họp ở Hồ Quảng sắp sang, vua Nhân Tông còn cố 

gắng điều đình một phen nữa nhưng thất bại.  Tháng Chạp năm 1284 Thượng 

Hoàng (vua Thánh Tông) cho triệu các bô lão tới điện Diên Hồng để trưng cầu dân 

ý cùng hỏi mưu chước.  Các bô lão đều đồng thanh xin đánh. 

Thế là qua hai hội nghị, toàn quốc đã nhất trí kháng địch. 

 

Các bô lão tại hội nghị Diên Hồng đồng thanh:  

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

  

1. Cuộc xâm lăng nước ta lần thứ hai của Mông Cổ xảy ra vào ngày nào? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Họ đã huy động bao nhiêu binh sĩ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Ai triệu tập Hội Nghị Diên Hồng? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Mục đích của Hội Nghị Diên Hồng là gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Ý của các bô lão trong Hội Nghị Diên Hồng là gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. ...Mông Cổ thực sự xuất quân toàn bộ qua giày đạp nước ta.  Từ “toàn bộ” có 

nghĩa là: 

 Đị bộ.  Một phần nhỏ.  Tất cả. 

 

2. Lần này họ huy động tới 50 vạn binh sĩ...  Từ “huy động” có nghĩa là: 

 Chia ra thành từng 

nhóm. 

 Điều động số đông 

vào một công việc. 

 Mượn của nước khác. 

 

3. Khi nghe tin đại quân Mông Cổ sắp sang, vua Nhân Tông còn cố gắng điều 

đình một phen nữa nhưng thất bại.  Từ “điều đình” có nghĩa là: 

 Bàn bạc để giải quyết 

vấn đề. 

 Đưa tiền hối lộ.  Khuyên bảo. 

 

4. Thượng Hoàng cho triệu các bô lão tới điện Diên Hồng để trưng cầu dân ý cùng 

hỏi mưu chước.  Từ “bô lão” có nghĩa là: 

 Các cụ già.  Người tài giỏi.  Người trẻ. 

 

5. Thượng Hoàng cho triệu các bô lão tới điện Diên Hồng để trưng cầu dân ý 

cùng hỏi mưu chước.  Từ “trưng cầu” có nghĩa là: 

 Đưa ra ý kiến của 

mình. 

 Hỏi ý kiến của nhiều 

người. 

 Thuyết phục người 

khác. 
 

6. Thế là qua hai hội nghị, toàn quốc đã nhất trí kháng địch.  Từ “nhất trí” có 

nghĩa là: 

 Bất đồng ý kiến.  Cùng một lòng, một ý.  Phản đối. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Cuoc xam lang thu hai cua Mong Co mo 

vao ngay 21 thang Chap nam 1284 tuc la 

ngay Mong Co thuc su xuat quan toan bo 

qua giay dap nuoc ta. 

Khi nghe tin dai quan Mong Co hop o Ho 

Quang sap sang, vua Nhan Tong con co 

gang dieu dinh mot phen nua nhung that 

bai. 

Thang Chap nam 1284 Thuong Hoang 

cho trieu cac bo lao toi dien Dien Hong 

de trung cau dan y cung hoi muu chuoc. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc 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.) 

 

Các lực lưỡng của quân Nguyên bấy giờ đều hợi tại Hồ Quảng chai làm 

hai đạo. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Thế là qua hay hội ngị, toàn quốc đã nhấc trí kháng địch. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Tập Làm Văn – Tranh Luận 

Một văn bản tranh luận được dùng để chứng minh rằng sự khẳng định (quan điểm, 

lý thuyết, hoặc giả thuyết) của mình là đúng hơn so với những ý kiến của người 

khác.  Văn tranh luận có nhiều loại như: 

1. Nêu ra những thuận lợi và bất lợi, 

2. Bày tỏ quan điểm/cung cấp giải pháp, 

3. Bày tỏ sự đồng ý hoặc khác ý về một vấn đề, hoặc 

4. So sánh và tương phản các vật hoặc người. 

Sự tranh luận xảy ra khi hai nhóm người không đồng ý với nhau.  Chúng ta có thể 

đưa ra những lý do để xác minh quan điểm của mình, nhưng việc thuyết phục 

nhóm đối lập sẽ gặp khó khăn nếu lý lẽ của chúng ta không vững chắc.  Vì thế, nền 

tảng của bài văn phải là một quan điểm có thể biện hộ được với bằng chứng và chi 

tiết.  Mục đích chính của loại văn này là để thay đổi ý kiến của người đọc, làm cho 

họ đồng ý với người viết.  Cho nên, chúng ta phải viết với sự khách quan, hợp lý, 

và tôn trọng.   

Sau đây là những điều đáng ghi nhớ: 

1. Khi em viết một bản văn tranh luận, người đọc có thể không đồng ý với em. 

2. Vì vậy, việc làm văn để thuyết phục có thể là một thử thách và gánh nặng to 

lớn. 

3. Mục đích của em có thể là để thay đổi tâm trí người đọc hoặc thúc đẩy họ đi tới 

hành động. 

4. Mục đích của em có thể là quảng cáo một chương trình, bảo vệ một tư tưởng, 

hoặc bác bỏ một địch thủ. 

5. Khi em trình bày lý lẽ để ủng hộ hoặc chống đối một chủ đề nào, em nên trình 

bày chúng một cách công bằng.  Bàn luận kỹ lưỡng và không thiên vị. 

6. Trong tất cả những trường hợp này, em nên xem việc viết văn tranh luận như 

một phương thức quan trọng để biến đổi môi trường chung quanh trở thành thực 

tại mà em mong muốn. 
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VIỆC CHUẨN BỊ 

Lúc em chuẩn bị cho bài tranh luận, hãy nhớ rằng văn bản nên: 

1. Trình Bày Vấn Dề – Người đọc cần hiểu biết về vấn đề sắp được tranh luận. 

2. Lý Do Biện Minh – Nói cách khác, bài văn nên chứng minh mọi điểm được 

ủng hộ. 

3. Bác Bỏ Luận Chứng Đối Lập – Chứng minh ý kiến bất đồng là không chính 

xác/không đúng/không hợp lý/vô căn cứ. 

CẤU TRÚC 

I. Phần mở bài 

─ Bối Cảnh  

─ Luận Đề 

II. Thân bài 

─ Ưu điểm yếu nhất để ủng hộ cho quan điểm của em, 

─ Ưu điểm mạnh hơn để ủng hộ cho quan điểm của em, 

─ Ưu điểm mạnh nhất để ủng hộ cho quan điểm của em, và 

─ Khuyết điểm của phe đối lập và sự bác bỏ. 

III. Kết luận 

─ Sự tóm tắt, giải pháp, tuyên đoán, hoặc yêu cầu. 

LUẬN ĐỀ 

Luận đề của bài văn sẽ chọn một mặt của cuộc tranh luận để bênh vực, và nó  

thường vạch hướng cho người đọc đi tới hành động với từ “nên” hoặc “phải”.  Tuy 

nhiên, luận đề không bắt buộc phải có những từ ấy. 

Thí dụ: 

Chính phủ các nước nên cấm xây dựng thêm những nhà máy năng lượng hạt 

nhân. 

Người khác có thể lý luận rằng:  

Nước Mỹ nên tiếp tục xây dựng những nhà máy năng lượng hạt nhân. 
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NHỮNG MẸO NÊN DÙNG 

Để các đoạn văn được rõ ràng: 

1. Tránh những cảm xúc mạnh (đừng nói: không ai làm chuyện này, hoặc không 

thể nào bất đồng với tôi được). 

2. Dùng những câu tổng quát này (Thí dụ: người ta nói/tin/cho rằng…) 

3. Đừng dùng những câu tổng quát này (Thí dụ: mọi người ai cũng biết/tin/thấy…) 

4. Dùng những từ chuyển tiếp (Thí dụ:  cho nên, mặc dù, nhưng mà, v.v…) 

5. Dùng những từ chỉ thứ tự (Thí dụ:  trước tiên, thứ hai, thứ ba, sau hết, v.v...) 

6. Dùng điển tích, trích tài liệu/người khác (Thí dụ:  chính phủ nhận chắc là, 

v.v…) 

7. Cho thí dụ không phải ý tưởng riêng tư (Thí dụ:  những sản phẩm như bình 

phun thuốc có thể làm hại môi trường) 

8. Đừng mở bài một cách vô vị, tầm thường (Đừng viết:  từ xưa đến nay vấn đề 

này rất quan trọng.  Từ khi nào? Quá mơ hồ, không rõ ràng.) 

NHỮNG TỪ CHUYỂN TIẾP 

Để liệt kê những luận điểm: 

Lý do thứ nhất … 

Lý do thứ hai … 

Lý do thứ ba và quan trọng nhất … 

Còn một lý do nữa … 

Lý do cuối cùng … 

Thêm vào đó ... 

Ngoài ra ... 

Trước tiên, … 

Thứ hai, … 

Cuối cùng, … 

Một ưu điểm lớn 

Lợi điểm nữa là… 

Một khuyết điểm lớn … 

Cũng vậy ... 

Cho điểm đối lập, tương phản: 

Mặt khác ... 

Trong khi ... 

Mặc dù ... 

Tuy nhiên ... 

Chưa nói ... 

Ngoại trừ ... 

Nhưng ... 

Có người tranh luận rằng … 
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BỐI CẢNH/LUẬN ĐỀ 

Thí dụ: 

Án tử hình nên được hủy bỏ. 

Trước hết, ta trình bày bối cảnh và quan điểm của mình về luận đề. 

Bối Cảnh/Luận Đề: 

- Đa số các tiểu bang của Mỹ còn án tử hình. 

- Án tử hình không thể bào chữa được. 

CHUYỂN TIẾP LUẬN ĐIỂM CHI TIẾT 

   

   

   

   Kết Luận: 
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LUẬN ĐIỂM 

Sau khi trình bày bối cảnh và quan điểm của mình về luận đề, ta liệt kê các luận 

điểm hỗ trợ luận đề hay bác bỏ ý kiến đối lập. 

Bối Cảnh/Luận Đề: 

- Đa số các tiểu bang của Mỹ còn án tử hình. 

- Án phạt với cái chết không thể bào chữa được. 

CHUYỂN TIẾP LUẬN ĐIỂM CHI TIẾT 

Thừ nhất Một ví dụ xấu. ─ Pháp luật cần phản ảnh lòng 
nhân đạo. 

─ Cá nhân không có quyền tước 
đoạt sinh mạng thì chính phủ 
cũng không có quyền. 

Thừ hai và quan trọng 
nhất 

Bị cáo có thể vô tội. ─ Trong quá khừ có người vô tội 
đã bị án tử hình. 

 *Án tử hình là một sự ngăn chặn. ─ Vụ án thường xảy ra trong giây 
lát và bởi cảm xúc mạnh. 

─ Thiếu suy nghĩ chín chắn. 

   Kết Luận: 

 

* Lập luận của phe đối lập. 
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KẾT LUẬN 

Cuối cùng, ta nên tóm tắt quan điểm của mình và cung cấp các giải pháp nếu có. 

Bối Cảnh/Luận Đề: 

- Đa số các tiểu bang của Mỹ còn án tử hình. 

- Án phạt với cái chết không thể bào chữa được. 

CHUYỂN TIẾP LUẬN ĐIỂM CHI TIẾT 

Thừ nhất Một ví dụ xấu. ─ Pháp luật cần phản ảnh lòng 
nhân đạo. 

─ Cá nhân không có quyền tước 
đoạt sinh mạng thì chính phủ 
cũng không có quyền. 

Thừ hai và quan trọng 
nhất 

Bị cáo có thể vô tội. ─ Trong quá khừ có người vô tội 
đã bị án tử hình. 

 *Án tử hình là một sự ngăn chặn. ─ Vụ án thường xảy ra trong giây 
lát và bởi cảm xúc mạnh. 

─ Thiếu suy nghĩ chín chắn. 

   Kết Luận: 

─ Án tử hình không thể bào chữa và nên được hủy bỏ. 
─ Có cách khác để trứng phạt cải hóa tội phạm. 

* Lập luận của phe đối lập. 
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Án Tử Hình 
Đa số các tiểu bang của Mỹ vẫn còn án tử hình, nhưng nó không còn tồn tại ở tiểu bang 
Massachussets.  Tuy nhiên, sau một vài vụ án bạo lực, đôi khi người dân Massachussets kêu 
gọi cho nó được tái lập.  Theo tôi, án phạt với cái chết không thể bào chữa được vì một số lý 
do. 

Lý do thừ nhất là nó đặt ra một ví dụ xấu.  Pháp luật của xã hội cần phản ảnh lòng nhân đạo.  
Nếu việc một cá nhân tước đoạt sinh mạng của người khác là sai, thì việc chính phủ lấy đi sinh 
mạng cá nhân đó cũng là sai. 

Lý do thừ hai và quan trọng nhất là không ai có thể hoàn toàn chắc chắn rằng các bị can, bị cáo 
là thủ phạm thật sự.  Trong quá khừ, có người đã phải chết và sau đó được phát hiện rằng họ 
đã hoàn toàn vô tội. 

Có người tin rằng án tử hình ngăn ngứa tội phạm và nguy cơ bị tử phạt là một sự ngăn chặn.  
Tuy nhiên, rất nhiều vụ án nghiêm trọng xảy ra trong một giây lát bất ngờ và bởi những cảm 
xúc mạnh mẽ.  Trong những trường hợp này, các phạm nhân không suy nghĩ chín chắn để xem 
xét những hậu quả. 

Nói tóm lại, án tử hình không thể bào chữa và nên được hủy bỏ.  Xã hội có những cách khác để 
trứng phạt tội nhân và phải luôn cố gắng tìm cách cải hóa những con người ấy. 
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Bài Tập – Tập Làm Văn (Tranh Luận) 

Hãy chọn một trong những đề sau và viết một bài tranh luận: 

 Việc nói tiếng Việt ở nhà. 

 Việc các em gái chơi thể thao chung với các em trai. 

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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Bài 11: Trận Bạch Đằng 
 

Ưu thế: advantage Cùng quẫn: desperation 

Lúng túng: confused Mai phục: ambush 

Quyết liệt: determined, firm Chìm đắm: sink 

 

Sau trận cửa Lục, quân giặc thiếu ăn, thiếu ngủ, 

không còn thiết gì nữa ngoài việc chia nhau đi cướp 

bóc dân chúng.  Vì hiểu rõ ưu thế của nhà Trần và 

sự cùng quẫn của quân mình, Thoát Hoan ra lệnh 

rút quân. 

Trong lúc giặc lúng túng thì quân ta được Hưng 

Đạo Vương phân phối đi mai phục các ngả.  Mặt 

bộ, ngài cho đào các hầm hố đánh bẫy ngựa, quân 

phục kích, truy kích có nhiệm vụ cắt đường, phá 

cầu cống ở những lối giặc phải chạy qua.  Mặt thủy, 

ngài cho đóng các cọc sắt ở thượng lưu sông Bạch 

Đằng trên phủ bè cỏ để đợi giặc (kế này được dùng 

đầu tiên do quân Ngô Quyền phá quân Nam Hán). 

Việc bố trí xong, Hưng Đạo Vương hô quân sĩ trỏ 

xuống Hóa Giang cùng thề:  “Trận này không phá được giặc thề không trở lại khúc 

sông này nữa!”  Sau lời quyết liệt này, quân ta kéo thẳng tới sông Bạch Đằng.  Hai 

bên xô xát.  Quân ta giả thua bỏ chạy.  Giặc tung hết lực lượng đuổi theo.  Bấy giờ, 

cơn nước rút xuống mau chóng.  Nguyễn Khoái nhử giặc đi khỏi chỗ đóng cọc một 

quãng xa, rồi quay thuyền trở lại đánh kịch liệt.  Quân của Hưng Đạo Vương tiếp 

đến.  Giặc thấy ta mạnh quá rút lui tới khúc sông có cọc.  Thuyền giặc mắc cọc 

chìm đắm hết.  Quân Nguyên chết vô kể, mặt sông đỏ ngầu máu giặc.  Bốn trăm 

thuyền của địch bị ta tịch thu. 

Quân ta toàn thắng.  Hưng Đạo Vương hội các tướng rước xa giá về kinh sư. 
 

 

Phá giặc Nguyên tại sông Bạch Đằng. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Vì sao Thoát Hoan lại ra lệnh rút quân? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Ai là người đầu tiên dùng kế đóng cọc sắt trên sông Bạch Đằng để chống địch? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Trước khi ra trận, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã thề như thế nào? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Vì sao quân ta giả thua bỏ chạy? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Trong trận Bạch Đằng, nhà Trần đã tịch thu được bao nhiêu chiến thuyền của 

địch? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Vì hiểu rõ ưu thế của nhà Trần và sự cùng quẫn của quân mình, Thoát Hoan ra 

lệnh rút quân.  Từ “ưu thế” có nghĩa là: 

 Địa vị mạnh hơn.  Địa vị ngang nhau.  Địa vị yếu hơn. 

 

2. _____ 2. Vì hiểu rõ ưu thế của nhà Trần và sự cùng quẫn của quân mình, 

Thoát Hoan ra lệnh rút quân.  Từ “sự cùng quần” có nghĩa là: 

 Sự hăng hái.  Sự mạnh mẽ.  Sự khốn đốn, hiểm 

nghèo. 
 

3. Trong lúc giặc lúng túng thì quân ta được Hưng Đạo Vương phân phối đi mai 

phục các ngả.  Từ “lúng túng” có nghĩa là: 

 Có quy củ.  Không biết xử như thế 

nào. 

 Xử một cách khéo léo. 

 

4. Mặt bộ, ngài cho đào các hầm hố đánh bẫy ngựa...  Từ “mặt bộ” có nghĩa là: 

 Dưới sông.  Ngoài biển cả.  Trên đất liền. 

 

5. Mặt thủy, ngài cho đóng các cọc sắt ở thượng lưu sông Bạch Đằng...  Từ “mặt 

thủy” có nghĩa là: 

 Dưới nước.  Trên đất liền.  Trên núi. 

 

6. Nguyễn Khoái nhử giặc đi khỏi chỗ đóng cọc một quãng xa, rồi quay thuyền trở 

lại đánh kịch liệt.  Từ “kịch liệt” có nghĩa là: 

 Dữ dội, mạnh mẽ.  Nhân nhượng.  Qua loa, để cho có. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Vi hieu ro uu the cua nha Tran va su 

cung quan cua quan minh, Thoat Hoan 

ra lenh rut quan. 

Trong luc giac lung tung thi quan ta 

duoc Hung Dao Vuong phan phoi di mai 

phuc cac nga. 

Thuyen giac mac coc chim dam het.  

Quan Nguyen chet vo ke, mat song do 

ngau mau giac. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc 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.) 

 

Mặt thủi, ngài cho đóng các cọc sắt ở thượn lưu sông Bạch Đằng trên 

phủ bẻ cỏ để đợi giặc. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Nguyễn Khoái nhử giặt đi khỏi chỗ đónh cọc một quãng xa, rồi quai 

thuyền trở lại đánh kịch liệt. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



 

 118 Tiếng Nước Tôi 

Tập Làm Văn – Tìm Đề Tài 

Mỗi khi được thầy cô giao bài tập làm văn, có phải em luôn tự tin rằng em sẽ dễ 

dàng tìm được đề tài thích hợp để viết không?  Hay là, như hầu hết những người 

khác, em cảm thấy bối rối và bế tắc vì không biết phải viết gì?  Thông thường các 

học sinh có sự lo ngại này. 

Em đừng lo.  Đây không phải là một vấn đề khó khăn.  Thật ra em có rất nhiều ý 

tưởng, có thể từ những gì em đã từng đọc hoặc nghe ở rất nhiều nơi.  Không có ý 

tưởng là chuyện rất khó tin, gần như không thể nào xảy ra được.  Vậy tại sao người 

ta vẫn cứ cảm thấy như không có ý?  Khi một ai có cảm giác này, chắc hẳn không 

phải họ không có ý mà rằng họ sợ không có một ý hay. 

Vì vậy, mối lo không phải là việc có ý hay không, mà rằng liệu bài viết sẽ thành 

công chăng nếu chúng ta bắt đầu.  Đối diện với thử thách để thành công thay vì 

không có ý, chúng ta có một tư thế tốt hơn.  Bởi vì cho dù phần lớn các ý tưởng 

không được hay, chúng ta vẫn có thể làm những ý tưởng dở trở nên hoàn chỉnh 

hơn.  Trong thực tế, làm văn là sự tiến triển của một ý tưởng qua nhiều lần sửa bài.  

Cho nên, em đừng quên rằng em có rất nhiều ý để viết mặc dù chúng có thể chưa 

được hay. 

CÁCH TÌM ĐỀ TÀI 

Cho dù chúng ta đã từng viết với những chủ đề hay trước đây, chúng ta lại gặp khó 

khăn tìm đề tài cho văn bản mới.   Vì vậy, chúng ta cần có một dàn ý để giúp ta 

chọn đề tài.  Một phương pháp có nhiều kết quả là lập ra hai bản liệt kê với những 

ý tưởng đối ngược nhau.  Sau đây là những ví dụ: 

 Thích/Ghét – Những gì em thích và những gì em ghét. 

 Thường Lệ/Bất Thường – Những gì xảy ra gần như mỗi ngày và những 

kinh nghiệm chỉ được xảy ra một vài lần trong đời em. 

 Phấn Khởi/Bắt Buộc – Những gì em vui vẻ làm và những gì em làm vì bắt 

buộc. 

 Hối Tiếc/Tự Hào – Những gì em luyến tiếc và những niềm hãnh diện. 
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CÁC BẢNG MẪU 

THÍCH GHÉT  THƯỜNG LỆ BẤT THƯỜNG 

Ăn pizza 

Ăn cà-rem 

Nghe nhạc 

Đọc sách 

Con mèo của em 

Đá banh 

Mua sắm 

Gọi điện thoại cho 
bạn 

Tất cả những loại rau 

Bài tập 

Môn toán 

Thi kiểm tra chính tả 

Dọn dẹp phòng 

Những ngày trời mưa 

 Đi học 

Ăn tối 

Tập đàn 

Đá banh 

Xem ti-vi 

Cho mèo ăn 

Qua nhà bạn 

Đi coi phim 

Tai nạn xe đạp 

Bệnh đậu mùa 

Bị gãy tay 

Đi Disneyland 

Gặp ca sĩ nổi tiếng 

Bị phạt vì không làm 
bài 

     
PHẤN KHỞI BẮT BUỘC  HỐI TIẾC TỰ HÀO 

Đi ăn tiệm 

Đi coi phim 

Ngày nghỉ 

Thừc khuya 

Trượt tuyết 

Hội chợ Tết 

Ca hát 

Gấp quần áo 

Coi em 

Rửa chén 

Làm bài 

Được điểm cao 

Nhường đồ chơi cho 
em 

 Gây gỗ với anh chị 
em 

Bỏ lỡ cơ hội đi xem 
xiếc 

Không vâng lời bố 
mẹ 

Lãnh phần thưởng 
cuối năm 

Giỏi toán 

Hát hay 

Vẽ đẹp 

Luôn luôn lễ phép 
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Ý HAY LÀ GÌ? 

Ý này hay hơn ý kia.  Chỉ tại vì ý nghĩ được viết ra trong các bảng không có nghĩa 

rằng nó là một đề tài để viết.   Nhiều khi chúng ta cần xem xét chúng cẩn thận 

trước khi bắt đầu viết.   Để chọn ý hay, các câu trả lời cho những câu hỏi sau đây 

có thể giúp em tìm ra đề tài. 

 Em có những cảm tưởng mạnh về đề tài không?  Mức quan tâm về đề tài 

thường tiên đoán được sự thành công của văn bản.  Những cảm nghĩ của em 

về đề tài có 3 ảnh hưởng đến bài viết: 

1. Em sẽ bỏ nhiều nỗ lực nếu em quan tâm về đề tài, và sự cố gắng này 

chắc sẽ dẫn đến một tác phẩm hay hơn. 

2. Giọng văn sẽ mạnh hơn nếu em quan tâm về đề tài.  Giọng điệu là đặc 

tính riêng của mỗi văn bản và cũng là khía cạnh thú vị nhất cho phần 

đông người đọc. 

3. Em sẽ được sự vui vẻ khi viết bài nếu em quan tâm về đề tài.  Công 

việc sẽ trôi chảy nhanh hơn và thích thú hơn. 

 Em có biết nhiều về đề tài không?  Nếu em chưa biết nhiều về đề tài đã 

chọn, em có hai sự lựa chọn: 

1. Em có thể tìm hiểu thêm về đề tài đó, hoặc 

2. Em có thể chọn một đề tài khác mà em quen thuộc hơn. 

 Em có thể diễn tả đề tài với nhiều chi tiết không?  Một phần của sự hiểu biết 

về đề tài là sự nắm vững những chi tiết mà người đọc chắc chưa biết.  Nếu 

không đầy đủ chi tiết, văn bản sẽ trở nên nhàm chán. 

 Người đọc sẽ chú ý đến đề tài của em không?  Trước khi trả lời câu hỏi này, 

em cần phải biết em sẽ viết cho ai.  Trong trường lớp, người đọc thường là 

các bạn học sinh và thầy cô.  Nhưng có lúc chúng ta cũng viết cho nhiều 

người khác đọc.  Trong cả hai trường hợp, em cần biết người đọc là ai và tại 

sao họ sẽ chú ý đến đề tài em đã chọn. 

 Độc giả sẽ cảm thấy đề tài đáng được đọc không?  Người đọc sẽ phải tốn 

thời giờ để đọc những gì em đã viết.  Em có gì để nói về đề tài để làm cho 

người đọc tiếp tục đọc hết tất cả văn bản và cảm thấy thời giờ của họ không 

bị lãng phí? 
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Bài Tập – Tập Làm Văn (Tìm Đề Tài) 

Em hãy viết những ý sơ lược vào các bảng sau. 

 

THÍCH GHÉT  THƯỜNG LỆ BẤT THƯỜNG 

     

     
PHẤN KHỞI BẮT BUỘC  HỐI TIẾC TỰ HÀO 
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Hãy chọn một trong những ý trong các bảng 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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Bài 12: Hồ Quý Ly 
 

Thoán đoạt: usurp the throne Vây cánh: supporters, followers 

Mưu trừ: eliminate Nghi vệ: kingly custom and ceremony 

Vị tình: in consideration of Chỉnh đốn: reorganize 

 

Khi vua Trần Nghệ Tông mất rồi, Lê Quý Ly lên làm Phụ Chính Thái Sư vào ở 

trong điện.  Từ đấy Quý Ly cứ chuyên làm mọi việc để chực đường thoán đoạt.  

Việc trong nước, Quý Ly xếp đặt lại cả, hoặc để mua chuộc lấy những người vây 

cánh.  Quý Ly bắt vua Trần Thuận Tông nhường ngôi, rồi lập Thái Tử là Án lên 

làm vua.  Thái tử bấy giờ mới có 3 tuổi, tức là Thiếu Đế, niên hiệu là Kiến Tân.  Lê 

Quý Ly làm phụ chính tự xưng làm Khâm Đức Hưng Liệt Đại Vương, rồi sai 

người giết Thuận Tông đi. 

Bấy giờ triều đình có những người như là Thái Bảo Trần Nguyên Hảng, Thượng 

Tướng Quân là Trần Khát Chân lập hội để mưu trừ Quý Ly, chẳng may sự lộ ra, bị 

giết đến hơn 370 người.  Lê Quý Ly lại xưng là Quốc Tổ Chương Hoàng, ở cung 

Nhân Thọ, ra vào dùng nghi vệ của Thiên Tử.  Đến tháng 2 năm 1400 Quý Ly bỏ 

Thiếu Đế rồi tự xưng làm vua thay ngôi nhà Trần, nhưng vị tình cháu ngoại cho 

nên không giết, chỉ giáng xuống làm Bảo Ninh Đại Vương.  Lê Quý Ly đổi họ là 

Hồ thành Hồ Quý Ly.  Nguyên họ Hồ là dòng dõi nhà Ngu bên Tàu, cho nên Quý 

Ly đặt quốc hiệu là Đại Ngu. 

Hồ Quý Ly làm vua chưa được một năm, muốn bắt chước tục nhà Trần, nhường 

ngôi cho con là Hồ Hán Thương rồi làm Thái Thượng Hoàng để cùng coi việc 

nước. 

Nhà Trần làm vua nước Nam ta kể từ Trần Thái Tông đến Trần Thiếu Đế, với 12 

ông vua, được 175 năm, công việc trong nước sửa sang được nhiều, chính trị luật 

lệ đều chỉnh đốn lại, học hành thi cử thì mở mang rộng thêm ra.  Lại chống với nhà 

Nguyên giữ được giang sơn, lấy đất Chiêm Thành mở thêm bờ cõi, thật là có công 

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

  

1. Vua Trần Thuận Tông nhường ngôi lại cho ai? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Quý Ly đổi họ thành họ gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Khi Quý Ly tự xưng làm vua đã đặt quốc hiệu là gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Hồ Quý Ly nhường ngôi lại cho ai? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Nhà Trần trị vì nước Nam được bao nhiêu năm, qua bao nhiêu đời vua? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Từ đấy Quý Ly cứ chuyên làm mọi việc để chực đường thoán đoạt.  Từ “thoán 

đoạt” có nghĩa là: 

 Cướp ngôi vua.  Được phong làm vua.  Giúp vua trị nước. 

 

2. Việc trong nước, Quý Ly xếp đặt lại cả, hoặc để mua chuộc lấy những người 

vây cánh.  Từ “vây cánh” có nghĩa là: 

 Các binh sĩ.  Các quan lại trong 

triều. 

 Những người cùng 

phe đảng. 
 

3. ...Trần Khát Chân lập hội để mưu trừ Quý Ly, chẳng may sự lộ ra, bị giết đến 

hơn 370 người.  Từ “mưu trừ” có nghĩa là: 

 Lập mưu để cướp 

ngôi. 

 Lập mưu để giết đi.  Lập mưu để đánh 

giặc. 
 

4. ...Quý Ly bỏ Thiếu Đế rồi tự xưng làm vua thay ngôi nhà Trần, nhưng vị tình 

cháu ngoại cho nên không giết.  Từ “vị tình” có nghĩa là: 

 Không quan tâm đến.  Làm theo ý mình.  Nể, không làm vì có 

sự liên hệ. 
 

5. Hồ Quý Ly làm vua chưa được một năm, muốn bắt chước tục nhà Trần, 

nhường ngôi cho con...  Từ “bắt chước” có nghĩa là: 

 Bắt buộc làm theo.  Noi theo, làm theo.  Làm theo ý riêng. 

 

6. ...lấy đất Chiêm Thành mở thêm bờ cõi...  Từ “bờ cõi” có nghĩa là: 

 Bãi biển.  Bờ hồ.  Ranh giới của một 

nước. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Khi vua Tran Nghe Tong mat roi, Le Quy 

Ly len lam Phu Chinh Thai Su vao o 

trong dien. 

Viec trong nuoc, Quy Ly xep dat lai ca, 

hoac de mua chuoc lay nhung nguoi vay 

canh. 

Quy Ly bat vua Tran Thuan Tong nhuong 

ngoi, roi lap Thai Tu la An len lam vua. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc 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.) 

 

Đến thắng 2 năm 1400 Quý Ly bõ Thiếu Đế rồi tự xưng làm vua thai 

ngôi nhà Trần. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Nguyên họ Hồ là dòng dỗi nhà Ngu bênh Tàu, cho nen Quý Ly đặt quốc 

hiệu là Đại Ngu. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Tập Làm Văn – Cách Mở Bài 

Vì sao đoạn mở đầu trong bài văn có tầm quan trọng số một?  Tại vì nếu đoạn mở 

đầu không gây đủ sự chú ý và hấp dẫn, người ta sẽ không bao giờ đọc đến thân bài 

hay đoạn kết.  Bởi thế, để lôi cuốn người đọc vào bài viết, ta cần có một đoạn mở 

đầu thật tốt.  Một đoạn mở đầu hữu hiệu đạt được ba tiêu chuẩn này: 

1. Gây sự chú ý của người đọc – Trong một câu nào đó của đoạn văn mở đầu, có 

thể là câu đầu tiên, ta cần phải đặt ra một điều gì đó để bắt được sự chú ý của 

người đọc, một điều gì đó như thốt lên rằng, “Này bạn ơi, bạn sẽ rất thích tác 

phẩm này!” 

2. Làm cho người đọc muốn đọc thêm – Chỉ bắt lấy sự chú ý vẫn chưa đủ.  Ta 

cần thúc đẩy và lôi cuốn người đọc để họ tiếp tục đọc nốt luôn cả bài văn.  

Đoạn mở đầu phải làm cho người đọc muốn biết chuyện gì sắp sửa xảy đến. 

3. Thích hợp với mục đích và độc giả – Người đọc muốn cảm nhận rằng đoạn 

mở đầu đang mời gọi họ trải qua một kinh nghiệm sống đầy thú vị.  Ấn tượng 

đầu tiên không nên làm cho người đọc cảm thấy bị bất kính.   Họ cũng không 

muốn cho rằng người viết đang ngớ ngẩn và chỉ làm mất thời gian quý báu của 

họ. 

NHỮNG CÁCH MỞ BÀI HAY 

1. Bắt đầu với một sự miêu tả lý thú. 

Lúc tôi trở lại bếp lửa trại, không gian đã mịt mù tro khói.  Những nhánh 

cây khô nổ lách tách, lách tách. 

Trong đoạn văn đầu của câu chuyện đi cắm trại này, người viết diễn tả bếp lửa trại 

một cách rất thú vị.  Người viết đang sử dụng những chi tiết thuộc thị giác và thính 

giác mà chúng ta ít thường nghĩ đến, và việc này làm cho đoạn mở đầu được hữu 

hiệu. 

2. Bắt đầu với quá khứ trong thì hiện tại. 

Hôm nay là ngày 10 tháng 4, 1912.  Tàu thủy Titanic sắp sửa du hành từ 

nước Anh cho đến tận nước Mỹ. 

Trong bài văn lịch sử này, tác giả đang dùng thì hiện tại để viết về quá khứ.  Việc 

này khiến người đọc tưởng như những diễn biến đang xảy ra ngay lúc này, và đây 

là một cách lôi kéo người đọc vào trong câu chuyện. 
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3. Bắt đầu bằng một tiếng động. 

Bùm!  Cốp xe sập mạnh.  Bụp!  Cánh cửa xe sập kín vừa lúc chúng tôi bước 

xuống xe. 

Mở đầu bằng một tiếng động là một cách đơn giản nhưng hữu hiệu để bắt lấy sự 

chú ý của người đọc.  Trong đoạn mở đầu này, người viết dùng hai âm thanh và lặp 

lại một từ để đoạn mở đầu càng thêm hấp dẫn. 

4. Bắt đầu với tiếng kêu la. 

Hay quá! Ngày mai cả nhà em đi Disney Land chơi!  Hay quá!  Em la to 

thật to. 

Khi mới bắt đầu, người đọc liền nghe thấy một lời kêu la.  Họ nhất định sẽ được 

kích thích.  Thông thường tiếng kêu gồm có một hoặc hai từ đứng trước dấu than: 

“Ôi chao!”, “Ái chà!”, “Chà!”, “Oái!”, “Á!”, “Đau quá!”, v.v..  Một hoặc hai câu 

tiếp theo sẽ trình bày cho người đọc biết vì cớ gì mà nhân vật trong bài lại la hét 

inh ỏi. 

5. Bắt đầu với một ý tưởng. 

“Phen này nguy to rồi,” tôi thầm nghĩ. 

Nếu em khởi đầu bài viết với một nhân vật nào đó đang suy nghĩ về một việc gì, 

người đọc gần như lúc nào cũng muốn biết tại sao nhân vật đó đang suy nghĩ về 

vấn đề ấy.  Trong đoạn dẫn nhập này, chẳng lẽ em không muốn biết nhân vật kia 

đang lo lắng về việc gì sao? 

6. Bắt đầu với một lời phàn nàn. 

Lúc nào bố mẹ cũng thương út nhiều hơn! 

Trong đoạn mở đầu này, một bé trai 8 tuổi than thở rằng bố mẹ lúc nào cũng chiều 

chuộng em út.  Ở đây, cậu bé đang bày tỏ những cảm tưởng hờn giận, và người đọc 

sẽ bị thu hút vào trong câu chuyện.  Đương nhiên, nếu cả bài văn có toàn những 

câu than vãn như thế, người đọc sẽ chán nản ngay.  Dùng một câu duy nhất để dẫn 

nhập sẽ có hiệu nghiệm. 

7. Bắt đầu với sự ngạc nhiên. 

Ô!  Hôm qua, lần đầu tiên đi câu cá, em bắt được ba con thật lớn đấy. 

Nếu bài viết được khởi đầu với một sự ngạc nhiên, có lẽ người đọc cũng sẽ cảm 

thấy ngạc nhiên.  Đoạn văn mở đầu này cũng bắt đầu với một tiếng kêu để giúp 

truyền đạt những cảm tưởng của người viết một cách mạnh mẽ mà người đọc có 

thể liên hệ được. 
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8. Bắt đầu với một câu hỏi. 

Em có bao giờ làm chủ bút chưa?  Nói cho em biết nhé, công việc ấy vất vả 

lắm! 

Nếu em hỏi một câu ở lúc ban đầu, người đọc sẽ tự động muốn trả lời câu hỏi ấy, 

và thế là họ bị lôi cuốn vào bài viết.  Đây là một cách dẫn nhập rất dễ sử dụng, 

nhưng cần phải có chừng mực.  Nếu sử dụng cách này quá nhiều, nó sẽ mất hiệu 

lực vì người đọc sẽ đoán được phương pháp em đang áp dụng. 

9. Bắt đầu với một tiếng động.  Bắt đầu với điệp ngữ.  Bắt đầu với lối so sánh. 

Rít, rít, rít!  Chiếc xe thình lình thắng gấp, phát ra âm thanh giống như vuốt 

chân của mèo cọ xát với bảng viết vậy. 

Đoạn mở đầu ngắn ngủi này phối hợp ba kỹ thuật vào một.  Người viết bắt đầu với 

một tiếng động, và âm thanh đó được lặp đi lặp lại ba lần, nhằm để nhấn mạnh.  

Rồi sau đó, tác giả dùng lối so sánh cho chúng ta hiểu được tiếng động thật sự 

chướng tai. 

10. Bắt đầu với tiếng kêu la.  Bắt đầu với điệp ngữ.  Bắt đầu với những cảm 

tưởng mạnh. 

Khoai! Khoai! Khoai!  Chỉ có khoai thôi!  Sáng ăn khoai, trưa ăn khoai, 

chiều cũng ăn khoai làm tôi ngán quá và không bao giờ muốn ăn khoai nữa. 

Mẫu viết mở đầu ở đây tương tự như mẫu trên.  Nhưng thay vì sử dụng lối so sánh 

ở câu cuối, tác giả bày tỏ những cảm tưởng mạnh.  Việc biểu lộ những cảm nghĩ 

mạnh mẽ thường bắt được sự chú ý và lôi kéo người đọc.    

11. Bắt đầu với những cảm tưởng mạnh mẽ tột bực. 

Lần đầu tiên nhìn thấy măng tây, tôi đã ghét nó rồi.  Tôi chưa từng ăn thử 

nó bao giờ mà tôi vẫn cứ ghét! 

Nữ tác giả này rõ ràng có những định kiến về măng tây.  Một phần cô ấy cũng 

đang tự chế giễu mình khi nói là cô ấy ghét măng tây cho dù chưa từng bao giờ thử 

qua.  Cô ấy đang cố ý làm như vậy cho nên phần dẫn nhập này có vẻ nực cười một 

chút. 

12. Bắt đầu với một giây lát kinh hãi, náo nhiệt, hoặc hồi hộp. 

…Tôi cố chạy nhưng không được.  Con quái vật trông như lớn lên từng 

phút!  Rồi sau đó, chuyện thật khủng khiếp sắp xảy ra – Tôi la hét và ngồi 

thẳng dậy trên giường.  Tôi thở hổn hển và nuốt nhiều luồng không khí. 

Nữ tác giả này dùng khúc cuối của cơn ác mộng để mở đầu câu chuyện.  Cô ta sử 

dụng ba dấu chấm ngay lúc ban đầu để chúng ta biết là chúng ta đang ở giữa một 
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sự kiện.  Sau đó gạch nối ở phần cuối được dùng để ra hiệu cho sự gián đoạn bởi 

việc cô ấy thức giấc.  Sự diễn tả này rất phù hợp bởi vì bất cứ ai cũng cảm thấy hồi 

hộp mãnh liệt khi đột ngột thức dậy từ một giấc chiêm bao kinh hoàng.  

13. Bắt đầu với ý chính. 

Tôi sẽ luôn yêu thích ngôi nhà của ngoại tôi ở bờ biển.  Nào là những làn 

sóng phủ lên những lớp cát, và cát đọng lại giữa những ngón chân tôi.  Nào 

là những hòn đá trơn trui óng ánh, và có nhiều con cua lon ton chạy.  Nào là 

chúng tôi đào cát để tìm trai sò và rốt cuộc đôi chân chìm dưới cát đến cả 

đầu gối.   

Phần dẫn nhập này khá dễ thương.  Đây là phần đầu của một bài viết để mô tả về 

nơi nghỉ hè của gia đình.  Tác giả liền bắt đầu với điều người đọc muốn biết:  “Tôi 

sẽ luôn yêu thích ngôi nhà của ngoại tôi ở bờ biển.”  Và sau đó người viết tả cảnh 

ngôi nhà và những tình cảm của cô ta đối với nó. 

14. Bắt đầu bằng cách gợi ý rằng một chuyện gì thú vị sắp đến. 

Chuyện là thế này.  Hôm ấy bắt đầu cũng như mọi ngày.  Tôi không nghĩ 

chuyện gì bất thường sẽ xảy ra, nhưng chao ôi, tôi sai ơi là sai!   

Một trong những cách khéo léo nhất để gây sự chú ý của người đọc là gợi ý cho họ 

nghĩ là một chuyện gì thú vị sắp xảy đến mà không cần nói rõ cho họ biết là 

chuyện gì.  Phần dẫn nhập này thực hiện được điều đó.  Làm sao chúng ta không tự 

hỏi chuyện bất thường gì đã xảy ra trong ngày hôm ấy. 

15. Bắt đầu với một cuộc đàm thoại. 

“Chúng ta đổi chỗ ở.” 

Mẹ em nói với em như vậy.  Em thật không tin được!  Em vừa được gia nhập 

vào đội bóng chuyền của trường và đang có thêm bạn mới. 

“Mẹ ơi, tại sao?” em kêu lên. 

Ít có ai muốn bỏ qua một cuộc chuyện trò thú vị.  Vì thế cho nên hầu hết chúng ta 

rất thích những cuộc đối thoại.  Trong đoạn mở đầu này, người viết sắp đặt cho 

chúng ta một sự đối lập giữa mẹ và con.  Câu nói ngắn gọn cho thấy người mẹ đã 

quyết định dứt khoát, và chúng ta cũng cảm nhận được sự bực tức của đứa con.  

16. Bắt đầu bằng cách tiết lộ một điều gì không quen thuộc. 

Trung sĩ tập luyện hô, “Đại đội nghiêm!”  Mẹ tôi dừng lại và đi vào vị trí.  

Thẻ nhận diện của mẹ va chạm vào nhau kêu leng keng. 

Khi nghe lệnh “Đại đội nghiêm!”, em có nghĩ rằng trong hàng ngũ đó có một 

người mẹ không?  Chắc là không.  Đương nhiên, trong quân đội có rất nhiều nữ 
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quân nhân, và người viết đang lợi dụng một định kiến mà hầu hết người đọc có, 

định kiến đó làm cho đoạn dẫn nhập thêm hiệu lực bởi vì nó tiết lộ một điều lạ 

thường. 

17. Bắt đầu với việc tả cảnh bất bình. 

Một tia chớp chiếu sáng đêm đen trống vắng.  Trong một cô nhi viện, những 

trẻ em khóc lóc thê thảm.  Chúng nó đang đói bụng. 

Đôi khi, cách tốt nhất để gây sự chú ý của người đọc là mô tả một cảnh mà họ 

không muốn nhìn thấy.  Em nên thận trọng khi bắt đầu bằng cách này bởi vì em 

không muốn xúc phạm đến ai hoặc làm cho họ cảm thấy khó chịu mà phải ngưng 

đọc.  Nhưng nếu sử dụng những từ ngữ thích hợp, cách này sẽ có kết quả. 

18. Bắt đầu với một giai thoại. 

Năm 1284, quân Mông Cổ sang xâm lược Việt Nam lần thứ hai.  Vua Trần 

Thánh Tông triệu họp các phụ lão trong cả nước để hỏi về chủ trương hoà 

hay chiến trước thềm điện Diên Hồng.  Nhạc sĩ Việt Tiên phỏng thuật cuộc 

trưng cầu dân ý như sau: 

(Hỏi) Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến? 

(Đáp) Quyết Chiến! 

(Hỏi) Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh? 

(Đáp) Hy Sinh! 

Giai thoại là một mẫu chuyện nhỏ trong bài viết, dùng để làm thí dụ điển hình cho 

ý chính của bài văn.  Đoạn mở đầu này có thể dùng để dẫn nhập vào một bài viết 

về bản chất anh hùng của dân tộc Việt Nam.  Giai thoại thường được sử dụng trong 

những câu chuyện có thật, như là lịch sử và thời sự.   

19. Bắt đầu bằng cách tập trung vào cái gì quan trọng. 

Tôi bỏ rất nhiều đồ vật giấy má vào chiếc cặp đen cũ và méo mó của tôi:  lá 

thư của người bạn, vé xem phim, thẻ an ninh xã hội, và nhiều thứ linh tinh 

khác.  Nhưng trong đó có một vật mà tôi quý trọng nhất.  Nó là một bức ảnh. 

Toàn bộ bài viết này nói về một bức ảnh rất quan trọng đối với người viết.  Cho 

việc mở bài, tác giả kể lể về những đồ vật trong chiếc cặp và cuối cùng tập trung 

sự chú ý của người đọc vào vật quan trọng bằng một câu rất ngắn gọn. 
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20. Bắt đầu với một châm ngôn. 

Đức Khổng Tử đã khuyên, “Muốn biết người phải nghe họ nói.”  Mặc dù 

hơn hai ngàn năm đã trôi qua, câu nói này vẫn có thể lặp lại để nhắc nhở 

chúng ta phải biết lắng nghe nhiều hơn. 

Biết bao người khôn ngoan đã nói những câu chí lý.  Tại sao không để họ nói giùm 

cho chúng ta?  Sử dụng một câu châm ngôn, tục ngữ là một phương pháp thông 

dụng để nêu rõ một vấn đề. 

NHỮNG CÁCH MỞ BÀI KHÔNG TỐT 

1. Bắt đầu như đang gọi điện thoại. 

Chào bạn!  Tôi tên là Bình.  Này kia, này kia, này kia… 

Ngoại trừ em đang gọi điện thoại cho ai để bán bánh kẹo gì chăng, không có lý do 

để sử dụng cách mở bài này.  

2. Một đoạn mở đầu hoàn toàn không cần thiết. 

Trong bài viết này, em sẽ nói về này kia, này kia, này kia… 

Chúng ta nên tin tưởng rằng người đọc đủ thông minh để hiểu được bài viết nói về 

việc gì.  Nói ra điều ấy trước sẽ không có kết quả.  Mà nếu bài viết lại thật sự nói 

về một vấn đề khác, thì chúng ta quả nhiên là ngớ ngẩn rồi. 

3. Một đoạn mở đầu không dẫn nhập vào đâu 

Một hôm, này kia, này kia, này kia… 

Cách mở bài này hơi nhàm chán.  Em cũng nên tránh những cách mở bài tương tự:  

“Ngày xưa…”, “Năm ngoái…”, “Tuần vừa rồi…”, “Mấy ngày trước…”, v.v..   
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Bài Tập – Tập Làm Văn (Mở Bài) 

Mở bài là một kỹ thuật chúng ta nên trau dồi và tập luyện.  Dựa trên những mẫu 

mở bài tốt, em hãy viết một đoạn văn dẫn nhập vào bài viết về gia đình, bạn hữu, 

xã hội, hoặc bất cứ một vấn đề gì quan trọng đối với cá nhân em.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Bài 13: Lê Lợi 
 

Cai trị: subjugate, rule over Ngấm ngầm: secretly 

Tích trữ: gather, stockpiling Chiêu mộ: recruit 

Giải thoát: liberate Khởi nghĩa: revolt 

 

Lê Lợi người làng Lam Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa, làm nghề nông, nhà giàu có hay 

giúp đỡ người nghèo nên được mọi 

người kính phục.  Lúc bấy giờ, nhà 

Minh đang cai trị nước ta, nghe tiếng 

bèn cho sứ giả mời ông ra làm quan 

nhưng ông từ chối. 

Ông ngấm ngầm tích trữ lương thực, 

chiêu mộ binh sĩ đợi ngày ra tay giải 

thoát dân tộc. Năm 1418, ông phất cờ 

khởi nghĩa tại Lam Sơn, tự xưng là Bình 

Định Vương và được nhiều vị anh hùng 

đến giúp, nhất là Lê Lai và Nguyễn Trãi.  

Lúc đầu quân ít, thế yếu ông bị thua 

nhiều trận phải rút về núi Chí Linh ẩn núp hết sức gian khổ.  Có lần quân địch bủa 

vây, phải nhờ Lê Lai lập kế trá hình ông mới thoát chết.  Về sau thế lực mạnh lên, 

ông đánh chiếm được Nghệ An, Thanh Hóa rồi đem binh ra Bắc vây chặt Vương 

Thông tại Đông Đô, chém Liễu Thăng ở Chi Lăng.  Quân Minh nghe tin hoảng sợ 

và hoàn toàn tan vỡ vào năm 1428. 

Sau khi dẹp tan giặc Minh, Lê Lợi sai Nguyễn Trãi soạn bài Bình Ngô Đại Cáo báo 

cáo cho dân chúng biết sự thắng trận rồi lên ngôi lấy hiệu là Lê Thái Tổ, dựng cơ 

nghiệp cho nhà Hậu Lê. 

 
 

 

 

Lê Lợi được thần Kim Quy dâng Thuận Thiên 

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

  

1. Lê Lợi người làng nào? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Tại sao ông được nhiều người kính phục? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa vào năm nào?  Tại đâu?  Và xưng là gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Tại sao ông phải lui về Chí Linh để ẩn núp? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Lê Lợi sai ai soạn bài Bình Ngô Đại Cáo?  Mục đích của bài soạn này là gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Lúc bấy giờ, nhà Minh đang cai trị nước ta, nghe tiếng bèn cho sứ giả mời ông 

ra làm quan nhưng ông từ chối.  Từ “cai trị” có nghĩa là: 

 Giúp đỡ.  Lệ thuộc nước khác.  Nắm giữ chính quyền.  

 

2. Ông ngấm ngầm tích trữ lương thực...  Từ “ngấm ngầm” có nghĩa là: 

 Làm một cách công 

khai. 

 Làm một cách kín 

đáo. 

 Làm việc thiện. 

 

3. Ông ngấm ngầm tích trữ lương thực, chiêu mộ binh sĩ đợi ngày ra tay giải thoát 

dân tộc.  Từ “giải thoát” có nghĩa là: 

 Cứu khỏi cảnh khốn 

khổ. 

 Đàn áp, đánh đập.  Dạy dỗ, khuyên bảo. 

 

4. Năm 1418, ông phất cờ khởi nghĩa tại Lam Sơn...  Từ “khởi nghĩa” có nghĩa 

là: 

 Đi theo giặc.  Nổi lên chống lại 

giặc. 

 Ra làm quan. 

 

5. Có lần quân địch bủa vây, phải nhờ Lê Lai lập kế trá hình ông mới thoát chết.  

Từ “bủa vây” có nghĩa là: 

 Bao vây, không cho 

thoát. 

 Bị thua, phải chạy 

trốn.  

 Rượt đuổi. 

 

6. Lê Lợi sai Nguyễn Trãi soạn bài Bình Ngô Đại Cáo báo cáo cho dân chúng biết 

sự thắng trận.  Từ “báo cáo” có nghĩa là: 

 Nạp đơn khiếu nại.  In thành báo.  Trình bày cho biết. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Ong ngam ngam tich tru luong thuc, 

chieu mo binh si doi ngay ra tay giai 

thoat dan toc. 

Nam 1418, ong phat co khoi nghia tai 

Lam Son, tu xung la Binh Dinh Vuong va 

duoc nhieu vi anh hung den giup. 

Sau khi dep tan giac Minh, Le Loi len 

ngoi lay hieu la Le Thai To, dung co 

nghiep cho nha Hau Le. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc 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.) 

 

Lúc báy giờ, nhà Minh đang cai trị nước ta, nge tiếng bèn cho sứ giả 

mời ông ra làm quan nhưn ông từ chối. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Quân Minh nge tin hoẳng sợ và hoàn toàn tăn vỡ vào năm 1428. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Tập Làm Văn – Thân Bài 

Thân bài là phần giữa của văn bản, đi sau phần mở bài và trước phần kết luận.  Sau 

khi mở bài xong, chúng ta cần viết thân bài để hỗ trợ cho chủ đề của bài viết.  Để 

làm được như vậy, các đoạn văn của thân bài nên có những đặc điểm sau: 

1. Sự Thống Nhất – Mỗi đoạn văn phải có một ý chính, và mỗi câu đều có liên 

quan trực tiếp đến ý chính. 

2. Tính Mạch Lạc – Đoạn văn sẽ được mạch lạc nếu các câu được kết nối với 

nhau một cách thông suốt và hợp lý. 

3. Sự Phát Triển – Để người đọc hiểu được ý chính, đoạn văn nên có những ví dụ 

điển hình, chứng cứ, chi tiết, và sự giải thích mà người đọc cần. 

Một văn bản thường được chia thành 5 đoạn sau đây, và thân bài bao gồm 3 đoạn 

giữa.  Thân bài dài hoặc ngắn tùy thuộc vào chủ đề của văn bản và người viết, 

nhưng nó thường có ít nhất 3 đoạn. 

 

Mỗi đoạn giữa thường có cấu trúc như sau: 

1. Ý chính – ý chính của đoạn văn. 

2. Chi Tiết 

a. Câu hỗ trợ cho ý chính với những chi tiết hỗ trợ ý chính. 

b. Câu hỗ trợ 2. 

c. Câu hỗ trợ 3. 

d. v.v.. 

3. Câu kết đoạn – được dùng để chuyển ý đến đoạn kế tiếp. 

  

Mở Bài 

Đoạn Giữa 1 

Kết Luận 

Đoạn Giữa 2 

Đoạn Giữa 3 
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THÊM CHI TIẾT 

Thí dụ: 

Hãy tường thuật lại sự việc xảy ra trong ngày hôm nay. 

Lưu ý:  Sau đây là đoạn đầu của thân bài, sau khi đã mở bài, kể về một tai nạn trên 

đường tới trường học. 

Để khai triển câu ý chính của đoạn văn thành nhiều chi tiết, trước tiên em hãy viết 

xuống các ý tưởng cho đoạn văn của thân bài ở bên trái.  Sau đó ở bên phải, em 

hãy liệt kê tất cả những chi tiết có thể đi chung với ý tưởng đó.  Em hãy suy nghĩ 

về những câu hỏi người đọc có thể đặt ra và giải đáp chúng. 

Ý TƯỞNG CHI TIẾT 

Trên đường đến trường, thấy một tai 
nạn xe. 

─ Xe buýt dứng ở ngã tư lúc đèn đỏ; một chiếc xe 
tải tứ phía sau tiến đến. 

─ Nghe tiếng máy xe rồ lên, và biết là đang chạy 
quá nhanh. 

─ Anh ta không giảm tốc độ cho đến khi đã quá 
trễ. 

─ Anh ta đạp mạnh vào thắng nhưng vẫn tông vào 
xe của một chị đang đậu bên cạnh xe buýt. 

─ Những mảnh kiếng vụn tung ra khắp nơi. 
─ Sợ là có người sẽ bị thương. 
─ Yên tâm hơn khi thấy chủ xe bị đụng bước ra và 

tiếp xúc với người lái ẩu. 
─ Đường bị kẹt xe khủng khiếp. 
─ Hơn một tiếng đồng hồ sau mới qua khỏi khúc 

đường tai nạn đó. 
─ Tới trường trễ. 
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Quá trình này có thể được lặp lại.  Nếu câu bên phải còn có thể khai triển thêm,  

em có thể viết nó sang bên trái và cho người đọc biết thêm chi tiết.  Khi khai triển 

ý tưởng, em không cần viết câu hoàn chỉnh.  Đây chỉ là sự chuẩn bị cho bài viết 

cho nên em cứ việc viết xuống bất cứ những ý tưởng và chi tiết nào em chợt nghĩ 

đến.  Đến lúc viết thành đoạn, em cũng không cần phải dùng tất cả những chi tiết 

này. 

... 

Trên đường đến trường sáng hôm nay, em thấy một tai nạn xe rất lớn.  Xe buýt chúng em đang 
dứng ở ngã tư lúc đèn đỏ thì một chiếc xe tải tứ phía sau tiến đến.  Em nghe tiếng máy xe của 
anh ta rồ lên, và em biết là anh ấy đang chạy quá nhanh.  Anh chàng đó không để ý là mọi 
người ở phía trước đang đừng yên cho nên không giảm tốc cho đến khi đã quá trễ.  Anh ta đạp 
mạnh vào thắng và đổi hướng qua bên phải thật nhanh nhưng vẫn tông vào xe của một chị đang 
đậu bên cạnh xe buýt của chúng em.  Những mảnh kiếng vụn tung ra khắp nơi.  Đường bị kẹt 
khủng khiếp.  Hơn một tiếng đồng hồ sau, xe buýt của chúng em mới qua khỏi khúc đường tai 
nạn đó.  Thế là em đã tới trường trễ. 

... 
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Bài Tập – Tập Làm Văn (Thân Bài) 

Hãy viết một đoạn cho thân bài theo chủ đề:  “Sự ăn uống điều độ và chừng mực 

rất quan trọng vì nó làm tăng năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, và khuyến khích 

mọi người sống lành mạnh.” 

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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Bài 14: Lê Lai 
 

Khởi đầu: beginning Gian khổ: hardships 

Trông cậy: depend upon Tình nguyện: volunteer 

Cảm động: touched, moved Ngần ngừ: hesitate 

 

Lê Lai tên thật là Nguyễn Thân, người làng Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.  Ông theo 

Bình Định Vương Lê Lợi chống quân Minh từ lúc khởi đầu.  Ông đã chịu nhiều 

gian khổ, nằm gai nếm mật, xông pha nhiều trận đánh nên được Bình Định Vương 

Lê Lợi tin dùng, yêu thương như anh em ruột.  

Năm 1419, sau nhiều lần bị bao vây tại núi Chí Linh, lương thực cạn dần, tình thế 

vô cùng nguy khốn.  Vương bèn họp các tướng bàn nên tử chiến hay nên hòa.  Lúc 

bấy giờ Lê Lai khảng khái tâu rằng:  “Vương nên bảo trọng lấy thân, vì cả nước 

đều trông cậy vào Vương mà thôi.  Tôi xin tình nguyện thay Vương mặc áo hoàng 

bào, cỡi voi xông ra trận để đánh lừa quân giặc.”  Lê Lợi rất cảm động, ngần ngừ 

không nhận, nhưng Lê Lai nhất định xin đi và một lần nữa tâu rằng:  “Vương hãy 

nghĩ đến quê hương, đất nước đang cần Vương.”  Thế rồi Lê Lai mặc áo hoàng 

bào, cầm cờ lịnh nhảy lên lưng voi xông ra chiến trường.  Quân Minh lầm tưởng là 

Lê Lợi, đổ xô đến chặn đánh.  Lê Lai bị giặc bắt giết.  Trong lúc đó Lê Lợi cùng 

một số tùy tùng cải dạng tiều phu thoát khỏi vòng vây, tiếp tục cuộc kháng chiến.  

Sau khi lên ngôi, vua Lê Thái Tổ truy tặng Lê Lai rất trọng hậu và truyền rằng:  

“Mỗi khi giỗ vua, thì phải cúng Lê Lai trước một ngày.”  Vì vậy cứ vào ngày 22 

tháng 8 âm lịch là ngày giỗ Lê Lợi, thì ngày 21 tháng 8 âm lịch là ngày giỗ của Lê 

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

  

1. Lê Lai tên thật là gì?  Và ở đâu? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Tại sao Lê Lợi lại tin dùng Lê Lai? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Lê Lai đã nói gì với Lê Lợi, khi quân của Lê Lợi bị bao vây? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Trong khi Lê Lai bị giặc bắt giết, thì Lê Lợi làm gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Vì sao ngày giỗ của Lê Lai lại vào ngày 21 tháng 8 âm lịch? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Ông đã chịu nhiều gian khổ, nằm gai nếm mật, xông pha nhiều trận đánh...  Từ 

“xông pha” có nghĩa là: 

 Bị thua và chạy trốn.  Đốc thúc binh sĩ để 

chống địch. 

 Dấn thân vào nơi 

gian nguy. 
 

2. Vương nên bảo trọng lấy thân, vì cả nước đều trông cậy vào Vương mà thôi.  

Từ “bảo trọng” có nghĩa là: 

 Ăn uống thật nhiều.  Giữ gìn cho được 

mạnh khỏe. 

 Hiến mạng sống cho 

đất nước. 
 

3. Vương nên bảo trọng lấy thân, vì cả nước đều trông cậy vào Vương mà thôi...  

Từ “trông cậy” có nghĩa là: 

 Đặt hết hy vọng.   Kính trọng.  Nhìn ngắm. 

 

4. Tôi xin tình nguyện thay Vương mặc áo hoàng bào, cỡi voi xông ra trận để 

đánh lừa quân giặc.  Từ “tình nguyện” có nghĩa là: 

 Bị bắt buộc làm.  Làm vì có lợi.  Tự mình muốn làm. 

 

5. Lê Lợi rất cảm động, ngần ngừ không nhận...  Từ “ngần ngừ” có nghĩa là: 

 Cố ý.  Dứt khoát, có quyết 

định. 

 Lưỡng lự, không dứt 

khoát. 
 

6. Lê Lợi cùng một số tùy tùng cải dạng tiều phu thoát khỏi vòng vây.  Từ “cải 

dạng” có nghĩa là: 

 Giữ như cũ để mọi 

người nhận ra. 

 Thay đổi hình dáng 

cho khác. 

 Tô điểm cho đẹp. 

 

 

 

  



 

 148 Tiếng Nước Tôi 

Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Ong da chiu nhieu gian kho, nam gai 

nem mat, xong pha nhieu tran danh nen 

duoc Binh Dinh Vuong Le Loi tin dung, 

yeu thuong nhu anh em ruot. 

The roi Le Lai mac ao hoang bao, cam 

co linh nhay len lung voi xong ra chien 

truong. 

Trong luc do Le loi cung mot so tuy tung 

cai dang tieu phu thoat khoi vong vay, 

tiep tuc cuoc khang chien. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc 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.) 

 

Tôi xin tình nguyện thai Vương mậc áo hoàng bào, cởi voi xông ra trận 

để đánh lừa quân giặc.  (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Quân Minh lầm tưỡng là Lê Lợi, đổ sô đến chặng đánh. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Tập Làm Văn – Chuyển Tiếp 

Nếu văn bản không sử dụng những từ chuyển tiếp, nó sẽ giống như một dãy đảo cô 

lập; người đọc sẽ khó đi được từ điểm này sang điểm tiếp theo.  Hãy dùng các từ 

chuyển tiếp như những chiếc cầu nối liền những ý tưởng giữa các câu, các đoạn, và 

các phần của bài viết.  Sự chuyển tiếp có thể là một từ, một nhóm từ, một câu, hoặc 

nguyên cả một đoạn văn:  

 Chuyển tiếp giữa các phần – Những bài văn dài đôi lúc cần có những đoạn 

văn chuyển tiếp để tóm tắt phần vừa qua và giải thích mối liên hệ với phần 

sắp tới. 

 Chuyển tiếp giữa các đoạn – Câu đầu tiên của đoạn văn (câu ý chính) có 

thể tóm lược lại đoạn văn vừa rồi và dẫn nhập người đọc vào ý mới.  Sự 

chuyển tiếp nên nêu rõ mối quan hệ giữa hai ý tưởng này. 

 Chuyển tiếp giữa các câu – Trong một đoạn văn, sự chuyển tiếp giữa các 

câu giúp người đọc lường trước những gì sắp đến.  Sự chuyển tiếp ở đây 

thường là những từ đơn hoặc những nhóm từ. 

CÔNG DỤNG 

Từ ngữ chuyển tiếp có những chức năng sau: 

1. Để thêm, hỗ trợ, hoặc tiếp tục: 

Trước nhất, thứ hai, thứ ba, tiếp theo, cuối cùng... 

Nói xa hơn, nói cách khác, hơn nữa, một lần nữa, tương tự như... 

Cùng thể thức ấy, theo cùng một cách, ngoài ra, cũng như, bên cạnh đó, thêm 

vào đó... 

2. Để so sánh, tương phản, hoặc chống trả: 

Cũng, và, cả hai, tất cả, ngoài ra, nhưng... 

Hơn nữa, mặc dù, tương tự như, cũng như, giống như, trong khi... 

Mặt khác, ngược lại, tuy nhiên, trái lại, dẫu rằng... 

Không giống như, so với, thay vì, ngoại trừ, không kém,  

3. Để đưa ra chi tiết hoặc ví dụ: 

Ví dụ như, trong thực tế, thật ra... 

Với bằng chứng, để hỗ trợ cho, chẳng hạn như, để minh họa... 

Trong trường hợp này, như đã nêu trên, theo như... 
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4. Để cho thấy nguyên nhân và hiệu quả: 

Vì, bởi vì, do, do bởi, do đó... 

Vì vậy, vì vậy cho nên, vì thế, như vậy, vì lý do đó... 

Bởi thế, như vậy, theo đó, theo dự đoán, bằng không... 

5. Để bày tỏ tầm quan trọng: 

Trước nhất, thứ hai... 

Không sớm thì muộn, bắt đầu với, sau hết, quan trọng nhất ... 

Trong khi đó, vì một lý do duy nhất... 

6. Để cho thấy thứ tự thời gian: 

Sau khi, cuối cùng, từ khi, rốt cuộc, lúc... 

Trước đó, xong, rồi, lúc ban đầu, cho tới khi, giữa lúc... 

Sau này, vừa mới xong, vài phút sau, tới giờ phút cuối, cùng lúc đó... 

7. Để dàn xếp, kết luận: 

Tóm lại, như đã nói trên, nói cách khác, chắc chắn là... 

Dù sao đi nữa, bảo đảm là, nói chung, rõ ràng là... 
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Bài tập 
(Em hãy chọn những từ chuyển tiếp hợp lý nhất.) 

 

1. Thời tiết có thể thay đổi bất chợt, ___________________thường thường nhiệt 

độ ở Texas vào tháng Bảy ở khoảng 100
o 
F. 

 tuy nhiên  ví dụ như  vì thế 

 

2. Hội Y Tế thông báo rằng các y tá phải làm việc thêm hai tiếng mỗi ngày.  

___________________, số người học ngành này càng ngày càng ít. 

 Cuối cùng  Do đó  Ngoài ra 

 

3. Bài tập về nhà phải được nộp đúng hạn, ___________________, chúng sẽ bị trừ  

điểm. 

 bằng không  cho nên  và 

 

4. Rõ ràng là tiếng Pháp rất khó.  ___________________ vô số nét của tiếng Hán, 

tiếng Pháp vẫn dễ hơn nhiều. 

 Bởi vì  Hơn nữa  So với 

 

5. Nước Việt Nam có nhiều cảnh rất đẹp, ___________________ Vịnh Hạ Long 

và Hồ Gươm. 

 chắc chắn là  trước nhất  ví dụ như 
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Bài 15: Nguyễn Trãi 
 

Yết kiến: appear before the king Tham mưu: advisor 

Phục thù: revenge Hoang mang: confused, worried 

Mê tín: superstition Cống hiến: contribute 

 

Ông Nguyễn Trãi là con ông Bảng Nhãn Nguyễn 

Phi Khanh.  Đời nhà Hồ, ông đã thi đỗ tiến sĩ 

(1400).  Khi ông Nguyễn Phi Khanh bị nhà 

Minh bắt về Kim Lăng, ông theo khóc, lên đến ải 

Nam Quan không chịu trở lại.  Ông Phi Khanh 

bảo rằng:  “Con phải trở về mà lo trả thù cho 

cha, rửa thẹn cho nước, chứ đi theo khóc lóc mà 

làm gì?”  Từ đó ông trở lại, ngày đêm lo việc 

phục thù.  Ông ra giúp Bình Định Vương, bày 

mưu định kế để lo sự bình định. 

Khi Bình Định Vương về đánh ở Lỗi Giang, thì 

ông Nguyễn Trãi xin vào yết kiến, dâng bài sách 

bình Ngô.  Vua xem lấy làm hay, dùng ông ấy 

làm tham mưu. 

Cuối năm 1417 binh lương khí giới đầy đủ, Lê 

Lợi chọn ngày khởi binh vào sơ tuần tháng Giêng năm 1418.  Vì cuộc bại trận của 

nhà Hồ và nhà Hậu Trần, lòng người còn hoang mang, Nguyễn Trãi phải lợi dụng 

lòng mê tín của nhân dân.  Ông cho nhúng bút vào mật viết lên nhiều lá cây trong 

rừng tám chữ:  “Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần”, sau đó kiến theo đường mật 

ăn thủng lá thành hình 8 chữ kể trên.  Nhân dân cho là điềm thần dị, đồn đại rất 

nhiều nên người ta theo mỗi ngày một đông. 

Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa xưng là Bình Định Vương.  Bình Định Vương dẹp xong 

giặc Minh rồi, sai ông Nguyễn Trãi làm tờ báo cáo cho thiên hạ biết.  Tờ Bình Ngô 

Đại Cáo này làm bằng Hán văn, là một bản văn chương rất có giá trị trong đời Lê. 

Nguyễn Trãi là một người nhân nghĩa, cống hiến tất cả trí tuệ nghị lực của mình để 

đem sự độc lập cho quốc gia và sự hạnh phúc cho dân chúng. 
 

 

Nguyễn Trãi viết bài Bình Ngô Đại Cáo. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Ông Nguyễn Phi Khanh đã khuyên con như thế nào? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Nguyễn Trãi gặp Lê Lợi ở đâu? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Khi gặp Lê Lợi, Nguyễn trãi đã dâng gì cho vua? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Dựa trên lòng mê tín của dân chúng, ông Nguyễn Trãi đã dùng mưu gì để chiêu 

mộ binh lính? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Nguyễn Trãi là người như thế nào? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Từ đó ông trở lại, ngày đêm lo việc phục thù.  Từ “phục thù” có nghĩa là: 

 Làm ơn cho kẻ thù.  Tha thứ cho kẻ thù.  Trả mối thù lớn. 

 

2. Ông ra giúp Bình Định Vương, bày mưu định kế để lo sự bình định.  Từ “bày 

mưu định kế” có nghĩa là: 

 Cầm quân đánh giặc.  Đưa ra kế sách để 

giúp diệt giặc. 

 Giúp vua lên ngôi. 

 

3. Ông ra giúp Bình Định Vương, bày mưu định kế để lo sự bình định.  Từ “bình 

định” có nghĩa là: 

 Đi theo giặc.  Dẹp yên giặc giã.  Nổi lên dấy loạn. 

 

4. Khi Bình Định Vương về đánh ở Lỗi Giang, thì ông Nguyễn Trãi xin vào yết 

kiến, dâng bài sách bình Ngô.  Từ “yết kiến” có nghĩa là: 

 Gặp anh em.  Gặp bạn bè.  Gặp vua. 

 

5. Lê Lợi chọn ngày khởi binh vào sơ tuần tháng Giêng năm 1418.  Từ “sơ” có 

nghĩa là: 

 Cuối.  Đầu.  Giữa. 

 

6. Nhân dân cho là điềm thần dị, đồn đại rất nhiều nên người ta theo mỗi ngày 

một đông.  Từ “đồn đại” có nghĩa là: 

 Đóng binh ở một chỗ.  Giữ kín, không nói 

cho một ai. 

 Truyền miệng một 

cách rộng rãi. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Khi ong Nguyen Phi Khanh bi nha Minh 

bat ve Kim Lang, ong theo khoc, len den 

ai Nam Quan khong chiu tro lai. 

Con phai tro ve ma lo tra thu cho cha, 

rua then cho nuoc, chu di theo khoc loc 

ma lam gi? 

Ong ra giup Binh Dinh Vuong, bay muu 

dinh ke de lo su binh dinh. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc 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.) 

 

Khi Bình Định Vương về đáng ở Lỗi Giang, thì ông Nguyễn Trãi xin vào 

yết kiếng, dâng bày sách bình Ngô. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ông cho nhúng bút vào mặt viết lên nhiều lá cây trông rừng tám chử:  

“Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần”  (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Tập Làm Văn – Cách Kết Bài 

Nói gần, nói xa, chẳng qua nói thật.  Trong một bài văn, đoạn kết là phần khó viết 

nhất.  Rất nhiều khi người đọc cảm thấy thất vọng với kết cuộc, và điều đó có thể 

phá hủy tất cả những cảm nghiệm của họ đối với nguyên cả văn bản.  Đôi khi tác 

giả phải viết đi viết lại phần kết hàng chục lần.  Tuy nhiên, có những điều chúng ta 

có thể làm để việc này được thực hiện một cách dễ dàng hơn.  Một đoạn kết luận 

hay đạt được ba tiêu chuẩn này: 

1. Có cảm giác hoàn tất – Một đoạn kết hay phải có một cảm giác đặc biệt, và đó 

là cảm giác của sự hoàn tất:  không còn gì để tác giả phải nói.  Bài viết đã được 

gói gọn, tóm tắt và trói buộc lại một cách hoàn chỉnh nên người đọc cảm thấy 

thoả mãn. 

2. Cho người đọc một điều gì để suy nghĩ hoặc làm – Người đọc thích ngẫm 

nghĩ một chút sau khi đọc xong.  Họ thích có một điều gì để cân nhắc, phản 

ánh, một điều gì để họ giữ lại cho tương lai.  Theo lý tưởng, những tư tưởng của 

em sẽ nán lại trong tâm hồn người đọc sau khi họ đọc xong câu văn cuối cùng.  

Đấy thật sự là thử thách của việc làm văn. 

3. Đạt được những mong mỏi của người đọc – Qua phần mở đầu và thân bài, 

em đã tạo nên những mong mỏi và dự đoán trong tâm trí người đọc.  Phần kết 

bài của em phải đáp ứng những mong muốn đó, nó phải làm trọn sự hứa hẹn 

của tất cả những gì đã đi trước. 

NHỮNG CÁCH KẾT BÀI HAY 

1. Kết luận với một lời khuyên. 

Nếu bạn đang nghĩ về việc nhảy dù từ máy bay, xin hãy nghe tôi:  đừng suy 

nghĩ nữa. 

Dường như trong bản chất làm người, ta muốn khuyên bảo người khác làm những 

điều mình nghĩ họ nên làm.  Khuyên bảo là một cách tốt để kết bài.   

2. Kết luận với một điều gì em muốn người đọc ghi nhớ. 

Bạn luôn luôn phải nhớ giữ một chìa khóa dự trữ ở đâu đó.  Biết chừng đâu 

bạn sẽ cần đến nó.  

Cách này tương tự như một “lời khuyên” ở phía trên.  Cách này sẽ có hiệu quả vì 

nó để lại cho người đọc một điều gì rõ ràng, riêng biệt để suy ngẫm. 
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3. Kết luận với cảm tưởng lớn. 

Đến lúc phải đi, không một ai trong chúng em muốn rời nhau cả.  Trong khi 

em tạm biệt mọi người, em nghĩ về những cuộc vui chúng em đã có, và 

những trò gì chúng em sẽ chơi trong lần gặp sau này. 

Đôi khi, ở phần cuối của một sự kiện quan trọng, một cảm giác duy nhất (mong là 

một cảm giác tốt) sẽ đọng lại tràn trề trong chúng ta.  Cho dù chúng ta buồn tủi, 

hờn giận, hoặc sợ sệt, kết thúc bằng một cảm tưởng lớn thường có hiệu quả. 

4. Kết luận với một điều gì em muốn người đọc làm. 

Hãy hạ quyết tâm rèn luyện cơ thể ngày hôm nay.  Tắt ti-vi đi, đặt bất cứ 

sách vở gì em đang đọc xuống – đương nhiên là  ngoại trừ bài học này –  và 

hãy sống lành mạnh.  Em sẽ không hối tiếc. 

Đây là loại kết thúc rất mạnh mẽ.  Việc nói cho người đọc làm là một chuyện lớn 

bởi vì hầu hết chúng ta không muốn làm những việc người khác sai bảo.  Nhưng 

nếu em có một nguyện vọng chính đáng và quan trọng, thì loại kết thúc này có thể 

thích hợp.  Nó thường được dùng trong những bản văn thuyết phục liên quan đến 

những vấn đề chính trị, xã hội, và cộng đồng. 

5. Kết luận với điều em đã học hỏi. 

Em học được rằng em không nên nói dối tại vì làm như vậy chỉ đem lại cho 

em nhiều rắc rối thêm.  Từ nay về sau, em sẽ không nói dối.  Nếu em gặp 

khó khăn, em sẽ nói cho một người nào đó biết để họ giúp đỡ em. 

Đây là loại kết luận “bài học đạo đức” thường gặp trong những câu chuyện chúng 

ta từng nghe lúc còn bé.  Nó vẫn là một loại kết luận tốt cho các em và cả người 

lớn nữa. 
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6. Kết luận với lời giới thiệu hoặc phê bình. 

Tôi xin giới thiệu cuốn sách này cho bất cứ ai thích những cuộc phiêu lưu, 

mạo hiểm và những câu chuyện lý thú. 

hoặc 

Tuy rằng thức ăn cũng khá ngon và không quá đắt, e là tôi không thể giới 

thiệu nhà hàng này cho tất cả mọi người.  Ở đây rất ồn ào, và phục vụ thì 

chậm chạp.  Theo tôi nghĩ, những gia đình với trẻ em không nên chọn chỗ 

này. 

Rất giống như loại kết với “lời khuyên”, lời “giới thiệu/phê bình” cũng bảo người 

đọc nên hoặc không nên làm việc gì.  Nhưng “giới thiệu/phê bình” có vẻ thân thiện 

và nhẹ nhàng hơn.  Nó giống như là một sự đề nghị hoặc mời gọi hơn là một sự đòi 

hỏi. 

7. Kết luận với ý chính. 

Thế đấy, mặc dù có được một tư phòng sạch sẽ và không bị phá phách thì tốt 

đẹp, nhưng em vẫn chọn có một em trai hoặc em gái ngay bây giờ nếu có 

thể.  Điều mâu thuẫn là, nếu em có được người em đó, em sẽ ước gì em là 

con một sau khi áo em bị mất hoặc ipod của em bị làm hư.  Cuộc đời là như 

vậy.  Vật gì mình không có luôn luôn là vật mình ham muốn. 

Đoạn cuối của bài văn thường được người đọc nhớ rõ nhất.  Vậy tại sao không để 

lại điều quan trọng nhất mà em muốn họ ghi nhớ?  Kết luận với ý chính luôn là 

một cách tốt.  Cái khó là làm sao em phải gầy dựng dần dần lên và giữ ý chính đến 

sau cùng.  

8. Kết luận với một câu hỏi. 

Tôi vẫn cảm thấy rối rắm về việc đã xảy ra.  Nếu tôi rơi vào tình huống đó 

nữa, tôi sẽ làm giống như vậy không, hay là tôi sẽ có hành động khác? 

Nếu em mở bài với câu hỏi, vậy em có thể kết bài với câu hỏi không?  Tại sao 

nhiều người viết thích hỏi?  Tại sao câu hỏi có hiệu quả trong bài viết?  Toàn bộ cả 

văn bản chỉ dùng câu hỏi thôi có được không?  Đoạn văn này gợi ý gì cho em về 

việc ấy? 
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NHỮNG CÁCH KẾT BÀI KHÔNG TỐT 

1. Kết luận bằng cách loan báo. 

Hết.  Xong.  Chấm bút.   v.v.. 

Đây không phải là một đoạn kết của bài văn, nhưng chỉ là sự loan báo của sự kết 

thúc.  Nếu bài văn là một truyện con nít thì không sao, trường hợp độc giả là những 

người còn quá trẻ để nhận biết em đã viết xong, nhưng đây sẽ là một sự thất vọng 

lớn cho những người đã từng đọc nhiều. 

2. Kết luận với câu “Tôi mong bạn thích truyện của tôi.” 

Vậy thôi đó, tôi chỉ có bấy nhiêu để nói.  Tôi mong bạn thích truyện của tôi. 

Nếu ai đã thích mẫu truyện, phần cuối này sẽ làm họ thay đổi ý kiến.  Và nếu ai đã 

không thích nó, họ sẽ chẳng thích gì thêm chỉ vì người viết mong muốn họ thích. 

3. Kết luận dư thừa, không cần thiết 

Trong bài viết này, em đã bàn về chuyện này, chuyện kia… 

Phần kết luận này hoàn toàn dư thừa và vô vị.  Người đọc đã đọc phần mở đầu và 

thân bài rồi, hy vọng là họ sẽ biết em đã viết về những gì. 

4. Kết luận với câu “Nó chỉ là một giấc mơ.” 

Tôi sắp sửa… thì tôi tỉnh dậy.  Nó chỉ là một giấc mơ. 

Đừng để loại kết này cám dỗ em.  Người đọc thường không thích những câu 

chuyện được chấm dứt như thế này. 
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Bài Tập – Tập Làm Văn (Kết Bài) 

Dựa trên đề tài của bài tập mở bài và thân bài mà em đã viết trong những bài học 

trước, em hãy viết đoạn kết luận. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Bài 16: Trịnh Nguyễn Phân Tranh 
 

Kiêu hãnh: proud Chính trị: politics 

Hà hiếp: oppress Chuyên quyền: seize control 

Độc lập: independence Tai hại: disastrous 

 

Từ khi Trịnh Tùng diệt được họ Mạc, thu giang sơn lại cho nhà Lê, mỗi ngày một 

kiêu hãnh, chiếm giữ lấy quyền chính trị và lại hà hiếp nhà vua.  Năm 1599 đời vua 

Thế Tông nhà Lê, Trịnh Tùng thu xếp xong việc thông sứ với nhà Minh, và đã chịu 

nhường đất Cao Bằng cho con cháu nhà Mạc rồi, trong nước đã yên dần, bèn tự 

xưng làm Đô Nguyên Súy Tổng Quốc Chính Thượng Phu Bình An Vương rồi định 

lệ cấp bổng cho vua được thu thuế 1.000 xã, gọi là lộc thượng tiến, cấp cho vua 

5.000 lính để làm quân túc vệ.  Còn những việc đặt quan, thu thuế, bắt lính, trị dân, 

đều thuộc về họ Trịnh cả.  Chỉ có khi nào thiết triều hay là tiếp sứ thì mới cần đến 

vua mà thôi.  Từ đó về sau, họ Trịnh cứ thế tập làm vương, tục gọi là chúa Trịnh. 

Họ Nguyễn ở trong Thuận Hóa thấy họ Trịnh chuyên quyền, cũng tự xưng độc lập 

ở miền Nam, làm thành ra Nam Bắc đôi nơi và gây nên sự chiến tranh rất là tàn hại 

cho nước nhà. 

Họ Trịnh nhận định rằng nếu không sớm diệt họ Nguyễn thì rồi đây Nguyễn cũng 

sẽ tai hại không kém gì Mạc vừa qua.  Năm 1627 Trịnh Tráng (con Trịnh Tùng) 

mới sai quan vào Thuận Hóa giả tiếng nhà vua sai vào đòi tiền thuế từ ba năm về 

trước.  Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên tiếp sứ nhưng không chịu nộp thuế.  Trịnh 

Tráng lại sai sứ mang sắc vua Lê vào dụ chúa Sãi cho con ra chầu.  Chúa Sãi 

không chịu.  Trịnh Tráng thấy vậy, bèn quyết ý đánh họ Nguyễn, sai Nguyễn Khải 

và Nguyễn Danh Thế đem 5.000 quân đi làm tiên phong vào đóng ở xã Hà Trung 

(tục gọi là Cầu Doanh), rồi đem đại binh, rước vua Lê đi đánh mặt Nam. 

Kể từ năm 1627 đời vua Thần Tông lần thứ nhất, đến năm 1672 đời vua Gia Tông, 

vừa 45 năm, họ Trịnh, họ Nguyễn đánh nhau cả thảy 7 lần.  Trong bấy nhiêu lần, 

họ Nguyễn chỉ ra đánh họ Trịnh có một lần, đã lấy được 7 huyện ở phía nam sông 

Lam Giang, nhưng vì các tướng họ Nguyễn không đồng lòng với nhau, cho nên lại 

phải bỏ về giữ đất cũ. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Trịnh Tùng đã làm gì để thu lại giang sơn cho nhà Lê? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Sau khi thu lại giang sơn cho nhà Lê, Trịnh Tùng trở nên như thế nào? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Trong thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh, họ Trịnh và họ Nguyễn đánh nhau tất 

cả bao nhiêu lần? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Họ Nguyễn ra đánh họ Trịnh bao nhiêu lần? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Trong trận đầu tiên, họ Trịnh đã lấy cớ gì để đánh họ Nguyễn? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Từ khi Trịnh Tùng diệt được họ Mạc, thu giang sơn lại cho nhà Lê rồi, mỗi 

ngày một kiêu hãnh...  Từ “diệt” có nghĩa là: 

 Bắt bỏ tù.  Đánh bại.  Đày ra biên ải. 

 

2. ...Trịnh Tùng chiếm giữ lấy quyền chính trị và lại hà hiếp nhà vua.  Từ “quyền 

chính trị” có nghĩa là: 

 Ra luật pháp mới.  Thâu thuế.  Quyền điều hành một 

nước. 
 

3. ...Trịnh Tùng chiếm giữ lấy quyền chính trị và lại hà hiếp nhà vua.  Từ “hà 

hiếp” có nghĩa là: 

 Giúp cai trị nước.  Lấn át, bắt nạt.  Xây cung đình. 

 

4. Họ Nguyễn ở trong Thuận Hóa thấy họ Trịnh chuyên quyền, cũng tự xưng độc 

lập...  Từ “chuyên quyền” có nghĩa là: 

 Đoạt lấy toàn bộ 

quyền hành. 

 Giúp vua cai trị đất 

nước. 

 Vâng phục quyền của 

vua. 
 

5. Họ Nguyễn ở trong Thuận Hóa thấy họ Trịnh chuyên quyền, cũng tự xưng độc 

lập...  Từ “độc lập” có nghĩa là: 

 Lên làm vua.  Trở thành nô lệ.  Tự nắm quyền, không 

lệ thuộc ai. 
 

6. Họ Trịnh nhận định rằng nếu không sớm diệt họ Nguyễn thì rồi đây Nguyễn 

cũng sẽ tai hại...  Từ “nhận định” có nghĩa là: 

 Hiểu, ý thức được.  Không hiểu.  Làm ngơ. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Tu khi Trinh Tung diet duoc ho Mac, thu 

giang son lai cho nha Le roi, moi ngay 

mot kieu hanh, chiem giu lay quyen chinh 

tri va lai ha hiep nha vua. 

Ho Nguyen o trong Thuan Hoa thay ho 

Trinh chuyen quyen, cung tu xung doc 

lap o mien Nam. 

Ke tu nam 1627 vua Than Tong lan thu 

nhat, den nam 1672 doi vua Gia Tong, 

vua 45 nam, ho Trinh, ho Nguyen danh 

nhau ca thay 7 lan. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc 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.) 

 

Từ đó về xau, họ Trịnh cứ thế tặp làm vương, tục gọi là chũa Trịnh. (3 

lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Trông bấy nhiêu lầng, họ Nguyễn chỉ ra đáng họ Trịnh có một lần. (3 

lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Tập Làm Văn – Cách Sửa Bài 

“Khi tôi sửa bài, tôi chỉ làm nó dở thêm.  

Văn bản tôi không sửa là bản hay nhất.”  

Đây là một quan niệm sai, nhiều khi nảy 

sinh ra từ sự lo sợ và đôi lúc từ sự lười 

biếng.  Có khi nào những ý tưởng hoàn 

hảo được diễn đạt trôi chảy qua những 

từ ngữ hoàn hảo theo một trình tự hoàn 

hảo trong bản thảo đầu tiên không? 

Sửa bài gồm có ba phần: 

1. Xem Lại – Nhìn lại văn bản với đầy 

đủ sự quan sát và phê bình.  Đây là 

một quá trình để suy nghĩ lại về bài 

viết:  duyệt lại những lý luận, xét lại 

các bằng chứng, tinh lọc lại mục 

đích, bố trí lại cách trình bày, làm 

sống động lại những đoạn văn nhạt 

nhẽo. 

2. Chọn Từ – Thay đổi từ ngữ hay hơn 

và tránh sự lặp đi lặp lại. 

3. Đọc Duyệt – Đọc để tìm những sai 

sót, nhất là những lỗi ngữ pháp, 

chính tả, và dấu chấm câu. 

Việc xem lại văn bản rất quan trọng.  

Chọn từ và đọc duyệt chỉ nên được thực 

hiện sau khi văn bản đã được xem xét 

lại.  Nếu những ý tưởng trong bài quá dễ 

dự đoán, luận đề còn yếu, và cấu trúc lại 

lung tung, thì việc chọn từ và đọc duyệt 

sẽ không đem lại kết quả như mong 

muốn.  Vì vậy, trước hết hãy xem lại để 

thấy những gì em đã viết: 

 Có thật sự đáng viết chăng. 

 Nói lên những gì em muốn nói, và 

 Được người đọc hiểu. 

CẤU TRÚC CỦA VĂN BẢN 

 Văn bản đã đề cập đến tất cả những 

đòi hỏi của bài tập chưa? 

 Văn bản có đi theo một thể loại 

thích hợp không (Thí dụ: tường 

thuật, so sánh, tranh luận, v.v.) 

 Mỗi đoạn văn có sự thống nhất và 

mạch lạc không?  Văn bản được sắp 

xếp hợp lý và trôi chảy không?  

Người đọc có thể dễ dàng hiểu ý em 

không? 

 Đoạn mở bài thỏa đáng chưa?  Nói 

cách khác, phần giới thiệu đã bao 

gồm bối cảnh cho người đọc và một 

luận đề rõ rệt chưa? 

 Luận đề có biểu lộ mục đích, cấu 

trúc, và (nếu là văn bản tranh luận) 

quan điểm của người viết chưa? 

 Những đoạn thân bài có bàn về 

những điểm chính để trực tiếp hỗ 

trợ luận đề không? 

 Mỗi đoạn có một ý chính rõ ràng 

không? 

 Đã có đầy đủ những chi tiết và ví dụ 

cụ thể để hỗ trợ cho ý chính chưa? 

 Có những điểm nào trong văn bản 

có thể làm người đọc hiểu nhầm 

không? 

 Đoạn kết luận có phải là một sự 

chấm dứt hữu hiệu không, hoặc nó 

chỉ lặp lại phần giới thiệu mà thôi? 

 Đã có nhan đề thích hợp cho văn 

bản chưa? 
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QUÁ TRÌNH DUYỆT XÉT BÀI VĂN 

Sau đây là những điều giúp em sửa bài.  

Em không cần áp dụng tất cả chúng một 

lượt.  Em hãy chú tâm vào vài phạm vi 

chính để dùng mỗi lần xem lại bài. 

Những Bước Đầu 

1. Sau khi viết xong bản thảo đầu tiên, 

hãy nghỉ ngơi chặp lát.  Khi trở lại 

với văn bản, hãy trung thực với chính 

mình và đừng lười biếng.  Hãy tự 

hỏi:  mình thật sự nghĩ gì về bài viết. 

2. Suy nghĩ RỘNG LỚN, đừng chắp vá, 

sửa đổi lặt vặt.  Ở giai đoạn này, em 

nên nghĩ về những vấn đề lớn trong 

văn bản, chứ không phải những dấu 

hỏi, dấu chấm. 

3. Kiểm soát lại nội dung của văn bản.  

Chủ đề có thích hợp không, quá rộng 

hoặc quá hẹp?  Suốt cả bài, em có 

viết lạc đề không? 

4. Suy nghĩ trung thực về luận đề.  Em 

còn đồng ý với nó không?  Luận đề 

có nêu rõ một điểm sâu sắc không?  

Hoặc nó chỉ nói những gì bất cứ ai 

cũng nêu ra được về cùng một đề tài?  

Luận đề của em nói bao quát chung 

chung hoặc một khía cạnh cụ thể? 

5. Suy nghĩ về mục đích của văn bản. 

Phần mở bài có nói rõ những gì em 

định làm không?  Mục đích của em 

sẽ được người đọc nhận biết rõ ràng 

không? 

  

CẤU TRÚC CỦA CÂU 

 Tất cảc các câu đã đầy đủ chưa (có 

mệnh đề chính)? 

 Các câu có cấu trúc giống nhau, 

hoặc chúng được đa dạng hóa? 

 Đã sử dụng những từ chuyển tiếp để 

đảm bảo bài viết trôi chảy và thông 

suốt, kết nối những ý nghĩ liên quan 

với nhau hoặc báo hiệu cho sự thay 

đổi ý tưởng? 

 Tất cả những từ không cần thiết đã 

được xoá bỏ?  Tức là, các câu có 

tính súc tích không?  

 Đã sử dụng từ ngữ chính xác và 

tránh những lời nói sáo? 

 Giọng điệu, quan điểm, từ ngữ có 

thích hợp với người đọc không? 

 Đã sử dụng đúng thì (hiện tại, quá 

khứ, tương lai, v.v.)? 

 Những đại danh từ có liên hệ đúng 

với mệnh đề đi trước không?  (Thí 

dụ: “Trang đưa chiếc áo cho Hoà” 

là tiền đề.  Câu vừa rồi có thể được 

thay thế với những đại danh từ để 

trở thành “Chị ấy đưa nó cho anh 

ta”.)    

 Đã đọc duyệt để tìm các lỗi chính tả 

chưa? 

 Các câu có những dấu chấm đúng 

không? 

 Các từ được viết hoa hoặc viết tắt 

đúng không? 
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Những Bước Sau 

1. Duyệt lại sự thăng bằng của văn bản:  Có phần nào mất cân đối với những phần 

khác không?  Em có tốn nhiều thời gian cho một điểm nhỏ và bỏ mặc một điểm 

quan trọng hơn không?  Phải chăng em cung cấp nhiều chi tiết ở phần đầu và 

càng về sau các điểm càng mỏng manh? 

2. Xem lại những hứa hẹn với người đọc:  Bài viết của em có thực hiện những hứa 

hẹn của luận đề ở phần mở bài không?  Luận đề có đầy đủ sự hỗ trợ không?  

Giọng điệu và hình thức của văn bản có thích hợp với người đọc không? 

3. Nhìn lại cấu trúc: Văn bản có được viết theo một khuôn mẫu dễ hiểu không?  

Các câu có được chuyển tiếp từ điểm này qua điểm khác một cách trôi chảy 

không?  Câu chủ đề của từng đoạn có giới thiệu thích hợp cho đoạn văn không?  

Nếu sắp xếp lại, bài viết sẽ hay hơn không? 

4. Kiểm tra chi tiết:  Tất cả các sự kiện đều chính xác không?  Có câu nào gây ra 

sự hiểu nhầm chăng?  Em đã cung cấp đủ chi tiết để đáp ứng sự hiếu kỳ của 

người đọc chưa?  Em đã trích dẫn tất cả các nguồn thông tin chưa? 

5. Xét phần kết luận:  Đoạn văn cuối cùng có gói gọn văn bản một cách chặt chẽ 

và mạch lạc không?  Hay là bài viết chấm dứt một cách đột ngột?  Hoặc nó chết 

đi một cách chầm chậm, dư thừa, và không thoả đáng? 

NHỮNG PHƯƠNG PHÁP DUYỆT BÀI 

 Viết hoặc in ra giấy.  Có bản giấy trước mắt sẽ giúp em thấy được những sai 

sót rõ ràng hơn. 

 Đọc to ra.  Đây là một cách để xem bài viết của em trôi chảy đến chừng nào. 

 Hỏi thật nhiều và đừng ngần ngại trả lời chân thực.  Thí dụ, hãy hỏi rằng có 

những quan điểm đối lập nào mà em chưa lưu ý đến. 
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Bài Tập – Tập Làm Văn (Sửa Bài) 

Em hãy tìm một văn bản em đã từng viết (có thể từ những bài học trước, có thể từ 

bất cứ lúc nào trong quá khứ) và sửa lại bài văn ấy để được hay hơn. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Bản đồ Việt Nam ở thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh (1650) 
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Bài 17: Nguyễn Huệ 
 

Đóng đô: setup the capital at Chiếm giữ: capture 

Tháng Chạp: December Hôm trừ tịch: last day of the year 

Tự vận: suicide Tin cấp báo: emergency report 

 

Nguyễn Huệ khởi binh ở đất Tây Sơn 

(thuộc huyện An Khê, Bình Định) giúp 

hai anh là Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ 

đánh họ Trịnh và họ Nguyễn lập nên 

nghiệp lớn, được phong làm Bắc Bình 

Vương, đóng đô ở đất Phú Xuân. 

Năm 1788 quân nhà Thanh mượn tiếng 

sang cứu nhà Lê, chiếm giữ thành Thăng 

Long, có ý muốn lấy đất An Nam.  Bắc 

Bình Vương lên ngôi hoàng đế đặt niên 

hiệu là Quang Trung, rồi đem binh đi 

đánh giặc.  Vua Quang Trung truyền dụ 

nhủ bảo mọi người phải cố gắng đánh 

giặc giúp nước.  Đoạn rồi kéo quân ra 

Bắc, đến ngày 20 tháng Chạp thì đến núi 

Tam Điệp.   

Vua Quang Trung truyền cho tướng sĩ ăn 

Tết Nguyên Đán trước, để đến hôm trừ tịch thì cất quân đi, định ngày mùng 7 

tháng Giêng thì vào thành Thăng Long mở tiệc ăn mừng.  Đoạn rồi, truyền lệnh 

cho ba quân đến nghe lệnh điều khiển.  Quân sĩ được lệnh đều thu xếp đâu đấy, 

đến hôm 30 khua trống kéo ra Bắc. 

Ngày mùng 3 tháng Giêng (1789), quân ta chiếm đồn Hà Hồi rồi Ngọc Hồi.  Rạng 

sáng mùng 5, quân ta chiếm thành Đống Đa.  Các danh tướng Tàu như Hứa Thế 

Hanh, Tôn Sĩ Long tử trận, Sầm Nghi Đống thắt cổ tự vận.  Tôn Sĩ Nghị đang ngủ 

thì được tin cấp báo, bỏ cả ấn tín lại thành Thăng Long mà chạy về Tàu.  

Chỉ trong vòng bảy ngày mà quân ta đánh thắng quân Tàu mang lại tiếng vang cho 

nước nhà.  Vua Quang Trung vào thành giữa tiếng hoan hô của toàn dân. 

Vua Quang Trung mất năm 1792, làm vua được bốn năm, thọ được 40 tuổi. 

Vua Quang Trung đánh trận Đống Đa. 

Cuộc tiến quân của Vua Quang Trung vào thành 

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

  

1. Ba anh em họ Nguyễn là ai? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Quân nhà Thanh mượn lý do gì để đánh chiếm thành Thăng Long? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Bắc Bình Vương lên ngôi hoàng đế đặt niên hiệu là gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Tại sao vua lại truyền cho quân sĩ ăn Tết trước? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Trong vòng mấy ngày vua Quang Trung đã đánh thắng được quân Tàu? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Năm 1788 quân nhà Thanh mượn tiếng sang cứu nhà Lê, chiếm giữ thành 

Thăng Long...  Từ “chiếm giữ” có nghĩa là: 

 Đánh lấy, đoạt lấy.  Mượn.  Xin. 

 

2. Vua Quang Trung truyền dụ nhủ bảo mọi người phải cố gắng đánh giặc giúp 

nước.  Từ “truyền dụ” có nghĩa là: 

 Nộp đơn khiếu nại.  Phong chức.  Truyền lệnh (của 

vua). 
 

3. Đoạn rồi kéo quân ra Bắc, đến ngày 20 tháng Chạp thì đến núi Tam Điệp.  Từ 

“tháng Chạp” có nghĩa là: 

 Tháng 1.  Tháng 2.  Tháng 12. 

 

4. Vua Quang Trung truyền cho tướng sĩ ăn Tết Nguyên Đán trước, để đến hôm 

trừ tịch thì cất quân đi...  Từ “hôm trừ tịch” có nghĩa là: 

 Ngày cuối năm.  Ngày đầu năm.  Ngày giữa năm. 

 

5. Ngày mùng 3 tháng Giêng (1789), quân ta chiếm đồn Hà Hồi rồi Ngọc Hồi.  

Từ “tháng Giêng” có nghĩa là: 

 Tháng 1.  Tháng 2.  Tháng 12. 

 

6. Rạng sáng mùng 5, quân ta chiếm thành Đống Đa.  Từ “rạng sáng” có nghĩa 

là: 

 Giữa trưa.  Sáng sớm.  Tối. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Nam 1788 quan nha Thanh muon tieng 

sang cuu nha Le, chiem giu thanh Thang 

Long, co y muon lay dat An Nam. 

Bac Binh Vuong Len ngoi hoang de dat 

nien hieu la Quang Trung, roi dem binh 

di danh giac. 

Chi trong vong bay ngay ma quan ta 

danh thang quan Tau mang lai tieng 

vang cho nuoc nha. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc 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.) 

 

Vua Quang Trung truyền dụ nhũ bảo mọi người phải cố gắn đánh giặt 

giúp nước. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Quân sĩ được lện điều thu xếp đâu đấy, đến hôm 30 khua trống kéo ra 

Bắt. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



 

 178 Tiếng Nước Tôi 

Nhân Cách Hóa 

Nhân cách hóa là gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật... bằng những từ ngữ vốn 

được để gọi hoặc tả con người; làm cho thế giới loài vật, cây cối, đồ vật... trở nên 

gần gũi với con người, biểu thị được những suy nghĩ, tình cảm của con người. 

Có ba kiểu nhân cách hóa thường gặp là: 

1. Dùng với những từ vốn gọi người để gọi vật. 

Thí dụ: 

Từ đó, lão Miệng, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay lại thân mật 

sống với nhau, mỗi việc, không ai tị ai cả. 

2. Dùng những từ vốn chỉ hoạt động, tính chất của người để chỉ hoạt động, tính 

chất của vật. 

Thí dụ : 

Ông trời mặc áo giáp đen ra trận. 

Muôn nghìn cây mía múa gươm. 

Kiến hành quân đầy đường. 

3. Trò chuyện, xưng hô với vật như đối với người. 

Thí dụ : 

Trâu ơi, ta bảo trâu này, 

Trâu ra ngoài ruộng, trâu cầy với ta, 
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Bài Tập – Nhân Cách Hóa 

Hãy chỉ ra và nêu tác dụng của phép nhân cách hóa trong đoạn văn sau: 

Bến cảng lúc nào cũng đông vui.  Tàu mẹ, tàu con đậu đầy mặt nước.  Xe 

anh, xe em tíu tít nhận hàng về, chở hàng ra.  Tất cả đều bận rộn. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Vua Quang Trung Nguyễn Huệ 
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Bài 18: Nguyễn Ánh 
 

Thu phục: gather and conquer Hiến phù: offer up the prisoners of 

war 

Pháp trường: execution ground Xử trị: punish, execute 

Quật: dig up Hàng: surrender 

 

Nguyễn Ánh khởi binh chống nhà Tây Sơn ở đất Gia 

Định từ năm 1778, sau 24 năm, mới diệt được nhà 

Tây Sơn, thu phục được giang sơn cũ của chúa 

Nguyễn khi xưa và hợp cả nam bắc lại làm một mối.  

Khi việc đánh dẹp xong rồi, Nguyễn Ánh xưng đế 

hiệu, đặt quốc hiệu là Việt Nam, đóng đô ở Phú 

Xuân, tức là Huế bây giờ. 

Khi lấy được đất Bắc Hà rồi, vua Gia Long xuống 

chỉ tha cho dân một vụ thuế, và thăng thưởng cho các 

tướng sĩ.  Vua Gia Long lại phong tước cho con cháu 

nhà Lê, nhà Trịnh, cấp cho ruộng đất và trừ phong 

dịch cho dòng dõi hai họ ấy để giữ việc thờ phụng tổ 

tiên. 

Đến tháng 7 năm 1802, vua Gia Long về kinh, đem vua tôi nhà Tây Sơn về làm lễ 

hiến phù ở đền Thái Miếu, rồi đem ra tận pháp trường xử trị.   Lại sai quật mả vua 

Thái Đức Nguyễn Nhạc và vua Thái Tổ Nguyễn Huệ lên, đem vứt thây đi, còn đầu 

thì đem bỏ giam ở trong ngục tối.  Những văn thần nhà Tây Sơn như Ngô Thì 

Nhiệm, Phan Huy Ích ra hàng, đem nọc ra đánh ở trước văn miếu, rồi tha cho về. 

Vua Gia Long định tội, thưởng công xong rồi, lo sửa sang mọi việc; làm đền Cần 

Chính để lập thường triều, đền Thái Hòa để lập đại triều; lại sai quân dân xây thành 

kinh đô và hoàng thành cùng các thành trì ở ngoài các doanh trấn. 

Tuy rằng vua Gia Long đã đặt niên hiệu, lên ngôi từ năm 1802, nhưng mãi đến 

năm 1804, tức là Gia Long tam niên, vua nhà Thanh mới sai sứ sang phong vương.  

Đến năm 1806, vua Gia Long mới làm lễ xưng đế hiệu ở đền Thái Hòa. 

 

 

Nguyễn Ánh xưng đế, lấy hiệu là Gia 

Long. 



 

 182 Tiếng Nước Tôi 

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

  

1. Sau bao nhiêu năm Nguyễn Ánh mới thu phục được giang sơn? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Vua Gia Long lên ngôi, đặt quốc hiệu là gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Vua Gia Long làm gì với mả của Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Vua Gia Long làm gì với những văn thần nhà Tây Sơn? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Vua Gia Long làm lễ xưng đế năm nào? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Nguyễn Ánh ...sau 24 năm, mới diệt được nhà Tây Sơn, thu phục được giang 

sơn cũ của chúa Nguyễn.  Từ “thu phục” có nghĩa là: 

 Chia cắt đất đai và 

dâng cho người. 

 Lấy lại đất đai đã 

mất. 

 Xây dựng lại đất đai. 

 

2. Khi lấy được đất Bắc Hà rồi, vua Gia Long xuống chỉ tha cho dân một vụ thuế.  

Từ “chỉ” có nghĩa là: 

 Lệnh của vua bằng 

văn bản. 

 Sớ tâu lên cho vua.  Sợi dây dùng để khâu. 

 

3. Vua Gia Long lại phong tước cho con cháu nhà Lê, nhà Trịnh... Từ “phong 

tước” có nghĩa là: 

 Ban tặng chức vị.  Giam cầm.  Xử tử. 

 

4. ...vua Gia Long về kinh, đem vua tôi nhà Tây Sơn... ra tận pháp trường xử trị.  

Từ “pháp trường” có nghĩa là: 

 Nơi hành hình.  Nơi làm luật pháp.  Trường học Pháp. 

 

5. Lại sai quật mả vua Thái Đức Nguyễn Nhạc và vua Thái Tổ Nguyễn Huệ lên...  

Từ “quật” có nghĩa là: 

 Chôn cất.  Đào lên.  Sửa sang lại. 

 

6. Những văn thần nhà Tây Sơn... ra hàng, đem nọc ra đánh...  Từ “hàng” có 

nghĩa là: 

 Chịu thua, chịu thần 

phục. 

 Chống cự lại.  Xếp theo thứ tự. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Khi viec danh dep xong roi, Nguyen Anh 

xung de hieu, dat quoc hieu la Viet Nam, 

dong do o Phu Xuan, tuc la Hue bay gio. 

Khi lay duoc dat Bac Ha roi, vua Gia 

Long xuong chi tha cho dan mot vu thue, 

va thang thuong cho cac tuong si. 

Den nam 1806, vua Gia Long moi lam le 

xung de hieu o den Thai Hoa. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc 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.) 

 

Nguyễn Ánh khởi binh chống nhà Tây Sơn ở đất Gia Định từ năm 1778, 

sau 24 năm, mới diệc được nhà Tây Sơn, thư phục được giăng sơn cũ 

của chúa Nguyễn khi xưa. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Nhứng văn thầng nhà Tây Sơn ra hàng, đem nọc ra đáng ở trước văn 

miếu, rồi tha cho về. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Thơ Lục Bát 

Thơ lục bát là loại thơ thuần túy Việt Nam bắt nguồn từ ca dao, vốn là loại văn 

chương bình dân truyền khẩu. 

Thơ lục bát chia ra làm câu lục (6 chữ) và câu bát (8 chữ).  Thơ lục bát bắt đầu 

bằng câu lục, tiếp theo là câu bát rồi lại đến câu lục... cứ như vậy cho hết bài.  Bao 

nhiêu câu cũng được, điều cốt yếu là phải gieo đúng vần và phải theo đúng luật. 

LUẬT BẰNG TRẮC 

Luật bằng trắc của thơ lục bát như sau: 

b B t T b B 

b B t T b B t B 

Bằng (b, B):  là những chữ không dấu hoặc dấu huyền. 

Trắc (t, T):  là những chữ có dấu sắc, hỏi, ngã hoặc dấu nặng.  

Những chữ viết hoa thì phải theo cho đúng luật bằng trắc (chữ thứ 2, 4 và 6 của 

câu lục, chữ thứ 2, 4, 6 và 8 của câu bát). 

LUẬT BẤT LUẬN 

Nhất tam ngũ bất luận, 

Nhị tứ lục phân minh. 

Nghĩa là chữ thứ nhất, thứ ba và thứ năm trong mỗi câu không cần phải theo luật;  

chữ thứ nhì, thứ tư và thứ sáu cần phải theo luật rành rẽ. 

Thí dụ: 

Năm xưa tận bến đò này, 

Người đi xin nhớ đến ngày hồi hương. 
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CÁCH GIEO VẦN 

Chữ cuối cùng của câu lục sẽ cùng vần với chữ thứ sáu của câu bát.  Chữ cuối cùng 

của câu bát sẽ cùng vần với chữ cuối của câu lục tiếp theo.  Khi vần được gieo ở 

trong câu thì gọi là yêu vận; khi ở cuối câu thì gọi là cước vận. 

Thí dụ: 

Chiếc thuyền lơ lửng bên sông, 

Biết đem tâm sự ngỏ cùng ai hay. 

Chắc chi thiên hạ đời nay, 

Mà đem non nước làm rầy chiêm bao. 

Đã buồn về trận mưa rào, 

Lại đau vì nỗi ào ào gió đông. 

Mây trôi nước chảy xuôi dòng, 

Chiếc thuyền hờ hững bên sông một mình. 

Nguyễn Trãi 

Trong câu bát, nếu chữ thứ sáu thuộc thượng bình thanh (không dấu) thì chữ thứ 

tám phải thuộc hạ bình thanh (có dấu huyền), hoặc trái lại. 

Thí dụ: 

Lựu phun lửa hạ mai chào gió đông. 

Chào:  hạ bình thanh (hay trầm bình). 

Đông:  thượng bình thanh (hay phù bình). 

 

Ngàn sương rắc bạc, lá ngô rụng vàng. 

Ngô:  thượng bình thanh. 

Vàng:  hạ bình thanh. 

Khi nào câu lục chia ra làm 2 đoạn rõ rệt thì chữ thứ nhì có thể đổi ra trắc được. 

Thí dụ: 

Khi gió mát, lúc trăng trong. 
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LỤC BÁT BIẾN THỂ 

Thơ lục bát biến thể là loại thơ lục bát thỉnh thoảng có xen vào một ít câu mà cách 

hiệp vận và luật bằng trắc bị biến đổi. 

1. Cách Hiệp Vận Biến Đổi 

Chữ cuối câu lục vần với chữ thứ tư câu bát, chứ không vần với chữ thứ sáu câu 

bát như thể lục bát thường. 

Thí dụ: 

Đầu thời đội nón cỏ may, 

Mặt võ mình gầy, cầm sách giờ lâu. 

Truyện Lý Công 

 

2. Luật Bằng Trắc Biến Đổi 

Vì chữ yêu vận trong câu bát đổi chỗ, nên luật bằng trắc của câu bát cũng biến đổi 

như sau: 

t T b B t T b B 

Thí dụ: 

Mặt võ mình gầy, cầm sách giờ lâu. 

Luật bằng trắc của câu lục nhiều khi cũng biến đổi như sau: 

t T b B t B 

Thí dụ: 

Chẳng giậm thì thuyền chẳng đi. 

3. Số Chữ Biến Đổi 

Cách đặt câu theo lục bát, song thỉnh thoảng xen vào những câu không tuân lệ lục 

bát. 

Thí dụ: 

Sông kia nước chảy đôi dòng, 

Đèn khêu hai ngọn anh trông ngọn nào? 

Muốn tắm mát lên ngọn sông Đào, 

Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh. 

Đôi tay vịn cả đôi cành, 

Quả chín thì hái, quả xanh thì đừng. 
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Bài Tập – Thơ Lục Bát 
 

1. Luật bất luận là gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Em hãy làm hai câu thơ theo thể lục bát để tả một người bạn. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Em hãy làm bốn câu thơ theo thể lục bát nói về tình thương của cha mẹ. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Lãnh thổ Việt Nam qua các thời đại. 
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Bài 19: Tục Lệ Cưới Hỏi 
 

Quy định: rule, regulation Cơ Bản: fundamental 

Phù hợp: appropriate, accordable Thời đại: era, age 

Diễn tiến: progression Trào lưu: trend, fads 

 

Cưới hỏi hay hôn lễ là một lễ trọng có 

quy định chặt chẽ của dân tộc Việt từ 

trước tới nay không có gì thay đổi trên 

nền tảng cơ bản, chỉ có một số lễ tục 

thay đổi để phù hợp với thời đại.  

Hôn lễ là quy cách diễn tiến các tiết mục 

tổ chức cùng nghi thức khấn vái trong 

việc dựng vợ gả chồng theo truyền thống 

từ xưa của tổ tiên.  Ngày nay vấn đề cha mẹ định đoạt chuyện lứa đôi không còn 

nữa.  Trai gái tự do quen biết nhau, tìm hiểu nhau thân thiết trước, nhưng khi quyết 

tâm tính chuyện ăn đời ở kiếp xây dựng mái ấm gia đình thì nhất thiết phải có sự 

lạc thành hôn lễ, tức là phải có lễ hỏi, lễ cưới, có lễ vật, được đông đủ cha mẹ thân 

thuộc tham dự chứng tri, đẹp mặt nở mày người sống, có lễ bái gia tiên rạng rỡ 

vong linh tổ tiên họ tộc, đúng nền nếp lễ giáo gia phong, bảo tồn mỹ tục của xã 

hội, đất nước, nêu gương tốt cho hậu thế.  Ca dao từng nhắn nhủ:   

Dẫu yêu nhau thắm thiết đậm đà 

Nếu chưa hôn lễ, chưa nên vợ chồng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngựa anh đi trước, võng nàng theo sau 
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Lễ cưới nếu theo đúng quy thức được chia ra như sau: 

1. Lễ Vu Quy – Lễ Vu Quy được tổ chức tại nhà họ gái như sau: 

 Lễ nhập gia – Họ nhà trai đến, báo cho họ nhà gái biết để xin vào. 

 Lễ trình sính phẩm – Gồm đôi đèn, cặp rượu, trà, mâm trầu cau và các quả 

bánh, trái cây. 

 Lễ bái gia tiên – Nghi thức của lễ gia tiên là người điều hành lễ đứng ra 

quay mặt vào bàn thờ, chú rể đứng bên phải và cô dâu đứng bên trái người 

điều hành lễ.  Thân tộc họ đàng gái đứng bên phải cạnh bàn thờ.  Thân tộc 

họ đàng trai đứng bên trái cạnh bàn thờ (nam tả nữ hữu tính từ hướng trong 

bàn thờ nhìn ra). 

 Lễ khai lộc – Lễ khai lộc là nghi thức mở mâm trầu. 

 Lễ trình sính nghi – Mẹ chồng hay đại diện đeo cho cô dâu nữ trang như 

bông tai, dây chuyền và vòng xuyến trong lễ này. 

 Lễ yết kiến nhạc phụ mẫu – Chú rể ra mắt cha mẹ vợ và họ hàng thân 

thuộc bên nhà vợ.  Sau nghi thức này cô dâu chú rể được phép gọi cha mẹ 

nhau. 

 Lễ thân nghinh (Lễ rước dâu) – Xin rước dâu và cung thỉnh quý tộc họ 

nhà gái đưa dâu và mời dự tiệc tại nhà trai. 

2. Lễ Thành Hôn – Lễ thành hôn tổ chức tại họ nhà trai như sau: 

 Lễ trình sính phẩm – Lễ vật của nhà gái dâng cúng thường đôi đèn tống 

hôn và hai quả bánh. 

 Lễ bái gia tiên – Nghi thức của lễ này giống như trong lễ Vu Quy. 

 Lễ yết kiến công cô – Trong lễ này cô dâu ra mắt cha mẹ chồng, bái yết cha 

mẹ chồng và họ hàng thân thuộc bên nhà chồng. 

 Lễ phu thê giao bái – Vợ chồng giao bái hiệp cẩn. 

 Lễ từ quy – Nhà gái xin cáo từ ra về. 

 Lễ tiễn đưa – Họ nhà trai tiễn đưa nhà gái ra về. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Lễ Vu Quy được tổ chức ở đâu? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Trong lễ bái gia tiên, thân tộc họ đàng trai đứng ở đâu? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Mẹ chồng hay đại diện họ nhà trai đeo nữ trang cho cô dâu trong trong lễ nào? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Lễ rước dâu còn được gọi là gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Người ta làm gì trong lễ yết kiến công cô? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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▲ Lễ Nhập Gia  

Lễ Trình Sính Phẩm ▲  

Lễ Khai Lộc ▲  

▲ Lễ Bái Gia Tiên  

◄ Sính Phẩm  
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Phu Thê Giao Bái ►  

▲ Lễ Trình Sính Nghi  

Lễ Yết Kiến Nhạc Phụ Mẫu ▲  

▲ Lễ Thân Nghinh 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Cưới hỏi hay hôn lễ là một lễ trọng có quy định chặt chẽ của dân tộc Việt từ 

trước tới nay...  Từ “quy định” có nghĩa là: 

 Nền nếp phải theo.  Việc cần ghi nhớ.  Việc không cần làm. 

 

2. ...chỉ có một số lễ tục thay đổi để phù hợp với thời đại.  Từ “phù hợp” có 

nghĩa là: 

 Đúng với sự yêu cầu.  Khác với sự yêu cầu.  Ngược lại. 

 

3. Hôn Lễ là quy cách diễn tiến các tiết mục tổ chức...  Từ “diễn tiến” có nghĩa 

là: 

 Sắp đặt.  Trình diễn trên sân 

khấu. 

 Xảy ra theo thứ tự. 

 

4. ...bảo tồn mỹ tục của xã hội, đất nước, nêu gương tốt cho hậu thế.  Từ “mỹ tục” 

có nghĩa là: 

 Những thói quen.  Phong tục của một 

dân tộc. 

 Phong tục tốt đẹp. 

 

5. ...nam tả nữ hữu tính từ hướng trong bàn thờ nhìn ra.  Từ “tả” có nghĩa là: 

 Bên phải.  Bên trái.  Ở giữa. 

 

6. ...nam tả nữ hữu tính từ hướng trong bàn thờ nhìn ra.  Từ “hữu” có nghĩa là: 

 Bên phải.  Bên trái.  Ở giữa. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Cuoi hoi hay hon le la mot le trong co 

quy dinh chat che cua dan toc Viet tu 

truoc toi nay. 

Hon le la quy cach dien tien cac tiet muc 

to chuc cung nghi thuc khan vai trong 

viec dung vo ga chong theo truyen thong 

tu xua cua to tien. 

Me chong hay dai dien deo cho co dau 

nu trang nhu bong tai, day chuyen va 

vong xuyen trong le nay. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc 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.) 

 

Chú rể ra mắt tra mẹ vợ và họ hằng thân thuột bên nhà vợ. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Trong lễ nài cô dâu ra mắc cha mẹ chồng, bái yết cha mẹ chồng và họ 

hàng thân thuộc bên nhà trồng. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Tục Ngữ 

Tục:   thói quen lâu đời trong dân chúng. 

Ngữ: lời nói. 

Tục ngữ là những câu nói được nhiều người dùng, truyền từ đời này sang đời khác.  

Tục ngữ còn có thể phân biệt thành hai loại: 

1. Ngạn ngữ:  Lời nói do người xưa truyền lại (ngạn:  lời người xưa).  Ngạn ngữ 

hay tục ngữ khi có mục đích thuần túy giáo dục thì gọi là cách ngôn (lời nói 

dùng làm khuôn thước). 

2. Phương ngôn:  Tục ngữ của từng miền. 

Thí dụ: 

Quảng Nam hay cãi, 

Quảng Ngãi hay co, 

Bình Định hay lo, 

Thừa Thiên ních hết. 

HÌNH THỨC 

Tục ngữ thường theo những hình thức dưới đây: 

 Có vần nối liền giữa câu (vần liền): 

Ăn cây nào, rào cây nấy. 

 Có vần cách chữ trong câu (vần cách): 

Không thầy đố mày làm nên. 

 Có yêu vận giữa hai câu: 

Không ai giàu ba họ, có ai khó ba đời? 

 Không vần: 

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. 

 Có đối: 

Bán anh em xa, mua láng giềng gần. 
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NỘI DUNG 

Tục ngữ thường có tính cách giáo dục.  Ðó là những lời mà ông bà cha mẹ khuyên 

răn con cháu hay là những kinh nghiệm khôn ngoan của những bậc tiền bối lưu 

truyền lại cho kẻ hậu sinh.  Vì vậy, tục ngữ bao hàm nhiều vấn đề. 

 Về luân thường đạo lý: 

Ðói cho sạch, rách cho thơm. 

Ăn cây nào, rào cây nấy. 

Anh em như thể tay chân. 

Uống nước nhớ nguồn. 

 Về phép xử thế: 

Ăn trông nồi, ngồi trông hướng. 

Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. 

Nhất có râu, nhì bầu bụng. 

 Về kinh nghiệm trường đời: 

Có chồng như gông đeo cổ. 

Có tiền mua tiên cũng được. 

Khôn ba năm, dại một giờ. 

 Về tâm lý người đời: 

Thương thì trái ấu cũng tròn, ghét thì bồ hòn cũng méo. 

Gần sợ dạ, lạ sợ áo quần. 

Gần chùa kêu bụt bằng anh. 

 Về phong tục tập quán: 

Phép vua thua lệ làng. 

Lễ quanh năm không bằng rằm tháng giêng. 

Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng. 
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 Về thời tiết và mùa màng: 

Mỡ gà thì gió, mỡ chó thì mưa. 

Cơn đằng đông, vừa trông vừa chạy, cơn đằng nam, vừa làm vừa chơi. 

Trời nắng tốt dưa, trời mưa tốt lúa. 

 Về những nhận định thông thường: 

Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. 

Gái mười bảy bẻ gãy sừng trâu. 

Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. 

Thành Ngữ 

Thành ngữ là những lối nói được nhiều người quen dùng.  Thành ngữ khác với tục 

ngữ vì thành ngữ thường được lồng trong một câu và tự nó chưa được đầy đủ ý 

nghĩa.  Thành ngữ thường được dùng để chỉ tính chất đặc biệt của một người hay 

một sự việc. 

Thí dụ:  

nhanh như chớp. 

chậm như rùa. 

trơ mắt ếch. 

anh hùng rơm. 

mới mở cửa mả (= rất lù đù, khù khờ). 
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Bài Tập – Tục Ngữ/Thành Ngữ 
 

1. Em hãy cho biết hình thức của các câu tục ngữ sau đây: 

a. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b. Học thầy không tầy học bạn. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Em hãy cho biết ý nghĩa của các câu tục ngữ sau đây: 

a. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b. Tiên học lễ, hậu học văn. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Bài 20: Tục Lệ Tết 
 

Thiêng liêng: sacred Phong tục: customs 

Phong phú: rich, extensive Quan niệm: idea, belief 

Giao thừa: New Year’s eve Thịnh vượng: prosperous, thriving 

Tết Nguyên Đán (hay còn gọi là Tết Âm Lịch) là lễ hội lớn nhất và quan trọng nhất 

trong năm.  Nó có ý nghĩa rất thiêng liêng trong văn hóa người Việt vì đây là dịp 

để người Việt nhớ về cội nguồn, ông bà tổ tiên.  Những phong tục xung quanh 

ngày Tết rất phong phú.  Dưới đây là một số tập tục truyền thống và những điều 

kiêng kỵ trong những ngày Tết. 

TRƯỚC GIAO THỪA 

1. Tống Cựu Nghênh Tân 

Người Việt Nam thường dành khoảng một tuần trước Tết để dọn dẹp và trang trí 

nhà cửa.  Bếp được dọn dẹp sạch sẽ trước ngày 23 tháng Chạp 

để làm lễ tiễn Táo Quân.  Theo quan niệm của người Việt Nam, 

quét dọn nhà cửa sẽ loại bỏ được những xui xẻo của năm cũ.  

Trước thời điểm giao thừa, bàn thờ tổ tiên cũng được lau dọn 

sạch sẽ và bày biện với mâm ngũ quả, bánh chưng, mứt, kẹo, 

rượu… để dâng cúng tổ tiên, ông bà.  Người Việt trang trí nhà 

cửa đón Tết với các loại hoa Tết.  Miền Bắc thường chọn cành 

đào đỏ để cắm trên bàn thờ hay trang trí trong nhà vì theo 

quan niệm màu  đỏ sẽ mang lại may mắn.  Miền Trung và 

miền Nam lại dùng cành mai vàng vì màu vàng tượng trưng 

cho sự vinh hiển cao sang.  Cây quất cũng được dùng để 

trang trí phòng khách ngày Tết.  Cây quất với lộc xanh mơn 

mởn, hoa trắng lốm đốm, quả chín vàng tượng trưng cho sự 

sinh sôi thịnh vượng.  

2. Thăm Mộ Tổ Tiên 

Từ ngày 23 đến ngày 30 tháng Chạp, con cái trong gia 

đình tề tựu đông đủ cùng nhau đi thăm, quét dọn mồ 

mả tổ tiên và đem theo hương, đèn, hoa quả để cúng 

mời vong linh tổ tiên về ăn Tết với con cháu.  
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3. Đưa Táo Quân Về Trời 

Người Việt cho rằng trong mỗi gia đình đều có vị Táo 

Quân (Thần Bếp) trông nom cuộc sống của họ.  Hằng 

năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp, Táo Quân sẽ phải về 

trời để bẩm báo với Ngọc Hoàng mọi việc trong gia 

đình trong năm qua, do vậy cứ vào ngày này người 

dân Việt Nam thường sắm sửa lễ vật rất long trọng 

làm lễ tiễn Táo Quân về chầu Ngọc Hoàng.  Theo tục 

lệ, tiễn Táo Quân về trời ngoài mâm cơm còn có áo 

mão bằng giấy, đôi hia và con cá chép thả trong chậu nước để Táo Quân cưỡi về 

trời.  

4. Lễ Rước Vong Linh Ông Bà 

Đây là lễ mời ông bà về ăn Tết với con cháu.  Vào 

chiều ngày 30 tháng Chạp, trên bàn thờ tổ tiên được 

bày một mâm cỗ bao gồm trái cây và thức ăn.  Người 

gia trưởng thắp hương dâng lên bàn thờ cầu xin tổ tiên 

chứng giám và phù hộ cho gia tộc được nhiều phước 

lành trong năm mới.  Sau đó mọi người trong gia tộc 

đều chắp tay cung kính thỉnh vong linh ông bà về ăn 

Tết.  

GIAO THỪA 

Giao thừa là thời khắc rất thiêng liêng đối với người Việt Nam.  Người Việt cổ 

quan niệm mỗi năm thiên đình lại thay toàn bộ quan quân trông nom việc hạ giới, 

năm nào các quan giỏi giang, liêm khiết thì hạ giới sẽ được mùa, ít thiên tai, không 

có chiến tranh, bệnh tật…  Trái lại gặp phải ông quan lười biếng, kém cỏi, tham 

lam thì hạ giới chịu mọi thứ khổ.  Họ hình dung phút giao thừa là lúc bàn giao, 

quân đi quân về tấp nập vội vã.  Lúc ấy các gia đình mang xôi gà, bánh trái, hoa 

quả ra ngoài trời cúng với lòng thành tiễn đưa người nhà trời đã cai quản mình năm 

cũ và đón người nhà trời mới xuống làm nhiệm vụ cai quản hạ giới năm tới.  

SAU GIAO THỪA 

1. Lì-Xì 

Sau giao thừa có tục mừng tuổi hay lì-xì.  Trước hết 

con cháu mừng tuổi ông bà, cha mẹ.  Ông bà, cha mẹ 

chuẩn bị một ít tiền để mừng tuổi các con cháu.  Những 

người lớn trong gia đình, họ hàng, bạn bè của cha mẹ 

cũng tặng các em những món tiền nho nhỏ và chúc các 
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em chóng lớn, học hành đỗ đạt trong năm tới.  Tiền được cho vào những phong 

bao màu đỏ vì màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn.  

2. Tục Xông Nhà 

Tục xông nhà đã có lâu đời ở nước ta.  Người Việt Nam quan niệm rằng vào ngày 

mùng Một, nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn thì cả năm cũng sẽ được tốt lành 

thuận lợi.  Người khách đến thăm nhà đầu tiên trong một năm cũng vì thế mà rất 

quan trọng.  Cho nên cứ cuối năm, mọi người có ý tìm xem những người nào vui 

vẻ, linh hoạt, đạo đức và thành công trong bà con hay láng giềng để nhờ sang 

thăm.  Tục này gọi là tục xông nhà.  Người khách đến xông nhà phải đến thăm 

sáng sớm ngày mùng Một (vì muốn là khách đầu tiên) mang theo quà biếu như trái 

cây, bánh và tiền lì-xì cho trẻ con trong nhà.  Chủ nhà, do đã sắp đặt trước sẽ tiếp 

đón niềm nở và nhận những lời chúc tốt lành.  Người đến xông nhà thường chỉ đến 

thăm, chúc Tết chừng năm hay mười phút chứ không ở lại lâu để cho mọi việc 

trong năm của chủ nhà cũng được trôi chảy thông suốt.  

3. Tục Thăm Viếng 

Đây là lúc chủ nhà tiếp đón bạn bè gia quyến đến thăm và cũng đi thăm trả lễ. 

Thông thường ngày mùng Một được dành để chúc thọ những bậc trưởng thượng, 

họ hàng.  Ngày mùng Hai dành cho thầy cô giáo, và ngày mùng Ba là để thăm hỏi 

vui chơi với bạn bè.  

4. Lễ Mừng Thọ 

Ở Việt Nam ngày xưa ít ai nhớ chính xác ngày sinh 

tháng đẻ nên vào dịp đầu xuân thường tổ chức mừng 

thọ thất tuần, bát tuần, cửu tuần… tính theo tuổi ta vào 

ngày đầu năm.  Ngày Tết cũng là dịp mọi người đang 

rảnh rỗi, con cháu tụ tập đông vui.  Vì thế, vào ngày 

đầu năm, con cháu tụ tập để chúc thọ cho ông bà, cha 

mẹ. 

TỤC KIÊNG CỮ 

Theo quan niệm, trong ngày đầu năm mà có nhiều điều tốt đẹp thì cả năm đó chắc 

chắn sẽ có nhiều điều tốt đẹp đến cho mọi người, do đó người Việt có một số kiêng 

kỵ sau: 

1. Kiêng Mai Táng:  

Ngày Tết có ý nghĩa rất thiêng liêng.  Những gia đình có người ốm nặng vào dịp 

Tết thường tìm mọi cách thuốc thang để duy trì sự sống cho người bệnh qua dịp 

Tết.  Chẳng may trường hợp xấu nhất xảy ra, nếu người thân qua đời vào ngày 30 
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Tết thì dù muộn đến đâu, gia chủ cũng phải cố gắng chôn cất trước giao thừa để 

tránh rủi ro, đau buồn cho gia đình và họ hàng trong năm mới.  Trường hợp người 

thân qua đời ngày mùng Một, mùng Hai Tết gia đình phải giữ kín, không khóc lóc 

ầm ĩ và tìm cách báo hiệu cho bà con xóm giềng biết gia đình có tang, không tiếp 

khách năm mới.  Tang lễ tổ chức ngay sau ba ngày Tết, và chắc chắn với những 

đám tang này chỉ có người thân và họ hàng đến dự.  

Gia đình có đại tang trước Tết cũng phải kiêng không được đến thăm viếng các gia 

đình khác hoặc ra dự hội làng, ăn khao, ăn cưới.  

2. Kiêng Quét Nhà 

Trong ngày này, người ta kiêng quét nhà vì theo quan niệm nếu quét nhà thì năm 

đó gia cảnh sẽ nghèo túng, khánh kiệt.  Khi hốt rác trong nhà đổ đi thì thần Tài sẽ 

đi mất. 

3. Kiêng Xin Lửa 

Trong những ngày Tết, người ta rất kỵ người khác đến xin lửa nhà mình, vì quan 

niệm lửa là đỏ là may mắn.  Cho người khác cái đỏ trong ngày Tết thì cả năm đó 

trong nhà sẽ gặp nhiều điều không may như làm ăn thua lỗ, trong nhà lủng củng, ra 

đường hay gặp tai bay vạ gió… 

4. Kiêng Vay Mượn 

Ngày đầu năm, người ra rất kiêng kỵ việc vay mượn tiền hay đồ vật của ai vì thế 

nhớ trả trước ngày Tết tránh để kéo dài sang năm sau. 

5. Kiêng Những Điều Khác 

Ngoài những tục kiêng vừa kể trên, người ta còn kiêng những điều khác như: 

1. Kiêng mặc áo trắng, sợ có tang tóc. 

2. Kiêng nói những điều tục tĩu. 

3. Kiêng nhắc tới những chuyện chết chóc. 

4. Kiêng đánh vỡ chén bát. 

5. Kiêng đánh đổ điếu (điếu hút thuốc lào), dầu hôi, nước mắm. 

6. Kiêng nói “con khỉ, con hùm”, sợ làm ăn xui xẻo. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Vì sao người miền Trung và miền Nam dùng mai vàng trong ngày Tết? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Vì sao tiền lì-xì được cho vào phong bao màu đỏ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Tục xông nhà là gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Ngày mùng Một được dành ra để chúc thọ những ai? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Ngày mùng Hai và Ba được dành ra để làm gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Theo quan niệm của người Việt Nam, quét dọn nhà cửa sẽ loại bỏ được những 

xui xẻo của năm cũ.  Từ “quan niệm” có nghĩa là: 

 Cách làm việc.  Sự hiểu biết và nhận 

thức. 

 Sự học hỏi. 

 

2. Cây quất với lộc xanh mơn mởn... quả chín vàng tượng trưng cho sự sinh sôi 

thịnh vượng.  Từ “thịnh vượng” có nghĩa là: 

 Nghèo nàn.  Phát đạt, giàu có.  Xui xẻo. 

 

3. ...con cái trong gia đình tề tựu đông đủ cùng nhau đi thăm, quét dọn mồ mả tổ 

tiên...  Từ “tề tựu” có nghĩa là: 

 Đến từ nhiều nơi, tập 

trung đông đủ. 

 Chia thành từng 

nhóm. 

 Tản mát khắp nơi. 

 

4. Người gia trưởng thắp hương dâng lên bàn thờ cầu xin tổ tiên chứng giám và 

phù hộ cho gia tộc...  Từ “gia trưởng” có nghĩa là: 

 Người đứng đầu gia 

tộc. 

 Người giỏi nhất trong 

gia tộc. 

 Người trẻ nhất trong 

gia tộc. 
 

5. Thông thường ngày mùng Một được dành để chúc thọ những bậc trưởng 

thượng, họ hàng...  Từ “bậc trưởng thượng” có nghĩa là: 

 Những người lớn.  Những người nhỏ.  Những người quen. 

 

6. ...người ta kiêng quét nhà vì theo quan niệm nếu quét nhà thì năm đó gia cảnh 

sẽ nghèo túng, khánh kiệt.  Từ “kiêng” có nghĩa là: 

 Nghỉ.  Tránh không làm.  Vẫn làm. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Tet Nguyen Dan (hay con goi la Tet Am 

Lich) la le hoi lon nhat va quan trong 

nhat trong nam. 

Nguoi Viet Nam thuong danh khoang mot 

tuan truoc Tet de don dep va trang tri 

nha cua. 

Truoc het con chau mung tuoi ong ba, 

cha me.  Ong ba, cha me chuan bi mot it 

tien de mung tuoi cac con chau. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc 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.) 

 

Người Việt Nam quăn niệm rằng vào ngài mùng Một, nếu mọi việc xảy 

ra suôn sẻ, may mắn thì cả năm cũng sẽ đượt tốt lành thuận lợi. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ngày mùn Hai dành cho thầy cô dáo, và ngày mùng Ba là để thâm hỏi 

vui chơi với bạn bè. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ca Dao 

Ca dao – Ca tức là hát, ngân giọng.  Dao:  lời hát, bài hát không có chương khúc 

nhất định, không theo quy luật chặt chẽ.  Vậy ca dao là những bài hát với hình thức 

phóng túng do dân quê ca hát trong những sinh hoạt thường nhật như trong lúc giã 

gạo, chèo đò, kéo gỗ, tát nước, ru em v.v.. 

 Phong Dao – Ca dao còn được gọi là phong dao khi mô tả phong tục tập 

quán của dân quê (Phong = phong tục). 

 Ðồng Dao – (Ðồng = trẻ con) là những bài ca dao do trẻ con ca hát. 

Cũng như tục ngữ, ca dao thuộc về văn chương bình dân, được lưu truyền trong 

dân chúng, vì vậy còn được gọi là văn chương truyền khẩu, và không rõ ai là tác 

giả. 

HÌNH THỨC 

Nói đến ca dao người ta nghĩ ngay đến hai thể thơ:  lục bát và lục bát biến thể.  Tuy 

nhiên, không hẳn ca dao chỉ ở hai thể thơ đó mà thôi.  Có những bài ca dao theo 

thể thơ song thất lục bát và song thất lục bát biến thể hoặc ở các thể khác.  Nhưng 

dù ở thể thơ nào mặc lòng, ca dao cũng không hoàn toàn gò bó theo quy luật của 

thể thơ đó. 

KỸ THUẬT SÁNG TÁC 

Ca dao có ba lối khai triển đề tài mà người ta gọi là ba thể của ca dao. 

1. Thể Phú – Theo thể phú, đề tài được khai triển một cách trực tiếp, có nghĩa là 

nói thẳng vào sự việc muốn nói. 

Thí dụ: 

Trong đầm gì đẹp bằng sen. 

Lá xanh, bông trắng lại chen nhụy vàng. 

Câu ca dao này tả bông sen trong đầm. 

2. Thể Tỉ – (Tỉ: so sánh) Là lối so sánh một sự việc hay một tình trạng với một sự 

vật cụ thể. 

Thí dụ:  

Thân em như hạt mưa sa, 

Hạt ra đồng ruộng, hạt vào giếng khơi. 

Câu ca dao này so sánh thân phận người con gái với hạt mưa. 
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3. Thể Hứng – Theo thể này, nguồn cảm hứng bắt đầu từ một sự vật cụ thể để đưa 

đến những tình ý trừu tượng sâu xa. 

Thí dụ:  

Trèo lên cây bưởi hái hoa, 

Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. 

Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, 

Em lấy chồng anh tiếc lắm thay! 

Ngoài ra, ca dao còn có thể được sáng tác hỗn hợp hai hay ba lối trên đây:   

Thí dụ: 

1. Phú và tỉ: 

Trong đầm gì đẹp bằng sen 

Lá sen, bông trắng, lại chen nhụy vàng. 

Nhụy vàng, bông trắng lá xanh 

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. 

Phú:  3 câu đầu tả sen trong đầm. 

Tỉ:  câu cuối so sánh hoa sen với người quân tử. 

2. Phú, hứng, và tỉ: 

Qua đình ngả nón trông đình 

Ðình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu. 

Phú:  Kể chuyện đi ngang qua đình, nhìn vào đình. 

Hứng:  Nhân thấy ngôi đình mà nhớ đến người yêu. 

Tỉ:  So sánh ngói lợp đình trùng trùng lớp lớp với tình yêu thắm thiết bao la. 

NỘI DUNG 

Nội dung ca dao rất phong phú.  Có những bài ca dao ca tụng tình yêu thương giữa 

trai gái, lòng ái quốc; có những bài ca dao dạy luân thường đạo lý, mô tả phong tục 

hay nếp sống của người dân; có những bài ca dao trào phúng mỉa mai sự đời; v.v..  

Tuy nhiên ai cũng công nhận rằng, mặc dù ca dao là văn chương bình dân truyền 

khẩu nhưng tình ý rất sâu sắc thâm trầm. 
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Bài Tập – Ca Dao 

Em hãy cho biết thể của các câu ca dao sau: 

 

Bầu ơi!  Thương lấy bí cùng, 

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Chẳng giậm thì thuyền chẳng đi, 

Giậm ra ván nát, thì thuyền long đanh. 

Ðôi ta lên thác, xuống ghềnh, 

Em ra đứng mũi, để anh chịu sào. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Cái vòng danh lợi cong cong, 

Kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào. 

Sự đời nghĩ cũng nực cười, 

Một con cá lội mấy người buông câu. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 

 214 Tiếng Nước Tôi 

 

 



 

 

Phụ Lục 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài Tập 
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Bài 1: Một Bài Học 
 

Thứ Ba:  Thêm Dấu 

Ðọc các câu sau đây cho các em thêm dấu vào sách Bài Tập: 

 Một hôm, bố đang chạy chiếc xe này thì bỗng nghe có vật gì đập 

mạnh vào cửa. 

 Cháu đã ra dấu dừng xe ba tiếng đồng hồ mà không ai dừng xe 

giúp cháu nâng em cháu lên xe lăn. 

 Trên đường về bố cứ suy nghĩ sao không ai chịu dừng lại thế.  

Con có hiểu bài học đó không? 

 

Thứ Tư:  Chính Tả  

Ðọc câu sau đây cho các em viết chính tả vào sách Bài Tập: 

 Bố ơi, tại sao bố không vứt chiếc xe cũ hay là bán nó đi hả bố? 

 

Sửa Lỗi Chính Tả  

Ðọc các câu sau đây cho các em sửa lỗi chính tả: 

 Cô bé rất lấy làm ngạc nhiên vì người bố không chịu vứt bỏ 

chiếc xe cũ trong ga-ra nhà mình. 

 Xuống xe, bố thấy xe bị móp ngay cửa trước và thấy có một cô 

bé trạc tuổi con bây giờ đang giơ tay vẫy bên đường. 
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Bài 2: Nếu Cháu Muốn 
 

Thứ Ba:  Thêm Dấu 

Ðọc các câu sau đây cho các em thêm dấu vào sách Bài Tập: 

 Ông muốn có một công việc gì đó để khuây khỏa nên đã tình 

nguyện vào làm cho một bệnh viện trẻ em của địa phương. 

 Ông để giấy lên giá đỡ, ngậm cọ trong miệng và bắt đầu vẽ.  

Ông không hề dùng tay và chỉ cử động đầu. 

 Ông chợt thấy cửa phòng bật mở, và bước vào chính là cô bé 

ấy.  Giờ đây cô bé đã đi được! 

 

Thứ Tư:  Chính Tả  

Ðọc câu sau đây cho các em viết chính tả vào sách Bài Tập: 

 Trong số những trẻ em đó, có một bé gái bị liệt từ cổ trở xuống. 

 

Sửa Lỗi Chính Tả  

Ðọc các câu sau đây cho các em sửa lỗi chính tả: 

 Ít lâu sau, cô bé xuất viện vì các bác sĩ không thể giúp được 

nữa. 

 Một thời gian sau, bố tôi hồi phục và trở lại công việc ở bệnh 

viện. 
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Bài 3: Ông Ấy Cần Tôi 
 

Thứ Ba:  Thêm Dấu 

Ðọc các câu sau đây cho các em thêm dấu vào sách Bài Tập: 

 Cô phải nhắc lại nhiều lần ông già mới mở mắt ra nhìn.  Ông bị 

ảnh hưởng thuốc mê và cơn đau nên chỉ nhìn thấy lờ mờ. 

 Ông giơ tay quờ quạng nắm lấy bàn tay người thanh niên, xiết 

chặt như cần một sự an ủi. 

 Ông ta không phải là bố tôi.  Tôi chưa hề gặp ông ta.  Tôi vào 

thăm người bạn. 

 

Thứ Tư:  Chính Tả  

Ðọc câu sau đây cho các em viết chính tả vào sách Bài Tập: 

 Cô y tá dẫn một thanh niên tới bên giường bệnh của ông già. 

 

Sửa Lỗi Chính Tả  

Ðọc các câu sau đây cho các em sửa lỗi chính tả: 

 Cô y tá dẫn một thanh niên tới bên giường bệnh của ông già. 

 Suốt đêm đó, người thanh niên ngồi giữ bàn tay ông già và nói 

những lời an ủi. 
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Bài 4: Con Búp-Bê 
 

Thứ Ba:  Thêm Dấu 

Ðọc các câu sau đây cho các em thêm dấu vào sách Bài Tập: 

 Một cơn bão vừa tàn phá thị trấn nhỏ làm nhiều gia đình phải 

sống trong cảnh khốn khó. 

 Nó đem lại nhiều niềm vui cho con.  Có lẽ nó cũng sẽ đem lại 

niềm vui cho bạn kia. 

 Tôi nhìn sững con, chợt nhận ra rằng bất cứ ai cũng có thể đem 

cho những thứ mình bỏ đi, nhưng lòng nhân ái thật sự là đem 

cho những gì mình yêu quý nhất. 

 

Thứ Tư:  Chính Tả  

Ðọc câu sau đây cho các em viết chính tả vào sách Bài Tập: 

 Tôi đưa tấm ảnh gia đình đó cho các con tôi xem và giải thích 

nỗi khổ của họ. 

 

Sửa Lỗi Chính Tả  

Ðọc các câu sau đây cho các em sửa lỗi chính tả: 

 Chúng ta có quá nhiều trong khi những người này bây giờ 

không còn gì cả. 

 Rồi nó ôm hôn con búp-bê lần chót trước khi bỏ vào thùng. 
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Bài 5: Người Bạn 
 

Thứ Ba:  Thêm Dấu 

Ðọc các câu sau đây cho các em thêm dấu vào sách Bài Tập: 

 Chú bán mấy con chó này với giá bao nhiêu? 

 Cháu không muốn chú cho cháu con chó đó.  Nó xứng đáng như 

bất kỳ con nào khác. 

 Cháu cũng không chạy được, và con chó nhỏ đó cần một người 

có thể hiểu được nó! 

 

Thứ Tư:  Chính Tả  

Ðọc câu sau đây cho các em viết chính tả vào sách Bài Tập: 

 Người chủ tiệm mỉm cười và huýt sáo gọi những con chó ra. 

 

Sửa Lỗi Chính Tả  

Ðọc các câu sau đây cho các em sửa lỗi chính tả: 

 Cậu bé thấy chúng thật dễ thương, nhưng cậu chợt nhận ra một 

con chó nhỏ đang đi cà nhắc phía sau. 

 Cháu không nên mua con chó đó.  Nó sẽ chẳng bao giờ chạy 

được và chơi với cháu như những con chó khác. 
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Bài 6: Thư Gửi Cha 
 

Thứ Ba:  Thêm Dấu 

Ðọc các câu sau đây cho các em thêm dấu vào sách Bài Tập: 

 Con tự hỏi đã bao lần con viết thư về nhà nhưng chưa bao giờ 

con viết riêng cho mẹ, người mà con chưa làm được gì để tỏ 

lòng biết ơn dù đã nhận rất nhiều. 

 Lúc này con cảm thấy nhớ mẹ khi con hồi tưởng lại những ngày 

con còn học trung học. 

 Cũng thường khi con thấy mẹ lặng lẽ mỉm cười trong lúc lúi húi 

khâu vá trong nhà, còn cha con mình mải đùa giỡn ở ngoài sân. 

 

Thứ Tư:  Chính Tả  

Ðọc câu sau đây cho các em viết chính tả vào sách Bài Tập: 

 Nhưng khi con nghĩ viết cho mẹ thì con lại thấy rằng mình cần 

viết cho cha hơn. 

 

Sửa Lỗi Chính Tả  

Ðọc các câu sau đây cho các em sửa lỗi chính tả: 

 Khi con lãnh thưởng cuối năm học, cha ở bên con, mẹ ở nhà đợi 

mình về kể lại. 

 Mẹ vất vả nhiều, chỉ có điều con lấy làm lạ là rất ít khi con 

nhận thấy những giọt mồ hôi trên trán mẹ. 
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Bài 7: Anh Trai 
 

Thứ Ba:  Thêm Dấu 

Ðọc các câu sau đây cho các em thêm dấu vào sách Bài Tập: 

 Vừa ra khỏi văn phòng, Nhân thấy một cậu bé đang đi vòng 

quanh chiếc xe với vẻ mặt rất ngưỡng mộ. 

 Nhân mỉm cười và nghĩ cậu bé muốn cho những người hàng 

xóm thấy cậu về nhà trên một chiếc xe hơi sang trọng. 

 Khi đem hạnh phúc đến cho người khác, ta sẽ là người hạnh 

phúc hơn cả. 

 

Thứ Tư:  Chính Tả  

Ðọc câu sau đây cho các em viết chính tả vào sách Bài Tập: 

 Nhân bế cậu bé tàn tật lên xe và cả ba bắt đầu một chuyến đi 

chơi Giáng Sinh thật đáng nhớ. 

 

Sửa Lỗi Chính Tả  

Ðọc các câu sau đây cho các em sửa lỗi chính tả: 

 Nhân dịp lễ Giáng Sinh, Nhân được anh trai tặng một chiếc xe 

hơi. 

 Một ngày nào đó anh sẽ tặng em một chiếc xe như thế, và em sẽ 

thấy mọi thứ trong dịp Giáng Sinh thật tuyệt vời. 
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Bài 8: Hóa Đơn 
 

Thứ Ba:  Thêm Dấu 

Ðọc các câu sau đây cho các em thêm dấu vào sách Bài Tập: 

 Hiếu thường được mẹ giao nhiệm vụ đem những hóa đơn đó đến 

bưu điện để gửi. 

 Cậu rất vui, nhưng vừa định bỏ tiền vào túi thì thấy kèm theo 

một hóa đơn thu tiền khác mà tên người nhận là cậu. 

 Hiếu đọc đi đọc lại tờ hóa đơn và cảm thấy rất hối hận.  Lát 

sau, Hiếu đến bên mẹ và rúc đầu vào lòng mẹ, nhè nhẹ bỏ $6 

vào túi mẹ. 

 

Thứ Tư:  Chính Tả  

Ðọc câu sau đây cho các em viết chính tả vào sách Bài Tập: 

 Mỗi ngày, tiệm đều có không ít những hóa đơn trả tiền hoặc thu 

tiền cần thanh toán hoặc chuyển đến khách hàng. 

 

Sửa Lỗi Chính Tả  

Ðọc các câu sau đây cho các em sửa lỗi chính tả: 

 Hiếu là con trai của một chủ tiệm tạp hóa nhỏ. 

 Cậu rất vui, nhưng vừa định bỏ tiền vào túi thì thấy kèm theo 

một hóa đơn thu tiền khác mà tên người nhận là cậu. 
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Bài 9: Không Chịu Buông Tay 
 

Thứ Ba:  Thêm Dấu 

Ðọc các câu sau đây cho các em thêm dấu vào sách Bài Tập: 

 Vào một ngày hè ở Florida, một cậu bé đi bơi ở con sông gần 

nhà. 

 Con cá sấu khoẻ hơn người mẹ rất nhiều, nhưng người mẹ còn 

quá nhiều tình thương và không thể buông tay. 

 Cháu rất tự hào về nó, tự hào vì mẹ cháu đã không chịu buông 

tay. 

 

Thứ Tư:  Chính Tả  

Ðọc câu sau đây cho các em viết chính tả vào sách Bài Tập: 

 Nghe tiếng mẹ gọi, cậu phát hiện ra con cá sấu và bơi ngược 

trở về phía bờ. 

 

Sửa Lỗi Chính Tả  

Ðọc các câu sau đây cho các em sửa lỗi chính tả: 

 Lúc đó, một bác nông dân đi qua, nghe tiếng kêu cứu của người 

mẹ nên đã vội vã lấy một chiếc gậy to đập vào đầu con cá sấu! 

 Sau hàng tuần trong bệnh viện, cậu bé đã được cứu sống. 
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Bài 10: Bài Giảng Thuyết Không Lời 
 

Thứ Ba:  Thêm Dấu 

Ðọc các câu sau đây cho các em thêm dấu vào sách Bài Tập: 

 Nhưng đến một Chúa Nhật nọ, một cậu bé vốn rất chăm đến 

nghe nói chuyện bỗng nhiên không đến nữa. 

 Vị giáo sư ngồi xuống nhưng vẫn không nói gì.  Trong im lặng, 

hai người cùng ngồi nhìn những ngọn lửa nhảy múa. 

 Ông chậm rãi đứng dậy, nhặt cục than lạnh lẽo và đặt lại vào 

giữa bếp lửa. 

 

Thứ Tư:  Chính Tả  

Ðọc câu sau đây cho các em viết chính tả vào sách Bài Tập: 

 Cục than đơn lẻ cháy nhỏ dần, cuối cùng cháy thêm được vài 

giây nữa rồi tắt hẳn. 

 

Sửa Lỗi Chính Tả  

Ðọc các câu sau đây cho các em sửa lỗi chính tả: 

 Tại một ngôi làng nhỏ, có một vị giáo sư thường đến nói chuyện 

về cuộc sống vào mỗi Chúa Nhật. 

 Ngay lập tức, nó lại bắt đầu cháy, tỏa sáng cùng với những cục 

than xung quanh nó. 
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Bài 11: Hạnh Phúc Ở Đâu? 
 

Thứ Ba:  Thêm Dấu 

Ðọc các câu sau đây cho các em thêm dấu vào sách Bài Tập: 

 Một ngày kia, đám quỷ họp nhau lại để tìm cách phá hoại cuộc 

sống của loài người. 

 Con người đang tìm cách khám phá vũ trụ và các hành tinh 

khác. 

 Cả đám quỷ reo lên sung sướng và quyết định làm theo lời đề 

nghị trên. 

 

Thứ Tư:  Chính Tả  

Ðọc câu sau đây cho các em viết chính tả vào sách Bài Tập: 

 Vậy chúng ta hãy đánh cắp và giấu ở nơi mà họ không thể tìm 

thấy được. 

 

Sửa Lỗi Chính Tả  

Ðọc các câu sau đây cho các em sửa lỗi chính tả: 

 Với loài người, hạnh phúc là thứ quý giá nhất. 

 Câu trả lời tùy thuộc chính bản thân chúng ta trong quá trình 

tìm kiếm hạnh phúc cho mình. 
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Bài 12: Mẹ Tôi 
 

Thứ Ba:  Thêm Dấu 

Ðọc các câu sau đây cho các em thêm dấu vào sách Bài Tập: 

 Cha còn nhớ mấy năm trước, lúc con bệnh nặng, mẹ con đã 

thức suốt đêm ở cạnh giường con, nghe hơi con thở. 

 Con sẽ không bao giờ quên được hình ảnh mẹ con, và con sẽ 

ước gì lại được nghe thấy tiếng êm ái và trông thấy nét mặt hiền 

từ của mẹ. 

 Con là mối hy vọng quý báu nhất đời của cha, nhưng cha thà 

không có con còn hơn là có đứa con ở bạc với mẹ! 

 

Thứ Tư:  Chính Tả  

Ðọc câu sau đây cho các em viết chính tả vào sách Bài Tập: 

 Con sẽ hồi tưởng lại những lúc đã làm cho mẹ con phải mích 

lòng mà buồn. 

 

Sửa Lỗi Chính Tả  

Ðọc các câu sau đây cho các em sửa lỗi chính tả: 

 Thái độ hỗn hào của con đã xuyên thấu trái tim cha như một 

mũi dao. 

 Vì dù lớn đến mực nào, khoẻ đến mực nào, con vẫn thấy là một 

đứa trẻ chơ vơ và yếu đuối. 

 



 

 

Tiếng Nước Tôi P-13 

 
 

 

Bài 13: Cánh Hoa Hồng 
 

Thứ Ba:  Thêm Dấu 

Ðọc các câu sau đây cho các em thêm dấu vào sách Bài Tập: 

 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 già khó tính nhìn bông hoa được cắm tử tế trong lọ thủy 

tinh trên bàn, lấy mu bàn tay gạt cái lọ. 

 Ông đã xé nát và chà đạp sự quan tâm của chúng tôi với ông 

như là ngắt bỏ từng cánh hoa. 

 

Thứ Tư:  Chính Tả  

Ðọc câu sau đây cho các em viết chính tả vào sách Bài Tập: 

 Ông già nhìn Hồng cho đến khi cô ngắt đến cánh cuối cùng. 

 

Sửa Lỗi Chính Tả  

Ðọc các câu sau đây cho các em sửa lỗi chính tả: 

 Hồng nhặt bông hoa lên, cắm nó vào một cái cốc nhựa và đặt 

lên tủ đầu giường. 

 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. 
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Bài 14: Hãy Thắp Lên Một Que Diêm 
 

Thứ Ba:  Thêm Dấu 

Ðọc các câu sau đây cho các em thêm dấu vào sách Bài Tập: 

 Một que diêm được bật lên, cả sân vận động vang lên:  “Đã 

thấy!” 

 Tất cả chúng ta cùng hợp lực có thể chiến thắng bóng tối chiến 

tranh, khủng bố, cái ác và oán thù. 

 Những hành động yêu thương xuất phát từ lòng nhân hậu sẽ 

như những ánh sáng nho nhỏ của một que diêm. 

 

Thứ Tư:  Chính Tả  

Ðọc câu sau đây cho các em viết chính tả vào sách Bài Tập: 

 Đang diễn thuyết bỗng ông dừng lại và cho tắt tất cả đèn. 

 

Sửa Lỗi Chính Tả  

Ðọc các câu sau đây cho các em sửa lỗi chính tả: 

 Cách tốt nhất để xây dựng hòa bình là tăng thêm thật nhiều 

những hành động yêu thương và hảo tâm với đồng loại. 

 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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Bài 15: Tô Mì 
 

Thứ Ba:  Thêm Dấu 

Ðọc các câu sau đây cho các em thêm dấu vào sách Bài Tập: 

 Một người không quen ngoài đường còn cho cháu một tô mì, 

còn mẹ cháu đã đuổi cháu ra khỏi nhà. 

 Tôi mới chỉ đãi cô một tô mì mà cô đã cảm động như vậy, còn 

mẹ cô đã nuôi cô từ khi còn nhỏ, sao cô không biết ơn mà còn 

dám cãi lời mẹ nữa? 

 Trên đường về, Oanh thầm nghĩ trong đầu những câu cô sẽ nói 

với mẹ để xin lỗi. 

 

Thứ Tư:  Chính Tả  

Ðọc câu sau đây cho các em viết chính tả vào sách Bài Tập: 

 Tối hôm đó Oanh cãi nhau với mẹ.  Cô đùng đùng ra khỏi nhà 

và không mang theo tiền. 

 

Sửa Lỗi Chính Tả  

Ðọc các câu sau đây cho các em sửa lỗi chính tả: 

 Khi đi qua một quán mì, mùi thơm bốc lên ngào ngạt làm cô 

cảm thấy đói ngấu. 

 Không thể kiềm giữ được nữa, Oanh òa khóc trong tay mẹ, 

không kịp xin lỗi mẹ. 
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Bài 16: Nó Là Bạn Cháu 
 

Thứ Ba:  Thêm Dấu 

Ðọc các câu sau đây cho các em thêm dấu vào sách Bài Tập: 

 Một vài giây trôi qua, một cánh tay chậm chạp, run rẩy giơ lên, 

hạ xuống, rồi lại giơ lên. 

 Họ nhanh chóng đặt Hân lên cáng, xoa cồn lên cánh tay và cho 

kim vào tĩnh mạch. 

 Thấy rõ vẻ căng thẳng trên mặt cậu bé, chị nhanh chóng nói 

chuyện với nó. 

 

Thứ Tư:  Chính Tả  

Ðọc câu sau đây cho các em viết chính tả vào sách Bài Tập: 

 Rất nhiều đứa trẻ bị thương, trong đó có một bé gái khoảng tám 

tuổi. 

 

Sửa Lỗi Chính Tả  

Ðọc các câu sau đây cho các em sửa lỗi chính tả: 

 Rồi những tiếng nấc nhường chỗ cho tiếng khóc thầm, đều đều. 

 Cậu bé nghĩ là mình sắp chết.  Nó nghĩ các vị muốn nó cho hết 

máu để cứu sống bé gái kia. 
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Bài 17: Gã Hành Khất 
 

Thứ Ba:  Thêm Dấu 

Ðọc các câu sau đây cho các em thêm dấu vào sách Bài Tập: 

 Lần ấy, trong con hẻm vắng, anh thấy gã đang bò lết bỗng đứng 

dậy, thò cái tay tưởng là cụt ra đếm tiền. 

 Anh dùng tiền này thuê xe nhờ họ chở đến nhà bạn của tôi. 

 Gã đứng thẳng dậy, chìa cả hai cánh tay rắn chắc ra với vẻ mặt 

xấu hổ. 

 

Thứ Tư:  Chính Tả  

Ðọc câu sau đây cho các em viết chính tả vào sách Bài Tập: 

 Gã di chuyển bằng cách bò lết với cái chân khoèo và một cánh 

tay. 

 

Sửa Lỗi Chính Tả  

Ðọc các câu sau đây cho các em sửa lỗi chính tả: 

 Anh viết địa chỉ người bạn ấy, không quên viết thêm địa chỉ của 

anh đưa cho gã. 

 Gã đứng thẳng dậy, chìa cả hai cánh tay rắn chắc ra với vẻ mặt 

xấu hổ. 
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Bài 18: Hai Tô Mì Bò 
 

Thứ Ba:  Thêm Dấu 

Ðọc các câu sau đây cho các em thêm dấu vào sách Bài Tập: 

 Cậu con trai trạc mười tám mười chín tuổi, quần áo đơn giản, 

lộ rõ vẻ nghèo túng. 

 Cậu con trai chuyển tô mì bò đến trước mặt cha, “Có mì rồi, 

cha ăn đi, cẩn thận kẻo nóng đấy cha!” 

 Hành động và lời nói của hai cha con làm chúng tôi rất xúc 

động. 

 

Thứ Tư:  Chính Tả  

Ðọc câu sau đây cho các em viết chính tả vào sách Bài Tập: 

 Cậu ta nhoẻn miệng cười rồi ra dấu chỉ làm một tô mì cho thịt 

bò, tô kia chỉ cần rắc chút hành là được. 

 

Sửa Lỗi Chính Tả  

Ðọc các câu sau đây cho các em sửa lỗi chính tả: 

 Hành động và lời nói của hai cha con làm chúng tôi rất xúc 

động. 

 Cậu lại gắp thêm vài miếng thịt vào tô của người cha, sau đó, 

bỏ phần còn lại vào trong một cái túi nhựa. 
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Bài 19: Sợi Dây Chuyền 
 

Thứ Ba:  Thêm Dấu 

Ðọc các câu sau đây cho các em thêm dấu vào sách Bài Tập: 

 Kiệt là một học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quý nhưng có 

chút vấn đề vì mẹ em ốm nặng và cuộc sống trong gia đình thật 

sự khó khăn. 

 Em đem tặng cô một gói quà bọc vụng về bằng loại giấy gói 

hàng nâu xỉn mà em tận dụng lại từ loại túi giấy gói hàng của 

tiệm tạp hóa. 

 Cậu cho biết đã tốt nghiệp trung học, đứng hạng ba trong lớp 

và “Cô vẫn là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em.” 

 

Thứ Tư:  Chính Tả  

Ðọc câu sau đây cho các em viết chính tả vào sách Bài Tập: 

 Cô Đào đã nhét hồ sơ cá nhân của Kiệt đến cuối cùng mới mở 

ra xem, và cô rất ngạc nhiên về những gì đọc được. 

 

Sửa Lỗi Chính Tả  

Ðọc các câu sau đây cho các em sửa lỗi chính tả: 

 Cậu giải thích vì cha cậu đã mất cách đây vài năm nên cậu 

mong cô Đào sẽ đến dự lễ cưới và ngồi ở vị trí vốn thường dành 

cho mẹ chú rể. 

 Cám ơn cô đã tin tưởng em và đã làm cho em cảm thấy mình 

quan trọng. 
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Bài 20: Cô Giáo 
 

Thứ Ba:  Thêm Dấu 

Ðọc các câu sau đây cho các em thêm dấu vào sách Bài Tập: 

 Không lẽ ngày nào tôi cũng phải nhắc em Hạnh trả cuốn truyện 

tranh mà em đã mượn của trường. 

 Qua khe cửa, tôi thấy khoảng sáu, bảy đứa trẻ đầu tóc xoăn tít 

ngồi quanh bếp lửa. 

 Ông bà và cha mẹ tôi, rồi tới các anh chị tôi không ai biết chữ 

cả. 

 

Thứ Tư:  Chính Tả  

Ðọc câu sau đây cho các em viết chính tả vào sách Bài Tập: 

 Tôi cho em mượn một cuốn truyện tranh trong một tuần là phải 

trả. 

 

Sửa Lỗi Chính Tả  

Ðọc các câu sau đây cho các em sửa lỗi chính tả: 

 Sau khi học hết bộ chữ cái và học ráp vần, Hạnh được thưởng. 

 Ông bà và cha mẹ tôi, rồi tới các anh chị tôi không ai biết chữ 

cả.  Tôi cũng không nốt. 

 

  



 

 

  



 

 


