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Việt Ngữ - Cấp 9

Nội quy dành cho Học sinh và Phụ huynh thuộc
TRUNG TÂM VIỆT NGỮ VĂN LANG SAN JOSE
1-

Học sinh phải đi học đúng giờ và liên tục, học sinh đến lớp trễ quá 15 phút, phải có phụ huynh đích thân
dẫn tới văn phòng gặp Ban trật tự để nhận giấy phép vào lớp.

2-

Học sinh nghỉ học, phụ huynh phải xin phép trƣớc với Thầy, Cô giáo, gọi vào điện thoại Trung Tâm hoặc
đến gặp Ban trật tự trình bày lí do nghỉ học vừa qua. Học sinh nghỉ liên tiếp 3 lần mà không có lí do chính
đáng, không xin phép cũng nhƣ không có phụ huynh đích thân dẫn tới gặp Ban trật tự thì coi nhƣ tự ý thôi
học.

3-

Học sinh bắt buộc phải mặc đồng phục (áo trắng có phù hiệu Văn Lang). Học sinh không đƣợc về sớm
quá 5 lần trong một khoá học. Ban trật tự sẽ không giải quyết cho học sinh xin về sớm nếu ngƣời xin phép
không phải là ngƣời đứng tên trong đơn xin nhập học hay sau 11giờ trƣa (trừ trƣờng hợp khẩn cấp)

4-

Học sinh phải giữ kỉ luật trong lớp, lễ phép với Thầy, Cô, tuyệt đối tuân theo sự hƣớng dẫn của Thầy, Cô
và hòa nhã với bè bạn. Học sinh vi phạm kỉ luật và tỏ ra thiếu lễ độ sẽ bị cảnh cáo, nếu còn tái phạm sẽ
không đƣợc tiếp tục theo học tại Trung Tâm.

5-

Học sinh phải tham dự đầy đủ các kì thi trong khóa học (nếu không tham dự đầy đủ các kì thi sẽ đƣơng
nhiên ở lại lớp. Các trƣờng hợp xin thi trƣớc hoặc sau đều không đƣợc chấp nhận). Học sinh phải hoàn tất
những bài tập do Thầy, Cô đã cho và nộp lại đúng kì hạn. Học sinh vắng mặt 5 lần dù có lí do chính đáng
cũng không đƣợc lên lớp trong khóa tới.

6-

Học sinh phải giữ vệ sinh chung của trƣờng và lớp học, tuyệt đối không đƣợc ăn uống trong lớp học, di
chuyển, lấy cắp đồ đạc, sách vở cũng nhƣ trợ huấn cụ của lớp học. Mọi sự thất thoát có bằng chứng phụ
huynh phải chịu trách nhiệm hoàn trả theo trị giá của từng món và học sinh sẽ không đƣợc tiếp tục theo
học.

7-

Học sinh không đƣợc mang giầy có bánh xe trong khuôn viên nhà trƣờng và các loại đồ chơi vào lớp
học bao gồm: đồ chơi bằng hình (game cards), máy chơi điện tử (Ds Lite, Dsi v.v..), máy hát (ipod,
Mp3…) nếu bị bắt gặp chơi trong giờ học lần đầu sẽ bị cảnh cáo và thông báo đến cha mẹ. Nếu tiếp tục học
sinh sẽ đuợc cho thôi học. Những trƣờng hợp mất mát nhà trƣờng không chịu trách nhiệm.

8-

Cấm Mang Vũ khí, học sinh tuyệt đối không đƣợc mang vào lớp học hay khuôn viên nhà trƣờng gậy gộc,
các vật dụng bén nhọn, chất nổ, ma túy cũng nhƣ vũ khí. Ban điều hành có trách nhiệm báo cáo với sở cảnh
sát mà không cần thông báo cho phụ huynh.

9-

Đƣa Đón Học sinh, để an toàn tuyệt đối cho chính con em mình, phụ huynh phải đón con em đúng giờ và
chỉ đƣa đón con em mình trong khuôn viên nhà trƣờng. Tuyệt đối tuân theo sự hƣớng dẫn của Ban trật tự
về vấn đề giao thông lúc đƣa cũng nhƣ lúc đón, xin hoà nhã với ngƣời hƣớng dẫn. Mọi ý kiến, xin liên lạc
cùng Ban điều hành để đƣợc giải quyết.

10-

Phụ huynh không đƣợc theo con em vào lớp học nếu không có sự đồng ý của Ban điều hành. Trung Tâm
Việt Ngữ Văn Lang San Jose có mọi thẩm quyền xử dụng hình ảnh và video đƣợc thu trong tất cả các sinh
hoạt của Trung Tâm.

11-

Học phí của học sinh sẽ không đƣợc hoàn trả sau 2 tuần nhập học (với bất cứ lí do gì)

Lƣu ý: Nếu vi phạm các điều trên, Trung tâm sẽ áp dụng các biện pháp kỉ luật cho học sinh bao
gồm: chép phạt, không cho ra chơi, mời phụ huynh đến trường hoặc bị đuổi học vĩnh viễn
Phụ Huynh kí tên:

___________________________________________
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Lời Mở Đầu
Hiện nay con em chúng ta rộn rã đến trƣờng vào mỗi cuối tuần để tìm về nguồn cội Việt Nam.
Vì vậy, Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Jose cố gắng biên soạn bộ sách giáo khoa tiếng
Việt "Chúng Em Cùng Học" gồm 10 tập.
Mục tiêu nhằm khuyến khích các em biết đọc, biết viết tiếng Mẹ thân thƣơng và thấm nhuần
phong tục tập quán cùng lịch sử của tổ tiên. Sách đƣợc soạn từ dễ đến khó: từ cấp lớp 1 đến
cấp lớp 10. Mỗi tập gồm có bài học trong lớp và bài làm ở nhà. Ngoài ra còn có hai kì thi giữa
khóa và cuối khóa để kiểm nhận trình độ học vấn của các em.
Thời gian để hƣớng dẫn sửa bài làm ở nhà và học bài mới tại lớp là 2 giờ 30 phút, không kể 30
phút ra chơi trong một buổi học.
Về cách phát âm chữ cái và ráp vần, chúng tôi áp dụng theo cuốn "Cẩm Nang Sƣ Phạm" do
công trình biên soạn chung của nhiều nhà giáo khả kính và giàu kinh nghiệm trong ban đại
diện các Trung Tâm Việt Ngữ miền Nam California. Tập sách này đã đƣợc tái bản tháng 7 năm
1996.
Về cách viết tiếng có I (ngắn) hay Y (dài), chúng tôi căn cứ vào cuốn "Tự Điển Việt Nam" của
hội Khai Trí Tiến Đức do nhà xuất bản Trung Bắc Tân Văn ấn hành tại Hà Nội năm 1931,
trong khi chờ đợi một chuẩn mực chính tả chung trong tƣơng lai.
Nhân dịp này, kính mong quý văn, thi sĩ cũng nhƣ quý giáo chức rộng lòng cho phép chúng tôi
đƣợc dùng những bài văn, thơ của quý vị để làm tài liệu giảng dạy. Và mặc dù đã cố gắng
nhiều, chúng tôi ƣớc mong quý vị có nhiệt tâm với tiếng Việt chỉ giáo những thiếu sót để cho
bộ sách "Chúng Em Cùng Học" ngày đƣợc hoàn hảo hơn.
Xin quý vị nhận nơi đây lời tri ân chân thành của chúng tôi.
Trân trọng,
Ban Tu Thƣ
Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Jose,
California, U . S. A.
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ĐỊNH NGHĨA
I - CHỮ

Chữ là dấu hiệu viết ra, chắp lại với nhau để biểu thị tiếng nói.
Tiếng Việt có 23 chữ cái:
a, b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y.

II - ÂM

Âm là giọng. Âm có âm trầm (tức là giọng thấp) và âm bổng (tức là giọng cao).
Để ghi âm tiếng Việt, chúng ta có nguyên âm, phụ âm đơn và phụ âm ghép:
- 12 nguyên âm:
a, ă, â, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư, y.
- 17 phụ âm đơn: b, c, d, đ, g, h, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x.
- 11 phụ âm ghép: ch, gh, gi, kh, ng, ngh, nh, ph, qu, th, tr.

III - VẦN

Vần, do một nguyên âm đứng một mình, hay ghép với một hoặc nhiều âm khác
mà thành. Vần có thể là một tiếng hay một phần của tiếng. Vần đôi khi không
có nghĩa.
Thí dụ: a, o, ui, iêt, ong, iêng, ươm v. v. . .

IV - TIẾNG Tiếng do một nguyên âm đứng riêng hay do nhiều âm ráp lại mà thành. Tiếng
đôi khi không có nghĩa.
Thí dụ: A! bông hồng đẹp quá.
Câu này có năm tiếng.
V - TỪ

Từ do một hay nhiều tiếng ghép lại. Từ có từ đơn và từ ghép. Từ luôn luôn có ý
nghĩa.
Thí dụ:
- A, ba, nhà là ba từ đơn.
- Học sinh, thầy giáo, cô giáo, máy bay trực thăng là bốn từ ghép.

vii
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Những Nguyên Tắc Viết Chính Tả
(Thầy cô tùy nghi áp dụng các dấu trong khi giảng dạy)

I-

Vị trí chung cho các dấu giọng.

1) Những từ chỉ có một nguyên âm mang dấu mũ hay không có dấu mũ --- a, ă, â, e, ê, i, o, ô,
ơ, u, ƣ ---, thì dấu giọng đƣợc viết ở nguyên âm ấy nhƣ :
- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
- Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.
2a) Nếu từ có hai nguyên âm đứng sau phụ âm thì dấu giọng phải đƣợc viết ở nguyên âm đầu
nhƣ :
- Chị Thùy bỏ kẹo vào túi áo.
- Cái răng cái tóc là vóc con ngƣời.
Trƣờng hợp phụ âm ghép “qu” thì dấu giọng phải đƣợc viết ở nguyên âm sau nhƣ :
- Chị đói quá nên ăn hết đồ ăn của em.
- Ăn quả xanh dễ bị đau bụng.
- Quý vị làm ơn cúi đầu khi làm lễ.
2b) Nếu từ có hai nguyên âm, một mang dấu mũ và một không có dấu mũ, thì dấu giọng phải
đƣợc viết ở nguyên âm có dấu mũ nhƣ :
-

Anh đừng có quở cháu tội nghiệp.
Bấy giờ đã quá sáu giờ chiều.
Cúng giỗ ở bên này phải lựa ngày bầy trẻ không đi làm.
Quế đóng thuế trễ nên bị phạt

3) Nếu từ có hai nguyên âm ở giữa hay đằng trƣớc phụ âm thì dấu giọng phải đƣợc viết ở
nguyên âm sau nhƣ :
- Cụ Toàn thích ăn oản.
- Nước Việt Nam có ba miền : Bắc, Trung, Nam.
4) Nếu từ có ba nguyên âm thì dấu giọng ở vào vị trí nguyên âm giữa nhƣ :
- Hãy yêu thƣơng người đồng loại.
- Ông bà ngoại em có lòng đoái thƣơng người thiếu ăn, thiếu mặc.
5) Nếu từ có ba nguyên âm ở giữa phụ âm thì dấu giọng phải đƣợc viết ở nguyên âm cuối
nhƣ :
- Em nghĩ chuyện huyền thoại là truyền thuyết không có thật.
- Quyển sách đó nói về các vua nhà Nguyễn.
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II-

Quy tắc về dấu hỏi ( ) hay dấu ngã ( ) trên các từ láy.

Đặc biệt áp dụng cho các từ láy thì dấu hỏi ( ) hay dấu ngã ( ) đƣợc đánh dấu theo quy tắc
sau đây:
1- Dấu hỏi ( ).
Một trong hai tiếng của từ láy không có dấu ( ) hoặc có dấu sắc ( ) thì tiếng còn lại phải đƣợc
đánh dấu hỏi ( ) nhƣ :
- Thoai thoải, chăm chỉ, mát mẻ, rải rác .....
2- Dấu ngã ( ).
Một trong hai tiếng của từ láy có dấu huyền ( ) hoặc có dấu nặng ( ) thì tiếng kia phải đƣợc
đánh dấu ngã ( ) nhƣ :
- Bì bõm (lội), dễ dàng, rộn rã, nghĩ ngợi ......
* Áp dụng quy tắc này qua câu thơ:

“ Em Huyền ( ) mang Nặng ( ) Ngã ( ) đau
Anh Không ( ) Sắc ( ) thuốc Hỏi ( ) đau chỗ nào ”.
Tuy nhiên cũng có một số ít từ láy thuộc vào trƣờng hợp ngoại lệ và cũng có một số từ ghép
Hán Việt không theo quy tắc trên nhƣ :
- Ngoan ngoãn, Sửa soạn, Đầy đủ, Bồi bổ, Hỏa hoạn, Thổ thần ....
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III-

Viết Chính Tả Với Chữ i và y.

Vào năm 1931, hội Khai Trí Tiến Đức cho xuất bản bộ "Việt Nam Tự Điển" tại Hà Nội. Kể từ
đó đến nay chúng ta đƣợc biết nhiều nhà văn, nhà giáo đã góp ý kiến hoặc viết sách, viết báo
theo chuẩn mực chính tả đề cập trong bộ tự điển này.
Gần đây một nhà văn bày tỏ thêm ý kiến nhƣ sau:
"Việt Nam Tự Điển" của hội Khai Trí Tiến Đức, do nhà xuất bản Trung Bắc Tân Văn ấn hành
tại Hà Nội năm 1931 phân biệt khá rõ rệt trƣờng hợp nào viết với chữ I và trƣờng hợp nào viết
với chữ Y.
Những hội nghị về chữ quốc ngữ, điển hình là "Hội Nghị Thống Nhất Ngôn Ngữ" (1956) hay
những ủy ban chuyên môn nghiên cứu về chữ quốc ngữ để nêu ra nguyên tắc chính tả, nhƣ "Ủy
Ban Điển chế Văn tự" (1973) đều nhấn mạnh cần sử dụng bộ "Việt Nam Tự Điển" của hội
Khai Trí Tiến Đức làm tiêu chuẩn. Tiếc là không mấy ai chú ý đến những lời khuyến cáo này.
Để rồi vẫn viết sai nhiều chữ mà tƣởng là mình viết đúng. Trong đó có trƣờng hợp lẫn lộn
giữa chữ I và chữ Y. Lâu dần, sự sai lầm đó trở nên phổ quát hầu nhƣ không thể nào sửa lại
đƣợc nữa cho những ngƣời quen dùng.
Nay chúng tôi biên soạn bộ sách giáo khoa "Chúng Em Cùng Học". Ban Tu Thƣ của trƣờng
Việt Ngữ Văn Lang San Jose dựa theo nguyên tắc chính tả trong bộ tự điển của hội Khai Trí
Tiến Đức để giúp các em bớt khó khăn khi ráp vần và viết chính tả với chữ I và chữ Y.
Xin nêu ra đây những nhận định tiêu biểu :
1- Về chữ i.
Chỉ viết chữ i khi i ngắn là nguyên âm duy nhất trong một tiếng hay một từ nhƣ :

x

Trƣớc kia viết:

Nay sẽ viết:

lý do
địa lý
đi tỵ nạn
một tỷ đồng
v. v. . .

lí do
địa lí
đi tị nạn
một tỉ đồng
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2- Về chữ y.
Chỉ viết chữ y dài trong những trƣờng hợp sau đây :
A- Tự nó (chữ y) là một tiếng có đủ nghĩa nhƣ :
chú ý
ý kiến
ỷ lại

ngồi ỳ
y phục
v. v. . .

B- Tuy y và i đồng âm nhƣng khác nghĩa khi ráp vần. Cho nên vần mà có nguyên
âm y dài phải đƣợc sử dụng chính xác, không thể viết lẫn lộn với nguyên âm i
ngắn đƣợc nhƣ :
 Từ có vần:
nƣớc chảy (ay)
ngày nay (ay)
say túy lúy (uy)
cô Thúy (uy)
v. v. . .

không thể viết
không thể viết
không thể viết
không thể viết

 Từ có vần:
nƣớc chải (ai)
ngài nai (ai)
say túi lúi (ui)
cô Thúi
(ui)

C- Với y dài hay i ngắn của danh từ riêng về ngƣời, về địa danh v. v. . . trƣớc sau
không thay đổi nhƣ :
Nguyễn Ngu Í
Lý Thƣờng Kiệt
Mỹ Tho
Mỹ Quốc
v.v...

(tên nhà văn)
(tên một danh tƣớng)
(tên một tỉnh)
(tên một nƣớc)

Chúng tôi hi vọng con em chúng ta sẽ không còn bối rối khi nào viết i ngắn và khi nào viết y
dài.
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23 CHỮ CÁI TIẾNG VIỆT
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THÊM DẤU
* Dấu mũ:

* Dấu á:

* Dấu móc:

CÁCH PHÁT ÂM CHỮ CÁI CÓ THÊM DẤU

A

Ă

Â

B

C

D

Đ

E

a

á

ớ

bờ

cờ

dờ

đờ

e

Ê

G

H

I

K

L

M

N

ê

gờ

hờ

i

ca

lờ

Mờ

nờ

O

Ô

Ơ

P

Q

R

S

T

o

ô

ơ

pờ

quờ

rờ

sờ

tờ

U

Ƣ

V

X

Y

u

ƣ

vờ

xờ

i-cờ-rét

Chú ý: - Chữ k chỉ ghép với ba nguyên âm: i, e, ê (ki, ke, kê)
- Chữ c ghép với các nguyên âm còn lại: a, o, ô, ơ, u, ư (ca, co, cô, cơ, cu, cƣ)
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12 nguyên âm đơn
A

Ă

Â

E

Ê

I

a

á

ớ

e

Ê

i

O

Ô

Ơ

U

Ƣ

Y

o

ô

ơ

u

Ƣ

i-cờ-rét

11 phụ âm ghép
CH

GH

GI

KH

chờ

gờ-hát

giờ

khờ

NG

NGH

ngờ

ngờ-hát

NH

PH

QU

TH

TR

nhờ

phờ

quờ

thờ

trờ

Chú ý: - Phụ âm ghép gh chỉ ráp đƣợc với các nguyên âm e, ê, i.
- Phụ âm đơn g ráp đƣợc với các nguyên âm a, i, o, ô, ơ, u, ư.
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Tiêu Chuẩn cho Học Sinh Cấp 9
- Tập đọc, chính tả, giải nghĩa, tìm đại ý, đặt câu
- Tập làm văn (cấu kết một bài văn, tả ngƣời, viết thƣ)
- Điền vào chỗ trống
- Học đối thoại, Công dân giáo dục, đức dục, phong tục, tập quán, trang phục,
quê hƣơng, lễ lộc, gia tộc, gia đình, thức ăn Việt Nam
- Học thuộc lòng
- Tìm từ đồng nghĩa, phản nghĩa
- Học văn phạm (tiếng “vì”, “mà”, “bị”, bởi”, “đƣợc”, “thì” loại từ chung và
loại từ riêng, chủ từ, thành phần của một câu )
- Việt sử (Trịnh Nguyễn phân tranh, nhà Tây Sơn, vua Quang Trung và chiến
thắng Đống Đa, nhà Nguyễn, )
- Địa lý Việt Nam (công viên Quốc Gia, , vẽ bản đồ Việt Nam, hải đảo Việt
Nam, bãi biển Việt Nam )
- Chuyện cổ tích, sự tích Việt Nam, chuyện vui,
- Học ca dao, thành Ngữ, tục ngữ Việt Nam.
- Thơ Lục Bát, Lục Bát biến thể
- Làm bài và nộp bài đầy đủ và đúng kì hạn do thầy cô yêu cầu
- Hoàn tất 2 kì thi : học kì 1 và học kì 2

1

Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang – San Jose

BÀI ÔN CẤP 8
 Tập Đọc - Chính Tả.
Nhà Bác Học Thomas A. Edison
Năm 1877, ông Thomas A. Edison, nhà bác học Hoa Kỳ đã làm thế giới phải ngạc nhiên khi
ông sáng chế ra máy hát, thu và phát đƣợc tiếng ngƣời. Sau đó, ngƣời ta lại kinh ngạc một
lần nữa khi ông phát minh ra đèn điện, sáng tỏ nhƣ ban ngày. Rồi tới máy quay phim, thứ
máy đã đảo lộn cả thế giới ngộ lạc.
Ông Edison thƣờng chỉ chợp mắt một lúc trên chiếc giƣờng sắt kê trong phòng thí nghiệm
sau bao giờ mê mải tìm tòi. Mặc dù bị điếc trƣớc mƣời tám tuổi và chỉ đi học có vài tháng,
ông Edison đã để lại cho hậu thế hơn một ngàn loại phát minh. Ông hoàn bị máy điện tín,
máy chữ và phát minh ra thứ đèn bão cho thợ mỏ dùng dƣới hầm.
Nhà thiên tài đó đã nêu đƣợc nhiều thành tích bằng cách nào ? Và sự bí mật của thành công
đó là gì ? Ông Edison giải đáp những thắc mắc đó bằng một câu giản dị : "Đó là khả năng
chịu khó bám sát vào sự vật."
Đêm 18 tháng 10 năm 1931 là đêm cử hành đám tang ông Edison. Tất cả đèn điện trên đất
Hoa Kỳ đều tắt trong một phút để tỏ lòng ai điếu con ngƣời đã đem ánh sáng cho Mỹ quốc
năm mƣơi hai năm về trƣớc.
Theo Thế Giới Tự Do

Giải nghĩa:
- Nhà bác học: Ngƣời học rộng, biết nhiều. - Phát minh: Tìm ra cái gì mới có ảnh hƣởng tới xã
hội. - Ngộ lạc: (Ngộ: hơi khác lạ -- Lạc: vui ), ý nói thích thú. - Hậu thế: Thế hệ sau. - Máy điện
tín: Máy dùng kí hiệu Morse để liên lạc. - Thiên tài: Tài năng nổi bật hơn hẳn mọi ngƣời (nhƣ là
trời phú cho.). - Thành tích: Việc làm có kết quả rõ rệt. - Cử hành: (Cử: cất lên -- Hành: làm), ý
nói bắt đầu làm lễ . - Lòng ai điếu: Lòng thƣơng xót ngƣời đã chết.

Đại ý:
Tìm đại ý bài trên.
Câu Hỏi:
1. Năm 1877, ông Thomas A. Edison đã sáng chế ra máy gì ?
2. Hãy kể thêm các phát minh của ông Edison ?
3. Ông trả lời về bí mật của sự thành công nhƣ thế nào ?
4. Khi ông mất, ngƣời ta tỏ lòng thƣơng xót ông bằng cách nào ?
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 Phân biệt tiếng:
ngày
ranh
gian
dán
dang
hồng
tiến
long
trƣơng
dại
quan
nhân
hàn















ngày mai
ranh mãnh
gian nhà
dán tem
dang cánh
hồng hào
tiến lên
long lanh
khai trƣơng
dại dột
quan trọng
lòng nhân
bần hàn

ngầy
răng
giang
dáng
rang
hồn
tiếng
lông
sƣơng
dạy
quang
nhan
hàng















ngầy ngật
hàm răng

ngài
răn




mày ngài

giáng



giáng phúc

hòng
tín
lon
xƣơng
dậy
quanh
nhanh
hành










đừng hòng

răn dạy

giang sơn
hình dáng
rang muối
kinh hồn
tiếng chuông
lông mao
sƣơng mai
dạy học
quang cảnh
nhan sắc
cửa hàng

tín hiệu
lên lon
xƣơng gà
dậy trƣa
Quanh quẩn
Nhanh chóng
hành
hƣơng

* Thầy cô có thể thêm vào những từ khác liên kết với những vần trên để các em tập đọc

 Bài Tập.
Tìm những từ trên để điền vào chỗ trống dƣới đây cho hợp nghĩa:
1- Học sinh phải sắp _________ ngay ngắn trƣớc khi vào lớp.
2- Ngƣời lái xe _______ quá sẽ bị cảnh sát phạt.

Đặt câu với những từ dƣới đây:
quan :___________________________________________________________________
quang:___________________________________________________________________
dậy: ____________________________________________________________________
dạy: ____________________________________________________________________
dại: ____________________________________________________________________
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 Văn Phạm
Động từ : là tiếng chỉ việc làm của chủ từ nhƣ : đi, gặp, là, ở, có.

-

Có hai loại động từ:
1- Động từ đơn có một tiếng nhƣ : là, ở, có, đi, gặp, ăn, học, thi, nghĩ...
2- Động từ ghép có hai tiếng nhƣ : đi học, đi chơi, kêu gọi, làm ăn, kiến thiết, sản xuất...

Bài-tập :
1- Tìm động từ trong câu :
“Mực dính lên bàn tay và bết cả lên mặt bé Tâm khiến Bàng và Thọ phải bật cƣời”.
2- Viết một câu có động từ đơn.
3- Viết một câu có động từ ghép.
-

Tính từ : là tiếng thƣờng đi liền với tiếng danh từ hay đại danh từ để chỉ cái tính, cái
chất, cái thể, cái dáng... của danh từ hay đại danh từ đó nhƣ : ngoan, mềm, cao.
Có 2 loại tính từ :
1- Tính từ đơn chỉ có một tiếng nhƣ : thơm, ngọt
2- Tính từ ghép có 2 hay nhiều tiếng nhƣ : tận tâm, chăm chỉ

Bài tập :
1- Tìm những tính từ trong câu sau đây:
“Thịt mỡ, dƣa hành, câu đối đỏ,
Cây nêu, tràng pháo, bánh chƣng xanh.”
2- Viết một câu có tính từ đơn.
3- Viết một câu có tính từ ghép.
4- Viết một câu có động từ vốn là tính từ.

- Danh Từ: những từ dùng để nói về ngƣời, nơi chốn, con vật, vật, hiện tƣợng, hay sự việc.
Saigon, San Jose, học sinh, trƣờng học, con chó, cái nhà, gia đình, mây.

- Danh Từ chung: những danh từ dùng để nói chung cho tất cả cùng một loại.
Thầy giáo, bảng viết, kỹ sƣ, bác sĩ

-

Danh Từ Riêng: những danh từ dùng để chỉ tên riêng của một ngƣời, một con
đƣờng, một con sông, một nƣớc (quốc gia) . . .
Những danh từ riêng bắt buộc phải đƣợc viết hoa.
San Francisco, Hà Nội, Oanh, Hùng, Hoa Kỳ

- Đại Danh Từ: Đại danh từ thay thế cho danh từ mà ta không muốn lập lại hay không
muốn nêu ra. Có năm loại đại danh từ: nhân vật đại danh từ, liên thuộc đại danh từ,
nghi vấn đại danh từ, chỉ thị đại danh từ và phiếm chỉ đại danh từ
Tôi, ta, nó chúng mình, các anh, ai, ấy…
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Bài tập:
1- Viết một câu có danh từ chung.
2- Viết một câu có danh từ riêng.
3- Viết một câu có đại danh từ.

 Việt sử
Vua Lê Thánh Tôn và Bộ Luật Hồng Đức
Vua Lê Thánh Tôn (1460-1497) sai ông Thân Nhân Trung và Đỗ Nhuận làm bộ Thiên Nam
Dƣ Hạ Tập gồm 100 quyển, viết bộ hình luật đời Hồng Đức.
Bộ luật Hồng Đức còn đƣợc gọi là bộ Lê Triều Hình Luật đƣợc các luật gia ngày nay cho là
rất cấp tiến, rất dân chủ và là một chấm son trong lịch sử tƣ pháp Việt Nam. Luật Hồng Đức
đƣợc soạn chú trọng nhiều về xã hội canh nông và đời sống dân chúng thời đó. Các mẫu mua
bán nhà, ruộng đất hoặc khế ước đã đƣợc làm sẵn để dễ dàng cho dân chúng sử dụng trong
việc kí kết các giấy tờ.
Lê triều bảo vệ triệt để quyền lợi và an ninh của nhân dân, không bỏ rơi tầng lớp xã hội nào.
Có vài trƣờng hợp quá khắc nghiệt đối với luật pháp hiện hữu. Trái lại, cũng có trƣờng hợp
khinh giảm rất nhân đạo, đáng khen hơn đời bây giờ.
Luật Hồng Đức cũng hết lòng bảo vệ phong hóa nên đặt ra nhiều điều khoản để trừng trị
những kẻ vi phạm. Thêm vào đó triều đình còn công bố 24 điều răn để giúp dân có một đời
sống lành mạnh và đạo đức.
Giải nghĩa:- Luật gia: Ngƣời chuyên nghiên cứu pháp luật. - Khế ước: Giấy giao kèo về việc
mua bán, thuê mƣớn. - Khắc nghiệt: Gắt gao đến mức khó chịu đựng đƣợc. - Phong hóa : Phong
tục, tập quán và nếp sống của một xã hội. - Câu hỏi:

*Thầy cô đặt một vài câu hỏi liên quan đến bài “Vua Lê Thánh Tôn và Bộ Luật Hồng
Đức” cho các học sinh nhớ lại bài học
1- Bộ luật Hồng Đức còn đƣợc gọi là bộ luật gì ?2- Bộ luật Hồng Đức chú trọng những gì ?
3- Có gì đặc biệt trong bộ luật Hồng Đức ?4- Bộ luật Hồng Đức bảo vệ phong hóa Việt Nam
ra sao ?

 Địa lí.
Cố Đô Huế
Huế từ xa xƣa đã đƣợc các chúa Nguyễn chọn làm thủ phủ của xứ "Đàng Trong" và chính
thức trở thành kinh đô dƣới thời vua Quang Trung Nguyễn Huệ.
Nằm ở bờ bắc sông Hƣơng, toàn thể kiến trúc của cố đô Huế đƣợc xây dựng trên một diện
tích hơn 500 Hectare đất. Ba vòng thành theo thứ tự từ ngoài vào trong gồm có: Kinh Thành,
Hoàng Thành và Tử Cấm Thành. Kinh Thành đƣợc vua Gia Long xây dựng từ năm 1805 và
sau đó đƣợc vua Minh Mạng tiếp tục hoàn thành vào năm 1832. Tại đó, các vua triều Nguyễn
đã cho xây dựng khá nhiều thành quách, cung điện và các công trình của hoàng gia. Hoàng
Thành (Đại Nội) nằm ở giữa Kinh Thành là nơi đặt các cơ quan cai trị của chế độ quân chủ
và là nơi thờ tự các vua chúa đã quá cố. Tử Cấm Thành nằm trong Hoàng Thành là nơi dành
riêng cho vua và gia đình vua.
Với các di tích kiến trúc và các thắng cảnh hùng vĩ, cố đô Huế đã đƣợc UNESCO công nhận
là di sản văn hóa thế giới.
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Giải nghĩa:- Thủ phủ: Thành phố quan trọng nhất của một vùng. - Đàng Trong: Vùng
đất phía Nam sông Gianh do chúa Nguyễn cai trị đƣợc chia cắt dƣới thời Trịnh Nguyễn phân
tranh (1558-1772) . Vùng đất phía Bắc sông Gianh là "Đàng Ngoài" do chúa Trịnh cai trị Hectare: Đơn vị diện tích bằng 100are hay 10.000m2. - Hoàng gia: Họ hàng nhà vua. Quân chủ: Chế độ có vua đứng đầu. - Quá cố: Ý nói ngƣời đã chết. - Câu hỏi:
*Thầy cô đặt một vài câu hỏi liên quan đến bài “Cố Đô Huế” cho các học sinh nhớ lại
bài học
1- Huế đƣợc chọn làm kinh đô dƣới thời vua nào ?2- Hãy tả Kinh Thành ?3- Hãy tả
Hoàng Thành ?4- Hãy tả Tử Cấm Thành ?

 Viết số.
Viết các con số dƣới đây thành từ số. Thí dụ: 14 = mƣời bốn.
31 =
55 =
105 =
1995 =
10.000 =
1.000.000 =
1.000.000.000 =

 Luận Văn.
- Tả cây cối
- Tả cảnh
Thầy cô ôn sơ qua cho các em cách thức tả cây cối hay tả cảnh.
Phác họa môt dàn bài mẫu:
1- Mở bài:Giới thiệu cây cối hay cảnh em sẽ tả
2- Thân bài: Cây cối - Tả hình dáng, từng phần (gốc, thân, cành, lá, hoa, quả), sự thay
đổi theo từng mùa, ích lợi … của cây.
Cảnh - Tả tổng quát (khung cảnh, thời gian, địa điểm), chi tiết (trông thấy
thế nào, nghe âm thanh, ngửi thấy mùi gì), nhận xét của em (vui, buồn,
thích, chán ghét, gợi nhớ … về cảnh.
3- Kết luận: Cảm tình của em đối với cây hay cảm tƣởng của em đối với cảnh.

Bài Tập: Tả cây hoa hồng trong vƣờn hoặc cảnh một cuộc picnic em đã tham dự.
6
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BÀI MỘT
 Chính tả - Học thuộc lòng.
Tiếng Việt Mến Yêu
Em yêu tiếng Việt thiết tha,
Sắc, huyền, hỏi, ngã . . . thật là du dƣơng.
Ầu..., ơ..., tiếng mẹ ru thương,
Dịu hiền nhƣ sóng đại dƣơng dạt dào.
Những câu tục ngữ, ca dao,
Nhịp nhàng, thanh thoát, đượm bao ân tình!
Rồng Tiên dòng giống oai linh,
Cùng chung tiếng nói, nặng tình yêu thƣơng.
Là đây sức sống kiên cƣờng,
Điểm tô nƣớc Việt, quê hƣơng ngàn đời...
Nƣớc non nghìn dặm xa khơi,
Tiếng ru của mẹ không rời lòng con.
Giải nghĩa:
- Thiết tha: Tha thiết, rất ân cần, tình cảm đậm đà. - Ru thương: Lời mẹ ru con êm ái, trìu mến. Dạt dào: Tràn đầy, liên tục. - Tục ngữ: Câu nói gọn về luân lí, tâm lí hay phong tục. Thí dụ nhƣ:
Tốt danh hơn lành áo. - Ca dao: Câu hát phổ thông trong dân gian cũng có tính cách luân lí
hay phong tục. Thí dụ nhƣ:
Cây xanh thì lá cũng xanh, Cha mẹ hiền lành để đức cho con. Thanh thoát: Trong sạch, nhẹ nhàng.
- Đượm: Nồng nàn, đằm thắm, thấm thía. - Ân tình: Ơn nghĩa và tình thƣơng yêu.
- Điểm tô: Làm cho thêm tốt đẹp. - Nước non: Sông núi, ý ở đây là quê hƣơng Việt Nam.
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 Bài tập:
I- Câu hỏi để đối thoại:
Thầy cô chia học sinh ra nhiều toán để trao đổi ý tƣởng theo các câu hỏi sau:
1- Vì sao tiếng Việt du dƣơng ?
2- Tiếng ru con của ngƣời mẹ Việt Nam nhƣ thế nào ?
3- Hãy nêu lên hai câu ca dao nói lên tình nghĩa đậm đà.
4- Sức sống kiên cƣờng của tổ tiên chúng ta do đâu mà có ?
5- Tìm đại ý bài này.

II- Phân biệt:

NGỌT, NGỘT, NGỌC

Ngọt: Ngọt ngào, ngon ngọt, mật ngọt.
Ngột: Đột ngột, ngột ngạt (Khó thở vì thiếu không khí).
Ngọc: Vàng ngọc, ngọc thạch (Đá quý có màu xanh).
- Áp dụng: Điền vào chỗ trống.
1- Thức ăn có nhiều bột ________ thì không tốt cho sức khỏe.
2- Bà cho em chiếc vòng bằng _______ thạch rất đẹp.
3- Trong phòng có đông ngƣời, em cảm thấy _______ ngạt quá!
4- Tục ngữ Việt nam có câu: Mật _______ chết ruồi.
- Đặt câu có những tiếng:

ngọt - ngọc - ngột.

III- Phân biệt dấu hỏi ngã:

ngả - ngã

Ngả: Đi ngả nào (lối nào), ngả mũ chào.
Ngã: Dấu ngã, ngã lòng (nản chí), vấp ngã (té)
- Điền dấu hỏi hay ngã vào từ in nghiêng.
1- Huyền ngang, sắc dọc. nặng tròn,
Hoi khom lƣng đứng, nga buồn nằm ngang.
2- Học hành ngày một tiến lên,
Con ơi chăm chi, chớ nên nga lòng.
3- Đi đƣờng chớ có vội vàng,
Coi chừng vấp nga, xóm làng cƣời chê.
4- Ai ơi thƣơng ke mồ côi,
Nhƣ bèo cạn nƣớc biết trôi nga nào.
5- Ra đƣờng, gặp ngƣời lớn, bé nga mũ chào.
- Đặt câu có những tiếng:
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 Các thể thơ Việt Nam.
Thơ Lục Bát
Thơ lục bát là một thể thơ Việt Nam có câu đầu gồm sáu tiếng và câu tiếp theo tám tiếng, số
câu không giới hạn nhƣng cuối bài thơ phải kết thúc bằng câu 8..
- Cách gieo vần:

Tiếng cuối của câu 6 vần với tiếng thứ sáu của câu 8,
Tiếng cuối của câu 8 vần với tiếng cuối của câu 6 tiếp theo.

Thí dụ:
Em yêu tiếng Việt thiết tha,
Sắc, huyền, hỏi, ngã . . . thật là du dƣơng.
Ầu..., ơ..., tiếng mẹ ru thƣơng,
Dịu hiền nhƣ sóng đại dƣơng dạt dào.
- Luật Bằng Trắc: Luật bằng trắc là những quy định về cách sử dụng tiếng thuộc thanh
bằng hay thanh trắc trong thơ lục bát.
Thanh bằng là những tiếng không dấu hoặc có dấu huyền.
Thanh trắc là những tiếng có mang dấu sắc, hỏi, ngã, nặng.
Trong thơ lục bát, luật bằng trắc đƣợc áp dụng nhƣ sau:
- Câu 6:
- Câu 8:

bằng bằng trắc trắc bằng bằng
bằng bằng trắc trắc bằng bằng trắc bằng

Thí dụ:

Lên non
B
B
Nuôi con
B
B

mới
T
mới
T

biết
T
biết
T

non
B
công
B

cao,
B
lao
B

mẫu
T

từ.
B

- Ngoại lệ:
Luật bằng trắc chỉ bắt buộc phải giữ khi áp dụng cho các tiếng thứ hai, thứ tƣ,
thứ sáu (các tiếng mang số chẵn trong câu), còn các tiếng thứ nhất, thứ ba, thứ năm có thể
dùng bằng hay trắc cũng đƣợc.


Bài tập:
qua.

Viết lại đoạn văn dƣới đây thành một bài thơ 4 câu lục bát mà các em đã học

Cây sen đẹp nhất trong đầm - Bông sen màu trắng, lá sen xanh, nhụy sen vàng chen nhau Nhụy vàng, lá xanh, bông trắng - Mùi bùn hôi tanh mà sen chẳng hôi mặc dù ở gần bùn.
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 Việt sử.
Trịnh Nguyễn Phân Tranh (1627 - 1775)




Cuối đời nhà Lê, các vua chỉ ham chơi, nên trong nƣớc loạn lạc. Thừa dịp ấy Mạc
Đăng Dung (1527 – 1592) cƣớp ngôi nhà Lê.
Vào năm 1532 ở Ai Lao, Nguyễn Kim và con rể là Trịnh Kiểm cùng hai con trai là
Nguyễn Uông và Nguyễn Hoàng lấy cớ phò trợ con cháu nhà Lê đánh dẹp nhà Mạc.
Sau khi Nguyễn Kim mất, Trịnh Kiểm sai ngƣời giết Nguyễn Uông. Thấy vậy,
Nguyễn Hoàng bèn nói với chị xin Trịnh Kiểm cho vào đất Thuận Hóa năm 1558.

Chúa Trịnh:
 Năm 1570 Trịnh Kiểm xƣng Chúa rồi lấn át dần quyền hành của vua nhà Lê. Mãi
cho đến 1592, chúa Trịnh Tùng là con của Trịnh Kiểm mới tiêu diệt đƣợc nhà Mạc và
khôi phục thành Thăng Long. Chúa Trịnh lo tổ chức lại việc cai trị ở miền Bắc Việt
Nam nhƣ :
+ sửa đổi lại luật lệ và bài trừ tham nhũng
+ mở trƣờng võ bị và lo luyện tập binh sĩ
+ sửa đổi lại việc thi cử và cho in sách dùng trong nƣớc
+ khuyến khích việc khai mỏ, đúc tiền
+ cho ngƣời ngoại quốc đƣợc vào buôn bán ở phố Hiến.
Chúa Nguyễn:
 Nguyễn Hoàng (1524 – 1613) vào trấn đất Thuận Hóa lo gây dựng cơ nghiệp lâu dài
và tự xƣng chúa. Chúa Nguyễn nhờ giao dịch với ngƣời Bồ Đào Nha nên đã tu chỉnh
về vũ khí nhƣ đóng tàu chiến, đúc súng đại bác và xây thành đắp lũy. Ngoài việc
chống với chúa Trịnh ở miền Bắc, chúa Nguyễn còn lo m ở rộng bờ cõi về phía Nam.
Chúa Nguyễn chiếm đƣợc đất Chiêm Thành và lập ra 4 tỉnh miền Nam Trung phần
nhƣ Phú Yên, Khánh Hòa, Phan Rang và Phan Rí và cũng đã đƣợc các vua Chân Lạp
(Cam Bốt) nhƣờng cho phần đất thuộc về các tỉnh Bà Rịa, Biên Hòa, Đồng Nai, Tân
Bình, Mỹ Tho, Hà Tiên thuộc miền Nam hiện nay.
Trong giai đoạn này (1627 -1775) , hai bên mang quân đánh lẫn nhau nhiều lần nhƣng bị
thiệt hại nặng nề, cuối cùng hai chúa Trịnh và Nguyễn ƣng thuận lấy sông Gianh làm ranh
giới.
Giải nghĩa:
- Phò trợ: Theo phụ giúp. - Phố Hiến: Một nơi mua bán tấp nập ở tỉnh Hƣng Yên. - Bồ Đào Nha:
Nƣớc Portugal.

 Câu hỏi:
1- Vì sao Trịnh Kiểm lấn át quyền hành của vua nhà Lê ?
2- Hãy kể những việc làm của các chúa Trịnh ?
3- Hãy kể những việc làm của các chúa Nguyễn ?
4- Con sông nào chia cắt nƣớc ta vào thời Trịnh Nguyễn phân tranh ?
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MỸ-TỪ-PHÁP
(The use of figures of Speech) là cách sử dụng các phƣơng tiện ngôn ngữ, nhằm mục đích
tăng cƣờng khả năng trình bày, thuyết phục và động viên những đối tƣợng tiếp thu nhất định
của ngƣời nói và ngƣời viết trong những tình huống cụ thể. Hay nói cách khác, Mỹ-Từ-Pháp
đƣợc dùng để làm cho câu văn, lời nói, từ ngữ trở nên bóng bẩy để ngƣời đọc hay nghe dễ
hiểu không nhàm chán, hay muốn nhấn mạnh để đạt tới hiệu quả diễn đạt hay, đẹp, biểu cảm,
hấp dẫn, v.v…

1. Phép đối:
Phép đối rất thông dụng trong thơ văn, nhất là thơ Đƣờng luật.
Đối chiếu sự vật này với sự vật khác có nét ngƣợc nhau.
Ví dụ:
Lom-khom dƣới núi tiều vài chú
Lác-đác bên sông rợ mấy nhà
(Qua Đèo Ngang - Bà Huyện Thanh-Quan)
"trên xa lộ thênh thang,
trong phi trƣờng rộn ràng ..." (trang 19)

2. Phép tỷ-lệ hay tỷ-giảo:
Phép tỷ-giảo nói thẳng ra một sự so-sánh rõ-ràng, thƣờng dùng các kiểu nói có những
tiếng "nhƣ, giống nhƣ, chẳng khác nào, khác nào, tựa hồ, v.v.".
[Simile: a figure of speech involving the comparison of one thing with another thing of a
different kind, used to make a description more emphatic or vivid]
Ví dụ:
Good prose is like a windowpane. (George Orwell, English writer)
"Trong nhƣ tiếng hạc bay qua,
Đục nhƣ tiếng suối mới sa nửa vời,
Tiếng khoan nhƣ gió thoảng ngoài,
Tiếng mau sầm-sập nhƣ trời đổ mƣa"
(Truyện Kiều - Nguyễn Du)
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Bài làm ở nhà 1
 Chép lại và thêm dấu.
Trăng Rằm
Khi mới nho len, mat trang tron va to nhu cai banh xe, sac vang ua chu khong sang choi nhu
mat troi.
Bau troi trong vắt, chi thinh thoang moi co mot vai cụm mây trang lo lung từng không.
Trang cang len cao cang nho lai va trong sang hon. Nhung la cay xanh đen loang anh trang
khe rung đong nhu sung suong đuoc hƣởng lan gio mat sau mot ngay he nong nuc.
Ve khuya, đem tro nen tĩnh mịch. Canh vat nhu vuon cao hẳn len duoi anh trang sang trong
xanh bang bac khap khong gian.
Giải nghĩa:
- Cụm mây: Một đám mây. - Từng không: Trong bầu trời. - Tĩnh mịch: Yên lặng, vắng vẻ.

 Chép lại những câu đƣợc coi là viết đúng chính tả:
Giá cả phải chăng
Nƣớc lọc trong dắt
Ngày hè nóng bứt
Ánh sáng trong xanh
Trăng sáng bàn bạc

Giá cả phải trăng
Nƣớc lọc trong vắt
Ngày hè nóng bức
Ánh xáng trong xanh
Trăng sáng bàng bạc

 Hãy viết luật bằng ( B ) trắc ( T ) bài ca dao sau đây:
Tình Bằng Hữu
Thói thƣờng gần mực thì đen,
Anh em bạn hữu phải nên chọn ngƣời.
Những ngƣời lêu lổng chơi bời,
Cùng là lƣời biếng, ta thời tránh xa.
Thí dụ:
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Bầu ơi thƣơng lấy
bí
cùng,
B
B
B
T
T
B
Tuy rằng khác giống nhƣng chung một
B
B
T
T
B
B
T

giàn.
B
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 Tập đọc.
Hoa Sen
Hoa sen có nhiều loại: Loại màu trắng, loại màu hồng, loại màu đỏ . . . Nhƣng hoa trắng có
phần đẹp hơn cả.
Hoa nở về mùa hạ. Sắc hoa không sặc sỡ, chỉ một màu trắng hoặc hồng mà đủ làm tôn cái vẻ
đẹp của hoa lên khác thƣờng.
Lúc hoa còn búp thì hình tròn, thon nhọn nhƣ hình trái tim. Đến khi nở thì hoa mới đẹp làm
sao! Bông trắng muốt hoặc hồng hồng, xòe ra những tầng cánh lớn, vƣợt cao hẳn lên tấm lá
to tròn xanh mƣớt nhƣ nhung, trên một cái cọng manh mảnh trong làn nƣớc biếc. Chính giữa
bông sen là đài hoa lấm tấm nhị vàng, thoang thoảng hƣơng thơm theo làn gió nhẹ.
Thật là:

Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng.
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Theo Quốc Văn giáo Khoa Thƣ

 Giải nghĩa và đặt câu:
mùa hạ - sặc sỡ - trắng muốt

 Tìm đại ý bài trên.
 Tập làm văn:
Hãy tả bông hồng.


Thâu băng:

Thâu vào băng cassette mỗi bài hai lần để nộp cho thầy cô chấm điểm tập đọc: “Tiếng Việt
Mến Yêu” và “Hoa Sen.”
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BÀI HAI
 Chính tả - Tập đọc.
Ngƣời Việt Ngày Nay
Trong chuyến viếng thăm Việt Nam, tổng thống Hoa Kỳ William Jefferson Clinton đã đọc
diễn văn tại trƣờng Đại Học Quốc Gia tại Hà Nội ngày 17 tháng 11 năm 2000. Trong đó ông
đã nêu lên những đức tính và khả năng của ngƣời Việt Nam nhƣ sau:
" Chúng tôi tin rằng nhân dân Việt Nam có tài năng để thành công trong thời đại toàn cầu
mới mẻ này nhƣ họ đã thành công trong quá khứ. Chúng tôi biết điều này vì chúng tôi đã
chứng kiến tài năng và tính thông minh tháo vát của ngƣời Việt định cƣ ở Mỹ. Ngƣời Mỹ
gốc Việt đã trở thành các viên chức dân cử, chánh án, những ngƣời lãnh đạo trong các lãnh
vực khoa học và trong các ngành công nghệ kĩ thuật cao của chúng tôi. Năm ngoái, một
ngƣời Mỹ gốc Việt đã đạt đƣợc một sáng kiến toán học giúp cho việc thực hiện kĩ thuật điện
thoại có hình ảnh đƣợc dễ dàng hơn và toàn thể nƣớc Mỹ đều chú ý khi Trần Nhƣ Hoàng
tốt nghiệp thủ khoa trƣờng Võ Bị Không Quân Hoa Kỳ... ".
Chúng ta vui mừng và tự hào khi đƣợc một vị nguyên thủ quốc gia hùng mạnh nhất thế giới
ca ngợi. Ngƣời Việt chúng ta hãy học hỏi và cố gắng vƣơn lên để đạt đƣợc thành quả tốt đẹp
hơn nữa trong tƣơng lai.

Giải nghĩa:
- Toàn cầu: Toàn thể thế giới. Thời đại toàn cầu: Thời kì mà các nƣớc có sự liên lạc chặt chẽ trên
nhiều phƣơng diện. - Tháo vát: Tài giỏi xoay xở, siêng kiếm việc làm.
- Viên chức dân cử: Ngƣời làm việc trong chính quyền do dân bầu ra. - Chánh án: Ngƣời đứng
đầu trong tòa án chịu trách nhiệm xử kiện. - Lãnh vực: Phạm vi, công việc riêng của một ngành. Sáng kiến: Tìm ra điều mới mà chƣa ai biết. - Kĩ thuật: Tài nghệ chuyên môn. - Thủ khoa: Ngƣời
đỗ đầu khóa thi.
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Bài tập:

I- Câu hỏi để đối thoại.:
Thầy cô chia học sinh ra nhiều toán để trao đổi ý tƣởng theo các câu hỏi sau:
1- Vì sao tổng thống Clinton tin rằng ngƣời Việt sẽ thành công ?
2- Ngƣời Mỹ gốc Việt đã thành công nhƣ thế nào ?
3- Hãy kể một vài thành công gần đây của ngƣời Mỹ gốc Việt .
4- Chúng ta cảm thấy thế nào với những điều mà tổng thống Mỹ nêu lên ?
5- Đại ý bài này nhƣ thế nào?

II- Phân biệt:

NĂN, NĂNG, NANH

Năn: Năn nỉ (van xin), ăn năn (hối lỗi).
Năng: Năng lƣợng, siêng năng, tài năng.
Nanh: Răng nanh, nanh vuốt (răng nanh và móng chân sắc bén của vài loại thú dữ).
- Áp dụng: Điền vào chỗ trống.
1- Học sinh ngoan thì lễ phép, siêng _______, chăm chỉ học hành.
2- Khi phạm lỗi, em phải ăn _______ sửa lỗi.
3- Con nai bị chết vì _______ vuốt của con cọp.
4- Trong xã hội, ngƣời tài _______ có thể giúp ích đƣợc cho nhiều kẻ khác.
- Đặt câu có những tiếng:

năn - năng - nanh

III- Phân biệt dấu hỏi, ngã:

LẢNH - LÃNH

Lảnh: Lanh lảnh (âm thanh cao, đi xa), lảnh lót (âm thanh trong, rõ ràng).
Lãnh: Lãnh tiền, lãnh đạm (lạnh nhạt), lãnh đạo (dẫn đƣờng).
- Điền dấu hỏi hay ngã vào từ in nghiêng.
1- Chiều hôm lanh lanh chuông chùa,
Hƣơng đồng thơm ngát, gió lùa qua hiên.
2- Sớm mai lanh lót tiếng chim,
Nhởn nhơ ong bƣớm bay tìm nhụy hoa.
3- Anh em đừng tƣởng Tết tôi nghèo,
Tiền bạc trong kho chửa lanh tiêu.

(Trần Tế Xƣơng)

4- Bầu ngƣời lanh đạo quốc gia,
Có tài, có đức để mà cậy trông.
- Đặt câu có những tiếng:

lảnh - lãnh
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Luận Văn.
Tả Ngƣời
Văn tả ngƣời cũng nhƣ văn tả đồ vật, cầm thú, cây cỏ cần phải xác thực và linh động. Văn tả
ngƣời tƣờng chia ra làm ba phần là: Tả hình dáng, tả tính nết và tả tình cảm.
Tả hình dáng của một ngƣời, chúng ta phải quan sát kĩ lƣỡng những chi tiết bề ngoài nhƣ khổ
ngƣời, vẻ mặt, cách ăn mặc, nói năng, cử chỉ v.v... Rồi chỉ nêu lên những điểm đặc biệt nhất
mà thôi. Nhƣ thế, ngƣời đọc sẽ không lẫn nhân vật muốn tả với muôn ngàn ngƣời khác
thƣờng vẫn gặp trên đƣờng đời. Lẽ cố nhiên là chúng ta phải tránh những câu rƣờm rà cũng
nhƣ những tiếng quá sáo. Sau hết, không nên quên đi những đồ dùng riêng của họ. Thí dụ:
Ngƣời thợ mộc có cƣa và búa, bác sĩ có ống nghe tim, phổi v.v...
Tả tính nết ( chăm chỉ, lƣời biếng, hiền lành, hung dữ, hào phóng, keo kiệt ...) là những thứ
vô hình, trừu tƣợng. Phải nhớ rằng tính nết thƣờng lộ ra ở cử chỉ, ngôn ngữ, y phục, vẻ mặt
... Vậy nếu tinh ý nhận xét và giàu óc tƣởng tƣợng sẽ có thể tìm ra mối liên quan giữa hình
dáng bên ngoài với tính tình bên trong.
Tả tình cảm (vui, buồn yêu ghét ...) phải chú ý đến sự thay đổi nét mặt, lời nói cùng cử chỉ
của nhân vật đó. Cảnh vật bên ngoài nhƣ mƣa, nắng, nóng, lạnh, cảnh đồng quê, thành thị,
rừng thẳm, biển rộng ... cũng ảnh hƣởng đến tình cảm rất nhiều. Do đó, chúng ta cũng
không quên vài nét phác họa đơn sơ nhƣng xác thực có giá trị hơn những lời miêu tả nhạt
nhẽo và rƣờm rà.
Tóm lại, khi muốn tả ngƣời, chúng ta nên quan sát kĩ lƣỡng, phân tách rõ ràng để cho ngƣời
đọc có cảm giác là đang nhìn thấy nhân vật sống thực sự.

Dàn bài mẫu
1- Mở bài:

Giới thiệu nhân vật sẽ tả.

2- Thân bài:

Nói về:
a- Hình dáng.
b- Tính nết.
c- Tình cảm.

3- Kết luận:

Cảm tình của chúng ta đối với ngƣời ấy. Gƣơng sáng, nếu
có, mà chúng ta có thể noi theo.
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Tập làm văn: Tả cô giáo trong lớp em.
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 Bài luận mẫu:
Tả Mẹ Em
Hôm nay đứng ngắm trƣớc gƣơng, tôi thấy mình lớn hẳn. Nhìn lại mẹ, tôi thấy ngƣời càng
ngày càng già yếu đi nhiều. Tội nghiệp mẹ, ngƣời đã vì chúng tôi mà hi sinh rất nhiều.
Sang đây đƣợc mấy năm, mẹ tôi phải vất vả đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Ngoài công
việc chăm sóc cha tôi, ngƣời còn phải lo lắng cho bầy con mới lớn. Chật vật với đời sống vật
chất, lo âu cho cuộc sống gia đình, tóc mẹ đã phai bạc đi nhiều trong khi những đƣờng nhăn
trên mắt càng in đậm.
Mẹ tôi có đôi mắt tuy không đẹp nhƣng thể hiện một tình thƣơng bao la, khuôn mặt mẹ giờ
đây đã mất vẻ tƣơi trẻ của ngày xƣa, nhƣng thay vào đó là nét hiền thục, bao dung của một
ngƣời mẹ Việt Nam thuần túy. Ngƣời mẹ gầy lắm, những hôm gió lớn tôi thƣờng ôm cứng
lấy mẹ và đùa rằng sợ gió sẽ thổi mẹ bay đi.
Mẹ tôi đó, ốm yếu, tiều tụy. Tuy lo âu gánh nặng nhƣng ít khi nào nghe ngƣời than van. Mẹ
chấp nhận cuộc sống vất vả nhƣ một cái ách nhẹ nhàng trên đôi vai gầy guộc. Nhƣng tôi biết
mẹ đặt nhiều hi vọng vào con cái. Ngƣời đã thƣờng khuyên tôi cố gắng học hành để mai sau
có thể tiến thân với đời, để cuộc đời đỡ vất vả hơn đời mẹ bây giờ.
Mẹ lo cho tôi đủ thứ, từ việc nhỏ đến việc lớn. Mẹ lo cho tôi miếng ăn thức uống, chăm sóc
lúc tôi bệnh hoạn. Ngƣời trấn an tôi lúc tôi sợ hãi, khuyên lơn lúc tôi lơ là. Ngoài việc dạy
dỗ, chăm sóc, mẹ còn cho tôi tình thƣơng vô biên mà chỉ mình mẹ mới có thể ban cho. Tình
thƣơng ấy mẹ chẳng nói ra, nhƣng tôi đã thấy qua những cử chỉ trìu mến, những việc làm
hàng ngày mẹ đã cho tôi. Và tôi cần tình thƣơng đó nhƣ cần hơi thở, đồ ăn, nƣớc uống.
Công ơn của mẹ, không biết bao giờ tôi mới đền đáp đƣợc. Giờ tôi chỉ biết cám ơn mẹ bằng
cách mến yêu, phụng dƣỡng và vâng lời ngƣời. Tôi cũng sẽ siêng năng học hành nên ngƣời
để những hi sinh của mẹ không trở thành vô ích. Cám ơn mẹ cho con hạnh phúc, hạnh phúc
của những kẻ đang có mẹ.

 Tập làm văn:
Tả một ngƣời bạn thân của em.
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 Văn Phạm
1- Phép Ẩn dụ:
Trong phép ẩn dụ (còn gọi là phép ám-tỷ), ý nghĩ so-sánh thì mạnh-mẽ hơn, lời lẽ thu gọn
lại. Không dùng các từ-ngữ so-sánh (tức là các tỷ-ngữ) nói trên. Phép ẩn dụ đƣa ra một
sự so-sánh kín đáo, một sự so-sánh hiểu ngầm, ngƣời đọc phải suy luận, tƣởng tƣợng ra
một hình ảnh giống nhƣ thế và đồng hóa hai hình ảnh ấy lại.
[Metaphor: a figure of speech in which a word or phrase is applied to an object or action
to which it is not literally applicable.]
Ví dụ:
“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”

(tục ngữ)

Bóng hồng nhác thấy nẻo xa,
Xuân lan thu cúc mặn mà cả hai.
Ngƣời quốc sắc kẻ thiên tài,
Tình trong nhƣ đã mặt ngoài còn e.
Chập chờn cơn tỉnh cơn mê, (165)
(Truyện Kiều - Nguyễn Du)
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn long

- (Truyện Kiều - Nguyễn Du)

2- Phép Hoán dụ:
Là cách gọi tên sự vật hiện tƣợng khái niệm khác có quan hệ gần gũi với nó.
[Metonymy - the substitution of the name of an attribute or adjunct for that of the thing
meant, for example suit for business executive, or the track for horse racing.]
ví dụ:
"The pen is mightier than the sword," – (Edward Bulwer Lytton's play Richelieu)
Thửa trời đất nổi cơn gió bụi
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên
Xanh kia thăm thẳm tầng trên
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này
(Chinh Phụ Ngâm - Đoàn thị Điểm)
Thoắt trông nàng đã chào thƣa:
“Tiểu thƣ cũng có bây giờ đến đây!
Đàn bà dễ có mấy tay
Đời xƣa mấy mặt đời này mấy gan
Đã đành là thói hồng nhan
Càng cay nghiệt lắm , càng oan trái nhiều
18

- (Truyện Kiều - Nguyễn Du)
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3- Phép Nhân-Cách-Hóa:
Đây là cách gán cho ý-tƣởng hay sự vật một tâm hồn có những rung cảm nhƣ con ngƣời
[Personification is a figure of speech where human qualities are given to animals, objects
or ideas. In the arts, personification means representing a non-human thing as if it were
human]
Ví dụ:
"The army and the war are the sword and shield which this nation must carry if she is to
do her duty among nations of the earth" – (Theodore Roosevelt - US. President)
Cái cò lặn lội bờ sông
Ga'nh gạo đƣa chồng, tiếng khóc nỉ-non"
(Ca Dao)
Đâu những chiều lênh-láng máu sau rừng ?
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật
Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu !"
(Nhớ rừng - Thế Lữ)
Mình đen mặc áo da xồi,
Nghe trời chuyển động thì ngồi nghiến răng
(Ca Dao - trang 46)
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Bài làm ở nhà 2
 Chép lại và thêm dấu.
Hạt Mƣa
Toi o tren trơi,
Toi rơi xuong đat,
Tƣởng rang toi mat,
Chẳng hoa toi khong,
Toi chay ra song,
Nuoi loai tom ca.
Qua cac lang xa,
Theo máng theo mương,
Cho nguoi trong trot.
Thoc vang chat cót,
Com trang đầy noi,
Vay cho khinh toi,
Hạt mưa hạt móc.
Đồng dao
Giải nghĩa:
- Máng: Đồ dùng để dẫn cho nƣớc chảy. - Mương: Phần đất đƣợc đào để dẫn nƣớc.
làm bằng tre để đựng thóc. - Hạt mưa hạt móc: Giọt nƣớc mƣa, giọt sƣơng.



Chép lại những từ đƣợc coi là viết đúng chính tả:
Nghề sĩ
Trí tuệ
Nghe nói chuyện
Bài đồng giao
Trồng trọt
Công diên cuốc da



Tìm ba từ ghép có tiếng “HẠT” và đặt câu cho mỗi từ ấy.
Thí dụ: Hạt gạo
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Nghệ sĩ
Chí tuệ
Nghe nói truyện
Bài đồng dao
Chồng trọt
Công viên quốc gia

Loại hạt gạo này dài và thơm.

- Cót: Đồ

Việt Ngữ - Cấp 9



Tập đọc.

Tự Học
Tự học rất cần cho mọi ngƣời. Những ngƣời không may phải thôi học sớm, cần phải lo tự
học đã đành. Các học sinh còn đang cắp sách đến trƣờng cũng phải tự học thêm ở nhà mới
đƣợc.
Vì vậy nhiều ngƣời nhờ biết tự học đã tạo nên những sự nghiệp vẻ vang. Họ là những ngƣời
viết báo, nhà văn, nhà giáo, nghệ sĩ trên sân khấu v.v...
Việc học là cách tốt nhất để mở mang trí tuệ. Nhƣ vào thƣ viện đọc sách, đi nghe các buổi
nói chuyện, tham gia các cuộc du ngoạn v.v... đều có thể tự học đƣợc.
Tóm lại bất kì ở đâu, trong trƣờng hợp nào mà có ý chí học hỏi thì thành quả tốt đẹp chắc
chắn sẽ đến với chúng ta.
Theo Quốc Sinh


Giải nghĩa và đặt câu:
sự nghiệp - vẻ vang - nghệ sĩ



Tìm đại ý bài trên.



Hãy đặt 3 câu có tiếng “vì”.



Tập làm văn:
Viết một bài luận “Việc Học Quan Trọng Nhƣ Thế Nào”.



Thâu băng:
Thâu vào băng cassette mỗi bài hai lần để nộp cho thầy cô chấm điểm tập đọc: “Ngƣời
Việt Ngày Nay” và “Tự Học”.
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BÀI BA
 Chính tả - Học thuộc lòng.
Mừng Lễ Tạ Ơn
Chúng em góp nhặt lon,
Dốc tiền heo đất con,
Gởi thầy cô thân tặng
Ngƣời đói rách mỏi mòn ...
Trên xa lộ thênh thang,
Trong phi trƣờng rộn ràng,
Ngƣời mau về sum họp
Nhân ngày lễ Tạ Ơn.
Nhớ ơn trời thƣơng ban,
Ơn phúc nhiều muôn vàn.
Ngƣời ngƣời đi dự lễ
Với nụ cƣời hân hoan.
Bà em làm bánh dầy,
Mẹ nƣớng con gà tây,
Chị nấu nồi súp nóng
Anh mua nhiều trái cây . . .
Tiệc vui có bạn bè,
Chuyện vui buồn cùng nghe.
Sau bao ngày xa cách
Ấm áp tựa đêm hè . . .
Giải nghĩa:
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Góp nhặt: Góp từng chút mỗi nơi một ít. - Heo đất: Con heo bằng đất nung, ruột rỗng, có kẽ
hở để bỏ tiền vào. - Mỏi mòn: Mòn mỏi, kiệt quệ, cạn sức. - Thênh thang: Rất rộng. - Rộn
ràng: Nhộn nhịp, đông vui. - Sum họp: Gặp gỡ chung vui sau một thời gian dài xa cách. - Hân
hoan: Vui vẻ. - Bánh dầy: Bánh hình tròn làm bằng bột nếp.

Việt Ngữ - Cấp 9

 Bài tập:
I - Câu hỏi để đối thoại.
Thầy cô chia học sinh ra nhiều toán để trao đổi ý tƣởng theo các câu hỏi sau:
1- Trƣớc ngày lễ Tạ Ơn, các em làm những gì ?
2- Vì sao mọi ngƣời trong gia đình thích về sum họp trong ngày lễ Tạ Ơn ?
Họ đi bằng những phƣơng tiện gì ?
3- Ngƣời ta mừng lễ Tạ Ơn bằng cách làm những gì ?
4- Món ăn chính trong ngày lễ Tạ Ơn là gì ?
5- Em thích ngày lễ Tạ Ơn không ? Tại sao ?

II - Phân biệt:

RỘN và RỘNG, HOAN và HOANG

Rộn: Bận rộn, làm rộn (làm phiền), rộn rã.
Rộng: Cánh đồng rộng, nhà rộng, học rộng, ở rộng.
Hoan: Hân hoan, hoan hỉ (vui mừng, bỏ qua), hoan hô.
Hoang: Nhà hoang, ruộng hoang, hoang vu.
- Điền vào chỗ trống:
1- Ở sao cho vừa lòng ngƣời,
Ở _______ ngƣời cƣời, ở hẹp ngƣời chê.
2- Má em bận _______ suốt ngày,
Xong việc ở sở đến ngay việc nhà.
3- Ai ơi đừng bỏ ruộng _______
Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.
4- Hôm nay cả lớp em hân _______ đón mừng cô giáo đi xa mới về.
- Đặt câu có những tiếng:

rộn - rộng - hoan - hoang

III - Phân biệt dấu hỏi, ngã:

LỂ và LỄ

Lể : Lể (khều, cạy ra), lể gai, kể lể.
Lễ : Đi dự lễ, lễ phép, lễ ra trƣờng.
- Thêm dấu trên các tiếng in nghiêng:
1- Tiên học lê hậu học văn.
2- Phú quý sinh lê nghĩa.
3- Qua truông anh đạp phải gai,
Anh ngồi anh lê , trách ai không chờ.
4- Lê Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng Giêng.
- Đặt câu có những tiếng:

lể - lễ
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 Các thể thơ Việt Nam.
Thơ Lục Bát Biến Thể
Trong thơ lục bát, nếu cách gieo vần và luật bằng trắc khác đi hoặc không đúng với luật
thƣờng, chúng ta có thể thơ Lục Bát Biến Thể.
Thí dụ nhƣ trong đoạn thơ sau đây:
Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8-

Khoan khoan chân bƣớc lên đƣờng,
Thấy chàng họ Lý ngồi đƣơng ăn mày.
Đầu thời đội nón cỏ may,
Mặt võ mình gầy, cầm sách giờ lâu.
Dƣới đất có bốn rồng chầu,
Kiệu vàng, tán tía trên đầu hào quang.
Thị Hƣơng xem thấy rõ ràng,
Bƣớc tới vội vàng chào Lý Thánh Quan.

Đây là thể thơ lục bát biến thể vì:
- Câu số 4:
- Câu số 5:
- Câu số 8:


Tiếng thứ nhì là thanh trắc thay vì thanh bằng.
Tiếng sách (thứ sáu) không vần với tiếng may ở câu trên.
Tiếng thứ nhì là thanh trắc, thay vì thanh bằng.
Tiếng thứ nhì là thanh trắc, thay vì thanh bằng.
Tiếng Lý (thứ sáu) không vần với tiếng ràng ở câu trên.

Bài tập:

- Hãy tìm những câu lục bát biến thể trong bài thơ "Ƣớm Lòng".
- Sắp xếp lại những câu dƣới đây thành một bài thơ lục bát:
Cái Bút Chì Màu
Em mua cái bút chì màu,
Em ngồi vẽ vẽ, tô tô,
Một đầu đỏ thắm, một đầu xanh lơ.
Con chim, quả bóng, bản đồ Việt Nam.
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Cách Dùng Tiếng “Vì”
Có ba trƣờng hợp dùng tiếng vì:
I- Dùng để chỉ nguyên nhân, duyên cớ.
Thí dụ:

- Tâm phải nghỉ học vì em bị đau bụng.
- Tâm bị đau bụng vì em ăn xoài xanh.

II- Dùng để chỉ mục đích.
Thí dụ:

- Cha mẹ làm việc vất vả vì con cái.
- Ngƣời lính hi sinh vì tổ quốc.

III- Dùng trong các câu hỏi.
Thí dụ:

- Vì sao ta phải năng tập thể dục ?
- Vì đâu ta đƣợc nên ngƣời ?
- Vì ai mà cha mẹ phải làm việc vất vả ?



Bài tập:

Hãy đặt 6 câu có tiếng vì, mỗi trƣờng hợp 2 câu.



Tập làm văn:
Hãy cho biết lí do nào em cần phải học tiếng Việt cho giỏi.



Câu đố:
Ngàn năm trang sử còn ghi,
Phất cờ khởi nghĩa, chỉ vì non sông.
Chị em một dạ một lòng,
Đuổi quân Tô Định khỏi vòng biên cƣơng ?
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 Văn Phạm
1- Phép Điệp Ngữ:
Cần phân biệt điệp ngữ với trùng điệp. Trùng-điệp (pleonasm) là một lối lập lại những
tiếng vô ích không cần thiết, khiến cho câu văn rƣờm-rà không nhấn mạnh đƣợc tình ý.
Điệp ngữ là một từ-hoa làm cho câu văn thêm đẹp, ý thêm mạnh. Trong Anh-văn, tiếng
"repetition" là một từ-hoa gồm nhiều loại. Một trong các lối dùng "repetition" là
"anaphora" giống nhƣ phép điệp-ngữ trong Việt-Văn, thƣờng lập lại ở đầu câu hay đầu
một mệnh đề. [i.e., Anaphora is the repetition of a word or phrase at the beginning of
successive clauses]
Ví dụ:
Làm cho nhìn chẳng đƣợc nhau
Làm cho đầy-đọa cất đầu chẳng lên
Làm cho trông thấy nhãn tiền,
Cho ngƣời thăm ván bán thuyền biết tay
(Truyện Kiều - Nguyễn Du)
Giúp em một thúng xôi vò
Một con lợn béo, một vò rƣợi tăm
Giúp em đôi chiếu em nằm
Đôi chăn em đắp, đôi trằm em đeo ...
(Ca Dao - trang 43)

2- Phép chơi chữ:
Đây là cách dùng cách tiếng đồng âm dị nghĩa (cùng âm khác nghĩa), hay đồng nghĩa dị
tự (cùng nghĩa khác chữ)
[Pun is the humorous use of two words having the same or similar sounds but different
meanings, or two different, more or less incongruous meanings of the same word]
Ví dụ:
Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Núi bao nhiêu tuổi mới là núi non – (Ca Dao)
Ngƣời đâu sâu sắc nƣớc đời,
Mà chàng Thúc phải ra ngƣời bó tay !
(Truyện Kiều - Nguyễn Du)
“Bà già đi chợ cầu đông
Xem một que bói lấy chồng lợi chăng
Thầy bói gieo quẻ nói rằng:
Lợi thì có lợi nhƣng răng chẳng còn”
(Ca Dao)
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3- Phép Thậm xƣng hay cách nói cƣờng điệu:
Là cách nói quá sự thực để nhấn mạnh điều ta muốn diễn tả
[The hyperbole is an obvious statement, an exaggeration, usually for emphasis].
Ví dụ:
THE BRAIN is wider than the sky,
For, put them side by side,
The one the other will include
With ease, and you beside.
(Life - Emily Dickenson)
Đàn ông rộng miệng thì tài
Đàn bà rộng miệng điếc tai láng giềng.
Ca Dao)
Trong lƣng chẳng có một đồng
Lời nói nhƣ rồng cũng chẳng ai nghe.
(Ca Dao)

27

Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang – San Jose

Bài làm ở nhà 3


Chép lại và thêm dấu.

Mẹ Tôi
Mẹ toi dáng nguoi vua phai, mặt trái xoan, nuoc da trang mịn, tinh net diu dang, hien hau.
Me toi khong bao gio to tieng voi bất cứ ai.
Moi cong viec trong nha đeu do me toi cham soc, thu don trong ngoai sach se, gon gang.
Nao la nau nuong, giat giu, hut bui, nao la trong nom va day bao chung toi.
Nhung nguoi than quen, loi xom, ai can đieu gi, me toi cung san sang giup đo. Vi vay, ai
cung quy men me toi.
Giải nghĩa:
- Dáng: Hình dạng. - Mặt trái xoan: Mặt có hình nhƣ trái xoan. Một loại trái có hình bầu dục, giống
nhƣ quả trứng gà. - Bất cứ: Không phân biệt.



Bài tập:

1) Tìm ba tính từ đơn và viết ba câu thí dụ.
2) Tìm ba động từ ghép và viết ba câu thí dụ.
3) Vẽ bản đồ Việt Nam và ghi đúng những địa danh dƣới đây:
- Ba con sông lớn của ba miền Bắc, Trung và Nam.
- Sáu thành phố lớn ở Việt Nam.
- Năm hòn đảo hoặc quần đảo.
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 Tập đọc.
Tan Học
Tan buổi học mẹ ngồi tựa cửa,
Mắt trông con đứa đứa về dần.
Xa xa con đã tới gần,
Các con về đủ quây quần bữa ăn.
Cơm dƣa muối khó khăn mới có,
Của không ngon, nhà khó cũng ngon.
Khi vui câu chuyện thêm giòn,
Chồng chồng, vợ vợ, con con một nhà.
Ăn rồi học, tối qua lại sáng,
Ít tiền tiêu, ngày tháng thảnh thơi.
Chiều chiều, tối tối, mai mai,
Miễn sao cho đủ, việc đời quản chi.
Tản Đà


Giải nghĩa và đặt câu:
quây quần - nhà khó - thảnh thơi - quản chi



Tìm đại ý bài trên.



Tập làm văn.
Hãy viết bài “Tan Học” ở trên bằng văn xuôi.



Thâu băng:
Thâu vào băng cassette mỗi bài hai lần để nộp cho thầy cô chấm điểm tập đọc: “Ƣớm
Lòng” và “Tan Học”.
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BÀI BỐN
 Chính tả - Tập đọc.
Tâm Sự Nghệ Sĩ
Tôi còn nhớ đêm nào, khi hát xong tôi đi lang thang ngoài phố. Đêm ấy mồng hai Tết, đêm
vui vẻ của mọi gia đình. Ngoài trời lạnh lẽo. Từng đợt gió xào xạc qua mấy hàng cây. Tôi
lầm lũi đi trên những nẻo đƣờng đỏ đầy xác pháo. Chắc bạn cũng muốn hỏi: "Sao không về
nhà chơi ?" vì đêm ấy gia đình nào cũng vui vẻ. Bạn ạ, tôi không có gia đình từ bé. Khi lên
sáu, cha mẹ đã mất sớm. Từ ấy trên đƣờng đời tôi lặng lẽ đi, cũng hiu quạnh, cũng cô đơn
nhƣ đêm mùng hai Tết mà tôi chƣa kể. Thình lình tôi nghe trong một căn nhà, bao nhiêu
ngƣời đang vui cƣời nghe một dĩa hát hài hước. Trong dĩa hát ấy chính tôi ca. Tôi dừng
chân lại trƣớc nhà nghe. Thỉnh thoảng đến những đoạn vui, cả gia đình đều bừng lên cƣời
rào rạt. Trong nhà thấy bóng tôi, đêm khuya thơ thẩn ... có lẽ sợ kẻ trộm, vội khép cửa, để
tôi ngơ ngác càng thấy mình cô quạnh. Ngạc nhiên hơn, tôi thấy lòng tôi ấm lại. Phải chăng
cái ấm áp vui tƣơi ấy do tiếng hát của tôi đã đem lại cho ngƣời trong đêm lạnh.
Tiếng hát câu ca đã đến với con ngƣời từ khi mới mở mắt chào đời trong điệu hát ru của vú
em hay mẹ hiền thân mến. Cũng chính tiếng hát, nhịp đàn đƣa ngƣời chiến sĩ ra mặt trận.
Hẳn bạn chƣa quên tiếng sáo Trƣơng Lƣơng đã đánh tan một trận tuyến ?
Riêng nghệ sĩ, mong đem lực lƣợng vô biên của tiếng hát câu ca để làm cho vơi một phần
nào những giòng lệ của đời mà ai đã cho là một bể khổ.
Theo Trần Văn Trạch
(Báo Trẻ)
Giải nghĩa:
- Nghệ sĩ: Ngƣời biểu diện nghệ thuật - Lang thang: Đi hết chỗ này sang chỗ khác.
- Xào xạc: Âm thanh tạo nên bởi tiếng lá cây lay động nhẹ vào nhau. - Lầm lũi: Một cách âm thầm,
lặng lẽ. - Hiu quạnh: Vắng lặng và trống trải - Hài hước: Làm cho vui cƣời - Rào rạt: Nhiều
và liên tục - Cô quạnh: Cô đơn và hiu quạnh
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 Bài tập:
I- Câu hỏi để đối thoại.
Thầy cô chia học sinh ra nhiều toán để trao đổi ý tƣởng theo các câu hỏi sau:
1- Khi nào và lúc nào, nghệ sĩ này lang thang ngoài phố ?
2- Kể lại hoàn cảnh gia đình của nghệ sĩ này ?
3- Tại sao ông cảm thấy ấm lòng ?
4- Những tiếng hát câu ca bắt nguồn từ đâu ?
5- Trong đời sống chúng ta, tiếng đàn, sáo, hát hay câu ca đóng góp gì ?
6- Đại ý bài này là gì ?

II- Phân biệt: SUNG và XUNG, SINH và XINH
Sung:
Xung:
Sinh:
Xinh:

Sung sƣớng, sung túc (đầy đủ), bổ sung (thêm vào chỗ bị thiếu).
Xung quanh, xung đột, xung trận (đi đánh trận).
Học sinh, hi sinh, sinh ra.
Xinh đẹp, xinh tƣơi, xinh xắn.

- Áp dụng: Điền vào chỗ trống.
1- Em rất _______ sƣớng đƣợc cha mẹ yêu thƣơng, săn sóc.
2- Ba em trồng nhiều hoa hồng _______ quanh nhà.
3- Gia đình em sum họp rất vui vẻ trong ngày lễ Giáng _______ .
4- Vào dịp Tết Nguyên Đán, mẹ mua cho em chiếc áo dài rất _______ xắn.
- Đặt câu có những tiếng:

sung - xung - xinh - sinh

III- Phân biệt dấu hỏi, ngã:

DỂ và DỄ

Dể: Dể ngƣơi (lờn mặt, không kính nể), dể khinh (coi không ra gì).
Dễ: Dễ dàng, dễ ăn, dễ nghe, dễ dạy.
- Điền dấu hỏi hay ngã vào từ in nghiêng.
1- Nƣớc nguồn chảy xuống bể khơi,
Mẹ cha không de ở đời với con.
2- Việc đời chớ có de duôi,
Sa cơ lỡ bƣớc kẻ cƣời ngƣời chê.
3- Bù đầu giả dại làm ngây,
Khôn kia de bán, dại này mà ăn.
4- Chim khôn làm tổ chỗ cao,
Ngƣời khôn tiếng nói ngọt ngào de nghe.
- Đặt câu có những tiếng:

dể - dễ
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 Văn Phạm.
Loại Từ
Loại từ là tiếng đứng trƣớc danh từ để chỉ danh từ ấy thuộc về thể loại nào và đƣợc phân làm
hai loại: loại từ chung và loại từ riêng.

I- Loại từ chung có hai tiếng là: CON và CÁI.
1- Con: Dùng để chỉ chung các loài động vật hoặc những sự vật đƣợc coi nhƣ động vật v.v...
Thí dụ: Con chó, con chim, ... con sông, con đƣờng, con dao ...
2- Cái: Dùng để chỉ chung các bất động vật khi gọi cho xuôi tai, không cộc lốc hoặc đứng
trƣớc con vật khi nhân cách hóa
Thí dụ: Cái nhà, cái xe đạp, cái váy ... cái cò, cái vạc ... con ong, cái kiến ...

II- Loại từ riêng có rất nhiều vì có nhiều giống, nhiều loại khác nhau.
Thí dụ:

- Cục đá, cục phấn, cục gạch ...
- Chiếc lá, chiếc tàu, chiếc máy bay ...
- Ngƣời thợ mỏ, ngƣời nông phu, ngƣời lực sĩ ...

Hoặc:

- Hoa hồng, hoa mai, hoa lan ...
- Cây thông, cây cam, cây cảnh ...
- Cá vàng, cá rô, cá mập, cá lòng tong ...

Trong trƣờng hợp này, các danh từ cục, chiếc, ngƣời, hoa, cây, cá ... đã trở thành loại từ.


Bài tập:

- Tìm những loại từ chung và loại từ riêng trong đoạn văn dƣới đây:
Trong tủ kính của tiệm bán đồ chơi, bé thấy bày đủ thứ. Nào là con chó bông, con gấu trắng,
con búp bê, chiếc xe hơi, cái máy bay, cái đồng hồ và cả một cây thông to nữa.
- Viết hai câu có loại từ chung và hai câu có loại từ riêng.
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 Địa lí.
Rừng Việt Nam
Tổng số diện tích rừng của Việt Nam rộng ƣớc chừng 40% đất đai cả nƣớc hay là 13.500.000
mẫu tây (ha). Có nhiều loại rừng cây khác nhau:
Rừng rậm: Rừng rậm ở những triền núi cao từ 700 m trở lên tại Bắc Việt và 1.200 m trên
dãy Trƣờng Sơn Trung Việt. Rừng cây mọc rậm rạp trong vùng nhiệt đới vì có nhiều tháng
mƣa. Có những cây cao tới 30 m.
Rừng thƣa: Việt Nam có khoảng 7.000.000 mẫu rừng thƣa. Cây mọc thƣa thớt ở ven rừng
rậm hay những miền núi thấp hoặc trên triền núi cao nhƣng thiếu nƣớc. Rừng trải dài liên
tiếp vùng cao nguyên Trung Việt, thỉnh thoảng cách quãng bởi một con suối hoặc một khu
rừng tre. Rừng thƣa thƣờng là những loại cây dầu ở nơi cao; còn cây tre, cây mây, cây gồi
mọc ở nơi đất thấp hơn. Ngoài ra còn có loại cỏ lau mọc chen lẫn giữa những rừng này.
Rừng chỉ mọc một loại cây còn gọi loại là rừng thuần nhất: Ngoài hai loại rừng kể trên,
nhiều khu rừng khác chỉ có một loại cây:
 Rừng thông ở cao nguyên Lâm Viên, Quảng Ngãi, Việt Trì, Quảng Yên.
 Rừng đƣớc (mangrove) ở ven biển trải dài từ Vũng Tàu đến Hà Tiên.
 Rừng tràm ở U Minh chạy dài từ Rạch Giá đến sông Ông Đốc.
 Rừng tre ở Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bình Thuận ...
Giải nghĩa:
- Vùng nhiệt đới: Giải đất ở gần đƣờng Xích Đạo, nóng bức hơn các nơi khác thƣờng có nhiều mƣa.



Câu hỏi:

12345-

Diện tích rừng ở Việt Nam là bao nhiêu ?
Theo trong bài rừng đƣợc chia làm mấy loại ? Hãy kể ra ?
Nhiệt đới nghĩa là gì ? Cho thí dụ
Rừng thƣa mọc ở những nơi nào ? Kể ba loại cây của rừng thƣa ?
Rừng thuần nhất nghĩa là rừng gì ? Kể tên ba loại cây của rừng này ?
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Bài làm ở nhà 4
 Chép lại và thêm dấu.
Đạo Làm Con
Trứng rồng lai no ra rong,
Hạt thông lai moc cay thong ruom ra.
Co cha me moi co ta,
Nen ngƣơi cung boi me cha vun trong.
Khon ngoan nhờ ấm cha ong,
Lam nen phai đoái to tong phụng thờ.
Đao lam con cho hung ho,
Phai đem hieu kinh ma tho từ nghiêm.
Ca dao

Giải nghĩa:
- Ấm: Phúc lành, điều tốt. - Đoái: Tƣởng nhớ đến. - Phụng thờ: Thờ cúng.
- Từ nghiêm: Cha mẹ.



Tập làm văn:
Viết bài "Đạo Làm Con" ở trên bằng văn xuôi.



Câu đố vui:
1- Cái gì mọc ở trên đầu,
Đen rồi hóa trắng, theo màu thời gian ?
2- Cái gì râm mát ở nhà,
Nắng mƣa thì lại đi ra ngoài đƣờng ?
3- Con gì bé nhỏ tí ti,
Đuôi thì lóe sáng, đêm thì sáng ghê.
Trẻ con chẳng một ai chê,
Chúng bắt đem về bỏ lọ mà chơi ?

34

Việt Ngữ - Cấp 9

 Tập đọc
Kính Đeo Mắt
Có bác nhà quê thấy một ngƣời kia mỗi khi đọc sách lại đeo kính vào mắt. Bác tƣởng rằng
hễ đeo kính vào thì đọc đƣợc sách ngay.
Một hôm, bác ra thành phố mua kính. Bác mở quyển sách ra, cầm trƣớc mắt để thử kính.
Bác thử luôn đến năm, bảy thứ kính mà thứ nào bác cũng chê là xấu, không thể xem đƣợc
sách.
Ngƣời bán hàng lấy làm lạ và hỏi: Vậy bác có biết đọc không đã ?
Bác nhà quê gắt lên rằng: Ô hay! Nếu tôi mà biết đọc thì tôi không cần phải đến đây mua
kính làm gì.
Ngƣời bán hàng vui vẻ giải thích: Thƣa bác, ở đây không có loại kính nào đọc đƣợc sách cả.
Bác trở về học Quốc ngữ cho thông thạo thì bác sẽ đọc đƣợc đủ loại sách mà không cần mua
kính của cháu, bác ạ.
Theo Quốc Văn Giáo Khoa Thƣ


Giải nghĩa và đặt câu:
nhà quê - thành phố - Quốc ngữ



Tìm đại ý bài trên.



Sƣu tầm một bài hay một đoạn văn mà em cho là có ý nghĩa về tình thƣơng yêu gia
đình và cho biết lí do nào khiến em chọn bài này.


Thâu băng:

Thâu vào băng cassette mỗi bài hai lần để nộp cho thầy cô chấm điểm tập đọc: “Tâm
Sự Nghệ Sĩ” và “Kính Đeo Mắt”.


Bài Làm
 Phân tích:

"Tiếng hát câu ca đã đến với con ngƣời từ khi mới mở mắt chào đời trong điệu hát câu ru của
vú em hay mẹ hiền thân mến. Cũng chính tiếng hát, nhịp đàn đƣa ngƣời chiến sĩ ra mặt trận.
Hẳn các bạn chƣa quên tiếng sáo Trƣơng Lƣơng đã đánh tan một trận tuyết ?"
Em hãy phân tích đoạn văn trên. Tác giả đã dùng mỹ ngữ pháp (so sánh , nhân hoá , ẩn dụ ,
hoán dụ, ...) nào để diễn tả.
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BÀI NĂM
 Chính tả - Học thuộc lòng.
Ông Đồ
Mỗi năm hoa đào nở,
Lại thấy ông đồ già,
Bày mực tàu giấy đỏ,
Bên phố đông ngƣời qua.
Bao nhiêu ngƣời thuê viết,
Tấm tắc ngợi khen tài:
“Hoa tay thảo những nét,
Nhƣ phượng múa rồng bay.”
Nhƣng mỗi năm một vắng,
Ngƣời thuê viết nay đâu ?
Giấy đỏ buồn không thắm,
Mực đọng trong nghiên sầu...
Ông đồ vẫn ngồi đấy,
Qua đƣờng không ai hay,
Lá vàng rơi trên giấy;
Ngoài trời mƣa bụi bay.
Năm nay đào lại nở,
Không thấy ông đồ xƣa,
Những ngƣời muôn năm cũ,
Hồn ở đâu bây giờ ?
Vũ Đình Liên
Giải nghĩa:
- Ông đồ: Thầy dạy chữ nho thời xƣa. - Mực tàu: Thứ mực đen chế bằng khói và keo đổ thành thẻ
dẹp và dài, khi viết phải mài với nƣớc. - Tấm tắc: Vừa chắt lƣỡi vừa khen.
- Hoa tay: Tài khéo léo ở hai bàn tay. - Phượng múa rồng bay: Ý nói chữ viết đẹp và bay bƣớm . Nghiên: Đồ dùng để mài mực Tàu.
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 Bài tập:
I- Câu hỏi để đối thoại.
Thầy cô chia học sinh ra nhiều toán để trao đổi ý tƣởng theo các câu hỏi sau:
1- Khi nào thì ông đồ xuất hiện ? và ông thƣờng ngồi viết câu đối ở đâu ?
2- Những ngƣời thuê viết đã khen nét chữ của ông ra sao ?
3- Chép lại hai câu tả nỗi buồn của ông đồ.
4- Đại ý bài này nhƣ thế nào ?

II- Phân biệt:

NGHIÊN và NGHIÊNG, BUỒN và BUỒNG
Nghiên: Nghiên mực, nghiên cứu, bút nghiên (việc học hành).
Nghiêng: Nghiêng mình, nghiêng ngả, nghiêng ngửa.
Buồn: Buồn cƣời, buồn bã, buồn ngủ.
Buồng: Buồng ngủ, buồng chuối, buồng cau.

- Áp dụng: Điền vào chỗ trống.
1- Chẳng tham ruộng cả ao liền,
Chỉ tham cái bút, cái ________ anh đồ.
2- Hai vai gánh nặng về hai,
________ mình cõng chúa, tay dìu mẫu thân.
3- Em tôi ________ ngủ, buồn nghê,
Con tằm chín đỏ, con tê đã muồi.
4- Em về anh gởi ________ cau,
Buồng trƣớc kính mẹ, ________ sau kính thầy.

nghiên - nghiêng - buồn - buồng
III- Phân biệt dấu hỏi, ngã: NỞ và NỠ
- Đặt câu có những tiếng:

Nở: Hoa nở, sinh nở, nở nang.
Nỡ: Nỡ (đành làm một việc đau lòng), nỡ nào , nỡ đành.
- Điền dấu hỏi hay ngã vào từ in nghiêng.
1- Phù dung sớm no tối tàn,
Đời ngƣời nhƣ giấc mộng vàng trăm năm.
2- Ngọc lành ai no bán rao,
Ngƣời khôn ai no nói nhau nặng lời.
3- Trứng rồng lại no ra rồng,
Liu điu lại no ra dòng liu điu.
4- Đốn cây ai no dứt chồi,
Ghét nhau ai no hại đời trẻ thơ.
- Đặt câu có những tiếng:

nở - nỡ
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Văn thơ truyền khẩu.
Tục Ngữ

Tục ngữ là những câu nói về thói quen trong đời sống đã có từ lâu đời và đƣợc truyền miệng
từ thế hệ này qua thế hệ khác trong dân gian.
Tục ngữ còn đƣợc gọi là ngạn ngữ (lời nói ngƣời xƣa) hay phƣơng ngôn (những câu dùng
trong một địa phƣơng)
Tục ngữ thƣờng có ý nghĩa về luân lí, xã giao, phong tục nhƣ:
I- Đạo làm ngƣời:
- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
- Uống nƣớc nhớ nguồn.
II- Những sự thật xảy ra trong đời sống:
- Mật ngọt chết ruồi.
- Sai một li, đi một dặm.
III- Sự khuyên răn:
- Một câu nhịn, chín câu lành.
- Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác.
IV- Lễ nghĩa, xã giao:
- Ăn trông nồi, ngồi trông hƣớng.
- Bánh ít đi, bánh quy lại.
V- Phong tục:
- Phép vua thua lệ làng.
- Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp.


Bài tập:

Tìm và chép lại năm câu tục ngữ theo năm ý nghĩa nhƣ trên.


Tập làm văn:

Tả một ngƣời lính chữa lửa.


Bài Làm
 Phân tích:

Hai câu: "Giấy đỏ buồn không thắm,
mực đọng trong nghiên sầu"
Em hãy phân tích hai câu thơ trên. Tác giả đã dùng mỹ ngữ pháp (so sánh , nhân hoá , ẩn dụ ,
hoán dụ, ...) nào để diễn tả.
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Việt Sử.
Nhà Tây Sơn (1778-1802)
Vào những năm cuối thế kỉ 18, chế độ chúa Nguyễn ở phƣơng nam bắt đầu xuống dốc. Nội
bộ chính quyền bị lủng củng, các quan chuyên quyền, tham nhũng ; ngoài xã hội thì mất
mùa, đói kém, giặc giã nổi lên tứ tung.
Năm 1771, ở đất Tây Sơn vùng Bình Định, có ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và
Nguyễn Huệ nổi lên làm cuộc khởi nghĩa. Họ chủ trƣơng làm các việc công bằng, thẳng
thắn, trừ khử bọn quan lại tham ô, những kẻ lƣu manh trọc phú và trộm cƣớp; lấy của ngƣời
giàu phân phát cho kẻ nghèo. Vì vậy, quân Tây Sơn đã đƣợc mọi tầng lớp dân chúng ủng hộ,
thanh thế càng ngày càng lớn. Năm 1773, quân Tây Sơn chiếm thành Quy Nhơn, rồi từ đó
tiếp tục tiến đánh, chúa Nguyễn chống không nổi phải bỏ chạy vào Gia Định.
Năm 1776, Nguyễn Nhạc xƣng là Tây Sơn Vƣơng, phong cho Nguyễn Lữ làm Thiếu Phó và
Nguyễn Huệ làm Phụ Chính đóng đô ở thành Đồ Bàn. Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ tiếp tục
tấn công quân Nguyễn ở Gia Định, chúa Nguyễn Ánh phải trốn ra đảo Phú Quốc.
Năm 1778, Nguyễn Nhạc lên ngôi vua lấy hiệu là Thái Đức Hoàng Đế và phong cho Nguyễn
Huệ làm Long Nhƣơng Tƣớng Quân.
Năm 1784, Nguyễn Ánh chạy sang cầu cứu nƣớc Xiêm La (Thái Lan), quân Xiêm lấy cớ
đem 20.000 quân và 300 chiến thuyền sang đánh nƣớc ta. Nguyễn Huệ nhử quân Xiêm vào
Rạch Gầm và Xoài Mút ở phía trên tỉnh Mỹ Tho bây giờ, đánh úp và phá tan đƣợc giặc
Xiêm. Nguyễn Ánh phải chạy trốn sang Xiêm La và từ đó quân Xiêm không còn sang phá rối
nƣớc ta nữa.
Năm 1786, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc dẹp tan quân chúa Trịnh, trả lại ngai vàng cho vua
Lê Chiêu Thống, cƣới Ngọc Hân công chúa rồi quay lại trở về. Cũng trong năm ấy, Nguyễn
Nhạc xƣng là Trung Ƣơng Hoàng Đế đóng đô ở Quy Nhơn, phong cho Nguyễn Lữ làm Đông
Định Vƣơng đóng ở Gia Định và Nguyễn Huệ làm Bắc Bình Vƣơng đóng ở Thuận Hóa.
Giải nghĩa:
- Hậu bán: Nửa sau. Chuyên quyền: Lấn át quyền hạn của ngƣời khác. Tham nhũng: Tham lam,
hạch sách, đòi hỏi hối lộ. - Khởi nghĩa: Nổi dậy lật đổ chế độ cũ thay đổi mới. - Chủ trương: Có
quyết định về hành động nào. Ủng hộ: Bằng lòng theo giúp. - Nhử: Dùng kế để đƣa vào tròng. Đánh úp: Đánh gần và bất ngờ.

 Câu hỏi:
1- Nhà Tây Sơn nổi lên từ nơi nào ?
2- Tại sao quân Tây Sơn lại đƣợc dân chúng ủng hộ ?
3- Tả sơ qua về trận chiến đánh quân Xiêm của Nguyễn Huệ ?
4- Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc để làm gì ?
5- Nguyễn Huệ đƣợc phong chức gì sau khi dẹp tan quân chúa Trịnh trở về ?
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Bài làm ở nhà 5


Chép lại và thêm dấu.

Đi Câu
Nhung ngay nghi hoc, thinh thoang toi lai theo anh toi đi cau ca.
Anh toi vac cần câu đi truoc, toi cam moi va xach gio theo sau. Chung toi hay cau o cac bo
ao, những noi co bong mat. Khi moc moi roi, tha xuong ao, phao noi lenh benh. Luc nao
thay phao đong đay ay la ca can moi. Hễ thay phao chim xuong la anh toi giat. Đuoc con
nao toi bo ngay vao gio con ay.
Anh toi cau nhu the thuong hay đuoc ca ro hay ca tre. Moi lan đi cau đeu đuoc ca, co khi an
đen hai ba ngay chua het.
Theo Quốc Văn Giáo Khoa Thƣ

Giải nghĩa:
- Cần câu: Cây tròn dài có một đầu nhỏ để buộc dây câu cá. - Phao: Vật nổi đƣợc trên mặt nƣớc.



Tập làm văn:
Hãy viết bài thơ "Ông Đồ" của trang 25 bằng văn xuôi.



Câu đố vui Việt sử:
Từng phen khóc lóc theo cha,
Rồi đem nợ nƣớc, thù nhà ra cân.
Núi Lam tìm giúp minh quân,
Bình Ngô Đại Cáo, bút thần ra tay ?
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Tập đọc.

Đọc Sách
Nhiều học sinh không biết cách đọc sách. Có ngƣời đọc ngấu nghiến cho chóng đến đoạn
cuối để xem kết quả của câu chuyện nhƣ thế nào. Có ngƣời đọc cóc nhảy, đọc một trang lại
bỏ một trang để tránh những đoạn dài dòng mà họ thấy là chán. Có ngƣời lại chỉ dùng từ
điển, tra nghĩa những chữ khó để ghi chép thật nhiều vào sổ tay mà rốt cuộc chẳng nhớ gì.
Vậy muốn đọc sách cho có ích thì phải đọc thong thả và suy nghĩ kĩ. Đọc xong, phải làm bài
tóm tắt cốt truyện để hiểu ý chính của tác giả. Nếu có thể thì thêm ý kiến riêng của mình để
phê bình hành động của các nhân vật trong truyện và cách dựng truyện, viết truyện của tác
giả.
Thái Phỉ


Giải nghĩa và đặt câu:
đọc cóc nhảy - phê bình - ý kiến



Tìm đại ý của bài trên.



Tìm một câu tục ngữ có ý nghĩa về lễ giáo trong gia đình.



Viết hai câu có loại từ chung và hai câu có loại từ riêng.



Thâu băng:
Thâu vào băng cassette mỗi bài hai lần để nộp cho thầy cô chấm điểm tập đọc: “Ông
Đồ” và “Đọc Sách”.
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BÀI SÁU
 Chính tả - Tập đọc.
Hai Mẹ Con
Hôm nay, sau khi giúp Mai làm bài xong, mẹ định đi làm cơm thì Mai nắm tay mẹ nói nhỏ,
ra điều rất quan trọng:
- Mẹ à! Hôm qua con nghe cha mẹ nói lớn tiếng trong phòng, con lo quá !
Mẹ Mai dịu dàng an ủi:
- Không sao đâu con, không phải là cha mẹ giận nhau đâu. Nhƣng... đôi khi, vì một chuyện
nhỏ, mẹ có thể không đồng ý với cha con. Cha mẹ không đồng ý với nhau về một chuyện
nhỏ cũng là thƣờng thôi, con có thấy vậy không ?
- Dạ, con tin là mẹ nói đúng. Nhƣng... mỗi lần nhƣ vậy con lo lắm.
Mẹ biết không ? Cha mẹ của Linda, bạn học con đó, hai ngƣời vì trái ý với nhau nên đã
không còn sống với nhau nữa. Vì vậy, Linda phải đi theo mẹ về New York từ tuần trƣớc,
con buồn quá!
- Đa số ngƣời Việt mình, và chính mẹ đây, bao giờ cũng nghĩ rằng gia đình phải đƣợc bền
vững mới có hạnh phúc, và mới có thể nuôi dạy con cái nên ngƣời. Mẹ không nghĩ đến
chuyện riêng cho mẹ mà lúc nào cũng lo cho gia đình và cả đại gia tộc mình nữa. Luân lí
của ngƣời Việt mình là thế đó con ạ. Có thể cũng có ngƣời thích cuộc sống buông thả theo
tính ích kỉ, xem nhẹ gia đình và hạnh phúc của con cái. Nhƣng nhƣ vậy là không giữ đƣợc
cái hay cái đẹp của nền luân lí tổ tiên mình. Mẹ nói để khi lớn lên con còn suy nghĩ.
- Thƣa mẹ, con ghi nhớ lời mẹ dạy bảo.
Theo Từ Nguyên
(Chuyện Bé Kim)
Giải nghĩa:
- Quan trọng: Điều cần thiết, lớn lao. - An ủi: Khuyên giải cho bớt đau buồn. - Đa số: Số
nhiều, ngƣợc lại với thiểu số (số ít). - Hạnh phúc: Điều vui vẻ, may mắn cho mình.
- Gia tộc: Dòng họ. - Luân lí: Sự giáo dục con ngƣời theo một tập tục tốt. - Ích kỉ: Chỉ lo
lợi cho riêng mình, không quan tâm đến ngƣời khác.
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 Bài tập:
I-

Câu hỏi để đối thoại:

Thầy cô chia học sinh ra nhiều toán để trao đổi ý tƣởng theo các câu hỏi sau:
1- Sau khi làm bài xong, Mai tỏ vẻ lo âu với mẹ điều gì?
2- Ngƣời mẹ an ủi Mai ra sao ?
3- Mai có tin lời mẹ nói không ? Tại sao vậy ?
4- Mẹ đã tâm sự điều gì với Mai ?
5- Bài này khuyên chúng ta điều gì ?

II- Phân biệt:

DỊU và DIỆU , BỀN và BỀNH

Dịu: Dịu ngọt, dịu dàng, gió thổi dìu dịu.
Diệu: Diệu vợi (xa), diệu võ dƣơng oai (nghêng ngang khoe sức mạnh).
Bền: Bền vững, bền lòng, bền gan.
Bềnh: Bềnh bồng (trôi tới lui, nhồi lên xuống), trôi lềnh bềnh.
- Áp dụng: Điền vào chỗ trống.
1- Chim khôn kêu tiếng rảnh rang.
Ngƣời khôn nói tiếng ________ dàng dễ nghe.
2- Dầu ai mua bƣởi bán bòng.
Phận em gắng sức ________ lòng đợi anh.
3- Quân giặc đang _______ võ dƣơng oai ngoài biên ải.
4- Bèo trôi _______ bồng trên mặt nƣớc.
- Đặt câu có những tiếng:

dịu - diệu - bền - bềnh

III- Phân biệt dấu hỏi, ngã:

NGHỈ và NGHĨ

Nghỉ: Nghỉ ngơi, nghỉ mệt, nghỉ học, nghỉ hè.
Nghĩ: Suy nghĩ, ngẫm nghĩ, nghĩ tình (vị nể, nghĩ đến tình riêng).
- Điền dấu hỏi hay ngã vào từ in nghiêng.
1- Cám ơn ngƣời đã trồng me,
Cho tôi nghi mat ngày hè nắng oi.
2- Ba tuần nghi học qua mau,
Hôm nay gặp bạn xiết bao vui mừng.
3- Nay ta đƣợc nên ngƣời khôn lớn,
Phải một lòng nghi đến mẹ cha.
- Đặt câu có những tiếng:

nghỉ - nghĩ
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Cách Dùng Tiếng “Bị”
Có hai trƣờng hợp dùng tiếng Bị:
I- Dùng để chỉ sự việc gì xảy đến không may, không tốt cho ta.
Thí dụ:
1- Ngƣời lái xe không chú ý rất dễ bị tai nạn.
2- Tâm đi chơi ngoài nắng nên bị cảm sốt.
3- Chúng ta phải hết lòng giúp đỡ đồng bào bị bão lụt.
II- Dùng để chỉ sự thụ động, chịu ảnh hƣởng của ngƣời hay vật khác.
Thí dụ:
1- Anh Ba bị bạn lôi kéo đi.
2- Tôi muốn ra về nhƣng bị mƣa giữ lại.
3- Những chiếc lá vàng bị gió cuốn đi.


Bài tập:

- Đặt hai câu có tiếng bị dùng trong trƣờng hợp I và hai câu có tiếng bị dùng trong trƣờng
hợp II.


Ca dao:

1- Hãy viết luật bằng ( B ) trắc ( T ) bài ca dao dƣới đây:

Con Cò và Con Lƣơn
Cái cò là cái cò con,
Mẹ đi bắt tép để con ở nhà.
Mẹ đi một quãng đƣờng xa,
Mẹ sà chân xuống phải mà anh lƣơn.
Ông kia có cái ghe lƣờng,
Tính vào ao rậm xem lƣơn, bắt cò.
Ông kia chống gậy tò mò,
Con lƣơn sợ bỏ, con cò bay lên.
2- Bài ca dao trên thuộc về thể thơ gì ?
3- Tìm và viết lại các loại từ trong bài trên ?
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 Địa lí.
Hải Đảo Việt Nam
Nƣớc Việt Nam có rất nhiều hải đảo. Sau đây là vài hải đảo mà nhiều ngƣời thƣờng nghe nói
đến:
- Cát Bà: Là một quần đảo có tới 366 đảo lớn, nhỏ. Đảo chính là Cát Bà rộng 100 km2 cách
cảng Hải Phòng 30 hải lí, tiếp nối với vịnh Hạ Long tạo thành một quần đảo và các hang
động làm du khách say mê. Diện tích đƣợc bảo vệ là 15.200 ha. Trên quần đảo có voọc đầu
trắng, khỉ vàng, sơn dương và nhiều loại chim đẹp. Rừng trên các đảo có các loài cây thuốc
và cây quý.
- Côn Đảo (hay Côn Sơn): Cách Vũng Tàu 179 hải lí, quần đảo có hình dạng nhƣ một con
gấu đang vƣơn mình giữa biển bao gồm 16 hòn đảo với diện tích là 72 km2. Côn Đảo là khu
nghỉ mát lí tƣởng với các bãi biển đẹp cho khách du lịch và những ngƣời thích bơi lặn từ
tháng 3 đến tháng 6.
- Phú Quốc: Là đảo lớn nhất Việt Nam nằm trong vịnh Thái Lan và cách Hà Tiên 45 km với
diện tích 573 km2. Dân cƣ sống trên đảo khoảng 45.000 ngƣời. Tại đây ngoài đồi núi, còn có
đồng bằng, rừng thiên nhiên với nhiều loại gỗ quý và chim muông. Viền quanh đảo là các bãi
biển đẹp, du khách có thể tắm biển, tắm suối, leo núi, vào hang, lên rừng để thưởng ngoạn
cảnh thiên nhiên hoang dã. Dân cƣ sống trên đảo đa số sống về nghề đánh cá và nghề làm
nƣớc mắm. Nƣớc mắm Phú Quốc nổi tiếng với hƣơng vị ngọt thơm đƣợc chế biến từ loại cá
cơm đặc biệt.
Giải nghĩa:
- Hải lí: Đơn vị đo lƣờng trên biển, bằng 1.852 m. - Voọc đầu trắng: Một loại thú quý hiếm trên
thế giới, giống khỉ lông đen, đầu và vai có lông trắng. - Sơn dương: Một loại thú quý hiếm còn gọi
là dê rừng. - Thưởng ngoạn: Ngắm cảnh để thƣởng thức. - Hoang dã: Nơi đất đai để hoang, ít
ngƣời đi lại.



Câu hỏi:

1- Cát Bà có giống thú gì đặc biệt ?
2- Côn Đảo có những đặc điểm nào ?
3- Cƣ dân trên đảo Phú Quốc thƣờng làm nghề gì ?
4- Gia đình em thƣờng dùng nƣớc mắm có tên hiệu là gì ?


Bài Làm
 Phân tích:
"Ða số ngƣời Việt mình, và chính mẹ đây, bao giờ cũng nghĩ trong gia đình phải
đƣợc bền vững mới có hạnh phúc, và có thể nuôi dạy con cái nên ngƣời. Mẹ
không nghĩ đến chuyện riêng cho mẹ mà lúc nào cũng lo cho gia đình và cả đại gia
tộc mình nữa. Luân lí của ngƣời Việt mình là thế đó con ạ. Có thể cũng có ngƣời
thích cuộc sống buông thả theo tính ích kỷ, xem nhẹ gia đình và hạnh phúc của con
cái.”
Em hãy phân tích đoạn văn trên. Tác giả đã dùng mỹ ngữ pháp (so sánh, nhân hoá, ẩn
dụ, hoán dụ, ...) nào để diễn tả.
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Bài làm ở nhà 6


Chép lại và thêm dấu.

Tình Anh Em
1- Anh em nao phai nguoi xa,
Cung chung cha me mot nha cung than.
Yeu nhau nhu the tay chan,
Anh em hoa thuan, hai thân vui vay.
2- Chi nga thi em phai nâng,
Đung thay chi nga, em bưng miệng cuoi.
Ca dao

Giải nghĩa:
- Hai thân: Cha và mẹ. - Nâng: Đỡ dậy. - Bưng miệng: Lấy tay che miệng.



Luận văn:

Viết một bài nói về tình anh em.


Câu đố vui:
1- Cũng gáy cũng ruột đàng hoàng,
Cổ kim nhân loại, thế gian đều cần ?
2- Có mặt mà chẳng có đầu,
Bốn chân có đủ, không cầu có tay.
Học trò kẻ dở, ngƣời hay,
Ai ai cũng phải hàng ngày nhờ em ?
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 Tập đọc
Trong Thƣ Viện
Duy quên cả thời giờ và mọi sự việc ở chung quanh. Chàng mở hết quyển sách này đến
quyển sách khác. Duy nhớ lại nhiều lần chàng đã tới đây đọc sách, nhƣng chƣa lần nào
chàng thấy cảm động nhƣ lần này.
Duy âu yếm nhìn từng quyển sách mà ở trong đó còn đọng lại những tình cảm, những ý
tƣởng của tác giả, những ngƣời đã sống tự đời nào, ở những nơi xa lạ nào ... Chàng cầm một
quyển và mở ra đọc. Bỗng Duy thấy sự nhẫn nại vô cùng của sách. Sách đã để ở đây tự bao
giờ ? Có thể là năm năm, mƣời năm hay hai mƣơi năm rồi mà chƣa bao giờ tỏ ý vội vàng,
bực tức.
Ai muốn tìm hiểu thì đem sách ra mà đọc. Sách sẽ lần lƣợt diễn lại, giảng lại một lần nữa
những tƣ tƣởng của tác giả ...
Hoàng Đạo


Giải nghĩa và đặt câu:
thƣ viện - cảm động - tác giả



Tìm đại ý bài trên.



Đặt hai câu có tiếng “bị” .



Chép lại bài ca dao mà em thích nhất và cho biết lí do tại sao em chọn bài này.



Thâu băng:
Thâu vào băng cassette mỗi bài hai lần để nộp cho thầy cô chấm điểm tập đọc: “Hai Mẹ
Con” và “Trong Thƣ Viện”.

47

Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang – San Jose

BÀI BẢY
 Chính tả - Học thuộc lòng.
Ƣớm Lòng
Hôm qua tát nƣớc đầu đình,
Để quên cái áo trên cành hoa sen.
Em đƣợc thì cho anh xin,
Hay là em để làm tin trong nhà.
Áo anh sứt chỉ đường tà,
Vợ con chƣa có, mẹ già chƣa khâu.
Áo anh sứt chỉ đã lâu,
Hay là cô ấy vào khâu cho cùng ?
Khâu rồi anh sẽ trả công,
Bao giờ lấy chồng anh lại giúp cho.
Giúp em một thúng xôi vò,
Một con lợn béo, một vò rượu tăm.
Giúp em đôi chiếu em nằm,
Đôi chăn em đắp, đôi trằm em đeo.
Giúp em quan tám tiền cheo,
Quan năm tiền cƣới, lại đèo buồng cau.
Ca dao
Giải nghĩa:
- Đình: Ngôi nhà lớn để thờ thần và cũng là nơi hội họp của làng. - Làm tin: Giữ lại nhƣ vật bảo
đảm một lời hứa hoặc một điều gì. - Đường tà: Đƣờng may theo chiều dọc của vạt áo dài. - Xôi vò:
Loại xôi có trộn đậu xanh. - Một vò: Một cái hũ lớn. - Rượu tăm: Thứ rƣợu nếp ngon, khi rót ra thì
sủi bọt. - Trằm: Hoa tai (Đồ trang sức để đeo).
- Quan: Đơn vị tiền tệ ngày xƣa.

Ghi chú:
Đây là bài hát của con trai hát ghẹo để dò ý ngƣời con gái, muốn cƣới nàng làm vợ. Lối tỏ tình rất
khéo nhƣng mạnh mẽ và thành thật.
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 Bài tập:
I- Câu hỏi để đối thoại.
Thầy cô chia học sinh ra nhiều toán để trao đổi ý tƣởng theo các câu hỏi sau:
1- Hôm qua chàng trai làm gì, bỏ quên cái gì và ở đâu ?
2- Chàng trai này đã có vợ chƣa ?
3- Chàng muốn cô gái làm gì với chiếc áo của chàng ?
4- Chàng hứa sẽ trả công ra sao ?
5- Tìm đại ý bài này.

II- Phân biệt:
Sức:
Sứt:
Tác:
Tát:

SỨC và SỨT, TÁC và TÁT

Sức khỏe, sức lực, trang sức (làm cho đẹp).
Sứt chỉ (đứt chỉ), sứt mẻ (có tì vết, bể miếng nhỏ),.
Tuổi tác, tác giả, tác thành (gầy dựng cho).
Tát nƣớc, tát tai, tát biển (làm một việc lớn lao, khó khăn).

- Áp dụng: Điền vào chỗ trống.
1- Đừng vì tiền bạc mà làm _______ mẻ tình anh em.
2- Thuận vợ thuận chồng _______ biển Đông cũng cạn.
3- Sức chơi _______ chịu, phải liệu mà chơi.
4- Chúng ta phải kính trọng ngƣời già nua tuổi _______ .
- Đặt câu có những tiếng:

sức - sứt - tác - tát

III- Phân biệt dấu hỏi, ngã:

SẺ

và

SẼ

Sẻ: Chim se sẻ, chia sẻ, nhƣờng cơm sẻ áo.
Sẽ: Sạch sẽ, mai sẽ làm, nói sẽ (nói nhỏ), đánh sẽ (đánh nhẹ).
- Điền dấu hỏi hay ngã vào từ in nghiêng.
1- Ngƣời thanh nói tiếng cũng thanh,
Chuông kêu se đánh bên thành cũng kêu.
2- Giúp ngƣời hoạn nạn túng nghèo,
Nhƣờng cơm se áo là theo đạo trời.
3- Chim se làm tổ mái nhà,
Ngƣời khôn yêu kính mẹ cha hết lòng.
4- Sạch se là mẹ sức khỏe.
- Đặt câu có những tiếng:

sẻ - sẽ
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 Văn thơ bình dân.
Thành Ngữ
Thành ngữ là những lời nói do nhiều tiếng đã quen dùng ghép lại mà thành. Sự khác nhau
giữa tục ngữ và thành ngữ ở chỗ :
- Tục ngữ là câu có vần điệu tự nó có ý nghĩa hoặc khuyên răn ta điều gì.
- Thành ngữ dùng diễn tả một trạng thái, hay một ý nhƣng không có ý khuyên răn và không
có vần điệu.
- Dốt đặc cán mai.
- Thẳng nhƣ ruột ngựa.
- Thùng rỗng kêu to.
- Tiền rừng, bạc bể.

Ca Dao
Ca dao là những bài hát không có chƣơng, khúc đƣợc lƣu hành trong dân gian. Ca dao
thƣờng diễn tả tính tình, phong tục của ngƣời bình dân. Vì vậy, ca dao còn đƣợc gọi là phong
dao. (Phong: phong tục tập quán) Ca dao cũng nhƣ tục ngữ không có tên tác giả và truyền
miệng từ đời này qua đời kia.
Đặc điểm: Ca dao không rƣờm rà, từ ngữ sử dụng rất đơn giản, gợi hình, nói ít mà ý nhiều.
Văn chƣơng ca dao rất hóm hỉnh, ƣa hài hƣớc, trào lộng, châm biếm một cách sâu sắc, tinh vi
thấu tận tâm lí con ngƣời. Muốn biết rõ phong tục, tập quán, nếp sống, tính tình của ngƣời
dân Việt Nam ta phải tìm trong ca dao, tục ngữ.
Thể văn: Ca dao đƣợc sáng tác theo những thể văn khác nhau nhƣ :
I- Thể lục bát:
Lấy chồng cho đáng tấm chồng,
Bõ công trang điểm má hồng răng đen.
Chẳng tham ruộng cả ao liền,
Tham vì cái bút, cái nghiên anh đồ.
( xem tiếp trang 60 )
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Cách Dùng Tiếng “Bởi ”
Có hai trƣờng hợp dùng tiếng Bởi:
I- Để chỉ nguyên nhân, tƣơng tự nhƣ tiếng Vì.
Thí dụ:
1- Tâm đƣợc bạn bè yêu mến bởi em vui tính.
2- Mai đƣợc thầy cô khen bởi em chăm chỉ siêng năng.
II- Có nghĩa là bằng.
Thí dụ:
1- Cánh tay nối liền với thân mình bởi vai.
2- Hai bờ vịnh San Francisco đƣợc nối liền bởi cầu Golden Gate.
 Bài tập:
Đặt hai câu có tiếng bởi dùng trong trƣờng hợp I và hai câu có tiếng bởi dùng trong trƣờng
hợp II.

 Tập làm thơ:
Hãy sáng tác bài thơ thể lục bát dài từ bốn câu trở lên. Đề tài tự em chọn lấy hoặc nói về gia
đình.

 Câu đố vui:
1- Mình đen mặc áo da xồi,
Nghe trời chuyển động thì ngồi nghiến răng ?
2- Mặt gì tròn trịa trên cao,
Tỏa ra những ánh nắng đào đẹp tƣơi ?
3- Mặt gì bằng phẳng thênh thang,
Ngƣời đi muôn lối, dọc ngang phố phƣờng ?


Bài Làm
 Phân tích:
"giúp em một thúng xôi vò,
Một con lợn béo, một vò rƣợi tăm"
Em hãy phân tích hai câu thơ trên về nghĩa đen và nghĩa bóng. Tác giả đã dùng mỹ
ngữ pháp (so sánh , nhân hoá , ẩn dụ , hoán dụ, ...) nào để diễn tả.
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Bài làm ở nhà 7


Chép lại và thêm dấu.

Trong Vƣờn Bách Thú
Cuoi tuan vua qua, chung em cung đi vơi ba ma đen xem vuon nuoi thu co hang tram loai vat
khac nhau.
Ơ đay co nhieu con vat nhu voi, ho, bao, khi, huou, nai, tran . . . Cung co rat nhieu giong
chim la that đep, đu mau sac nhu đo tham, xanh biec, vang tuoi, đen nhanh . . .
Đep nhat la con cong. To nhat la con voi. Chuyen canh gioi nhat la khi va vuon. Đu ca cac
loài chim bay tren troi, ca boi duoi nuoc. Rieng ca sau nam nhu gia chet, mieng ha lơn vơi
những hàng rang nhon hoat. Trong rat ghe so ma nhieu nguoi van thich xem, nhat la tre em.
Nguoi vao xem moi luc mot đong. Ơ đay khong khi vua mat me, vƣa sinh động. Chung em
thich đen đay đe còn đuoc gan gui voi thien nhien.
Giải nghĩa:
- Bách thú: Trăm con vật. - Sinh động: Đầy sự sống.

 Tập làm thơ.
Hãy đọc và viết lại thành bài thơ lục bát.
Đàn Chim Nhỏ
Học sinh đứng trƣớc cổng trƣờng,
Líu lo, ríu rít, tƣng bừng,
Nhƣ đàn chim nhỏ dễ thƣơng vô cùng.
Vui tƣơi, xinh đẹp nhƣ rừng đầy hoa.
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 Tập đọc.
Quê Hƣơng Đẹp Hơn Cả
Một ngƣời đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Khi về đến nhà, kẻ quen ngƣời thân tới thăm hỏi
đông vui lắm. Tiếng cƣời nói ồn ào, vui vẻ nhƣ một ngày họp mặt đông đủ trong đại gia đình
vậy.
Bỗng có ngƣời thân hỏi:
- Anh đi chơi nhiều nƣớc, đã trông thấy nhiều cảnh đẹp. Vậy anh cho ở đâu là vui thích hơn
cả ?
Ngƣời ấy tâm sự:
- Cảnh đẹp và lạ mắt tôi trông thấy đã nhiều, nhƣng không đâu khiến cho tôi cảm động, vui
thú bằng lúc trở về chốn quê hƣơng đƣợc nhìn lại cảnh vật thân thƣơng và vùng trời quen
thuộc. Từ hình dáng màu sắc căn nhà cha mẹ tôi ở, cỏ cây trong vƣờn hay quanh khu phố
cho đến khoảng trời xanh mây trắng tôi thấy hàng ngày... Cái gì cũng gợi ra cho tôi những
mối cảm tình chứa chan !!! Và kể sao cho hết những kỉ niệm êm đềm đã in sâu vào tâm hồn
tôi từ thủa ấu thơ mà chỉ có đi xa mới thấy quý giá, không thể để mất nó đƣợc. Nó đã trở
thành một phần đời tôi, anh ạ !
Phỏng theo Quốc Văn Giáo Khoa Thƣ



Giải nghĩa và đặt câu:
du lịch - chứa chan - tâm hồn



Tìm đại ý bài trên.



Đặt hai câu có tiếng “bởi” dùng để chỉ nguyên nhân.



Thâu băng.
Thâu vào băng cassette mỗi bài hai lần để nộp cho thầy cô chấm điểm tập đọc: “Mừng
Lễ Tạ Ơn” và “Quê Hƣơng Đẹp Hơn Cả”.
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BÀI THI MẪU GIỮA KHÓA
Thầy cô dùng bài thi mẫu này để soạn đề thi mà các em đã học trong các tuần lễ vừa qua

1. Chính tả.
- Viết một trong ba bài tập đọc hay chính tả do thầy cô chỉ định trƣớc cho
các em.
- Tìm đại ý bài chính tả.

2. Học thuộc lòng.
- Viết một trong hai bài học thuộc lòng:
a) Đầu bài: . . . .
b) Đầu bài: . . . .
- Tìm đại ý bài học thuộc lòng.

3. Văn phạm.
a) Loại từ đƣợc phân ra làm mấy loại ? Viết hai câu cho mỗi loại từ ấy.
b) Viết hai câu với mỗi tiếng sau đây: bị, vì

4. Văn thơ bình dân.
a) Hãy phân loại thành ngữ hoặc ca dao những câu dƣới đây:
 Cá không ăn muối cá ƣơn,
Con cãi cha mẹ trăm đƣờng con hƣ.
 Cháy nhà ra mặt chuột.
 Tai nghe không bằng mắt thấy
 Cây chanh thì nở hoa chanh,
Để con bƣơm bƣớm bay quanh cả ngày.
b) Tìm vần các câu ca dao ở trên
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5. Sử kí.
Soạn ba câu hỏi.

6. Địa lí.
Soạn ba câu hỏi.

7. Tập làm văn.
Tả ngƣời.
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BÀI TÁM
 Chính tả - Tập đọc.
Ngƣời Công Dân và Nền Dân Chủ
Trong chính thể dân chủ, ngƣời dân có quyền trực tiếp điều khiển quốc gia, hay đƣợc đề cử
ngƣời đại diện để thay mình lo toan việc nƣớc.
Nhƣ vậy, ít hay nhiều tùy theo chính thể dân chủ hay đại nghị, ngƣời dân tham dự chính
quyền và gánh một phần trách nhiệm trong việc trị quốc an dân.
Trong chính thể dân chủ, ngƣời dân nào cũng có thể ứng cử làm nghị sĩ hoặc dân biểu hay
Tổng Thống.
Dù ở trong chính phủ hay ở ngoài, bất cứ ở địa vị nào, ngƣời dân cũng có thể kiểm soát và
phê bình công quyền. Ngƣời dân có một lợi khí rất sắc bén, đó là lá phiếu. Bằng lá phiếu,
dân chúng có thể làm đảo lộn thành phần trong hội nghị, biến đa số thành thiểu số.
Hơn nữa, ngƣời dân lại có quyền tự do lập hội để tuyên truyền cho chánh kiến của mình.
Ta có thể nói ngƣời dân nào cũng là một vị lãnh đạo, một vị chỉ huy, vì có quyền định đoạt
vận mệnh riêng cũng nhƣ vận mệnh chung của cả nƣớc.
Muốn làm tròn nhiệm vụ ấy, công dân cần có những đức tính tối thiểu của một vị chỉ huy; óc
thức thời và thực tế, sự tôn trọng luật pháp và công tâm.
Nguyễn Hữu Chí

Giải nghĩa:
-

Chính thể: Cách thức tổ chức việc trị nƣớc (chính thể Cộng Hòa). - Trực tiếp: Ngay giữa hai
bên, không qua một trung gian. - Đại diện: Ngƣời thay mặt. - Đại nghị: (Đại: đại biểu; nghị:
bàn luận) Chính thể do dân bầu đại biểu để tham dự việc nƣớc. - Trách nhiệm: Gánh vác một
công việc và nhận hậu quả của công việc ấy. - Trị quốc an dân: Xếp đặt, sửa sang công việc của
đất nƣớc và làm cho nhân dân đƣợc yên vui. - Nghị sĩ: Đại biểu do dân bầu trong thƣợng viện.
- Kiểm soát: Tìm những sai sót, khuyết điểm. - Phê bình: Xem xét kĩ càng rồi cho ý kiến là
hay, dở, phải, trái. - Lợi khí: Phƣơng tiện tốt. - Thành phần: Những ngƣời thuộc các đảng
phái. - Tuyên truyền: Dùng mọi cách để ngƣời ta hiểu và theo mình. - Chánh kiến: Ý kiến về
chánh trị. - Vận mệnh: Số mệnh, nói về tƣơng lai của một ngƣời hay một nƣớc. - Thức thời:
Hiểu rõ thời thế. - Công tâm: Lòng ngay thẳng.
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 Bài tập.
I - Câu hỏi để đối thoại.
Thầy cô chia học sinh ra nhiều toán để trao đổi ý tƣởng theo các câu hỏi sau:
1. Thế nào là chính thể dân chủ ?
2. Trong chế độ dân chủ, ngƣời dân có quyền ứng cử những chức vụ gì ?
3. Ngƣời dân dùng lợi khí nào để thực hành quyền của mình ?
4. Muốn có một nền dân chủ thực sự, ngƣời dân cần những đức tính gì ?
5. Tìm đại ý bài trên.

II - Phân biệt: ĐỨC và ĐỨT, SẮC và SẮT
Đức
Đứt
Sắc
Sắt

: Đức tính, đức hạnh (tính tốt và hạnh kiểm), đạo đức (lẽ phải).
: Đứt ra, chặt đứt, đứt dây, đứt ruột (đoạn trƣờng, buồn lắm).
: Sắc bén, sắc sảo (đẹp), dấu sắc, sâu sắc.
: Mỏ sắt, tủ sắt, sắt đá (cứng cỏi, cƣơng quyết).

- Điền vào chỗ trống:
1- Ngƣời trồng cây hạnh ngƣời chơi,
Ta tu lấy _______ để đời cháu con
2- Có cha có mẹ thì hơn,
Không cha không mẹ nhƣ đờn

.

_______ dây.

3- Chớ mƣợn hơi hùm rung nhát khỉ,
Lòng ta ______ đá há lung lay.

(Phan Văn Trị)

4- Có cô mặc áo hoa cà,
Dung nhan _____ sảo, mặn mà lắm duyên.
- Đặt câu có những tiếng: đức - đứt - sắc - sắt

III - Phân biệt dấu hỏi, ngã:

SỈ và SĨ

Sỉ : Mua sỉ (mua số nhiều), sỉ nhục (làm cho xấu hổ), sỉ vả (mắng nhiếc).
Sĩ : Sĩ tử (học trò), sĩ số, bác sĩ, nghị sĩ, binh sĩ, chiến sĩ.
- Thêm dấu trên các tiếng in nghiêng:
1- Mua si bán lẻ thời nay,
Ngƣời mua, kẻ bán phải ngay thật thà.
2- Nhứt si nhì nông, hết gạo chạy rông, nhứt nông nhì si .
3- Si số của lớp em là 20 học sinh.
4- Ngƣời con có hiếu phải tránh làm điều xấu xa để cha mẹ khỏi bị si
nhục.
- Đặt câu có những tiếng:
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 Văn Phạm.
Chủ Từ
Chủ từ là từ đứng làm chủ hay là thành phần chính trong một câu.
Chủ từ trong một câu có thể là :
Danh từ - Đại danh từ - Động từ - Tính từ . . .
Thí dụ:
- Mặt trời mọc ở phƣơng Đông.
Chủ từ: mặt trời (danh từ).
- Tôi học tiếng Việt.
Chủ từ: Tôi (đại danh từ).
- Thở ngắn, thở dài.
Chủ từ: Thở (động từ).
- Khôn thì sống, dại thì chết.
Chủ từ: Khôn, Dại (tính từ).
Ghi nhớ :
Chủ từ là những từ thƣờng đứng ở đầu mỗi câu và phải là thành phần chính hay
là làm chủ trong câu.


Bài tập.

- Tìm tất cả chủ từ trong đoạn văn dƣới đây và phân loại những chủ từ ấy :
Thầy giáo gọi Tâm tập đọc. Anh đứng thẳng ngƣời. Anh đọc rõ ràng, không vấp váp. Anh
nhớ dừng lại mỗi chỗ có dấu phảy hay chấm câu. Tâm trả lời mạch lạc mỗi khi thầy hỏi. Anh
đọc rất giỏi nên luôn luôn đƣợc điểm tốt.


Luận văn.
Viết Thƣ

Viết thƣ là nói chuyện hoặc kể chuyện với ngƣời ở xa bằng giấy tờ để:
abcd-

Hỏi thăm sức khỏe và tin tức.
Chung vui, chia buồn.
Thuật lại một câu chuyện.
Bàn luận về một vấn đề gì.

Thƣ gởi cho họ hàng, bạn bè cần thành thực, giản dị. Lời lẽ trong thƣ phải tự nhiên, thân mật
để hợp với tình cảm chân thành của lòng.
Muốn vậy, trong khi viết thƣ, chúng ta hãy tƣởng tƣợng nhƣ đang ngồi nói chuyện thẳng với
ngƣời đọc thƣ, định nói điều gì thì viết ra nhƣ thế.
Cần tránh những lời thô bỉ, những từ ngữ trống rỗng và sáo. Về hình thức thì cần phải dùng
thứ giấy vuông vắn, sạch sẽ và nhất là không nên viết ngoáy, viết tắt hay viết lệch hàng.

Dàn bài mẫu
1- Đầu thƣ:

Ngày, tháng, năm và câu xƣng hô mở đầu (nhƣ: Kính thƣa, thƣa ông,
thƣa bà, thƣa bố mẹ ...)

2- Giữa thƣ:

Viết những điều muốn nói:
a- Hỏi thăm.
b- Kể chuyện.
c- Bàn về một vấn đề gì.
Lời cầu chúc và chữ kí.

3- Cuối thƣ:
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 Tập làm văn.
Bạn em nghỉ học vì bị ốm, hãy viết thƣ thăm hỏi.

 Luận văn:
Viết Thƣ
Đề tài:

Nhân dịp Tết, em hãy viết thƣ về thăm ông bà ở Việt Nam.
Bài luận mẫu

San Jose, ngày... tháng... năm...
Kính thƣa ông bà,
Nhân dịp đầu năm, cháu viết thƣ này về kính thăm ông bà.
Tết Nguyên Đán năm nay đúng vào các ngày cuối tuần nên gia đình cháu bên này đón Tết rất
vui. Hôm mồng một Tết, cả nhà đi lễ chùa Kim Sơn. Ở chùa rất đông ngƣời, bố mẹ gặp
đƣợc nhiều bạn bè cùng gia đình của họ. Sang ngày mồng hai , cháu đƣợc bố mẹ chở đi hội
chợ Tết. Hội chợ Tết rất vui và náo nhiệt, có cả ngƣời ngoại quốc cũng đi dự nữa. Cháu
thích nhất là buổi tuyển lựa thiếu nhi tài sắc, năm nay em Tâm cũng đi dự thi nữa và may
mắn đậu hạng ba, cả nhà đều vui mừng. Chiều mồng ba Tết, sau khi cúng xong, mẹ đã đƣa
cháu đi chúc Tết cô giáo ở gần nhà.
Hôm nay em Tâm và cháu đã đi học trở lại bình thƣờng. Chúng cháu thi xong kì một ở
trƣờng Mỹ và kì thi giữa khóa ở trƣờng Việt Ngữ Văn Lang. Cả gia đình cháu đều rất vui
khi đƣợc biết ông bà, các bác, các anh chị và cô Thu đều mạnh khỏe. Bố mẹ cháu vẫn
thƣờng nhắc đến ông bà và kể chuyện gia đình ngày còn ở quê nhà cho chúng cháu nghe nữa.
Năm mới, cháu xin cầu chúc ông bà và mọi ngƣời trong gia đình đƣợc mạnh khỏe, vui vẻ và
gặp nhiều điều may mắn. Cháu xin hứa với ông bà trong năm nay cháu luôn luôn vâng lời bố
mẹ và cố gắng học hành để làm vui lòng ông bà và bố mẹ. Cháu mong có dịp về thăm ông
bà một lần nữa.
Kính thƣ,
Cháu yêu quý của ông bà.
Nguyễn Thị Nhƣ Mai


Tập làm văn.

Hãy viết thƣ về Việt Nam kể chuyện cho ông bà biết em đang học tiếng Việt tại trƣờng Văn
Lang nhƣ thế nào.


Bài Làm
 Phân tích:
"Muốn làm tròn nhiệm vụ ấy, công dân cần có những đức tính tối thiểu của một vị chỉ
huy; óc thức thời và thực tế, sự tôn trọng luật pháp và công tâm."
Em hãy phân tích câu trên tại sao tác giả nói ngƣời dân phải có đức tính tối thiểu của
một vị chỉ huy. Tác giả muốn ám chỉ gì và cho những ví dụ thực tế trong đời sống
chính trị ở Mỹ, Việt Nam hay bất cứ nƣớc nào mà em đã học qua ở trƣờng trung học
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Bài làm ở nhà 8
 Chép lại và thêm dấu.
Trái Xoài Chín
Tay thoc trong tui quan, Tam bao Oanh:
- Em nham mat lai, anh cho em ngƣi trai nay. Em noi trung trai gi, anh cho em lien.
Oanh nham mat lai. Tam nhin mat Oanh roi noi:
- Khong duoc, mat em chua nham khit.
Oanh lay tay đe len hai mi mat. Tam cam trai xoai ke sat mui Oanh. Be hit vao mot hoi dai,
roi noi ngay:
- Em biet roi, trai xoai chin mui thom phuc à !
Dut loi, Oanh mo mat và chup lay trai xoai.
Tài liệu Bộ Quốc Gia Giáo Dục,V.N.C.H.

 Tập làm thơ.
-

Sắp xếp lại những câu dƣới đây thành một bài thơ lục bát:
Việc nhà săn sóc, chăm nom,
Mẹ em nét mặt vui tƣơi,
Hết lòng dạy dỗ đàn con nên ngƣời.
Nƣớc da trắng mịn, dáng ngƣời thon thon.

- Hãy viết luật bằng trắc đoạn thơ dƣới đây:
Ngày xuân con én đƣa thoi,
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mƣơi.
Cỏ non xanh tận chân trời,
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
(Nguyễn Du)
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 Tập đọc.
Cánh Đồng
Dƣới chân đồi, những thửa ruộng lúa chín vàng, kẻ ngang, kẻ dọc, y nhƣ những ô bàn cờ và
trải thẳng về phía lũy tre xanh của các làng xóm xa xa. Phía bên tay trái, một khúc sông rộng
lấp lánh dƣới ánh mặt trời chiều, từ từ chảy giữa lòng cát trắng. Xa hơn nữa là những ngọn
đồi liên tiếp, một nét đặc biệt của miền trung du Việt Nam. Màu xanh lá cây nổi bật lên trên
nền trời xanh lam của mấy dãy núi, ở phía chân trời.
Một làn gió thoảng qua, đem theo hƣơng vị đầm ấm thơm tho của lúa chín. Đời sống thật là
giản dị ở giữa cảnh đẹp của thiên nhiên. Lại thêm dân chúng cần cù, chất phác, chỉ biết cày
cấy chăm chỉ nên dễ kiếm đƣợc cảm tình của mọi ngƣời . . .
Hoàng Đạo



Giải nghĩa và đặt câu:
lấp lánh - thoảng qua - cần cù - chất phác



Tìm đại ý bài trên.



Đặt hai câu có tiếng " đƣợc " và cho biết chủ từ của câu ấy.



Thâu băng.
Thâu vào băng cassette mỗi bài hai lần để nộp cho thầy cô chấm điểm tập đọc: "Ngƣời
Công Dân và Nền Dân Chủ" và "Cánh Đồng".
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BÀI CHÍN
 Chính tả - Học thuộc lòng.
Nắng Mới
Mỗi lần nắng mới hắt bên song,
Xao xác, gà trƣa gáy não nùng,
Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng,
Chập chờn sống lại những ngày không.
Tôi nhớ me tôi thủa thiếu thời,
Lúc ngƣời còn sống, tôi lên mƣời;
Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội,
Áo đỏ ngƣời đƣa trƣớc dậu phơi.
Hình dáng me tôi chửa xóa mờ,
Hãy còn mường tượng lúc vào ra:
Nét cƣời đen nhánh sau tay áo
Trong ánh trƣa hè trƣớc dậu thƣa.
Lƣu Trọng Lƣ
(Tiếng Thu)

Giải nghĩa:
- Hắt: Tạt ngang. - Song: Cửa sổ. - Xao xác: Rộn rịp, ráo riết. - Não nùng: Buồn thảm, xót xa. Rượi buồn: Buồn bã, buồn rƣợi, rũ rƣợi. - Dĩ vãng: Quá khứ, việc đã qua. - Chập chờn: Lƣng
chừng, nửa nhƣ thấy, nửa nhƣ không. - Ngày không: Ý nói ngày còn nhỏ. - Me: Tiếng xƣng gọi cho
mẹ. - Thiếu thời: Hồi còn nhỏ. - Nội: Cánh đồng, đồng nội. - Dậu: Bờ rào. - Mường tượng:
Hình dung điều gì trong quá khứ hay tƣơng lai mà không rõ nét. - Đen nhánh: Đen bóng (vì phong
tục xƣa nhuộm răng đen).
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 Bài tập.
I - Câu hỏi để đối thoại.
Thầy cô chia học sinh ra nhiều toán để trao đổi ý tƣởng theo các câu hỏi sau:
1. Khi nào thì tác giả nhớ đến thời còn nhỏ ?
2. Vì sao tác giả buồn khi nhớ về dĩ vãng ?
3. Khi me còn sống, tác giả đƣợc mấy tuổi ?
4. Tác giả nhớ những gì khi me còn sống ?
5. Tìm đại ý bài trên.

II - Phân biệt:
Hắc
Hắt
Lên
Lênh

HẮC và HẮT,

LÊN và LÊNH

: Hắc (màu đen), dầu hắc (hắc ín), hắc ám (đen tối).
: Nắng hắt, hắt hơi (nhảy mũi), hắt hủi (ghét bỏ).
: Lên xuống, lên xe, lên lƣơng, lên đèn, lên giá, lên 4 tuổi.
: Lênh chênh (gập ghềnh), lênh đênh, lênh khênh.

- Điền vào chỗ trống:
1- Nhựa để tráng đƣờng gọi là _________ ín.
2- Mỗi lần nắng mới _________ bên song.
Xao xác gà trƣa gáy não nùng.
3- Trăng _______ khỏi núi, trăng khuất bụi chuối trăng mờ.
4- Anh Ba Còm cao ___________ khênh.
5- Bác Năm thích sống cuộc đời ___________ đênh trên sông nƣớc.
- Đặt câu có những tiếng:

hắc - hắt - lên - lênh

III - Phân biệt dấu hỏi, ngã:

DỈ và DĨ

Dỉ : Dỉ , dỉ (rỉ, nhỏ từng giọt), dỉ nƣớc mắt, dỉ tai.
Dĩ : Dĩ nhiên, dĩ vãng, dĩ hòa vi quý (lấy sự hòa thuận làm quý).
- Thêm dấu trên các tiếng in nghiêng:
1- Nghe qua câu chuyên, nó buồn di nƣớc mắt.
2- Mai di tai với Liên về một việc quan trọng.
3- Di hòa vi quý, di ân báo oán.
4- Anh Ba thƣờng hay nhắc đến thời di vãng oai hùng của mình.
- Đặt câu có những tiếng:
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 Văn thơ bình dân.
Ca Dao

( tiếp theo trang 48 )

II- Thể song thất lục bát: (2 câu 7 tiếng, 1 câu 6 tiếng và 1 câu 8 tiếng)
Bác mẹ già phơ phơ đầu bạc,
Con chàng còn trứng nƣớc thơ ngây.
Có hay chàng ở đâu đây,
Thiếp xin mƣợn cánh chắp bay theo chàng.
III- Thể song thất lục bát biến thể:
Tròng trành nhƣ nón không quai,
Nhƣ thuyền không lái, nhƣ ai không chồng.
Gái có chồng nhƣ gông đeo cổ,
Gái không chồng nhƣ phản gỗ long đanh.
Phản long đanh, anh còn chữa đƣợc,
Gái không chồng chạy ngƣợc chạy xuôi.
Không chồng khổ lắm chị em ơi !
( xem tiếp trang 72)



Bài-tập :

- Đọc đoạn ca dao sau đây, viết luật bằng trắc và xác định thể thơ gì ?
Trèo lên cây bƣởi hái hoa,
Bƣớc xuống vƣờn cà hái nụ tầm xuân.
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc,
Em đã có chồng, anh tiếc lắm thay !
- Hãy viết bài thơ “Nắng Mới” của trang 53 bằng văn xuôi.
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 Việt sử.
Vua Quang Trung (1752-1792)
Và Chiến Thắng Đống Đa (Kỉ Dậu 1789)
Sau khi Nguyễn Huệ kéo quân trở về, vua Lê Chiêu Thống nhu nhƣợc nên con cháu họ Trịnh
lại giành quyền lực. Vua Lê Chiêu Thống gửi mật chiếu mời Nguyễn Hữu Chỉnh, một tƣớng
giỏi của nhà Tây Sơn ra diệt Trịnh. Vì Nguyễn hữu Chỉnh cậy công khinh ngƣời, làm điều
trái phép, năm 1787 Nguyễn Huệ sai tƣớng Vũ văn Nhậm đem quân ra bắt Nguyễn hữu
Chỉnh và xử chém tại Thăng Long.
Vua Lê Chiêu Thống bỏ kinh đô, chạy sang Trung Hoa cầu viện. Mƣợn tiếng giúp vua Lê
Chiêu Thống, vua Càn Long nhà Thanh (Trung Hoa) sai Tổng Đốc Tôn Sĩ Nghị cùng đề đốc
Hứa Thế Hanh, Tiên Phong Trƣơng Sỉ Long, Tả Dực Thƣợng Duy Thăng, Tri Phủ Sầm Nghi
Đống, đem 200.000 quân sang chiếm nƣớc ta vào mùa thu năm 1788.
Đƣợc tin cấp báo, Bắc Bình Vƣơng Nguyễn Huệ bình tĩnh ra lệnh chuẩn bị chống giặc. Ngài
cho lập đàn tại Bàn Sơn để xin trời đất phù hộ và lên ngôi vua lấy hiệu là Quang Trung
Hoàng Đế. Từ Phú Xuân, vua Quang Trung thống lĩnh đại quân gồm mƣời vạn quân và hơn
100 con voi ra Bắc dẹp giặc. Ngày 20 tháng chạp năm 1788, khi đại quân đến núi Tam Điệp
vua Quang Trung cho quân sĩ ăn Tết trƣớc để đến đêm trừ tịch thì kéo quân đi và hẹn mồng 7
tháng Giêng vào Thăng Long mở tiệc ăn mừng.
Vua Quang Trung có tài hành quân chớp nhoáng, Ngài cho hợp ba ngƣời thành một tổ, rồi
lần lƣợt thay phiên để võng nhau. Nhờ sự chuyển vận này mà quân lính đi rất nhanh và đỡ
mệt nhọc. Đêm 30 tháng Chạp, đại quân của vua Quang Trung sang sông Giản Thủy, bắt
sống tòan bộ quân Thanh còn đang ăn Tết không một ai chạy thóat để về thông báo.
Nửa đêm mồng 3 tháng Giêng, quân Thanh tại đồn Hà Hồi bị bao vây và phải đầu hàng vô
điều kiện. Thừa thắng, đại quân của vua Quang Trung tấn công đồn Ngọc Hồi, Đề đốc Hứa
Thế Hanh, Tiên Phong Trƣơng Sỉ Long, Tả Dực Thƣợng Duy Thăng đều tử trận. Tri Phủ
Sầm Nghi Đống thắt cổ tự vận tại gò Đống Đa. Vua Lê Chiêu Thống theo Tổng Đốc Tôn Sĩ
Nghị và đám tàn binh chạy trốn về Trung Hoa.
Chỉ trong vòng 5 ngày, đại quân của vua Quang Trung đã tiêu diệt gần 200.000 quân Thanh.
Hai đạo quân Thanh từ Quý Châu và Vân Nam kéo sang sau, nghe tin cũng bỏ chạy. Đến
trƣa mùng 5 Tết Kỉ Dậu (1789), vua Quang Trung thúc voi vào thành Thăng Long và mở tiệc
ăn mừng chiến thắng.
Tiếc thay, năm 1792, vua Quang Trung (1752 – 1792) bị bịnh nặng và qua đời lúc 40 tuổi.
Hàng năm vào ngày mồng 5 Tết, dân chúng làm lễ kỉ niệm chiến thắng Đống Đa để ghi nhớ
chiến công hiển hách của vua Quang Trung.
Giải nghĩa:
- Hành quân: Di chuyển quân đội từ nơi này đến nơi khác. - Tiêu diệt: Trừ khử một cách hoàn
toàn. - Vạn: Mƣời ngàn. - Hiển hách: Rực rỡ, lừng lẫy, tiếng tăm.
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Câu hỏi:

12345-

Tại sao quân Thanh sang xâm chiếm nƣớc ta ?
Làm cách nào để quân ta đi nhanh mà đỡ mệt ?
Tả sơ qua về trận đại phá quân Thanh của vua Quang Trung ?
Chiến thắng Kỉ Dậu đã đƣợc ca ngợi nhƣ thế nào
Hàng năm, dân chúng làm lễ kỉ niệm chiến thắng Đống Đa vào ngày nào ?



Bài Làm
 Phân tích:
"Thói thƣờng gần mực thì đen,
anh em bạn hữu phải nên chọn ngƣời"
Em hãy phân tích hai câu thơ trên về nghĩa đen và nghĩa bóng mà tác giả muốn nói gì.
Tác giả đã dùng mỹ ngữ pháp (so sánh , nhân hoá , ẩn dụ , hoán dụ, ...) nào để diễn tả.
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Bài làm ở nhà 9


Chép lại và thêm dấu.

Tình Bằng Hữu
1. Thoi thuong gan muc thi đen,
Anh em ban hữu phai nen chon nguoi.
Nhung nguoi lêu lổng choi boi,
Cung la luoi bieng ta thoi tranh xa.
2. Ai sang đò ay bay gio,
Ta con o lai ta chờ ban ta.
Mƣa nguon chơp bien xa xa,
Ay ai la ban cua ta, ta chơ.
3. Đó đây truoc la sau quen,
Chẳng gần, qua lai đoi phen cung gan.
Ca Dao



Bài-tập :

1- Hãy viết luật bằng trắc bài ca dao số 2 ở trên và cho biết thể thơ gì ?
2- Tìm đại ý bài ca dao số 1.
 Tập làm thơ.
Hãy sắp 4 câu sau lại thành bài thơ lục bát.

Ngày Khai Trƣờng
Khắp nơi thành thị, thôn quê tƣng bừng.
Đoàn chim hớn hở muôn phƣơng tìm về.
Sân trƣờng nhộn nhịp vui ghê.
Hôm nay là buổi tựu trƣờng.
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Tập đọc.

Chim Sơn Ca
Chim sơn ca là một loài chim ở ngoài đồng. Mình và lông gần giống nhƣ chim sẻ, nhƣng mỏ
dài và chân nhỏ hơn.
Chim sơn ca là giống chim hay hót, nhất là về mùa xuân. Thƣờng thƣờng nó vừa bay, vừa
hót, càng bay cao giọng càng véo von. Tiếng hót to. Có khi nó bay thật cao, trông không
thấy, mà vẫn nghe tiếng hót. Khi không bay thì nó đậu ở dƣới đất, chứ không đậu trên cành
cây. Những lúc đậu ở dƣới đất, nó không hót bao giờ.
Ngƣời ta thƣờng nuôi chim sơn ca để nghe nó hót. Nuôi nó thì công phu lắm và phải bắt từ
khi nó mới nở mới nuôi đƣợc.
Theo Quốc Văn Giáo Khoa Thƣ



Giải nghĩa và đặt câu:
chim sẻ - véo von - đậu



Tìm đại ý bài trên.



Chép lại một bức thƣ mà em cho là có ý nghĩa và cho biết đã đọc lá thƣ này trong
quyển sách nào ?



Thâu băng.
Thâu vào băng cassette mỗi bài hai lần để nộp cho thầy cô chấm điểm tập đọc: “Nắng
Mới” và “Chim Sơn Ca”.
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BÀI MƢỜI
 Chính tả - Tập đọc.
Quyền Tự Do
Thế nào là tự do ? Tự do có nghĩa là không bị ai ràng buộc, kềm hãm về tƣ tƣởng, có thể
hành động theo ý muốn của mình miễn là không làm hại tới kẻ khác hoặc quyền lợi quốc gia.
Ai ai cũng muốn đƣợc hƣởng quyền tự do đi lại, tự do làm việc, tự do phát biểu ý kiến, tự do
tín ngưỡng v. v. . . Tự do quý giá và cần thiết nhƣ hơi thở. Cho nên nếu bị giới hạn hay bị
tƣớc đoạt tự do, con ngƣời sẽ là tù nhân hay nô lệ. Họ sống đấy mà tinh thần chết dần chết
mòn chẳng khác nào nhƣ cây xanh thiếu dƣỡng khí vậy.
Trong lịch sử nhân loại, con ngƣời đã phải trả giá rất đắt vì tự do. Dân tộc Hoa Kỳ đã trải
qua một cuộc nội chiến đau thƣơng và một thế kỉ đấu tranh mới dành đƣợc quyền tự do cho
ngƣời nô lệ. Tổ tiên ta đã phải kiên trì chiến đấu mới giữ vững đƣợc quê hƣơng thoát ách nô
lệ của ngoại bang. Sau biến cố 1975, hàng triệu ngƣời Việt chúng ta đã bất chấp hiểm nguy
từ bỏ chế độ cộng sản để đi tìm tự do. Cái giá của sự tự do phải trả là hàng chục ngàn ngƣời
Việt Nam đã bỏ mình trên đƣờng vƣợt thoát.
Trên thực tế, tự do đi đôi với trách nhiệm. Có tự do thì phải biết chấp nhận hậu quả do việc
làm của chúng ta. Nhƣ tự do đi lại, tự do lái xe, nhƣng phải có bằng lái xe và phải tuân theo
luật lệ giao thông. Hoặc là chúng ta có tự do ngôn luận, phát biểu ý kiến riêng của mình,
nhƣng không thể dùng sự tự do đó để nói xấu, làm hại một cá nhân hay đoàn thể nào khác.
Trong một quốc gia dân chủ, tiến bộ, các quyền tự do căn bản của ngƣời dân luôn luôn đƣợc
tôn trọng và bảo vệ.

Giải nghĩa:
- Ràng buộc: Bắt phải theo một khuôn khổ nào đó. - Kềm hãm: Hạn chế. - Tín ngưỡng: Lòng tin
và sự tôn thờ một tôn giáo. - Nô lệ: Ngƣời bị bắt làm tôi tớ mà không có trả lƣơng. - Nhân loại:
Loài ngƣời. - Trách nhiệm: Nhận làm một công việc và hậu quả của việc đó. - Căn bản: Gốc rễ,
điều cần có.
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 Bài tập.
I - Câu hỏi để đối thoại.
Thầy cô chia học sinh ra nhiều toán để trao đổi ý tƣởng theo các câu hỏi sau:
1. Tự do là gì ?
2. Em hãy kể ra vài quyền tự do của con ngƣời ?
3. Nƣớc Mỹ đã xảy ra điều gì khi tranh đấu cho ngƣời nô lệ ?
4. Lí do gì hàng triệu ngƣời Việt phải bỏ nƣớc ra đi ?
5. Tìm đại ý bài trên.

II - Phân biệt:
Đắc
Đắt
Gắn
Gắng

ĐẮC và ĐẮT, GẮN và GẮNG

: Đắc chí, độc đắc, đắc nhân tâm (đƣợc lòng mọi ngƣời).
: Đắt giá, đắt khách, đắt tiền.
: Gắn bó, gắn huy chƣơng, hàn gắn.
: Cố gắng, gắng gƣợng (miễn cƣỡng, làm một cách buộc lòng).

- Điền vào chỗ trống:
1- Bà Năm rất vui mừng vì bà vừa trúng số độc ______ .
2- Đầu năm, cháu xin chúc hai bác mua may bán ______ .
3- Vì chồng nên phải _________ công,
Nào ai xƣơng sắt da đồng chi đây.
4- Sau chiến thắng vẻ vang, các chiến sĩ đƣợc _______ huy chƣơng.
- Đặt câu có những tiếng:

đắt - đắc - gắn - gắng

III - Phân biệt dấu hỏi, ngã:

ĐẢ và ĐÃ

Đả : Đả đảo (phản đối), đả động (động đến, phạm đến), đả phá.
Đã : Đã làm rồi, ăn cho đã, đã giận, đã từng trải.
- Thêm dấu trên các tiếng in nghiêng:
1- Ngƣời ngay thẳng lúc nào cũng đa phá những điều gian dối.
2- Trong cuộc biểu tình, nhiều ngƣời hô to: Đa đảo.
3- Đa mang lấy cái thân tằm,
Không vƣơng tơ nữa cùng nằm trong tơ.
4- Đa từng ăn bát cơm đầy,
Đa từng nhịn đói cả ngày không cơm.
- Đặt câu có những tiếng:

đả - đã
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Cách Dùng Tiếng “Thì”
I- Tiếng "Thì" là một tiếng đệm, đôi khi không cần thiết; nó làm cho câu nói đƣợc xuôi hơn.
Nó còn nhấn mạnh vào sự liên hệ giữa hai ý trong một câu.
Thí dụ:
- Có học thì trí tuệ mới mở mang.
- Muốn khỏe mạnh thì phải năng tập thể dục.
- Trong khi cha tôi làm vƣờn thì mẹ tôi làm cơm.
II- Tiếng "Thì" còn đƣợc dùng khi muốn nhấn mạnh rằng những ngƣời và vật làm công việc
khác nhau, hay ở trong tình trạng khác nhau.
Thí dụ:
- Học sinh chơi trong sân trƣờng, kẻ thì nhảy dây, ngƣời thì ngồi xích đu.
- Những cây ớt mọc không đều, cây thì cao, cây thì thấp.


Bài tập.

- Đặt hai câu có tiếng “Thì” cho mỗi trƣờng hợp ở trên.


Chinh Phụ Ngâm
Thuở trời đất nổi cơn gió bụi,
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên.
Xanh kia thăm thẳm tầng trên,
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này.
……………………………………………
(Đoàn Thị Điểm)



Bài tập.

-

Hãy viết luật bằng, trắc của bài thơ trên.



Tập làm thơ.

- Em tự sáng tác một bài thơ lục bát dài từ bốn câu trở lên. Đề tài tự do.


Bài Làm
 Phân tích:
"Trên thực tế, tự do đi đôi với trách nhiệm"
Em hãy phân tích câu nói trên và cho ví dụ trong thực tế những trƣờng hợp khi ngƣời dân
sử dụng quyền tự do của mình mà không có trách nhiệm.
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Địa lí.
Bãi Biển Việt Nam

Bờ biển Việt Nam dài hơn 3.000 km nên có nhiều bãi biển. Ngoài các bãi biển đẹp ở quanh
các đảo, chúng ta còn có những bãi biển nổi tiếng khác nhƣ :
- Đồ Sơn: Là bãi biển nổi tiếng ở miền Bắc, cách cảng Hải Phòng 20 km về hƣớng Đông
Nam. Đây là một bán đảo nhỏ do dãy núi Rồng vƣơn dài ra biển với nhiều mỏm cao từ 25
đến 130 m có cát mịn, bờ biển rợp bóng phi lao với đồi thông ở phía sau.
- Sầm Sơn: Là bãi biển tốt cách thành phố Thanh Hóa 16 km. Bờ biển Sầm Sơn dài 10 km
bằng phẳng và có nhiều cảnh đẹp: hòn Trống Mái, đền Độc Cƣớc, núi Cô Tiên ...
- Non Nƣớc: Nằm kề sát Ngũ Hành Sơn. Bãi biển dài 5 km, cát trắng mịn, bờ biển thoai
thoải, sóng êm và nƣớc trong xanh bốn mùa đã quyến rũ du khách đến rất đông. Bãi biển
Non Nƣớc còn là nơi có các loài rong tảo quý hiếm nhƣ rong câu chỉ vàng, rong câu chân
vịt.
- Nha Trang: Bờ biển dài 7km với các bãi tắm đẹp. Bầu trời Nha Trang xanh ngắt quanh
năm nên đƣợc ví nhƣ là vùng Địa Trung Hải của Việt Nam. Nơi đây còn có Hải Học Viện và
trƣờng huấn luyện hàng hải. San hô có nhiều nên là nơi rất tốt cho du lịch lặn thám hiểm đáy
biển. Ngoài khơi còn có hòn Tre rộng gần 25 km2 với các bãi tắm yên tĩnh.
- Vũng Tàu: Là thành phố du lịch nghỉ mát, tắm biển đƣợc phát triển mạnh vì cách Sài Gòn
125 km. Các bãi tắm nhƣ bãi Tầm Dƣơng (bãi Trƣớc), bãi Phù Vân (bãi Sau), bãi Vọng
Nguyệt (bãi Ô Quắn), bãi Lãng Du, bãi Dứa, bãi Dâu đƣợc nhiều ngƣời đến chơi và tắm biển.
- Hà Tiên: Bờ biển Hà Tiên dài 22 km với nhiều bãi tắm có cát trắng cùng làn nƣớc trong
xanh êm đềm, có núi non trùng điệp và hang động huyền ảo. Bãi biển Hà Tiên nổi tiếng với
các hòn đá nhƣ hòn Phụ Tử, hòn Chồng, động Tiên và quần đảo Hải Tặc.
Giải nghĩa:
- Phi lao: Loại cây thông trồng để lấy bóng mát và để giữ cát ở các bãi biển.
- Rong tảo: Một loại cây sống dƣới biển, thân mảnh. - Rong câu: Một loại cây sống
dƣới biển.


Câu hỏi:

1- Kể tên hai bãi biển ở miền Bắc Việt Nam ?
2- Kể tên hai bãi biển ở miền Trung Việt Nam?
3- Kể tên hai bãi biển ở miền Nam Việt Nam?
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Bài làm ở nhà 10


Chép lại và thêm dấu.

Bầy Vịt
Tren san, mot bay vit cham chap buoc. Chung vƣa đi vƣa keu “cạp ! cạp!”.
Mai đe thúng lua xuong cho vit an. Nhin bay vit, Mai hoi:
- Đo hai em, vit khac ga nhu thế nao ?
Tâm đap trƣơc be Oanh:
- Mo vit to va dep. Chan vit thap. Ngon chan vit dinh lien nhau. Vit boi tren ho, ao va lan rat
gioi phai khong chị ?
Chị Mai vo tay khen:
- Đung roi ! Em gioi qua ! Còn mo ga thi nho, chan ga cao va ga khong biet boi loi nhu vit,
cac em ạ.
Tài liệu Bộ Quốc Gia Giáo Dục,V.N.C.H.



Tập làm văn.
Nhân dịp nghỉ Tết Nguyên Đán, em hãy viết thƣ thăm hỏi và chúc Tết thầy cô dạy em
học Việt ngữ.



Câu đố vui.
- Cái gì ai cũng muốn xem,
Vừa hình, vừa tiếng hiện lên rõ ràng ?
- Cái gì cầm ở nơi tay,
Ghi vào trang giấy, làm say bao ngƣời ?
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Tập đọc.

Thấy Tuyết Rơi
. . . Lần đầu tiên trong đời thấy tuyết rơi, tôi mở mắt thao láo nhìn lạ lùng.
Tôi dò dẫm từng bƣớc đi, giơ tay rụt rè với bắt từng lọn tuyết trắng xóa cùng với nỗi hoang
mang lo lắng không đâu. Bỗng dƣng tôi thấy thèm khát những giọt nắng chói chang của một
Sàigòn đã bỏ lại sau lƣng. Nhƣng rồi qua ba mùa tuyết đổ, tôi đã quên đi rất nhanh những
giọt nắng huyền diệu ngày nào để tung tăng giỡn đùa trên tuyết. Tôi đã dễ dàng hòa nhập vào
cái náo nức, ồn ào của lũ trẻ địa phƣơng cùng lứa tuổi. Đến nỗi tôi đã tƣơng tƣ “Xứ Tuyết”
sau khi gia đình tôi dời cƣ về miền nắng ấm . . .
Trần Phong Vũ



Giải nghĩa và đặt câu:
thao láo - dò dẫm - tƣơng tƣ



Tìm đại ý bài trên.



Thâu băng.
Thâu vào băng cassette mỗi bài hai lần để nộp cho thầy cô chấm điểm tập đọc. “Quyền
Tự Do ” và “Thấy Tuyết Rơi ”.
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BÀI MƢỜI MỘT
 Chính tả - Học thuộc lòng.
Đêm Lịch Sử
Ba mƣơi Tết lạnh lùng đêm u tịch ,
Khu rừng già náo động tiếng loa vang ! ...
Vua Quang Trung, trên thớt tượng hiên ngang ,
Thề chiến thắng quân tham tàn khiêu khích !
Rầm rộ bƣớc oai phong : Giờ "Bắc Tiến"
Đuốc soi đƣờng lửa hận cháy đêm sƣơng ...
Câu "nhất khứ" nâng cao lòng hãnh diện :
Đoàn nghĩa binh đem máu nhuộm biên cương !
Các bô lão , bên đƣờng, dằn gậy trúc,
Giận quân thù, hằn học tuổi râu bông !
Hờn vong quốc ! Xa đƣa hồi trống giục:
Máu hận cừu lai láng đất Thăng Long !
Hồ Mộng Thiệp

Giải nghĩa:
- U tịch: Hoang vắng, im lặng. - Náo động: Rộn rã, ồn ào lên. - Thớt tượng: Con voi. Hiên ngang: Oai dũng, không rụt rè, sợ sệt. - Khiêu khích: Thách đố, chọc tức. - Rầm rộ:
Càng lúc càng đông. - Oai phong: Dáng mạnh mẽ và đáng kính sợ. - Bắc Tiến: Ở đây chỉ
vua Quang Trung kéo quân từ Huế ra Thăng Long. - Nhất khứ: Ý nói ngƣời chiến sĩ một
lần ra đi không trở lại. - Hãnh diện: Đắc ý, sung sƣớng ra mặt. - Nghĩa binh: Ngƣời lính
tình nguyện đánh giặc cứu nƣớc. - Biên cương: Biên giới quốc gia. - Bô lão: Bậc trƣởng
thƣợng, già cả. - Dằn: Đặt mạnh xuống. - Hằn học: Bực dọc, tức tối. - Tuổi râu bông:
Tuổi già râu trắng nhƣ bông. - Hờn vong quốc: Hận mất nƣớc. - Hận cừu: Oán giận. Lai láng: Lan chảy đây đó, chứa chan, đầy tràn.
* Ghi chú: Năm 1788, 200.000 quân Tàu dƣới quyền chỉ huy của Tôn Sĩ Nghị ào ạt sang
đánh nƣớc ta, chiếm thành Thăng Long. Hay tin cấp báo, Nguyễn Huệ liền lên ngôi vua
hiệu là Quang Trung Hoàng Đế, kéo quân từ Thuận Hóa (Huế) ra Bắc diệt tan quân Tàu.
Bài này tác giả nói đến cái đêm lịch sử trọng đại mà vua Quang Trung xuất binh từ núi Tam
Điệp đi đánh giặc cứu nƣớc.
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Bài tập.

I - Câu hỏi để đối thoại.
Thầy cô chia học sinh ra nhiều toán để trao đổi ý tƣởng theo các câu hỏi sau:
1- Vua Quang Trung xuất quân vào đêm nào ?
2- Nhà vua thề những gì với quân sĩ ?
3- Ngƣời chiến sĩ đi diệt giặc với tâm tình, khí thế ra sao ?
4- Các bô lão biểu lộ lòng yêu nƣớc nhƣ thế nào ?
5- Tìm đại ý bài trên.

II - Phân biệt :
Dục:
Giục:
Tủi:
Tuổi:

DỤC và GIỤC, TUỔI và TỦI

Dƣỡng dục (nuôi nấng), giáo dục (dạy dỗ), thể dục.
Thúc giục, giục giã, giục ngựa, giục giặc(dùng dằng).
Tủi hổ, tủi thân, buồn tủi.
Tuổi cao, tuổi hạc, tuổi già sức yếu, tuổi thơ, tuổi trẻ.

- Điền tiếng vào chỗ trống cho hợp nghĩa:
1- Công ơn dƣỡng _______ bao la.
Làm con phải hiếu với cha mẹ mình.
2- Lòng ta, ta đã chắc rồi,
Nào ai _______ đứng giục ngồi mà nao.
3- Một mai _______ hạc càng cao.
Tấm lòng báo đáp biết bao cho vừa.
4- Em bé mồ côi _______ thân khi nhìn các em khác có cha mẹ săn sóc
thƣơng.
- Đặt câu với những tiếng:

dục - giục - tuổi - tủi

III - Phân biệt dấu hỏi, ngã :
Lảo:
Lão:

yêu

LẢO và LÃO

Lảo đảo (ngả nghiêng không vững).
Bô lão, trƣởng lão, lão bà, lão bộc, lão luyện (từng trải, già giặn).

- Thêm dấu trên các tiếng in nghiêng:
1- Ngày xƣa, các vị bô lao thƣờng hội họp ở đình để bàn về việc làng.
2- Em thấy một ngƣời say rƣợu bƣớc đi lao đảo trên đƣờng vắng.
3- Bác Nam là bậc lao thành trong nghề làm báo.
4- Anh Ba đã lao luyện trong nghề ấn loát.
- Đặt câu với những tiếng:

lảo

- lão
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Ca Dao

( tiếp theo trang 60 )

IV- Thể nói lối: Câu thƣờng có bốn tiếng, cứ tiếng cuối câu trên vần với tiếng thứ hai hoặc
tiếng cuối câu dƣới nhƣ:
Quả cau nho nhỏ,
Cái vỏ vân vân,
Nay anh học gần,
Mai anh học xa.
Ghi chú: những tiếng có vần với nhau:


Bài tập.
- Hãy tìm vần và thể thơ của bài sau đây:
Lạy trời mƣa xuống,
Lấy nƣớc tôi uống,
Lấy ruộng tôi cày,
Lấy đầy bát cơm,
Lấy rơm đun bếp.



Câu đố vui.
- Ngƣời vui tôi cũng vui theo,
Ngƣời buồn, tôi cũng buồn theo với ngƣời.
- Mùa nào nóng bức trong năm,
Ngƣời đi đổi gió, ngƣời thăm quê nhà ?
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Cách Dùng Tiếng “Đƣợc”
I- Tiếng “Đƣợc”, trái với “Bị” thƣờng chỉ một sự có lợi, tốt đẹp.
Thí dụ:
- Tâm được thầy khen vì em học giỏi.
- Bé Oanh được bố mẹ dắt đi xem hát.
- Mai được học bổng ở đại học.
II- Tiếng “Đƣợc” chỉ sự thắng, sự đoạt lấy.
Thí dụ:
- Cha tôi đánh cờ được hai ván liền.
- Bà ngoại tôi được lòng mọi ngƣời.
- Đội bóng rổ của trƣờng em được giải nhất hai lần.
III- Tiếng “Đƣợc” chỉ sự đã làm.
Thí dụ:
- Gia dình em đến Mỹ được sáu năm rồi.

 Bài tập.
1- Đặt 3 câu có tiếng “đƣợc” theo ba cách dùng trên.
2- Hãy thêm tiếng “đƣợc” vào câu sau đây mà không thay đổi ý nghĩa:
“Hơn nữa, ngƣời dân lại có quyền tự do lập hội để tuyên truyền cho chính kiến của mình”.


Bài Làm
 Phân tích:
"Chim không đánh chim cùng một tổ
Trâu một chuồng không nỡ húc nhau"
Em hãy phân tích câu ca dao trên và cho ví dụ. Hai câu ca dao trên đã dùng mỹ ngữ
pháp nào để căn dặn ngƣời đời ...
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Bài làm ở nhà 11


Chép lại và thêm dấu.
Tình Yêu Quê Hƣơng Dân Tộc
1. Ao sen, gian mƣơp, luy tre,
Nhắc chi nhung chon đi ve nam xua.
Đầu xanh đo ay đang vƣa,
Ru nhau chui lách dau thua vao vuon.
Ôi que huong ! Hoi que huong !
Noi sao cho xiet niem thuong noi long.
2. Chim khong đánh chim cung mot to,
Trau mot chuong khong no huc nhau.
Cung chung mot giot mau đao,
Nơ nao ban nƣơc, nơ nao hai dan !
Ca dao



Bài tập.

1- Hãy viết luật bằng trắc bài ca dao số 1 ở trên và cho biết thể thơ gì ?
2- Tìm đại ý bài ca dao số 2.
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Tập đọc.
Thƣ Mẹ Gởi Cho Con

Sài Gòn, ngày ... tháng ... năm ...
Lan ơi ! Con hãy nghe mẹ. Thỉnh thoảng nên bớt một vài đồng trong túi tiền của con để giúp
đỡ ngƣời già không chốn nƣơng thân, ngƣời mẹ không đủ sữa nuôi con ... hoặc săn sóc đứa
trẻ không mẹ không cha.
Con có nhận thấy quanh chúng ta thƣờng có kẻ nghèo khó không ? Sự bố thí của ngƣời lớn
chƣa đủ xoa dịu nỗi khổ của họ. Mà sự quan tâm giúp đỡ của tuổi trẻ lại là nguồn an ủi, sự
vỗ về đáng quý hơn. Vì mỗi lần các con đem cho thì nhƣ đồng tiền kèm với nụ cƣời tƣơi nở
nhƣ hoa khiến họ ấm lòng, vơi bớt nỗi khổ.
Con ơi ! Con phải biết con có đủ cả, chứ kẻ khó thì thiếu tất cả. Khi con mong đƣợc sung
sƣớng nhiều hơn nữa thì ngƣời nghèo chỉ cầu sao cho khỏi chết đói, chết lạnh.
Muốn cho ngƣời ta khỏi chê con là một kẻ vô tình thì từ nay về sau con đừng đi ngang qua kẻ
xin ăn mà không cho gì, dù chỉ là một cái nhìn trìu mến, nghe con!
Mẹ con.
Phỏng theo Tâm Hồn Cao Thƣợng
(Hà Mai Anh dịch)


Giải nghĩa và đặt câu:
bố thí - vỗ về - vô tình



Tìm đại ý bài trên.



Tập làm văn:
Sau khi đọc “Thƣ Mẹ Gởi Cho Con” ở trên, em hãy viết thƣ trả lời mẹ.



Thâu băng.
Thâu vào băng cassette mỗi bài hai lần để nộp cho thầy cô chấm điểm tập đọc: “Đêm
Lịch Sử” và “Thƣ Mẹ Gởi Cho Con”.
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BÀI MƢỜI HAI
 Chính tả - Tập đọc.
Tổ Quốc
Khi còn nhỏ tổ quốc đối với ta, trƣớc hết chỉ ở trong phạm vi một cái nhà mà đồng bào lúc
ấy ta chỉ biết có cha mẹ, anh em và những thân gia quyến thuộc của ta mà thôi.
Ta yêu cái nhà đó chỉ thuần bằng tình cảm, hễ ai đem ta đi xa thì ta nhớ, đem về gần thì ta
vui mừng nhƣng tịnh không biết vì đâu mà vui mà nhớ cả.
Rồi theo thời gian mà lớn khôn, nhờ ăn học mà tư tưởng , nhãn giới của ta cũng càng ngày
càng rộng mở, vƣợt qua đƣợc cái ngạch cửa trƣớc nhà, cái bờ ranh làng xóm mà hiểu rõ
đất nƣớc bao la và âu yếm đồng bào, đồng chủng. Ta nhờ có bài học lịch sử mà biết tới cái
quá khứ của tổ quốc ta; cũng nƣớc non này, cũng phong cảnh ấy, mà ông cha ta đã từng có
sinh hoạt, có tƣ tƣởng; có khi thái bình vô sự mà vịnh nguyệt ngâm phong; có khi xã tắc
lưu vong mà máu đào giội đất.
Bởi thế cái tình ta đối với tổ quốc có thể gồm đƣợc hết cả mọi mối thâm tình khác của ta.
Yêu cha mẹ, mến anh em, thƣơng bạn bè, nhất thiết đều là những bài học dạy cho tâm hồn
ta biết yêu mến, thƣơng xót cái giang sơn tổ quốc của ta vậy.
Thiếu Sơn
Giải nghĩa:
- Tổ quốc: Đất nƣớc tổ tiên ta gây dựng nên và truyền lại cho chúng ta. - Phạm vi: Vòng giới hạn
của một cái gì. - Thân gia quyến thuộc: Họ hàng thân thuộc trong nhà. - Thuần: Rặt một thứ,
không lộn thứ khác. - Tịnh: Tuyệt nhiên. - Tư tưởng: Ý nghĩ sâu sắc. - Nhãn giới: Tầm con mắt. Cái ngạch cửa: Phần gỗ nằm dƣới ngƣỡng cửa - Cái bờ ranh: Bờ ngăn để làm giới hạn. - Bao la:
Rất rộng, mênh mông. - Âu yếm: Biểu lộ tình thƣơng yêu. - Đồng chủng: Cùng nòi giống. - Thái
bình: Bình an, không có giặc giã. - Vô sự: Không có việc gì làm, rảnh rang - Ngâm: Đọc với
giọng lúc lên cao, lúc xuống thấp - Vịnh: Ngâm nga. - Nguyệt: Trăng. - Phong: Gió. - Vịnh
nguyệt ngâm phong: Ngâm nga với trăng và gió. Ý nói cái thú của nhà thơ. - Xã tắc: Đất nƣớc,
quốc gia. - Lưu vong: Tan mất, trôi giạt nay đây mai đó, lìa xa chỗ ở. - Giội: Tạt, đổ mạnh xuống.
- Nhất thiết: Tất cả, hết thảy.
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 Bài tập.
I - Câu hỏi để đối thoại.
Thầy cô chia học sinh ra nhiều toán để trao đổi ý tƣởng theo các câu hỏi sau:
1- Khi còn nhỏ, tổ quốc đối với chúng ta là gì ?
2- Khi khôn lớn, tổ quốc đối với chúng ta là gì ?
3- Nhờ lịch sử,chúng ta hiểu đƣợc công lao của tổ tiên nhƣ thế nào
4- Mỗi ngƣòi đối với tổ quốc có những thứ tình nào ?
5- Tìm đại ý bài trên.

II - Phân biệt :
Dội:
Giội:
Biết:
Biếc:

DỘI và GIỘI, BIẾT và BIẾC

Dội, vang dội, dội lại.
Giội (đổ từ trên cao xuống nhiều và mạnh), giội nƣớc, giội lửa.
Quen biết, hiểu biết, biết ơn, biết đi.
Biếc (có màu xanh thẫm), nƣớc biếc, xanh biếc, mắt biếc.

- Điền tiếng vào chỗ trống cho hợp nghĩa:
1234-

Trái banh va vào tƣờng và bị _______ trở lại.
Má em _______ nƣớc để rửa sân trƣớc nhà.
Vào mùa thu, nƣớc hồ xanh _______.
Thức lâu mới _______ đêm dài.
Ở lâu mới biết là ngƣời có nhân.

- Đặt câu có những tiếng:

giội - dội - biếc - biết

III - Phân biệt dấu hỏi, ngã:
Mở:
Mỡ:

MỞ và MỠ

Mở cửa, mở hội, mở màn, mở cờ trong bụng (rất mừng).
Mỡ bò, mỡ heo, thịt mỡ.

- Thêm dấu trên các tiếng in nghiêng:
1- Hàng năm, ở hội chợ Tết đều có mơ cuộc thi đố vui để học.
2- Ép dầu, ép mơ, ai nỡ ép duyên.
3- Tổ tiên chúng ta có công mơ mang bờ cõi về phƣơng nam.
4- Thịt mơ dƣa hành câu đối đỏ,
Cây nêu, tràng pháo, bánh chƣng xanh.

(Ca dao)

5- Má em dặn không nên ăn nhiều chất mơ .
- Đặt câu có những tiếng:

mở -

mỡ
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 Văn phạm.
Thành Phần của Một Câu
Muốn viết một câu văn, chúng ta kết hợp nhiều từ mới diễn đạt trọn ý. Có câu ngắn, có câu
dài.
Chữ cái đầu câu phải đƣợc viết hoa. Cuối mỗi câu cần có dấu chấm.
Thí dụ:
1- Tôi học văn phạm tiếng Việt.
2- Hàng tuần tôi học tiếng Anh ở trƣờng Mỹ và học thêm tiếng Việt ở trƣờng Việt Ngữ Văn
Lang.
Theo thí dụ trên, câu số 1 là câu độc lập. Câu số 2 gồm hai ý hợp lại: câu chính nối với câu
phụ bằng tiếng “và”.
I- Câu độc lập:
- Thành phần câu độc lập thƣờng gồm có:
Chủ từ / động từ / túc từ
Thí dụ:
- Bé / ăn / cơm
- Tôi / học / văn phạm tiếng Việt
- Ngoài ra, câu độc lập có thể viết không cần chủ từ hoặc túc từ mà ý vẫn đầy đủ.
Thí dụ:
- Hãy hát / lên ! (không có chủ từ)
- Đi / đâu vậy ? (không có chủ từ)
- Nó / hát. (không có túc từ)
- Tôi / vẽ. (không có túc từ)
II- Thành phần của một câu chính và câu phụ:
Câu chính phải cần đến câu phụ mới hội đủ ý vì câu phụ bổ túc cho rõ ý muốn diễn tả của
câu chính chƣa trọn ý.
Để kết hợp hai hay nhiều ý tƣởng trong một câu văn, cần phải dùng dấu nối hoặc những tiếng
“nối” sau đây:
dấu phảy, vì, thì, nhƣng, mà, hay, hoặc, nếu ...thì, tuy ... nhƣng v.v...
Thí dụ:
- Thầy cô giảng bài, học sinh chăm chú nghe. (dấu nối là dấu phảy)
- Tôi chăm học vì tôi muốn đƣợc lên lớp. (tiếng nối : vì)
- Nếu ai cũng làm bài đầy đủ thì mọi ngƣời sẽ đƣợc điểm cao. (tiếng nối: nếu ... thì)
- Em thích chạy bộ hay em muốn bơi lội ? (tiếng nối: hay)


Ghi nhớ.
Câu độc lập thƣờng ngắn hơn câu chính và câu phụ hợp lại. Chữ mỗi đầu câu phải đƣợc viết
hoa và cuối câu phải có dấu chấm hết câu.


Bài tập.
1- Gạch dƣới những dấu nối và tiếng nối giữa câu chính với câu phụ trong đoạn văn dƣới
đây:
“... Tôi trèo lên đỉnh đồi, ngồi trên những tảng đá quay nhìn khắp bốn phƣơng. Khi nắng
đã bắt đầu gay gắt và cỏ đã mềm nóng dƣới gót chân, tôi thong thả xuống, đi len lỏi vào
các vƣờn chè, sắn, rồi đến bờ sông tìm một chỗ bóng mát nghỉ ngơi. Tôi ngả ngƣời trên
cỏ, nằm mơ màng, đếm tiếng kêu của chim gáy ở tận đâu xa xa.”
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Thạch Lam

2- Hãy viết hai câu độc lập với mỗi trƣờng hợp khác nhau sau đây:
a) Chủ từ, động từ, túc từ.
b) Chủ từ, động từ.
c) Động từ, túc từ.

Cách Dùng Tiếng “ Mà ”
I- Tiếng “mà ” chỉ sự trái ngƣợc giữa hai ý trong một câu.
Thí dụ: - Bé Oanh tuy còn nhỏ mà học rất giỏi.
- Trái cam này còn xanh mà đã ngọt.
II- Tiếng “mà ” dẫn một phần câu dùng làm rõ danh từ đứng trƣớc.
Thí dụ: - Quyển sách mà tôi cho anh mƣợn, có nhiều truyện hay lắm.
(mà tôi cho anh mượn dùng để chỉ rõ quyển sách)
III- Tiếng “mà ” nối hai phần câu chỉ hai công việc. Công việc trƣớc sửa soạn cho công việc
sau.
Thí dụ:
- Các em lên đây mà xem cho rõ.
- Các em mở vở ra mà chép bài.


Bài tập.

1- Viết lại tất cả những câu có tiếng “mà ” trong bài “Tổ Quốc” trang 71 và phân biệt mỗi
tiếng đã đƣợc dùng trong trƣờng hợp nào ?
2- Đặt ba câu có tiếng “mà” theo ba trƣờng hợp vừa học trên.


Bài Làm
 Phân tích:
"Có khi thái bình vô sự mà vịnh nguyệt ngâm phong; có khi xã tắc lƣu vong mà máu
đào giội đất"
Em hãy phân tích câu trên trong bài văn "Tổ Quốc".
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Bài làm ở nhà 12


Chép lại và thêm dấu.

Thƣ Mời Bạn Dự Sinh Nhật
Milpitas, ngày ... tháng ... năm ...
Mai mến,
Lan Hƣơng moi Mai toi chung vui sinh nhat cua Lan Huong vao chieu thu bay nay, ngay 9
thang 4 lúc 4 gio chieu.
Đa lau khong gap Mai tu khi ban đi hoc o tieu bang xa. Sau ngay tien ban chuyen truong,
Lan Hƣơng cam thay mat mat hay thieu thon mot cai gi trong nhieu tuan le. Rat mong gap
lai ban va đong thoi muon đuoc nghe ke lai viec hoc hanh trong thoi gian qua cua ban. Lan
Hƣơng rat can hoc hoi kinh nghiem cua Mai.
The nao ban cung toi du cho vui va đe họp mat cac ban cua chung minh o truong cu nua.
Bạn thân,
Lan Hƣơng
T.B:



Ban nen toi truoc gio đa đinh
cang som cang tot. Chung minh
co nhieu thoi gio noi chuyen hon.

Ca dao.
- Mấy ai là kẻ không thầy,
Thế gian thƣờng nói: đố mày làm nên ?
- Theo đòi cũng thể bút nghiên,
Thua em kém chị cũng nên hổ mình.
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Tập đọc.

Tiếng Võng
Trong nhà lá tối tăm lặng lẽ,
Tiếng ngáy đều nhè nhẹ bay ra.
Võng đang chậm chạp khẽ đƣa,
Ru hai bà cháu say sƣa mộng dài ...
Cháu bỗng cựa, dẫy hoài khóc đói,
Tỉnh giấc mơ, bà vội hát lên:
“À ơi ...” mấy tiếng rồi im ...
Bàng Bá Lân



Giải nghĩa và đặt câu:
lặng lẽ - chậm chạp - say sƣa



Tìm đại ý bài trên



Tập làm văn.
Ông bà em ở tiểu bang xa, em hãy viết thƣ thăm hỏi và kể sinh hoạt thƣờng ngày của gia
đình em.



Thâu băng.
Thâu vào băng cassette mỗi bài hai lần để nộp cho thầy cô chấm điểm tập đọc: “Tổ
Quốc ” và “Tiếng Võng ”.
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BÀI MƢỜI BA
 Chính tả - Học thuộc lòng.
Lời Cảm Tạ
Hôm nay, khóa học vừa xong,
Con xin ghi lại tấm lòng biết ơn.
Thầy cô khó nhọc không sờn,
Dạy con viết, đọc, tiến hơn trƣớc nhiều.
Dạy con nƣớc Việt mến yêu,
Quê cha đất tổ, bao nhiêu thâm tình .!.!.!
Và bao bè bạn tốt lành,
Giúp con học tập, chân thành mến thƣơng.
Cho con bắt chƣớc, những gƣơng,
Chuyên cần, chăm chỉ, khiêm nhường, thảo ngay.!.!.!
Mẹ cha là bạn, là thầy,
Cha khuyên lẽ phải, điều hay mọi đƣờng.
Ngọt ngào lời mẹ yêu thƣơng,
Vui buồn có mẹ, đến trƣờng mẹ đƣa .!.!.!
Công ơn kể mấy cho vừa !
Nguyện xin đền đáp, sớm trƣa ghi lòng.
Giải nghĩa:
- Không sờn: Không dao động, không nao núng trƣớc khó khăn. - Thâm tình: Tình thân gắn bó. Chân thành: Thành thật ngay thẳng. - Khiêm nhường: Nhún nhƣờng, giản dị, nhỏ bé. - Thảo
ngay: Ngay thẳng, thảo thuận (đối với ngƣời trên). - Ngọt ngào: Êm ái, bùi tai.
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 Bài tập.
I - Câu hỏi để đối thoại.
Thầy cô chia học sinh ra nhiều toán để trao đổi ý tƣởng theo các câu hỏi sau:
1- Theo bài thơ trên, hãy kể việc làm của thầy cô.
2- Em học hỏi những gì từ bạn bè ?
3- Em biết ơn cha mẹ nhƣ thế nào ?
4- Tìm đại ý bài trên.

II - Phân biệt :
Lần:
Lành:
Bắc:
Bắt:

LẦN và LÀNH, BẮC và BẮT

Lần lƣợt, lần này, lần khác...
Lành hay dữ, lành bệnh, lành mạnh...
Phƣơng bắc, sao Bắc Đẩu, bắc cầu, bắc thang...
Bắt tay, bắt nạt, bắt chƣớc, bắt cóc ...

- Điền tiếng vào chỗ trống cho hợp nghĩa:
1- Lần trƣớc bị đau, _______ sau xin chừa.
2- Lá _______ đùm lá rách.

(Tục ngữ)

3- Muốn sang thì _______ cầu kiều.
Muốn cho hay chữ phải yêu mến thầy.

(Ca dao)

4- Con ơi _______ chƣớc những gƣơng,
Chuyên cần, chăm chỉ, khiêm nhƣờng, thảo ngay.
- Đặt câu có những tiếng:

lần - lành - bắc - bắt

III - Phân biệt dấu hỏi, ngã :
Xả:
Xã:

XẢ và XÃ

Xả hơi, hỉ xả, xả thân, xả rác ...
Làng xã, thị xã, xã giao, sơn hà xã tắc (đất nƣớc), xã hội học ...

- Thêm dấu trên các tiếng in nghiêng:
1- Trong mỗi buổi học, học sinh có nửa giờ nghỉ xa hơi.
2- Anh Ba đang học ngành xa hội học.
3- Trong lịch sử nƣớc nhà có biết bao anh hùng đã xa thân vì nƣớc.
4- Tết năm nay có cuộc diễn hành lớn tại thị xa San Jose.
- Đặt câu có những tiếng:

xả

- xã
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 Tập làm thơ.
Viết lại 4 câu dƣới đây thành bài thơ lục bát:

Chớ Nên Uống Rƣợu
Rƣợu là chất độc hại đời chúng ta.
Làm cho tan cửa nát nhà nhƣ chơi.
Rƣợu vào tàn phá thân ta,
Chớ nên uống rƣợu ai ơi,

 Tập đọc.
Dòng Máu Việt Nam
Dòng máu Việt Nam lưu chảy trong thân thể ta, cũng là dòng máu nối kết những thế hệ
ngƣời Việt kế tiếp nhau từ ngày lập quốc. Dòng máu ấy, cộng với tinh thần và nếp sống dân
tộc, tạo cho một bản thể Việt Nam.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình Việt Nam, hấp thụ một nền giáo dục Việt Nam, bản thể ta
vừa mang sắc thái chung của dân tộc, vừa mang những nét đặc thù của riêng ta.
Nay đua đòi, chạy theo nếp sống mới, chối từ những gì mình vốn có, ta trở thành vong thân,
dù thân ta vẫn còn đó. Máu lƣu thông trong huyết quản vẫn là máu đỏ. Óc ta, tim ta vẫn là
tim óc đó. Nhƣng ta không còn là ta nữa. Ta đánh mất ta và một sức mạnh khác chi phối
kiếp sống ta.
Đó là niềm đau lớn lao, khủng khiếp nhất cho những ai còn tim óc.
Quyên Di
Giải nghĩa:
- Lưu chảy: Chảy thông qua. - Thế hệ: Dòng dõi tiếp nối từ đời này đến đời kia. - Lập quốc:
Dựng nƣớc. - Bản thể: Thể xác chính, nguồn gốc, gốc gác. - Hấp thụ: Thu hút, chịu ảnh hƣởng. Đặc thù: Tính chất riêng biệt. - Sắc thái: Màu sắc tƣợng trƣng cho tính chất. - Vong thân: Mất
chính bản thân ta. - Chi phối: Có tác dụng hay ảnh hƣởng mạnh tới ...


1.
2.
3.
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Bài tập:
Tìm chủ từ, động từ trong 2 câu đầu của bài trên.
Tìm đại ý của bài này.
Hãy viết bài thơ “Lời Cảm Tạ ” trang 83 bằng văn xuôi.
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 Việt sử.
Nhà Nguyễn (1802-1954)
Năm 1785, sau khi quân Xiêm bị vua Quang Trung đánh bại, Nguyễn Ánh chạy theo sang
Xiêm La (Thái Lan) và nhờ giám mục Bá Đa Lộc (Pigneau de Bêhaine) mang con trai là
Hoàng Tử Cảnh cùng quốc ấn, quốc thư để giám mục đại diện kí hiệp ƣớc Versailles ngày
28-11-1787 cầu xin chính phủ Pháp giúp Nguyễn Ánh đánh chiếm lại Việt Nam. Hiệp ƣớc
không đƣợc thi hành vì Tổng Trấn Pháp ở Ấn Độ chống đối. Thấy vậy, giám mục Bá Đa Lộc
về Pháp tuyển mộ lính đánh thuê. Trong thời gian này Nguyễn Ánh trốn về Việt Nam, tuyển
binh lính ở Hà Tiên và đánh chiếm Long Xuyên, Sa Đéc, Vĩnh Long và thành Gia Định.
Năm 1788, giám mục Bá Đa Lộc trở lai với hai tàu chiến và các lính đánh thuê tới Sài Côn
(Sàigòn) với nhiều vũ khí. Tại đây một số võ quan Pháp giúp Nguyễn Ánh cải tổ lại việc binh
bị theo lối Tây phƣơng. Sau đó cứ đến mùa gió nồm, Nguyễn Ánh cho thuyền theo gió ra
đánh Quy Nhơn, rồi đến mùa gió bấc thì lại rút quân về. Thời đó thƣờng gọi là “giặc mùa ”.
Sau khi vua Quang Trung mất, thái tử Quang Toản mới 10 tuổi lên nối ngôi. Các quan trong
triều bắt đầu chia bè phái và nhờ vậy Nguyễn Ánh chiếm lại đƣợc cả nƣớc. Năm 1802,
Nguyễn Ánh lên ngôi vua lấy hiệu là Gia Long và đổi tên nƣớc là Việt Nam.
Triều đại nhà Nguyễn kéo dài đƣợc 13 đời vua và trải qua 143 năm (1802 – 1945): Gia
Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc, Hàm Nghi, Đồng
Khánh, Thành Thái, Duy Tân, Khải Định và Bảo Đại.
Trong các thời đại vua sau này của nhà Nguyễn nhƣ Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức tiếp
theo, các vua ra luật bế quan tỏa cảng nên việc cải tổ đất nƣớc không theo kịp với sự phát
triển của Tây phƣơng. Thêm việc cấm truyền đạo Công Giáo, giết hại giáo sĩ và giáo dân đã
đƣa đến việc các tàu Pháp và Ý Pha Nho tấn công, chiếm nƣớc Việt Nam và đặt ra chính phủ
bảo hộ từ 1883-1954.
Giải nghĩa:
- Quốc ấn: Con dấu của nhà vua dùng để kí tên. - Quốc thư: Thƣ của ngƣời đứng đầu một nƣớc
này gửi cho ngƣời đứng đầu một nƣớc khác. - Giám mục: Chức sắc do giáo hoàng phong cho một
giáo sĩ có nhiệm vụ coi việc đạo trong một địa phận đồng bào công giáo. - Cải tổ: Tổ chức và sửa
đổi lại cơ quan chính quyền.

Câu hỏi:
1- Nguyễn Ánh nhờ Bá Đa Lộc đại diện mình kí hiệp ƣớc với Pháp để làm gì ?
2- Tại sao thời đó ngƣời ta gọi quân lính của Nguyễn Ánh là “giặc mùa ” ?
3- Quân lính của Nguyễn Ánh đƣợc tạo nên nhƣ thế nào ?
3- Nguyên nhân nào giúp cho Nguyễn Ánh thống nhất đƣợc đất nƣớc ?


Bài Làm
 Phân tích:
"Lá lành đùm lá rách"
Em hãy phân tích câu trên và cho ví dụ
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Bài làm ở nhà 13


Chép lại và thêm dấu.
Đức Tính Hi Sinh
1- Đôi ben bac me cung gia,
Lay anh hay chu đe ma cay trong.
Mua he cho chi mua đong,
Mua nao thức ay cho chồng ra đi.
Het gao thiếp lai ganh đi,
Hoi tham chang hoc ơ thi nơi nao ?
Hoi tham đen ngo thi vao,
Tay đat ganh xuong, mung chao: Thƣa anh !
2- Anh đi em o lai nha,
Hai vai ganh vac me gia con tho.
Lầm than bao quản nang mua,
Anh đi, anh lieu chen đua voi đoi.
Ca dao



Hãy viết lại bài ca dao số 1 bằng văn xuôi.



Tìm đại ý bài ca dao số 2.



Đố vui Việt sử.
Tuổi già nhƣng sức chƣa già,
Vung gƣơm Bắc tiến, quân nhà Tống tan.
Xuôi Nam, Chiêm quốc kinh hoàng,
Thơ thần một áng, lời vàng còn ghi.
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 Tập đọc.
Việc Nghĩa
Của là trọng mà nghĩa lại đáng trọng hơn. Vì của có khi hết, chớ nghĩa còn mãi mãi.
Ngƣời ta lúc đã giàu có thƣờng hay kiêu căng, coi khinh kẻ khác. Tƣởng nhƣ đã ngồi trên
đống vàng, đống bạc, cho là sung sƣớng suốt đời. Ta chớ nên cậy lắm của mà gây nên những
chuyện bất bình, thù oán với mọi ngƣời. Lúc giàu có lại càng nên ăn ở làm sao cho ngƣời
thân, kẻ sơ quý mến, để phòng khi suy biến còn có chốn nƣơng nhờ.
Còn việc nghĩa là những việc làm phải có ích lợi chung. Chỉ có việc nghĩa mới thấm lòng
ngƣời và khiến cho mọi ngƣời nhớ mãi vì những hành động từ thiện công bình luôn luôn tô
điểm cho đời bớt khổ thêm vui.
Theo Nguyễn Văn Ngọc



Giải nghĩa và đặt câu:
kiêu căng - bất bình - từ thiện



Tìm đại ý bài trên.



Tập làm văn:
Hãy tìm và chép một đoạn văn ca tụng việc nghĩa.
Thí dụ nhƣ: Cứu giúp ngƣời nghèo đói, giúp ngƣời bị nạn thiên tai bão lụt, động đất hay
bênh vực kẻ yếu đuối ....



Thâu băng.
Thâu vào băng cassette mỗi bài hai lần để nộp cho thầy cô chấm điểm tập đọc: “Lời
Cảm Tạ” và “Việc Nghĩa”.

93

Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang – San Jose

BÀI MƢỜI BỐN
 Chính tả - Tập đọc.
Mẹ Tôi
Sáng nay, cô giáo Mai Nhƣ Ngọc tới thăm, cha tôi nhận thấy tôi đã nói một câu vô lễ với mẹ.
Vì thế, cha đã răn tôi bằng lá thƣ cảm động sau đây:
“Trƣớc mặt cô giáo của em con, con đã vô lễ với mẹ. An ơi! Lần sau không đƣợc thế nữa !
Thái độ hỗn hào của con đã xuyên thấu trái tim cha nhƣ một mũi dao. Cha còn nhớ mấy
năm trƣớc đây, mẹ đã thức suốt đêm ở bên cạnh giƣờng, nghe hơi con thở, mẹ đã lo lắng vô
ngần và mỗi khi nghĩ đến phải xa lìa con yêu thì lại sụt sùi. Con ơi ! Trong đời con, sẽ có
những ngày buồn rầu, thảm đạm, nhƣng cái ngày buồn thảm nhất, chính là ngày con mất mẹ.
Rồi đây khi trưởng thành, những cuộc phấn đấu sẽ rèn luyện con nên ngƣời mạnh mẽ. Con
sẽ không bao giờ quên đƣợc hình ảnh của mẹ. Con ƣớc gì lại đƣợc nghe thấy tiếng êm ái và
trông thấy nét mặt hiền từ của mẹ con. Hồi tưởng lại những lúc đã làm cho mẹ phải mếch
lòng, con buồn lắm. Lòng hối hận cắn rứt con. Nên nhớ rằng lòng hiếu thảo là một bổn phận
thiêng liêng của con ngƣời. Quân giết ngƣời mà biết tôn kính cha mẹ, cũng còn một điểm
thành thực trong tâm. Ngƣời dù sang trọng mà xúc phạm đến mẹ là kẻ thấp hèn và không có
nhân cách.
An ơi ! Hãy đến xin lỗi mẹ đi, để mẹ hôn con, cho cái hôn ấy xóa sạch vết nhơ ở trên trán
con. Lòng cha vẫn yêu con, vì con là mối hi vọng quý báu nhất đời cha. Nhƣng cha thà
không có con còn hơn là có đứa con ở bạc với mẹ!”
Cha con
Theo Edmond De Amicis
(Hà Mai Anh dịch)

Giải nghĩa:
- Răn: Dạy bảo, ngăn cấm. - Thái độ: Vẻ mặt, cử chỉ, dáng điệu của một ngƣời. - Vô ngần: Cực
kì, không có gì sánh kịp. - Sụt sùi: Muốn dấu sự cảm xúc nhƣng không đƣợc, phải khóc. - Thảm
đạm: Héo hon, buồn thảm. - Trưởng thành: Lớn khôn - Phấn đấu: Hăng hái, chống chọi. - Hồi
tưởng: Tƣởng nhớ lại. - Mếch lòng: Không vừa lòng. - Thiêng liêng: Đáng tôn kính. - Nhân
cách: Tƣ cách, phẩm cách của con ngƣời.
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 Bài tập.
I-

Câu hỏi để đối thoại.

Thầy cô chia học sinh ra nhiều toán để trao đổi ý tƣởng theo các câu hỏi sau:
1- Lí do nào khiến cha viết thƣ này ?
2- Ngƣời cha đau khổ nhƣ thế nào khi thấy con hỗn với mẹ ?
3- Ngày buồn thảm nhất trong đời con là ngày nào ? Vì sao ?
4- Khi trƣởng thành, tại sao con sẽ nhớ đến mẹ ?
2- Ngƣời con không có hiếu, vô lễ với cha mẹ là ngƣời thế nào ? Em nghĩ sao về điều
này ?
6- Khi đã vô lễ với mẹ, con phải làm gì ?
7- Tìm đại ý bài trên.

II- Phân biệt:
Dày:
Giày:
Ƣớc:
Ƣớt:

DÀY và GIÀY, ƢỚC và ƢỚT

Bề dày, dày mỏng, dày cộm, dày dạn (chịu đựng đƣợc cực khổ).
Giày dép (biểu hiện ngƣời sang trọng), giày xéo (chà đạp).
Mong ƣớc, giao ƣớc (hứa với nhau), ƣớc ao (mong muốn).
Ƣớt dầm, bánh ƣớt, chân ƣớt chân ráo (mới, chƣa quen biết).

- Điền vào chỗ trống:
1- Cây cao thì gió càng lay,
Càng cao danh vọng, càng ________ gian nan.
2- Đắng cay ta phải chung phần,
Có chân _________ dép, em cần làm chi.
3- Ngƣời ta chân dép, chân _________ ,
Em đây làm lụng cả ngày lấm chân.
4- Cơm cha áo mẹ công thầy
Lo sao cho đáng những ngày _______ mong.
5- Tôi mới đến đây, còn chân _________ chân ráo, chƣa biết gì cả.
- Đặt câu có những tiếng:

dày - giày - ƣớt - ƣớc
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III - Phân biệt dấu hỏi, ngã:
Vẩn:
Vẩn:
Vẫn:
Vẫn:

VẨN và VẪN

Vẩn (cuộn lên làm đục), nƣớc vẩn, mây vẩn, vẩn đục.
Vẩn (rối rắm, không nhất định),nghĩ vẩn, xẩn vẩn.
Vẫn (y nhƣ trƣớc, cũng vậy), vẫn còn, vẫn nhƣ thế.
Vẫn thạch (vật thể từ vũ trụ rơi vào trái đất).

- Thêm dấu trên các tiếng in nghiêng
1- Tiếc thay nƣớc đã đánh phèn,,
Mà cho bùn lại van lên mấy lần.

(Kim Vân Kiều)

2- Việc đó đã rõ ràng rồi, anh đừng hỏi vân vơ nữa.
3- Ta về ta tắm ao ta,
Dù trong dù đục ao nhà vân hơn.
4- Hoa sen mọc bãi cát lầm,
Tuy rằng lấm láp vân mầm hoa sen.
5- Vân thạch là đá do sao băng rơi xuống đất.
- Đặt câu có những tiếng:

vẩn - vẫn

 Mẩu chuyện vui
Young man, Ông Nói Hay Lắm
Ông Yong Ik Kim, ngƣời Đại Hàn, là nhà văn tài danh, sống ở Mỹ từ năm 1948 đã viết dí
dỏm:
“...Cơm nƣớc xong, tôi phải lên bục, nói chuyện, mặc dù tiếng Anh của tôi còn quá dở. Chắc
chẳng có ai hiểu tôi cả. Bài nói chuyện chấm dứt, một bà cụ ngƣời Mỹ từ cuối phòng tiến
lên, khen tôi: “oung man, ông nói hay lắm, tôi thích lắm!” Tôi nở mũi cảm kích. Tôi ân cần
hỏi bà : “Thƣa bà cƣ ngụ tại vùng này ạ ? “
Cụ bà đƣa tay lên úp vào vành tai: “Xin lỗi ông, tôi nặng tai lắm, không nghe chi hết”.
Đó là bài thuyết trình đầu tiên của tôi trên đất Mỹ đƣợc một bà cụ điếc khoái chí tử”.
Võ Đình dịch thuật
(Sao Có Tiếng Sóng)
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 Luận văn:
Viết Thƣ
Đề tài:

Bố em phải đi làm xa, em hãy viết thƣ thăm hỏi.

Bài luận mẫu.
San Jose, ngày... tháng... năm...
Kính thƣa bố,
Bố mới xa nhà một tháng mà con cảm thấy lâu nhƣ cả năm vậy ! Hôm nay con viết thƣ này
để kính thăm bố.
Thƣa bố, bố vẫn khỏe và đi làm đều chứ ? Công việc làm ở sở có nhiều và mệt hơn trƣớc
không hở bố ? Sau khi đi làm về, bố ăn ở đâu ? Có ngon miệng không ? Chiều thứ bảy
tuần trƣớc bà ngoại nói để khi nào bố về, ngoại sẽ làm cua rang muối cho bố và cả nhà cùng
ăn.
Ở nhà mọi ngƣời trong gia đình đều mạnh khỏe. Ông ngoại mới trồng thêm mấy chậu hoa
cúc vàng ở trƣớc sân nhà trông rất đẹp. Bé Oanh cứ hỏi mẹ đến khi nào thì bố sẽ về. Hôm
qua, mẹ đã đƣa bà ngoại đi bác sĩ để khám định kì và lấy thêm thuốc. Bác sĩ bảo sức khỏe
của bà ngoại vẫn bình thƣờng. Chúng con vẫn đi học đều ở trƣờng Mỹ và trƣờng Việt. Còn
ba tuần lễ nữa thì chúng con sẽ có kì thi giữa khóa ở trƣờng Văn Lang. Con, Tâm và các bạn
của con đều hi vọng sẽ đƣợc lên lớp đó bố ạ.
Con cầu mong bố đƣợc nhiều sức khỏe và mau xong công việc để trở về với chúng con.
Kính thƣ,
Con gái yêu của bố.
Nguyễn Thị Nhƣ Mai

 Tập làm văn:
Bạn em phải theo gia đình dọn đi nơi khác, em hãy viết thƣ thăm hỏi.
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Bài làm ở nhà 14


Chép lại và thêm dấu.

Cầu Tuột
Bé Oanh, Tâm va Mai đen vuon choi danh cho tre em.
Tâm keo tay Oanh noi:
- Chay mau lại cau tuot choi, đi em!
Tâm leo len cau. Oanh vịn lan can leo len sau. Mai can dan em:
- Be Oanh khoan tuot nghe ! Đơi anh Tâm tuot truoc, roi em se tuot sau.
Tâm ngoi bep xuong san cau, tuot cham cham. Oanh bat chuoc anh tuot theo. Xuong toi đat,
Oanh reo len:
- Em đi cau tuot đuoc roi, chi Mai ơi !
Mai va Tâm cung cuoi vui voi em cua minh.
Theo tài liệu Bộ Quốc Gia Giáo Dục,V.N.C.H.


Vẽ bản đồ Việt Nam:
1- Ghi tên và vị trí 10 thành phố lớn.2- Ghi tên và vị trí 5 con sông lớn.3- Ghi tên và
vị trí 3 quả núi lớn.



Câu đố vui Việt sử:
Tháng Giêng, Kỷ Dậu, mồng năm,
Trận nào khiến giặc xâm lăng tơi bời !
Một vùng khói lửa ngút trời,
Quân ta đại thắng, muôn ngƣời mừng reo ?
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 Tập đọc.
Thƣ Mời Đi Picnic
San Jose, ngày... tháng... năm...
Tâm mến,
Bạn thích tham dự picnic không ? Thoại dự định đi picnic tại công viên cách nhà mình
không xa lắm. Mình đã sửa soạn sẵn sàng đủ thứ. Khoát, Loan và Trí nhập bọn với chúng ta
nữa. Thoại dự định khởi hành đúng 7 giờ sáng ngày 10 tháng 6. Thời gian nghỉ hè này
chúng ta không còn bận rộn về công việc học tập. Có nhiều giờ rảnh để vui chơi thoải mái.
Hãy quên đi những ngày học thi miệt mài vừa qua mà bạn và tôi đã cố gắng đạt đƣợc điểm
A.
Nhớ ngày giờ tới nhập bọn với tụi mình nhé, Tâm ! Mong bạn trả lời càng sớm càng tốt.
Thân,
Trần Văn Thoại


Giải nghĩa và đặt câu:
tham dự - công viên - khởi hành



Tìm đại ý bài trên.



Tập làm văn:
Viết thƣ mừng bạn em đƣợc lên lớp ở trƣờng Việt ngữ Văn Lang.
 Thâu băng.
Thâu vào băng cassette mỗi bài hai lần để nộp cho thầy cô chấm điểm tập đọc: "Mẹ
Tôi" và "Thƣ Mời Đi Picnic".
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BÀI THI MẪU CUỐI KHÓA
Thầy cô dùng bài thi mẫu này để soạn đề thi mà các em đã học trong các tuần lễ vừa qua.

1. Chính tả.
- Viết một trong ba bài tập đọc hay chính tả do thầy cô chỉ định trƣớc cho
các em.
- Tìm đại ý bài chính tả.

2. Học thuộc lòng.
- Viết một trong hai bài học thuộc lòng:
a) Đầu bài: . . . .
b) Đầu bài: . . . .
- Tìm đại ý bài học thuộc lòng.

3. Văn phạm.
a) Viết hai câu độc lập với những thành phần trong câu nhƣ sau:
- Chủ từ, động từ, túc từ.
- Chủ từ, động từ (không có túc từ).
- Động từ, túc từ (không có chủ từ).
b) Tìm ba tiếng "nối" giữa câu chính với câu phụ và đặt ba câu.

4. Các thể thơ Việt Nam.
a) b) -

100

Viết một bài thơ lục bát dài từ bốn câu trở lên.
Viết hai câu ca dao
Tìm vần của bài thơ trên.
Viết luật bằng trắc của câu ca dao trên
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5. Sử kí.
Soạn ba câu hỏi.

6. Địa lí.
Soạn ba câu hỏi.

7. Tập làm văn.
Viết thƣ
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NGỮ VỰNG ĐÃ HỌC
A
Ấm: Phúc lành, điều tốt.
Ấn tín: Con dấu của vua, quan để làm tin.
Ân tình: Ơn nghĩa và tình thƣơng yêu.
An ủi: Khuyên giải cho bớt đau buồn.
Âu yếm: Biểu lộ tình thƣơng yêu.

B
Bắc Tiến: Ở đây chỉ vua Quang Trung kéo quân từ Huế ra Thăng Long.
Bách thú: Trăm con vật.
Bản thể: Thể xác chính, nguồn gốc, gốc gác.
Bánh dầy: Bánh hình tròn làm bằng bột nếp.
Bao la: Rất rộng, mênh mông.
Bất cứ: Không phân biệt.
Biên cương: Biên giới quốc gia.
Bồ Đào Nha: Nƣớc Portugal.
Bô lão: Bậc trƣởng thƣợng, già cả.
Bưng miệng: Lấy tay che miệng.

C
Ca dao: Câu hát phổ thông trong dân gian cũng có tính cách luân lí hay phong tục. Thí dụ
nhƣ:

Cây xanh thì lá cũng xanh, Cha mẹ hiền lành để đức cho con.

Cái bờ ranh: Bờ ngăn để làm giới hạn.
Cái ngạch cửa: Phần gỗ nằm dƣới ngƣỡng cửa.
Cải tổ: Tổ chức và sửa đổi lại cơ quan chính quyền.
Căn bản: Gốc rễ, điều cần có.
Cần câu: Cây tròn dài có một đầu nhỏ để buộc dây câu cá.
Cổ kim: Cũ và mới, từ trƣớc đến bây giờ.
Cô quạnh: Cô đơn và hiu quạnh
Công tâm: Lòng ngay thẳng.
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Cót: Đồ làm bằng tre để đựng thóc.
Cử hành: (Cử: cất lên -- Hành: làm), ý nói bắt đầu làm lễ .
Cụm mây: Một đám mây.

CH
Chân thành: Thành thật ngay thẳng.
Chánh án: Ngƣời đứng đầu trong tòa án chịu trách nhiệm xử kiện.
Chánh kiến: Ý kiến về chánh trị.
Chập chờn: Lƣng chừng, nửa nhƣ thấy, nửa nhƣ không.
Chi phối: Có tác dụng hay ảnh hƣởng mạnh tới ...
Chính thể: Cách thức tổ chức việc trị nƣớc (chính thể Cộng Hòa).
Chủ trương: Có quyết định về hành động nào.
Chuyên quyền: Lấn át quyền hạn của ngƣời khác.

D
Dằn: Đặt mạnh xuống.
Dáng: Hình dạng.
Dạt dào: Tràn đầy, liên tục.
Dậu: Bờ rào.
Dĩ vãng: Quá khứ, việc đã qua.

Đ
Đa số: Số nhiều, ngƣợc lại với thiểu số (số ít).
Đặc thù: Tính chất riêng biệt.
Đại diện: Ngƣời thay mặt.
Đại nghị: (Đại: đại biểu; nghị: bàn luận) Chính thể do dân bầu đại biểu để tham dự việc
nƣớc.
Đàng Trong: Vùng đất phía Nam sông Gianh do chúa Nguyễn cai trị đƣợc chia cắt dƣới
thời Trịnh Nguyễn phân tranh (1558-1772) . Vùng đất phía Bắc sông Gianh là "Đàng Ngoài"
do chúa Trịnh cai trị
Đánh úp: Đánh gần và bất ngờ.
Đen nhánh: Đen bóng (vì phong tục xƣa nhuộm răng đen).
103

Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang – San Jose

Điểm tô: Làm cho thêm tốt đẹp.
Đình: Ngôi nhà lớn để thờ thần và cũng là nơi hội họp của làng.
Đoái: Tƣởng nhớ đến.
Đồng chủng: Cùng nòi giống.
Đượm: Nồng nàn, đằm thắm, thấm thía.
Đường tà: Đƣờng may theo chiều dọc của vạt áo dài.

G
Góp nhặt: Góp từng chút mỗi nơi một ít.

GI
Gia tộc: Dòng họ.
Giám mục: Chức sắc do giáo hoàng phong cho một giáo sĩ có nhiệm vụ coi việc đạo trong
một địa phận đồng bào công giáo.
Giội: Tạt, đổ mạnh xuống.

H
Hài hước: Làm cho vui cƣời
Hải lí: Đơn vị đo lƣờng trên biển, bằng 1.852 m.
Hai thân: Cha và mẹ.
Hận cừu: Oán giận.
Hân hoan: Vui vẻ.
Hằn học: Bực dọc, tức tối.
Hãnh diện: Đắc ý, sung sƣớng ra mặt.
Hạnh phúc: Điều vui vẻ, may mắn cho mình.
Hành quân: Di chuyển quân đội từ nơi này đến nơi khác.
Hấp thụ: Thu hút, chịu ảnh hƣởng.
Hạt mưa hạt móc: Giọt nƣớc mƣa, giọt sƣơng.
Hắt: Tạt ngang.
Hậu bán: Nửa sau.
Hậu thế: Thế hệ sau.
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Hectare: Đơn vị diện tích bằng 100are hay 10.000m2.
Heo đất: Con heo bằng đất nung, ruột rỗng, có kẽ hở để bỏ tiền vào.
Hiển hách: Rực rỡ, lừng lẫy, tiếng tăm.
Hiên ngang: Oai dũng, không rụt rè, sợ sệt.
Hiu quạnh: Vắng lặng và trống trải
Hoa tay: Tài khéo léo ở hai bàn tay.
Hoang dã: Nơi đất đai để hoang, ít ngƣời đi lại.
Hoàng gia: Họ hàng nhà vua.
Hồi tưởng: Tƣởng nhớ lại.
Hờn vong quốc: Hận mất nƣớc.
Huy trương: Nói cho rộng ra, lớn lên.

I
Ích kỉ: Chỉ lo lợi cho riêng mình, không quan tâm đến ngƣời khác.

K
Kềm hãm: Hạn chế.
Kĩ thuật: Tài nghệ chuyên môn.
Kiểm soát: Tìm những sai sót, khuyết điểm.

KH
Khắc nghiệt: Gắt gao đến mức khó chịu đựng đƣợc.
Khế ước: Giấy giao kèo về việc mua bán, thuê mƣớn.
Khiêm nhường: Nhún nhƣờng, giản dị, nhỏ bé.
Khiêu khích: Thách đố, chọc tức.
Khởi nghĩa: Nổi dậy lật đổ chế độ cũ thay đổi mới.
Không sờn: Không dao động, không nao núng trƣớc khó khăn.

L
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Lai láng: Lan chảy đây đó, chứa chan, đầy tràn.
Lầm lũi: Một cách âm thầm, lặng lẽ.
Làm tin: Giữ lại nhƣ vật bảo đảm một lời hứa hoặc một điều gì.
Lang thang: Đi hết chỗ này sang chỗ khác.
Lãnh vực: Phạm vi, công việc riêng của một ngành.
Lập quốc: Dựng nƣớc.
Lợi khí: Phƣơng tiện tốt.
Lòng ai điếu: Lòng thƣơng xót ngƣời đã chết.
Luân lí: Sự giáo dục con ngƣời theo một tập tục tốt.
Luật gia: Ngƣời chuyên nghiên cứu pháp luật.
Lưu chảy: Chảy thông qua.
Lưu vong: Tan mất, trôi giạt nay đây mai đó, lìa xa chỗ ở.

M
Máng: Đồ dùng để dẫn cho nƣớc chảy.
Mặt trái xoan: Mặt có hình nhƣ trái xoan. Một loại trái có hình bầu dục, giống nhƣ quả
trứng gà.
Máy điện tín: Máy dùng kí hiệu Morse để liên lạc.
Me: Tiếng xƣng gọi cho mẹ.
Mếch lòng: Không vừa lòng.
Mỏi mòn: Mòn mỏi, kiệt quệ, cạn sức.
Một vò: Một cái hũ lớn.
Mực tàu: Thứ mực đen chế bằng khói và keo đổ thành thẻ dẹp và dài, khi viết phải mài với
nƣớc.
Mường tượng: Hình dung điều gì trong quá khứ hay tƣơng lai mà không rõ nét.
Mương: Phần đất đƣợc đào để dẫn nƣớc.

N
Nâng: Đỡ dậy.
Náo động: Rộn rã, ồn ào lên.
Não nùng: Buồn thảm, xót xa.
Nô lệ: Ngƣời bị bắt làm tôi tớ mà không có trả lƣơng.
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Nội: Cánh đồng, đồng nội.
Nước non: Sông núi, ý ở đây là quê hƣơng Việt Nam.

NG
Ngâm: Đọc với giọng lúc lên cao, lúc xuống thấp.
Ngày không: Ý nói ngày còn nhỏ.
Ngộ lạc: (Ngộ: hơi khác lạ -- Lạc: vui ), ý nói thích thú.
Ngọt ngào: Êm ái, bùi tai.
Nguyệt: Trăng.

NGH
Nghệ sĩ: Ngƣời biểu diện nghệ thuật
Nghị sĩ: Đại biểu do dân bầu trong thƣợng viện.
Nghĩa binh: Ngƣời lính tình nguyện đánh giặc cứu nƣớc.
Nghiên: Đồ dùng để mài mực Tàu.

NH
Nhà bác học: Ngƣời học rộng, biết nhiều.
Nhân cách: Tƣ cách, phẩm cách của con ngƣời.
Nhãn giới: Tầm con mắt.
Nhân loại: Loài ngƣời.
Nhất khứ: Ý nói ngƣời chiến sĩ một lần ra đi không trở lại.
Nhất thiết: Tất cả, hết thảy.
Nhử: Dùng kế để đƣa vào tròng.

O
Oai phong: Dáng mạnh mẽ và đáng kính sợ.
Ông đồ: Thầy dạy chữ nho thời xƣa.

PH
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Phạm vi: Vòng giới hạn của một cái gì.
Phấn đấu: Hăng hái, chống chọi.
Phao: Vật nổi đƣợc trên mặt nƣớc.
Phát minh: Tìm ra cái gì mới có ảnh hƣởng tới xã hội.
Phê bình: Xem xét kĩ càng rồi cho ý kiến là hay, dở, phải, trái.
Phi lao: Loại cây thông trồng để lấy bóng mát và để giữ cát ở các bãi biển.
Phố Hiến: Một nơi mua bán tấp nập ở tỉnh Hƣng Yên.
Phò trợ: Theo phụ giúp.
Phong hóa : Phong tục, tập quán và nếp sống của một xã hội.
Phong: Gió.
Phụng thờ: Thờ cúng.
Phượng múa rồng bay: Ý nói chữ viết đẹp và bay bƣớm .

QU
Quá cố: Ý nói ngƣời đã chết.
Quân chủ: Chế độ có vua đứng đầu.
Quan trọng: Điều cần thiết, lớn lao.
Quan: Đơn vị tiền tệ ngày xƣa.
Quốc ấn: Con dấu của nhà vua dùng để kí tên.
Quốc thư: Thƣ của ngƣời đứng đầu một nƣớc này gửi cho ngƣời đứng đầu một nƣớc khác.

R
Rầm rộ: Càng lúc càng đông.
Răn: Dạy bảo, ngăn cấm.
Ràng buộc: Bắt phải theo một khuôn khổ nào đó.
Rào rạt: Nhiều và liên tục
Rộn ràng: Nhộn nhịp, đông vui.
Rong câu: Một loại cây sống dƣới biển.
Rong tảo: Một loại cây sống dƣới biển, thân mảnh.
Ru thương: Lời mẹ ru con êm ái, trìu mến.
Rượi buồn: Buồn bã, buồn rƣợi, rũ rƣợi.
Rượu tăm: Thứ rƣợu nếp ngon, khi rót ra thì sủi bọt.
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S
Sắc thái: Màu sắc tƣợng trƣng cho tính chất.
Sáng kiến: Tìm ra điều mới mà chƣa ai biết.
Sinh động: Đầy sự sống.
Sơn dương: Một loại thú quý hiếm còn gọi là dê rừng.
Song: Cửa sổ.
Sum họp: Gặp gỡ chung vui sau một thời gian dài xa cách.
Sụt sùi: Muốn dấu sự cảm xúc nhƣng không đƣợc, phải khóc.

T
Tấm tắc: Vừa chắt lƣỡi vừa khen.
Tiêu diệt: Trừ khử một cách hoàn toàn.
Tín ngưỡng: Lòng tin và sự tôn thờ một tôn giáo.
Tĩnh mịch: Yên lặng, vắng vẻ.
Tịnh: Tuyệt nhiên.
Tổ quốc: Đất nƣớc tổ tiên ta gây dựng nên và truyền lại cho chúng ta.
Toàn cầu: Toàn thể thế giới. Thời đại toàn cầu: Thời kì mà các nƣớc có sự liên lạc chặt chẽ
trên nhiều phƣơng diện.
Từ nghiêm: Cha mẹ.
Tư tưởng: Ý nghĩ sâu sắc.
Tục ngữ: Câu nói gọn về luân lí, tâm lí hay phong tục. Thí dụ nhƣ: Tốt danh hơn lành áo.
Từng không: Trong bầu trời.
Tuổi râu bông: Tuổi già râu trắng nhƣ bông.
Tuyên truyền: Dùng mọi cách để ngƣời ta hiểu và theo mình.

TH
Thái bình: Bình an, không có giặc giã.
Thái độ: Vẻ mặt, cử chỉ, dáng điệu của một ngƣời.
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Thảm đạm: Héo hon, buồn thảm.
Tham nhũng: Tham lam, hạch sách, đòi hỏi hối lộ.
Thâm tình: Tình thân gắn bó.
Thân gia quyến thuộc: Họ hàng thân thuộc trong nhà.
Thành phần: Những ngƣời thuộc các đảng phái.
Thanh thế: tiếng tăm, uy danh.
Thanh thoát: Trong sạch, nhẹ nhàng.
Thành tích: Việc làm có kết quả rõ rệt.
Thảo ngay: Ngay thẳng, thảo thuận (đối với ngƣời trên).
Tháo vát: Tài giỏi xoay xở, siêng kiếm việc làm.
Thế hệ: Dòng dõi tiếp nối từ đời này đến đời kia.
Thênh thang: Rất rộng.
Thiên tài: Tài năng nổi bật hơn hẳn mọi ngƣời (nhƣ là trời phú cho.).
Thiêng liêng: Đáng tôn kính.
Thiết tha: Tha thiết, rất ân cần, tình cảm đậm đà.
Thiếu thời: Hồi còn nhỏ.
Thớt tượng: Con voi.
Thủ khoa: Ngƣời đỗ đầu khóa thi.
Thủ phủ: Thành phố quan trọng nhất của một vùng.
Thuần: Rặt một thứ, không lộn thứ khác.
Thức thời: Hiểu rõ thời thế.
Thưởng ngoạn: Ngắm cảnh để thƣởng thức.

TR
Trách nhiệm: Gánh vác một công việc và nhận hậu quả của công việc ấy.
Trách nhiệm: Nhận làm một công việc và hậu quả của việc đó.
Trằm: Hoa tai (Đồ trang sức để đeo).
Trị quốc an dân: Xếp đặt, sửa sang công việc của đất nƣớc và làm cho nhân dân đƣợc yên
vui.
Trực tiếp: Ngay giữa hai bên, không qua một trung gian.
Trưởng thành: Lớn khôn.

U
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U tịch: Hoang vắng, im lặng.
Ủng hộ: Bằng lòng theo giúp.

V
Vận mệnh: Số mệnh, nói về tƣơng lai của một ngƣời hay một nƣớc.
Vạn: Mƣời ngàn.
Viên chức dân cử: Ngƣời làm việc trong chính quyền do dân bầu ra.
Vịnh nguyệt ngâm phong: Ngâm nga với trăng và gió. Ý nói cái thú của nhà thơ.
Vịnh: Ngâm nga.
Vô ngần: Cực kì, không có gì sánh kịp.
Vô sự: Không có việc gì làm, rảnh rang.
Vong thân: Mất chính bản thân ta.
Voọc đầu trắng: Một loại thú quý hiếm trên thế giới, giống khỉ lông đen, đầu và vai có lông
trắng.
Vũ công: Công việc về chiến đấu, đánh trận.
Vùng nhiệt đới: Giải đất ở gần đƣờng Xích Đạo, nóng bức hơn các nơi khác thƣờng có
nhiều mƣa.

X
Xã tắc: Đất nƣớc, quốc gia.
Xào xạc: Âm thanh tạo nên bởi tiếng lá cây lay động nhẹ vào nhau.
Xao xác: Rộn rịp, ráo riết.
Xôi vò: Loại xôi có trộn đậu xanh.

------ o O o ------

111

Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang – San Jose



112

Bản đồ Việt Nam.

Việt Ngữ - Cấp 9

Tài Liệu Tham Khảo:
- Việt Nam Tự Điển.
Hội Khai Trí Tiến Đức.

- Việt Nam Tự Điển.
Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ.

- Tự Điển Việt Nam.
Thanh Nghị.

- Địa Lý Việt Nam.
Nguyễn Khắc Ngữ.

- Hán Việt Tự Điển.
Nguyễn Văn Khôn

- Việt Sử Toàn Thƣ.
Phạm Văn Sơn

- Việt Nam Sử Lƣợc.
Trần Trọng Kim

- Việt Nam Danh Nhân Tự Điển..
Nguyễn Huyền Anh

- Thơ Tuổi Thơ.
Nguyễn Hữu Bào

- Việt Nam Thi Văn Hợp Tuyển.
Dƣơng Quảng Hàm

- Tục Ngữ Phong Dao.
Ôn Nhƣ Nguyễn Văn Ngọc

- Một Phía Trời Thơ.
Thi Đàn Lạc Việt, 1955

- Giải Văn Học Nghệ Thuật.
Làng Văn, 1992

- Quốc Văn Giáo Khoa Thƣ.
Việt Nam

- Quốc Văn Lớp 3.
Hoàng Thế Mỹ

- Tài Liệu của Bộ Quốc Gia Giáo Dục,
Việt Nam

- Ngàn Năm Gởi Mây Bay.
Hồ Mộng Thiệp.

- Chúng Em Cùng Học.
Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang.
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