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TÍN CHỈ 1: CHƯƠNG I: RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 

(3T = 2LT + 1TH) 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức:  

- Xác định đƣợc những yêu cầu chung của việc rèn luyện kĩ năng đọc – 

hiểu văn bản. Đối tƣợng và phƣơng tiện giao tiếp của văn bản 

- Trình bày và nhận xét đƣợc quy trình phân tích văn bản.  

- Chỉ ra đúng các bƣớc trong hoạt động tóm tắt văn bản.  

- Trình bày và phân tích đƣợc quy trình tổng thuật văn bản. 

2. Kĩ năng:  

- Xác định mục đích, yêu cầu của rèn kĩ năng đọc - hiểu văn bản trong 

hoạt động giao tiếp và hoạt động dạy học tiếng Việt ở trƣờng tiểu học. 

- Biết cách trình bày, nhận xét và thực hiện kĩ năng đọc - hiểu có hiệu 

quả, có thể đọc mẫu các bài tập đọc cho học sinh tiểu học. 

- Vận dụng đƣợc quy trình phân tích văn bản để đọc hiểu văn bản. Biết 

cách tóm tắt một văn bản theo những hình thức khác nhau. Sử dụng đƣợc quy 

trình tổng thuật văn bản.  

3. Thái độ: 

- Sinh viên nhận thức đƣợc vai trò, tầm quan trọng của việc đọc - hiểu. 

Tích cực, tự giác trong rèn luyện thực hành kĩ năng đọc để nhanh chóng hình 

thành kĩ năng, kĩ xảo đọc - hiểu văn bản. 

- Có ý thức rèn luyện kĩ năng đọc - hiểu trong hoạt động sƣ phạm ở 

trƣờng tiểu học. Yêu thích đọc sách và truyền niềm yêu thích đó tới HS tiểu 

học. Luôn luôn ứng dụng những điều đƣợc học tập và rèn luyện vào đời sống 

giao tiếp ngôn ngữ thƣờng ngày. 

- Sinh viên hứng thú tham gia các hoạt động học tập trên lớp, có tinh 

thần, thái độ tích cực trong việc tìm hiểu, nghiên cứu về bài học. 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 
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- Tài liệu bắt buộc: 

[1]. Nguyễn Quang Ninh – chủ biên, (2007), Tiếng việt thực hành, 

NxbGD & ĐHSP, Hà Nội. 

[2]. Đào Ngọc, Nguyễn Quang Ninh (2001), Rèn kĩ năng sử dụng Tiếng 

Việt, NxbGD, Hà Nội. 

- Kế hoạch giảng dạy, đề cƣơng bài giảng, tài liệu học tập. 

- Tài liệu tham khảo: 

[3]. Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Văn Hiệp (1997), Tiếng Việt thực 

hành, NxbGD, Hà Nội. 

 [4]. Bùi Minh Toán, Lê A, Đỗ Việt Hùng (1996), Tiếng Việt thực hành, 

NxbGD, Hà Nội. 

[5]. Phan Thiều (2001), Rèn luyện ngôn ngữ, NxbGD, Hà Nội. 

[6]. Lê A, Đinh Thanh Huệ (1997), Tiếng Việt thực hành, NxbGD, Hà 

Nội. 

[7]. SGK Tiếng Việt Tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5, NxbGD, Hà Nội. 

[8]. Mai Ngọc Chừ (1997), Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt, NxBGD, 

HN. 

2. Sinh viên: 

- Sách giáo trình, vở ghi chép, đề cƣơng chi tiết học phần. 

- Đọc tài liệu học tập, chuẩn bị nội dung kiến thức trƣớc khi lên lớp, thực 

hiện các bài tập GV giao. 

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học 

1. Phƣơng pháp dạy học 

- Giao tiếp, thuyết trình, đặt vấn đề, thảo luận nhóm, thực hành luyện tập. 

- So sánh, đối chiếu với thực tế dạy học ở trƣờng tiểu học. 

2. Phƣơng tiện dạy học 

- Thuyết trình ngôn ngữ, giáo án, tài liệu học tập, trình chiếu powerpoint. 

D. Nội dung dạy học 

 1.1. Phân tích văn bản 
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 1.1.1. Tìm hiểu chung về phân tích văn bản 

 - Đọc là một cách giao tiếp giữa bạn đọc với ngƣời viết để hiểu về những 

điều ngƣời viết trình bày, thể hiện, những quan điểm, tƣ tƣởng, tình cảm... trong 

VB. 

 - Đọc VB là một hoạt động, hiểu VB là mục đích, kết quả của hoạt động 

ấy --> Đọc VB là hoạt động ngƣời đọc tự phân tích VB để hiểu rõ những điều 

ngƣời viết thể hiện trong đó. 

 - Quá trình viết VB là quá trình mã hóa ngôn ngữ, chuyển ý thành lời ở 

phía ngƣời viết. Quá trình đọc là quá trình giải mã ngôn ngữ chuyển lời thành ý 

trong nhận thức của ngƣời đọc --> Muốn hiểu đƣợc VB, ngƣời đọc cần phân 

tích VB đó để hiểu ý đồ, tâm tƣ tình cảm của ngƣời viết gửi gắm trong đó. 

 - Đọc hiểu một VB, thực chất là một quá trình ngƣời đọc phân tích VB để 

trả lời cho các câu hỏi:  

 + VB viết về vấn đề gì? (Nội dung của VB) 

 + VB viết ra nhằm đạt kết quả gì? (Mục đích giao tiếp của VB) 

 + VB nhằm tới ngƣời đọc nào? (Đối tƣợng giao tiếp của VB) 

 + VB đƣợc viết nhƣ thế nào? (Cách thức giao tiếp của VB) 

--> Các câu hỏi này càng đƣợc trả lời cụ thể, rõ ràng trong nhận thức của ngƣời 

đọc bao nhiêu thì chứng tỏ việc đọc - hiểu càng chính xác, sâu sắc và hiệu quả 

bấy nhiêu. (Dẫn chứng) 

 1.1.2. Đối tƣợng giao tiếp của văn bản 

 - Đối tƣợng giao tiếp của VB chính là ngƣời đọc, ngƣời tiếp nhận VB, 

còn gọi là nhân vật giao tiếp. 

 - Trong hoạt động giao tiếp bao gồm ngƣời phát và ngƣời nhận. Ngƣời 

phát có thể chỉ là 1 ngƣời. Ngƣời nhận có thể là 1 hoặc nhiều ngƣời (VD) 

 - Hiệu quả giao tiếp phụ thuộc vào cả ngƣời phát và ngƣời nhận. Do đó, 

ngƣời viết phải có hiểu biết về ngƣời tiếp nhận ngôn bản: Thói quen sử dụng 

ngôn ngữ, kinh nghiệm, hoàn cảnh sống, tâm lí, nhu cầu, hứng thú... Sự hiểu 
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biết về đối tƣợng giao tiếp càng phong phú, sâu sắc thì hiệu quả giao tiếp càng 

cao. 

 - Khi đọc - hiểu một VB, nếu ngƣời đọc hiểu rõ về đối tƣợng giao tiếp mà 

văn bản hƣớng tới thì sẽ hiểu sâu sắc, đầy đủ những chi tiết, hình ảnh, ngôn từ, 

nội dung, ý nghĩa... đƣợc tác giả lựa chọn, sử dụng và thể hiện trong VB. Đối 

với TPVC, từ nội dung của 1 VB có thể có nhiều biến thể về nội dung ở ngƣời 

nhận. (Dẫn chứng) 

       *** Những cơ sở giúp cho việc xác định nhanh và chính xác đối tƣợng giao 

tiếp của VB: 

 + Dựa vào tên sách, loại sách, tên bài viết 

 + Dựa vào đầu đề, các mục lớn 

 + Dựa vào hệ thống các danh từ chỉ ngƣời hoặc đại từ xƣng hô, đại từ 

thay thế xuất hiện trong VB. 

 + Dựa vào các chi tiết, hình ảnh, các cách dẫn giải, so sánh đƣợc lựa chọn 

và sử dụng trong VB. 

 + Dựa vào các từ ngữ mang tính chất đặc trƣng khác: từ ngữ thể hiện 

hành động, đặc tính, bản chất của đối tƣợng, hoặc từ chỉ trạng thái, thời gian, 

không gian xuất hiện của đối tƣợng... 

 --> Hiểu đối tƣợng giao tiếp mà VB hƣớng đến sẽ giúp ngƣời đọc hiểu 

VB, lí giải chính xác, sâu sắc nội dung và hình thức mà VB sử dụng. 

 1.1.3. Phƣơng tiện giao tiếp của văn bản  

 - Cách thức giao tiếp (cách trình bày VB) phù hợp với nội dung, đối 

tƣợng và mục đích giao tiếp của VB là yếu tố quan trọng tạo nên hiệu quả giao 

tiếp của VB.  

 --> để đọc - hiểu VB cần tìm hiểu việc chọn lựa cách thức giao tiếp của 

tác giả trong VB. 

 - Trong một VB, nội dung bao giờ cũng thống nhất với hình thức tổ chức. 

Nếu hình thức không phù hợp sẽ phá vỡ nội dung. Cùng 1 nội dung (đề tài, chủ 
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đề...) nhƣng cách tổ chức khác nhau (ngôn ngữ, bố cục, lập luận... khác nhau) sẽ 

đem lại hiệu quả giao tiếp khác nhau. (Dẫn chứng) 

 --> Khi đọc - hiểu VB, việc xác định thể loại, phƣơng thức trình bày giúp 

ngƣời đọc thấy rõ cái hay trong nghệ thuật ngôn từ, sự phù hợp giữa nội dung 

và hình thức trình bày của VB. Từ đó ngƣời đọc xác định và hiểu đƣợc chính 

xác những thông tin VB đƣa ra. 

 1.1.4. Nội dung giao tiếp của VB  

 - Nội dung giao tiếp của VB chính là mảng hiện thực đƣợc tác giả nhận 

thức, trình bày và phản ánh trong VB.  

 - Nội dung rất phong phú, đa dạng, có thể rất rộng/ hẹp, có thể rất cụ thể/ 

trừu tƣợng, có thể thuộc đời sống hiện thực/ đời sống tinh thần, tƣởng tƣợng.  

 --> Nội dung VB thuộc lĩnh vực tinh thần, tồn tại dƣới dạng ngôn ngữ, 

đƣợc tác giả mã hóa để truyền đi và ngƣời đọc giải mã để tiếp nhận. Ngƣời đọc 

có thể đọc kĩ hoặc đọc lƣớt để cảm nhận về nội dung cần tiếp nhận trong VB. 

 - Để định hƣớng nội dung tiếp nhận, ngƣời đọc cần dựa vào: Đầu đề của 

VB; các đề mục lớn nhỏ của VB; các từ ngữ chốt (từ khoa) đƣợc lặp lại trong 

VB. 

 1.1.5. Mục đích giao tiếp của VB  

 - Mỗi VB có mục đích giao tiếp nhất định. Mục đích giao tiếp rẩ đa dạng: 

thông báo tin tức, trao đổi vấn đề, động viên, đồng tình, phê phán, lên án... 

 - Mục đích của VB tác động, thay đổi  về nhận thức, tình cảm, thái độ, 

hành động đối với ngƣời đọc. 

 - Hiệu quả của việc giao tiếp đƣợc đánh giá bằng việc mục đích giao tiếp 

đã đạt đến chừng mực nào. 

 - Tìm hiểu chủ đề trong VB chính là đi tìm cái đích chi phối việc lựa 

chọn nội dung, cách thức trình bày của tác giả. Ngƣời đọc nhận ra mục đích 

giao tiếp thông qua việc suy luận, phán đoán từ nội dung, cách sử dụng ngôn 

ngữ... để tìm ra chủ đề của VB. 
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 - Để xác định đƣợc chính xác mục đích giao tiếp của VB, cần dựa vào các 

yếu tố: Đầu đề của VB; hệ thống những câu chủ đề chứa đựng trong các đoạn 

văn; phần mở đầu và phần kết thúc VB... 

 1.2.Tóm tắt văn bản 

 1.2.1. Tìm hiểu chung về tóm tắt văn bản  

 - Khái niệm: Tóm tắt VB là một hoạt động ghi lại những nội dung chính, 

những thông báo chủ yếu của VB gốc dƣới dạng dồn nén các thông tin theo một 

mục đích nào đó đã đƣợc định trƣớc. Mỗi phong cách khác nhau việc tóm tắt 

VB khác nhau. 

 - Để đánh giá chất lƣợng của bản tóm tắt, ta cần dựa vào các yêu cầu sau: 

 + Bản tóm tắt phải đảm bảo ngắn gọn, cô đọng so với bản gốc. Loại bỏ 

những chi tiết phụ, rƣờm rà. 

 + Bản tóm tắt phải đảm bảo phản ánh trung thành những nội dung cơ bản, 

những hƣớng đích và cách thức lập luận, trình bày nội dung của VB gốc. Tuyệt 

đối không làm sai lạc ý đồ tác giả, không xuyên tạc hoặc thêm bớt chi tiết. 

 + Bản tóm tắt cần phù hợp với mục đích đặt ra, càng ngắn - gọn - thỏa 

mãn mục đích đề ra càng tốt. 

 - Muốn tóm tắt một VB, cần xác định rõ mục đích tóm tắt. Khi xác định 

rõ, ta mới tìm đƣợc cách đọc phù hợp và lựa chọn đƣợc cách tóm tắt tốt nhất. 

 - Một số mục đích của việc tóm tắt VB: 

 + Lƣu giữ tài liệu ở dạng ngắn gọn nhất 

 + Nhớ nhanh những thông tin về nội dung cơ bản, ý cốt lõi, luận điểm 

chủ yếu của VB gốc. 

 + Sử dụng bản tóm tắt để trích dẫn hoặc làm căn cứ để khôi phục lại nội 

dung thông tin của VB gốc. 

 + Bao quát lại toàn bộ nội dung, lập luận của VB gốc một cách dễ dàng. 

 1.2.2. Lựa chọn hình thức tóm tắt văn bản 

 - Tùy theo mục đích, phƣơng thức trình bày của VB gốc mà ngƣời đọc có 

thể chọn những hình thức tóm tắt VB khác nhau. Bản tóm tắt có thể dài/ ngắn, 
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chi tiết/ sơ lƣợc... Việc lựa chọn hình thức tóm tắt để đạt hiệu quả phụ thuộc vào 

mục đích tóm tắt và vào VB cụ thể. 

 - Có 3 hình thức tóm tắt VB: 

 + Tóm tắt VB thành đề cƣơng: Lƣu ý dựa vào bố cục của VB gốc để hình 

thành bộ khung cho đề cƣơng tóm tắt (đề mục hoặc luận điểm); chú ý sử dụng 

kí hiệu chữ số theo từng mục nhất quán, rõ ràng. 

 + Tóm tắt thành VB nhỏ: Rút gọn VB gốc về mặt dung lƣợng, vẫn giữ 

nguyên nội dung cơ bản của VB gốc; thƣờng có bố cục 3 phần: mở đầu (câu chủ 

đề) - triển khai (luận điểm) - kết thúc. 

 + Tóm tắt thành một câu: Dồn nén thông tin VB tới mức tối đa, đòi hỏi 

ngƣời đọc phải nắm đƣợc đề tài, chủ để của VB, suy luận để tóm tắt thành 1 

câu. 

 1.2.3. Tiến hành tóm tắt văn bản  

 Các bƣớc tóm tắt VB: 

 - B1: Định hƣớng tóm tắt 

 + Xác định rõ mục đích tóm tắt 

 + Dựa vào mục đích tóm tắt để tiến hành chọn cách đọc VB: đọc kĩ, đọc 

lƣớt, đọc ghi chép... 

 + Chọn hình thức tóm tắt phù hợp với mục đích đặt ra: đề cƣơng, VB 

nhỏ, 1 câu 

 - B2: Tiến hành tóm tắt 

 - B3: Kiểm tra kết quả tóm tắt và điều chỉnh lại bản tóm tắt dựa theo mục 

đích đặt ra. Kiểm tra: 

 + Nội dung tóm tắt 

 + Bố cục 

 + Từ ngữ, câu chữ, văn phong 

 + Chính tả, dấu cấu, đề mục... 

 --> Yêu cầu cần rèn luyện thƣờng xuyên kĩ năng tóm tắt VB trong quá 

trình học tập của bản thân. 
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 1.3. Tổng thuật văn bản: (SV tự nghiên cứu) 

 1.3.1. Khái niệm: Tổng thuật VB khoa học là giới thiệu, thuyết minh, 

tóm tắt lại những nội dung thông tin cơ bản nhất rút ra đƣợc từ bài báo hoặc 

công trình khoa học đã đƣợc công bố nhằm giới thiệu với ngƣời đọc một cách 

khái quát nhất những thành tựu khoa học, vấn đề đƣợc đặt ra, khuynh hƣớng 

nghiên cứu, tƣ tƣởng chính... trong lĩnh vực khoa học đƣợc bài tổng thuật đề cập 

đến. 

 1.3.2. Những yêu cầu chủ yếu của việc tổng thuật các VB khoa học 

 - Nêu đƣợc nội dung cơ bản, tƣ tƣởng chính của các VB gốc 

 - Đảm bảo tính trung thực, khách quan khi trình bày lại các thông tin 

trong VB gốc 

 1.3.3. Cách thức tổng thuật VB (quy trình tổng thuật) 

 - Định hƣớng tổng thuật 

 - Lập đề cƣơng tổng thuật 

 - Viết VB tổng thuật 

 - Kiểm tra lại VB tổng thuật 

 1.4. Bài tập thực hành 

 1.4.1.  GV đọc VB sau, SV nghe và ghi nhớ nội dung VB và tóm tắt 

lại NDVB nói về cái gì? 

TRÍ KHÔN CỦA TA ĐÂY 

Một con cọp từ trong rừng đi ra, thấy một anh nông dân cùng một con 

trâu đang cày dƣới ruộng. Trâu cặm cụi đi từng bƣớc, lâu lâu lại bị quất một 

roi vào mông. Cọp lấy làm ngạc nhiên lắm. Ðến trƣa, mở cày, Cọp liền đi lại 

gần Trâu hỏi: 

- Này, trông anh khỏe thế, sao anh lại để cho ngƣời đánh đập khổ sở nhƣ 

vậy? 

Trâu trả lời khẽ vào tai Cọp: 

- Ngƣời tuy nhỏ, nhƣng ngƣời có trí khôn, anh ạ! 

Cọp không hiểu, tò mò hỏi: 
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- Trí khôn là cái gì? Nó nhƣ thế nào? 

Trâu không biết giải thích ra sao, đành trả lời qua quýt: 

- Trí khôn là trí khôn, chứ còn là cái gì nữa? Muốn biết rõ thì hỏi ngƣời 

ấy! 

Cọp thong thả bƣớc lại chỗ anh nông dân và hỏi: 

- Trí khôn của anh đâu, cho tôi xem một tí có đƣợc không? 

Anh nông dân suy nghĩ một lát rồi nói: 

- Trí khôn tôi để ở nhà. Ðể tôi về lấy cho anh xem. Anh có cần, tôi sẽ cho 

anh một ít. 

Cọp nghe nói, mừng lắm. 

Anh nông dân toan đi, lại làm nhƣ sực nhớ ra điều gì bèn nói: 

- Nhƣng mà tôi đi khỏi, lỡ anh ăn mất trâu của tôi thì sao? 

Cọp đang băn khoăn chƣa biết trả lời thế nào thì anh nông dân đã nói 

tiếp: 

- Hay là anh chịu khó để tôi buộc tạm vào gốc cây này cho tôi đƣợc yên 

tâm. 

Cọp ƣng thuận, anh nông dân bèn lấy dây thừng trói cọp thật chặt vào 

một gốc cây. Xong anh lấy rơm chất chung quanh Cọp, châm lửa đốt và quát: 

- Trí khôn của ta đây! Trí khôn của ta đây! 

Trâu thấy vậy thích quá, bò lăn ra mà cƣời, không may hàm trên va vào 

đá, răng gãy không còn chiếc nào. 

Mãi sau dây thừng cháy đứt, Cọp mới vùng dậy ba chân bốn cẳng chạy 

thẳng vào rừng không dám ngoái nhìn lại. 

Từ đó, cọp sinh ra con nào trên mình cũng có những vằn đen dài, vốn là 

dấu tích những vết cháy, còn trâu thì chẳng con nào có răng ở hàm trên cả. 

 1.4.2. SV tự chọn 1 VB (trong SGK Tiếng Việt lớp 4,5) và thực hành 

đọc - hiểu theo nhóm. 

E. CÂU HỎI, HƢỚNG DẪN BÀI TẬP, THẢO LUẬN 

 - GV yêu cầu SV hệ thống lại kiến thức cơ bản trong bài.  
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 - Yêu cầu SV về nhà tự luyện đọc - hiểu các truyện trong SGK TV Tiểu 

học và thực hành tóm tắt theo các cách khác nhau. Lớp chia 4 nhóm, mỗi nhóm 

tóm tắt 01 truyện tự chọn trong SGK Tiếng Việt tiểu học. 

 - Chuẩn bị bài:  

 + Đọc và soạn bài chƣơng II 

 + Đọc thêm một số truyện trong SGK TV Tiểu học. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TÍN CHỈ 1: CHƯƠNG II: RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC  

(3T = 1LT + 2TH) 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức:  

 - Mục đích, yêu cầu của việc rèn luyện kĩ năng đọc trong hoạt động dạy - 

học. 

 - Những kiến thức về ngôn ngữ học và tiếng Việt có liên quan đến kĩ 

năng đọc thành tiếng nhƣ: Đọc là trong hoạt động giao tiếp bằng chữ viết, các 

hình thức đọc thầm và đọc thành tiếng, kĩ năng đọc đúng, đọc diễn cảm. 

2. Kĩ năng:  

 - Xác định mục đích, yêu cầu của rèn kĩ năng đọc trong hoạt động giao 

tiếp và hoạt động dạy học Tiếng Việt ở trƣờng tiểu học. 

 - Biết cách trình bày, nhận xét và thực hiện kĩ năng đọc thành tiếng có 

hiệu quả, có thể đọc mẫu các bài tập đọc cho học sinh ở tiểu học. 

3. Thái độ: 

 - Sinh viên nhận thức đƣợc vai trò, tầm quan trọng của việc đọc. Tích 

cực, tự giác trong rèn luyện kĩ năng đọc để nhanh chóng hình thành kĩ năng, kĩ 

xảo đọc – hiểu văn bản, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ đầu tiên và tối thiểu để trở 

thành một giáo viên tiểu học. 

 - Có ý thức rèn luyện kĩ năng đọc trong hoạt động sƣ phạm ở trƣờng Tiểu 

học. Yêu thích đọc sách và truyền niềm yêu thích đó tới HS Tiểu học. Luôn 



12 

 

luôn ứng dụng những điều đƣợc học tập và rèn luyện vào đời sống giao tiếp 

ngôn ngữ thƣờng ngày. 

 - Sinh viên hứng thú tham gia các hoạt động học tập trên lớp, có tinh 

thần, thái độ tích cực trong việc tìm hiểu, nghiên cứu về bài học. 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 

- Tài liệu bắt buộc: 

 [1]. Nguyễn Quang Ninh – chủ biên, (2007), Tiếng việt thực hành, 

NxbGD & ĐHSP, Hà Nội. 

 [2]. Đào Ngọc, Nguyễn Quang Ninh (2001), Rèn kĩ năng sử dụng Tiếng 

Việt, NxbGD, Hà Nội. 

- Kế hoạch giảng dạy, đề cƣơng bài giảng, tài liệu học tập. 

- Tài liệu tham khảo: 

 [3]. Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Văn Hiệp (1997), Tiếng Việt thực 

hành, NxbGD, Hà Nội. 

  [4]. Bùi Minh Toán, Lê A, Đỗ Việt Hùng (1996), Tiếng Việt thực hành, 

NxbGD, Hà Nội. 

 [5]. Phan Thiều (2001), Rèn luyện ngôn ngữ, NxbGD, Hà Nội. 

 [6]. Lê A, Đinh Thanh Huệ (1997), Tiếng Việt thực hành, NxbGD, Hà 

Nội. 

 [7]. SGK Tiếng Việt Tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5, NxbGD, Hà Nội. 

 [8]. Mai Ngọc Chừ (1997), Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt, NxBGD, 

HN. 

2. Sinh viên: 

 - Sách giáo trình, vở soạn, vở ghi chép, đề cƣơng chi tiết học phần. 

 - Đọc tài liệu học tập, thực hiện các bài tập GV giao, chuẩn bị nội dung 

kiến thức trƣớc khi lên lớp. 

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học 

1. Phƣơng pháp dạy học 
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 - Giao tiếp, thuyết trình, đặt vấn đề, thảo luận nhóm. 

 - So sánh, đối chiếu với thực tế dạy học ở trƣờng tiểu học. 

2. Phƣơng tiện dạy học 

 - Thuyết trình ngôn ngữ, giáo án, tài liệu học tập, trình chiếu powerpoint. 

D. Nội dung dạy học 

 2.1. Tìm hiểu kĩ năng đọc 

 2.1.1. Mục đích của việc rèn luyện kĩ năng đọc. 

 - HĐ giao tiếp gồm: lời (ngôn ngữ nói) – kĩ năng nói & nghe; chữ viết 

(ngôn ngữ viết) – kĩ năng viết và đọc; 

- Đọc là HĐ lĩnh hội, tiếp nhận thông tin từ văn bản viết; giao tiếp bằng 

ngôn ngữ nói có trƣớc ngôn ngữ viết; biết đọc và biết viết có sau nghe và nói. 

- Trong cuộc sống, kĩ năng đọc đƣợc thực hiện mọi nơi với các hình thức 

khác nhau: đọc báo, thƣ từ, bảng tin, sách, truyện… 

- Con ngƣời thực hiện giao tiếp qua đọc để tiếp nhận nội dung thông tin 

trong văn bản viết để hiểu và hành động, tƣ duy hay biểu đạt thái độ, tình cảm 

của mình. 

- Trƣờng tiểu học, kĩ năng đọc là yêu cầu nghiệp vụ sƣ phạm của ngƣời 

GV TH. Trƣớc hết, GV có giọng đọc tốt, đọc đúng, lƣu loát, trôi chảy, đọc có 

diễn cảm hay, truyền cảm; đọc mẫu tốt cho HS noi theo.  

- HS luyện đọc thƣờng xuyên để có kĩ năng đọc đúng, phát âm đúng 

chính âm tiếng Việt, đọc đúng, lƣu loát, trôi chảy, đọc có diễn cảm và đọc có 

tốc độ phù hợp từng khối lớp. 

 - Kĩ năng đọc đƣợc rèn luyện tất cả các môn học ở TH, ở mọi nơi, mọi 

lúc, các HĐ giáo dục trong và ngoài nhà trƣờng. Đặc biệt, kĩ năng đọc đƣợc rèn 

luyện chủ yếu phân môn Tập đọc của môn Tiếng Việt TH (ngoài ra, các phân 

môn khác nhƣ: tập làm văn, tập viết, chính tả, kể chuyện, luyện từ và câu…) 

 2.1.2. Khái niệm về hoạt động đọc 

 - Là hoạt động lĩnh hội, tiếp nhận thông tin thông qua ngôn ngữ văn bản 

viết, là hình thức giao tiếp bằng ngôn ngữ bằng chữ viết. 
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 - Việc giao tiếp bằng chữ viết của con ngƣời xuất hiện từ khi chữ viết ra 

đời. Việc giao tiếp này chỉ thực hiện đƣợc khi con ngƣời biết đọc, tức là từ khi 

con ngƣời đi học ở nhà trƣờng. 

 - Vai trò của hoạt động đọc: Làm cho xã hội loài ngƣời không ngừng phát 

triển. Vì: thông qua hoạt động đọc, con ngƣời tiếp thu những kiến thức và kinh 

nghiệm của những ngƣời đi trƣớc, tiếp nhận những sản phẩm văn hoá, nghệ 

thuật của nhân loại, tiếp thu những thành tựu khoa học kĩ thuật và những tiến bộ 

của xã hội loài ngƣời. 

 2.1.3. Các hình thức đọc 

 a. Đọc thành tiếng 

- Khái niệm: là hoạt động dùng mắt để nhận biết một văn bản viết đồng 

thời sử dụng cơ quan phát âm phát ra thành âm thanh để ngƣời khác nghe đƣợc. 

- Khi thực hiện hoạt động đọc, các cơ quan trên cơ thể con ngƣời tham 

gia gồm: trung ƣng thần kinh (nhận biết nội dung thông tin), bộ máy phát âm 

(khoang miệng khoang mũi, khoang yếu hầu) và cơ quan hô hấp.  

- Đọc thành tiếng là hoạt động chuyển văn bản ngôn ngữ bằng chữ viết 

thành ngôn bản bằng âm thanh ngôn ngữ. Yêu cầu con ngƣời cần có kĩ năng đọc 

đúng: 

+ Đọc rõ tiếng, rõ lời, đúng chính âm (vấn đề chính âm trong tiếng Việt: 

phân vùng miền Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Chú ý cách phát âm các phụ âm 

đầu l-n; s-x; q-k-c; r-d/gi; ch-tr; các vần iêu, ƣơu, oăn…thanh điệu 3,4,5,6. 

+ Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ theo dấu câu và theo ngữ nghĩa của văn 

bản (quãng ngắt trong VB) 

+ Giọng đọc tốt, lƣu loát, trôi chảy, có tốc độ phù hợp từng khối lớp. 

+ Đọc diễn cảm thể hiện thái độ tình cảm phù hợp với NDVB khi đọc; 

b. Đọc thầm 

- Khái niệm: là hình thức đọc không thành tiếng, ngƣời đọc dùng mắt để 

nhận biết văn bản và vận dụng năng lực ta duy để thông hiểu và tiếp nhận nội 

dung thông tin của VB.  
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- Đọc thầm thực hiện khi ngƣời đọc đã có kĩ năng đọc thành tiếng thuần 

thục. 

2.1.4. Kĩ năng đọc thành tiếng 

 a. Khái niệm:  

 - Đọc thành tiếng là hoạt động dùng mắt (thị giác) để nhận biết một văn 

bản viết + tƣ duy của não bộ tiếp nhận VB đó + đồng thời sử dụng cơ quan phát 

âm phát ra thành âm thanh (tiếng) để ngƣời khác nghe và hiểu đƣợc VB. (Dẫn 

chứng) 

 - Ngƣời đọc cần tiến hành các thao tác: Mắt nhìn vào dòng chữ cần đọc từ 

trái sang phải, bộ não hoạt động để nhận ra hình thức âm thanh của ngôn ngữ, 

đồng thời bộ máy phát âm phát ra thành tiếng. 

 - Đọc thành tiếng là hoạt động chuyển văn bản ngôn ngữ viết thành văn 

bản ngôn ngữ âm thanh. Ngƣời đọc vừa nhận tin từ VB, đồng thời là ngƣời phát 

tin đến ngƣời nghe - là nhân vật trung gian, truyền tải thông tin giữa ngƣời viết 

với ngƣời nghe.  

 - Hình thức đọc thành tiếng tồn tại rộng rãi trong nhà trƣờng và trong 

cuộc sống của con ngƣời. Đối với GV, đọc thành tiếng là một hoạt động nghề 

nghiệp. 

 b. Các mức độ của đọc thành tiếng: Đọc đúng, đọc nhanh và đọc diễn 

cảm. 

 * Yêu cầu cần đạt của đọc đúng:  

 + Đọc rõ tiếng, rõ lời, phát âm đúng chính âm tiếng Việt. 

 + Biết ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ theo dấu câu và ngữ nghĩa văn bản. 

 + Giọng đọc rõ ràng, lƣu loát, đủ âm lƣợng, đủ nghe. 

 * Đọc nhanh: Đọc đúng, trôi chảy, lƣu loát đảm bảo tốc độ đọc theo yêu 

cầu của từng khối lớp . 

 * Đọc diễn cảm:  

 + Đảm bảo các yêu cầu của việc đọc thành tiếng và đạt đƣợc yêu cầu đọc 

đúng. 
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 + Giọng đọc có ngữ điệu, truyền cảm. 

 + Kết hợp ngữ điệu đọc với các yếu tố kèm ngôn ngữ (yếu tố phi lời): nét 

mặt, cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt… 

 + Diễn tả đƣợc nội dung của văn bản và khiến cho bài đọc có sức truyền 

cảm,  đến đƣợc với ngƣời nghe một cách tốt nhất. 

 c. Kĩ thuật đọc thành tiếng 

 *. Đọc rõ tiếng, rõ lời, đúng chính âm tiếng Việt. 

 - Với bộ máy phát âm bình thƣờng, ai cũng có thể đọc thành tiếng, rõ lời, 

rõ chữ, âm lƣợng đủ nghe. 

 - Đọc đúng chính âm là phát âm theo đúng âm vị chuẩn của Tiếng Việt đã 

quy định: 

 + Hệ thống phụ âm đầu: gồm 22 phụ âm 

 + Hệ thống nguyên âm giữa vần (âm chính): 13 nguyên âm đơn, 3 nguyên 

âm đôi. 

 + Hệ thống âm cuối vần: 6 phụ âm cuối và 3 bán âm cuối. 

 + Hệ thống thanh điệu: Thanh ngang, huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng. 

 (Dẫn chứng) 

 *. Ngắt giọng đúng chỗ:  

 - Ngắt giọng logic: Là cách ngắt giọng sau các dấu câu. 

 + Sau dấu phẩy: Ngắt giọng và nghỉ ngắn. Kí hiệu: / 

 + Sau dấu chấm: Ngắt giọng và nghỉ dài. Kí hiệu: // 

 + Sau dấu chấm lửng: Nghỉ dài hay ngắn tùy thuộc vào ngữ cảnh của câu 

nói. 

 VD: Tiếng chổi tre; Quê hƣơng ; Lƣợm; Dế Mèn bênh vực kẻ yếu... 

 - Ngắt giọng trong thơ: Ngoài yêu cầu về kĩ thuật đọc trên, cần chú ý tới 

một số đặc trƣng riêng của thơ ca: Thơ ca là tiếng nói của tình cảm, phản ánh 

hiện thực cuộc sống bằng ngôn ngữ cô đọng, hàm súc, giàu hình ảnh, nhạc điệu. 

Thơ ca có cấu trúc âm thanh, vần điệu tƣơng đối chặt chẽ theo một số quy tắc 
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riêng, tạo thành một số thể thơ khác nhau: Thơ lục bát, song thất lục bát, thơ 

Đƣờng luật (thất ngôn bát cú, thất ngôn tứ tuyệt), thơ tự do…  

 + Thơ Đƣờng luật thƣờng ngắt nhịp 4/3 hoặc 3/4  hoặc 2/2/3. 

 VD: Bánh trôi nƣớc (Hồ xuân Hƣơng), Thu Điếu (Nguyễn Khuyến) 

 + Thơ lục bát thƣờng ngắt giọng theo nhịp: 2/4, 4/4 hoặc 2/2/2, 6/2 

 VD: Bài ca dao Con cò SGK TV2, t2. 

 * . Ngữ điệu đọc phù hợp 

 - Ngữ điệu là sự biến đổi ngữ âm trong khi đọc. 

 - Ngữ điệu đọc bao gồm các kĩ thuật: Ngắt giọng để tạo tiết tấu giọng 

đọc;  nhịp điệu của giọng đọc (nhanh hay chậm); cƣờng độ của giọng đọc (to 

hay nhỏ, nhấn mạnh hay lƣớt qua); cao độ giọng đọc (cao hay thấp, trầm hay 

bổng); sắc thái giọng đọc (thể hiện những tình  cảm khác nhau trong khi đọc: 

buồn, vui, yêu, ghét…) 

VD: Đọc bài Cái trống trƣờng em (SGK TV2); Mẹ ốm (SGK TV4, t1, tr9) 

 *. Tốc độ và âm lƣợng của giọng đọc: Trong khi đọc, ngƣời đọc cần 

phải biết điều chỉnh về tốc độ (nhanh hay chậm) và âm lƣợng của giọng đọc cho 

phù hợp thì việc đọc mới có hiệu quả và tác động đến ngƣời nghe. 

 *. Các yếu tố phụ trợ trong khi đọc: Trong khi đọc, ngƣời đọc cần biết 

kết hợp các yếu tố của kĩ thuật đọc với các yếu tố phụ trợ (yếu tố phi lời: nét 

mặt, cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt…) để tăng sức biểu cảm trong giọng đọc và tạo 

đƣợc sự giao lƣu giữa ngƣời đọc và ngƣời nghe. 

 VD: Đọc bài Truyện cổ nƣớc mình (SGK TV4, t1, tr19) 

 2.2. Luyện đọc thành tiếng 

 Bài tập 1: Luyện kĩ năng đọc thành tiếng 

- GV đọc mẫu: BÁC ƠI (Tố Hữu) 

-  SV tự chọn 1 bài luyện đọc  (trong SGK Tiếng Việt lớp 4,5) và thực 

hành đọc theo nhóm. 

 Bài tập2: Đọc thành tiếng, đọc diễn cảm và dùng gạch chéo xác định vị 

trí ngắt giọng các bài sau: 
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 - Mẹ - Trần Quốc Minh (SGK TV2, t1) 

 - Quang cảnh làng mạc ngày mùa (GT) 

 - Điện thoại (GT) 

 - Cậu bé thông minh (SGK TV3,t1) 

 Bài tập 3: Luyện kĩ năng đọc diễn cảm 

 - GV đọc mẫu: NGƢỜI ĐI TÌM HÌNH CỦA NƢỚC (Chế Lan Viên) 

 - SV tự chọn 1 bài luyện đọc diễm cảm  (trong SGK Tiếng Việt lớp 4,5) và 

thực hành đọc theo nhóm. 

E. Hƣớng dẫn SV tự học và thảo luận. Chuẩn bị nội dung bài tiếp theo 

 1. Hƣớng dẫn SV tự học và thảo luận 

 - GV yêu cầu SV hệ thống lại kiến thức cơ bản trong bài.  

 - Hoạt động nhóm: Đọc thành tiếng, đọc thầm, đọc diễn cảm và xác định 

cách ngắt giọng, gạch chân những từ ngữ cần đọc nhấn giọng các bài trong SGK 

TV tiểu học. 

 2. Chuẩn bị bài sau: Đọc và soạn bài chƣơng III 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TÍN CHỈ 1: CHƯƠNG III: RÈN KĨ NĂNG CHỮ VIẾT 

(3T = 1LT + 2TH) 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức:  

- SV nắm đƣợc mục đích, yêu cầu của việc rèn luyện kĩ năng viết chữ 

trong hoạt động dạy - học cho HS tiểu học. 

- Nắm rõ các nét chữ cơ bản của chữ viết tiếng Việt; bảng mẫu chữ cái và 

chữ số tiếng Việt mẫu chữ tập viết ở Tiểu học, kiểu dáng và cấu tạo của các con 

chữ, quy trình viết các con chữ; luyện viết các loại nét chữ, viết liền mạch, viết 

trình bày một bài trên giấy và viết trên bảng. 
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- Nắm đƣợc các quy tắc chính tả tiếng Việt. Nguyên nhân viết sai chính tả 

và cách sửa lỗi chính tả. 

2. Kĩ năng:  

- SV biết viết đúng mẫu và đẹp các chữ cái trong bộ chữ dạy tập viết: các 

loại chữ thƣờng, chữ hoa và chữ số. Viết liền mạch và ghi dấu thanh. Viết bảng 

và trình bày bảng. 

- Viết mẫu các con chữ, các bài tập viết cho HS tiểu học một cách chính 

xác, đều và đẹp. 

 - Có kĩ năng tốt viết trên bảng và trên giấy: chữ viết đúng, đẹp, có tốc độ. 

 - Viết đúng chuẩn chính tả. Biết phát hiện lỗi chính tả, chỉ ra nguyên nhân 

và cách sửa. Biết cách hƣớng dẫn HS viết đúng chính tả. 

3. Thái độ: 

- Sinh viên nhận thức đƣợc vai trò, tầm quan trọng của phân môn tập viết 

trong chƣơng trình Tiếng Việt ở tiểu học. 

- Có thói quen rèn luyện các kĩ năng viết đúng chính tả, viết chữ đẹp 

trong hoạt động sƣ phạm ở trƣờng tiểu học. 

- Có ý thức rèn luyện các đức tính cần thiết của một GV tiểu học nhƣ: 

Tính cẩn thận, tính chính xác, tính thẩm mĩ… 

- Sinh viên hứng thú tham gia các hoạt động học tập trên lớp, có tinh 

thần, thái độ tích cực, tự giác trong việc tìm hiểu, nghiên cứu về bài học. 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 

- Tài liệu bắt buộc: 

[1]. Nguyễn Quang Ninh – chủ biên, (2007), Tiếng việt thực hành, 

NxbGD & ĐHSP, Hà Nội. 

[2]. Đào Ngọc, Nguyễn Quang Ninh (2001), Rèn kĩ năng sử dụng Tiếng 

Việt, NxbGD, Hà Nội. 

- Kế hoạch giảng dạy, đề cƣơng bài giảng, tài liệu học tập. 

- Tài liệu tham khảo: 
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[3]. Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Văn Hiệp (1997), Tiếng Việt thực 

hành, NxbGD, Hà Nội. 

 [4]. Bùi Minh Toán, Lê A, Đỗ Việt Hùng (1996), Tiếng Việt thực hành, 

NxbGD, Hà Nội. 

[5]. Phan Thiều (2001), Rèn luyện ngôn ngữ, NxbGD, Hà Nội. 

[6]. Lê A, Đinh Thanh Huệ (1997), Tiếng Việt thực hành, NxbGD & 

ĐHSP, Hà Nội. 

[7]. Lê A - chủ biên (1997), Giáo trình tiếng Việt, NxBGD và ĐHSP, Hà 

Nội.  

[8]. Trần Mạnh Hƣởng – chủ biên (2010), Dạy và học Tập viết ở Tiểu 

học, NxBGD, Hà Nội. 

 [9]. SGK Tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 5, NxBGD, Hà Nội. 

2. Sinh viên: 

- Sách giáo trình, vở ghi chép, đề cƣơng chi tiết học phần. 

- Đọc tài liệu học tập, chuẩn bị nội dung kiến thức trƣớc khi lên lớp, thực 

hiện các bài tập GV giao. 

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học 

1. Phƣơng pháp dạy học 

- Giao tiếp, thuyết trình, đặt vấn đề, thảo luận nhóm, trình bày cá nhân, 

tập viết theo mẫu. 

- So sánh, đối chiếu với thực tế dạy học ở trƣờng Tiểu học. 

2. Phƣơng tiện dạy học 

- Thuyết trình ngôn ngữ, giáo án, tài liệu học tập, trình chiếu powerpoint. 

D. Nội dung dạy học: 

 3.1. Mục đích, yêu cầu của việc rèn kĩ năng viết chữ 

- Tập viết là một phân môn rất quan trọng ở tiểu học rèn cho học sinh kĩ 

năng viết chữ. Muốn làm chủ một tiếng nói về mặt văn tự thì ngƣời học phải 

đọc thông viết thạo văn tự đó. Hai năng lực này có quan hệ mật thiết với nhau. 

Chữ viết của ngƣời học có ảnh hƣởng lớn tới kết quả học tập.  
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 - Mục tiêu của môn Tập viết là trang bị bộ chữ cái La tinh cho học sinh 

và những yêu cầu để sử dụng bộ chữ cái ấy trong giao tiếp và các hoạt động 

khác. Học sinh có những kiến thức cơ bản về kĩ thuật viết chữ, toạ độ chữ viết, 

tên gọi các nét chữ, cấu tạo của chữ cái, vị trí dấu thanh, dấu phụ … 

 - Yêu cầu mức độ: viết đúng, viết đẹp theo đúng mẫu chữ ở tiểu học theo 

quy định của Bộ GDĐT hiện nay. 

 - Rèn luyện cho học sinh những phẩm chất: tính cẩn thận, kiên trì, kỉ luật, 

khiếu thẩm mĩ. 

 * Câu chuyện kể về Cao Bá Quát nổi tiếng văn hay chữ tốt là một bài học 

sâu sắc để cho mỗi chúng ta cần rèn luyện chữ viết. 

 - Ở trƣờng tiểu học, chữ viết đúng, đẹp là một yêu cầu NVSP của GV và 

đích hƣớng tới của HSTH. Rèn kĩ năng viết chữ đƣợc dạy thành phân môn riêng 

Tập viết và Chính tả. Ngoài ra, rèn chữ viết còn đƣợc tích hợp trong tất cả các 

môn học khác, đặc biệt các phân môn của Tiếng Việt. 

 3.2. Bảng mẫu chữ cái và chữ số Tiếng Việt 

 a.  29 chữ cái 

Chữ (viết hoa & viết thƣờng) Tên chữ Đọc theo âm 

A a A a 

Ă ă Á á 

Â â ớ ớ 

B b Bê bờ 

C c Xê cờ 

D d Dê dờ 

Đ đ Đê đờ 

E e E e 

Ê ê Ê ê 
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G g Giê gờ 

H h Hát hờ 

I i I i 

K k Ca cờ 

L l e-lờ lờ 

M m em mờ/e-mờ mờ 

N n en nờ/e-nờ nờ 

O o O o 

Ô ô Ô ô 

Ơ ơ Ơ ơ 

P p Pê pờ 

Q q cu/quy quờ 

R r e-rờ rờ 

S s ét-xì sờ 

T t Tê tờ 

U u U u 

Ƣ ƣ Ƣ ƣ 

V v Vê vờ 

X x ích xì xờ 

Y y i dài i 

 

- Chú ý: Trong đó, cách phát âm thứ nhất dùng để gọi các con chữ, cách 

phát âm thứ hai dùng để đánh vần các từ, ví dụ: ba = bờ a ba; ca = cờ a ca, tôi = 
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tờ ôi tôi. Lƣu ý không sử dụng cách phát âm theo tên gọi trong trƣờng hợp này, 

ví dụ: ba = bê a ba, ca = xê a ca, tôi = tê ôi tôi… 

- Ngoài các chữ cái truyền thống này, gần đây, ở Việt Nam có một số 

ngƣời đề nghị thêm bốn chữ mới, đó là: f, j, w, z vào bảng chữ cái tiếng Việt. 

Tuy nhiên, vấn đề này còn đang đƣợc tranh luận. Bốn chữ cái “f”, “j”, “w” và 

“z” không có trong bảng chữ cái tiếng Việt nhƣng trong sách báo có thể bắt gặp 

chúng trong các từ ngữ có nguồn gốc từ các ngôn ngữ khác, ví dụ: Showbiz,… 

Trong tiếng Việt bốn chữ cái này có tên gọi nhƣ sau: 

+ f: ép,ép-phờ. Bắt nguồn từ tên gọi trong tiếng Pháp là “effe” /ɛf/. 

+ j: gi. Bắt nguồn từ tên gọi của chữ cái này trong tiếng Pháp là “ji” /ʒi/. 

+ w: vê kép, vê đúp. 

+ z: dét. Bắt nguồn từ tên gọi của chữ cái này trong tiếng Pháp là “zède” 

/zɛd/ 

         Trong bảng chữ cái tiếng Việt có 11 nguyên âm đơn: a, ă, â, e, ê, i/y, o, ô, 

ơ, u, ƣ (nguyên âm dài nữa là oo trong xoong, coong) cho tiếng Việt có tới 12 

nguyên âm đơn) và 3 nguyên âm đôi với nhiều cách viết: ia – yê – iê, ua – uô, 

ƣa – ƣơ. Các nguyên âm này khác nhau ở hai điểm chính: Vị trí của lƣỡi và độ 

mở của miệng.      

 b. Chữ số tiếng Việt 

- Chữ số Ả Rập: 0    1  2   3   4   5   6   7   8   9     

 - Chữ số La mã: I   II   III   IV   V   VI   VII   VIII   IX   X … 

 c. Bảng mẫu dấu thanh 

 - TV có 6 thanh, thể hiện trên chữ viết có 5 kí hiệu ghi dấu thanh: huyền 

(`), sắc ('), hỏi (?), ngã (~), nặng (.). 

 d.  Những quy định về cách viết và kĩ thuật viết 

 *. Tƣ thế ngồi viết đúng 

 + Vị trí bàn ngang, gần ngực nhƣng không chạm hẳn vào ngực. Ngồi 

ngay ngắn, thẳng lƣng. Chân ngồi dạng có chiều rộng bằng vai, trọng lƣợng cơ 

thể tập trung ở hông và đùi. 
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 + Vòng tay rộng mở thoải mái, cánh tay, cổ tay đặt trên bàn không bị 

vƣớng gì. Tay trái đặt lên phía trƣớc bên trái cuốn vở. Không di chuyển cả cánh 

tay khi viết. 

 + Đầu hơi cúi, cự li giữa mắt và vở từ 25 đến 30cm. 

 *. Cách cầm bút đúng cách: 

 + Tay phải cầm bút và điều khiển nét viết bằng 3 ngón tay (ngón cái, 

ngón trỏ và ngón giữa). Ngón cái và ngón trỏ giữ chặt 2 bên thân bút. Ngón 

giữa để ở dƣới để đỡ bút. Phối hợp với cổ tay di chuyển mềm mại theo nét viết 

từ trái sang phải. 

 - Bút nghiêng về phía bên vai phải một ngóc 60 độ. Tuyệt đối không cầm 

bút dựng đứng 90 độ. 

 - Lòng bàn tay và cánh tay làm thành một đƣờng thẳng 

 - Khoảng cách giữa các đầu ngón tay và ngòi bút là 2,5cm. 

 *. Nét viết 

 - Trong nhà trƣờng, GV dạy cho HS viết nét chữ đều và đứng, vuông góc 

với dòng kẻ. 

 - HS có thể viết nét thanh nét đậm hoặc viết kiểu chữ nghiêng. 

 *. Kích thƣớc chữ 

 - Chữ viết cỡ nhỏ có chiều cao 1 đơn vị =1 dòng kẻ li = 0,25cm: 16 chữ 

cái (a, ă, â, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ƣ, c, m, n, v, x). 

 - Chữ cái có chiều cao 1,25 đơn vị: r, s 

 - Chữ cái có chiều cao 1,5 đơn vị: t 

 - Chữ cái có chiều cao 2 đơn vị = 2 dòng kẻ li: d, đ, p, q và các chữ số 1, 

2, 3, 4… 

 - Chữ cái có chiều cao 2,5 đơn vị: b, g, h, k ,l ,y và các chữ hoa A, B, C… 

 - Riêng chữ hoa Y và G có chiều cao 4 đơn vị (trên 2,5 dƣới 1,5). 

 3.3. Luyện tập kĩ năng viết chữ 

 3.3.1. Luyện viết các nét cơ bản 

 - Nét ngang : đ, t, 2, 4, 7 
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 - Nét sổ: p, q, 1, 4 

 - Nét xiên trái, xiên phải: s, 4, 7 

 - Nét móc xuôi: m, n 

 - Nét móc ngƣợc: a, d, đ, t, i, u, ƣ 

 - Nét móc 2 đầu: h, m, n, p, v 

 - Nét cong trái: c, e, ê, x, 6, 8, 9 

 - Nét cong phải: s, x, 3, 5, 8, 9 

 - Nét cong kín: a, ă, â, d, đ, g, h, o, ô, ơ, q, 6, 9, 0 

 - Nét khuyết xuôi: b, h, k, l 

 - Nét khuyết ngƣợc: g, y 

 - Nét hất: i, p, t, u, ƣ, y, số 1 

 - Nét thắt (xoắn): b, v, r, s, k 

 - Nét dấu mũ:  â, ê, ô 

 - Nét dấu á: ă 

 - Nét râu: ơ, ƣ 

 - Nét chấm: i 

 *. Luyện viết chữ thƣờng:  Luyện viết 29 chữ trong bảng chữ cái TV 

theo kiểu khác nhau: chữ thƣờng đứng, chữ thƣờng nghiêng và chữ thƣờng nét 

thanh nét đậm: a, ă, â, b, c, d, đ, e, ê, g, gh, i, k, l, m, n, o, ô, ơ, p, q, r, s, t, u, ƣ, 

v, x, y 

 *. Luyện viết chữ hoa 

 - Luyện viết chữ hoa thƣờng, chữ hoa nghiêng và chữ hoa nét thanh nét 

đậm hoặc luyện viết theo các nhóm có nét giống nhau: A, Ă, Â, B, C, D, Đ, E, 

Ê, G, H, I, K, L, M, N, O, Ô, Ơ, P, Q, R, S, T, U, Ƣ, V, X, Y. 

 *. Luyện viết 10 tổ hợp chữ cái: ch, gh, gi, kh, ng, ngh, nh, ph, th, tr.  

 3.3.2. Luyện cách viết liền mạch 

 - Viết liền mạch là kĩ thuật sử dụng nét bút khi viết phải nối liền liên tục, 

không bị đứt quãng giữa các nét trong một chữ cái, giữa các chữ cái trong một 

tiếng. 
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 - Khi viết một chữ, nét bút liền mạch từ đầu đến cuối, sau đó mới nhấc 

bút lên để viết dấu chữ và dấu thanh. 

 - Cự li giữa các chữ: - Khi viết, cự li giữa các chữ ghi âm tiết phải viết 

cách đều nhau. Ta lấy chiều ngang của con chữ o (0,75 đơn vị) làm đơn vị đo 

khoảng cách để hƣớng dẫn HS luyện tập viết. 

 3.3.3. Luyện cách ghi dấu thanh 

 - Viết dấu phụ và dấu thanh là thao tác cuối cùng khi viết một chữ ghi âm 

tiết.  

 - Thông thƣờng, dấu thanh đƣợc đặt ở chữ cái ghi âm chính của vần. Dấu 

huyền, hỏi, sắc, ngã ghi ở phía trên con chữ ghi âm chính. Dấu nặng ghi ở dƣới. 

Thanh ngang không ghi dấu. 

 - Các chữ ghi tiếng có nguyên âm đôi thì có 2 cách ghi dấu thanh: 

 + Nếu sau nguyên âm đôi không có âm cuối vần thì dấu thanh ghi vào 

chữ cái thứ nhất của nguyên âm đôi: Mùa, mía, của, cửa… 

 + Nếu sau nguyên âm đôi có âm cuối vần thì dấu thanh đặt vào chữ cái 

thứ 2 của nguyên âm đôi: Đƣờng, điểm… 

 3.3.4. Luyện trình bày bảng 

 - Sử dụng phấn và bảng 

 - Tƣ thế viết bảng 

 - Nét viết và dòng viết trên bảng 

 - Trình bày bảng: 

 + Tính khoa học: Nội dung viết và trình bày trên bảng phải chính xác. 

 + Tính sƣ phạm: Phục vụ hiệu quả cho quá trình dạy học tập viết. 

 + Tính thẩm mĩ: Chữ viết và trình bày đẹp 

 3.4. Luyện tập kĩ năng viết chính tả 

 3.4.1. Chính tả là gì? 

 - Chính tả là cách viết chữ đƣợc coi là chuẩn của một ngôn ngữ; hay hiểu 

theo nghĩa thông thƣờng là “phép viết đúng”. 
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 - Chính tả tiếng Việt dựa trên cơ sở hệ thống ngữ âm của chữ quốc ngữ. 

Nội dung chính tả tiếng Việt bao gồm một số vấn đề cơ bản sau: 

 + Cách viết đúng cho các từ ngữ theo quy tắc của hệ thống chữ viết tiếng 

Việt, đặc biệt là xác định cách viết thống nhất cho các từ có những cách phát âm 

giống nhau nhƣng lại có cách viết khác nhau. 

 + Cách viết tên riêng Việt Nam. 

 + Cách viết tên cơ quan, tổ chức kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội. 

 + Cách viết tên riêng nƣớc ngoài, tên riêng các dân tộc thiểu số sống trên 

đất nƣớc Việt Nam. 

 + Cách viết thuật ngữ khoa học. 

 + Cách viết tên tác phẩm, văn bản. 

 + Cách viết tắt. 

 + Cách dùng số, chữ biểu thị số. 

 + Cách sử dụng các dấu câu. 

 3.4.2. Đặc điểm của chính tả tiếng Việt 

 - Tiếng Việt là ngôn ngữ thuộc loại hình đơn tiết tính, các âm tiết đƣợc 

tách biệt nhau rõ ràng cả khi nói và viết. 

 - Mỗi âm tiết có 2 phần: Phần đầu và phần vần. Phần vần có: âm đầu vần, 

âm giữa vần và âm cuối vần. Mỗi âm tiết có một thanh điệu nhất định. 

 - Hệ thống kí hiệu ghi âm tiếng Việt gồm: 11 nguyên âm đơn, 3 nguyên 

âm đôi, 23 phụ âm, 6 thanh điệu. 

 - Chữ quốc ngữ đƣợc xây dựng trên nguyên tắc âm vị học: Mỗi âm vị chỉ 

do một kí hiệu biểu thị. Tuy nhiên, trong thực tế tồn tại một số hiện tƣợng đặc 

biệt. 

 3.4.3. Ảnh hƣởng của phƣơng ngữ đến chính tả. 

 - Phƣơng ngữ Bắc bộ 

 - Phƣơng ngữ Bắc Trung bộ 

 - Phƣơng ngữ Nam trung bộ và Nam bộ 

 3.4.4. Quy tắc chính tả tiếng Việt 
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 a. Quy tắc viết các bộ phận của âm tiết 

 - Quy tắc viết dấu thanh  

 - c/k/q 

 - d/gi/r 

 - g/gh, ng/ngh 

 - n/l 

 - i/y 

 - iê/ yê/ ia/ ya 

 - ua/uô, ƣa/ ƣơ 

 - u/o 

 b. Quy tắc viết hoa tên riêng 

 - Tên dân tộc, tên ngƣời Việt Nam, tên ngƣời nƣớc ngoài. 

 - Tên địa danh Việt Nam, tên địa danh nƣớc ngoài. 

 - Viết hoa tên cơ quan, đoàn thể và tổ chức xã hội 

 - Viết hoa tên riêng các con vật, đồ vật, sự vật vốn là danh từ chung 

nhƣng đƣợc dùng làm tên riêng nhân vật trong tác phẩm. 

 3.4.5. Lỗi chính tả và các giải pháp viết đúng chính tả 

 a. Lỗi chính tả 

 - Lỗi chính tả là lỗi do không viết đúng chuẩn chính tả của một ngôn ngữ. 

 - Nguyên nhân dẫn đến viết sai chính tả: Không nắm vững quy tắc chính 

tả tiếng Việt, không thuộc cách viết cụ thể của mỗi từ, do ảnh hƣởng thói quen 

phát âm tiếng địa phƣơng... 

 b. Các giải pháp nhằm viết đúng chính tả 

 - Luyện tập phát âm đúng với cách viết chính tả 

 - Ghi nhớ cách viết của từng từ ngữ cụ thể 

 - Dùng mẹo chính tả. 

E. CÂU HỎI, HƢỚNG DẪN BÀI TẬP, THẢO LUẬN 

 Bài 1: Luyện viết 29 chữ cái tiếng Việt  

 - Chữ viết thƣờng 
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- Chữ viết hoa truyền thống 

- Chữ viết hoa cải cách 
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 Bài 2: Luyện viết liền mạch (Mỗi SV luyện viết 10 trang giấy, chữ viết 

liền mạch kết hợp cách trình bày, gồm thơ và văn xuôi) 

 Bài 3: Luyện viết đúng, có tốc độ (nghe – viết): Tre Việt Nam (Nguyễn 

Duy - SGKTV4); Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (Tô Hoài - đoạn trích trong SGKTV 

tiểu học) 

 Bài 4: Luyện viết đúng, nhanh, đẹp và có tốc độ (SV tự tìm VB viết ít 

nhất 10 trang) 

 Bài 5: Thi theo nhóm: Luyện viết trên bảng đen 

 *. Chuẩn bị nội dung bài học sau: Đọc và soạn chƣơng IV. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TÍN CHỈ 1: Chƣơng IV: RÈN KĨ NĂNG VIẾT VĂN BẢN 

(6T = 3LT + 2BT + 1KT) 

A. MỤC TIÊU  

1. Kiến thức:  

- SV nắm đƣợc mục đích yêu cầu của việc rèn kĩ năng viết các loại văn 

bản ở tiểu học: Luyện viết văn miêu tả, văn kể chuyện (câu chuyện đã nghe, đã 

đọc hoặc đã đƣợc chứng kiến hay tham gia), văn viết thƣ, đơn từ, biên bản, báo 

cáo. 

- Mô tả đƣợc các đặc điểm chính của các loại văn bản: miêu tả, kể 

chuyện, tƣờng thuật, nghị luận. 

- Thấy rõ những nét đồng nhất và những nét khác biệt trong việc viết các 

loại văn bản. 

2. Kỹ năng:  

- Vận dụng đƣợc những lí thuyết về văn bản để tạo lập văn bản đúng theo 

yêu cầu của việc làm văn. 

- Có kĩ năng tốt viết một văn bản theo đúng phong cách mà văn bản đòi 

hỏi 

3. Thái độ:  
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- Tích cực rèn luyện thực hành để nhanh chóng hình thành kĩ năng, kĩ xảo 

tạo lập văn bản. 

- Có ý thức sử dụng chữ viết tiếng Việt đẹp, ứng dụng những điều đƣợc 

học tập và rèn luyện và việc tạo lập một số kiểu văn bản thƣờng dùng phục vụ 

trong học tập và trong cuộc sống. 

B. CHUẨN BỊ 

1. Giảng viên 

-  Tài liệu bắt buộc: 

[1]. Nguyễn Quang Ninh – chủ biên, (2007), Tiếng việt thực hành, 

NxbGD & ĐHSP, Hà Nội. 

- Kế hoạch giảng dạy, đề cƣơng bài giảng, tài liệu học tập. 

- Tài liệu tham khảo: 

[2]. Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Văn Hiệp (1997), Tiếng Việt thực 

hành, NxbGD, Hà Nội. 

[3]. Đào Ngọc, Nguyễn Quang Ninh (2001), Rèn kĩ năng sử dụng Tiếng 

Việt, NxbGD, Hà Nội. 

[4]. Bùi Minh Toán, Lê A, Đỗ Việt Hùng (1996), Tiếng Việt thực hành, 

NxbGD, Hà Nội. 

[5]. Phan Thiều (2001), Rèn luyện ngôn ngữ, NxbGD, Hà Nội. 

[6]. Lê A, Đinh Thanh Huệ (1997), Tiếng Việt thực hành, NxbGD & 

ĐHSP, Hà Nội. 

[7]. Đỗ Hữu Châu (2001), Đại cƣơng ngôn ngữ học – ngữ dụng học, 

NxBGD, Hà Nội. 

[8]. Diệp Quang Ban (2009), Giao tiếp, diễn ngôn và cấu tạo của văn 

bản, NxBGD, Hà Nội. 

2. Sinh viên: 

- Sách giáo trình, vở ghi chép, đề cƣơng chi tiết học phần. 

- Đọc trƣớc tài liệu học tập, thực hiện các bài tập giảng viên giao; Chuẩn 

bị nội dung kiến thức trƣớc khi lên lớp. 
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C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học 

1. Phƣơng pháp dạy học 

- Giao tiếp, thuyết trình, đặt vấn đề, thảo luận nhóm, trình bày cá nhân, 

thực hành theo mẫu. 

- So sánh, đối chiếu với thực tế dạy học ở trƣờng tiểu học. 

2. Phƣơng tiện dạy học 

- Thuyết trình ngôn ngữ, đề cƣơng bài giảng, tài liệu học tập, trình chiếu 

powerpoint. 

D. NỘI DUNG DẠY HỌC 

 4.1. Luyện kĩ năng viết văn miêu tả 

 4.1.1.Khái niệm về văn miêu tả 

 - Văn miêu tả là loại văn mang tính thông báo thẩm mĩ. Đó là sự miêu tả 

thể hiện đƣợc cái mới mẻ, cái riêng trong cách quan sát, cách cảm nhận của 

ngƣời viết. 

 - Trong văn miêu tả, cái mới, cái riêng phải gắn với cái chân thật. 

 - Ngôn ngữ trong văn miêu tả giàu cảm xúc, giàu hình ảnh, giàu nhịp 

điệu, âm thanh. 

 - Muốn miêu tả đƣợc, trƣớc hết ngƣời ta phải biết quan sát, rồi từ đó nhận 

xét, liên tƣởng, tƣởng tƣợng, ví von, so sánh,… để làm nổi bật lên những đặc 

điểm tiêu biểu của sự vật.  

 4.1.2. Các kiểu bài văn miêu tả 

 Mỗi kiểu bài văn miêu tả đối tƣợng khác nhau có ngôn ngữ đặc trƣng và 

cách tả khác nhau.  

 - Tả đồ vật thì cần quan sát kĩ lƣỡng về hình dáng bên ngoài, màu sắc, 

kích thƣớc, chất liệu, các bộ phận quan trọng nhất gây ấn tƣợng sâu sắc với 

ngƣời viết. 

 - Tả cây cối chú ý là cây lấy hoa hay quả, hay lấy bóng mát...đặc điểm, 

hình dáng, lợi ích của cây, hƣơng sắc, mùi vị, hoa, quả, tán lá... và sự gần gũi 

của cây với ngƣời viết... 
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 - Tả loài vật thƣờng là những con vật quen thuộc trong đời sống hàng 

ngày; chú   tả đặc điểm về hình dáng, đặc tính giống nòi riêng, màu sắc, tính 

nết, lợi ích và sự chăm sóc, tình cảm của ngƣời viết với con vật đƣợc miêu tả. 

 - Tả cảnh thƣờng là cảnh vật quen thuộc xung quanh. Khi tả cần chú ý 

các em biết rằng mỗi cảnh đều nằm trong phạm vi không gian và thời gian, đó 

là cái nền đƣợc miêu tả, cần tập trung tả những nét tiêu biểu; có thể tả cảnh lòng 

tả ngƣời, tả vật trong cảnh đó. Điều quan trọng là miêu tả làm sao ngƣời đọc 

thấy đƣợc cảm xúc trƣớc cảnh đó, tả để cảnh vật ấm tình ngƣời. 

 - Tả ngƣời là những ngƣời thân gần gũi các em. Các em đã đƣợc quan sát 

trực tiếp ngƣời đƣợc tả, tìm từ ngữ, hình ảnh và cvos cách diễn đạt sinh động, 

hay về những gì mình quan sát đƣợc (dùng những biện pháp tu từ, từ ngữ gợi 

hình gợi cảm); lời văn rõ ý, sinh động, giàu cảm xúc. 

 4.1.3. Tìm ý và lập dàn bài cho bài văn miêu tả 

 a) Đọc kĩ đề và xác định yêu cầu của đề (miêu tả đối tƣợng nào?) 

 b) Đối tƣợng miêu tả phải đƣợc ngƣời viết quan sát đƣợc và biết đến.  

 c) Lựa chọn các chi tiết cơ bản, đặc trƣng của đối tƣợng để miêu tả, 

những nét cá biệt hoặc đặc sắc. 

 d) Sắp xếp các ý và lập dàn ý cho bài văn miêu tả. (từ xa-> gần; từ trong -

> ngoài; từ trên -> xuống dƣới... theo không gian hoặc thời gian hoặc trình tự 

thông thƣờng…) 

 e) Cấu trúc bài văn miêu tả gồm phần: mở bài, thân bài và phần kết luận. 

 4.2. Luyện kĩ năng viết văn kể chuyện 

 4.2.1. Khái niệm về văn kể chuyện 

- Là loại văn dùng để kể lại một câu chuyện, một sự kiện hay một con 

ngƣời… trong đời sống xã hội đƣợc ngƣời viết sắp xếp, hƣ cấu, nhào nặn thành 

ngôn bản hấp dẫn ngƣời nghe. Bài văn kể chuyện phải có cốt truyện. Đó là hệ 

thống các biến cố tạo thành khung của câu chuyện kể. 

 - Vai trò trung tâm của bài văn kể chuyện là hệ thống nhân vật. Giữa 

nhân vật và cốt truyện có quan hệ với nhau.  
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 - Mỗi câu chuyện kể có ý nghĩa xã hội đƣợc toát lên từ nhân vật và cốt 

truyện.  

4.2.2. Tìm ý và lập dàn ý cho bài văn kể chuyện 

a) Tìm ý và lập dàn ý: Văn kể chuyện phải có nhân vật nghĩa là phải có 

chuyện về nhân vật đó.  

- Nhân vật: con ngƣời, động vật, thực vật, cỏ cây hoa lá hoặc các vật khác 

đƣợc nhân hóa.  

- Ý nghĩa câu chuyện là một triết lí hay quan niệm sống, đối nhân xử thế, 

tình cảm, nghĩa hiệp … 

* Tìm ý cho bài văn kể chuyện là đi tìm nhân vật, cốt truyện và ý nghĩa 

xã hội của câu chuyện kể. 

b) Sắp xếp các ý phù hợp với nội dung phát triển của câu chuyện mà 

ngƣời nghe thấy hợp lí và tin là có thật. 

c) Cấu trúc bài văn kể chuyện gồm phần: mở đầu, phần phát triển và phần 

kết thúc. 

 4.3. Luyện văn viết thƣ 

 4.3.1. Khái niệm về văn viết thƣ 

 - Là loại văn dùng trong các lá thƣ để bộc lộ tình cảm, lời thăm hỏi, chúc 

mừng, kể chuyện, bàn bạc, nhắn gửi… giữa con ngƣời với nhau khi không có 

điều kiện trao đổi trực tiếp.  

 - Các kiểu văn viết thƣ: thƣ thăm hỏi, thƣ chúc mừng, thƣ bàn bạc công 

việc, thƣ riêng, thƣ chung, thƣ ngoại giao… 

4.3.2. Tìm ý và lập dàn ý cho bài văn viết thƣ 

a) Tìm ý và lập dàn ý: có nhu cầu viết thƣ; mục đích viết, đối tƣợng nhận 

thƣ và nội dung. 

b) Cấu trúc bài văn viết thƣ gồm:   

- Phần mở đầu: nơi viết, thời gian viết (ngày, tháng, năm), xác lập mối 

quan hệ xƣng hô, lời chào hỏi. 

- Phần phát triển: mục đích, nội dung chính… 
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- Phần kết thúc: chia tay, lời hứa hay cám ơn…tái bút (nếu cần), kí tên.  

4.4. Luyện kĩ năng viết văn nghị luận 

4.4.1. Khái niệm về văn nghị luận 

- Văn nghị luận là một loại văn trong đó ngƣời viết, ngƣời nói đƣa ra 

những lí lẽ, dẫn chứng về một vấn đề nào đó và thông qua cách thức bàn luận 

làm cho ngƣời đọc, ngƣời nghe hiểu, tin, tán đồng những ý kiến của mình và 

hành động theo những điều mình mong muốn. 

- Văn nghị luận nhằm bàn luận với ngƣời nghe, ngƣời đọc về những vấn 

đề nảy sinh trong hiện thực. Chính vì thế, yếu tố để xây dựng nên nội dung bài 

văn nghị luận là các ý kiến, các luận điểm - khác với văn miêu tả, văn tự sự. 

- Văn nghị luận nhằm bàn bạc, trao đổi, nên tính chất đối thoại với ngƣời 

đọc, ngƣời nghe là một đặc điểm nổi bật trong văn nghị luận. 

- Có hai loại văn nghị luận: Nghị luận xã hội và nghị luận văn học. 

4.4.2. Luyện viết bài văn nghị luận xã hội 

*. Khái niệm: Nghị luân xã hội là nghị luân về vấn đề xã hội nào đó nảy 

sinh trong thực tế đời sống. Khái niệm “vấn đề xã hội” đƣợc hiểu theo nghĩa 

rộng, từ những vấn đề về kinh tế chính trị, dân số, môi trƣờng đến những tâm lý, 

đạo đức, giáo dục…. 

- Văn nghị luận xã hội đƣợc chia thành: nghị luận xã hội kiểu giải thích 

và nghị luận xã hội kiểu chứng minh. 

* Nghị luận xã hội kiểu giải thích:  

- Khái niệm: là nghị luận xã hội trong đó ngƣời viết dùng lí lẽ, dẫn 

chứng để giúp ngƣời đọc, ngƣời nghe hiểu rõ, hiểu đúng vấn đề xã hội đƣợc đƣa 

ra làm đối tƣợng bàn luận. Trong đó, thao tác giải thích là thao tác chủ yếu. 

- Cách viết bài nghị luận kiểu giải thích 

a, Điều kiện để viết tốt. 

- Ngƣời viết cần phải thật hiểu những vấn đề đƣợc đƣa ra bàn luận 

.Ngƣời viết mà chƣa hiểu thì không thẻ giải thích cho ai hiểu đƣợc. 
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- Phải xác định đúng điều ngƣời đọc còn chƣa hiểu ,còn đang băn khoăn 

thắc mắc để giải thích.Ngƣời viết caadn phải biết tự đặt mình vào vị trí của 

ngƣời đọc để có thể hình dung việc đặt câu hỏi và từ đó xác đinh cách trả lời rõ 

dàng,rành mạnh nhất. 

b, Bố cục thƣờng gặp: Bài văn nghị luận thƣờng gồm hai phần: Phần giải 

thích và phần bình luận. 

-  Phần giải thích: 

+ Ngƣời viết xác đinh đƣợc đúng vấn đề đƣợc giải thích là vấn đề gì, 

những khía cạnh nào của vấn đề cần làm sáng tỏ…. 

+ Khi viết, trƣớc hết phải giải thích các ý nghĩa khái niệm then chốt và 

giải thích ý nghĩa toàn bộ vấn đề ở bài văn. 

+ Ngƣời ta có thể giải thích một vấn đề,một ý kiến nào đó bằng cách: Nêu 

nguyên nhân xuất hiện; Làm sáng tỏ từng khía cạnh của vấn đề; Chỉ ra mối 

quan hệ của khía cạnh; Chỉ ra mối quan hệ giữa các vấn đề đƣợc giải thích với 

các vấn đề khác. 

- Phần bình luận: Trong bất kì  một bài văn nghị luận nào, dù giải thích 

hay chứng minh, ngƣời viết cũng phản đƣa ra ý kiến riêng của mình. Dù bài văn 

không yêu cầu chúng ta bình luận,chúng ta vẫn phải đƣa ra ý kiến riêng vì đó là 

đặc điểm vốn có của văn nghị luận. 

c, Cách hành văn. 

- Hành văn trong văn giải thích cần hết sức giản dị, trong về ý, sáng về 

lời. 

* Nghị luận xã hội kiểu chứng minh 

- Khái niệm: là nghị luận xã hội trong đó ngƣời viết dùng dẫn chứng và 

lý lẽ để thuyết phục ngƣời đọc, ngƣời nghe tin vào những điều mà mình trình 

bày là đúng và từ đó có hành động theo hƣớng mà mình đề xuất. Trong đó, thao 

tác chứng minh là thao tác đƣợc sử dụng chủ yếu. 

- Cách viết bài nghị luận xã hội kiểu chứng minh. 

a. Điều kiện để viết tốt. 
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+ Ngƣời viết cần xác định đƣợc điều mình chứng minh, nắm thật chắc tất 

cả các phƣơng diện của vấn đề cần chứng minh. 

+ Khi chứng minh phải có đủ bằng chứng, lý lẽ… đủ thuyết phục ngƣời 

đọc, ngƣời nghe. Có nhƣ vậy, bài chứng minh mới đƣa lại lòng tin cho họ. 

b, Bố cục thƣờng gặp. 

- Phần giải thích luận đề cần chứng minh: Đây là phần ngƣời viết cần 

xác định luận đề và phạm vi luận đề cần chứng minh. 

- Phần chứng minh: 

+ Chứng minh bằng dẫn chứng (những sự kiện, hiện tƣợng…) 

+ Chứng minh bằng lí lẽ, dẫn chứng. 

+ Kết hợp chứng minh cả bằng dẫn chứng và lí lẽ. 

- Phần bình luận. 

+ Ngƣời viết có thể đƣa ra những ý kiến riêng, đánh giá cái đúng, cái sai, 

chỉ ra ý nghĩa xã hội, chỉ ra cách vận dụng vào thực tế… của những điều đã bàn 

bạc. Việc bình luận nhƣ vậy giúp bài văn có chiều sâu hơn, có tính thuyết phục 

cao hơn. 

c, Cách hành văn: Bài văn chứng minh không chỉ đòi hỏi phải có bằng 

chứng, dẫn chứng mà còn càn phải đạt đƣợc cái “minh”, cái sáng rõ trong cách 

trình bày. Bài văn chứng minh cần phải là bài văn rành mạch trong ý tứ và sáng 

sủa trong câu chữ. 

4.4.3. Luyện viết bài văn nghị luận văn học 

 4.5. Luyện kĩ năng viết đơn từ 

 4.5.1. Khái niệm đơn từ 

Là loại giấy từ mang tính chất hành chính có yêu cầu riêng theo khuôn 

mẫu hoặc không để gửi đến cá nhân hay tập thể nào đó đề đạt nguyện vọng của 

ngƣời viết. Ví dụ đơn xin nghỉ học, đơn xin gia nhập đoàn TNCS HCM… 

 4.5.2. Cách viết đơn từ 

 - Đơn theo mẫu: Đơn đƣợc in sẵn, ngƣời viết  chỉ điền thông tin cần thiết 

theo mẫu và thực hiện các yêu cầu mà lá đơn đề ra. 
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 - Đơn không có mẫu: Đơn có cấu trúc 3 phần.  

+ Phần mở đầu có tiêu ngữ (quốc hiệu: Cộng hòa…), tiêu đề đơn (tên 

đơn), nơi nhân đơn (kính gửi).  

+ Phần triển  khai: tự giới thiệu (tùy theo mục đích đơn làm rõ lí lịch của 

ngƣời viết: tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc,  nơi ở hiện nay, trình độ văn hóa, 

nghề nghiệp, nơi công tác..) 

Trình bày nội dung chính của đơn: nguyện vọng, yêu cầu…(cần viết rõ 

ràng) 

+ Phần kết thúc: ngày tháng viết đơn, kí  và ghi rõ họ tên. Nếu có ghi chú 

thì ghi góc trái, phía dƣới của đơn.  

 4.6. Luyện kĩ năng viết biên bản 

 4.6.1. Khái niệm về biên bản 

 - Là loại văn bản ghi chép lại một cách trung thực, tại chỗ những sự việc, 

diễn biến nào đó đã hoặc đang xảy ra với các chi tiết, hành động, lời nói… một 

cách đầy đủ, chính xác, khách quan làm bằng chứng để lƣu giữ lại. Ví dụ biên 

bản một cuộc họp, bàn giao tài sản, tai nạn giao thông….  

 - Căn cứ tính chất công việc mà có các loại văn bản khác nhau, ví dụ biên 

bản hội nghị, biên bản hành chính công vụ, biên bản có tính chất pháp luật… 

 4.6.2. Cách viết biên bản 

 a) Phần mở đầu: tiêu ngữ, tên biên bản, thời gian, địa điểm, thành phần, lí 

do,… 

 b) Phần chính: ghi nội dung chính,  diễn biến sự việc xảy ra một cách cụ 

thể (ý chính, cơ bản) chính xác và đầy đủ.  

 c) Phần cuối: thời gian kết thúc hội nghị 

 * Lƣu ý: Biên bản lập xong phải đƣợc đọc thông qua hội nghị để kiểm tra 

tính chính xác của sự việc xảy ra và biểu quyết thông qua. Các văn bản đi  kèm 

có thể ghi thêm tập đính kèm theo văn bản.   

 4.7. Luyện kĩ năng viết báo cáo 

 4.7.1. Báo cáo 
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 - Là loại văn bản thƣờng dùng để trình bày kết quả các công việc đã làm 

hoặc đang làm của cá nhân hay tập thể để gửi đến cá nhân hay tập thể hay trình 

bày sự việc đột xuất nào đó.  

 - Báo cáo chia theo thời gian (báo cáo thƣờng kì hay bất thƣờng); báo cáo 

chia theo nội dung (báo cáo chính trị hay khoa học)… 

 4.7.2. Cách viết báo cáo 

 a) Phần mở đầu: quốc hiệu, tên báo cáo, tên tổ chức viết báo cáo và số 

báo cáo ghi góc trái.  

 b) Phần chính: ND của báo cáo tùy theo đặc điểm loại báo cáo 

 c) Phần cuối: địa điểm, thời gian báo cáo, kí và ghi rõ họ tên (các phụ lục 

đi kèm báo cáo)  

E. CÂU HỎI, HƢỚNG DẪN BÀI TẬP, THẢO LUẬN 

Bài 1: Hãy viết bài văn miêu tả (Mỗi nhóm chọn 1 trong các đề bài sau): 

 1. Em hãy tả chiếc cặp sách của em. 

 2. Em hãy tả một con vật mà em yêu thích nhất. 

 3. Em hãy tả một ngƣời thân trong gia đình em. 

 4. Em hãy tả quanh cảnh sân trƣờng trong giờ ra chơi. 

Bài 2: Hãy viết bài văn kể chuyện (chọn 1 trong 2 đề bài sau): 

 1. Em hãy kể lại câu chuyện Cây khế. 

 2. Kể lại bằng văn xuôi câu chuyện Con cáo và tổ ong  

Bài 3: Hãy viết bài văn viết thƣ (chọn 1 trong 2 đề bài sau): 

 1. Hãy viết thƣ cho ngƣời thân kể về việc học tập của em tại trƣờng Đại 

học Tân Trào. 

 2. Hãy viết thƣ cho Thầy hoặc Cô giáo đã từng dạy mình kể về việc học 

tập của em tại trƣờng Đại học Tân Trào. 

Bài 4: Hãy viết lá đơn (chọn 1 trong 2 đề bài sau): 

 1. Đơn xin nghỉ học 

 2. Đơn xin học lớp ngoại ngữ buổi tối tại trƣờng. 

Bài 5: Hãy viết bài văn (chọn 1 trong 2 đề bài sau): 
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 1. Biên bản sinh hoạt lớp. 

 2. Biên bản đại hội chi đoàn của lớp. 

Bài 6: Hãy viết một bài nghị luận về câu tục ngữ "Gần mực thì đen, gần đèn thì 

rạng" 

 *. Chuẩn bị nội dung bài học sau: Đọc và soạn chƣơng V. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

TÍN CHỈ 2: CHƯƠNG V: RÈN LUYỆN KĨ NĂNG NGHE – NÓI 

(5T = 2LT + 3TH) 

 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức:  

- Mục đích, yêu cầu của việc rèn luyện kĩ năng nghe – nói trong hoạt 

động dạy - học và hoạt động giao tiếp hàng ngày. 

- Một số hình thức nghe – nói, các nhân tố giao tiếp tham gia vào quá 

trình nghe – nói. 

- Các điều kiện cần thiết để nghe - nói có hiệu quả, các bƣớc chuẩn bị bài 

nói và những nguyên tắc cơ bản khi thực hiện bài nói; các cách nghe khác nhau. 

2. Kĩ năng:  

- Ứng dụng đƣợc các kĩ năng nghe - nói trong hoạt động giao tiếp và hoạt 

động dạy học ở trƣờng tiểu học. 

- Chuẩn bị bài nói và thực hiện bài nghe - nói có hiệu quả. 

- Nghe – nói tốt những nội dung thông thƣờng. 

3. Thái độ: 

- Sinh viên nhận thức đƣợc vai trò, tầm quan trọng của việc nghe – nói. 

Tích cực rèn luyện thực hành để nhanh chóng hình thành kĩ năng nghe – nói. 

- Có ý thức rèn luyện kĩ năng nghe – nói trong hoạt động sƣ phạm ở 

trƣờng  Tiểu học. 
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- Sinh viên hứng thú tham gia các hoạt động học tập trên lớp, có tinh 

thần, thái độ tích cực trong việc tìm hiểu, nghiên cứu về bài học. 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên: 

- Tài liệu bắt buộc: 

[1]. Nguyễn Quang Ninh – chủ biên, (2007), Tiếng việt thực hành, 

NxbGD & ĐHSP, Hà Nội. 

- Kế hoạch giảng dạy, đề cƣơng bài giảng, tài liệu học tập. 

- Tài liệu tham khảo: 

[2]. Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Văn Hiệp (1997), Tiếng Việt thực 

hành, NxbGD, Hà Nội. 

[3]. Đào Ngọc, Nguyễn Quang Ninh (2001), Rèn kĩ năng sử dụng Tiếng 

Việt, NxbGD, Hà Nội. 

[4]. Bùi Minh Toán, Lê A, Đỗ Việt Hùng (1996), Tiếng Việt thực hành, 

NxbGD, Hà Nội. 

[5]. Phan Thiều (2001), Rèn luyện ngôn ngữ, NxbGD, Hà Nội. 

[6]. Lê A, Đinh Thanh Huệ (1997), Tiếng Việt thực hành, NxbGD & 

ĐHSP, Hà Nội. 

[7]. Đỗ Hữu Châu (2001), Đại cƣơng ngôn ngữ học – ngữ dụng học, 

NxBGD, Hà Nội. 

[8]. Diệp Quang Ban (2009), Giao tiếp, diễn ngôn và cấu tạo của văn 

bản, NxBGD, Hà Nội. 

2. Sinh viên: 

- Sách giáo trình, vở ghi chép, đề cƣơng chi tiết học phần. 

- Đọc tài liệu học tập, chuẩn bị nội dung kiến thức trƣớc khi lên lớp, thực 

hiện các bài tập GV giao. 

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học 

1. Phƣơng pháp dạy học 

- Giao tiếp, thuyết trình, đặt vấn đề, thảo luận nhóm. 
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- So sánh, đối chiếu với thực tế dạy học ở trƣờng tiểu học. 

2. Phƣơng tiện dạy học 

- Thuyết trình ngôn ngữ, ĐCBG, tài liệu học tập, trình chiếu powerpoint. 

D. Nội dung dạy học: 

5.1. Tìm hiểu chung về việc rèn luyện kĩ năng nghe - nói 

5.5.1. Mục đích, yêu cầu rèn kĩ năng nghe - nói 

 - HĐ giao tiếp đƣợc thực hiện dƣới hai hình thức: GT bằng lời (ngƣời 

nghe - ngƣời nói); GT bằng chữ viết (ngƣời viết - ngƣời đọc); GT bằng lời có 

trƣớc, GT bằng chữ viết có sau. 

 - GT bằng lời lời diễn ra mọi nơi, mọi lúc thuộc các lĩnh vực vực khác 

nhau của đời sống con ngƣời. Nhƣ vậy, kĩ năng nghe - nói rất quan trọng và cần 

thiết đối với con ngƣời trong xã hội. 

 - Trong nhà trƣờng, kĩ năng nghe - nói là yêu cầu nghiệp vụ SP đối với 

ngƣời GV TH. Chính GV có kĩ năng tốt làm mẫu để rèn luyện cho HS. 

 - Đối với GV: kĩ năng nghe - nói để giảng dạy, giao tiếp với đồng nghiệp, 

phụ huynh HS, HS, hội họp, thảo luận…. 

 - Đối với HS: là một công cụ để giao tiếp, tƣ duy và học tập. 

 - Một số câu tục ngữ, ca dao khuyên bảo con ngƣời sử dụng lời nói trong 

giao tiếp nhƣ:  

 - Ăn có nhai, nói có nghĩ. 

 - Lời nói chắng mất tiền mua 

 Lựa lời  mà nói cho vừa lòng nhau. 

 - Học ăn học nói, học gói, học mở...  

- Một trong những “tiêu chuẩn” hàng đầu của vẻ đẹp con ngƣời là “ăn 

nói”  phải mặn mà, phải có nét duyên: 

 - “Một thƣơng tóc bỏ đuôi gà 

 Hai thƣơng ăn nói mặn mà, có duyên” 
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Quan niệm xƣa cho rằng “tóc bỏ đuôi gà, má lúm đồng tiền”  là vẻ đẹp 

hình thể, vẻ đẹp bề ngoài; còn “ăn nói mặn mà có duyên”  là vẻ đẹp của tâm 

hồn bên trong, luôn bền vững với năm tháng, với thời gian… 

+ “Đất tốt trồng cây rƣờm rà 

Những ngƣời thanh lịch nói ra dịu dàng” 

  

+ “Ngƣời thanh tiếng nói cũng thanh 

Chuông kêu chuông đánh bên thành cũng kêu” 

+ "Kim vàng ai nỡ uốn câu 

Ngƣời khôn ai nỡ nói nhau nặng lời” 

Hoặc chê bai những ngƣời ăn nói vụng về nhƣ: 

 + Ăn không nên đọi, nói không nên lời. 

 + Ấp a ấp úng  nhƣ ngậm hạt thị.  

 5.1.2. Một số hình thức nghe - nói 

 a. Đơn thoại 

 Là hình thức nói cho 1 hoặc nhiều ngƣời nghe mà không có sự luân 

chuyển vai. Ngƣời nói hoàn toàn chủ động ND bài nói và cần có sự chuẩn bị từ 

trƣớc; tạo ra hoạt động giao tiếp hấp dẫn ngƣời nghe. 

b. Hội  thoại 

Là hình thức nói có sự luân chuyển vai giữa ngƣời nói và ngƣời nghe 

(hoạt động trao lời và đáp lời); có sự vận động lời nói và thƣơng lƣợng lời nói;  

Ngƣời nói có quyền chủ động chủ đề bài nói, ngƣời nghe cũng có thể 

ngừng bài nói của ngƣời đang nói bằng hành động hay cử chỉ, thái độ hoặc cùng 

tham gia thay đổi chủ đề của cuộc hội thoại.  

 5.2. Luyện kĩ năng nói 

 5.2.1. Những điều kiện để nói có hiệu quả 

 - Nội dung bài nói là điều kiện quan trọng nhất để đảm bảo hiệu quả của 

việc nói. Nội dung mới mẻ, phong phú, gắn liền với suy nghĩ tình cảm của 

ngƣời nghe thì sẽ có sức lôi cuốn. 
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 - Sự hiểu biết sâu rộng, phong phú của ngƣời nói làm cho bài nói có sức 

lôi cuốn, thuyết phục, hấp dẫn hơn. Muốn vậy, ngƣời nói cần thƣờng xuyên trau 

dồi kiến thức. 

 - Uy tín của ngƣời nói góp phần nâng cao hiệu quả của lời nói. 

 - Giọng nói tốt, biết điều chỉnh ngữ điệu phù hợp với nội dung bài nói và 

hoàn cảnh nói cũng là điều kiện góp phần vào hiệu quả lời nói. 

 5.2.2. Chuẩn bị bài nói 

 - Xác định mục đích nói: Nói với ai và nói để làm gì? 

 - Chuẩn bị nội dung trình bày là bƣớc quan trọng nhất: Nói cái gì? Nội 

dung cần theo một đề cƣơng cụ thể. Đề cƣơng càng chi tiết, cẩn thận thì hiệu 

quả giao tiếp càng cao. 

 - Dự kiến phƣơng pháp trình bày: Nói nhƣ thế nào? Cùng một nội dung, 

với những đối tƣợng khác nhau, mục đích khác nhau sẽ có những cách trình bày 

khác nhau. 

 5.2.3. Thực hiện giao tiếp 

 - Nói theo đúng đề cƣơng đã lập sẵn (ba phần: mở đầu, triển khai, kết 

thúc). Không đọc thuộc lòng mà phải thể hiện đƣợc đề cƣơng thành lời nói 

mạch lạc, rõ ràng, sinh động. 

 - Chú ý theo dõi diễn biến tâm lí của ngƣời nghe để điều chỉnh kịp thời 

cách nói nhằm duy trì sự hứng thú của ngƣời nghe với bài nói. 

 - Bình tĩnh, tự tin khi nói. Ngữ điệu phù hợp với bài nói và hoàn cảnh nói. 

 - Thái độ chân thành, cử chỉ phù hợp, tạo đƣợc sự đồng cảm giữa ngƣời 

nói với ngƣời nghe. 

 - Một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu. 

* 11 nguyên tắc dẫn đến thành công khi thực hiện bài nói:  

 1. Có tác phong sinh động, tƣ thế rắn rỏi. 

 2. Nắm vững tâm lí ngƣời nghe; 

 3. Mở đầu nói sinh động gây sự chú ý; 

 4. Có giao cảm bằng mắt giữa ngƣời nói và ngƣời nghe; 
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 5. Thái độ chân thành; 

 6. Giọng nói tốt, nhiệt tình, lôi cuốn; 

 7. Điệu bộ, cử chỉ phù hợp gây ấn tƣợng; 

 8. Không thể hiện sự nóng nảy hay mệt mỏi; 

 9. Điểu chỉnh giọng nói phù hợp; 

 10. Trang phục phù hợp với ngữ cảnh; 

 11. Biết kết bài nói đúng lúc, có sức thuyết phục.  

 5.3. Luyện kĩ năng nghe 

 5.3.1. Các hình thức nghe 

 - Nghe trong hội thoại 

 - Nghe trong đơn thoại 

 5.3.2. Những điều kiện để nghe có hiệu quả 

 - Cần xác định mục đích nghe 

 - Có hứng thú với ND bài nói 

 - Có sự hiểu biết nhất định với ND bài nói; 

 - Có trí nhớ, ghi nhớ tốt; 

 - Có sức khỏe tốt;  

 5.3.3. Cách nghe 

 - Tùy theo từng ND bài nói, chủ đề nào thì cần có cách nghe phù hợp  

 - Nghe để nắm vững ND cơ bản bài nói; 

 - Nghe và ghi chép ND cần thiết: vừa nghe vừa ghi điều cốt lõi; hoặc 

nghe xong dùng trí nhớ ghi chép lại lại (hồi tƣởng) lại ND; 

 5.3.4. Một số kĩ năng cần rèn luyện khi nghe 

 - Nghe và biết phát hiện ra những vấn đề chính; 

 - Nghe và ghi chép nhanh những vấn đề chính, chi tiết hay tình tiết quan 

trọng làm dẫn chứng; 

 - Duy trì sự chú ý liên tục trong suốt quá trình nghe; 

E. CÂU HỎI, HƢỚNG DẪN THẢO LUẬN, BÀI TẬP 

 1. Câu hỏi củng cố bài học 
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 - Mục đích, yêu cầu của việc rèn luyện kĩ năng nghe nói đối với GV và 

HS là gì? Có những hình thức nghe – nói nào? Lấy ví dụ cụ thể? 

 - Nêu các điều kiện để nghe - nói có hiệu quả? Trƣớc khi nói cần chuẩn bị 

những gì? Cách lắng nghe tích cực? 

 2. Hƣớng dẫn SV tự học. Thảo luận 

 Bài 1. Làm việc cá nhân: Giới thiệu bản thân với các bạn cùng lớp 

 Bài 2: Thảo luận nhóm: Nói theo chủ đề 

 - Chủ đề 1: Hùng biện về "Lí tƣởng sống của thanh niên hiện nay". 

 - Chủ đề 2: Hùng biện: “Sinh viên Sƣ phạm với nghề dạy học hiện nay” 

 - Chủ đề 3: Cảm nghĩ của em khi đƣợc học ở Trƣờng Đại học Tân Trào. 

 - Chủ đề 4: Giới thiệu về một trong những danh lam thắng cảnh hoặc đặc 

sản của Tỉnh Tuyên Quang. 

 Bài 3: Truyền tin 

 - SV soạn một bản tin ngắn ít nhất 5 câu  

 - Truyền tin trong nhóm (5-7 SV) SV cuối cùng nói to tin đó và đối chiếu 

xem ND tin đƣợc truyền có chính xác không? (Tam sao thất bản) 

 Bài 4: Thi hùng biện 

 Mỗi SV chuẩn bị đề cƣơng cho một bài hùng biện và nói trƣớc tập thể lớp 

theo các chủ đề sau: 

 1. Bệnh vô cảm trong giới trẻ hiện nay 

 2. Sinh viên với bạo hành trẻ em hiện nay. 

 3. Sinh viên với phòng chống ma túy học đƣờng. 

 4. Bác Hồ - Ngƣời là niềm tin trong mỗi chúng ta. 

 *. Hƣớng dẫn SV về đọc và soạn chƣơng 6. Làm các bài tập trong giáo 

trình. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TÍN CHỈ 2: CHƯƠNG VI: 

 RÈN LUYỆN KĨ NĂNG DÙNG TỪ VÀ KĨ NĂNG CHÍNH TẢ 

(5T = 2LT + 3TH) 

 

A. MỤC TIÊU 

 1. Kiến thức: SV nắm đƣợc những yêu cầu của việc dùng từ phải đúng 

âm thanh, đúng nghĩa, đúng phong cách văn bản; tìm hiểu nguyên nhân một số 

lỗi dùng từ và cách chữa. Hiểu đƣợc các quy tắc viết hoa và quy tắc phiên âm 

tiếng nƣớc ngoài. 

 2. Kỹ năng: Có kĩ năng dùng từ đúng, chính xác về hình thức ngữ âm, 

nội dung ngữ nghĩa, phong cách, khả năng kết hợp của từ. Biết phát hiện lỗi sai 

và chỉ ra cách chữa. 

 3. Thái độ: Ý thức sử dụng từ ngữ đúng nghĩa, ý thức giữ gìn sự trong 

sáng của tiếng Việt. 

B. CHUẨN BỊ 

1. Giảng viên: 

- Tài liệu bắt buộc: 

[1]. Đào Ngọc, Nguyễn Quang Ninh (2001), Rèn kĩ năng sử dụng Tiếng 

Việt, NxbGD, Hà Nội. 

[2]. Nguyễn Quang Ninh – chủ biên, (2007), Tiếng việt thực hành, 

NxbGD & ĐHSP, Hà Nội. 

- Kế hoạch giảng dạy, đề cƣơng bài giảng, tài liệu học tập 

- Tài liệu tham khảo: 

[3]. Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Văn Hiệp (1997), Tiếng Việt thực 

hành, NxbGD, Hà Nội. 

 [4]. Bùi Minh Toán, Lê A, Đỗ Việt Hùng (1996), Tiếng Việt thực hành, 

NxbGD, Hà Nội. 

[5]. Phan Thiều (2001), Rèn luyện ngôn ngữ, NxbGD, Hà Nội. 
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[6]. Lê A, Đinh Thanh Huệ (1997), Tiếng Việt thực hành, NxbGD & 

ĐHSP, Hà Nội. 

[7]. Đỗ Hữu Châu (2001), Đại cƣơng ngôn ngữ học – ngữ dụng học, 

NxBGD, Hà Nội. 

[8]. Diệp Quang Ban (2009), Giao tiếp, diễn ngôn và cấu tạo của văn 

bản, NxBGD, Hà Nội. 

2. Sinh viên: 

- Sách giáo trình, vở ghi chép, đề cƣơng chi tiết học phần. 

- Đọc tài liệu học tập, chuẩn bị nội dung kiến thức trƣớc khi lên lớp, thực 

hiện các bài tập GV giao. 

C. PHƢƠNG PHÁP, PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC 

1. Phƣơng pháp dạy học 

- Giao tiếp, thuyết trình, đặt vấn đề, thảo luận nhóm. 

- So sánh, đối chiếu với thực tế dạy học ở trƣờng tiểu học. 

2. Phƣơng tiện dạy học 

- Thuyết trình ngôn ngữ, ĐCBG, tài liệu học tập, trình chiếu powerpoint. 

D. NỘI DUNG DẠY HỌC 

 6.1. Những yêu cầu của việc dùng từ 

 - Mỗi ngôn ngữ đều có một hệ thống từ vựng riêng. Trong đó, từ và từ 

vựng đƣợc nghiên cứu ở chuyên ngành Từ vựng - ngữ nghĩa học. Đối với tiếng 

Việt, Từ vựng - ngữ nghĩa đóng vai trò quan trọng để thực hiện nhiệm vụ đặt ra 

cho các trƣờng học bậc phổ thông là: dạy tiếng Việt không chỉ cung cấp kiến 

thức cơ bản về tiếng Việt mà còn dạy nó với vai trò trang bị cho các em một 

phƣơng tiện ngôn ngữ để nghiên cứu, học tập, tƣ duy và giao tiếp đạt kết quả 

tốt. 

- "Từ vựng - ngữ nghĩa  tiếng Việt" là tài liệu chủ yếu giúp cho học sinh - 

sinh viên  nhận nhận thức và hiểu rõ về từ vựng tiếng Việt. Qua đó, các em vận 

dụng và sử dụng từ đúng, chính xác, phù hợp với các phong cách chức năng. 
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- Từ là đơn vị cơ bản, có sẵn của ngôn ngữ (tiếng Việt), có hình thức ngữ 

âm cố định, bất biến và có ý nghĩa, có đặc điểm về cấu tạo và ngữ pháp, có 

chức năng tạo câu. 

 - Từ có 2 đặc điểm cơ bản: 

+ Đặc điểm về hình thức ngữ âm: Từ tiếng Việt có tính bất biến về hình 

thức ngữ âm. Định nghĩa về từ đã khẳng định đơn vị ngữ âm tạo nên hình thức 

ngữ âm của từ tiếng Việt là âm tiết, số lƣợng âm tiết trong một từ có thể là một 

âm tiết (nhà, sông, áo, đẹp...) hoặc một số âm tiết (mì chính, xe đạp, ốc nhồi...). 

Bên cạnh đó, từ tiếng Việt có trƣờng hợp ranh giới của từ trùng với ranh giới 

của âm tiết. Đặc tính này không có nghĩa ranh giới của một âm tiết cũng là ranh 

giới của một từ, và cũng không có nghĩa là âm tiết là từ. 

  Hình thức ngữ âm của từ tiếng Việt cố định, bất biến ở mọi vị trí, quan 

hệ và chức năng ngữ pháp khác nhau trong câu. Nghĩa là từ trong từ điển và từ 

trong câu nói không thay đổi về hình thức ngữ âm. Hình thức ngữ âm của một 

số từ tiếng Việt có khả năng gợi tả, có giá trị biểu hiện rất cao. Đó là các từ 

tƣợng hình, tƣợng thanh. Ví dụ: từ tƣợng thanh rì rào, róc rách, rì rầm, ầm 

ầm...bản thân các từ gợi lên âm thanh của hiện tƣợng; hoặc từ tƣợng hình  khúc 

khuỷu, gồ ghề... trong trƣờng hợp khít, sít, thít, tịt...vần it gợi ra trạng thái các 

vật sát nhau, liền nhau; vần eo  trong cong queo, khoeo... biểu thị trạng thái tính 

chất thắt lại, không thẳng của sự vật. 

+ Đặc điểm ngữ pháp của từ là những đặc điểm quyết định và chi phối 

đặc điểm ngữ nghĩa, khả năng tạo câu của từ; thể hiện ở hai phƣơng diện nhƣ: 

khả năng kết hợp và khả năng đảm nhiệm các thành phần ngữ pháp trong câu, 

khả năng chi phối các thành tố phụ trong cụm từ; 

Ngoài ra, từ còn là đơn vị có sẵn trong ngôn ngữ. Nói đến tính có sẵn của 

từ cũng là nói đến tính xã hội, bắt buộc của từ, đến chức năng lƣu trữ của từ. 

Mỗi từ là một bình chứa nho nhỏ của ngôn ngữ chứa đựng những kinh nghiệm 

sống, văn hóa, xã hội của con ngƣời. 
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Mỗi một ngôn ngữ khi đạt đến một trình độ phát triển nào đó đƣợc cộng 

đồng sử dụng và áp đặt cho những chuẩn mực nhất định về mặt ngữ âm, từ 

vựng, ngữ pháp. Việc áp dụng nó không dễ dàng mà là cả quá trình thử nghiệm. 

Tiểu chí chuẩn tiếng Việt ở nhiều phƣơng diện và các lĩnh vực cụ thể phù hợp 

và mang tính văn hóa, tính dân tộc của nƣớc ta đƣợc mọi thành viên trong cộng 

đồng chấp nhận, sử dụng và tuân theo. 

6.1.1. Dùng từ phải đúng âm thanh 

Từ gồm 2 mặt: âm thanh (hình thức) và ý nghĩa (nội dung)  

VD: học (âm thanh: hình thức ngữ âm, vỏ âm thanh h-ọ-c; ý nghĩa của từ: 

chỉ hoạt động con ngƣời tiếp nhận tri thức nhân loại) 

học tập (âm thanh: h-ọ-c t-ậ-p; ý nghĩa: chỉ hoạt động con ngƣời tiếp 

nhận tri thức kiến thức có tổ chức trong nhà trƣờng) 

Bất kì một từ nào cũng có hình thức âm thanh và nội dung ngữ nghĩa của 

nó. Nếu dùng từ mà không đúng âm thanh thì sẽ dẫn đến việc không đúng nghĩa 

nên ngƣời đọc sẽ hiểu sai hoặc khó hiểu.  

Từ đúng Từ dùng sai 

bất mãn mất mãn 

khẳng định khảng định 

xán lạn sáng lạng 

yếu điểm điểm yếu… 

 

6.1.2. Dùng từ phải đúng nghĩa 

Khi dùng từ, chúng ta cần hiểu rõ nghĩa của từ. Mỗi từ có ý nghĩa riêng (ý 

nghĩa từ vựng và ý nghĩa ngữ pháp đối với các thực từ; chỉ có ý nghĩa ngữ pháp, 

biểu hiện quan hệ ngữ pháp đối với hƣ từ). Khi nói/ viết chúng ta dùng từ đúng 

nghĩa, đúng với SVHT mà từ gọi tên. 

Dùng từ phải đúng ý nghĩa, vì ý nghĩa của từ là một trong hai mặt của từ, 

đƣợc cộng đồng xã hội thừa nhận và sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Thông 

thƣờng các ý nghĩa này đƣợc ghi lại trong các từ điển giải thích. Khi sử dụng từ 
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ngữ cần đảm bảo từ đó chỉ đúng hiện thực khách quan (sự vật, hành động, tính 

chất...) đƣợc nói đến; từ ngữ đó đƣợc dùng phải biểu thị khái niệm cần diễn đạt, 

phải phán ánh đúng thái độ, tình cảm của ngƣời viết, ngƣời nói đối với hiện 

thực khách quan đƣợc nói tới. 

 Khi sử dụng từ ngữ, cần chú ý dùng từ phải đúng đặc điểm ngữ pháp của 

chúng. Chúng ta biết rằng từ là đơn vị dùng để tạo câu. Các từ kết hợp với nhau 

tạo thành các câu, từ không chỉ có hình thức ngữ âm và ý nghĩa mà còn có đặc 

điểm ngữ pháp. Đối với tiếng Việt, đặc điểm ngữ pháp của từ thể hiện rõ nhất ở 

khả năng kết hợp, chức năng ngữ pháp của từ trong câu, từ sẽ đóng vai trò đảm 

nhận chức năng ngữ pháp nào đó và tuân theo những đặc điểm ngữ pháp nhất 

định. 

Dùng từ đúng ý nghĩa (sắc thái ý nghĩa, sắc thái biểu cảm và phạm vi sử 

dụng); chú ý đến dẫy từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa trong tiếng Việt: 

-  sợ khác sợ hãi về sắc thái ý nghĩa 

- chết khác hi sinh về sắc thái biểu cảm 

- Cách dùng các từ đồng nghĩa hợp nghĩa trong câu: Hiệp thợ này nhanh 

làm mau nên chóng xong.  

- So sánh nghĩa từ sống với chết. Nghĩa của từ sống trong câu: Sinh viên 

đƣợc thực hành trên máy sống. 

Phân tích ví dụ sau:  

VD1: Bố mẹ em làm nghề mua bán ngoài chợ. 

 Từ mua bán là từ ghép hợp nghĩa, 2 tiếng đều có nghĩa. Nghĩa của từ 

ghép này là chỉ việc “buôn bán, kinh doanh, ….”. Nguyên nhân các em dùng từ 

ghép này sai do chƣa hiểu đúng nghĩa từ đứng sau từ nghề; do vốn từ của các 

em còn nghèo nàn hoặc do hạn chế về mặt tƣ duy và cách lựa chọn sử dụng 

ngôn ngữ. 

VD2:  Mùa xuân hoa nở trắng. Từng chùm ong bƣớm đến hút mật. 
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 Câu văn miêu tả vào mùa xuân, hoa nở rất đẹp nên từng đàn ong bƣớm 

bay đến hút mật. Từ chùm không dùng chỉ cho ong, bƣớm mà dùng cho hoa 

quả. 

 6.1.3. Dùng từ phải đúng phong cách văn bản 

Mỗi phong cách văn bản có những đòi hỏi nhất định về mặt dùng từ. Với 

văn bản KH, đó là tính chính xác, chặt chẽ của hệ thống các thuật ngữ KH; với 

VB hành chính, đó là tính khuôn mẫu của hệ thống các từ ngữ công văn, sự 

vụ… Bên cạnh đó, có một số từ ngữ chỉ đƣợc dùng trong một loại phong cách, 

lại có từ ngữ dùng nhiều phong cách khác nhau. 

Ví dụ:  các từ ăn, đi, ở, đứng… dùng nhiều phong cách; các từ phản ứng, 

di truyền, cú pháp, văn bản…chỉ dùng chủ yếu trong phong cách KH. 

Trong từ vựng, đại đa số các từ là từ đa phong cách (từ đƣợc sử dụng 

trong nhiều phong cách khác nhau) nhƣng cũng có một số từ chuyên dùng cho 

một hoặc một số phong cách chức năng nhất định. Chính vì vậy, từ ngữ đƣợc sử 

dụng trong văn bản phải đƣợc lựa chọn sao cho phù hợp với phong cách chức 

năng của văn bản. 

 6.2. Một số lỗi dùng từ  

 6.2.1. Dùng từ do không nắm đƣợc hình thức âm thanh 

 - Không nắm chắc hình thức âm thanh chuẩn:  

Từ đúng Từ dùng sai 

bàng quan bàng quang 

xán lạn sáng lạng 

cảm khái cảm khoái… 

 - Lẫn lộn âm nọ với âm kia 

Từ đúng Từ dùng sai 

đúng đắn đứng đắn 

tinh túy tinh tế 

khắc phục khuất phục… 

 - Phát âm sai dẫn đến viết sai 
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Từ đúng Từ dùng sai 

báo cáo bá cáo 

no đói lo đói 

khúc khuỷu khúc khỉu… 

 Phân tích ví dụ sau: 

 VD1: Cô có nƣớc gia trắng hồng, khuân mặt hình trái soan, đôi mắt chòn 

soe nhƣ hòn bi ve. 

VD2: Cụ cầm một cái gậy trống đi, tôi chông rất thƣơng. 

Phân tích lỗi: ở VD1 từ “nƣớc gia, khuân mặt, trái soan, chòn soe" là các 

từ dùng sai về hình thức âm thanh của từ dẫn đến khó hiểu. Để miêu tả đôi mắt 

của con ngƣời, câu văn dùng nhƣ hòn bi ve không hợp lí, làm cho câu buồn 

cƣời.  

 Ở VD2 các từ (gậy trống đi ) và (chông) là các từ dùng sai về hình thức 

âm thanh của từ dẫn đến nghĩa của từ không phù hợp (lỗi sai chính tả).  

 Cách dùng đúng các từ (gạch chân) dƣới đây: 

 - Trân trọng! 

 - Tôi xin chân thành cảm ơn! 

 - Câu chuyện kể 

 - Truyện kể 

 - Kể chuyện… 

 6.2.2. Dùng từ sai do không nắm đƣợc nội dung ngữ nghĩa 

 - Do không hiểu rõ ràng, chắc chắn nghĩa của từ 

 VD: Nguyễn Đình Chiểu đã đƣợc chứng thực bao cảnh tàn bạo của bọn 

thực dân xâm lƣợc. (chứng kiến) 

 - Không hiểu rõ sắc thái biểu cảm của từ 

 VD: Bọn giặc tỏ ra hết sức gan gạ, chúng nhất định không chịu hạ súng 

nhƣợng bộ binh lính của chúng ta. (ngoan cố, đầu hàng bộ đội) 

 - Không hiểu đƣợc sắc thái phong cách của từ 
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 VD: Cuộc tranh cãi về vấn đề phƣơng pháp học tập diễn ra rất sôi nổi. 

(tranh luận/ thảo luận) 

 Tháng trƣớc, tổng thống Pháp đã cùng vợ sang thăm Việt Nam. (phu 

nhân: do dùng từ tổng thống nên dùng từ phu nhân có sự hài hòa sắc thái trang 

trọng của từ) 

 6.2.3. Dùng từ sai do không nắm đƣợc khả năng kết hợp của từ 

 Lỗi này chủ yếu do ngƣời viết không nắm đƣợc mối quan hệ ý nghĩa hoặc 

quan hệ ngữ pháp giữa các từ khi chúng kết hợp với nhau để tạo câu 

 VD: Từ ngày đƣợc giác ngộ cách mạng, anh ấy luôn giữ đƣợc lập trƣờng 

trong sạch của mình. (vững vàng, đúng đắn) 

VD: Bạn có tấm lòng tốt và nhanh nhảu. 

  Phân tích lỗi: Giải nghĩa nhanh nhảu là tính từ chỉ tính chất về cách nói 

năng của con ngƣời rất nhanh. Câu văn kể bạn có tấm lòng tốt thì không thể 

dùng nhanh nhảu. Nguyên nhân các em dùng từ này sai do chƣa hiểu đúng 

nghĩa của từ láy và đặc điểm ngữ pháp, khả năng kết hợp của từ trong câu cụ 

thể. 

VD: Em rất thích cây bằng lăng cẩn thận. 

 Phân tích lỗi: Từ cẩn thận  thuộc từ loại tính từ. Cây băng lăng là loại  

cây cối nên không thể nói cây bằng lăng cẩn thận đƣợc. Đây là câu mắc lỗi sai 

về dùng từ không đúng đặc điểm ngữ pháp nên tạo câu văn đọc lủng củng, khó 

hiểu. 

 6.2.4. Dùng từ sai do không chú ý hoàn cảnh nói năng, dùng từ sáo 

rỗng 

 - Lỗi này do ngƣời viết không chú ý đến hoàn cảnh nói năng (từ ngữ dùng 

trong văn nói và trong văn viết) 

 VD: chú ý trƣờng hợp Bộ đội ta chiến đấu cực kì dũng cảm. (văn nói 

dùng cực kì; văn viết dùng rất) 

 - Lỗi dùng từ sáo rỗng, khoa trƣơng không phù hợp nội dung diễn đạt 



56 

 

 VD: Lao động chân tay là đáng quý lắm, vinh quang lắm, tự hào lắm, 

vinh dự lắm. (lặp nhiều từ sáo rỗng) 

 VD:  Bà tôi thƣờng kể chuyện rất chi là hay đấy. 

 Từ chi là/ đấy hay dùng trong khẩu ngữ hàng ngày. Nguyên nhân lỗi của 

câu trên là do ngƣời viết dùng từ ngữ không phù hợp phong cách văn bản viết. 

 VD:  Bạn đã đƣợc làm bài tập  tiếng Việt ở nhà chƣa đấy hử ? 

  Từ đấy hử? hay dùng trong khẩu ngữ hàng ngày. Câu văn còn mắc lỗi 

thừa từ: đƣợc. Trong văn viết, chúng ta có nên thƣờng xuyên dùng từ ngữ trong 

phong cách khẩu ngữ. Nguyên nhân lỗi của câu trên là do ngƣời viết dùng từ 

ngữ không phù hợp phong cách văn bản viết. 

 6.2.5. Các loại lỗi khác  

 Căn cứ vào hiện trạng dùng từ chƣa đúng xét về các kiểu từ theo cấu tạo 

và mục đích giao tiếp, có thể chia các lỗi về sử dụng từ nhƣ sau: 

 a. Dùng thừa từ, lặp từ 

- Từng chùm quả vải chín đu đƣa từng quả vải theo chiều gió. 

- Năm nào đến mùa xoài, cây xoài ra nhiều hoa, cây xoài ra nhiều quả. 

 Phân tích lỗi: Từ in nghiêng đƣợc dùng xuất hiện nhiều lần trong câu. Lỗi 

câu trên là do ngƣời viết dùng một hoặc một số từ lặp lại nhiều lần hoặc thừa từ. 

b. Lỗi dùng từ Hán- Việt 

- Hai bạn chơi với nhau rất quyết liệt. 

 Phân tích lỗi: Nghĩa của từ quyết liệt là “cƣơng quyết không khoan 

nhƣợng (quyết: quyết định đến cùng; liệt: đám lửa lớn hừng hực). Câu văn dùng 

từ này không hợp nghĩa. Các em hiểu nghĩa từ Hán Việt và dùng từ Hán - Việt 

còn yếu kém.  

VD: Chiếc cặp của em đƣợc trang bị bằng màu vàng. Từ trang bị  là từ 

Hán - Việt có nghĩa là "cung cấp đầy đủ, sửa soạn cho đầy đủ". Câu văn trên 

diễn đạt màu sắc của chiếc cặp có màu vàng nên dùng từ trang bị  không phù 

hợp. 

c. Lỗi dùng thuật ngữ không phù hợp 
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- Môn Tiếng Việt rất hàm ý nhiều ẩn số. 

 Phân tích lỗi: Đây là những thuật ngữ dùng trong ngành khoa học cụ thể  

nhƣ Văn học (hàm ý); Toán học có thuật ngữ ẩn số. 

 Nguyên nhân các em dùng từ này sai do chƣa hiểu đúng nghĩa của các 

thuật ngữ; chƣa sử dụng thuật ngữ  hợp lý về hình thức cũng nhƣ nội dung biểu 

hiện. 

- Chuối phát triển rất nhanh nhƣ loài vi khuẩn. 

  Phân tích lỗi: Từ vi khuẩn trong "Từ điển Tiếng Việt" có ghi là  "DT-  vi 

trùng thực vật sinh nở do sự phân liệt". Cây chuối phát triển nhanh (cây chuối 

mọc lên/ lớn lên rất nhanh do có tác động bên ngoài nhƣ thời tiết tốt - mùa xuân, 

đất tốt - nhiều màu mỡ, có bón phân cho cây… không thể ví sự phát triển cây 

chuổi nhƣ loài vi khuẩn. 

d. Lỗi dùng từ có các hư từ liền nhau 

- Cô giáo của mỗi các lớp rất hiền. 

 Trong câu nên dùng nhiều hƣ từ không hợp lý về hình thức cũng nhƣ nội 

dung biểu hiện. 

-Tôi hay khiến cho bố mẹ vui lòng. 

  Phân tích lỗi: từ khiến là động từ có nghĩa xui, sai bảo (ai khiến anh làm 

việc ấy). Dùng từ khiến trong câu văn trên không phù hợp. 

e. Lỗi về dùng từ láy 

-  Mùa đông đến, lá rụng phơi phới. 

 Giải nghĩa: Từ láy phơi phới thƣờng diễn tả tâm trạng vui, phấn khởi của 

con ngƣời. Để diễn đạt nội dung " lá rụng rất nhiều về mùa đông" không nên 

dùng từ láy  phơi phới mà chọn từ khác thích hợp. Nguyên nhân các em dùng từ 

này sai do chƣa hiểu đúng nghĩa của những từ láy và cách kết hợp các từ trong 

câu nên gây nên sự  khó hiểu cho ngƣời nghe. 

f. Lỗi về dùng từ mới 

- Các bạn trong lớp đƣợc điểm cao là do phô tô cóp py bài trong sách. 
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 Phân tích lỗi: Từ phô tô cóp py là từ mới xuất hiện những năm gần đây. 

Nghĩa của từ phô tô cóp py đƣợc dùng trong câu chỉ sự sao chép nguyên si nhƣn 

bản chính. Trong ngữ cảnh trên không dùng từ này không hợp nghĩa. Các em 

dùng từ này sai do chƣa hiểu hết cách dùng lớp từ mới nên tạo ra câu  khó hiểu. 

- Những cây keo trong vƣờn trƣờng đã đƣợc nhân bản ra rất nhiều. 

 Phân tích lỗi: nhân bản - theo "Từ điển Tiếng Việt" - là tính từ, lấy con 

ngƣời làm căn bản "Học thuyết nhân bản". Đây là từ mới xuất hiện và thuộc lớp 

từ mới; còn có thể hiểu theo nghĩa là động từ, tạo ra rất nhiều bản khác giống 

hệt nhƣ bản gốc. Trong ngữ cảnh, trồng cây keo không thể từ một cây keo mà 

nhân bản ra nhiều cây keo khác đƣợc. 

6.2.6. Kĩ năng xác định lỗi và chữa lỗi về từ 

- Đọc và xác định nội dung ngữ nghĩa của câu 

- Xem xét cách dùng từ ngữ diễn đạt nội dung ngữ nghĩa của câu, liên kết 

câu... 

- Phân tích, tìm hiểu nguyên nhân  

- Biện pháp chữa từ ngữ dùng chƣa chính xác.  

- Xác định nội dung ngữ nghĩa của câu sau khi đã chữa và đánh giá. 

 6.3. Một số lỗi chính tả 

 6.3.1. Lỗi về thanh điệu 

- Thanh hỏi/ nặng, ngã/ sắc 

6.3.2. Lỗi về vần và phụ âm đầu 

- n/l, r/d/gi, s/x, ch/tr, ng/ngh 

- ăn/ ăng, ân/ âng, anh/ ăn... 

6.4. Tìm hiểu quy tắc viết hoa và quy tắc phiên âm tiếng nƣớc ngoài. 

6.4.1. Những trƣờng hợp cần viết hoa 

- Viết hoa tên riêng của ngƣời, địa danh, tên riêng của các tổ chức, các cơ 

quan đoàn thể. 
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- Viết hoa chữ cái đứng đầu câu sau dấu chấm, dấu chấm than, dấu hỏi 

hoặc sau dấu gạch đầu dòng bắt đầu một lời thoại; viết hoa chữ cái đứng đầu 

một dòng thơ. 

- Viết hoa khi từ đƣợc sử dụng với dụng ý tu từ. 

6.4.2. Quy tắc viết hoa 

- Viết hoa chữ cái đầu của tất cả các âm tiết đối với tên ngƣời và địa danh. 

Ví dụ: Nam Cao, Phan Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Du; Đà Nẵng, Bà Nà, Hội 

An… 

- Viết hoa chữ cái đầu của âm tiết đầu tiên và các âm tiết đầu của các bộ 

phận tạo thành tên riêng (nếu có tên ngƣời, địa danh thì viết theo quy tắc trên); 

ví dụ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

- Đối với trƣờng hợp là tên riêng nƣớc ngoài, nếu phiên qua âm Hán Việt 

thì viết hoa nhƣ cách viết tên riêng ngƣời Việt Nam, nhƣ: Mao Trạch Đông, 

Mạc Tƣ Khoa, Luân Đôn, Ba Lan, Pháp…; nếu tên riêng nƣớc ngoài đƣợc 

phiên âm trực tiếp, gần sát với cách đọc thì chỉ viết hoa chữ cái đầu của bộ phận 

tạo thành tên riêng và có dấu gạch nối giữa các âm tiết (không có dấu cách giữa 

dấu gạch nối và các âm tiết). Ví dụ: Lô-mô-nô-xốp, Mát-xcơ-va, In-đô-nê-xi-a… 

- Ðối với tên tác phẩm, văn bản, văn bản viết tay, chỉ viết hoa chữ cái đầu 

tiên của tên gọi và cả tên gọi phải đặt trong ngoặc kép. Ví dụ: “Ngƣời mẹ cầm 

súng”, “Tắt đèn”, “Ðất nƣớc đứng lên”, “Bến không chồng” ... 

6.4.3. Quy tắc viết hoa tên ngƣời, tên địa lí Việt Nam 

 - Tên ngƣời, tên địa lí Việt Nam thông thƣờng đƣợc viết hoa các chữ cái 

đầu của mỗi tiếng. 

 Ví dụ: Tố Hữu, Phạm Hoàng Minh, Lê Thị Tƣờng Vy, ... 

               Thái Bình, Cửu Long, Hai Bà Trƣng, Hàng Bún, ... 

 - Tên ngƣời, tên địa lí Việt Nam thuộc dân tộc ít ngƣời (phiên âm từ tiếng 

dân tộc) đƣợc viết hoa các chữ cái đầu ở mỗi bộ phận của tên đó, giữa các tiếng 

trong một bộ phận có dấu gạch nối. 
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  Ví dụ: Đăm-bri, Ê-va, Y-sun, Siu-blach, Kơ-tia, ... 

               Y-a-li, Pắc-pó, Đắk-lắk, Gia-rai, Hơ-mông, ... 

 6.4.4. Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài 

 - Tên ngƣời, tên địa lí nƣớc ngoài thông thƣờng đƣợc viết hoa các chữ cái 

đầu ở mỗi bộ phận của tên đó, giữa các tiếng trong một bộ phận có dấu gạch 

nối. (giống tên dân tộc ít ngƣời Việt Nam) 

  Ví dụ: Lu-i Pa-xtơ, Cô-rét-ti, A-mi-xi, La Phông-ten, ... 

               Tô-mát, Mê-kông, Ki-ép, Ma-lai-xi-a, Niu Y-oóc, ... 

 - Một số tên ngƣời, tên địa lí nƣớc ngoài đã Việt hoá đƣợc viết hoa các 

chữ cái đầu của mỗi tiếng (giống tên ngƣời, tên địa lí Việt Nam). 

  Ví dụ: Lý Bạch, Đỗ Phủ, Hồ Cẩm Đào, Chu Văn Vƣơng,... 

                Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hi Lạp. 

E. CÂU HỎI, HƢỚNG DẪN BÀI TẬP, THẢO LUẬN 

Bài tập 1: 

 a) Ai cũng đều biết Cám là ngƣời mƣu trí, gian giảo và tàn ác, còn Tấm 

là cô gái thật thà, mồ côi từ nhỏ, luôn phải sống trong cảnh lầm than.  

                          (từ dùng không đúng nghĩa: mƣu trí) 

 Câu chữa: Ai cũng đều biết Cám là ngƣời gian giảo và tàn ác, còn Tấm là 

cô gái thật thà, mồ côi từ nhỏ, luôn phải sống trong cảnh lầm than. 

 b) Anh lúc nào cũng là ngƣời sống giản dị, thẳng thắn trong phong cách 

của anh bao giờ cũng mãnh liệt. 

 (thừa từ lúc nào cũng, trong; từ dùng không đúng nghĩa: mãnh liệt) 

 Câu chữa: Anh là ngƣời sống giản dị, thẳng thắn. Phong cách của anh 

mạnh mẽ 

 c) Chị ấy là một con ngƣời nhân đạo, sống với bạn bè luôn chí nghĩa, chí 

tình nên đƣợc tất cả mọi ngƣời yêu mến. 

 (từ dùng không đúng nghĩa: nhân đạo thay từ nhân hậu) 

 Câu chữa: Chị ấy là một con ngƣời chân thành, sống với bạn bè luôn chí 

nghĩa, chí tình nên đƣợc tất cả mọi ngƣời yêu mến. 
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 d) Ánh sang cung cấp năng lƣợng cho cây xanh quang hợp. Các quá 

trình sinh trƣởng khác của cây cũng cần những tia sáng ấm áp, trong lành. 

Không có ánh sáng, cây xanh sẽ chết ngay tức khắc. 

(từ ngữ dùng không đúng nghĩa: sẽ chết ngay tức khắc) 

 Câu chữa: Ánh sang cung cấp năng lƣợng cho cây xanh quang hợp. Các 

quá trình sinh trƣởng khác của cây cũng cần những tia sáng ấm áp, trong lành. 

Không có ánh sáng, cây xanh sẽ không phát triển và dần sẽ tàn lụi. 

e) Từ ngữ dùng không đúng nghĩa: mái tóc sửa soạn…  

Sửa lại: bỏ từ sửa soạn 

g) Từ ngữ dùng không đúng nghĩa: nặn  

Sửa lại: dùng từ thay thế đúc/ làm/ tạng 

 h) Từ ngữ dùng trong hội thoại không phù hợp phong cách văn bản viết: 

còn nói làm quái gì 
1
, hóa ra gay go chứ 

2
, đáng sợ hết mức 

3
, khổ sở hết chỗ 

nói
4 

 Sửa lại: thay từ ngữ dùng trong văn bản viết phù hợp: 
1 

đã hiểu
    2 

 nên 

mới phức tạp
   3

  nắng rất gắt
   4

 vất vả cho ngƣời nông dân. 

 i) Từ ngữ dùng không đúng nghĩa, kết hợp các từ chƣa phù hợp: cám dỗ 

giàu sang, lập trƣờng chung thủy, cƣơng quyết giữ thái độ trong sách với chồng 

 Sửa lại: Sống giữa bùn lầy nhơ bẩn, đầy những cám dỗ, chị Dậu vẫn giữ 

đƣợc tấm lòng thủy chung son sắt với chồng. 

 k) Từ ngữ dùng trong hội thoại không phù hợp phong cách văn bản viết: 

đấy chứ! Cách nào ấy nhỉ?... 

 Sửa lại: thay từ ngữ dùng trong văn bản viết phù hợp. 

Bài tập 2 

 Phân biệt nghĩa từ mặt trời đƣợc dùng trong những trƣờng hợp sau đây: 

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng 

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. 

          (Viễn Phƣơng – Viếng lăng Bác) 



62 

 

 - Câu 1: chỉ vật trên vũ trụ, xuất hiện ban ngày, tỏa ánh sáng xuống  mặt 

đất (nghĩa từ vựng) 

 - Câu 2: chỉ Bác Hồ (Bác là vị lãnh tụ của đất nƣớc, Ngƣời đấu tranh cả 

cuộc đời vì cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân, nên tác giả ví Bác nhƣ 

mặt trời tỏa ánh sáng xuống  mặt đất. 

    Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi 

 Mặt trời của mẹ em nằm trên lƣng. 

                               (Nguyễn Khoa Điềm) 

- Câu 1: nghĩa từ vựng 

 - Câu 2: Tình nghĩa mẫu tử của ngƣời mẹ đối với con (chỉ ngƣời con) 

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ 

Mặt trời chân lí chói qua tim 

 - Chỉ lí tƣởng cách mạng, chân lí CM 

Mặt trời đến mối ngày nhƣ khách lạ 

Gặp mỗi mặt ngƣời đều muốn ghé môi hôn. 

                            (Chế Lan Viên) 

 - Chỉ cuộc sống mới 

Bài tập 3: Hãy tìm  những từ hoặc tập hợp từ thƣờng đƣợc dùng để chỉ: 

 a. Hoạt động của tay: nắm, bắt,  ném, liệng… 

 b. Hoạt động của mắt: nhìn, ngắm, chớp, nháy… 

 c. Hoạt động của trí óc: nghĩ, tƣởng tƣợng… 

 d. Màu da: hồng hào, tái, trắng nhƣ trứng gà bóc… 

 e. Tiếng cƣời: hô hố, khà  khà, khúc khích… 

 f. Dáng đi: khệnh khạng, đủng đỉnh, lừ đừ… 

 g. Tính nết: hiền lành, cởi mở, cục cằn… 

Bài tập 4: Hãy điền vào chỗ trống dƣới đây để hoàn thành phép so sánh: 

 - Nhanh nhƣ…cắt 

 - Trắng nhƣ…tuyết 

 - Lạnh nhƣ…đá 
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 - Mềm nhƣ…bún 

 - Cứng nhƣ…đá 

 - Chán nhƣ…cơm nguội 

 - Buồn nhƣ…đƣa đám 

 - Vui nhƣ…mở cờ 

 - Đau nhƣ… 

Bài tập 5: 

 Cách dùng các từ ngữ gần nghĩa: bán mặt cho đất, bàn lƣng cho trời;  

đầu tắt, mặt tối; hai sƣơng một nắng. Phù hợp về nghĩa với từ ngữ đứng trƣớc 

và sau nó là các từ cuộc đời, quanh năm, do họ. 

 Tác dụng: tránh hiện tƣợng lặp từ ngữ, phong phú trong cách diễn đạt, 

câu văn thêm sinh động. 

Bài tập 6: 

 Cách dùng từ ngữ trong đoạn trích: rộng mở, mơ màng, hùng tráng, ảo 

não, que mùa, kì dị, thiết tha, rạo rực, băn khoăn biểu đạt phong cách thơ khác 

nhau, rất riêng của từng tác giả thơ ca.  

Bài tập 7: 

Chỉ ra các lỗi sai về dùng từ và chữa lại cho đúng trong các trƣờng hợp 

sau: 

1. Quá trình vƣợt núi cao là quá trình con ngƣời trƣởng thành và lớn lên. 

2. Lời nhận xét ấy có đúng không? Đúng quá đi chứ! Nào bạn hãy cùng 

tôi phân tích tác phẩm để hiểu rõ vấn đề. 

3. Những thiệt hại do nạn ô nhiễm môi trƣờng gây ra không thể thống kê 

bằng số liệu hay con số cụ thể. 

4. Có thể nói Chí Phèo có thể trở thành ngƣời lƣơng thiện nếu xã hội Chí 

Phèo sống là một xã hội khác. 

5. Với vợ, anh Trỗi hết lòng nuông chiều. 

6. Tôi kể cho bạn nghe một chuyện hi hữu mới xảy ra ở quê tôi. 
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7. Tất cả mọi hành động, suy nghĩ của mình, chị Út đều dồn vào tƣơng lai 

của đàn con.   

8. Trái lại, lũ quan lại dƣới triều đình chỉ biết hợp tác với nhau, dùng mọi 

âm mƣu, thủ đoạn để bóc lột nhân dân, ăn chơi xa xỉ.  

9. Chúng ta cần ngăn chặn và sử lý kiên quyết đối với những hành vi xâm 

phạm nhân phẩm và xâm phạm quyền trẻ em. 

10. Nghĩa vụ của con cái là vâng lời và giúp đỡ cha mẹ. 

11. Ngƣời ta dự đoán rằng những cái chum này đã có cách đây khoảng 

2000 năm. 

Bài tập 8: Nhận xét cách sử dụng từ ngữ của tác giả trong các ví dụ sau: 

 a)    Cậy em, em có chịu lời 

    Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thƣa. 

              (Truyện Kiều – Nguyễn Du) 

 b)    - Cỏ non xanh rợn chân trời 

    Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. 

    - Dƣới trăng quyên đã gọi hè 

    Đầu tƣờng lửu lựu lập lòe đâm bông. 

    - Long lanh đáy nƣớc in trời 

    Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng 

                        (Truyện Kiều – Nguyễn Du) 

Bài tập 9: 

Cảnh Buổi sáng mùa hè trong thung lũng đƣợc nhà văn Hoàng Hữu Bội 

miêu tả sinh động qua đoạn văn sau: 

"Bỗng một con gà trống vỗ cánh phành phạch và cất tiếng gáy lanh lảnh ở 

đầu bản. Tiếp đó, rải rác trong thung lũng, tiếng gà gáy râm ran. Mấy con gà 

rừng trên núi cũng thức dậy gáy le te. Trên mấy cây cao cạnh nhà, ve đua nhau 

kêu ra rả. Ngoài suối, tiếng chim cuốc vọng vào đều đều... Bản làng đã thức 

giấc.  
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Thành công nổi bật về cách dùng từ ở đoạn văn trên là gì? Hãy chỉ rõ tác 

dụng của nó đối với việc miêu tả cảnh đó? 

Gợi ý:  

Thành công nổi bật về cách dùng từ: sử dụng nhiều từ tƣợng thanh và là 

từ láy để miêu tả không khí nhộn nhịp, sôi động của một buổi sáng mùa hè bản 

làng miền núi. 

 - Tác dụng:   

 + Gợi tả rõ âm thanh phát ra từ những hoạt động của các con vật vào lúc 

trời chƣa sáng (mọi ngƣời đang ngủ ngon giấc), làm cho không gian ngày thêm 

sôi động; (gà trống vỗ cánh) phành phạch, (tiếng gáy) lanh lảnh, (gáy) râm ran, 

(gáy) te te, (ve kêu) ra rả. 

+ Gợi tả rõ âm thanh phát ra từ những hoạt động của con ngƣời vào lúc 

sáng sớm (trở dậy và đi làm), làm cho cảnh sinh hoạt càng thêm nhộn nhịp: 

(tiếng nói chuyện) rì rầm, (tiếng gọi nhau) í ới. 

Bài tập10: Em hãy viết một đoạn văn sử dụng các từ ngữ sau:  

 - Sinh viên, mì tôm, hoa hồng, bún mắm tôm, nƣớc lọc, kỉ niệm, chạy long 

tóc gáy. 

 - Hòa bình, cha ông, rau muống, cuộc sống, bệnh viện, ô tô, quần bò. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

TÍN CHỈ 2: CHƯƠNG VII: RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐẶT CÂU 

(5T = 2LT + 3TH) 

A. MỤC TIÊU  

 1. Kiến thức: Rèn luyện cho SV nắm đƣợc những yêu cầu của việc đặt 

câu: đặt câu phải phù hợp quy tắc ngữ pháp, hợp logic – ngữ nghĩa, phù hợp với 

phong cách; tìm hiểu nguyên nhân một số lỗi về câu và cách chữa. Hiểu đƣợc 

các phép biến đổi câu trong văn bản. 
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 2. Kỹ năng: Có kĩ năng dùng câu đúng cấu trúc NP, hợp logic – ngữ 

nghĩa, phù hợp với phong cách; Biết phát hiện các lỗi sai về câu và cách chữa. 

Biết phát hiện các phép biến đổi câu trong văn bản. 

 3. Thái độ: SV có ý thức sử dụng câu đúng nghĩa, đúng cấu trúc NP, có ý 

thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

B. CHUẨN BỊ 

1. Giảng viên: 

- Tài liệu bắt buộc: 

[1]. Đào Ngọc, Nguyễn Quang Ninh (2001), Rèn kĩ năng sử dụng Tiếng 

Việt, NxbGD, Hà Nội. 

[2]. Nguyễn Quang Ninh – chủ biên, (2007), Tiếng việt thực hành, 

NxbGD & ĐHSP, Hà Nội. 

- Kế hoạch giảng dạy, đề cƣơng bài giảng, tài liệu học tập 

- Tài liệu tham khảo: 

[3]. Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Văn Hiệp (1997), Tiếng Việt thực 

hành, NxbGD, Hà Nội. 

 [4]. Bùi Minh Toán, Lê A, Đỗ Việt Hùng (1996), Tiếng Việt thực hành, 

NxbGD, Hà Nội. 

[5]. Phan Thiều (2001), Rèn luyện ngôn ngữ, NxbGD, Hà Nội. 
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- Sách giáo trình, vở ghi chép, đề cƣơng chi tiết học phần. 
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C. PHƢƠNG PHÁP, PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC 

1. Phƣơng pháp dạy học 

- Giao tiếp, thuyết trình, đặt vấn đề, thảo luận nhóm. 

- So sánh, đối chiếu với thực tế dạy học ở trƣờng tiểu học. 

2. Phƣơng tiện dạy học 

- Thuyết trình ngôn ngữ, ĐCBG, tài liệu học tập, trình chiếu powerpoint. 

D. NỘI DUNG DẠY HỌC 

 7.1. Khái quát một số kiến thức về câu tiếng Việt 

 - Câu là đơn vị đƣợc tạo ra trong quá trình giao tiếp 

 - Câu có nội dung thông báo trọn vẹn (chức năng thông báo của câu) 

 - Câu do các từ và cụm từ kết hợp tạo nên theo quy tắc NP nhất định. 

 - Câu là đơn vị có ý nghĩa: gồm nghĩa tƣờng minh hay nghĩa hàm ẩn; 

 - Xét về cấu tạo: câu có thành phần câu nhƣ CN, VN, ngoài ra, câu có thể 

có thành phần phụ hoặc không có; thông thƣờng, CN đứng trƣớc VN. 

 - Căn cứ cấu trúc ngữ pháp của câu, gồm các kiểu câu: câu đơn bình 

thƣờng (c-v); câu đơn đặc biệt (N là 1 từ/ cụm từ); câu ghép (c-v; c-v…);  câu 

phức (câu có cụm c-v làm thành phần câu: CN là cụm c
 
-v hoặc VN là cụm c-

v…) 

 - Dựa vào mô hình cấu trúc câu, HSTH có thể tạo nhiều câu có nội dung 

ngữ nghĩa khác nhau nhƣng có cùng mô hình cấu trúc NP: (C-V); (C-V; C-V); 

(N:1 từ/ 1 cụm từ); (C(c-v)-V); (C-V(c-v)); 

 - Căn cứ mục đích giao tiếp ta có câu kể, câu hỏi, câu cầu khiến & câu 

cảm; 

 7.2. Nguyên tắc chung của việc đặt câu 

 7.2.1. Đặt câu phải phù hợp với quy tắc ngữ pháp của tiếng Việt 

 - Câu tiếng Việt tuân theo quy tắc NP nhất định; câu không theo quy tắc 

NP chung là câu sai. 

 - Quy tắc NP nhƣ:  

 + Trật tự từ trong câu 
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 + Các QHT đƣợc dùng trong câu 

 + Kết cấu C-V... 

 - Nếu đảo đổi vị trí các từ hoặc thay các QHT dẫn tới câu có nội dung 

khác, khó hiểu hoặc sai 

VD: - Bạn cho tôi quyển sách. Khác nội dung câu Tôi cho bạn quyển sách.  

- Anh và tôi đọc báo. Khác câu Anh của tôi đọc báo. 

 7.2.2. Đặt câu phải phù hợp với lo gic -  ngữ nghĩa 

 a) Câu phải có nghĩa 

 - Câu phải có nội dung thông báo tƣơng đối trọn vẹn 1 ý (chức năng 

thông báo của câu). Câu sai nếu chƣa có nội dung thông báo (câu là đơn vị nhỏ 

nhất có chức năng thông báo; câu đơn đặc biệt có cấu tạo đặc biệt là 1 từ / 1 

cụm từ thì vẫn đảm bảo chức  năng nêu thông báo 1 nội dung nào đó. 

 VD: Tôi đang đọc sách. (câu đúng); Tôi đang. Đọc sách. (câu cụt) 

 b) Câu phải có tính thông tin 

 - Phân biệt nội dung ngữ nghĩa của câu với câu chứa tính thông tin: Câu 

phải có nội dung thông báo. Thông báo đó không chứa yếu tố dƣ thừa, vô nghĩa, 

buồn cƣời đối với ngƣời đọc, ngƣời nghe.  

 VD: Anh tôi là con trai còn chị tôi là con gái là câu không có nội dung 

thông tin mới mẻ với ngƣời đọc. 

 c) Câu phải có tính xác định 

  - Câu có nội dung rõ ràng, không mơ hồ.  

 VD sau là câu mơ hồ: Mƣời lăm năn đã trôi qua kể từ ngày sau Cách 

mạng tháng Tám, tôi chƣa có dịp trở lại Việt Bắc. (thời điểm viết không phù 

hợp nội dung thông tin Mƣời lăm năn đã trôi qua kể từ ngày sau Cách mạng 

tháng Tám nên ngƣời đọc khó hiểu) 

 d) Câu phải có tính thống nhất 

 - Câu phải có sự nhất quán, không mâu thuẫn giữa các thành phần câu, 

phải phù hợp quy luật lô gic. 
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 VD: Câu sau sai vì không hợp lô gic: Tôi đã thuộc lòng bài thơ anh sẽ 

viết. Hoặc Tôi tƣởng nó đến hóa ra nó đến thật. 

 7.2.3. Đặt câu phải phù hợp với phong cách 

 - Mỗi loại phong cách văn bản có đặc điểm riêng. Câu dùng phù hợp từng 

loại PC. VD PC KH ít dùng câu đảo trật tự C-V thông thƣờng của câu; nhƣng 

PCN thƣờng dùng kiểu câu đảo trật tự V-C, câu rút gọn hay câu tỉnh lƣợc, câu 

đơn ĐB; 

 7.3. Một số lỗi về câu 

 7.3.1. Câu thiết thành phần nòng cốt 

 - N câu bình thƣờng gồm C, V ngoài ra câu có thể có hoặc không có 

thành phần phụ của câu. Câu thiết thành phần nòng cốt là câu thiếu C hoặc thiếu 

V hoặc câu chỉ có thành phần phụ của câu mà chƣa có C, V; 

 VD1:  Trong cuộc đấu tranh giai cấp gay go, gian khổ của giai cấp công 

nhân Việt Nam đã lớn mạnh không ngừng. ( câu thiếu CN) 

Câu sửa:  

 1. Thêm thành phần CN cho câu “Trong cuộc đấu tranh giai cấp gay go, 

gian khổ của giai cấp công nhân Việt Nam lực lƣợng cách mạng đã lớn mạnh 

không ngừng.  

 2. Bỏ từ của câu đúng là trong cuộc đấu tranh giai cấp gay go, gian khổ 

giai cấp công nhân Việt Nam đã lớn mạnh không ngừng 

 VD2: Bằng sự hóm hỉnh, bằng sự thông minh sắc sảo của trí tuệ của 

quần chúng nhân dân đã đả kích sâu cay thói tham ăn, tham uống của bọn thầy 

bói, thầy cúng. (câu thiếu CN)  

Câu sửa:  

 1. Thêm thành phần CN cho câu, hiện tƣợng lặp từ, thừa từ câu sửa lại là 

Bằng sự hóm hỉnh, thông minh sắc sảo, quần chúng nhân dân đã đả kích sâu 

cay thói tham ăn, tham uống của bọn thầy bói, thầy cúng. 
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 2. Bỏ từ bằng và chỉnh sửa lại câu: Sự hóm hỉnh, thông minh sắc sảo của 

quần chúng nhân dân đã đả kích sâu cay thói tham ăn, tham uống của bọn thầy 

bói, thầy cúng. 

 VD3:   Qua nhân vật chị Sứ cho chúng ta thấy lòng yêu quê hƣơng, yêu 

làng xóm tha thiết của ngƣời dân Việt Nam. (câu thiếu CN) 

 1. Câu  sửa thêm CN là: Qua nhân vật chị Sứ, tác giả cho chúng ta thấy 

lòng yêu quê hƣơng, yêu làng xóm tha thiết của ngƣời dân Việt Nam. 

 2. Bỏ từ qua và sửa lại câu: Nhân vật chị Sứ cho chúng ta thấy lòng yêu 

quê hƣơng, yêu làng xóm tha thiết của ngƣời dân Việt Nam. 

 VD4:  Thầy Nam, thầy Hiệu trƣởng gƣơng mẫu, tận tụy hết lòng vì học 

sinh thân yêu, ngƣời thầy đƣợc nhiều vị phụ huynh quý mến. (thiếu VN) 

Câu sửa thêm VN: Thầy Nam, thầy Hiệu trƣởng gƣơng mẫu, tận tụy hết lòng vì 

học sinh thân yêu, ngƣời thầy đƣợc nhiều vị phụ huynh quý mến đã đƣợc nhận 

dang hiệu cao quý của Đảng và nhà nƣớc trao tặng. 

 7.3.2. Câu chập cấu trúc 

 Do ngƣời viết nhầm tƣởng bộ phận TPP của câu đứng trƣớc là bộ phận 

CN (câu thiếu N chính C hoặc V của câu) 

 VD1: Cuối cùng, thầy Hiệu trƣởng kêu gọi chúng em hăng hái tham gia 

đợt trồng cây nhớ ơn Bác Hồ thành công tốt đẹp. (chập nội dung thông báo thứ 

2 định nói ở câu thứ hai kế tiếp vào VN câu thứ nhất) 

 Cách sửa bỏ bớt thành phần sau, viết thêm một câu kế tiếp. 

 - Cuối cùng, thầy Hiệu trƣởng kêu gọi chúng em hăng hái tham gia đợt 

trồng cây nhớ ơn Bác Hồ.  

 - Buổi lễ đã thành công tốt đẹp. 

 VD2: Chúng ta đọc “Truyện Kiều” rồi đọc “Chinh phụ ngâm” buộc ta 

phải suy nghĩ về thân phận của những ngƣời phụ nữ trƣớc kia. (dùng từ rồi 

không phù hợp)  
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 Sửa lại bằng cách thay từ rồi bằng từ và hoặc dùng dấu phẩy, bỏ từ buộc.  

Câu sửa là: Chúng ta đọc “Truyện Kiều”,“Chinh phụ ngâm” ta cần phải suy 

nghĩ về thân phận của những ngƣời phụ nữ trƣớc  kia. 

 7.3.3. Câu không xác lập đƣợc mối quan hệ ý nghĩa một cách chính 

xác, chặt chẽ giữa các thành phần câu 

 VD1: Tuy chị Dậu là ngƣời yêu chồng, thƣơng con hết mực nhƣng chị rất 

căm thù bọn ngƣời nhà lí trƣởng. (cặp QHT tuy –nhƣng không phù hợp nội 

dung ngữ nghĩa của câu) 

 Câu sửa: Chị Dậu là ngƣời yêu chồng, thƣơng con hết mực. Chị rất căm 

thù bọn ngƣời nhà lí trƣởng. 

 VD2: Trong tác phẩm “Đất nƣớc đứng lên”, hình ảnh anh hùng Núp là 

ngƣời con của núi rừng Tây Nguyên anh dũng kiên cƣờng.  

 Câu sửa: Trong tác phẩm “Đất nƣớc đứng lên”, tác giả đã ca ngợi sự 

anh dũng, kiên cƣờng của anh hùng Núp.  

 Hoặc sửa là: Trong tác phẩm “Đất nƣớc đứng lên”, anh hùng Núp - 

ngƣời con của núi rừng Tây Nguyên đã chiến đấu dũng cảm, kiên cƣờng.  

 VD3: Khắp nơi trên đất nƣớc ta, biết bao hình ảnh phụ nữ làm bí thƣ, 

làm chủ tịch hoặc giữ cƣơng vị quan trọng khác trong đời sống xã hội.  

 Câu sửa: Khắp nơi trên đất nƣớc ta, biết bao hình ảnh phụ nữ làm bí thƣ, 

làm chủ tịch cấp cơ sở hoặc giữ cƣơng vị quan trọng khác trong đời sống xã hội 

là ngƣời dân tộc thiểu số.  

 7.3.4. Câu mơ hồ về nội dung lô gic - ngữ nghĩa 

 VD: Nếu không trang bị cho mình một vốn hiểu biết về văn học thì một 

tác phẩm hay cũng có giá trị hoặc rất ít đối với chúng ta.  

 Câu sửa: Nếu không trang bị cho mình một vốn hiểu biết về văn học thì 

một tác phẩm hay (cũng ít  có giá trị/ cũng không có giá trị) đối với chúng ta. 

 7.3.5. Câu có kết cấu rối nát 

 Câu kết cấu có nhiều tầng bậc không rõ ràng, quan  hệ chằng chịt, lủng 

củng. 
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 VD: Đức tính của ngƣời phụ nữ trong phong trào “ba đảm đang” đã 

đƣợc phát huy cao độ từ đức tính sẵn có mà chị Dậu đã mang lấy đến nay hai 

mƣơi bảy năm chẵn là bài học quý báu tuy đối với ngày nay đức tính đó chƣa 

đầy đủ, hàn chỉnh.  

 Câu sửa: Đức tính của ngƣời phụ nữ trong phong trào “ba đảm đang” đã 

đƣợc phát huy cao độ và là bài học quý báu đối với ngày nay. 

E. CÂU HỎI, HƢỚNG DẪN BÀI TẬP, THẢO LUẬN 

Bài 1: Chữa câu sai (GT) 

Câu chữa lại là:  

 (Đoạn văn 1). Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân 

Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi 

khác.  

 (Đoạn văn 2). Dân tộc ta, non sông đất nƣớc ta tự hào đã sinh ra một con 

ngƣời vĩ đại – Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vô cùng kính yêu của nhân dân 

Việt Nam. 

 (Đoạn văn 3). Trong tác phẩm Truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du, tác 

giả đã tỏ ra rất tài tình trong việc khắc họa ngoại hình nhân vật. Với Nguyễn Du 

việc miêu tả diện mạo, dáng điệu của các nhân vật rất phù hợp với tính cách 

nhân vật. Đó là việc không chỉ đơn thuần vẽ lại hình dáng bề ngoài. Ngƣợc lại, 

dƣới ngòi bút của bậc thiên tài ấy, cái dáng vẻ bề ngoài luôn luôn giúp cho 

ngƣời đọc hình dung rõ hơn bản chất, tích cách bên trong.  

Bài 2 

 1. Nếu ai đã đọc tác phẩm viết về hình tƣợng ngƣời nông dân Việt Nam 

trong những năm 30-45 thì họ sẽ thấy đƣợc không khí sục sôi cách mạng ở nông 

thôn miền Bắc trong những năm đó.  

 2. Đến đây, chúng ta có quyền khẳng định rằng bằng những câu ca dao và 

những truyện cƣời dân gian, ngƣời lao động đã dùng nó nhƣ một thứ vũ khí đấu 

tranh giai cấp sắc bén.  
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 3. Vì chúng ta là những ngƣời nông dân cần lao thì mới hiểu hết niền vui 

của cuộc sống độc lập, tự do. 

 4. Từ anh chiến sĩ ngày đêm bảo vệ bầu trời Tổ quốc đến lính đảo Trƣờng 

Sa, tất cả đều có chung chí hƣớng cùng bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.  

Bài 3  

1. Trong các câu sau, hãy phát hiện câu thiếu thành phần chủ ngữ và chữa lại 

cho đúng : 

 a) Mỗi giờ ra chơi lại ngồi dƣới gốc cây bàng. 

       b) Sau mỗi buổi học em thấy rất vui. 

 c) Khi em vào lớp, thấy ảnh Bác Hồ và cái bảng màu xanh. 

    d) Năm lớp ba, em đạt danh hiệu học sinh tiên tiến . 

 e) Sáng nào cũng đi qua cánh đồng lúa. 

 g) Con vật yêu thích nhất là con mèo . 

 h) Trong lớp chú ý nghe giảng và hăng hái phát biểu ý kiến. 

 i) Những bông hoa hồng thơm ngát ấy. 

 k) Ông em rất thích những cây xƣơng rồng . 

 l) Những cô bé ngày nào. 

 m) Cái trống trƣờng em . 

 n) Nhân dịp nghỉ hè lên thăm lại trƣờng cũ. 

 o)Mới ngày nào,em còn là học sinh lớp 6. 

2. Gạch dƣới từ kí sinh trong câu sau: 

      - Mấy bạn bằng tuổi tôi nó đang khóc sụt sà sụt sịt. 

 - Cô giáo bảo em phải đi học mới làm cho hạt lúa, hạt ngô nó nhiều hơn. 

 - Cổng trƣờng trông thật oai nghiêm. Tuy nó chƣa đƣợc xây nhƣng trông 

nó sạch sẽ và cao ráo . 

Bài 4: Hãy gạch dƣới những câu lạc ý trong đoạn văn sau : 

 Quê em thuộc xã Hòa Phú huyện Chiêm Hóa. Quê em có cánh đồng 

thẳng cánh cò bay, có dòng sông trong xanh uốn khúc. Ở các tỉnh miền Bắc có 
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bốn mùa. Mùa xuân cây cối đâm chồi nẩy lộc. Mùa hè oi bức mƣa nhiều. Mùa 

thu mát mẻ. Mùa đông lạnh giá. 

Bài 5  

1. Trong các câu sau, em hãy phát hiện câu không dùng dấu phẩy ngăn cách 

thành phần trạng ngữ với nòng cốt câu và chữa lại cho đúng : 

        a) Chỉ một lát sau, trƣờng em lại chìm trong vẻ êm đềm và tĩnh lặng. 

        b) Khi lên cao trăng tròn vành vạnh nhƣ một chiếc đĩa bạc. 

2. Trong câu sau, em hãy gạch dƣới đoạn câu không dùng dấu phẩy ngăn cách 

các thành phần đẳng lập, đồng chức và chữa lại cho đúng : 

      - Em yêu những gì tƣơi đẹp của quê mình: những cánh đồng những lũy 

tre những mái nhà . 

3. Thêm quan hệ từ chỉ ý nghĩa vị trí,địa điểm (ở, tại) vào vị trí thích hợp trong 

câu sau: 

      - Mùa hè năm ấy , tôi ra nhà bác tôi chơi Hà Nội. 

4. Thêm quan hệ từ chỉ ý nghĩa hƣớng, đích (về, tới) vào vị trí thích hợp trong 

câu sau : 

      - Tôi trả lời : tôi đi nhà bà tôi . 

5. Sắp xếp lại trật tự của các từ để các câu sau đây trở thành câu đúng : 

       a) Chiếc áo này rất còn mới. 

       b) Em rất có nhiều bạn. 

Bài 6 

1. Hãy lựa chọn những quan hệ từ thích hợp (về, đến, ở, tại, tới, xuống) điền vào 

chỗ trống trong những câu văn sau: 

   a) Em đi......nhà bà em . 

     b) Mẹ em đi .......suối rồi . 

    c) Em học .......trên lớp. 

2. Em hãy đánh dấu x vào những câu thiếu thành phần vị ngữ trong những câu 

sau: 
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 a) Cô Hƣơng với khuôn mặt trái xoan, làn da trắng hồng, cặp mắt đen 

láy. 

 b) Bộ quần áo mới mà em đã mặc thử trong buổi tối trƣớc ngày khai 

giảng năm học mới.  

 c) Truyện Thầy bói xem voi, một câu truyện hay trong kho tàng văn học 

dân gian Việt Nam đã khiến chúng em rất thú vị . 

3. Thêm vào chỗ trống những từ ngữ làm vị ngữ thích hợp để hoàn chỉnh câu 

sau : 

 Sông Hồng của ta .................................................................... 

4. Trong những câu sau, em hãy viết lại trật tự sắp xếp của các từ trong những 

cụm từ đƣợc gạch dƣới : 

 a) Mỗi sáng đi học, em lại thấy cánh đồng phủ một lớp màu trắng sƣơng 

mù.  

 b) Em rất có nhiều bạn. 

Bài 7 

 - Hãy viết đoạn văn miêu tả (ít nhất gồm 5 câu) 

 - Nhận xét các câu trong đoạn văn SV đã viết 

Bài 8 

 1. Đọc đoạn văn sau:  

 Cả thung lũng nhƣ một bức tranh thủy mặc. Những sinh hoạt của ngày 

mới bắt đầu. Trong rừng, chim chóc hót véo von. Thanh niên  lên rẫy. Phụ nữ 

giặt giũ bên những giếng nƣớc. Em nhỏ đùa vui trƣớc nhà sàn. Các cụ già chụm 

đầu bên những chén rƣợu cần. 

 a. Tìm các câu  kể Ai làm gì? trong đoạn văn trên. 

 b. Phân tích cấu trúc ngữ pháp của câu. 

 c. Đặt câu với từ ngữ sau là CN: 

 - Các chú công nhân 

 - Mẹ em 

 - Chim sơn ca 
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Bài 9 

1. Đọc đoạn văn sau:  

 Đêm trăng. Biển yên tĩnh. Tàu chúng tôi buông neo trong vùng biển 

Trƣờng Sa.Một số chiến sĩ thả câu. Một số khác quây quần trên boong sau, ca 

hát, thổi sáo. Bỗng biển có tiếng động mạnh. Cá heo gọi nhau quây đến quanh 

tàu nhƣ để chia vui. 

a) Tìm các câu  kể Ai làm gì? trong đoạn văn trên. 

b) Phân tích cấu trúc ngữ pháp của câu. 

c) Viết đoạn văn ngắn kể về hoạt động của em trong ngày nghỉ lễ.  

 

------------------------------------------ Hết ----------------------------------------------- 


