
Chƣơng 1: HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC VỀ VĂN HỌC 

VIẾT VIỆT NAM ĐÃ HỌC Ở PHỔ THÔNG TRUNG HỌC 

(7 tiết) 

A. MỤC TIÊU 

   1. Kiến thức: Sinh viên nắm chắc được đặc điểm và thành 

tựu của văn học Việt Nam qua các thời kì phát triển. Phân tích 

được những đặc điểm và thành tựu cơ bản của văn học viết Việt 

Nam. 

   2. Kỹ năng: Sinh viên cảm nhận được cái hay cái đẹp của 

tác phẩm văn học, sử dụng được các kiến thức văn học để thiết kế 

các bài giảng ở Tiểu học theo tinh thần tích hợp; khái quát hóa và 

hệ thông hóa các hiện tượng văn học; nhận ra các qui luật phát 

triển của văn học Việt Nam. 

   3. Thái độ: Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử 

dụng các kiến thức và kĩ năng văn học vào hoạt động dạy học 

Tiếng Việt ở Tiểu học; Có ý thức trau dồi khả năng cảm thụ cái 

hay, cái đẹp của các tác phẩm văn chương và vận dụng vào dạy học 

Tiếng Việt ở Tiểu học.  

B. CHUẨN BỊ 

  1. Giảng viên 

 Giáo trình bắt buộc 

 [1] Cao Đức Tiến, Dương Thị Thu Hương (2007), Văn học, 

Nxb GD và Nxb ĐHSP HN. 

  Tài liệu tham khảo 

            [2]. Nguyễn Đình Chú (2002), Văn học - tập 1- Giáo trình  

ĐT GVTH hệ CĐSP và SP 12+ 2, Nxb GD, Hà Nội. 



 [3] Lưu Đức Trung (1999), Văn học nước ngoài - Giáo trình 

ĐT GVTH hệ CĐSP&SP 12+ 2 -Nxb GD, Hà Nội.  

           [4]. Đỗ Bình Trị, Trần Đình Sử, Văn học (1998), Nxb GD, 

HN. 

           [5].Trần Đình Sử (cb), (2004), Lí luận văn học, tập 1, 2, 

Nxb GD, Hà Nội. 

 [6] Sách giáo khoa THPT Lớp 10 -12,  (2004), Văn học , 

Nxb GD, Hà Nội. 

 [7] Thơ Trần Đăng Khoa (2001), Nxb GD, Hà Nội. 

           -  Giáo án 

2. Sinh viên:  

 - Nghiên cứu tài liệu chính và tài liệu tham khảo trước khi 

học. 

C. PHƢƠNG PHÁP, PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC  

 - Phương pháp:  Thuyết trình, nghiên cứu tài liệu, thảo luận 

nhóm, trao đổi ; 

- Phương tiện dạy học: thuyết trình ngôn ngữ, tài liệu học 

tập; 

Hoạt động của GV và ngƣời học Nội dung 

Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung khái 

quát về những đặc điểm và thành tựu 

của văn học Viết Việt Nam. 

 

I/  Khái quát về những đặc điểm và thành 

tựu của văn học viết Việt Nam 

1. Văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ 

XIX  



- GV: yêu cầu SV đọc GT và trả lời 

câu hỏi. 

- GV: Hãy nêu những đặc điểm nổi bật 

về môi trường lịch sử, xã hội, văn hóa 

trong gđ văn học VN từ thế kỉ X đến 

thế kỉ XIX? 

 

 

 

 

 

+ Về môi trường lịch sử, xã hội 

+ SV: trả lời 

+ GV: nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Những điểm nổi bật về môi trường lịch 

sử, xã hội, văn hoá trong giai đoạn văn học 

viết Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX   

     a. Về môi trường lịch sử, xã hội  

+ Văn học viết Việt Nam từ thế kỉ X 

đến thế kỉ XIX tồn tại trong những điều kiện 

của xã hội phong kiến trung đại. Nền văn học 

này đã trải qua nhiều triều đại phong kiến với 

những giai đoạn khác nhau, song những nét 

chung về môi trường xã hội, văn hoá vẫn 

mang đậm tính chất của xã hội phong kiến 

trung đại cùng những đặc điểm lịch sử của 

thời kì Đại Việt.  

+ Trải qua hơn một nghìn năm Bắc 

thuộc, đến thế kỉ thứ X, dân tộc ta đã tiến 

hành cuộc đấu tranh giành độc lập. Chiến 

thắng quân Nam Hán của Ngô Quyền trên 

sông Bạch Đằng (Năm 938) là một thắng lợi 

có tính quyết định. Tiếp đó là việc Đinh Bộ 

Lĩnh dẹp loạn mười hai sứ quân, thống nhất 

đất nước, lên ngôi hoàng đế đã mở ra một thời 

kì mới của nước Đại Việt.   

 +  Các triều đại phong kiến tiếp nối sau 

đó đều có một hướng đi chung là ra sức củng 

cố nền độc lập và xây dựng nhà nước theo 

hướng tập quyền. Cụ thể là:    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Triều Lí (từ 1010  đến 1225) và triều 

Trần (từ 1225  đến 1400)  đều tích cực xây 

dựng và phát triển nhà nước phong kiến  độc 

lập, hùng mạnh,  đủ sức  đánh bại những cuộc 

xâm lăng của nhà Tống và nhà Nguyên.   

- Triều Hậu Lê ở thế kỉ XV, bằng cuộc 

kháng chiến chống nhà Minh thắng lợi, đã đạt 

tới đỉnh cao cực thịnh của nhà nước phong 

kiến Việt Nam với sự trỗi dậy mạnh mẽ của 

tinh thần dân tộc.   

         + Tuy nhiên, từ thế kỉ thứ XVI trở đi, 

nhà nước phong kiến đã bộc lộ những mâu 

thuẫn gay gắt. Quyền lợi của giai cấp phong 

kiến và các tầng lớp nhân dân không thống 

nhất trong những mục tiêu chung của dân tộc 

như trước đây nữa, mà đi dần tới sự khủng 

hoảng. Những mâu thuẫn giữa các tập đoàn 

phong kiến và giữa nông dân với địa chủ càng 

trở nên gay gắt hơn, hậu quả là:      

- Tình trạng cát cứ, phân tranh kéo dài 

suốt mấy trăm năm từ Lê – Mạc đến Trịnh – 

Nguyễn, đã chia cắt đất nước thành vương 

triều Đàng trong và vương triều Đàng ngoài.  

- Các cuộc khởi nghĩa của nông dân 

liên tiếp nổ ra mà đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa 

Tây Sơn  đã lật  đổ tất cả mấy vương triều ở 

Đàng trong và Đàng ngoài, thu giang sơn về 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Về môi trường văn hóa 

+ SV: trả lời 

+ GV: nhận xét 

 

 

 

 

 

 

một mối và đánh tan các cuộc xâm lăng cả ở 

phía Bắc và phía Nam.  

- Triều Nguyễn đã thay thế nhà Tây 

Sơn, cố gắng củng cố chế độ phong kiến tập 

quyền, nhưng không trụ nổi trước cuộc xâm 

lăng của chủ nghĩa thực dân phương Tây. 

Cuối cùng, đã đi đến thất bại và đầu hàng.  

- Vào cuối thế kỉ XIX, nước ta đã trở 

thành thuộc địa của Pháp và xã hội nước ta đã 

chuyển sang chế độ thực dân nửa phong kiến.  

-> Như vậy, chế độ phong kiến Việt Nam đã 

tồn tại suốt mười thế kỉ, đã trải qua những giai 

đoạn khác nhau nhưng vẫn không vượt ra khỏi 

xã hội phong kiến trung đại phương Đông.  

b. Về môi trƣờng văn hoá  

       Nền văn học trong xã hội phong kiến 

trung  đại  được coi là một bộ phận trong đời 

sống văn hoá tinh thần của thời ấy, nó cũng 

chịu sự chi phối của văn hoá, tư tưởng và tín 

ngưỡng của cả dân tộc trong chế độ ấy. Văn 

hoá Việt Nam trong giai đoạn này là một hệ 

thống đa dạng, bao gồm cả những yếu tố nội 

sinh và ngoại nhập, được thể hiện ở các 

phương diện: Con người trong quan niệm  đạo  

đức, nhân sinh; tôn giáo và tín ngưỡng; quan 

niệm thẩm mĩ; các sinh hoạt văn hoá, phong 



 

- GV: Các giai đoạn phát triển của văn 

học Việt Nam? 

- Yêu cầu: SV đọc giáo trình và thảo 

luận nhóm. 

- GV: chia lớp thành 4 nhóm, mỗi 

nhóm tìm hiểu một giai đoạn (thời 

gian: 7 phút). Sau đó cử đại diện trình 

bày. 

* Nhóm 1: Trình bày giai đoạn thứ 

nhất từ thế kỉ X đến thế kỉ XV. 

- Các nhóm còn lại nghe, ghi chép và 

nhận xét. 

- GV: nhận xét, khái quát 

 

 

 

 

 

 

 

 

tục tập quán,...  

1.2. Các giai đoạn phát triển  

  Có bốn giai đoạn phát triển.     

a. Giai đoạn thứ nhất:  từ thế kỉ X đến thế kỉ 

XV   

+ Về lịch sử: Nước ta thoát khỏi hơn 

một nghìn năm Bắc thuộc, bước vào thời kì 

độc lập, tự chủ dưới chế độ phong kiến.  

+ Về văn học: Nền văn học viết ra đời 

là một bước ngoặt lớn trong tiến trình lịch sử 

văn học của dân tộc. Chữ Hán được sử dụng 

cho sáng tác văn học viết ở thời kì  đầu,  đến 

cuối thế kỉ XIII thì có thêm chữ Nôm. Những 

người sáng tác văn chương là vua, quan, nhà 

nho, nhà sư. Ban đầu, các thể loại của văn học 

viết được tiếp thu từ nền văn học của Trung 

Quốc, về sau có thêm một số thể loại mang 

nguồn gốc dân tộc như thơ lục bát, song thất 

lục bát,...  

Các tác giả, tác phẩm tiểu biểu của giai 

đoạn này là: Vận nước (Quốc Tộ) của nhà sư 

Đỗ Pháp Thuận (915-990), Chiếu dời đô 

(Thiên đô chiếu) viết năm 1010 của vua Lí 

Thái Tổ, Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn 

hà) tương truyền là của Lí Thường Kiệt.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nhóm 2: Trình bày giai đoạn thứ hai 

từ thế kỉ XVI đến nửa đầu thế kỉ 

XVIII. 

- Các nhóm còn lại nghe, ghi chép và 

nhận xét. 

- GV: nhận xét, khái quát. 

 

 

 

 

 

 

Đến  thời Trần, dòng thơ yêu nước tiếp 

tục phát triển. Tác phẩm tiêu biểu có Hịch 

tướng sĩ văn của Trần Hưng Đạo, Phò giá về 

kinh (Tụng giá hoàn kinh sư) của Trần Quang 

Khải,... 

 Sang thế kỉ XV, nền văn học viết tiếp 

tục phát triển và có những thành tựu rất đáng 

kể là: Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi, Hồng 

Đức quốc âm thi tập của Lê Thánh Tông và 

Hội Tao đàn. Thơ văn Nguyễn Trãi cả chữ 

Hán lẫn chữ Nôm, được coi  là tiêu biểu nhất 

của thế kỉ XV.  

 b. Giai đoạn thứ hai: từ thế kỉ XVI đến nửa 

đầu thế kỉ XVIII  

          + Về lịch sử: Giai đoạn hơn hai thế kỉ 

này đất nước không bị ngoại xâm đe doạ, 

nhưng sự tranh giành quyền lực bằng những 

cuộc chiến tranh giữa các tập đoàn phong kiến 

Lê - Mạc và sau đó là Trịnh – Nguyễn đã làm 

cho  đất nước bị phân xẻ và cũng làm suy yếu 

dần chế  độ phong kiến tập quyền.  

 + Về văn học: Thời kì này vẫn tiếp tục 

phát triển với cảm hứng yêu nước nhưng thiên 

về khai thác lịch sử dân tộc. Tác phẩm tiêu 

biểu có thể kể đến là Thiên Nam ngữ lục - một 

bản diễn ca về lịch sử đất nước bằng thơ lục 

bát;  Truyền kì mạn lục (Ghi chép tản mạn về 



 

 

 

 

 

* Nhóm 3: Trình bày giai đoạn thứ ba 

từ giữa thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ 

XIX. 

- Các nhóm còn lại nghe, ghi chép và 

nhận xét. 

- GV: nhận xét, khái quát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

những truyện lạ  được lưu truyền) của Nguyễn 

Dữ. Tác giả tiêu biểu của giai đoạn này phải 

kể đến là Nguyễn Bỉnh Khiêm, ông được coi 

là “cây cao bóng cả” của thế kỉ XVI với sự 

tổng hợp cao của Nho giáo, Đạo giáo và văn 

hoá dân tộc trong các sáng tác văn học.  

c. Giai đoạn thứ ba: từ giữa thế kỉ XVIII đến 

giữa thế kỉ XIX  

+ Về lịch sử: Đây là giai đoạn chế độ 

phong kiến Việt Nam đã rơi vào tình trạng 

khủng hoảng trầm trọng nhà Tây Sơn đã 

nhanh chóng thất bại. Nhà Nguyễn lên nắm 

quyền và thiết lập một chế độ phong kiến cực 

kì bảo thủ. 

+ Về văn học: Đây là giai đoạn phát 

triển mạnh mẽ nhất trong mười thế kỉ của văn 

học trung đại nước ta. Thơ văn viết bằng chữ 

Hán, viết bằng chữ Nôm đều rất phát triển và 

đều đạt được những thành tựu to lớn. Nội 

dung văn học khá phong phú, đa dạng. Cảm 

hứng về đất nước, về dân tộc và đặc biệt là 

cảm hứng nhân đạo đều được chú trọng khai 

thác. Hình tượng người phụ nữ nổi bật trong 

nhiều tác phẩm của Nguyễn Du, Hồ Xuân 

Hương, Nguyễn Gia Thiều, Đặng Trần Côn. 

Tóm lại, đây là thế kỉ có nhiều tác giả, tác 

phẩm tiêu biểu, có nhiều tài năng và phong 



 

 

* Nhóm 4: Trình bày giai đoạn thứ tư 

nửa sau thế kỉ XIX. 

- Các nhóm còn lại nghe, ghi chép và 

nhận xét. 

- GV: nhận xét, khái quát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cách độc đáo và có nhiều sáng tạo đặc biệt 

cho văn học nước nhà.   

d. Giai đoạn thứ tư: Nửa sau thế kỉ XIX  

          + Về lịch sử: Ngày 31-6-1858, thực dân 

Pháp nổ súng vào Đà Nẵng, chính thức xâm 

lược nước ta. Nhà Nguyễn bạc nhược, không 

tập hợp được lực lượng của toàn dân để chống 

ngoại xâm, đã nhanh chóng thoả hiệp rồi  đi  

đến  đầu hàng. Các nhà nho yêu nước  đã dấy 

lên phong trào chống Pháp xâm lược trên 

khắp  đất nước và  được nhân dân hưởng  ứng 

sôi nổi.  

+ Về văn học: Những biến động của 

lịch sử đã tác động mạnh mẽ tới văn học. Đã 

xuất hiện văn học viết bằng chữ quốc ngữ  ở 

Nam kì, nhưng nhìn chung trong cả nước thì 

văn học viết bằng chữ Hán và chữ Nôm vẫn 

chiếm phần lớn và vẫn theo những thể loại, 

những thi pháp vốn có. Cảm hứng yêu nước, 

chống ngoại xâm được khơi dậy mạnh mẽ và 

thoát dần ra khỏi ý thức trung quân. Văn học 

lúc này có ba thái độ của người sáng tác trước 

vấn đề số phận của dân tộc.  

- Văn học của những người yêu nước  

- Văn học của những người không có 

thái độ gì đáng kể trước vận mệnh của dân tộc 



 

 

 

 

 

 

 

- Gv: Chỉ ra một số đặc điểm lớn về 

nội dung và hình thức của văn học VN 

từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX? 

- SV: Trả lời 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ 

XX đến cách mạng tháng 8 năm 1945 

Có những đặc điểm gì nổi bật về: 

-  Văn học của những người ít nhiều có 

quan hệ với đường lối văn hoá của thực dân 

Pháp  

 Tóm lại, nền văn học Việt Nam nửa 

sau thế kỉ XIX có ba tác giả tiêu biểu nhất là 

Nguyễn  Đình Chiểu, Nguyễn Khuyến và Tú 

Xương. Văn chương của các tác giả này là 

những dấu son đậm nét trong lịch sử văn học 

nước nhà.  

1.3. Một số đặc điểm lớn về nội dung và 

hình thức.  

a). Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa nhân đạo 

là những nội dung nổi bật, nó như một sợi chỉ 

đỏ xuyên suốt cả quá trình phát triển của lịch 

sử văn học Việt Nam.  

b). Về thể loại văn học: Văn học trung đại 

Việt Nam có một hệ thống thể loại khá phong 

phú, bao gồm những thể có nguồn gốc từ 

Trung Quốc và những thể thuần tuý dân tộc.  

c). Về tính qui phạm và sự phá vỡ tính qui 

phạm trong nội dung và hình thức của văn học 

trung đại  

2. Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 

cách mạng Tháng Tám 1945 

2.1. Về hoàn cảnh cảnh lịch sử, xã hội và 



 

 

 

 

 

+ Về hoàn cảnh cảnh lịch sử, xã hội và 

văn hoá. 

+ Sv: trả lời 

+ GV: Nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

văn hoá  

   Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX 

đến cách mạng Tháng Tám 1945 đã phát triển 

trong trong hoàn cảnh lịch sử mới, đã chuyển 

dần từ nền văn học trung đại sang nền văn học 

hiện đại.  

Thực dân Pháp chính thức xâm lược 

nước ta bằng việc nổ súng vào Đà Nẵng năm 

1858, nhưng phải đến cuối thế kỉ XIX, chúng 

mới dẹp được phong trào Cần Vương và bắt 

tay vào việc khai thác thuộc địa một cách có 

bài bản. Trải qua hai cuộc khai thác thuộc địa 

của thực dân Pháp (từ 1897 đến 1913  và từ 

1918 đến 1929), xã hội nước ta đã chuyển dần 

từ chế độ phong kiến trung đại sang chế độ 

thực dân nửa phong kiến.  

Về phương diện văn hoá, thời kì này  

được gọi là “mưa Âu, gió Mĩ”diễn ra trên đất 

nước ta. Việc thi cử bằng chữ Hán đã bị bãi 

bỏ, Nho giáo đã mất dần vị thế vốn có. Văn 

hoá phương Tây, chủ yếu là văn hoá Pháp, đã 

có ảnh hưởng mạnh mẽ trong đời sống xã hội. 

Tầng lớp trí thức tân học chịu ảnh hưởng của 

nền văn hoá hiện đại đã dần dần thay thế các 

nhà nho ngày trước. ở gia đình và ngoài xã 

hội đều có sự thay đổi quan trọng với sự xung 

đột giữa cái cũ và cái mới về tư tưởng và về 



 

 

 

 

 

 

+ Về sự đổi mới của văn học theo 

hướng hiện đại hoá. 

+ SV: Trả lời 

+ GV: Nhận xét    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lối sống. Những cái mới đã tỏ ra thắng thế, 

đặc biệt là với lớp thanh niên ở các đô thị. 

Việc sử dụng chữ quốc ngữ với các hoạt động 

báo chí, xuất bản đã đóng góp một phần quan 

trọng vào việc làm thay đổi đời sống văn hoá 

tinh thần và sự phát triển văn học ở  

thời kì này.   

 2.2. Về sự đổi mới của văn học theo hƣớng 

hiện đại hoá    

  Kể từ đầu thế kỉ XX, nền văn học nước 

ta đã bắt đầu một cuộc đổi mới khá mạnh mẽ 

chuyển từ nền văn học trung đại sang nền văn 

học hiện đại. Có thể nhận thấy từ đầu thế kỉ 

XX đến 1945, sự đổi mới của văn học Việt 

Nam theo hướng hiện đại hoá được diễn ra 

với những giai đoạn như sau:  

- Giai  đoạn thứ nhất: Khoảng hai mươi năm  

đầu thế kỉ XX. Nhìn chung, văn học giai đoạn 

này vẫn còn nhiều ảnh hưởng của văn học 

trung đại về các phương diện quan điểm thẩm 

mĩ, hệ thống thể loại và thi pháp.  

- Giai đoạn thứ hai là những năm hai mươi. 

Công cuộc đổi mới văn học đã có nhiều thành 

tựu. Phong trào sáng tác tiểu thuyết và truyện 

ngắn bằng chữ quốc ngữ có những cây bút 

tiêu biểu như Hồ Biểu Chánh, Phạm Duy Tốn, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Về một vài đặc điểm cơ bản của văn 

học Việt Nam đến cách mạng Tháng 

Tám 1945. 

+ SV: Trả lời 

+ GV: Nhận xét   

 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Học, Hoàng Ngọc Phách...Tác 

phẩm của họ thực sự là những thành tựu đáng 

ghi nhận ở buổi ban đầu của văn xuôi hiện đại 

nước nhà.  

-  Giai  đoạn thứ ba: Kể từ  đầu những năm 30  

đến cách mạng Tháng Tám 1945. Đến giai 

đoạn này, nền văn học Việt Nam hiện đại đã 

phát triển khá mạnh mẽ, phong phú và có 

những thành tựu rất đáng kể.  

 Tóm lại, những điều trình bầy trên đây 

là những nét khái quát về quá trình hiện đại 

hoá nền văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX 

đến 1945.   

 2.3. Về một vài đặc điểm cơ bản của văn 

học Việt Nam đến cách mạng Tháng Tám 

1945  

  a). Văn học phát triển theo hướng hiện đại 

với nhịp độ nhanh. Nhịp độ phát triển nhanh 

thể hiện khá rõ, nhất là ở giai đoạn thứ ba (từ 

đầu những năm 30 đến 1945), đó là lúc nền 

văn học hiện đại của ta đã có được nhiều 

thành tựu về các phương diện: thể loại, 

khuynh hướng sáng tác với nhiều tác giả và 

tác phẩm xuất sắc. Đúng như Vũ Ngọc Phan 

đã khẳng định: “ở nước ta, một năm đã có thể 

kể như 30 năm của người” (Nhà văn hiện đại, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1942).   

-  Có được những thành tựu như vậy là do sức 

sống tinh thần mãnh liệt và sâu xa từ cội 

nguồn văn hoá của dân tộc đã tiếp cận được 

với luồng ánh sáng tươi mới của thời đại làm 

cho nền văn học của ta như được lột xác, bứt 

ra khỏi phạm trù trung đại để vươn tới sự phát 

triển theo xu thế chung của thế giới.  

b). Văn học hợp pháp và bất hợp pháp song 

song tồn tại.  

- Dòng văn học hợp pháp với nghĩa là được 

lưu hành công khai, hợp pháp trên văn đàn 

thời đó, nhưng bị đặt dưới chế độ kiểm duyệt 

của chính quyền thực dân.  

-  Dòng văn học bất hợp pháp với nghĩa là 

không được công khai lưu hành.  

-> Cần lưu ý rằng, việc phân chia thành hai 

khuynh hướng lãng mạn và hiện thực như trên 

chỉ có ý nghĩa tương đối, không có ranh giới 

tuyệt đối. Giữa hai khuynh hướng này có mối 

quan hệ qua lại,  ảnh hưởng lẫn nhau, đấu 

tranh với nhau, cũng có khi thâm nhập chuyển 

hoá lẫn nhau để cùng tồn tại và cùng phát 

triển.  

     Có thể nói rằng, thời kì văn học từ  đầu thế 

kỉ XX  đến cách mạng Tháng Tám 1945 



 

 

- GV: Văn học Việt Nam thời kì sau 

cách mạng tháng 8 đến 1975 có những 

đặc điểm gì nổi bật về: 

+ Về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn 

hoá. 

+ SV: Trả lời 

+ GV: Nhận xét   

 

 

 

 

 

 

+ Các giai đoạn phát triển của văn học 

            Giai đoạn 1945 - 1954   

+ SV: Trả lời 

+ GV: Nhận xét   

 

 

chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong lịch 

sử văn học nước nhà.  

3. Văn học Việt Nam thời kì sau cách mạng 

tháng Tám đến 1975 

3.1. Về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá  

     Trong thời gian 30 năm (từ 1945 đến 1975) 

có nhiều sự kiện lịch sử quan trọng xảy ra trên 

đất nước ta, làm thay đổi hẳn cơ cấu xã hội và 

đời sống con người.  

 Cuộc cách mạng Tháng Tám đã chấm dứt ách 

thống trị hơn 80 năm bằng việc đánh Pháp 

đuổi Nhật, đồng thời cũng lật đổ chế độ phong 

kiến thối nát và lập nên nước Việt Nam Dân 

chủ Cộng hoà - Nhà nước dân chủ nhân dân 

đầu tiên ở Đông Nam á. Sự kiện trọng đại này 

đã đưa đất nước sang một trang mới trong lịch 

sử dựng nước và giữ nước của mình.     

3.2. Các giai đoạn phát triển của văn học  

 + Giai đoạn 1945 - 1954  

-  Đây là giai đoạn văn học tập trung phản ánh 

hiện thực cách mạng và kháng chiến 

- Văn học giai đoạn này đã theo sát từng 

nhiệm vụ chính trị do Đảng đề ra. 

- Giai đoạn này, thành tựu  về thơ là rất đáng 



 

 

 

 

 

 

 

+ Giai đoạn 1955 – 1975 

+ SV: Trả lời 

+ GV: Nhận xét   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Một vài đặc điểm của văn học Việt 

kể.  

- Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã có nhiều bài 

thơ viết ở giai đoạn này và giữ một vị trí đặc 

biệt trong thơ ca kháng chiến.  

- Cùng với những thành công của thơ còn có 

những thành công của các thể loại khác như 

truyện ngắn và kí. Các tác phẩm tiểu biểu có 

thể kể tới là: Đôi mắt của Nam Cao, Làng của 

Kim Lân, Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài, Gặp 

gỡ của Bùi Hiển ...  

  + Giai đoạn 1955 – 1975  

- Đây là giai đoạn văn học cách mạng phát 

triển rất mạnh mẽ, tập trung thể hiện những 

mặt sau đây:  

+ Ca ngợi những thành tựu khôi phục kinh tế, 

xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, tập 

trung thể hiện những người lao động mới 

trong lao động sáng tạo và đi lên chủ nghĩa xã 

hội và công cuộc đấu tranh giải phóng miền 

Nam  

+ Xây dựng được những hình tượng đẹp đẽ, 

cao cả về Đất nước và Con người Việt Nam, 

về những người anh hùng, về thế hệ trẻ sẵn 

sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập tự do của Tổ 

quốc.  



Nam 1945 – 1975? 

+ SV: Trả lời 

+ GV: Nhận xét   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gv: Những đặc điểm chính của văn 

học Việt Nam từ 1975 đến nay? 

+ SV: Trả lời 

+ GV: Nhận xét   

 

 

 

+ Lực lượng sáng tác đông đảo, các thể loại từ 

thơ đến truyện, kí, kịch, lí luận phê bình, 

truyện ngắn, truyện vừa đều phát triển khá 

mạnh  

3.3. Một vài đặc điểm của văn học Việt 

Nam 1945 – 1975.  

a). Nền văn học được đặt dưới sự lãnh đạo của 

Đảng, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Tổ 

quốc và Nhân dân.  

 b). Nền văn học phản ánh hiện thực cách 

mạng với nhiệt tình của chủ nghĩa yêu nước 

và lí tưởng chủ nghĩa xã hội.  

c). Nền văn học hướng về đại chúng, chủ yếu 

là công – nông – binh và mang đậm tính nhân 

dân 

 4. Văn học Việt Nam từ 1975 đến nay  

a) .Giai đoạn 1975 – 1985: Giai đoạn khởi 

động của văn học thời kì đổi mới. Sau ngày 

30 tháng 4 năm 1975, đất nước thống nhất, 

lịch sử dân tộc chuyển sang một thời đại mới, 

nhưng ở lĩnh vực văn học nghệ thuật thì vẫn 

có chiều hướng vận động theo đà của văn học 

thời chiến. Mảng đề tài về chiến tranh và 

người lính vẫn chiếm nhiều trang viết.  

- Sau năm 1975, văn học Âu - Mĩ được tổ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chức dịch khá nhiều. Những tác phẩm được 

giải Nôbel, những tác phẩm của nhiều tác gia 

nổi tiếng... đều được dịch ra tiếng Việt và có 

mặt ở tất cả các cửa hàng sách.  

- Tuy nhiên, trong những năm từ 1975  đến 

1986, việc  đổi mới trong lĩnh vực sáng tác 

chưa có gì đáng kể.  

b). Giai  đoạn 1986 – 1991:  

- Giai  đoạn sôi  động nhất trong  đời sống văn 

học nghệ thuật thời kì đổi mới. Không khí đổi 

mới được diễn ra ở hầu khắp các lĩnh vực văn 

học, hội hoạ, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh...Bộ 

phận văn học dịch vẫn tiếp tục phát huy vai 

trò của mình.  

- Việc đổi mới văn học, suy cho cùng là đổi 

mới quan niệm: quan niệm về con người, về 

đời sống và quan niệm về chính bản thân văn 

học nghệ thuật. Vì vậy, ở nửa cuối của những 

năm 80, lí luận phê bình gần như vượt lên 

phía trước, giữ vị thế của yếu tố mở đường. 

Nghị quyết 05 về phê bình văn học của Bộ 

Chính trị Ban Chấp hành Trung  ương Đảng 

Cộng sản Việt Nam ra đời vào lúc đó đã khai 

thông mọi ách tắc, được giới văn học nghệ 

thuật đón nhận rất nồng nhiệt.  

- Cũng vào nửa cuối những năm 80, nhiều 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung Văn 

cuộc tranh luận về văn học Việt Nam diễn ra 

rất sôi nổi, vì lúc ấy người ta như được ăn nói, 

được bộc lộ chính kiến, được hít thở một bầu 

không khí dân chủ, thoải mái. Bầu không khí 

ấy đã đem lại sự khởi sắc prong sáng tác văn 

học.  

- Cùng với thể loại kí là kịch cũng có những 

dấu ấn đáng ghi nhận.. Nhưng thành tựu của 

văn học Việt Nam ở giai đoạn này phải kể đến 

truyện ngắn và tiểu thuyết. Tiếp bước những 

nhà văn lớp trước như Nguyễn Minh Châu, 

Ma Văn Kháng, Nguyễn Khải, Lê Lựu..., 

người ta thấy có nhiều cấy bút trẻ xuất hiện. 

Những tên tuổi của các cây bút trẻ như 

Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài, Bảo 

Ninh, Dương Thu Hương, Nguyễn Quang 

Lập, Nhật Tuấn, Nguyễn Khắc Trường, Tạ 

Duy Anh, Ngô Ngọc Bội, Lê Thị Minh 

Khuê...đã vượt khỏi biên giới nước nhà ra 

ngoài thế giới.  

 c. Giai đoạn từ  1992 đến nay: Giai đoạn 

tiếp tục đổi mới nhưng đã có phần lắng 

xuống. ở giai đoạn này, người ta thấy vẫn có 

những tên tuổi mới xuất hiện và họ vẫn cho ra 

đời những tác phẩm gây được sự chú ý của dư 

luận.  

II. Văn học Việt Nam trong chƣơng trình 



học Việt Nam trong chương trình Tiểu 

học. 

 

- GV: Mục tiêu của việc tìm hiểu về 

văn học Việt Nam trong chương trình 

và sgk Tiểu học? 

+ SV: Trả lời 

+ GV: Nhận xét   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiểu học  

1. Mục tiêu của việc tìm hiểu về văn học Việt 

Nam trong chương trình và Sách giáo khoa 

tiểu học có thể được xác định như sau:  

a) Về kiến thức  

            + Có  được những hiểu biết về cách 

tuyển chọn, sắp xếp và gợi ý hướng dẫn học 

tác phẩm văn học Việt Nam trong Chương 

trình và Sách giáo khoa tiểu học.  

            + Phân tích được tính hợp lí của cách 

tuyển chọn, sắp xếp và gợi ý hướng dẫn học 

tác phẩm văn học Việt Nam trong chương 

trình và Sách giáo khoa tiểu học.  

b) Về kĩ năng  

             + Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của 

các tác phẩm văn học (ở dưới dạng các đoạn 

trích) được đưa vào chương trình và Sách giáo 

khoa tiểu học.  

     + Sử dụng được các kiến thức văn học 

để thiết kế các bài giảng ở tiểu học theo 

hướng tích hợp. 

c) Về thái độ:  

          + Có tinh thần chủ động và sáng tạo 

trong việc sử dụng các kiến thức và kĩ năng 

văn học vào việc dạy học tiếng Việt ở tiểu 



 

 

 

 

- GV: Chương trình và sách giáo khoa 

tiếng Việt ở bậc Tiểu học có vị trí  như 

thế nào? 

+ SV: Trả lời 

+ GV: Nhận xét   

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Mục tiêu của môn Tiếng Việt? 

+ SV: Trả lời 

+ GV: Nhận xét   

 

học.  

+ Có ý thức tự học, tự nghiên cứu, tích 

luỹ các kiến thức về văn học Việt Nam để có 

điều kiện dạy học thật tốt ở trường tiểu học.  

2.Chương trình và Sách giáo khoa Tiếng 

Việt dùng cho bậc tiểu học  

a). Chương trình Tiếng Việt  ở bậc tiểu học 

có vị trí hết sức quan trọng. 

-  Lớp 1: 11 tiết/tuần   

-  Lớp 2: 10 tiết /tuần  

-  Lớp 3: 9 tiết /tuần  

-  Lớp 4: 8 tiết /tuần  

-  Lớp 5: 8 tiết /tuần.  

     Trong khi đó, môn Toán được xếp ở vị trí 

thứ hai, cũng chỉ có từ 4 tiết/tuần ở Lớp 1, đến 

5 tiết/tuần ở các Lớp 2, 3, 4, 5. Các môn khác 

thì càng ít hơn.  

b. Trong mục tiêu của môn Tiếng Việt có 

nêu rõ Cung cấp cho học sinh những kiến 

thức sơ giản về Tiếng Việt, và những hiểu biểt 

sơ giản về xã hội, tự nhiên, và con người,  về 

văn hoá, văn học của Việt Nam và nước 

ngoài.  

 c. Về Văn, đƣợc bố trí cho học sinh tiếp 



 

 

 

- GV: chương trình phân môn văn 

được bố trí cho học sinh tiếp cận như 

thế nào? 

+ SV: Trả lời 

+ GV: Nhận xét   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cận từ thấp tới cao, từ đơn giản đến phức 

tạp. Cụ thể nhƣ sau:  

 - Lớp 1: Làm quen với các dạng bài văn vần, 

văn xuôi. Về ngữ liệu được chia thành 2 giai 

đoạn:    

 + Giai  đoạn học chữ: Là những từ, 

ngữ, câu ngắn,  đoạn ngắn, các thành ngữ, tục 

ngữ, ca dao...phù hợp với yêu cầu học chữ và 

rèn kĩ năng. Ngữ liệu phù hợp với lứa tuổi học 

sinh, có tác dung giáo dục và mở rộng sự hiểu 

biết.  

+ Giai đoạn sau học chữ: Là những câu, 

đoạn nói về thiên nhiên, gia đình, trường học, 

thiếu nhi. Ngữ liệu có cách diễn đạt trong 

sáng, dễ hiểu, có tác dụng giáo dục giá trị 

nhân văn và cung cấp cho học sinh những 

hiểu biết về cuộc sống. Chú ý thích đáng đến 

các văn bản phản ánh đặc điểm (thiên nhiên, 

đời sống văn hoá, xã hội...) của các địa 

phương trên đất nước ta.  

          - Lớp 2: . Nhận biết văn xuôi, văn 

vần,Nhận biết nhân vật trong truyện, Nhận 

biết đoạn văn, khổ thơ. Ngữ liệu gồm 2 loại:  

 + Văn bản văn học: Là những đoạn 

trích (có thể biên soạn lại) từ các tác phẩm 

trong kho tàng văn học Việt Nam và văn học 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Định hướng trong chương trình 

nói trên được quán triệt như thế nào? 

 

+ SV: Trả lời 

+ GV: Nhận xét   

 

 

 

 

 

thế giới có nội dung giới thiệu thiên nhiên, 

cuộc sống xã hội, đặc biệt là cuộc sống của trẻ 

em ở gia đình, nhà trường và ngoài xã hội.  

 + Các văn bản khác: Là những văn bản 

thuộc phong cách báo chí, khoa học, hành 

chính...có nội dung nói về thiên nhiên, môi 

trường, văn hoá, khoa học...phù hợp với học 

sinh lớp 2.  

  Chú ý thích đáng đến các văn bản phản 

ánh đặc điểm (thiên nhiên, đời sống văn hoá, 

xã hội...) của các địa phương trên đất nước ta.  

      - Lớp 3: Nhận biết bố cục của bài văn (mở 

đầu, thân bài, kết thúc;Nhận biết về vần trong 

thơ.  

Ngữ liệu gồm:  

 + Văn bản văn học: Tương tự như ở 

lớp 2, nhưng dài hơn. 

   d) Những định hướng trong chương trình 

nói trên đã được quán triệt một cách khá triệt 

để vào việc tuyển chọn các loại văn bản để 

đưa vào sách giáo khoa, tạo được sự thống 

nhất cao giữa chương trình và sách giáo khoa 

+ Các văn bản khác: Tương tự như đã nêu ở 

lớp 2. Có thể thêm một số bài để học sinh làm 

quen với các hoạt động kinh tế, văn hoá, xã 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hội ở nước ta.  

             - Lớp 4: . Thơ 4 chữ, thơ 5 chữ,  

      Sơ lược về lời người kể chuyện, lời nhân 

vật.  

  Ngữ liệu gồm:  

  + Văn bản văn học: (Trích tuyển hoặc 

chỉnh biên) từ các tác phẩm có giá trị trong 

kho tàng văn học Việt Nam và văn học thế 

giới, nhằm giáo dục các giá trị nhân văn, tinh 

thần hướng thiện, yêu thích cái đẹp.  

  + Các văn bản khác: (Trích tuyển hoặc 

chỉnh biên) từ các tác phẩm có phong cách 

chính luận, khoa học, hành chính...nhằm giới 

thiệu cho học sinh một số vấn đề xã hội như: 

những nghề nghiệp phổ biến, an toàn giao 

thông; những đặc điểm chính về văn hoá và 

đất nước Việt Nam.  

- Lớp 5: Thể thơ lục bát, Sơ lược về cốt 

truyện và nhân vật.  

   Ngữ liệu:  

Là các văn bản văn học và các văn bản 

khác dùng để học tiếng Việt cho lớp 5 có nội 

dung như nội dung ngữ liệu đã nêu ở lớp 4. 

Chú ý có thêm một số bài thuộc các đề tài về 

trẻ em và quyền trẻ em, bảo vệ môi trường, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 3: Hướng dẫn sv phân tích 

một số đoạn trích hay tác phẩm văn 

học Việt Nam. 

 

 

- GV: định hướng, phân tích mẫu một 

ví dụ. 

 

 

 

- GV: Hướng dẫn SV phân tích 8 câu 

đầu bài “Côn sơn ca” của Nguyễn 

giáo dục dân số, tình đoàn kết hữu nghị giữa 

các dân tộc...  

Tóm lại, việc dạy học tiếng Việt ở tiểu 

học được vận dụng theo quan điểm tích hợp, 

kết hợp dạy tiếng Việt với dạy văn hoá và dạy 

văn. Ngữ liệu để dạy tiếng Việt là các văn bản 

dùng trong đời sống, là các tác phẩm hoặc 

trích đoạn tác phẩm văn chương tiêu biểu. 

Thông qua những ngữ liệu này, học sinh vừa 

được học đọc, viết, nghe, nói, vừa được mở 

rộng hiểu biết về tự nhiên, xã hội, văn hoá và 

văn học. 

III. Hƣớng dẫn phân tích một số đoạn trích 

hay tác phẩm văn học Việt Nam 

1. Bài “Côn Sơn ca” (8 câu đầu)- Nguyễn 

Trãi.  

- Tác giả Nguyễn Trãi (1830 - 1442) sinh ra 

và mất tại Hải Dương. Ông thuộc dòng dõi gia 

thế. NT là nhà văn, nhà chính trị, vị anh hùng 

dân tộc. Cuộc đời có nhiều thăng trầm. Cuối 

đời chịu nỗi oan khúc bị tru di tam tộc. Năm 

1664, ông được vua Lê Thánh Tông minh 

oan. 

- Các tác phẩm:Quân trung từ mệnh tập; Bình 

Ngô Đại Cáo; Ức Trai thi tập; Quốc âm thi 

tập; Dư địa chí. 



Trãi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Hướng dẫn phân tích bài thơ 

“Mùa thu câu cá” của Nguyễn 

Khuyến. 

- Yêu cầu: sinh viên nêu bật được nội 

* Phân tích 

a, Bức tranh thiên nhiên 

- Màu sắc: Màu xanh của rêu, màu xanh của 

rừng thông, của cây trúc. 

- Âm thanh: tiếng suối như tiếng đàn cầm. 

- Hình ảnh: đá rêu phơi, thông móc như nêm 

→ Bức tranh thiên nhiên yên bình, đầy sức 

sống. Thể hiện tình yêu thiên nhiên và sự gắn 

bó của con người với thiên nhiên. Nhà thơ 

như mở hết tất cả các giác quan để cảm thụ, 

để tận hưởng và hòa mình vào với thiên nhiên. 

b,Nhân vật “ta”. 

- Hành động: nghe, ngồi, nằm, ngâm thơ 

- Vui thích khi hòa mình vào với thiên nhiên 

dường như quên hết mọi vướng bậ của cuộc 

sống. 

- Chữ “Nhàn”cuối đoạn:Ko phải là sự nhà tản 

lánh đời mà là sự đấu tranh giữa “xuất – xử”. 

2. Bài Mùa thu câu cá – Nguyễn 

Khuyến 

* Hai câu đề: 

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo 

Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo 



dung cũng như nghệ thuật của bài thơ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Những từ ngữ gợi hình ảnh, tạo độ gợi cao: 

“lẽo”, “veo”, “tẻo teo” mang đến cho người 

đọc một nỗi buồn man mác, cảnh vắng vẻ, ít 

người qua lại.  

+Khung cảnh ao thu: “lạnh lẽo”, “một chiếc 

thuyền bé tẻo teo” →không gian vắng lặng, cô 

quạnh. 

* Hai câu thực  

Sóng biếc theo làn hơi gợn tí 

Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo 

+Hình ảnh “sóng biếc” 

+ Âm thanh bức tranh thu:“lá vàng trước 

gió” để miêu tả cái tĩnh của cảnh thu làng quê 

Việt Nam. Những cơn gió mùa thu đã xuất 

hiện và mang theo cái lạnh trở về, khiến ao 

thu không còn “lạnh lẽo”, không còn tĩnh lặng 

nữa vì mặt hồ đã “gợn tí”, “lá vàng khẽ đưa 

vèo”. Cơn “sóng biếc” nhỏ “hơi gợn tí” và 

chiếc lá “trước gió khẽ đưa vèo” → dùng cái 

động nhỏ để miêu tả tĩnh lớn. 

* Hai câu luận 

Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt 

Ngõ trúc quanh co khách vắng teo 

- Bầu trời thu: “xanh ngắt”  

- Những áng mây không trôi nổi bay khắp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Hướng dẫn phân tích đoạn trích 

“ta đi ta nhớ những ngày… suối xa”) 

bầu trời mà “lơ lửng”.  

-“Ngõ trúc quanh co” cũng “vắng teo” 

không bóng người qua lại. 

-> Mở ra không gian rộng, cảm hứng 

Nguyễn Khuyến lại trở về với khung cảnh 

làng quê quen thuộc cũng vẫn hình ảnh tre 

trúc, vẫn bầu trời thu ngày nào, vẫn ngõ xóm 

quanh co…tất cả đều thân thương vè nhuốm 

màu sắc thôn quê Việt Nam.  

* Hai câu thơ kết :  

- Góp phần bộc lộ đôi nét về chân dung tác 

giả.Trong những ngày từ quan lui về ở ẩn, 

mùa thu câu cá, đó là thú vui của nhà thơ nơi 

làng quê để tiêu khiển trong công việc, để hoà 

mình vào thiên nhiên, mà quên đi những bận 

lòng với nước non, cho tâm hồn thanh thản. 

“Buông”: thả lỏng, đi câu không cốt để kiếm 

cái ăn (hiểu theo đúng nghĩa của nó), mà để 

giải trí, cho nên “ôm” không phù hợp với 

hoàn cảnh.  

-> Tóm lại, qua Thu điếu, ta phần nào thấy 

được tấm lòng của nhà thơ đối với thiên 

nhiên, đối với cuộc sống. 

3. Phân tích bài “Việt Bắc” (đoạn trích “ta 

đi ta nhớ những ngày… suối xa”) 



trong bài thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu. 

- Yêu cầu: sinh viên nêu bật được nội 

dung cũng như nghệ thuật của bài thơ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tác gia Tố Hữu 

Tố Hữu, tên thật là Nguyễn Kim Thành (4 

tháng 10 năm 1920 – 9 tháng 12 năm 2002) là 

một tác gia có vị trí đặc biệt quan trọng, một 

nhà thơ tiêu biểu của dòng thơ cách mạng 

Việt Nam. Ông là nhà thơ, nhà chính trị, nhà 

cách mạng lớn của dân tộc. 

b, Phân tích đoạn trích 

* Những kỉ niệm thời khánh chiến chống 

Pháp được người ra đi nhớ lại 

- Đắng cay ngọt bùi:cuộc sống vật chất 

gian khổ thiếu thốn:chia sẻ bát cơm, củ 

sắn, tấm chăn sui. 

- Cuộc sống và con ngườiVB: Người mẹ 

địu con lên rẫy bẻ ngô trong “nắng cháy 

lưng”, lớp học, giờ liên hoan, tiếng mõ, tiếng 

cối rừng chiều, ban đêm 

→Đây là những kỉ niệm gắn bó với người 

ra đi trong hoàn cảnh sống vất vả, khó khăn 

nên khó quên. 

* Cuộc sống KC đầy lạc quan 

Vật chất thiếu thốn (1), nhưng cuộc sống tinh 

thần luôn đầy đủ: tiếng hát, tiếng cười: lớp 

học, giờ liên hoan, hát ca vang núi đèo. 

→Tinh thần lạc quan Cm 

http://vi.wikipedia.org/wiki/4_th%C3%A1ng_10
http://vi.wikipedia.org/wiki/4_th%C3%A1ng_10
http://vi.wikipedia.org/wiki/1920
http://vi.wikipedia.org/wiki/9_th%C3%A1ng_12
http://vi.wikipedia.org/wiki/2002
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_th%C6%A1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C6%A1_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Hướng dẫn phân tích bài thơ 

“Rằm tháng giêng” của Hồ Chí Minh. 

- Yêu cầu: sinh viên nêu bật được nội 

dung cũng như nghệ thuật của bài thơ. 

 

 

 

 

 

*.Nghệ thuật đoạn trích: 

- Dùng đại từ “ta” và “mình” và điệp lại 

→ cách nói của ca dao. Tình cảm gắn bó 

khăng khít. VD: 

“Mình nói với ta mình hãy còn son”; 

“mình nhớ ta như cà nhớ muối”; “Qua đình 

ngả nón trông đình”… 

- Điệp từ “nhớ người”, “nhớ sao” 

→tăng dần nỗi nhớ. Hồi ức dội về liên tiếp. 

4. Rằm tháng giêng – Hồ Chí Minh 

* Tác giả 

Hồ Chí Minh (19 tháng 5 năm 1890 – 2 

tháng 9 năm 1969) là một nhà cách mạng, một 

trong những người đặt nền móng và lãnh đạo 

công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn 

lãnh thổ cho Việt Nam. Ông là người viết và 

đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam khai 

sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 

2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba 

Đình, Hà Nội, là Chủ tịch nước trong thời 

gian 1945 – 1969, Chủ tịch Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong 

thời gian 1951 – 1969. Hồ Chí Minh đồng 

thời cũng là một nhà văn, nhà thơ và nhà báo 

với nhiều tác phẩm viết bằng cả tiếng Việt, 

tiếng Hán và tiếng Pháp. Là một nhà lãnh đạo 

http://vi.wikipedia.org/wiki/19_th%C3%A1ng_5
http://vi.wikipedia.org/wiki/1890
http://vi.wikipedia.org/wiki/2_th%C3%A1ng_9
http://vi.wikipedia.org/wiki/2_th%C3%A1ng_9
http://vi.wikipedia.org/wiki/1969
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%AAn_ng%C3%B4n_%C4%90%E1%BB%99c_l%E1%BA%ADp_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_D%C3%A2n_ch%E1%BB%A7_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
http://vi.wikipedia.org/wiki/2_th%C3%A1ng_9
http://vi.wikipedia.org/wiki/1945
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Ba_%C4%90%C3%ACnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Ba_%C4%90%C3%ACnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_t%E1%BB%8Bch_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/1945
http://vi.wikipedia.org/wiki/1969
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/1951
http://vi.wikipedia.org/wiki/1969
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Vi%E1%BB%87t
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_H%C3%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Ph%C3%A1p


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Hướng dẫn phân tích đoạn thơ 

trong “Đất nước” của Nguyễn Đình 

Thi. 

- Yêu cầu: sinh viên nêu bật được nội 

dung cũng như nghệ thuật của bài thơ. 

nổi tiếng ở Đông Nam Á, ông đã kết hợp chủ 

nghĩa Marx với chủ nghĩa dân tộc Việt Nam. 

*Phân tích “rằm tháng giêng” 

1.Cảnh đêm trăng rằm 

- Hình ảnh: Ánh trăng lồng lộng,bầu trời trong 

xanh, dòng sông, mặt nước như hào quện 

trong màu sương khói→ Chất liệu Đường thi. 

- Đêm trăng đẹp, trong sáng, huyền diệu. 

Người thi sĩ ngắm trăng lòng đầy phâ khích. 

2. Hình ảnh người thi sĩ 

- Chủ động ngắm trăng, chủ động nắm bắt 

cảnh trăng rằm. 

- Không chỉ thả hồn theo đêm trăng của tâm 

hồn thi sĩ mà là một nhà chiến sĩ CM: bàn 

việc quân trong đêm trăng đầy ắp. → Nhiệt 

huyết CM trong Người sáng rực như ánh 

trăng, tròn trịa như trăng rằm. 

5. Phân tích đoạn thơ trong “Đất Nƣớc” 

của Nguyễn Đình Thi 

1. Nguyễn Đình Thi (1924–2003) là một 

nhà văn và nhạc sĩ Việt Nam thời hiện đại. 

Ông thuộc thế hệ các nghệ sĩ trưởng thành 

trong kháng chiến chống Pháp. Sau Cách 

mạng tháng Tám, Nguyễn Đình Thi làm Tổng 

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Marx
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Marx
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_d%C3%A2n_t%E1%BB%99c
http://vi.wikipedia.org/wiki/1924
http://vi.wikipedia.org/wiki/2003
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_v%C4%83n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%A1c_s%C4%A9
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A1ng_chi%E1%BA%BFn_ch%E1%BB%91ng_Ph%C3%A1p
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_th%C3%A1ng_T%C3%A1m
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_th%C3%A1ng_T%C3%A1m


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Sau khi hướng dẫn SV cách 

phân tích một đoạn trích hoặc tác 

phẩm. SV thực hành và hoàn thiện. 

thư ký Hội Văn hóa cứu quốc. Từ năm 1958 

đến năm 1989 làm Tổng thư ký Hội nhà văn 

Việt Nam. Từ năm 1995, ông là Chủ tịch Ủy 

ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học 

nghệ thuật. Ông mất ngày 18 tháng 4 năm 

2003 tại Hà Nội. 

*. Những nội dung chính cần phân tích 

- Cảm hứng của bài thơ :  

Như tựa đề, cảm hứng của bài thơ là 

cảm hứng về giang sơn, gấm vóc, cảm hứng 

về đất nước, Tổ quốc. Cảm hứng đó xuyên 

suốt bài thơ, là mạch ngầm kết nối từng mảng 

tưởng như rời rạc trong tác phẩm, tạo thành 

hình tượng thơ thống nhất. Do đó, khi phân 

tích phải luôn tập trung vào chủ đề này. 

- Khổ thơ đầu : 

  Hoài niệm tươi sáng về mùa thu nay. 

Đây cũng là cảm hứng về một đất nước đổi 

mới, cảm hứng đầy chất tự hào của người làm 

chủ. Phát hiện mới mẻ của Nguyến Đình Thi 

ở đây là mối quan hệ về đất nước trong truyền 

thống – đất nước ở hiện tại 

- Phần còn lại của bài thơ : 

Tác giả tập trung thể hiện những cảm xúc và 

suy ngẫm của mình về đất nước từ đau thương 

http://vi.wikipedia.org/wiki/1958
http://vi.wikipedia.org/wiki/1989
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_nh%C3%A0_v%C4%83n_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_nh%C3%A0_v%C4%83n_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/1995
http://vi.wikipedia.org/wiki/18_th%C3%A1ng_4
http://vi.wikipedia.org/wiki/2003
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i


E. Củng cố: 

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

GV bổ sung, chia sẻ. 

- SV tìm đọc tư liệu tham khảo. 

- SV đọc và soạn bài nội dung chương sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trong chiến tranh đã trỗi dậy mạnh mẽ, ngời 

sáng. 

Đất nước là bài thơ hay của Nguyến 

Đình Thi và của nền thơ Việt Nam kháng 

chiến. Thành công lớn nhất của tác giả là đã 

thể hiện những tình cảm chân thực, xúc động 

của mình về đất nước.. 



Chƣơng II. LÍ LUẬN VĂN HỌC 

(8 tiết) 

A. MỤC TIÊU 

   1. Kiến thức:  Sv trình bày được những kiến thức cơ bản về 

một số vấn đề lí luận văn học sau đây: Đối tượng, nội dung và 

chức năng của văn học; Hình tượng và nhân vật trong văn học ; 

Đề tài, chủ đề , kết cấu, cốt truyện ; Đặc trưng cơ bản của thơ, 

truyện, kí kịch ; Ngôn ngữ văn học ; Một số thể thơ  Việt 

Nam;Vận dụng một số kiến thức lí luận để phân tích tác phẩm 

văn học.  

   2. Kỹ năng: Biết sử dụng các kiến thức lí luận đã học vào 

việc phân tích, bình giá các tác phẩm, các vấn đề văn học và dạy 

học ở tiểu học một cách có hiệu quả.  

   3. Thái độ: Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử 

dụng các kiến thức và kĩ năng về lí luận văn học vào việc dạy học 

tiếng Việt ở tiểu học. Có ý thức rèn luyện tư duy lí luận nói chung 

và thường xuyên vận dụng vào việc dạy học ở tiểu học.  

B. CHUẨN BỊ 

  1. Giảng viên 

 Giáo trình bắt buộc 

 [1] Cao Đức Tiến, Dương Thị Thu Hương (2007), Văn học, 

Nxb GD và Nxb ĐHSP HN. 

  Tài liệu tham khảo 

            [2]. Nguyễn Đình Chú (2002), Văn học - tập 1- Giáo trình  

ĐT GVTH hệ CĐSP và SP 12+ 2, Nxb GD, Hà Nội. 



 [3] Lưu Đức Trung (1999), Văn học nước ngoài - Giáo trình 

ĐT GVTH hệ CĐSP&SP 12+ 2 -Nxb GD, Hà Nội.  

           [4]. Đỗ Bình Trị, Trần Đình Sử, Văn học (1998), Nxb GD, 

HN. 

           [5].Trần Đình Sử (cb), (2004), Lí luận văn học, tập 1, 2, 

Nxb GD, Hà Nội. 

 [6] Sách giáo khoa THPT Lớp 10 -12,  (2004), Văn học , 

Nxb GD, Hà Nội. 

 [7] Thơ Trần Đăng Khoa (2001), Nxb GD, Hà Nội. 

           -  Giáo án 

2. Sinh viên:  

 - Nghiên cứu tài liệu chính và tài liệu tham khảo trước khi 

học. 

C. PHƢƠNG PHÁP, PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC  

 - Phương pháp:  Thuyết trình, nghiên cứu tài liệu, thảo luận 

nhóm, trao đổi ; 

- Phương tiện dạy học: thuyết trình ngôn ngữ, tài liệu học 

tập; 

D. NỘI DUNG BÀI GIẢNG 

Hoạt động của GV và ngƣời học Nội dung 

Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung đối 

tượng, nội dung, chức năng của văn 

học. 

I. Đối tƣợng, nội dung, chức năng của 

văn học 

1. Đối tƣợng của văn học 



 

- GV: Đối tượng của văn học là gì? 

Cho ví dụ?  

- SV: trả lời 

- GV: nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Nội dung của văn học là gì? Cho 

ví dụ?  

- SV: trả lời 

- GV: nhận xét 

 

- Đối tượng của văn học, nó chính là hiện 

thực khách quan, là đời sống xã hội. Nhưng 

trong những hiện tượng muôn màu muôn 

vẻ của hiện thực khách quan thì vẫn có một 

đối tượng mà văn học nghệ thuật quan tâm 

hơn cả, nhằm nhận thức và phản ánh nó, đó 

chính là con người. 

  ( Dẫn chứng) 

- Văn học nghệ thuật lấy tính cách con 

người làm trung tâm của việc miêu tả phản 

ánh. 

   "Văn học là nhân học" (M.Goroki) 

* Đối tượng của văn học nghệ thuật là tính 

cách của con người, là những con người 

sống, cảm xúc và hành động trong những 

điều kiện xã hội lịch sử nhất định. 

2. Nội dung của văn học 

- Nội dung của văn học chính là những gì 

đã trải qua một quá trình trăn trở, dằn vặt, 

khát khao, hy vọng trong tâm hồn người 

nghệ sĩ. 

  (dẫn chứng) 

- Cũng chính vì thế, nội dung của văn học 

không đồng nhất với đối tượng của nó. Bởi 

lẽ phía sau bức tranh hiện thực được tái 



 

 

 

 

 

 

- GV: Văn học có mấy chức năng cơ 

bản? Cho ví dụ?  

- SV: trả lời 

- GV: nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hiện bằng ngôn ngữ, nội dung của văn học 

bao giờ cũng chứa đựng những quan niệm, 

những khát vọng... của người nghệ sĩ về cái 

tốt, cái thiện cần khẳng định, cái xấu cái ác 

cần phủ định, về một lẽ sống, một lí tưởng 

phải vươn tới. 

3. Chức năng của văn học. 

( Có nhiều quan niệm, xét nhiều phương 

diện, chủ yếu qua 3 chức năng sau đây): 

a. Chức năng nhận thức 

- Văn học phản ánh đời sống xã hội, giúp 

người đọc hiểu biết về cuộc sống và con 

người. 

- Văn học còn giúp con người tự nhận thức 

về bản thân mình. 

 (Dẫn chứng) 

b. Chức năng giáo dục 

- Nó hình thành cho con người một khả 

năng nhận biết cái đúng - cái sai, cái đẹp - 

cái xấu, cái thiện - cái ác...trong cuộc sống.  

                                        (Dẫn chứng) 

c. Chức năng giáo dục 

- Văn học có chức năng làm thoả mãn 

những nhu cầu về cầu về cái đẹp, trau dồi 



 

 

 

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung hình 

tượng và nhân vật văn học. 

 

- GV: Hình tượng văn học là gì? Nêu 

các đặc điểm chính của hình tượng? 

Cho ví dụ?  

- SV: trả lời 

- GV: nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

năng lực và thị hiếu thẩm mĩ cho con 

người. 

                                         (Dẫn chứng) 

II. Hình tượng văn học, nhân vật văn học 

1.Hình tƣợng văn học 

- Llà một trong những phương thức phản 

ánh đặc thù của ý thức con người đối với 

hiện thực, là bức tranh sinh động và tổng 

hợp về cuộc sống con người, được dựng 

nên bằng hư câú và có ý nghía mĩ học. 

- Hình tượng thường được dùng để xác 

định 2 đối tượng:                                                                                 

+ Hình tượng toàn tác phẩm                                                                                  

+ Hình tượng nhân vật. 

- Hình tƣợng có 3 đặc điểm chính: 

* Thứ nhất: Hình tượng là sự thống nhất 

sinh động giữa mặt cá biệt cụ thể - cảm tính 

với mặt khái quát ( đây là đặc điểm cơ bản 

nhất). 

* Thứ hai: Hình tượng là sự thống nhất 

biện chứng và sinh động giữa chủ quan và 

khách quan. 

* Thứ ba: Hình tượng là sự thống nhất sinh 

động giữa lí trí và cảm xúc. 



 

- GV: Nhân vật văn học là gì? Cho ví 

dụ?  

- SV: trả lời 

- GV: nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SV: lấy ví dụ về một số loại nhân vật 

cụ thể trong các tác phẩm văn học. 

 

 

 

 

Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung ngôn 

ngữ văn học. 

                  (Dẫn chứng) 

2. Nhân vật văn học. 

- Nhân vật văn học là con người được nhà 

văn đưa vào tác phẩm của mình, tuỳ theo 

vai trò và vị trí của người đó trong tác 

phẩm. Bao gồm các nhân vật sau:  

+ Nhân vật chính là nhân vật quan trọng 

nhất, thường xuất hiện nhiều nhất trong tác 

phẩm. Trong tác phẩm văn học có nhiều 

nhân vật chính thì nhân vật chính nào quan 

trọng hơn cả được coi là nhân vật trung 

tâm. 

+ Nhân vật phụ là nhân vật có vai trò thứ 

yếu trong quá trình diễn biến của cốt truyện 

nhằm triển khai chủ đề và bộc lộ tư tưởng 

của tác phẩm. 

+ Nhân vật chính diện là nhân vật tích 

cực. 

+ Nhân vật phản diện là nhân vật tiêu cực. 

+ Nhân vật trữ tình là nhân vật trực tiếp 

bộc lộ cảm xúc và ý nghĩa của mình trong 

tác phẩm trữ tình. 

                     (dẫn chứng) 

III. Ngôn ngữ văn học 



- GV: Ngôn ngữ văn học là gì? Cho ví 

dụ?  

- SV: trả lời 

- GV: nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Các đặc điểm của ngôn ngữ văn 

học? Cho ví dụ?  

- SV: trả lời 

- GV: nhận xét 

 

1. Ngôn ngữ văn học là gì? 

- Văn học là một ngành nghệ thuật lấy 

ngôn từ làm phương tiện để xây dựng hình 

tượng, phản ánh cuộc sống. Vì thế, ngôn 

ngữ là "yếu tố đầu tiên của văn học"(M. 

gorki). 

- Ngôn ngữ văn học là ngôn ngữ toàn dân 

đã được nhà văn sáng tạo lựa chọn và nâng 

cao. 

2. Đặc điểm: 

* Ngôn ngữ văn học giàu tính hình 

tượng. 

- Đó là thứ ngôn ngữ trực tiếp xây dựng 

hình tượng nghệ thuật, có khả năng diến 

đạt, miêu tả và gợi cảm cụ thể. 

Ví dụ:  Đọc 4 câu thơ trong Truyện Kiều 

Người về chiếc bóng năm canh, 

 Kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi. 

 Vầng trăng ai sẻ làm đôi, 

 Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường. 

    Ta như thấy hiện ra trước mắt cảnh chia 

li đầy lưu luyến, xót xa giữa Thuý Kiều và 

Thúc Sinh: Kẻ ở - người đi đều lẻ loi đơn 

chiếc. Hình ảnh "chiếc bóng năm canh", 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"một mình xa xôi", "gối chiếc", đặc biệt là 

hình ảnh "vầng trăng " như bị " Xẻ đôi" 

gợi lên. 

- Tính hình tượng của ngôn ngữ văn học 

chính là tính chất của các yếu tố ngôn ngữ 

có khả năng tưởng tượng, liên tưởng gợi 

lên được các biểu tượng về sự vật, hiện 

tượng hoặc con người được miêu tả trong 

tác phẩm văn học. 

* Ngôn ngữ văn học giàu tính chính xác. 

- Văn học có nhiệm vụ xậy dựng những 

điển hình, phản ánh hiện thực, giúp cho con 

người nhận thức sâu sắc về cuộc sống. Vì 

vậy, nhà văn phải sử dụng ngôn ngữ thật 

chính xác để diễn tả sự việc, hiện tượng 

của đời sống được chân thực và có nghệ 

thuật. 

Ví dụ:  - Mặt trời xuống biển như hòn lửa, 

              Sóng đã cài then đêm sập cửa. 

Và         - Mặt trời đội biển nhô màu mới,  

           Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi. 

                                (Đoàn thuyền đánh cá). 

* Ngôn ngữ văn học giàu tính hàm súc 

(cô đúc, ngắn gọn). 



 

- GV: tổ chức thảo luận nhóm (chia 

lớp thành 4 nhóm). 

- Yều cầu: thảo luận về cách tổ chức 

ngôn ngữ trong văn học. Thời gian 5 

phút 

- SV: cử đại diện trình bày 

+ Nhóm 1: Tổ chức ngôn ngữ trong tác 

phẩm thơ 

SV: cử đại diện trình bày, các nhóm 

còn lại nghe và nhận xét 

GV: Nhận xét 

 

+ Nhóm 2: Tổ chức ngôn ngữ trong tác 

phẩm văn xuôi. 

SV: cử đại diện trình bày, các nhóm 

còn lại nghe và nhận xét 

GV: Nhận xét 

 

 

 

+ Nhóm 1: Tổ chức ngôn ngữ trong tác 

- Tính hàm súc của ngôn ngữ văn học 

thường được hiểu là khả năng nói được 

nhiều ý nghĩa mà tiết kiệm được lời. 

Ví dụ:  (đoạn văn trích trong Vợ chồng A 

Phủ - Cảnh A Sử trói vợ giữa đêm xuân...). 

3. Tổ chức ngôn ngữ trong tác phẩm thơ. 

 - Yếu tố quan trọng tạo nên tính chất đặc 

thù của ngôn ngữ thơ là nhịp điệu.  

- Nhịp trong thơ là nhịp của hơi thở gắn 

liền với cảm xúc. Nhịp thơ là nhịp điệu có 

tính thẩm mĩ do con người sáng tạo ra để 

biểu hiện tư tưởng tình cảm của mình. 

4. Tổ chức ngôn ngữ trong tác phẩm văn 

xuôi. 

- Ngôn ngữ văn xuôi có hai bộ phận: Ngôn 

ngữ nhân vật; Ngôn ngữ người kể chuyện 

+ Ngôn ngữ nhân vật thường được thể hiện 

qua trực tiếp ( bằng đối thoại hoặc độc 

thoại) của nhân vật. 

+ Ngôn ngữ người kể chuyện đem lại cho 

người đọc một thái độ đối với những vấn 

đề mà tác phẩm đề cập đến, hướng người 

đọc tới một cách bình giá nào đó theo quan 

niệm thẩm mĩ của tác giả. 



kịch. 

SV: cử đại diện trình bày, các nhóm 

còn lại nghe và nhận xét 

GV: Nhận xét 

Hoạt động 4: Tìm hiểu nội dung đề 

tài, chủ đề, kết cấu, cốt truyện. 

- GV: đề tài là gì? Cho ví dụ? 

- SV: trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

- GV: Chủ đề, tư tưởng trong văn học 

là gì? Cho ví dụ? 

- SV: trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

5. Tổ chức ngôn ngữ trong tác phẩm kịch. 

- Ngôn ngữ trong tác phẩm kịch (trừ kịch 

thơ) gần gũi với ngôn ngữ hàng ngày hơn 

cả. 

- Ngôn ngữ kịch thể hiện ở hai dạng: Đối 

thoại (chủ yếu) Độc thoại. 

IV. Đề tài, chủ đề, kết cấu, cốt truyện 

1. Đề tài: 

- Là phạm vi cuộc sống mà nhà văn chọn 

lựa làm cơ sở sáng tác. Muốn xác định 

được đề tài của tác phẩm thì phải xem tác 

phẩm đó viết về cái gì. 

 Ví dụ: 

      Đề tài  thường rất đa dạng: Cỏ cây, 

chim muông, con người nông thôn hay 

thành thị, là chiến tranh hay hoà bình... 

2. Chủ đề - tƣ tƣởng: 

- Chủ đề là những vấn đề chủ yếu hoặc ý 

nghĩa cơ bản của đề tài hoặc được nhà văn 

thể hiện trong tác phẩm. 

Ví dụ:   Cùng đề tài về Bác Hồ : "Đêm nay 

Bác không ngủ" thể hiện tình thương yêu   

của Bác đối với bộ đội, dân công 

          "Người đi tìm hình của nước" Thể 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Kết cấu là gì? Cho ví dụ? 

- SV: trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

 

hiện Người đi tìm con đường độc lập tự do. 

- Tư tưởng của tác phẩm văn học chính là 

cách nhìn nhận, đánh giá và giải quyết của 

nhà văn đối với đề tài và chủ đề của tác 

phẩm. 

Ví dụ: Chủ đề của "TắT đèn" là số phận 

cay đắng của người nông dân trước CMT8. 

    - Còn Tư tưởng của "Tắt đèn" thể hiện ở 

việc lí giải, chỉ rõ những nguyên nhân làm 

cho cuộc sống của người nông dân trở nên 

cùng cực, từ đó toát ý nghĩa: phải xoá bỏ 

cái chế độ bất công người bóc lột người tàn 

bạo ấy. 

3. Kết cấu: (so sánh kết cấu và bố cục) 

- Bố cục là việc dàn dựng, sắp xếp phân bố 

từng phần, từng đoạn, từng chương của tác 

phẩm. 

- Kết cấu là hệ thống những vị trí, những 

điểm nhìn để giúp người đọc có thể nhìn 

ngắm, quan sát từ bên ngoài vào bên trong 

của tác phẩm, nhằm tìm kiếm, khám phá 

những vẻ đẹp khác nhau của hình tượng 

nghệ thuật do nhà văn sáng tạo ra. 

4. Cốt truyện 

- Cốt truyện là một hệ thống những biến cố 



 

 

 

- GV: Cốt truyện là gì? Cho ví dụ? 

- SV: trả lời 

- GV: Nhận xét 

- SV: nêu được các phần trong một cốt 

truyện (lấy ví dụ cụ thể để chúng 

minh). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tạo thành bộ phận lớn nhất của một tác 

phẩm, nhằm thể hiện chủ đề và bộc lộ tính 

cách các nhân vật trong mối quan hệ qua 

lại với nhau. 

- Ở các tác phẩm tự sự và kịch thì cốt 

truyện là yếu tố không thể thiếu được.Cốt 

truyện có hai mặt gắn bó mật thiết với 

nhau:  

+ Một mặt, cốt truyện là một phương tiện 

bộc lộ tính cách nhân vật; 

+ mặt khác, cốt truyện còn là một hệ 

thống những biến cố, tái hiện những 

xung đột xã hội. 

- Mỗi cột truyện thường có những thành 

phần như sau: 

4.1. Phần trình bày: 

- Giới thiệu hoàn cảnh xã hội, lai lịch khái 

quát của các nhân vật. 

                           (ví dụ) 

4.2. Phần đầu mối: 

- Dẫn người đọc đến chỗ khởi đầu của mọi 

sự kiện, hành động, nhân vật bắt đầu hành 

động, tính cách và mâu thuẫn bắt đầu bộc 

lộ và phát triển. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ  

          Trong Truyện Kiều  " 3 chị em đi 

chơi, Kiều xúc động trước mộ Đạm Tiên và 

sau đó gặp kim Trọng." 

4.3. Phần phát triển: 

- Là phần kế tiếp và là phần chính, có dung 

lượng lớn nhất của cốt truyện, nó được tính 

từ biến cố khởi đầu cho đến biến cố đỉnh 

điểm. Phần nói rõ sự phát triển của sự kiện, 

hành động, tính cách và mâu thuẫn. 

Ví dụ: 

    - Trong Truyện Kiều  - "Sau Thuý Kiều 

đi chơi gặp Kim trọng, rồi gia biến, mười 

lăm năm lưu lạc và khuyên Từ Hải ra 

hàng" 

4.4. Phần điểm đỉnh: 

- Là phần đưa đến sự căng thẳng nhất, bức 

bách nhất trong sự phát triển của sự kiện, 

hành động, tính cách, mâu thuẫn hoặc xung 

đột, tạo ra một bước ngặt trong sự phát 

triển của cốt truyện. 

Ví dụ: 

    Trong Truyện Kiều  ( Từ khi Từ Hải 

chết đứng, Thuý Kiều phải gảy đàn hầu 

mừng công của hồ Tôn hiến, rồi bị ép gả 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 5: Tìm hiểu nội dung đặc 

trưng cơ bản của một số thể loại trong 

văn học. 

 

 

 

 

 

- GV: Đặc trưng cơ bản của thơ? Cho 

cho viên thổ quan. 

4.5. Phần kết thúc: 

- Cũng là lúc các sự kiện, hành động kết 

liễu hoặc là lúc các vấn đề mâu thuẫn, xung 

đột được giải quyết. 

Ví dụ: 

      Trong Truyện Kiều: (Kiều tự vẫn, được 

cứu sống rồi đi tu và đoàn viên). 

4.6. Phần vĩ thanh: 

- Phần cuối của truyện, để thuyết minh 

hoặc trình bày về cuộc sống tương lai của 

các nhân vật trong truyện sau khi đã kết 

thúc. 

V. Đặc trƣng cơ bản của một số thể loại. 

1. Đặc trƣng cơ bản của thơ 

- Nói đến thơ, có thể hiểu "Thơ là kiểu lời 

nói đặc biệt" 

* Chất thơ, tứ thơ. 

- Chất thơ thường được hiểu là vẻ đẹp gợi 

cảm, gợi cảm xúc tâm hồn, gợi ước mơ êm 

đềm. 

- Cấu tứ (tứ thơ): Bởi chất thơ đòi hỏi phải 

có cấu tứ, cấu tứ là một sự kết hợp giữa 



ví dụ? 

- SV: trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Đặc trưng cơ bản của truyện? 

Cho ví dụ? 

- SV: trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

hình tượng và ý nghĩa, thể hiện được nét 

đặc sắc trong cách nhìn cách cảm, cách tìm 

tòi, biểu đạt của nhà thơ. 

* Những yếu tố của ngôn ngữ thơ. 

+ Nhịp điệu: 

- Thể hiện ở việc ngắt nhịp, tách dòng thơ, 

khổ thơ, đoạn thơ. Tuỳ ở đoạn bài nhanh 

hay chậm, khoan thai, hay gấp gáp -  giục 

giã. (dẫn chứng) 

+ Hình ảnh, giọng điệu: 

- Dùng những phương thức chuyển nghĩa 

hay ví von, ẩn dụ. 

- Giọng điệu thơ như cách xưng hô, gọi tên, 

nhịp điệu, ngữ điệu. 

                                    (dẫn chứng) 

2. Đặc trƣng cơ bản của truyện: 

- Truyện là loại tác phẩm tự sự ( văn xuôi) 

+ về nội dung, truyện có thể kể về những 

tâm trạng, tính cách con người; nhưng chủ 

yếu là kể về những biến cố, sự việc hành 

động của một nhân vật chính nào đó. 

+ Về hình thức, truyện thường được viết 

bằng văn xuôi, nhưng có truyện được viết 



 

 

 

 

 

 

- GV: Đặc trưng cơ bản của kí? Cho ví 

dụ? 

- SV: trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

 

- GV: Đặc trưng cơ bản của kịch? Cho 

ví dụ? 

- SV: trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

bằng văn vần. 

- Truyện thừa nhận vai trò hư cấu và tưởng 

tượng. 

- Ngôn ngữ của truỵên phức tạp, đa dạng. 

                                          ( Dẫn chứng) 

3. Đặc trƣng cơ bản của Kí. 

- Kí là một thể loại tự sự, phản ánh cuộc 

sống bằng việc miêu tả người thật việc thật. 

- Nhân vật kí có địa chỉ rõ ràng, tính chính 

xác cao. 

- Hư cấu đóng vai trò thứ yếu. 

- Tác giả viết kí thường là người tham gia 

trực tiếp vào câu chuyện. 

- Kí phản ánh kịp thời, linh hoạt, có sức 

thuyết phục lớn đối với người đọc bằng 

người thật, việc thật. (Dẫn chứng). 

4. Đặc trƣng cơ bản của kịch. 

- Kịch là nghệ thuật tổng hợp giữa nghệ 

thuật văn học và nghệ thuật sân khấu. Kịch 

trước hết là một tác phẩm văn học. Nếu 

không có kịch bản thì không thể có kịch. 

- Kịch tập trung khai thác những mối xung 

đột của đời sống và thể hiện những xung 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 6: Tìm hiểu nội dung một 

số thể thơ trong văn học. 

 

- GV: Tìm hiểu thể thơ lục bát? Cho ví 

dụ minh họa? 

- SV: trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

đột theo những yêu cầu riêng của nghệ 

thuật sân khấu. Ở kịch, các thành phần cơ 

bản của một cốt truyện. 

- Người soạn kịch không có chỗ đứng trong 

kịch bản. 

- Hình tượng nhân vật trong kịch chỉ có thể 

xây dựng chính bằng ngôn ngữ đối thoại, 

độc thoại. 

- Ngôn ngữ kịch dễ hiểu, đơn giản. 

- Kịch có nhiêù nét riêng, những mâu 

thuẫn xung đột là nét đặc thù nổi bật 

nhất, vì không có mâu thuẫn xung đột thì 

không có kịch. 

VI. Một số thể thơ 

1. Thơ lục bát. 

- Là thể thơ quen thuộc của dân tộc, đây là 

thể thơ tổ hợp giữa một câu 6 âm tiết (lục), 

một câu 8 âm tiết (bát). 

* cách hiệp vần: 

- Âm tiết cuối câu lục hiệp vần với âm tiết 

thứ sáu câu bát. Âm tiết cuối câu bát hiệp 

vần với âm tiết cuối của câu lục và kế tiếp 

như thế 

Ví dụ " Kiều từ trở gót trướng hoa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mặt trời gác núi chiêng đà thu không. 

          Gương nga chênh chếch dòm song, 

 Vàng gieo ngấn nước cây lồng bóng sân". 

                                   ( Nguyến Du) 

*. Luật bằng trắc 

                          0 B 0 T 0 B 

                        0 B 0 T 0 B 0 B 

*. Nhịp và đói trong thơ lục bát: 

- Ngắt nhịp 2 và ngắt nhịp 4 .  

 Ví dụ:   Này chồng / này mẹ / này cha 

             Này là em ruột / này là em dâu. 

- Ngắt nhịp 2 và nhịp 3. 

 Ví dụ:  Mênh mông / bốn mặt / sương mù 

          Đất trời ta / cả chiến khu / một lòng. 

( Tố Hữu) 

- Thơ lục bát không nhất thiết phải sử dụng 

phép đối. Nhưng đôi khi để làm nổi bật một 

ý nào đó, người sáng tác có thể sử dụng 

tiểu đối trong từng câu lục hoặc câu bát. Ví 

dụ:    Gió đưa cành trúc la đà 

Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ 



 

 

- GV: Tìm hiểu thể thơ song thất lục 

bát? Cho ví dụ minh họa? 

- SV: trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xương. 

2. Song thất lục bát: 

- Đây là một thể thơ thuần tuý Việt nam. 

Một bài có thể chỉ có một khổ hoặc gồm 

nhiều khổ nối tiếp nhau, mỗi khổ gồm 4 

câu thơ. 

Ví dụ:   Thuở trời đất nổi cơn gió bụi 

     Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên. 

                    Xanh kia thăm thẳm từng trên, 

             Vì ai gây dựng cho nên nỗi này. 

                                 (Chinh phụ mgâm) 

+ Vần: Chữ cuối câu 7 trên bắt vần với chữ 

thứ 5 câu 7 dưới. Chữ thứ 7 câu 7 bắt vần 

với chữ cuối câu 6. Chữ cuối câu 6 bắt vần 

với chữ 6 câu bát. 

+ Về thanh điệu: 

- Câu thất trắc khởi đầu. 

+ Về nhịp:  3/4  

                   3/2/2 

                   2/2/3 

                   4/3 

3. Thơ Đƣờng luật 



- GV: Tìm hiểu thể thơ Đường luật? 

Cho ví dụ minh họa? 

- SV: trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

 

 

- GV: Tìm hiểu thể thơ tự do? Cho ví 

dụ minh họa? 

- SV: trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

Hoạt động 7: Tìm hiểu nội dung 

phương pháp phân tích tác phẩm văn 

học. 

- Thể thơ do du nhập từ thơ cận thể đời 

Đường vào Việt nam mà gọi như vậy. 

- Bao gồm các loại: + Ngũ ngôn tuyệt cú 

                                + Thất ngôn bát cú. 

                                + Thất ngôn tứ tuyệt 

                                + Ngũ ngôn bát cú. 

- Về bố cục: bài thơ thất ngôn bát cú gồm 4 

cặp dòng thơ: 

               Đề - thực - luận - kết. 

4. Thơ tự do: 

- Thể thơ không bị ràng buộc vào những 

qui tắc, không bị gò bó, số câu không hạn 

định, cách gieo vần linh hoạt, nhịp thơ biến 

hoá. 

- Về nội dung: Phải có đầy đủ chất lượng 

đặc trưng của thơ, phải giàu cảm xúc, hình 

ảnh tập trung, cô đọng. 

- Về hình thức: Phải giữ được sự haì hoà về 

nhịp điệu. 

VII. Phƣơng pháp phân tích TPVH 

1. Mục đích của việc phân tích TPVH. 

- Tác phẩm văn học là một chỉnh thể nghệ 

thuật trọn vẹn, thể hiện một ý định, một 



- GV: Mục đích của việc phân tích tác 

phẩm văn học? Cho ví dụ minh họa? 

- SV: trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

- GV: Những nguyên tắc khi phân tích 

tác phẩm văn học? 

- SV: trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

- GV: Những bình diện khi phân tích 

tác phẩm văn học? 

- SV: trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

quan niệm của nhà văn đối với của sống. 

- Khám phá, phân tích TPVH hoàn toàn 

năng động chủ quan, cần tiến hành những 

cách thức nhất định trong sự phối hợp hài 

hoà, giữa trí tuệ và cảm xúc của người đọc, 

người thưởng thức nghệ thuật ngôn từ. 

                                   (Ví dụ minh hoạ) 

2. Những nguyên tắc phân tích tác phẩm 

văn học. 

a. Nguyên tắc tính trọn vẹn, thống nhất nội 

dung và hình thức. 

b. Nguyên tắc tính thẩm mĩ. 

c. Nguyên tắc lịch sử. 

                            ( dẫn ví dụ minh hoạ) 

3. Những bình diện phân tích tác phẩm 

văn học. 

a. Phân tích nội dung: 

- Nội dung của tác phẩm văn học: đề tài, 

chủ đề, tư tưởng, nhân vật, tình tiết hoặc 

kết cấu. 

- Quá trình phân tích là quá trình lí giải 

những đường nét của hình tượng hoặc tính 

chất của xung đột các tuyến nhân vật. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Những cách thức khi phân tích 

tác phẩm văn học? 

- SV: trả lời 

b. Phân tích hình thức: 

- Tức là phân tích nghệ thuật, phân tích giá 

trị của ngôn ngữ, kết cấu, chi tiết, nhịp 

điệu, vần điệu. 

                        (ví dụ minh hoạ) 

c.  Phân tích các hình tượng của tác 

phẩm. 

- Chú ý phân tích các hình tượng: cảnh vật 

tự nhiên, cảnh tượng xã hội, hình tượng các 

nhân vật. 

- Chú ý phân tích các chi tiết nghệ thuật. 

d. Phân tích ngôn ngữ. 

- Cần xem xét kĩ cách sử dụng chữ nghĩa, 

âm thanh, nhịp điệu... nhận diện đúng lời 

văn, giọng điệu chủ yếu của tác phẩm và 

nét phong cách riêng của tác giả. 

- Chú ý tới 2 phương diện cơ bản của ngôn 

từ: Hiển ngôn                                                                            

+ hàm ngôn 

4. Những cách thức phân tích tác phẩm 

văn học. 

- GV phải biết cách huy động hàng loạt 

kiến thức để phân tích và cảm thụ.  Cụ thể, 

với các loại: 



E. Củng cố: 

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

GV bổ sung, chia sẻ. 

- SV tìm đọc tư liệu tham khảo. 

- SV chuẩn bị nội dung bài chương sau.  

 

 

 

 

 

 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

 

 

- GV: Hướng dẫn sinh viên vận dụng lí 

thuyết để tập xác định: đề tài, chủ đề, 

kết cấu, cốt truyện trong một tác phẩm 

cụ thể. 

+ Văn học sử: Kiến thức về lịch sử xã hội 

và văn học, mối liên hệ giữa chúng. 

+ Về tác giả, tác phẩm: Cần hiểu biết về tác 

giả, nguồn gốc cuủa tác phẩm. 

+ Về lí luận văn học: Những nguyên lí 

chung, cấu tạo tác phẩm văn học, thể loại 

văn học, phương pháp sáng tác. 

VIII. Thực hành 

- Ví dụ: tác phẩm “Chí phèo” của Nam 

Cao. 

 



Chƣơng 3: HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC VỀ VĂN HỌC 

VIẾT VIỆT NAM ĐÃ HỌC Ở PHỔ THÔNG TRUNG HỌC 

(6 tiết) 

A. MỤC TIÊU 

   1. Kiến thức: Sinh viên nắm chắc được đặc điểm và thành 

tựu của văn học Việt Nam qua các thời kì phát triển. Phân tích 

được những đặc điểm và thành tựu cơ bản của văn học viết Việt 

Nam. 

   2. Kỹ năng: Sinh viên cảm nhận được cái hay cái đẹp của 

tác phẩm văn học, sử dụng được các kiến thức văn học để thiết kế 

các bài giảng ở Tiểu học theo tinh thần tích hợp; khái quát hóa và 

hệ thông hóa các hiện tượng văn học; nhận ra các qui luật phát 

triển của văn học Việt Nam. 

   3. Thái độ: Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử 

dụng các kiến thức và kĩ năng văn học vào hoạt động dạy học 

Tiếng Việt ở Tiểu học; Có ý thức trau dồi khả năng cảm thụ cái 

hay, cái đẹp của các tác phẩm văn chương và vận dụng vào dạy học 

Tiếng Việt ở Tiểu học.  

B. CHUẨN BỊ 

  1. Giảng viên 

 Giáo trình bắt buộc 

 [1] Cao Đức Tiến, Dương Thị Thu Hương (2007), Văn học, 

Nxb GD và Nxb ĐHSP HN. 

  Tài liệu tham khảo 

            [2]. Nguyễn Đình Chú (2002), Văn học - tập 1- Giáo trình  

ĐT GVTH hệ CĐSP và SP 12+ 2, Nxb GD, Hà Nội. 



 [3] Lưu Đức Trung (1999), Văn học nước ngoài - Giáo trình 

ĐT GVTH hệ CĐSP&SP 12+ 2 -Nxb GD, Hà Nội.  

           [4]. Đỗ Bình Trị, Trần Đình Sử, Văn học (1998), Nxb GD, 

HN. 

           [5].Trần Đình Sử (cb), (2004), Lí luận văn học, tập 1, 2, 

Nxb GD, Hà Nội. 

 [6] Sách giáo khoa THPT Lớp 10 -12,  (2004), Văn học , 

Nxb GD, Hà Nội. 

 [7] Thơ Trần Đăng Khoa (2001), Nxb GD, Hà Nội. 

           -  Giáo án 

2. Sinh viên:  

 - Nghiên cứu tài liệu chính và tài liệu tham khảo trước khi 

học. 

C. PHƢƠNG PHÁP, PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC  

 - Phương pháp:  Thuyết trình, nghiên cứu tài liệu, thảo luận 

nhóm, trao đổi ; 

- Phương tiện dạy học: thuyết trình ngôn ngữ, tài liệu học 

tập; 

D. NỘI DUNG BÀI GIẢNG 

Hoạt động của GV và ngƣời học Nội dung 

Hoạt động 1: Tìm hiểu chung về 

văn học dân gian Việt Nam. 

- GV: Khái niệm về văn học dân 

gian? 

A.Giới thiệu chung về văn học dân gian 

I. Khái niệm 

     VHDG chính là những sáng tác nghệ 

thuật ngôn từ truyền miệng do con người 



- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

 

- GV: Các đặc trưng cơ bản của 

văn học dân gian? Cho ví dụ? 

 

- SV: Trả lời 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sáng tạo ra trong khi tham gia các sinh hoạt 

tập thể nhằm biểu đạt, ghi lại những tri thức, 

kinh nghiệm, tư tưởng, tình cảm về cuộc 

sống xã hội và thiên nhiên, vũ trụ. 

II. Các đặc trƣng của VHDG 

1.VHDG là những sáng tác ngôn từ mang 

tính tập thể - truyền miệng.  

+ Tính tập thể: VHDG là sản phẩm sáng tạo 

của nhiều người, thuộc nhiều thế hệ qua 

những thời gian và không gian khác nhau.  

- Về nội dung, một tác phẩm VHDG phải 

phản ánh được nhiều nét sinh hoạt, tình 

cảm, nguyện vọng và mơ ước, cách nhìn 

nhận về cuộc đời và con người của đông 

đảo quần chúng nhân dân lao động.  

- Về hình thức, tác phẩm ấy phải kết tinh 

được thị hiếu thẩm mĩ, tài năng sáng tạo của 

quần chúng nhân dân thuộc về một dân tộc 

nhất định và với tư cách như một chỉnh thể 

có chung điều kiện sinh hoạt, lao động, 

tranh đấu và sáng tạo nghệ thuật.  

+ Tính truyền miệng: VHDG ra đời khi 

chưa có chữ viết. VHDG là loại hình nghệ 

thuật diễn xướng. 

+Tính dị bản: Do tính tập thể và tính truyền 



 

- Yêu cầu: nêu bật được các đặc 

trưng: 

+ Tính tập thể, truyền miệng 

+ Tính nguyên hợp 

+ Tính quốc tế và tính dân tộc 

- GV: Nhận xét 

- GV: Tính quốc tế và tính dân tộc 

của văn học dân gian? 

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miệng quy định.VHDG có nhiều dị bản. 

VD: truyện Tấm Cám.  

2.Tính nguyên hợp củaVHDG 

- VHDG là một loại hình nghệ thuật nguyên 

hợp cả về nội dung lẫn hình thức phản ánh 

khiến cho nó không chỉ là một hiện tượng 

văn học mà còn là một hiện tượng văn hoá. 

 - Về nội dung, tác phẩm VHDG phản ánh 

nhiều phương diện khác nhau của đời sống 

vật chất và tinh thần trong xã hội, do vậy nó 

vừa thực hiện chức năng của văn học (thẩm 

mĩ), của sử học ( phản ánh lịch sử), của dân 

tộc học (phong tục, tập quán, tôn giáo), của 

triết học, tâm lí học…nghĩa là cùng một lúc 

tổng kết các tri thức của nhân dân thuộc 

nhiều lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa 

học xã hội khác nhau trong dạng thức còn 

chưa phân chia tách bạch (nghĩa là trong 

trạng thái nguyên hợp).VHDG gắn với tôn 

giáo khi nó được dùng như một phương tiện 

thể hiện thế giới quan, nhân sinh quan của 

người xưa.  

VD: các vị Thần trong thần thoại là 

biểu hiện của thế giới quan thần linh.  

- Về hình thức, khác với tác phẩm văn học 

viết chỉ được diễn đạt bằng phương tiện 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Văn học dân gian được 

phân loại theo những hình thức 

nào? 

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

ngôn ngữ, tác phẩm VHDG, ngoài việc sử 

dụng phương tiện chính là ngôn ngữ, còn sử 

dụng thêm vài phương tiện khác nữa như 

âm nhạc, vũ điệu, động tác.  

3. Tính quốc tế và tính dân tộc. 

+Tính quốc tế: VHDG các dân tộc trên thế 

giới có những điểm chung. Đều sử dụng mô 

típ “Vật thần kì đem lại hạnh phúc”, “Vật 

thần kì đem lại hạnh phúc”. 

+ Tính dân tộc:VHDG của dân tộc nào in 

đậm bản sắc văn hóa của dân tộc đó. 

     VD: thần Dớt trong thần thoại Hy lạp; 

Thần trụ trời, thần sông thần biển của Việt 

Nam. 

III. Phân loại VHDG: 

* Xét về phương thức biểu diễn (hay hình 

thức diễn xướng), có thể chia VHDG thành 

bốn loại hình:   

a. Loại hình nói (luận lí): tục ngữ, câu đố.  

b. Loại hình kể (tự sự): các loại truyện kể 

dân gian như thần thoại, truyềnthuyết, cổ 

tích, ngụ ngôn, truyện cười.  

c. Loại hình hát: ca dao, đồng dao, hát ru.  

d. Loại hình diễn: tuồng, chèo, cải lương, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Giá trị cơ bản văn học dân 

gian? 

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

múa rối.  

* Xét về phương diện thể loại, có thể chia 

VHDG thành ba thể loại:  

a. Truyện cổ dân gian:  thần thoại, truyền 

thuyết, cổ tích, ngụ ngôn, truyện cười.  

b. Thơ ca dân gian: ca dao, tục ngữ, câu đố, 

hát ru, đồng dao.  

c. Sân khấu dân gian: chèo, tuồng, cải 

lương, múa rối. Hệ thống phân loại trên về 

cơ bản có thể áp dụng chung cho cả VHDG 

của người Việt cũng như của các dân tộc 

thiểu số khác, tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một 

số biệt loại – tức những thể loại độc đáo có 

mặt trong kho tàng VHDG của một dân tộc 

nào đó. Đó là sử thi, hay  trường ca như Đẻ 

đất đẻ nước của người Mường, Đam San 

của người Ê Đê, Sing Nhã của người Gia 

Rai; hoặc truyện thơ như Tiễn dặn người 

yêu của dân tộc Thái. 

IV. Giá trị của VHDG 

- VHDG chính là bộ Bách khoa toàn thư vĩ 

đại của mỗi dân tộc và của cả nhân loại, là 

nơi kết tinh những tri thức khoa học, tài 

năng nghệ thuật, tư tưởng tình cảm của nhân 

dân.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung 

một số thể loại truyện dân gian. 

- GV: Khái niệm về thần thoại? 

Cho ví dụ? 

- VHDG là nguồn cung cấp những kinh 

nghiệm thực tiễn để vận dụng vào quá trình 

lao động chinh phục tự nhiên, cải tạo xã hội, 

thiết lập quan hệ giữa con người với con 

người. Đồng thời VHDG còn đúc kết các 

quan điểm thẩm mĩ, đạo đức, các quan niệm 

ứng xử, những khát vọng cùng lí tưởng sống 

của nhân dân lao động…  

- VHDG giúp cho người đời sau nhận thức 

được bề dày lịch sử, truyền thống văn hoá, 

cốt cách và vẻ đẹp tinh thần của dân tộc 

mình, từ đó biết phát huy thế mạnh quá khứ, 

lí giải hiện tại và dự đoán tương lai.  

- VHDG lại là thế giới của tượng và ước 

mơ, là sản phẩm của tâm hồn và trí tuệ ngây 

thơ của nhân loại. Các bài học giáo dục đạo 

đức, nhân cách đã được đúc kết trong 

VHDG chưa bao giờ cũ so với mọi thời đại, 

bởi vì chúng luôn được khái quát từ triết lí 

của tình thương.  

B. Một số thể loại truyện dân gian 

1.Thần thoại:  

a. Khái niệm:  

Truyện thần thoại là thể loại truyện ra 

đời và phát triển sớm nhất trong lịch sử 

TCDG, đó là những truyện kể dân gian về 



- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Đặc trưng cơ bản của thần 

thoại? 

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

các vị thần, các nhân vật anh hùng, các nhân 

vật sáng tạo văn hoá, nhằm phản ánh và lí 

giải các hiện tượng tự nhiên và xã hội theo 

quan niệm vạn vật có linh hồn của người cổ  

đại.  

Thần thoại được hình thành từ ba 

nguồn chủ yếu: từ mâu thuẫn giữa khát 

vọng giải thích tự nhiên với sự hiểu biết còn 

hạn chế về tự nhiên của người xưa; từ khát 

vọng vươn lên chiếm lĩnh, chinh phục tự 

nhiên của con người và từ khát vọng giải 

thích các mối quan hệ mới nảy sinh ngày 

càng đa dạng giữa cá nhân với các nhân, cá 

nhân với cộng đồng.  

b.Đặc trƣng 

- Thần thoại thể hiện quan niệm của người 

xưa về vũ trụ thông qua nhân vật Thần: đó 

là quan niệm về ba tầng vũ trụ và bốn thế 

giới: trên có Trời (Thiên đình), giữa có Con 

người (Trần gian), dưới có Đất (Âm phủ), 

Trần gian lại chia thành Nhân gian và Thuỷ 

phủ. Các tầng vũ trụ đều thông tỏ với nhau, 

ảnh hưởng lẫn nhau.  

- Thần thoại còn thể hiện thái độ tôn sùng tự 

nhiên của người xưa qua quan niệm về vật 

tổ. Ví dụ người Việt thờ chim lạc và rồng, 

người Thái thờ chim, người Mường thờ 



 

 

 

 

 

 

- GV: Nội dung của thần thoại? 

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

- GV: Khái niệm về truyền 

thuyết? 

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

hươu sao…  

- Thần thoại gắn chặt với các hình thức nghi 

lễ. Người ta thường diễn xướng thần thoại 

bằng các nghi lễ cúng tế.  

c. Nội dung:   

- Thần thoại là phương tiện giải thích nguồn 

gốc tự nhiên.  

- Thần thoại phản ánh ước mơ sống hoà hợp 

với tự nhiên và chinh phục tự nhiên của 

người xưa.  

- Thần thoại giải thích nguồn gốc loài người 

và muôn loài.  

2. Truyền thuyết:  

a. Khái niệm:  

Truyền thuyết là thể loại truyện cổ 

dân gian có chức năng chủ yếu là phản  ánh 

và lí giải các nhân vật và sự kiện lịch sử có 

ảnh hưởng quan trọng tới một thời kì, một 

bộ tộc, một dân tộc, một quốc gia hay một 

địa phương. Truyền thuyết bắt nguồn từ 

thần thoại và có quan hệ mật thiết với thần 

thoại. b. Đặc trƣng cơ bản.  

- Truyền thuyết chịu sự chi phối của thế giới 

quan thần thoại trong việc xây dựng hình 



 

- GV: Đặc trưng cơ bản của 

truyền thuyết? 

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

- GV: Nội dung của truyền 

thuyết? 

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

 

 

- GV: Khái niệm truyện cổ tích? 

Ví dụ? 

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

tượng người anh hùng.  

 - Truyền thuyết phản ánh lịch sử một cách 

độc đáo, thể hiện quan điểm đánh giá của 

quần chúng nhân dân về lịch sử.  

c. Nội dung : 

- Truyền thuyết ca ngợi chiến công chinh 

phục tự nhiên, xây dựng nền văn hiến trong 

thời kì đầu dựng nước.   

+ Truyền thuyết đề cao sự nghiệp giữ nước, 

chống ngoại xâm của dân tộc. VD: Thánh 

Gióng, An Dương Vương. Bà Trưng, Bà 

Triệu, Trần Hưng  Đạo, Lê Lợi, Mai Thúc  

Loan…  

- Truyền thuyết phản ánh phong trào nông 

dân khởi nghĩa.  

3. Truyện cổ tích:  

a. Khái niệm: Là thể loại truyện cổ dân 

gian ra đời trong thời kì xã hội đã phân chia 

giai cấp nên mang chủ đề xã hội, phản ánh 

những xung đột đặc trưng cho các thời kì 

lịch sử, khi đã có chế độ tư hữu tài sản, có 

gia đình riêng, có mâu thuẫn và đấu tranh 

giai cấp. Vừa miêu tả và lí giải hiện thực, cổ 

tích vừa thể hiện mơ ước của người lao 

động về một cuộc sống tốt đẹp hơn thực tại.  



 

 

 

- GV: Đặc trưng cơ bản của TCT? 

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Đặc trƣng: 

- Truyện cổ tích được sáng tác với mục đích 

giáo dục đạo đức cho trẻ em.  

-  Truyện cổ tích phản ánh thực tại một cách 

độc đáo.  

     VD: cùng sử dụng mô típ ướm giày, 

truyện Tấm Cám của Việt Nam có cách 

miêu tả khác với truyện Cô bé Lọ Lem của 

Pháp. Cô Tấm mất giày khi đi hội làng, còn 

cô Lọ Lem đánh rơi giày khi đi khiêu vũ ở 

hoàng cung.  

* Phân loại: Căn cứ vào phương thức phản 

ánh, có thể chia truyện cổ tích thành hai 

loại: Cổ tích thần kì và Cổ tích sinh hoạt.   

    Cổ tích thần kì là loại cổ tích ra đời sớm, 

luôn luôn sử dụng yếu tố thần kì khi xây 

dựng cốt truyện và miêu tả số phận nhân 

vật, nếu thiếu sự can thiệp của nó, câu 

chuyện khó lòng tiếp tục.  

     Cổ tích sinh hoạt là loại cổ tích ra đời 

muộn, khi mâu thuẫn xã hội đã trở nên gay 

gắt, nhân dân không còn  ảo tưởng dùng yếu 

tố kì ảo để giải quyết các vấn đề xã hội.  

c. Nội dung: 

- Truyện cổ tích miêu tả hiện thực cuộc 



 

- GV: Nội dung của Tuyện cổ 

tích? 

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Khái niệm truyện ngụ 

ngôn? 

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

- GV: Các đặc trưng cơ bản của 

truyện ngụ ngôn? 

sống của người xưa. Hiện thực ấy được thể 

hiện qua các mâu thuẫn gia đình và xã hội 

được phản ánh trong cổ tích.  

+ Mâu thuẫn về quyền lợi vật chất trong 

khuôn khổ gia đình phụ quyền.  

+ Mâu thuẫn về tình cảm nảy sinh trong quá 

trình hình thành những quan hệ mới giữa 

các thành viên của gia đình, khi thành viên 

mới có thể đe doạ các thành viên khác cả về 

quan hệ tình cảm lẫn vị thế và quyền lợi vật 

chất: người chị, người dì ghẻ, cha dượng, 

người con riêng…  

- Truyện cổ tích miêu tả thế giới ước mơ 

của người lao động lương thiện.  

5. Truyện ngụ ngôn: 

a. Khái niệm: là loại truyện cổ dân gian 

được đặt ra cốt để gửi gắm một ý răn đời, 

một kết luận luân lí, triết lí, một quan niệm 

nhân sinh hay một nhận xét về thực tế xã 

hội, với lối biểu hiện thông thường là nhân 

hoá giới tự nhiên để nói chuyện về con 

người. Mỗi truyện ngụ ngôn là một biện 

pháp nghệ thuật nhân hoá  

b. Các đặc trƣng cơ bản.  

- Ngụ ngôn rất ngắn gọn. Mỗi câu chuyện 



- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

 

- GV: Khái niệm về truyện cười? 

cho ví dụ? 

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

- GV: Các đặc trưng cơ bản? 

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

- GV: Truyện cười được phân làm 

mấy loại? cho vd? 

chỉ nêu lên một tình huống ứng xử và giải 

quyết tình huống đó, vì vậy ngụ ngôn không 

quan tâm tới việc miêu tả chi tiết.  

- Nhân vật của ngụ ngôn thường là loài vật 

được nhân hoá.  

- Ngụ ngôn luôn đặt ra mục tiêu triết lí.  

- Ngụ ngôn dùng các bài học kinh nghiệm 

thực tiễn để giáo dục người đời.  

6. Truyện cƣời:  

a. Khái niệm: 

      Là một thể loại truyện dân gian chứa  

đựng cái hài, dùng tiếng cười làm phương 

tiện chủ yếu để thực hiện chức năng phê 

phán, châm biếm, đả kích cái xấu và mua 

vui giải trí.  

b. Những đặc trƣng cơ bản.  

- Khuôn khổ phản ánh của truyện cười là 

những yếu tố gây cười.  

- Mục đích của truyện cười là dùng cái cười 

để phê phán cái xấu, cái chưa hoàn thiện.  

c. Phân loại 

- Căn cứ vào nội dung, có thể chia truyện 

cười thành hai loại: Truyện khôi hài (truyện 



- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung 

một số thể loại văn vần dân gian. 

 

- GV: Ca dao là gì? Các đặc trưng 

cơ bản của ca dao? Cho ví dụ? 

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

hài hước) và Truyện trào phúng.   

+ Truyện khôi hài chủ yếu được dùng để 

giải trí và giáo dục nhẹ nhàng. VD: Cho nó 

khỏi lạc đàn, Làm theo lời vợ dặn,Sợ vợ 

chết cứng, Giàn lí đổ, Chẳng phải tay ông, 

Đi chợ, Thả lờ ngọn cây...  

+ Truyện trào phúng được dùng để châm 

biếm, đả kích thói xấu của một hạng người 

có mặt trong các thứ bậc xã hội.  

- Truyện cười được đặt ra không phải là để 

giải trí đơn thuần mà là để nêu lên những 

nhận thức sâu sắc, nghiêm túc về con người 

và xã hội, là vũ khí đấu tranh giai cấp sắc 

bén người xưa dùng để phủ nhận những 

điều phi lí tồn tại trong xã hội phong kiến 

đang tan rã. 

C. Một số thể loại văn vần dân gian 

1. Ca dao 

a. Khái niệm: Ca dao là phần lời của bài 

hát dân gian (dân ca), là thơ ca dân gian 

truyền thống.  

 b. Các đặc trƣng cơ bản.  

 - Ca dao là nơi bộc lộ xúc cảm, tình cảm, tư 

tưởng của quần chúng nhân dân lao động, là 

tiếng tơ đàn muôn điệu của tâm hồn quần 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chúng. Đó là tình cảm nảy sinh trong công 

việc lao động, trong quan hệ gia đình, cộng 

đồng, đặc biệt là quan hệ lứa đôi.  

- Về thể thơ: thể thơ được dùng phổ biến 

nhất trong ca dao là lục bát (90% số bài sử 

dụng thể thơ này), song thất, song thất lục 

bát, hỗn hợp tự do. Sở dĩ như vậy là vì thể 

thơ lục bát có khả năng biểu hiện tự nhiên 

những trạnh thái tình cảm đa dạng, tinh tế 

của con người, lại dễ nhớ, dễ thuộc vì vậy 

dễ truyền tụng.  

- Nội dung ca dao vô cùng phong phú, 

nhưng nổi bật nhất và sâu sắc nhất là nội 

dung phản ánh tình cảm gia đình và các mối 

quan hệ cộng đồng 

Vd:              - Anh như chỉ gấm thêu cờ     

          Em như rau má mọc bờ giếng khơi.  

             - Anh như tán tía, tán vàng  

        Em như manh chiếu nhà hàng bỏ quên.   

- Thủ pháp nghệ thuật quen thuộc của ca 

dao là so sánh,  ẩn dụ, nhân hoá và dùng các 

biểu tượng.  

2. Tục ngữ: 

a. Khái niệm: là thể văn vần dân gian gồm 

những câu nói ngắn gọn, dễ nhớ, dễ truyền, 



 

- GV: Tục ngữ là gì? Các đặc 

trưng cơ bản về mặt thể loại, nội 

dung? Cho ví dụ? 

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Câu đố là gì? Các đặc trưng 

cơ bản về thể loại và nội dung của 

câu đố? Cho ví dụ? 

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

có chức năng đúc kết kinh nghiệm, tri thức 

lâu đời của nhân dân về thiên nhiên, lao 

động sản xuất, con người và xã hội.  

b. Về đặc trƣng thể loại: tục ngữ nổi lên là 

một kho kinh nghiệm, kho triết lí dân gian 

sâu sắc. Nó khác với ngụ ngôn ở hình thức 

câu nói ngắn gọn, vừa là đơn vị ngôn ngữ 

đặc biệt vừa là một hiện tượng ý thức xã 

hội.  

c.Về nội dung: tục ngữ là kho kinh nghiệm 

quý giá về muôn mặt đời sống: thiên nhiên, 

lao động sản xuất, xã hội – lịch sử, phong 

tục tập quán, con người...  

3. Câu đố:  

a. Khái niệm: là thể loại văn vần dân gian 

có chức năng chủ yếu là phản ánh đặc điểm 

của sự vật, hiện tượng bằng phương pháp 

giấu tên và nghệ thuật lạ hoá, được dùng 

trong sinh hoạt tập thể nhằm thử tài suy 

đoán, kiểm tra sự hiểu biết của mọi người, 

đặc biệt là trẻ em,  hoặc mua vui, giải trí. 

b. Về đặc trƣng thể loại: Câu đố có hai đặc 

trưng thể loại.  

Thứ nhất, về mục đích sáng tác, câu 

đố được sáng tạo nhằm phát triển tư duy cho 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Đồng dao là gì? Các đặc 

trưng cơ bản của đồng dao? Cho 

ví dụ? 

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

con người, đặc biệt là trẻ em.  

Thứ hai, về hình thức thể hiện, câu đố 

sáng tạo ra một thế giới hình tượng ẩn dụ 

bằng việc sử dụng phép lạ hoá. Phép lạ hoá 

vốn là cách thức thể hiện hình tượng quen 

thuộc của thơ ca và văn chương nghệ thuật 

nhằm tạo ra chất lượng mới cho những gì 

được phản ánh, đó là hệ quả của việc sử 

dụng các biện pháp tu từ trong diễn đạt 

ngôn ngữ.  

c. Nội dung: Câu  đố có hai nội dung cơ 

bản, một mặt cung cấp những tri thức thông 

thường về các sự vật, hiện tượng trong cuộc 

sống (đặc  điểm hình dáng, màu sắc, công 

dụng, tên gọi…), mặt khác, bằng hàm ngôn, 

câu đố đã bóng gió đề cập đến những vấn đề 

thuộc về quan hệ xã hội của con người.  

4. Đồng dao: 

a. Khái niệm: là những câu hát dân gian có 

nội dung và hình thức phù hợp với trẻ em, 

được trẻ em hát lên lúc vui chơi, có thể do 

người lớn sáng tác nhưng cũng có thể do trẻ 

em sáng tác. Đồng dao còn được gọi là Ca 

dao và vè cho trẻ em.   

b. Đặc trƣng: Đặc trưng nổi bật của đồng 

dao là gắn với hoạt động vui chơi của trẻ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

em, trẻ hát đồng dao trong sinh hoạt và 

trong khi chơi các trò chơi dân gian.  

- Các câu hát của trẻ trong sinh hoạt hàng 

ngày thường là các câu vè (vè chim, vè cây, 

vè hoa, vè quả…) với thể thơ phổ biến là 

thơ bốn , năm chữ. Các câu vè liên kết chặt 

chẽ với nhau theo cặp, mỗi cặp gồm hai vế, 

tạo thành một kết cấu vững chắc.  

- Hát vòng tròn: đó là các bài hát không có 

phần kết do sự phối hợp vần giữa câu đầu 

và câu cuối, hát hết bài lại trở lại từ đầu 

(Chim ri là dì sáo sậu, Lúa ngô là cô đậu 

nành, Tập tầm vông, Con kiến mà leo cành 

đa...).  Các bài ca vui chơi thường gắn với 

một trò chơi dân gian nào đó, có thể là các 

trò chơi vận động với các hình thức, luật 

chơi linh hoạt khác nhau (Rồng rắn lên mây, 

Thả đỉa ba ba, Rồng rồng rắn rắn, Câu 

ếch…), có thể là các trò chơi ít vận động 

hơn, với số lượng người tham gia ít hơn (Nu 

na nu nống, Xỉa cá mè đè cá chép, Kỉm kìm 

kim, Chi chi chành chành, Chuyền thẻ…).  

Chúng đều có những tác dụng tích 

cực đối với trẻ cả về phương diện phát  

triển thể lực, trí tuệ, củng cố tình bạn lẫn 

giáo dục ý thức…  



 

Hoạt động 4: Hướng dẫn sinh 

viên thực hành phân tích một số 

truyện và văn vần dân gian. 

- GV: Hướng dẫn sv tìm hiểu 

truyện “Sự tích Trầu cau” 

- Yêu cầu: SV đọc và tóm tắt 

được cốt truyện. 

- GV: Hướng dẫn phân tích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Thực hành phân tích 1 số truyện và 

văn vần dân gian 

1. Sự tích trầu cau 

* Hiện thực cuộc sống của ngƣời xƣa 

- Mâu thuẫn gia đình của anh em họ Lưu 

- Nguyên nhân: sự xuất hiện của người chị 

dâu trong cuộc sống vốn đầm ấm của 2 anh 

em: Chị dâu nhầm em chú là chồng. Người 

anh hiểu lầm em và vợ. Từ đó, mâu thuẫn 

càng ngày càng tăng. Đến lúc không chịu 

được đau khổ, người em bỏ nhà ra đi. Lần 

lượt là sự ra đi của anh trai và chị dâu. Kết 

cục: Cả ba người đều chêt bên bờ suối.  

 - Truyện ca ngợi tình nghĩa thắm thiết, thuỷ 

chung của anh em, vợ chồng trong gia đình. 

* Yếu tố kì ảo: 

- Cái chết của ba người-hai anh em họ Cao 

và cô gái họ Lưu- chỉ là một sự hoá thân kì 

diệu:cau - trầu - vôi. Cây cau toả bóng chở 

che cho hòn đá, cây trầu quấn chặt lấy thân 

cau. Cũng như trầu với cau ăn với tí vôi làm 

cho miệng thơm môi đỏ. Trầu cau đã gắn bó 

với lễ hội cổ truyền, trong thù tiếp của cộng 

đồng người Việt xa xưa. 

-> Truyện "Trầu cau" là một trong những 



 

 

 

 

 

 

 

- GV: Hướng dẫn sv tìm hiểu 

truyện “Cây khế” 

- Yêu cầu: SV đọc và tóm tắt 

được cốt truyện. 

- GV: Hướng dẫn phân tích 

 

 

 

 

 

 

 

 

truyện cổ tích thần kì sớm nhất ở Việt Nam. 

Truyện đã giải thích một cách nên thơ, cảm 

động, với bao tình tiết đậm đà chất trữ tình  

tục ăn trầu- một mĩ tục dân gian, biểu hiện 

một nét đẹp truyền thống lâu đời giàu bản 

sắc của nền văn hoá Việt Nam. 

2. Truyện cổ tích “Cây khế” 

* Mâu thuận giữa hai anh em 

- Nguyên nhân: người anh lười biếng khi có 

vợ; người anh có tính tham lam 

- Hành động: Người anh chia tài sản cho vợ 

chồng người em khi ở riêng: một túp lều và 

cây khế. Người anh chiếm hết tài sản. 

* Nhân vật người em 

+ Người của đời thường, trong một xã hội 

phân chia giai cấp với đầy bất công, ngang 

trái.  

+ Diễn biến số phận của nhân vật trong cổ 

tích là một chuỗi dài bị thử thách, vượt qua 

thử thách, để rồi kết thúc có hậu, nhân vật 

được đền bù, được hưởng hạnh phúc dài lâu 

trong đời thường.  

+ Không gian để người em tồn tại trong cổ 

tích thường được kết hợp với những từ ngữ 

mang tính phiếm chỉ: ngôi làng nọ, khu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Hướng dẫn SV cách phân 

tích và cảm thụ một bài ca dao.  

- SV: thực hành làm theo nhóm 

bàn 

Cử đại diện trình bày 

Gv: nhận xét 

 

 

 

 

 

rừng kia, bến sông ấy... 

+ Nhân vật luôn đi theo công thức: giới 

thiệu lai lịch, cảnh ngộ nhân vật → nhân vật 

gặp thử thách → vượt thử thách → kết thúc 

hạnh phúc. Truyện kết thúc có “hậu”.  

 + Ca ngợi phẩm chất người lao động 

nghèo, hướng con người về với hạnh phúc 

trong đời thường.  

+ Truyện Cây khế miêu tả thế giới ước mơ 

của người lao động lương thiện. 

3. Phân tích bài ca dao: Anh đi anh nhớ 

quê nhà 

a. Cách hiểu 1: Nỗi nhớ quê hương gắn liền 

với hình ảnh người vợ của người đi xa 

+ Hình ảnh quê hương:canh rau muống, cà 

dầm tương→giản dị, dân dã, đồng quê. 

+ Hình ảnh người thân: “ai” → đại từ phiếm 

chỉ. “dãi nắng dầm sương”, “tát nước bên 

đường” → người lao động vất vả. 

→ Chàng trai đi xa luôn nhớ về quê hương, 

nơi rất đỗi bình dị.Ở đó còn có người vợ trẻ 

tần tảo sớm hôm với việc đồng áng. 

b. Cách hiểu 2: 

Người ra đi nhớ người yêu ở quê. 

+ “Ai”: một cô gái mà chàng trai thầm yêu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Hướng dẫn SV cách phân 

tích một câu tục ngữ.  

- SV: thực hành làm theo nhóm 

bàn 

Cử đại diện trình bày 

Gv: nhận xét 

 

 

 

 

trộm nhớ. Nỗi nhớ quê gán liền với nỗi nhớ 

người yêu mà chàng trai chưa một lần thổ lộ 

tình cảm. Đây là dịp tốt đẻ anh tỏ lòng 

mình. Lồng nỗi nhớ người yêu vào trong nỗi 

nhớ quê hương là cách nói khéo léo của 

chàng trai. 

+ “Tát nước bên đường hôm nao”: không 

gian và thời gian có tính chất phiếm chỉ. 

Đây chính là không gian, thời gian nghệ 

thuật ghi dấu ấn tình cảm của hai người. 

4. Phân tích câu tục ngữ: “Gần mực thì 

đen, gần đèn thì rạng” 

- Biện pháp nghệ thuật: lặp cấu trúc, tương 

phản. 

- Giải thích nghĩa đen: đi từ các từ ngữ, hình 

ảnh cụ thể, gần gũi mà mang tính biểu 

tượng: "mực, đèn, gần, xa, đen, rạng".  

Nghĩa đen của câu tục ngữ nói lên một hiện 

tượng thường thấy trong hiện thực: ở gần 

mực thì dễ bị dính màu đen, ở gần đèn thì 

cũng được chiếu sáng.  

-  Giải thích nghĩa bóng: nêu lên ý nghĩa, lời 

khuyên của tác giả dân gian: phải biết "chọn 

bạn mà chơi", phải lựa chọn những người có 

phẩm chất đạo đức tốt đẹp, có tài năng để 

học tập (chọn môi trường lành mạnh mới có 

thể phát triển được nhân cách tốt đẹp), tránh 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SV: Hoàn thiện phần thực hành 

thành sảm phẩm cụ thể. 

xa môi trường (con người) xấu.  

- Bình luận câu tục ngữ  

+ Nói lên tính đúng đắn, ý nghĩa, giá trị của 

câu tục ngữ  

+ Lật lại vấn đề để nhìn nhận một cách toàn 

diện hơn: có phải cứ "gần mực" (sống trong 

môi trường xấu) "thì đen" (bị lây nhiễm 

những thói hư tật xấu) không? Và có phải 

cứ "gần đèn" (ở trong môi trường có nhiều 

điều kiện tốt) thì đều "rạng" (phát triển tốt) 

không? Ở đây không chỉ có vai trò của môi 

trường mà còn phải nói đến bản lĩnh của 

mỗi người, biết vượt lên trên hoàn cảnh 

sống, môi trường sống để hoàn thiện nhân 

cách của mình...  

- Tổng kết, đánh giá ý nghĩa và tác dụng của 

câu tục ngữ trong việc khuyên răn con 

người: phải biết "chọn bạn mà chơi", biết 

tạo dựng một môi trường thuận lợi để nhân 

cách phát triển toàn diện. 

 

 



E. Củng cố: 

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

GV bổ sung, chia sẻ. 

- SV tìm đọc tư liệu tham khảo. 

- Sv phân tích các bài trong phần thực hành thành một bài hoàn 

chỉnh. 

- Chuẩn bị nội dung chương sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chƣơng 4: VĂN HỌC THIẾU NHI 

(4 tiết) 

A. MỤC TIÊU 

   1. Kiến thức: Trang bị cho SV những hiểu biết chung nhất 

về văn học thiếu nhi Việt nam, giúp cho SV nắm được quá trình 

phát triển và những thành tựu của văn học thiếu nhi qua các thời kì 

lịch sử. Hiểu được những nét cơ bản về cuộc đời của các tác giả và 

kiến thức cơ bản về các tác phẩm văn học thiếu nhi Việt nam. 

         2. Kỹ năng: Bồi dưỡng cho SV năng lực cảm thụ và phân 

tích các tác phẩm văn học thiếu nhi.  

         3. Thái độ: Giúp cho SV hiểu rằng những kiến thức về văn 

học thiếu nhi là kiến thức tối thiểu, cơ sở mỗi GV tiểu học tương 

lai đều phải chuẩn bị và tự tích luỹ. 

B. CHUẨN BỊ 

  1. Giảng viên 

 Giáo trình bắt buộc 

          [1] Cao Đức Tiến, Dương Thị Thu Hương (2007), Văn học, 

Nxb GD và Nxb ĐHSP HN. 

  Tài liệu tham khảo 

           [2]. Nguyễn Đình Chú (2002), Văn học - tập 1- Giáo trình  

ĐT GVTH hệ CĐSP và SP 12+ 2, Nxb GD, Hà Nội. 

 [3] Lưu Đức Trung (1999), Văn học nước ngoài - Giáo trình 

ĐT GVTH hệ CĐSP&SP 12+ 2 -Nxb GD, Hà Nội.  

         [4]. Đỗ Bình Trị, Trần Đình Sử, Văn học (1998), Nxb GD, 

HN. 



          [5].Trần Đình Sử (cb), (2004), Lí luận văn học, tập 1, 2, Nxb 

GD, Hà Nội. 

 [6] Sách giáo khoa THPT Lớp 10 -12,  (2004), Văn học , 

Nxb GD, Hà Nội. 

 [7] Thơ Trần Đăng Khoa (2001), Nxb GD, Hà Nội. 

           -  Giáo án 

2. Sinh viên:  

 - Nghiên cứu tài liệu chính và tài liệu tham khảo trước khi 

học. 

C. PHƢƠNG PHÁP, PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC  

 - Phương pháp:  Thuyết trình, nghiên cứu tài liệu, thảo luận 

nhóm, trao đổi ; 

- Phương tiện dạy học: thuyết trình ngôn ngữ, tài liệu học 

tập; 

D. NỘI DUNG BÀI GIẢNG 

Hoạt động của GV và SV Nội dung 

Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung 

khái quát về văn học thiếu nhi 

Việt Nam. 

- GV: Khái niệm về văn học thiếu 

nhi? 

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

I.Giới thiệu khái quát về văn học thiếu nhi 

Việt Nam. 

1. Khái niệm về văn học thiếu nhi. 

- Văn học thiếu nhi, theo nghĩa hẹp, là các 

tác phẩm văn học hoặc phổ cập khoa học 

dành riêng cho trẻ em; theo phạm vi rộng, 

chỉ các tác phẩm văn học thông thường (cho 

người lớn) đã đi vào phạm vi đọc của trẻ em. 



 

 

- GV: Sự hình thành và phát triển 

của văn học thiếu nhi Việt Nam? 

+ Trước cách mạng tháng 8/1945 

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

+ Trong thời kì k/c chống Pháp 

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sự hình thành và phát triển của Văn 

học thiếu nhi Việt Nam 

1. Trƣớc cách mạng tháng tám - 1945. 

- Chủ yếu là các tác phẩm dịch của các nhà 

văn Pháp (Thơ ngụ ngôn La Phông ten và 

truyện cổ Pê rô). 

Tủ sách truyền bá của nhóm "Tự lực văn 

Đoàn". 

- Những truyện viết cho thiếu nhi của Tô 

Hoài. 

2. Trong thời kì kháng chiến chống Pháp. 

- Tờ Thiếu nhi ra mắt 1946. 

- Thư, thơ của Bác chúc tết, biểu dƣơng 

(hàng năm). 

- Một số sách mang tên Kim Đồng của các 

nhà văn tham gia kháng chiến. 

      "Chiến sĩ ca nô" (Nguyễn Huy Tưởng) 

       "Hoa Sơn" (Tô Hoài) 

   "Dưới chân cầu mây" (Nguyên Hồng) 

                     "Chú Giao làng Sen" (Nguyễn 

Tuân) 

+ Nội dung các cuốn sách trên là nêu tấm 

gương thiếu nhi dũng cảm trong kháng 



 

+ Sau hòa bình lập lại 

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Thời kì k/c chống Mĩ 

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

chiến. 

3. Sau khi hoà bình lập lại. 

- Giai đoạn đầu chủ yếu là truyện dịch và 

truyện cổ với số lượng lớn. 

- Các tác phẩm viết chủ yếu về cuộc kháng 

chiến chống Pháp: 

 "Đất rừng phương nam" (Đoàn Giỏi - 

1957) 

 " Hai làng tà Pình và Động Hía" (Bắc 

Thôn - 1958) 

 "Em bé bên bờ sông Lai Vu" (Vũ Cao ) 

 " Cái Thăng" (Võ Quảng - 1961) 

 "Vừ A Dính" (Tô Hoài - 1963). 

+ Các tác phẩm này lấy nhân vật thiếu nhi 

làm trung tâm, miêu tả cuộc sống sinh hoạt, 

những đóng góp của các em vào cuộc kháng 

chiến của dân tộc. 

4. Thời kì kháng chiến chống Mĩ. 

- Thời kì này, đề tài kháng chiến chống Pháp 

tiếp tục được khai thác với những thành tựu 

mới (...)  

- Đề tài kháng chiến quan tâm kịp thời, các 

tác phẩm đã miêu tả cuộc sống chiến đấu của 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Từ khi đất nước thống nhất 

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

 

thiếu nhi và học tập của các em. Đó là những 

đứa con đảm đang trong "Mẹ vắng nhà" 

(Nguyễn Thi),"Hồ Văn Miên" (Lâm 

Phƣơng - 1969), "Chú bé cả Xiên" (Minh 

Thoa - 1963.) 

- Đề tài lịch sử được tiếp nối: "Sát thát" 

(1971 - Lê Vân) 

      "Bên bờ Thiên Mạc" (Hà Ân) 

5. Từ khi thống nhất đất nƣớc. 

- Các tác giả, tác phẩm viết cho thiếu nhi 

ngày càng phát triển.  

- Đề tài chống Pháp được hoàn thiện, miêu tả 

sự trưởng thành của các em trong quá trình 

tham gia kháng chiến. 

- Một số tác phẩm đề cập tới thời chống 

mĩ(...). 

- Xuất hiện những tác phẩm viết cho lứa tuổi 

mới lớn với những biểu hiện tâm lí phức tạp, 

đặt các em vào hoàn cảnh cuộc sống bắt các 

em tự lựa chọn và giải quyết. 

"Tuổi thơ im lặng" (1987 - Duy Khán) 

" Tuổi thơ dữ dội" (1988 - Phùng Quán). 

- Đầu thập niên 90, NXB Đồng Nai đã thiết 

lập "Tủ sách Hoa niên" với ba chủng loại: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung 

giới thiệu một số tác giả, tác phẩm 

văn học thiếu nhi Việt Nam. 

- Yêu cầu: sinh viên đọc tài liệu 

chính và TLTK có liên quan đến 

nội dung tìm hiểu. 

 

 

- GV: Thơ văn Bác Hồ viết cho 

thiếu nhi có đặc điểm gì nổi bật? 

- SV: Trả lời 

        +Hoa xanh 

        + Hoa đỏ 

        + hoa tím 

HOA XANH: Các tác phẩm nói về tình yêu 

gia đình, quê hương nhan loại. 

HOA ĐỎ :      Các tác phẩm viết về khoa 

học. 

HOA TÍM:     Các tác phẩm viết về tình cảm 

của lứa tuổi mới vào đời. 

- Gần đây, NXB kim Đồng cũng thiết lập 

"Tủ sách này" giới thiệu những TPVH thiếu 

nhi đặc sắc trong và ngoài nước (giống với tủ 

sách hoa niên). 

II.Giới thiệu một số tác giả, tác phẩm văn 

học thiếu nhi Việt Nam 

1. Thơ Văn Hồ Chí Minh viết cho thiếu 

nhi 

- Bác luôn quan tâm tới thiếu nhi. Bác dùng 

thơ văn như một phương tiện tuyên truyền, 

giáo dục, động viên trẻ em. 

- Năn 1941, Bác viết hai bài thơ kêu gọi 

thiếu nhi và trẻ chăn trâu và phân tích cho 

các em thấy nỗi nhục mất nước, giáo dục các 

em lòng yêu nước, căm thù giặc, kêu gọi các 



- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Nêu những nét chính về 

cuộc đời và sự nghiệp của tác giả 

Tô Hoài - SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

 

em tham gia Hội nhi đồng cứu quốc. 

                               (Dẫn chứng) 

- Năm 1945 Bác viết một loạt thư: "Thư gửi 

cho HS nhân ngày khai trường" - 1945, "thư 

gửi nhi đồng toàn quốc" nhân dịp tểt trung 

thu 1945, "Thư gửi báo thiếu sinh". 

2.Tô Hoài và tác phẩm Dế Mèn phiêu lƣu 

kí 

a. Tác giả 

- Tô Hoài ( tên thật là Nguyễn Sen) sinh 27 / 

9 / 1920 trong một gia đình làm nghề thủ 

công. Sinh ra và lớn lên ở quê ngoại là Nghĩa 

Đô -  Từ Liêm  - Hà Nội. 

- Học hết tiểu học ông đã phải kiếm sống 

bằng nhiều nghề khác nhau. 

- 1943 ông gia nhập Hội văn hoá cứu quốc, 

viết báo bí mật, tuyên truyền cách mạng cho 

tới tổng khởi nghĩa tháng tám. 

- Ông sáng tác chia làm hai giai đoạn: 

+ Giai đoạn trƣớc cách mạng tháng tám 

với hai đề tài:  

   Truyện viết về các loài vật (đồng thoại). 

    Truyện vùng nông thôn ven đê. 

Các tác phẩm chính: "Dế Mèn phiêu lưu kí" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Nêu những thông tin chính 

về tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu 

kí? 

(1941); "O chuột" (Truỵên ngắn - 1942);" 

Nhà nghèo" (tr. ngắn - 1941);" Giăng thề" 

(truyện - 1943);"Cỏ dại" ( Hồi kí - 1943). 

+ Giai đoạn sau cách mạng T/8 - 1945. 

- Trong cuộc kháng chiến chống Pháp các 

truyện của ông đều viết về đề tài miền núi, 

thành công hơn cả là tập "Truyện Tây Bắc" 

(Giải nhất - giải thưởng VHNTVN 1945 - 

1955). 

- Hoà bình lập lại đến nay, Tô Hoài  viết 

nhiều thể loại: Tr. ngắn, tiểu thuyết, kịch bản 

phim, bút kí, hồi kí, tiểu luận...đề cập nhiều 

đề tài khác nhau. 

Các tác phẩm tiêu biểu: 

 "Ngƣời bạn đọc ấy"( Tiểu luận - 1963). 

 " Kim Đồng" (kịch bản phim- 1963) 

  " Miền Tây" (tiểu thuyết - 1967) 

  "Ngƣời ven thành" ( Tập truyện 1972). 

b. Những thông tin chính về tác phẩm "Dế 

Mèn phiêu lƣu kí" 

* Tác phẩm, chủ đề, ý nghĩa của tác phẩm. 

- Ra đời 1941, đến nay tác phẩm đã được tái 

bản nhiều lần và được dịch ra nhiều thứ tiếng 

(Liên Xô, Bun ga ri, Tiệp Khắc...). Đó là tác 



+ SV: đọc văn bản 

+ Tóm tắt văn bản 

+ Nêu được nội dung, nghệ thuật 

của tác phẩm 

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

phẩm tiêu biểu nhất trong sáng tác  cho thiếu 

nhi của Tô Hoài và cũng là một trong những 

tác phẩm xuất sắc của nền văn học thiếu nhi 

Việt Nam. 

+ Trước hết, tác phẩm hấp dẫn người đọc ở 

cốt truyện phiêu lưu. Theo chân nhân vật Dế 

Mèn trong hai cuộc phiêu lưu vào thế giới 

loài vật và loài người. Các em được đến với 

thế giới loài vật, đặc biệt là giới côn trùng, 

hiểu về sinh hoạt của chúng. Nhờ tính chất 

ẩn dụ tượng trưng của các nhân vật, các em 

được hiểu biết thêm về các mối quan hệ gia 

đình, hàng xóm, bè bạn. 

+ Điều thứ hai, tác giả kể chuyện hiện lên 

và sinh động, chân thực, vừa mang tính trải 

nghiệm cá nhân, tác động trực tiếp tới tình 

cảm, nhận thức của trẻ, dễ đồng cảm, dễ chia 

sẻ và cũng dễ ngẫm những bài học làm 

người, biến quá trình giáo dục thành quá 

trình tự giáo dục. 

+ Điều thứ ba, tác giả đã miêu tả rất thành 

công các đặc điểm ngoại hình, hành động 

tính cách các nhân vật loài vật, biến chúng 

thành các hình ảnh tượng trưng cho một số 

kiểu người trong xã hội tạo ra các nhân vật 

mang tính chất biểu tượng kép. 

+ Điều thứ 4, tác phẩm đã xây dựng được 



 

 

 

 

 

 

 

- GV: Nêu những thông tin chính 

về tác giả Nguyễn Huy Tưởng và 

tác phẩm Lá cờ thêu sáu chữ 

vàng? 

 

 

+ Nêu được những thông tin 

chính về tác giả 

+ Các tác phẩm tiêu biểu 

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

hình tượng đẹp đẽ về tình bạn bền vững giữa 

đôi bạn Dế Mèn và Dế Trũi, giúp các em 

cảm nhận được tình bạn. Họ giống nhau là 

say mê khám phá thế giới, không chấp nhận 

sự tù túng, nhàm chán của cuộc sống thường 

nhật, đều thẳng thắn, hào hiệp dũng cảm. 

+ Điều thứ 5, tác phẩm hấp dẫn trẻ em đang 

tuổi trưởng thành ở lí tưởng sống tiến bộ, đề 

cao tình đoàn kết cộng đồng. 

3. Tác giả Nguyễn Huy Tƣởng và tác phẩm  Lá 

cờ thêu sáu chữ vàng 

a. Vài nét về tác giả: 

- Ông sinh ngày 6 / 5 / 1912 tại Dục Tú - Từ 

Sơn - Bắc Ninh. Mất 27 / 6 / 1960. 

- Khi còn nhỏ ông tham gia phong trào yêu 

nước của thanh niên học sinh ở Hải Phòng. 

- 1942 tham gia Hội văn hoá cứu quốc. 

- Sau cách mạng ông trở thành một trong 

những nhà lãnh đạo Hội. 

+ Các tác phẩm chính: " 

         "Sống mãi với thủ đô" (TT) 

        " Đêm hội Long Trì" (TT) 

          "Bắc Sơn"( Kịch) 



 

 

 

 

 

 

- GV: Tìm hiểu tác phẩm Lá cờ 

thêu sáu chữ vàng 

+ SV: đọc văn bản 

+ Tóm tắt văn bản 

+ Nêu được nội dung, nghệ thuật 

của tác phẩm 

 

 

 

 

 

 

 

 

         "Vũ Như Tô" (kịch) 

+ Viết cho trẻ em:           

           "Lá cờ thiêu sáu chữ vàng" 

            "Kể chuyện Quang Trung" 

b. Tác phẩm "Lá cờ thiêu sáu chữ vàng". 

- TP miêu tả quá trình trưởng thành nhanh 

chóng của vị thiếu niên anh hùng Hoài văn 

hầu Trần Quốc Toản, mà còn tái hiện hào khí 

sát thát của cả dân tộc trong cuộc kháng 

chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất 

của triều đại nhà Trần. 

- Tác phẩm hấp dẫn trẻ em bởi ngôn ngữ 

trang trọng hoành tráng đậm chất sử thi, bởi 

nghệ thuật xây dựng nhân vật lịch sử cùng 

những hiểu biết tâm lí các cậu con trai đang 

tuổi trưởng thành. 

- Quốc Toản vừa có nét khí khái của một 

triều thần giàu lòng yêu nước, sẵn sàng tinh 

thần trách nhiệm, vừa có nét tự ái cá nhân 

của một cậu bé nhiều sĩ diện sẵn táo bạo liều 

lĩnh. 

- Nghệ thuật xây dựng nhân vật: Lựa chọn 

tình huống thử thách, buộc nhân vật phải 

vượt qua để tự khẳng định (làm thế nào để 

được tham gia đánh giặc); lựa chọn những 



 

 

 

 

 

 

- GV: Nêu những nét chính về 

cuộc đời và sự nghiệp của tác giả 

Trần Đăng Khoa? 

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chi tiết tiêu biểu nhằm khắc hoạ phẩm chất 

anh hùng của các nhân vật (rất sốt sắng với 

việc nước khi tổ quốc lâm nguy); miêu tả 

nhân vật theo nguyên tắc đối lập (ngoại hình 

sinh tươi như con gái, nhưng lời nói thì đanh 

thép, cảm xúc thì mãnh liệt, hành động thì 

táo bạo)... 

                          (Nêu dẫn chứng) 

4. Tác giả Trần Đăng Khoa. 

- Trần Đăng Khoa sinh ngày 26/ 4 / 1958 tại 

xã Quốc Tuấn - Nam Sách - Hải Dương, 

trong một gia đình nông dân; sinh ra và lớn 

lên ở một làng quê đồng bằng Bắc bộ, trong 

những năm chiến tranh chống Mĩ Khoa đã 

sớm hiểu nỗi vất vả, gian lao của người nông 

dân. 

- Khoa làm thơ từ nhỏ. Đang học lớp 10, 

Khoa xung phong vào bộ đội đi cùng đoàn 

quân giải phóng Sài Gòn, làm nhiệm vụ 

Quốc tế ở Căm pu chia, đảo Trường Sa. 

- Rời quân ngũ Khoa học trường viết văn 

Nguyễn Du, sau đó được cử sang học trường 

viết văn Gorki (Liên Xô - Nga). 

- Hiện nay anh đang công tác tại tạp chí Văn 

nghệ quân đội. 



 

- GV: Tìm hiểu tập thơ Góc sân 

và khoảng trời. 

 

 

 

- GV: thơ thiếu nhi Trần Đăng 

khoa có thể được nghiên cứu ở 

mấy tư cách. 

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

+ SV: đọc văn bản 

+ Nêu được những nét đặc sắc về 

nội dung cũng như nghệ thuật của 

tập thơ. 

 

 

 

* Tập thơ "Góc sân và khoảng trời"( 

1973) 

- Thơ của Trần Đăng Khoa viết nhiều vấn đề 

của đời sống, mang âm hưởng của thời đại là 

các bài thơ anh viết về Bác Hồ, về chiến 

tranh; mang phong cách nghệ thuật riêng là 

các bài thơ anh viết về nông thôn. Vì vậy nhà 

thơ thiếu nhi Trần Đăng khoa có thể được 

nghiên cứu ở 2 tư cách. 

        + Nhà thơ thiếu nhi thời chống Mĩ. 

              + Nhà thơ mục đồng. 

* Khoa - nhà thơ thiếu nhi, những tiếng hát 

mạnh hơn những quả bom (...) nhan đề báo 

"Nhân đạo - chủ nhật số 181 - 1967" của 

Mađơen Ri Phô, thể hiện rõ sự đánh giá cao 

về sức sống, sức chiến đấu chống chiến tranh 

trong thơ anh (dẫn chứng). 

- Thơ Khoa đề cập đến sức sống, vẻ đẹp tâm 

hồn của lứa tuổi măng non lớn lên trong khói 

lửa chiến tranh, vẻ đẹp ấy được hun đúc từ 

những nhận thức lớn lao về thời đại ấy (dẫn 

chứng). 

* Khoa  - nhà thơ mục đồng. 

"Làng quê đã tạo nên thơ khoa từ màu sắc 

đến linh hồn" (Nguyễn Đăng Mạnh). 



 

 

 

 

- GV: Tìm hiểu tác phẩm Lá cờ 

thêu sáu chữ vàng 

+ SV: đọc văn bản 

+ Tóm tắt văn bản 

+ Nêu được nội dung, nghệ thuật 

của tác phẩm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Tìm hiểu tác phẩm Chú bò 

- Sự vật, con người qua cách cảm, lối xưng 

hô, được cảm nhận bằng con mắt non tơ, tâm 

hồn hồn nhiên yêu đời của một đứa trẻ...Đó 

chính là những điều làm nên chất mục đồng 

một đi không trở lại trong thơ anh. 

5.  Tác giả Phạm Hổ 

- Phạm Hổ ông còn có bút danh là Hồ Huy, 

sinh ngày 28/11/ 1926 tại An Nhơn - Bình 

Định. 

- Thuở nhỏ ông học ở trường làng, sau đó ở 

Tam Kì, học ở Huế, rồi học TH Quốc học 

Qui Nhơn. 

- Năm 1943 ông đỗ thành chung, chưa kịp 

thi tú tài thì cách mạng T8 thành công. 

- Ông tham gia hoạt động thông tin tuyên 

truyền tại Qui Nhơn, làm thư kí thường trực 

chi Hội văn hoá cứu quốc Bình Định. 

- 1955 tập kết ra Bắc, làm công tác đối ngoại 

ở Hội văn nghệ trung ương. Ông là một 

trong những người sáng lập ra NXBKim 

Đồng - 1957. 

- ông viết nhiều thể loại: Tiểu thuyết, truyện 

ngắn, thơ, phê bình văn học...nhưng tên tuổi 

ông được khẳng định bởi các tác phẩm viết 

cho thiếu nhi. 



tìm bạn. 

+ SV: đọc văn bản 

+ Tóm tắt văn bản 

+ Nêu được nội dung, nghệ thuật 

của tác phẩm 

 

 

 

 

* Tập thơ "Chú bò tìm bạn". 

+ Nội dung bao trùm nhất trong thơ Phạm 

Hổ là tình bạn, nó được khái quát từ các 

nhân vật và mối quan hệ giữa các nhân vật 

trong thơ ông. 

- Viết cho trẻ em, ông đã tái hiện thế giới trẻ 

thơ qua hình ảnh những người bạn đặc biệt 

đáng yêu mà các em vẫn tiếp xúc hàng ngày. 

Đó là " Những người bạn nhỏ", "Bạn 

trong vườn", "Những người bạn im lặng", 

"Những người bạn hay kêu". 

+ Về phương diện nghệ thuật, thơ Phạm Hổ 

rất thành công ở lối nhại đồng dao với nhịp 

điệu câu thơ nhịp nhàng, sinh động, vui tươi, 

dễ nhớ, dễ thuộc. 

                                             (dẫn chứng) 

E. Củng cố: 

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

GV bổ sung, chia sẻ. 

- SV tìm đọc tư liệu tham khảo. 

- SV chuẩn bị nội dung chương sau. 

 

 

 



Chƣơng 5: VĂN HỌC NƢỚC NGOÀI 

(5 tiết) 

A. MỤC TIÊU 

   1. Kiến thức: Trình bày được những kiến thức về văn học 

nước ngoài và những tác phẩm văn học nước ngoài được dạy trong 

nhà trường Tiểu học. Phân tích được những nét đặc sắc của văn 

học nước ngoài được dạy ở nhà trường Tiểu học. 

         2. Kỹ năng: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của văn học 

nước ngoài được dạy ở nhà trường Tiểu học. Sử dụng các kiến thức 

về văn học nước ngoài vào việc dạy học ở Tiểu học theo tinh thần 

tích hợp. 

         3. Thái độ: Thể hiện được tinh thần chủ động và sáng tạo 

trong việc sử dụng các kiến thức và kĩ năng về văn học nước ngoài 

vào hoạt động dạy học TV ở Tiểu học. Luôn có ý thức trau dồi khả 

năng cảm thụ cái hay, cái đẹp của tác phẩm văn học nước ngoài và 

vận dụng vào việc dạy TV ở TH. 

B. CHUẨN BỊ 

  1. Giảng viên 

 Giáo trình bắt buộc 

          [1] Cao Đức Tiến, Dương Thị Thu Hương (2007), Văn học, 

Nxb GD và Nxb ĐHSP HN. 

  Tài liệu tham khảo 

           [2]. Nguyễn Đình Chú (2002), Văn học - tập 1- Giáo trình  

ĐT GVTH hệ CĐSP và SP 12+ 2, Nxb GD, Hà Nội. 



 [3] Lưu Đức Trung (1999), Văn học nước ngoài - Giáo trình 

ĐT GVTH hệ CĐSP&SP 12+ 2 -Nxb GD, Hà Nội.  

         [4]. Đỗ Bình Trị, Trần Đình Sử, Văn học (1998), Nxb GD, 

HN. 

          [5].Trần Đình Sử (cb), (2004), Lí luận văn học, tập 1, 2, Nxb 

GD, Hà Nội. 

 [6] Sách giáo khoa THPT Lớp 10 -12,  (2004), Văn học , 

Nxb GD, Hà Nội. 

 [7] Thơ Trần Đăng Khoa (2001), Nxb GD, Hà Nội. 

           -  Giáo án 

2. Sinh viên:  

 - Nghiên cứu tài liệu chính và tài liệu tham khảo trước khi 

học. 

C. PHƢƠNG PHÁP, PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC  

 - Phương pháp:  Thuyết trình, nghiên cứu tài liệu, thảo luận 

nhóm, trao đổi ; 

- Phương tiện dạy học: thuyết trình ngôn ngữ, tài liệu học 

tập; 

D. NỘI DUNG BÀI GIẢNG 

Hoạt động của GV và SV Nội dung 

Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung 

những nét chung về văn học nước 

ngoài trong chương trình Tiểu học. 

I. Những nét chung về văn học nƣớc 

ngoài trong chƣơng trình Tiểu học 

1. Quá trình hình thành và phát triển 



 

- GV: Hãy nêu quá trình hình thành và 

phát triển của văn học nước ngoài 

dành cho thiếu nhi? 

- SV: trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Tìm hiểu một số tác giả, tác 

phẩm tiêu biểu. 

- Việc sáng tác văn học dành cho thiếu nhi 

từ lâu đã được các nhà văn trên thế giới 

quan tâm. Hầu như tác giả nào cũng có một 

số tác phẩm viết cho thiếu nhi.Tháng 

5/1991, Hội nghị Khoa học Quốc tế về văn 

học thiếu nhi đã được tổ chức ở Ba Lan đã 

cho thấy vị trí và tầm quan trọng của văn 

học thiếu nhi. 

- Ở Trung Quốc: Tây du kí của Ngô Thừa 

Ân, Ở Pháp có truyện ngụ ngôn La phông 

ten, truyện ngắn của Peron, tác phẩm không 

gia đình cuat HécTomalo…Ở Mỹ có: Mác 

Tuên…. 

- Ở mỗi dân tộc. văn học có những bản sắc 

riêng. Đối với văn học thiếu nhi thì dù là 

sáng tác của dân tộc nào thì cũng đều mang 

tính nhân văn. Những tác phẩm này góp 

phần to lớn vào việc bồi dưỡng, giáo dục 

tâm hồn trẻ em và được trẻ em trên khắp 

thế giới yêu thích. 

2.Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu 

trong chƣơng trình Tiểu học 

- Tác giả Andecxen ở Đan Mạch với 

Truyện tổ tích: Bà chúa Tuyết, truyện  Cô 

bé bán diêm…Mácxim gorki với Thời thơ 

ấu; Truyện cổ Grim của anh em Grim,Héc 



- SV: đọc giáo trình và tài liệu tham 

khảo để có cái nhìn toàn diện về 

những thành tựu và các tác giả tiêu 

biểu của văn học nước ngoài dành cho 

thiếu nhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tô ma lo và tác phẩm không gia đình, La 

phông ten với hàng loạt truyện ngụ ngôn…. 

→Văn học thiếu nhi có một truyền thống 

lâu đời trong lịch sử văn hóa của nhân loại. 

- Phần văn học nước ngoài đưa vào SGK 

Tiếng Việt Tiểu học chủ yếu ở 2 phân môn 

là Tập đọc và Kể chuyện. Mục đích là giúp 

HS Tiểu học hình thành cái nhìn về thế giới  

và trẻ em nước ngoài. Các tác phẩm của các 

tác giả được trích dẫn là vcasc tác phẩm 

thuốc văn học thiếu nhio, có tính chất giáo 

dục tâm hồn, đạo đức cho HS tiểu học. 

- Về nội dung: Các tác phẩm văn học nước 

ngoài đưa vào SGK Tiếng Việt Tiểu học có 

nội dung giáo dục cao. Cụ thể: 

+ Giáo dục lòng nhân ái 

+ Ca ngợi tài năng trí tuệ của con người. 

+ Coi trọng những giá trị đạo đức. 

Tóm lại, mảng văn học nước ngoài đưa 

vào SGK Tiếng Việt Tiểu học như là những 

tinh hoa của nhân loại đã bổ sung cho phần 

văn học trong nước  trong chương trình tiểu 

học cả về nội dung lẫn nghệ thuật. 



 

Hoạt động 2: Giới thiệu một số tác 

phẩm văn học nước ngoài tiêu biểu 

trong chương trình Tiểu học. 

- GV: Yêu cầu sv thảo luận nhóm. 

+ Cử đại diện trình bày 

+ Thời gian chuẩn bị: 7 phút 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nhóm 1: Tìm hiểu về cuộc đời, sự 

nghiệp của tác giả Anđéc xen . 

II. Giới thiệu một số tác phẩm 

1.Anđéc xen và tác phẩm Bà chúa tuyết 

* Vài nét về tác giả 

- Anđecxen (1805 - 1875), là nhà văn Đan 

Mạch. Cuộc đời của ông trải qua nhiều 

sóng gió và phải tự lập từ khi cha mất, mẹ 

tái giá. Ông gần gũi với tầng lớp những con 

người nghèo khổ của xã hội và gia nhập 

“liên đoàn thợ thuyền”. Những sáng tác của 

ông thường là những tác phẩm viết cho 

những con người gặp nhiều đâu khổ, bất 

hạnh trong xã hội. Ông viết về họ với một 

tấm lòng cảm thông thương xót và một hy 

vọng kết thúc có hậu cho những cảnh đời 

đáng thương ấy. Đó là nhữngem bé mồ côi 

bất hạnh: Cô bé bán diêm, Mụ ấy hư 

hỏng…Đó là những con người dám chống 

lại cái xấu, cái ác trong cuộc sống: Bà chúa 

Tuyết, Nữ thần băng giá… Đó là những con 

người tuy nghèo khổ những giàu lòng yêu 

thương và giúp đỡ người khác: Nàng tiên 

cá, Bầy thiên nga, Chim họa my…Và sự 

phê phán đỗi với những thới hư tậ xấu của 

mọi tầng lớp trong xã hội, nhất là bon vua 

chúa, quan lại: Bộ quần áo mới của Hoàng 



- SV: Trình bày (những nét  chính về 

tác giả). 

- Các nhóm còn lại nghe và nhận xét 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

 

* Nhóm 2, 3: Tóm tắt tác phẩm Bà 

chúa tuyết. 

- SV: Trình bày (Tóm tắt được những 

nét chính của tác phẩm). 

- Các nhóm còn lại nghe và nhận xét 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

đế… 

→Các tác phẩm của Anđecxen đều bắt rễ từ 

hiện thực cuộc sống. Các nhân vật của ông 

dù thuộc tầng lớp nào trong xã hội  đều có 

một cuộc sống riêng, một tâm hồn  phong 

phú, bộ lộ bản chất tốt đẹp của người lao 

động. Tác phẩm của Anđecxen đều mang 

giá trị nhân đạo sâu sắc. 

* Tác phẩm Bà chúa Tuyết 

a. Tóm tắt nội dung 

     Bà Chúa Tuyết là một trong những 

truyện tương đối dài và đặc sắc sáng tác của 

Anđécxen. Truyện này bao gồm bảy câu 

chuyện nhỏ như sau: 

- Chuyện thứ nhất: Tấm gƣơng và những 

mảnh vỡ 

   Đó là câu chuyên  về một con quỷ với 

tấm gương kì lạ: người nào tốt hay vật nào 

tốt soi vào tấm gương thì đều trở nên méo 

mó dễ sợ; người hay vật nào xấu thì trở nên 

xấu hơn. Chính vì đặc điểm kì dị của tấm 

gương mà con quỷ mang đi khắp nơi và sau 

đó mang lên thiên đình để chế nhạo cả Đức 

Chúa Trời và các Thánh. Vừa đến cửa nhà 

trời, tấm gương liền bị rúm ró, quăn queo, 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%B7
http://vi.wikipedia.org/wiki/G%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_%C4%91%C3%ACnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%A9c_Ch%C3%BAa_Tr%E1%BB%9Di
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%A9c_Ch%C3%BAa_Tr%E1%BB%9Di
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1nh


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tuột khỏi tay quỷ rơi xuống vỡ ra và tạo 

thành hàng triệu triệu mảnh nhỏ li ti. Nguy 

hại thay trong có vô số mảnh vỡ trong 

không trung. Nếu mảnh vỡ bắn vào tim ai 

thì người đó thì trở nên lạnh lùng và vô cảm 

với mọi thứ xung quanh với trái tim đã trở 

thành băng giá. Còn ai bị mảnh vỡ bắn vào 

mắt thì nhìn vào mọi thứ xung quanh đều 

trở nên xấu xí và đáng sợ... 

- Chuyện thứ hai: Hai em bé 

      Hai em bé: Key và Giéc đa là đôi bạn 

thân. Nhà chúng ở cạnh nhau và cùng vui 

chơi với nhau.  Lúc thì hai em nghe bà kể 

chuyện cổ tích, khi thì các em cùng nhau 

chăm bón cây trồng, có lúc chúng cùng 

nhau xem tranh. Nếu em này thiếu em kia 

và ngược lại thì chúng rất buồn. Một ngày 

kia khi hai em đang chơi đùa với nhau thì 

Kay đau nhói ở mắt và tim. Thì ra, một 

mảnh vỡ của tấm gương quỷ bắn vào tim 

em và một mảnh khác bắn vào mắt em. Và 

từ đó câu chuyện bắt đầu xảy đến. Từ khi 

hai mảnh gương bắn vào mắt và tim, thái độ 

của Kay đối với mọi thứ xung quanh thay 

đổi rất nhiều. Sau đó, em không ở nhà và 

em đi chơi trên tuyết. Ít lâu sau, em bị bà 

Chúa Tuyết mê hoặc và em theo bà Chúa 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tim
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%AFt
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chuy%E1%BB%87n_c%E1%BB%95_t%C3%ADch
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%E1%BA%BFt


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyết đi tới giang sơn mênh mông, băng 

giá của bà. Giécđa thương nhớ và quyết tâm 

đi tìm Kay 

- Chuyện thứ ba: Vƣờn nhà bà có phép 

lạ 

     Giécđa hỏi thăm khắp nơi về tung tích 

của Kay. Trong lòng em rất buồn và em 

thầm nghĩ rằng Kay đã chết rồi. Sau cùng, 

em không tin vào điều đó và em đã xuống 

một con thuyền. Thuyền trôi dạt từ ngày 

này sang ngày khác và một hôm thuyền trôi 

vào vườn của bà lão biết nhiều phép lạ và 

có tấm lòng nhân hậu. Trong lòng bà muốn 

có cháu gái từ lâu. Em hỏi bà về tung tích 

của Kay nhưng bà không biết. Sau khi nghe 

xong câu chuyện của cô bé, bà lão chải tóc 

cho Giecđa dần dần quên cả Kay, người bạn 

thân nhất của nó. Bà ra vườn lấy nạng chĩa 

vào các khóm hồng làm cho hoa đang nở 

đẹp bỗng chui ngay xuống đất đen, không 

còn trông thấy dấu vết gì nữa. Bà lão sợ 

rằng khi trông thấy hoa hồng Giecđa lại nhớ 

đến Kay và bỏ đi mất. Giécđa ở với bà lão 

và hằng ngày vả kể chuyện của mình cho bà 

lão và các cây hoa trong vườn. Nhờ đó em 

biết được cuộc đời của những bông hoa 

trong vườn cũng bất hạnh không kém cuộc 

http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C4%83ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_h%E1%BB%93ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đời em. Giécđa buồn quá và khóc nức nở 

làm nước mắt làm ướt đất, nhờ đó làm cho 

một bông hồng mọc lên. Nhờ bông hồng kể 

lại, cô bé biết được Kay chưa chết và điều 

đó thôi thúc em lên đường tìm Kay mặc dù 

trái ý bà lão và các cây hoa trong vườn. 

- Chuyện thứ tƣ: Hoàng tử và công chúa 

      Trên hành trình của mình, Giécđa gặp 

một con quạ và em kể mọi chuyện của mình 

cho quạ nghe. Quạ bảo bây giờ Kay đã 

thành hoàng tử qua đợt kén chồng của công 

chúa và anh ấy lọt vào mắt xanh của nàng. 

Hiện nay, Kay sống trong hoàng cung cùng 

công chúa và cuộc sống rất hạnh phúc. Nhờ 

quạ và quạ cái (người yêu của quạ làm việc 

trong hậu cung), Giécđa vào gặp hoàng tử 

trong hậu cung. Nhưng trớ trêu thay, hoàng 

tửhông phải là Kay và em òa lên khóc. 

Công chúa từ giường bên cạnh có rèm trắng 

ngó sang và hỏi chuyện gì xảy ra. Em kể 

chuyện cho hoàng tử và công chúa về câu 

chuyện bất hạnh của mình. Sau đó, hai 

người an ủi em và cho em một cỗ xe song 

mã cùng quần áo, lương thực với một lính 

hộ vệ, một tên hầu, một người đánh xe đưa 

Giécđa lên đường tìm Kay. Sáng hôm sau, 

em từ biệt mọi người để tiếp tục lên đường. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_h%E1%BB%93ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%BFt
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_t%E1%BB%AD
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_ch%C3%BAa
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_ch%C3%BAa
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_cung
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A7n_%C3%A1o
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0%C6%A1ng_th%E1%BB%B1c


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng tử và công chúa tiễn em đến tận 

cổng. Quạ đi theo cỗ xe một đoạn đường 

dài đến khi xe khuất bóng. 

- Chuyện thứ năm: Con gái quân cƣớp 

đƣờn 

     Khi xe đi đến một khu rừng tối om, 

Giécđa bị bọn cướp chặn xe và bắt em về 

sào huyệt. May mắn thay, chúng định ăn 

thịt em thì bị con gái tên tướng cướp ngăn 

chặn lại vì nó muốn có bạn để chơi. Từ đó 

hai đứa trở nên rất thân thiết. Cô bé đã kể 

chuyện của mình cho nó nhưng nó không 

biết Kay ở đâu. Trong khi nghe Giécđa kể 

chuyện, chim bồ câu của bọn cướp bảo cô 

bé rằng: Kay đang bị bà Chúa Tuyết mang 

về xứ Lapland (xứ đó cũng chính là quê 

hương của chim bồ câu). Sáng hôm sau, 

con bé thả chim bồ câu và con nai. Kay 

cùng chim bồ câu và nai lên đường đến xứ 

Lapôli và chia tay người bvạn mới.  

- Chuyện thứ sáu: Bà lão Lapôli và bà 

lão ngƣời Phần Lan 

    Giécđa cùng bầy chim bồ câu đã đến xứ 

Lapôli. Nhờ bà lão Lapôli hướng dẫn, 

Giécđa đến gặp bà lão người Phần Lan và 

được biết Kay đang ở trong lâu đài của bà 

http://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%ABng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chim_b%E1%BB%93_c%C3%A2u
http://vi.wikipedia.org/wiki/Lapland
http://vi.wikipedia.org/wiki/Lapland
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A7n_Lan


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúa Tuyết. Bà cho em biết: muốn cứu Kay 

thì phải lấy được mảnh gương trong mắt và 

tim Kay để Kay trở lại bình thường. Lúc 

này, Kay bị mê hoặc và sống trong lâu đài 

băng giá của bà chúa tuyết.Giécđa tiếp tục 

ra đi và đọc kinh, cầu nguyện. Em thấy rõ 

hơi thở của em bốc lên và biến thành những 

thiên thần. Chúng giúp em chống lại cái rét 

và rút ngắn quãng đường đến với lâu đài 

của bà Chúa Tuyết. 

- Chuyện thứ bảy: Việc xảy ra trong lâu 

đài bà Chúa Tuyết 

Trải qua bao khó khăn và thử thách, 

cuối cùng hai em bé đã gặp nhau trong lâu 

đài của bà Chúa Tuyết. Giécđa mừng quá 

và ôm chặt lấy Kay nhưng Kay vẫn đứng 

trơ ra, lạnh lùng, vô cảm. Giécđa òa lên 

khóc làm cho những giọt lệ nóng hổi rơi 

vào ngực và thấm vào tim Kay. Nước mắt 

làm tan nước đá và đánh tan mảnh gương 

quỷ trong tim cậu bé. Kay nhìn Giécđa và 

hai em hát lên bài hát các em thường hát. 

Kay cảm động quá, khóc nức nở làm mảnh 

gương trong mắt trôi ra ngoài. Giây phút ấy 

cảm động đến nỗi cả những mảnh băng vỡ 

cũng nhảy nhót vui mừng, cho đến lúc mệt 

nhoài chúng mới chịu nằm im. Nhưng kỳ 

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7u_nguy%E1%BB%87n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_th%E1%BA%A7n
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2u_%C4%91%C3%A0i
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2u_%C4%91%C3%A0i
http://vi.wikipedia.org/wiki/N%C6%B0%E1%BB%9Bc_%C4%91%C3%A1


 

 

 

 

 

 

 

* Nhóm 3: Nêu nội dung cơ bản của 

tác phẩm . 

- SV: Trình bày. 

+ Giá trị hiện thực 

+ Giá trị nhân đạo 

- Các nhóm còn lại nghe và nhận xét 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

diêu thay, chúng nằm im thì mặt đất hiện ra 

hai chữ “Vĩnh cửu” do bà chúa Tuyết đề ra. 

Các em bé đã thoát khỏi lâu đài của bà 

Chúa Tuyết. Khi về, họ gặp lại những 

người bạn cũ để cảm ơn và từ biệt để về 

nhà. Sau cùng, hai đứa đã lớn nhưng tâm 

hồn chúng vẫn trẻ con. Mùa hạ vẫn sáng 

rực lên, mùa hạ nóng bức và nhân hậu. 

*. Phân tích  

+ Giá trị hiện thực  

      Hình ảnh tấm gương và những mảnh vỡ 

của con quỷ dữ là hiện thân của cái xấu, cái 

ác đang tồn tại, hiện hữu ở khắp mọi nơi 

trong xã hội. Những mảnh vỡ của chiếc 

gương tồi tệ ấy có thể thay đổi nhiều thứ 

của cuộc sống và thay đổi bản chất của con 

người (cậu bé Kay và những thay đổi về 

tính cách). Cái xấu, cái ác có ở khắp mọi 

nơi và có thể rơi vào bất kì ai. Giống như 

hiện thực xã hội châu Âu nửa cuối thế kỉ 

XIX.g 

- Cái xấu, các ác đang tồn tại khắp nơi: 

- Trong truyện, tấm gương của con quỷ là 

sự phủ nhận về chân lí và sự thật: 

http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B9a_h%E1%BA%A1
http://vi.wikipedia.org/wiki/G%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%B7
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%B1_th%E1%BA%ADt


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “...Những vật tốt đẹp soi vào đấy 

đều nom chẳng ra gì cả... Những 

phong cảnh đẹp vào gương thì trông 

như mớ rau muống luộc; những 

người tốt nhìn vào lại trở thành 

đáng ghét, đi đầu lộn xuống đất, có 

khi mất cả bụng, mặt thì méo mó 

không nhận ra ai nữa... 

 

    Ngoài ra, nó cũng là sự hiện thân của cái 

xấu, cái ác. Chính cái xấu soi vào chiếc 

gương ấy làm cho người ta khiếp sợ: 

 ...trái lại các vật xấu xí lại càng rõ 

nét và nổi bật hẳn lên, trông lại 

càng xấu xí hơn... ...Nếu trên mặt có 

một vết tàn nhangthì nhìn vào 

gương, vết tàn nhang ấy lại thấy 

loang ra khắp mặt, mũi mồm đều là 

tàn nhang... 

 
 

     Thật nguy hiểm khi, tấm gương bị vỡ ra 

thành triệu triệu mảnh nhỏ, có mặt ở xung 

quanh, sẵn sàng bắn vào mắt và tim của con 

người: 

 ...mỗi mảnh gương có phép ma như 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Rau_mu%E1%BB%91ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A7u
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%A5ng


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tấm gương lớn, có bao nhiêu mảnh 

gương là bằng ấy tấm gương. Vô cùng 

tai hại!...  

- Cái xấu, cái ác làm cho con người tha hóa: 

Mảnh vụn của tấm gương này bắn trúng 

vào đôi mắt của ai, người đó sẽ có cái nhìn 

sai lệch về mọi thứ xung quanh. 

- >Truyện này, chúng ta có quyền mơ ước 

về một xã hội lí tưởng mà lương tri tiến bộ 

và tình cảm con người được tôn trọng và 

tôn vinh. Đó cũng chính là vùng "bất khả 

xâm phạm" của cái ác, cái xấu  . Tác giả thể 

hiện niềm tin qua các chi tiết ở cuối truyện 

này: ...Chúng đi đến đâu thì ở đấy gió tắt và 

mặt trời hiện ra lấp lánh”. 

- Thiên đình, nơi con quỷ mang tấm gương 

kì lạ lên định chế nhạo đã bị nát vụn. Đó là 

tượng trưng cho xã hội lý tưởng. Ở xã hội 

đó, không một cái xấu nào có thể thực hiện, 

không chỉ thế, cái xấu còn bị trừng trị thích 

đáng (gương của con quỷ bị vỡ vụn). Như 

thế, cái xấu, cái ác, điều bất công ngang trái 

bị đẩy lùi, lương tri và tình cảm con người 

được trân trọng và đề cao. 

- Hình ảnh bé Giéc đa tìm người bạn của 

mình tượng trưng cho việc con người dám 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Những nét chính về cuộc đời và 

sự nghiệp của tác giả Hecto malo? 

- SV: Trình bày 

- GV: Nhận xét 

 

đối mặt với hiện thực và đi tìm lẽ phải, tìm 

sự thật. Bằng tình yêu thương bạn mình, 

Giéc đa nđã vượt qua những khó khăn, thử 

thách. Tình yêu và niềm tin là ánh sáng soi 

đường, dẫn lối là sức mạnh để em vượt qua 

gian nan trên hành trình tìm bạn mình. 

-> Kết quả: Giéc đa  đã tìm được bạn mình 

lòng tốt và những giọt nước mắt nóng hổi 

của em đã biến những mảnh gương ác đọc 

tan biến, và làm cho trái tim băng giá của 

Kay nóng lại. Kay trở lại với những cảm 

xúc của con người, biết yêu thương, xúc 

động trước tình cảm của người khác, biết 

suy ghĩ và hành động đúng. 

→Truyện cổ Anđécxen mang giá trị 

nhân đạo sâu sắc.thể hiện ước mơ về một xã 

hội công bằng, chính nghĩa. 

2.Hecto malo và tác phẩm Không gia 

đình. 

- Hecto malo (1830 –   1907) là nhà văn nổi 

tiếng người Pháp. Ông sinh năm 1830 tại 

La Bouille, miền Bắc nước Pháp. Trong sự 

nghiệp của mình ông đă viết trên 70 tác 

phẩm.  

- Không gia đình là tiểu thuyết nổi tiếng 

nhất của Hector Malo, được xuất bản năm 

http://vi.wikipedia.org/wiki/1830
http://vi.wikipedia.org/wiki/1907
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p
http://vi.wikipedia.org/wiki/1830
http://vi.wikipedia.org/wiki/La_Bouille
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hector_Malot


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Hướng dẫn Sv tìm hiểu và phân 

tích những nội dung cơ bản trong tác 

phẩm Không gia đình. 

1878. Tác phẩm đã được giải thưởng của 

Viện Hàn lâm Văn học Pháp. Nhiều nước 

trên thế giới đã dịch lại tác phẩm và xuất 

bản nhiều lần. Qua câu chuyện phiêu lưu 

hết sức hấp dẫn của chú bé Rêmi, tác phẩm 

ca ngợi lao động, ca ngợi tin thần tự lập và 

tự tin của tuổi trẻ, phánôngt huy ý thức chịu 

đựng gian khổ và tập quán xoay xở tháo 

vát, đề cao nghệ thuật, khuyến khích tình 

bạn chân chính. Nó phản ánh cảnh lao động 

và sinh hoạt bấp bênh, nguy hiểm, đầy đe 

dọa của những người thợ mỏ và của nhân 

dân lao động thành phố trong xã hội tư sản. 

Đồng thời nó thể hiện cái thực tế là tình 

thương người, lòng biết ơn, tình hữu ái giai 

cấp ở về phía những người lao động. Quyển 

sách lại diễn tả nhiều cảnh nông thôn và 

thành thị, giúp bạn đọc thêm phần hứng thú 

tr, ong khi theo dõi câu chuyện, lại có thể 

mở rộng tầm hiểu biết.   

*Phân tích tác phẩm Không gia đình 

a. Giá trị hiện thực của tác phẩm 

Tác phẩm Không gia đình đã dựng lên 

bức tranh hiện thực của xã hội Pháp đương 

thời đầy rấy bất công, ngang trái. Tác giả 

thể hiện những cảnh sống khác nhau của 

nhiều tầng lớp người trong xã hội. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/1878
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Vi%E1%BB%87n_H%C3%A0n_l%C3%A2m_V%C4%83n_h%E1%BB%8Dc_Ph%C3%A1p&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_thu%E1%BA%ADt
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A3_m%E1%BB%8F
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C6%B0_s%E1%BA%A3n&action=edit&redlink=1


- SV: đọc và tóm tắt tác phẩm, chỉ ra 

những giá trị của tác phẩm. 

+ Giá trị hiện thực của tác phẩm 

+ Giá trị nhân đạo của tác phẩm 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cuộc sống bấp bênh và luôn bị đe dọa 

bởi cái đói và cái chết của những kẻ hát 

rong, những người nông dân, những người 

thợ mỏ…VD: Gáng xiếc của cụ Viali, gia 

đình bác Acanh, những người thợ mỏ… 

- Cuộc sống giàu có hoang phí của 

những gia đình quý tộc như gia đình 

Miligơn…  

- Cuộc sống lưu manh của những tên 

trộm cắp, lừa gạt, sống vì tiền. Chúng sẵn 

sàng bán rẻ tình cảm, lương tâm cho lợi ích 

cá nhân và làm nô lê của tiền bạc. Ví dụ: 

Đơricxcơn, Giêm Mili đã đồng lõa với nhau 

đánh cắp be Rêmi và vứt trên đường phố 

Pari và biến cậu bé sống trong nhung lụa 

thành kẻ không cha mạ, không gia đình, 

không quê hương. Vì tiền mà chúng bắt 

cóc, mua bán và bóc lột sức lao động của 

trẻ em bằng nhiều thủ đoạn lưu manh đến 

mức trở thành kĩ nghệ. 

*Giá trị nhân đạo 

- Sự nhìn nhận và phản ánh hiện thực xã 

hội của tác giả. Tác giả cảm thông với 

những số phận, những kiếp người gặp bất 

hạnh trong xã hội. 

- Tác giả trân trọng, nâng niu những 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Những nét chính về cuộc đời và 

sự nghiệp của tác giả Macxim Gorki? 

- SV: Trình bày 

- GV: Nhận xét 

 

 

người có tấm lòng nhân ái, bao dung. VD: 

bác Babơranh nhận nuôi bé Rêmi như con 

của mình, Trong tâm trí của Rêmi bác là 

người mẹ ân cầnchu đáo, cụ Vitali giúp đỡ 

cháu nhỏ và dạy bé học bài trên đường, là 

hiện thân của nghị lực vượt trên hoàn cảnh, 

anh Bốp  tốt bụng, hiền lành, giúp đỡ người 

khác… 

- Tác giả trân trọng những người phụ nữ 

quý tộc  là người hoàn hảo về nhan sắc và 

đức độ. Đây là niềm mơ ước của tác giả về 

những người phụ nữ nhân hậu.Mỗi việc 

làm, mỗi cử chỉ của nhân vật Miligon toát 

lên sự dịu dàng, thánh thiện. 

3. Macxim Gorki và tác phẩm thời thơ 

ấu. 

a. Vài nét về cuộc đời và sáng tác 

- M.Gorki là “người đại diện lớn nhất của 

của nền nghệ thuật vô sản”(Lê nin). 

M.Gorki tên thật là Alexei Macximovich 

Peskov, sinh ngày 28.3.1868 tại thành phố 

Nigiơni Novogod (nay là thành phố Gorki). 

- Năm Aliôsa sớm mồ côi cha mẹ. Aliôsa 

trải qua một thời thơ ấu đầy nước mắt và roi 

đòn trong căn nhà của ông ngoại Vaxili 

Kasirin. Căn nhà là một môi trường tiểu thị 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dân lạc hậu, hủ lậu. Ông ngoại là một người 

keo kiệt, nóng tính. Nhưng bà ngoại lại rất 

mực nhân ái hiền từ, độ lượng. Qua những 

truyện cổ tích và truyền thuyết dân gian, bà 

đã sớm khơi dậy trong tâm hồn thơ dại của 

Aliôsa niềm yêu quí những gì là chính 

nghĩa, là anh hùng, cao thượng và nỗi căm 

ghét những gì là phi nghĩa, thấp hèn. Chính 

người đàn bà đôn hậu đó đã sớm nuôi 

dưỡng tâm hồn sáng tạo của nhà văn vĩ đại 

tương lai bằng nguồn sữa lành mạnh của 

những sáng tác dân gian. 

Chẳng bao lâu, cái xưởng nhỏ bé của ông 

ngoại bị phá sản. Aliôsa mới hơn 10 tuổi 

đầu đã bị ông ngoại ném ra ngoài đời, và 

cậu phải tự lực kiếm sống rất vất vả và gian 

khổ. Cậu đi ở, bới rác, bẫy chim, vẽ tượng 

thánh, phụ bếp trên tàu thủy, khuân vác… 

- Aliôsa rất sớm say mê văn học. Trong thời 

niên thiếu đầy cay đắng, cậu tìm đến văn 

học nghệ thuật với tinh thần sôi nổi, nhiệt 

tình như tìm đến một niềm vui lớn, sức 

mạnh lớn. GorKi đọc những tác phẩm của 

Puskin, Lermentov, Gôgôn, Shakespeare, 

HuyGô, Balzac…Chính những cuốn sách 

của các thiên tài nghệ thuật đó, như sau này 

ông đã nói: “rửa sạch tâm hồn mình”, giúp 

mình “vượt cao hơn cái đầm lầy rữa thối” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

của cuộc sống tư hữu, trưởng giả đương 

thời. 

- Sống trong môi trường lao động vất vả, 

Aliôsa đã không ngừng học tập. và trải qua 

trường đại học cuộc đời. Sư gặp gỡ những 

nhà hoạt động cách mạng thuộc phái dân 

túySau đó, Pêskôp bắt đầu một cuộc hành 

trình dài vạn dặm để tìm hiểu nước Nga. 

Trải qua nhiều thăng trầm, nhà văn đã cho 

ra đời nhiểu tác phẩm có giá trị hiện thực và 

nhân đạo sâu sắc. 

-> Ông sáng tác ở nhiều thể loại: kịch, 

truyện ngắn, thơ… và ở thể loại nào ông 

cũng có những tác phẩm xuất sắc. Truyện 

ngắn: Những mẩu chuyện nước Ý (1912-

1916) gồm 27 truyện ngắn, bút kí và truyền 

thuyết được tập hợp thành. Tập truyện Trên 

nước Nga (1912-1916) gồm 29 truyện 

ngắn. Tiểu thuyết Người mẹ (1906), tiểu 

thuyết Thời thơ ấu, tiểu thuyết Kiếm sống 

(tập 1,2 bộ tự truyện của GorKi). 

Kịch:Những đứa con của mặt trời (1905), 

Bọn dã man (1905), Những kẻ kì quặc 

(1910), Những kẻ cuối cùng (1908), Gia 

đình… 

b.Tác phẩm Thời thơ ấu 

 - Với toàn bộ tác phẩm của Macxim Gorki 



 

 

 

- GV: Hướng dẫn Sv tìm hiểu và phân 

tích những nội dung cơ bản trong tác 

phẩm Thời thơ ấu. 

 

 

- SV: đọc và tóm tắt tác phẩm, chỉ ra 

những giá trị của tác phẩm. 

+ Nội dung 

+ Nghệ thuật 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

 

 

, văn học Nga trở thành ngọn cờ đầu của 

văn học thế giới đương đại trong công cuộc 

thức tỉnh và đấu tranh giải phóng nhân loại 

cần lao khỏi ách áp bức thống trị của chủ 

nghĩa tư bản. Ông cũng là người tạo ra 

những bước ngoặt mới trong tiến trình văn 

học thế giới hiện đại. Bút pháp của Gorki 

rất độc đáo, đặc biệt là trong các truyện 

ngắn, có tác phẩm lãng mạn, rất lãng mạn; 

có tác phẩm hiện thực, rất hiện thực; có tác 

phẩm có cả 2 yếu tố vừa lãng mạn vừa hiện 

thực. 

- Tác phẩm  Thời thơ ấu  của Macxim 

Gorki giúp ta hiểu hơn về những năm tháng 

tuổi thơ của nhà văn nổi tiếng không chỉ 

của nước Nga mà còn của cả thế giới.  

- "Thời thơ ấu"  là những trang hồi kí của 

cậu bé Alêchxây về  một quá khứ đau buồn 

và sóng gió. Mở đầu câu chuyện cuộc đời 

của Liônga( tên thân mật của Alêchxây) là 

cái chết của bố cậu: " Gần cửa sổ, trong 

một gian phòng chật hẹp tranh tối tranh 

sáng, bố tôi mặc quần áo trắng toát nằm 

trên sàn. Thân hình bố tôi dài lạ thường, 

ngón chân xòe ra nom rất kì quái. Hai bàn 

tay dịu dàng đặt yên trên ngực, nhưng ngón 

tay thì co quắp. Hai đồng xu đen tròn bằng 

đồng che kín cặp mắt tươi vui của bố tôi: 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

khuôn mặt ấy vẫn hiền từ nay tối sẫm lại. 

Hai hàm răng nhe ra làm tôi sợ hãi". Cái 

chết của một người thân yêu nhất đã để lại 

nhiều ám ảnh trong tâm trí non nớt của cậu 

bé cho đến suốt cuộc đời. 

- Sau biến cố đau buồn đó, cậu về quê với 

bà và mẹ. Nhưng cuộc sống nơi thôn quê 

nào có yên bình như cậu nghĩ. Những cuộc 

cãi vã, những trận đòn, những cái chết là 

những gì xảy ra thường nhật ở đây. Cậu bé 

Liônga chuyển nhà cùng ông bà còn người 

mẹ yêu dấu của cậu đi biệt tăm. Không có 

mẹ ở bên, sống với ông bà, cậu ngày càng 

tự lập hơn. Và rồi một ngày, mẹ trở về cùng 

người chồng mới. Mẹ có con với người mà 

Liônga rất ghét đó. Nikôlai- cậu bé mới 

sinh rất yếu ớt và, chẳng hiểu sao, cả Kôlya 

và Alêchxây đều có cảm tình với nhau. 

Liônga có trách nhiệm trông em. Chẳng bao 

lâu, mẹ kiệt sức rồi mất. Mất mẹ như mất 

điểm tựa tinh thần duy nhất, cả Alêchxây và 

ông bà đều buồn. Kết thúc truyện là một cái 

kết mở: 

“Sau khi chôn cất mẹ tôi được vài ngày, 

ông bảo tôi: 

- Này, Lêchxây mày không phải là cái mề 

đay, mày không thể lủng lẳng mãi trên cổ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tao, mày hãy đi vào đời mà kiếm sống... 

Và thế là tôi bước vào đời.”  

        Cậu bé Alêchxây đã bước vào đời một 

mình, đơn độc. Nhưng hành trang mà cậu 

mang theo là những kí ức về gia đình, tuy 

đau buồn nhưng ấm áp tình cảm của bà, của 

cha, của mẹ, và của cả người ông tuy bề 

ngoài dữ dằn nhưng đã dạy cho cậu tính tự 

lập. Đó là những cuốn sách, những câu 

chuyện của người bà hiền hậu đã dạy cậu 

biết bao nhiêu điều về tình yêu, về ước mơ, 

về khát vọng, về lòng nhân ái sẽ chiến 

thắng cái xấu, cái ác, cái bất công...Cậu bé 

Alêchxây đã " mang theo tất cả để lên 

đường- khi từ những năm niên thiếu dịu 

dàng bước vào tuổi trưởng thành khắc 

khổ"...Để rồi cả nước Nga và nhân loại có 

một Macxim Gorki- nhà văn hiện thực nhân 

đạo vĩ đại.Tác phẩm mở ra trước mắt người 

đọc một thế giới tuổi thơ khá dữ dội của 

chú bé Alêchxây, để rồi khi bước chân vào 

thế giới ấy, người đọc nào dường như cũng 

tìm thấy một phần tuổi thơ của mình.  

     *Nghệ thuật:  

      +Kết cấu đơn giản, sự việc diễn ra theo 

trục thời gian và sắp xếp theo trình tự từ 

phạm vi nhỏ là gia đình đến phạm vi rộng 



 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Nêu những hiểu biết của em về 

truyện cổ Grim? 

- SV: Trình bày 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

lớn là xã hội. 

      + Cách kể chuyện hấp dẫn. Sự việc 

được kể lại ngắn gọn, người đọc bị cuốn 

vào truyện do cách kể đó. Các sự kiện luôn 

gắn với cảm xúc  người kể làm cho người 

đọc  cảm nhận được nội dung một cách sâu 

sắc 

       + Cách tả người, tả cảnh ,sự diễn tả tâm 

trạng nhân vật có nhiều đặc sắc, hấp dẫn, 

sinh động. 

        Tóm lại, Tác phẩm  Thời thơ ấu của 

Macxim Gorki là cuốn tự truyện nói về cái 

thiện, cái ác và sự chiến thắng của cái thiện. 

Tác phẩm được đnahs giá cao về giá trị nội 

dung và nghệ thuật.  

4.Truyện cổ Grim và tác phẩm Nàng 

Bạch Tuyết và bảy chú lùn 

a.  Vài nét về truyện cổ Grim . 

- Truyện cổ Grim là tên gọi của tuyển tập 

các tác phẩm sưu tầm chất liệu dân gian của 

anh em người Đức: Grim. Tác phẩm được 

dịch sang nhiều thứ tiếng, và còn được phổ 

biến rộng rãi trong các dân tộc, các môi 

trường tư tưởng và tôn giáo, các tầng lớp 

nhân dân khác nhau, được các lứa tuổi ưa 

thích; được phổ nhạc, đưa lên sân khấu. 



 

 

 

 

 

 

- GV: Hướng dẫn Sv tìm hiểu và phân 

tích những nội dung cơ bản trong tác 

phẩm Nàng Bạch Tuyết và bảy chú 

lùn. 

- SV: đọc và tóm tắt tác phẩm, chỉ ra 

những giá trị của tác phẩm. 

+ Nội dung 

+ Nghệ thuật 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

 

-   Tập Truyện cổ Grim được xuất bản dưới 

tên Truyện kể cho trẻ nhỏ và trong nhà. 

Tuyển tập được bổ sung dần đến lần xuất 

bản cuối cùng (1857) gồm 216 truyện. Anh 

em Grim đã bỏ nhiều công sức đi thu tập 

các truyện. Trước tiên, họ dựa vào kỉ niệm 

thời thơ ấu. Họ lại tìm hỏi những cụ già 

trong các tầng lớp nông dân và thợ thủ 

công, đồng thời miệt mài tra cứu mọi nguồn 

tài liệu có thế có được. Các truyện dù đã 

được lưu truyền nhưng anh em Grim vẫn 

giữ được nguyên vẹn hình thức, từ ngữ và 

cái  hồn của truyện dân gian.  

b. Tác phẩm Nàng Bạch Tuyết và bảy chú 

lùn. 

- Chủ đề: “ở hiền gặp lành”, “ác giả ác báo” 

là chủ đè chung của truyện cổ dân gian trên 

thế giới. Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn 

không nằm ngoài các chủ đề đó. 

-Truyện xoay quanh sắc đẹp của nàng công 

chúa Bạch Tuyết và sự đó kị của mụ hoàng 

hậu. 

+ Nàng Bạch Tuyết xinh đẹp: da trắng như 

tuyết, tóc như gỗ mun. Bạch Tuyết dễ tin 

người và hay quên.Vì thế, bốn lần nàng 

mắc mưu của mụ hoàng hậu.Tuy nhiên, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nàng nhân hậu và được nhiều người giúp 

đỡ, chở che và cứu sống: Người thợ săn, 

bảy chú lùn, chàng hoàng tử đến cả chim 

muông trong rừng. 

+ Hoàng hậu: độc ác, ghen ghét với vẻ đẹp 

của Bạch Tuyết nên tìm mọi cách giết chết 

nàng Bạch Tuyết. Đã 4 lần mụ tìm cách 

hãm hại Bạch Tuyết: 

Lần 1: Sai người mang Bạch Tuyết 

vào rừng và giết. 

Lần 2: Giả trang làm một bà hàng 

xén vào rừng nơi Bạch Tuyết sống cùng 

bảy chú lùn để dụ Bach Tuyết mua chiếc áo 

để buộc chặt Bạch Tuyết đến chết. 

Lần 3:Giả làm bà lão đến chỗ Bạch 

Tuyết ở để dụ Bạch Tuyết mua chiếc lược 

tẩm thuốc độc và chải đầu cho Bạch Tuyết 

khiến nàng chết. 

Lần 4:tẩm thuốc độc vào quả táo cho 

Bạch Tuyết ăn 

→Hoàng hậu nham hiểm, độc ác, sảo 

quyệt cộng với lòng ghen ghét, thói ích kỉ 

đã giết chết mụ. 

- Yếu tố kì ảo: Khi nhân vật chính là nàng 

Bạch Tuyết gặp hoàn cảnh khó khăn, đe 



E. Củng cố: 

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

GV bổ sung, chia sẻ. 

- SV tìm đọc tư liệu tham khảo. 

- SV hệ thống lại toàn bộ nội dung chương trình đã học để chuẩn bị 

cho thi hết học phần. 

 

 dọa đến tính mạng thì xuất hiện yếu tố kì ảo 

để giải quyết mâu thuẫn và cứu sống Bạch 

Tuyết. 

  Tác phẩm để lại thông điệp cho trẻ em nói 

riêng và bạc đọc nói chung; hãy sống lương 

thiện và làm việc tốt bởi thói xấu và cái ác 

sẽ bị trừng trị. 


