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nµi quy 
 

 
1. H÷c sinh phäi ði h÷c ðúng gi¶ và liên tøc, h÷c sinh ðªn l¾p tr quá 15 phút sau gi¶ 

h÷c b¡t ð¥u, phäi có phø huynh ðích thân dçn t¾i vån phòng g£p ban kï lu§t ð¬ 
nh§n gi¤y phép vào l¾p. 

 
2. H÷c sinh nghï h÷c phäi có thông báo cüa phø huynh trß¾c v¾i Th¥y Cô giáo, ho£c 

phäi mang theo gi¤y xin phép cüa phø huynh trình bày lí do nghï h÷c tu¥n v×a qua. 
 
3. H÷c sinh ðªn l¾p tr 5 bu±i liên tiªp, ho£c nghï h÷c 3 bu±i liên tøc mà không có lí 

do chính ðáng, ho£c không xin phép cûng nhß không có gi¤y xác nh§n cüa phø 
huynh, s¨ không ðßþc tiªp tøc theo h÷c khóa hi®n tÕi.  

 
4. H÷c sinh ðªn trß¶ng phäi m£c ð°ng phøc g÷n gàng. 
 
5. H÷c sinh phäi giæ kï lu§t trong l¾p, tuy®t ð¯i tuân theo sñ hß¾ng dçn cüa Th¥y Cô 

giáo trñc tiªp phø trách.  H÷c sinh vi phÕm kï lu§t và tö ra thiªu l ðµ s¨ b¸ cänh 
cáo, nªu còn tái phÕm s¨ không ðßþc tiªp tøc theo h÷c trong mµt th¶i gian ho£c 
vînh vin. 

 
6. H÷c sinh phäi hòa nhã ð¯i v¾i bÕn cùng l¾p, cùng trß¶ng. 
 
7. H÷c sinh phäi tham dñ ð¥y ðü các kì thi trong khóa, làm ð¥y ðü bài t§p m²i tu¥n.  

Khi v¡ng m£t trên 5 bu±i h÷c, dù có lí do chính ðáng h÷c sinh cûng s¨ không ðßþc 
lên l¾p trong khóa t¾i. 

 
8. H÷c sinh phäi gìn giæ v® sinh chung cüa trß¶ng và l¾p h÷c, tuy®t ð¯i không ðßþc di 

chuy¬n ð° ðÕc, sách v· cûng nhß trþ hu¤n cø cüa l¾p h÷c. 
 
9. H÷c sinh tuy®t ð¯i không ðßþc mang vào l¾p h÷c hay khuôn viên trß¶ng các v§t 

døng nhß: v§t bén nh÷n, ch¤t n±, ma túy, hóa ch¤t cûng nhß vû khí. 
 
10. H÷c sinh phäi tham dñ các sinh hoÕt cüa Trung Tâm dß¾i sñ hß¾ng dçn cüa ban 

Ði«u Hành và Th¥y Cô giáo.  
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L—I M– Ð…U 
 
Hi®n nay, con em chúng ta rµn rã ðªn trß¶ng vào m²i cu¯i tu¥n ð¬ tìm v« 
ngu°n cµi Vi®t Nam.  Vì v§y, Trung Tâm Vi®t Ngæ Vån Lang San Jose c¯ g¡ng 
biên soÕn bµ sách giáo khoa tiªng Vi®t "Chúng Em Cùng H÷c" g°m 12 t§p. 
Møc tiêu nh¢m khuyªn khích các em biªt ð÷c, biªt viªt tiªng M© thân thß½ng và 
th¤m nhu¥n phong tøc t§p quán cùng l¸ch sØ cüa t± tiên.  Sách ðßþc soÕn t× d 
ðªn khó: t× c¤p l¾p 1 ðªn c¤p l¾p 12.  M²i t§p g°m có 15 bài h÷c trong l¾p và 15 
bài làm · nhà. --- Riêng 5 t§p ð¥u có 16 bài.  Ngoài ra còn có hai kì thi giæa khóa 
và cu¯i khóa ð¬ ki¬m nh§n trình ðµ h÷c v¤n cüa các em. 
Th¶i gian ð¬ hß¾ng dçn sØa bài làm · nhà và h÷c bài m¾i tÕi l¾p là 2 gi¶ 30 
phút, không k¬ 30 phút ra ch½i trong mµt bu±i h÷c. 
V« cách phát âm chæ cái và ráp v¥n, chúng tôi áp døng theo cu¯n "C¦m Nang 
Sß PhÕm" do công trình biên soÕn chung cüa nhi«u nhà giáo khä kính và giàu 
kinh nghi®m trong ban ðÕi di®n các Trung Tâm Vi®t Ngæ mi«n Nam California. 
T§p sách này ðã ðßþc tái bän tháng 7 nåm 1996. 
V« cách viªt tiªng có I (ng¡n) hay Y (dài), chúng tôi cån cÑ vào cu¯n "Tñ Ði¬n 
Vi®t Nam" cüa hµi Khai Trí Tiªn ÐÑc do nhà xu¤t bän Trung B¡c Tân Vån ¤n 
hành tÕi Hà Nµi nåm 1931, trong khi ch¶ ðþi mµt chu¦n mñc chính tä chung 
trong tß½ng lai. 
Nhân d¸p này, kính mong quý vån, thi sî cûng nhß quý giáo chÑc rµng lòng cho 
phép chúng tôi ðßþc dùng nhæng bài vån, th½ cüa quý v¸ ð¬ làm tài li®u giäng 
dÕy.  Và m£c dù ðã c¯ g¡ng nhi«u, chúng tôi ß¾c mong quý v¸ có nhi®t tâm v¾i 
tiªng Vi®t chï giáo nhæng thiªu sót ð¬ cho bµ sách "Chúng Em Cùng H÷c" ngày 
ðßþc hoàn häo h½n. 
 
Xin quý v¸ nh§n n½i ðây l¶i tri ân chân thành cüa chúng tôi. 
 
Trân tr÷ng, 
 
Ban Tu Thß 
Trung Tâm Vi®t Ngæ Vån Lang San Jose, California, U . S. A. 
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Ð˜NH NGHÎA 
 
I -  CHÿ Chæ là d¤u hi®u viªt ra, ch¡p lÕi v¾i nhau ð¬ bi¬u th¸ tiªng nói. 

Tiªng Vi®t có 23 chæ cái: 
   a,  b,  c,  d,  ð,  e,  g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r,  s,  t,  u,  v,  x,  y. 
 
II -  ÂM Âm là gi÷ng.  Âm có âm tr¥m (tÑc là gi÷ng th¤p) và âm b±ng (tÑc là 

gi÷ng cao). 
Ð¬ ghi âm tiªng Vi®t, chúng ta có nguyên âm, phø âm ð½n và phø 
âm ghép: 

  - 12  nguyên âm:      a, å, â, e, ê, i, o, ô, ½, u, ß, y.   
- 17  phø âm ð½n:    b, c, d, ð, g, h, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x. 
- 11  phø âm ghép:  ch, gh, gi, kh, ng, ngh, nh, ph, qu, th, tr. 

 
III - V…N V¥n, do mµt nguyên âm ðÑng mµt mình, hay ghép v¾i mµt ho£c 

nhi«u âm khác mà thành. V¥n có th¬ là mµt tiªng hay mµt ph¥n 
cüa tiªng.  V¥n ðôi khi không có nghîa. 

  

Thí dø:  a, o, ui, iêt, ong, iêng, ß½m  v. v. . .  
 
IV - TIŠNG Tiªng do mµt nguyên âm ðÑng riêng hay do nhi«u âm ráp lÕi mà 

thành.  Tiªng ðôi khi không có nghîa. 
  

Thí dø:  A! bông h°ng ð©p quá. 
 Câu này có nåm tiªng. 
 
V - T» T× do mµt hay nhi«u tiªng ghép lÕi.  T× có t× ð½n và t× ghép. T× 

luôn luôn có ý nghîa. 
   

Thí dø:   
  - A, ba, nhà  là ba t× ð½n. 

- H÷c sinh, th¥y giáo, cô giáo, máy bay trñc thång  là b¯n t× ghép. 
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Nhæng Nguyên T¡c Viªt Chính Tä 
 

(Th¥y cô tùy nghi áp døng các d¤u trong khi giäng dÕy) 
 
 
I- V¸ trí  chung cho các d¤u gi÷ng. 
 
1-  Nhæng t× chï có mµt nguyên âm mang d¤u mû hay không có d¤u mû ---  a, å, 
â, e, ê, i, o, ô, ½, u, ß   ---, thì d¤u gi÷ng ðßþc viªt · nguyên âm ¤y nhß : 
 

-  Ån quä nh¾ kë tr°ng cây. 
-  G¥n mñc thì ðen, g¥n ðèn thì rÕng. 

 
2-  Nªu t× có hai nguyên âm ðÑng sau phø âm thì d¤u gi÷ng phäi ðßþc viªt · 
nguyên âm ð¥u nhß : 
 

-  Ch¸ Thùy bö k©o vào túi áo. 
-  Cái rång cái tóc là vóc con ngß¶i. 

 
3-  Nªu t× có hai nguyên âm · giæa hay ð¢ng trß¾c phø âm thì d¤u gi÷ng phäi 
ðßþc viªt · nguyên âm sau nhß : 
 

-  Cø Toàn thích ån oän. 
-  Nß¾c Vi®t Nam có ba mi«n : B¡c, Trung, Nam. 

 
4-  Nªu t× có ba nguyên âm thì d¤u gi÷ng · vào v¸ trí nguyên âm giæa nhß : 
 

-  Hãy yêu thß½ng ngß¶i ð°ng loÕi. 
-  Ông bà ngoÕi em có lòng ðoái thß½ng ngß¶i thiªu ån, thiªu m£c. 
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II- Quy t¡c v« d¤u höi  ( )  hay d¤u ngã  ( ) trên các t× láy. 
 
Ð£c bi®t áp døng cho các t× láy thì d¤u höi ( ) hay d¤u ngã ( ) ðßþc ðánh d¤u 
theo quy t¡c sau ðây: 
 
1- D¤u höi ( ). 
 
Mµt trong hai tiªng cüa t× láy không có d¤u (  ) ho£c có d¤u s¡c ( ) thì tiªng 
còn lÕi phäi ðßþc ðánh d¤u höi ( ) nhß : 
 
 -  Thoai thoäi, chåm chï, mát më, räi rác ..... 
 
 
2- D¤u ngã ( ). 
 
Mµt trong hai tiªng cüa t× láy có d¤u huy«n ( ) ho£c có d¤u n£ng ( ) thì tiªng 
kia phäi ðßþc ðánh d¤u ngã ( ) nhß : 
 
 -  Bì bõm (lµi), d dàng, rµn rã, nghî ngþi ...... 
 

* Áp døng quy t¡c này qua câu th½: 
 

 “ Em Huy«n ( ) mang N£ng ( ) Ngã ( ) ðau 
 Anh Không (  ) S¡c ( ) thu¯c Höi ( ) ðau ch² nào ”. 

 
   

Tuy nhiên cûng có mµt s¯ ít t× láy thuµc vào trß¶ng hþp ngoÕi l® và cûng có 
mµt s¯ t× ghép Hán Vi®t không theo quy t¡c trên nhß : 
 

-  Ngoan ngoãn, SØa soÕn, Ð¥y ðü, B°i b±, Höa hoÕn, Th± th¥n  .... 
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III- Viªt Chính Tä V¾i Chæ  I  và  Y. 
 

Vào nåm 1931, hµi Khai Trí Tiªn ÐÑc cho xu¤t bän bµ "Vi®t Nam Tñ Ði¬n" tÕi 
Hà Nµi. K¬ t× ðó ðªn nay chúng ta ðßþc biªt nhi«u nhà vån, nhà giáo ðã góp ý 
kiªn ho£c viªt sách, viªt báo theo chu¦n mñc chính tä ð« c§p trong bµ tñ ði¬n 
này. 
G¥n ðây mµt nhà vån bày tö thêm ý kiªn nhß sau: 
 
"Vi®t Nam Tñ Ði¬n" cüa hµi Khai Trí Tiªn ÐÑc, do nhà xu¤t bän Trung B¡c Tân 
Vån ¤n hành tÕi Hà Nµi nåm 1931 phân bi®t khá rõ r®t trß¶ng hþp nào viªt v¾i 
chæ I và trß¶ng hþp nào viªt v¾i chæ Y. 
Nhæng hµi ngh¸ v« chæ qu¯c ngæ, ði¬n hình là "Hµi Ngh¸ Th¯ng Nh¤t Ngôn 
Ngæ" (1956) hay nhæng üy ban chuyên môn nghiên cÑu v« chæ qu¯c ngæ ð¬ nêu 
ra nguyên t¡c chính tä, nhß "œy Ban Ði¬n chª Vån tñ" (1973) ð«u nh¤n mÕnh 
c¥n sØ døng bµ "Vi®t Nam Tñ Ði¬n" cüa  hµi Khai Trí Tiªn ÐÑc làm tiêu chu¦n.  
Tiªc là không m¤y ai chú ý ðªn nhæng l¶i khuyªn cáo này. Ð¬ r°i vçn viªt sai 
nhi«u chæ mà tß·ng là mình viªt ðúng.  Trong ðó có trß¶ng hþp lçn lµn giæa 
chæ  I  và chæ Y. Lâu d¥n, sñ sai l¥m ðó tr· nên ph± quát h¥u nhß không th¬ 
nào sØa lÕi ðßþc næa cho nhæng ngß¶i quen dùng.  
 
Nay soÕn bµ sách giáo khoa "Chúng Em Cùng H÷c", chúng tôi dña theo nhæng 
nguyên t¡c chính tä trong bµ tñ ði¬n cüa hµi Khai Trí Tiªn ÐÑc ð¬ giúp các em 
b¾t khó khån khi ráp v¥n và viªt chính tä v¾i chæ  i  và chæ  y. 
Xin nêu ra ðây mµt s¯ nguyên t¡c cån bän : 
 
1-  V« chæ  i.     
Chï viªt chæ   i  khi  i ng¡n là nguyên âm duy nh¤t trong mµt tiªng hay mµt t× 
nhß : 
 
  Trß¾c kia viªt:     Nay s¨ viªt: 
 
  lý do      lí do 
  ð¸a lý      ð¸a lí 
  ði tÜ nÕn     ði t¸ nÕn 
  mµt tÖ ð°ng     mµt tï ð°ng 
  v. v. . .  
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2- V« chæ  y.     
Chï viªt chæ   y  dài trong nhæng trß¶ng hþp sau ðây : 

A- Tñ nó (chæ y) là mµt tiªng có ðü nghîa nhß : 
  
 chú ý    ng°i Ï 
 ý  kiªn   y  phøc 
 Ö  lÕi    v. v. . . 
 
B- Tuy  y  và  i  ð°ng âm nhßng khác nghîa khi ráp v¥n. Cho nên v¥n mà 

có nguyên âm  y  dài phäi ðßþc sØ døng chính xác, không th¬ viªt lçn 
lµn v¾i nguyên âm   i   ng¡n ðßþc nhß : 

 
    T× có v¥n:         T× có v¥n: 

 nß¾c chäy  (ay)  không th¬ viªt  nß¾c chäi  (ai)
 ngày  nay    (ay)  không th¬ viªt  ngài  nai     (ai)
 say túy  lúy  (uy)  không th¬ viªt  say túi  lúi   (ui)
 cô Thúy      (uy)  không th¬ viªt  cô Thúi      (ui) 

  v. v. . . 
 
C- V¾i   y  dài hay   i  ng¡n cüa danh t× riêng v« ngß¶i, v« ð¸a danh v. v. . . 

trß¾c sau không thay ð±i nhß : 
 
  Nguyn Ngu   Í (tên nhà vån) 
  Lý  Thß¶ng Ki®t (tên mµt danh tß¾ng) 
  MÛ  Tho  (tên mµt tïnh) 
  MÛ  Qu¯c  (tên mµt nß¾c) 
  v . v . . . 
 
Chúng tôi hi v÷ng con em chúng ta s¨ không còn b¯i r¯i khi nào viªt  i  ng¡n và 
khi nào viªt   y  dài.  
 

                        



Trung Tâm Vi®t Ngæ Vån Lang                                                                                         

 xii

 

23 CHÿ CÁI TIŠNG VI®T 
 

A     B     C     D     Ð     E     G     H 
a             b            c             d              ð             e             g             h 

 

I      K     L     M     N     O     P     Q 
i              k            l              m              n              o            p             q 

 

      R     S     T     U     V     X     Y 
            r          s          t            u           v           x          y 

 
 

THÊM D„U 
 

 D¤u mû:         D¤u á:          D¤u móc:   
 
 

CÁCH PHÁT ÂM CHÿ CÁI CÓ THÊM D„U 
 

A     Å     Â     B     C     D     Ð     E 
     a              á             ¾              b¶            c¶            d¶             ð¶            e 

 

Ê     G     H     I     K     L     M     N 
ê            g¶            h¶           i           ca           l¶           m¶           n¶ 

 

O     Ô     ´     P     Q     R     S    T 
o              ô              ½             p¶          qu¶          r¶          s¶         t¶ 

 

             U    ¿    V     X     Y 
   u             ß           v¶           x¶         i-c¶-rét 
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12  nguyên  âm  ð½n 
 
       A      Å       Â       E       Ê       I 
          a          á           ¾          e           ê           i 
 

   O      Ô      ´       U      ¿      Y 
          o          ô           ½           u           ß       i-c¶-rét 
 
 

11 phø  âm  ghép 
 

CH        GH        GI        KH 
 

ch¶            g¶-hát         gi¶         kh¶ 
 

 NG       NGH     
                                                        ng¶           ng¶-hát 
 

NH       PH       QU      TH      TR 
nh¶           ph¶            qu¶          th¶           tr¶ 
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Bài Mµt 
 
• Chính tä - H÷c thuµc lòng. 
 

       Tiªng Vi®t Mªn Yêu 
 
 

Em yêu tiªng Vi®t thiªt tha, 
S¡c, huy«n, höi, ngã . . . th§t là du dß½ng. 
 
…u..., ½..., tiªng m©  ru thß½ng, 
D¸u hi«n  nhß sóng ðÕi dß½ng dÕt dào. 
Nhæng câu tøc ngæ, ca dao, 
Nh¸p nhàng, thanh thoát, ðßþm bao ân tình! 
 
R°ng Tiên dòng gi¯ng oai linh, 
Cùng chung tiªng nói, n£ng tình yêu thß½ng. 
Là ðây sÑc s¯ng kiên cß¶ng, 
Ði¬m tô  nß¾c Vi®t, quê hß½ng ngàn ð¶i... 
 
Nß¾c non nghìn d£m xa kh½i, 
Tiªng ru cüa m© không r¶i lòng con. 

 
 
Giäi nghîa: 
 

-  Thiªt tha:  Tha thiªt, r¤t ân c¥n, tình cäm ð§m ðà.  -  Ru thß½ng:  L¶i m© ru con êm 
ái, trìu mªn. -  DÕt dào:  Tràn ð¥y, liên tøc. -  Tøc ngæ:  Câu nói g÷n v« luân lí, tâm lí 
hay phong tøc. Thí dø nhß:  T¯t danh h½n lành áo. -  Ca dao:  Câu hát ph± thông trong 
dân gian cûng có tính cách luân lí hay phong tøc. Thí dø nhß:  Cây xanh thì lá cûng 
xanh, Cha m© hi«n lành ð¬ ðÑc cho con. -  Thanh thoát:  Trong sÕch, nh© nhàng.   
- Ðßþm:  N°ng nàn, ð¢m th¡m, th¤m thía. -  Ân tình:  ´n nghîa và tình thß½ng yêu.   
- Ði¬m tô: Làm cho thêm t¯t ð©p. -  Nß¾c non:  Sông núi, ý · ðây là quê hß½ng Vi®t 
Nam. 
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• Bài t§p: 
 

I- Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi. 
Th¥y cô chia h÷c sinh ra nhi«u toán ð¬ trao ð±i ý tß·ng theo các câu höi sau: 

1- Vì sao tiªng Vi®t du dß½ng ? 
 2- Tiªng ru con cüa ngß¶i m© Vi®t Nam nhß thª nào ? 
 3- Hãy nêu lên hai câu ca dao nói lên tình nghîa ð§m ðà. 
 4- SÑc s¯ng kiên cß¶ng cüa t± tiên chúng ta do ðâu mà có ? 
 5- Tìm ðÕi ý bài này. 
 

II- Phân bi®t: NGšT,   NG“T,   NGšC 
  

Ng÷t:  Ng÷t ngào, ngon ng÷t, m§t ng÷t. 
 Ngµt:  Ðµt ngµt, ngµt ngÕt (Khó th· vì thiªu không khí). 
 Ng÷c:  Vàng ng÷c, ng÷c thÕch (Ðá quý có màu xanh). 
 

- Áp døng:  Ði«n vào ch² tr¯ng. 
 

 1- ThÑc ån có nhi«u bµt ________ thì không t¯t cho sÑc khöe. 
 2- Bà cho em chiªc vòng b¢ng _______ thÕch r¤t ð©p. 
 3- Trong phòng có ðông ngß¶i, em cäm th¤y _______ ngÕt quá! 
 4- Tøc ngæ Vi®t nam có câu:  M§t _______ chªt ru°i. 
 

- Ð£t câu có nhæng tiªng:     ng÷t  -   ng÷c  -  ngµt. 
 

III- Phân bi®t d¤u höi ngã:     ngä   -   ngã 
 

Ngä:  Ði ngä nào (l¯i nào), ngä mû chào. 
Ngã:  D¤u ngã, ngã lòng (nän chí), v¤p ngã (té) 

 

- Ði«n d¤u höi hay ngã vào t× in nghiêng. 
 

 1- Huy«n ngang, s¡c d÷c. n£ng tròn, 
  Hoi  khom lßng ðÑng, nga  bu°n n¢m ngang. 
 2- H÷c hành ngày mµt tiªn lên, 
  Con ½i chåm  chi,  ch¾ nên  nga  lòng. 
 3- Ði ðß¶ng ch¾ có vµi vàng, 
  Coi ch×ng v¤p  nga,  xóm làng cß¶i chê. 
 4- Ai ½i thß½ng  ke  m° côi, 
  Nhß bèo cÕn nß¾c biªt trôi  nga  nào. 
 5- Ra ðß¶ng, g£p ngß¶i l¾n, bé  nga  mû chào. 
 

 - Ð£t câu có nhæng tiªng:    ngä  và  ngã.  
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• Các th¬ th½ Vi®t Nam. 
Th½ Løc Bát 

 

Th½ løc bát là mµt th¬ th½ Vi®t Nam có câu ð¥u g°m sáu tiªng và câu tiªp theo 
tám tiªng, s¯ câu không gi¾i hÕn nhßng cu¯i bài th½ phäi kªt thúc b¢ng câu 8. 
 

- Cách gieo v¥n:   Tiªng cu¯i cüa câu 6 v¥n v¾i tiªng thÑ sáu cüa câu 8, 
   Tiªng cu¯i cüa câu 8 v¥n v¾i tiªng cu¯i cüa câu 6 tiªp theo. 
 

Thí dø: 
 

  Em yêu tiªng Vi®t thiªt tha, 
   S¡c, huy«n, höi, ngã . . . th§t là du dß½ng. 
   …u..., ½..., tiªng m© ru thß½ng, 
   D¸u hi«n nhß sóng ðÕi dß½ng dÕt dào. 
 

- Lu§t B¢ng Tr¡c: Lu§t b¢ng tr¡c là nhæng quy ð¸nh v« cách sØ døng tiªng 
thuµc thanh b¢ng hay thanh tr¡c trong th½ løc bát. 
 

Thanh b¢ng là nhæng tiªng không d¤u ho£c có d¤u huy«n. 
Thanh tr¡c là nhæng tiªng có mang d¤u s¡c, höi, ngã, n£ng. 

 

Trong th½ løc bát, lu§t b¢ng tr¡c ðßþc áp døng nhß sau: 
 

- Câu 6:  b¢ng   b¢ng   tr¡c   tr¡c   b¢ng   b¢ng 
- Câu 8:  b¢ng   b¢ng   tr¡c   tr¡c   b¢ng   b¢ng   tr¡c   b¢ng 
 

Thí dø:  Thß½ng   nhau   c·i   áo   cho   nhau, 
       B           B        T     T     B        B 
   V«   nhà   m©   höi   qua   c¥u   gió   bay. 
    B      B     T      T       B     B       T      B 
 

- NgoÕi l®: Lu§t b¢ng tr¡c chï b¡t buµc phäi giæ khi áp døng cho các tiªng thÑ 
hai, thÑ tß, thÑ sáu (các tiªng mang s¯ chÇn trong câu), còn các tiªng thÑ nh¤t, 
thÑ ba, thÑ nåm có th¬ dùng b¢ng hay tr¡c cûng ðßþc. 
 
 

• Bài t§p: Viªt lÕi ðoÕn vån dß¾i ðây thành mµt bài th½ 4 câu løc bát mà các 
  em ðã h÷c qua. 

 

Cây sen ð©p nh¤t trong ð¥m - Bông sen màu tr¡ng, lá sen xanh, nhøy sen vàng 
chen nhau - Nhøy vàng, lá xanh, bông tr¡ng - Mùi bùn hôi tanh mà sen chÆng 
hôi m£c dù · g¥n bùn.   
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• Vi®t sØ. 
 

Tr¸nh Nguyn Phân Tranh (1627 - 1775) 
 

Cu¯i ð¶i nhà Lê, các vua chï ham ch½i, nên trong nß¾c loÕn lÕc.  Th×a d¸p ¤y 
MÕc Ðång Dung cß¾p ngôi nhà Lê.  L¤y c¾ phò trþ  con cháu nhà Lê, Nguyn 
Kim và con r¬ là Tr¸nh Ki¬m cùng hai con trai là Nguyn Uông, Nguyn Hoàng, 
ðánh d©p nhà MÕc.  Sau khi Nguyn Kim m¤t, Tr¸nh Ki¬m sai ngß¶i giªt Nguyn 
Uông.  Th¤y v§y, Nguyn Hoàng  bèn nói v¾i ch¸ xin Tr¸nh Ki¬m cho vào ð¤t 
Thu§n Hóa.  
 

Tr¸nh Ki¬m xßng chúa l¤n át d¥n quy«n hành cüa vua Lê, do ðó nhà vua chï còn 
hß v¸  thôi.  Chúa Tr¸nh lo t± chÑc lÕi vi®c cai tr¸ · mi«n B¡c Vi®t Nam,  sØa ð±i 
lÕi lu§t l®, giäm b¾t các hình phÕt, l§p ra nhi«u thÑ thuª và bài tr× tham nhûng.  
Tr¸nh Ki¬m lo luy®n t§p binh sî, m· trß¶ng võ b¸, sØa ð±i lÕi vi®c thi cØ và cho in 
sách dùng trong nß¾c.  Chúa Tr¸nh lÕi khuyªn khích vi®c khai mö, ðúc ti«n. 
Ngß¶i ngoÕi qu¯c ðßþc vào buôn bán · ph¯ Hiªn. 
 

Nguyn Hoàng vào tr¤n ð¤t Thu§n Hóa lo gây dñng c½ nghi®p lâu dài và tñ xßng 
chúa.  Chúa Nguyn nh¶ giao d¸ch v¾i ngß¶i B° Ðào Nha nên ðã tu chïnh v« vû 
khí nhß ðóng tàu chiªn, ðúc súng ðÕi bác và xây thành ð¡p lûy. Ngoài vi®c 
ch¯ng v¾i chúa Tr¸nh · mi«n B¡c, chúa Nguyn còn lo m· rµng b¶ cõi v« phía 
Nam.  Sau nhi«u l¥n tiªn ðánh, chúa Nguyn ðã chiªm ðßþc ð¤t Chiêm Thành 
và l§p ra 4 tïnh mi«n Nam Trung ph¥n.  Nam ph¥n, trß¾c kia là ð¤t ðai cüa Thüy 
Chân LÕp (Cam B¯t).  Nh¶ tài ngoÕi giao khéo léo, các Chúa ðã ðßþc vua Chân 
LÕp (Cam B¯t) nhß¶ng cho ph¥n ð¤t này. Chúa Nguyn ðã có công m· rµng b¶ 
cõi nß¾c ta v« phía Nam.  
 

Trong giai ðoÕn này, hai bên mang quân ðánh lçn nhau nhi«u l¥n l¤y sông 
Gianh làm ranh gi¾i.  
 
Giäi nghîa: 
 

-  Phò trþ:  Theo phø giúp. - Hß v¸:  ChÑc v¸ chï có trên danh nghîa mà không có thñc 
quy«n. - Ph¯ Hiªn:  Mµt n½i mua bán t¤p n§p · tïnh Hßng Yên. - B° Ðào Nha:  Nß¾c 
Portugal. 
 
• Câu höi: 
1- Tr¸nh Ki¬m và Nguyn Hoàng có liên h® gia ðình nhß thª nào ? 
2- Hãy k¬ nhæng vi®c làm cüa chúa Tr¸nh ? 
3- Hãy k¬ nhæng vi®c làm cüa chúa Nguyn ? 
4- Con sông nào chia c¡t nß¾c ta vào th¶i Tr¸nh Nguyn phân tranh ? 
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 Bài làm · nhà 1 
 

• Chép lÕi và thêm d¤u. 
Trång R¢m 

 

Khi m¾i nho len, mat trang tron va to nhu cai banh xe, sac vang ua chu khong 
sang choi nhu mat troi. 
Bau troi trong v¡t, chi thinh thoang moi co mot vai cøm mây  trang lo lung t×ng 
không.  Trang cang len cao cang nho lai va trong sang hon. Nhung la cay xanh 
ðen loang anh trang khe rung ðong nhu sung suong ðuoc hß·ng lan gio mat sau 
mot ngay he nong nuc. 
Ve khuya, ðem tro nen tînh m¸ch.  Canh vat nhu vuon cao hÆn len duoi anh 
trang sang trong xanh bang bac khap khong gian. 
 
Giäi nghîa: 
-  Cøm mây:  Mµt ðám mây. -  T×ng không:  Trong b¥u tr¶i. - Tînh m¸ch:  Yên l£ng, 
v¡ng vë.   

 
• Chép lÕi nhæng câu ðßþc coi là viªt ðúng chính tä: 
 

 Giá cä phäi chång   Giá cä phäi trång 
 Nß¾c l÷c trong d¡t   Nß¾c l÷c trong v¡t 
 Ngày hè nóng bÑt   Ngày hè nóng bÑc 
 Ánh sáng trong xanh  Ánh xáng trong xanh 
 Trång sáng bàn bÕc  Trång sáng bàng bÕc 

 
• Hãy viªt lu§t b¢ng ( B ) tr¡c ( T ) bài ca dao sau ðây: 
 

Tình B¢ng Hæu 
 

Thói thß¶ng g¥n mñc thì ðen, 
Anh em bÕn hæu phäi nên ch÷n ngß¶i. 
Nhæng ngß¶i lêu l±ng ch½i b¶i, 
Cùng là lß¶i biªng, ta th¶i tránh xa. 

 
           Thí dø: B¥u ½i thß½ng l¤y bí cùng, 
   B   B      B      T    T   B 
   Tuy r¢ng khác gi¯ng nhßng chung mµt giàn. 
   B     B      T        T       B         B       T    B  
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• T§p ð÷c. 
 

Hoa Sen 
 
Hoa sen có nhi«u loÕi:  loÕi màu tr¡ng, loÕi màu h°ng, loÕi màu ðö . . .  Nhßng 
hoa tr¡ng có ph¥n ð©p h½n cä. 
 
Hoa n· v« mùa hÕ.  S¡c hoa không s£c sÞ, chï mµt màu tr¡ng ho£c h°ng mà ðü 
làm tôn cái vë ð©p cüa hoa lên khác thß¶ng. 
 
Lúc hoa còn búp thì hình tròn, thon nh÷n nhß hình trái tim.  Ðªn khi n· thì hoa 
m¾i ð©p làm sao!  Bông tr¡ng mu¯t ho£c h°ng h°ng, xòe ra nhæng t¥ng cánh 
l¾n, vßþt cao hÆn lên t¤m lá to tròn xanh mß¾t nhß nhung, trên mµt cái c÷ng 
manh mänh trong làn nß¾c biªc. Chính giæa bông sen là ðài hoa l¤m t¤m nh¸ 
vàng, thoang thoäng hß½ng th½m theo làn gió nh©. 
 
Th§t là:  Trong ð¥m gì ð©p b¢ng sen, 
   Lá xanh bông  tr¡ng lÕi chen nh¸ vàng. 
   Nh¸ vàng, bông tr¡ng, lá xanh, 
   G¥n bùn mà chÆng hôi tanh mùi bùn. 
 
       Theo Qu¯c Vån giáo Khoa Thß  
 
 
• Giäi nghîa và ð£t câu:      
 

mùa hÕ   -   s£c sÞ   -   tr¡ng mu¯t  

 
• Tìm ðÕi ý bài trên. 

 
• T§p làm vån:  
 

 Hãy tä bông h°ng. 

 
• Thâu bång:   
 

Thâu vào bång cassette m²i bài hai l¥n ð¬ nµp cho th¥y cô ch¤m ði¬m t§p ð÷c: 
"Tiªng Vi®t Mªn Yêu"  và  "Hoa Sen. "       
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Bài Hai 
 
• Chính tä - T§p ð÷c. 
 

       Ngß¶i Vi®t Ngày Nay 
 

Trong chuyªn viªng thåm Vi®t Nam, t±ng th¯ng Hoa KÏ William Jefferson 
Clinton ðã ð÷c din vån tÕi trß¶ng ÐÕi H÷c Qu¯c Gia tÕi Hà Nµi ngày 17 tháng 
11 nåm 2000.  Trong ðó ông ðã nêu lên nhæng ðÑc tính và khä nång cüa ngß¶i 
Vi®t Nam nhß sau: 
 
" Chúng tôi tin r¢ng nhân dân Vi®t Nam có tài nång ð¬ thành công trong th¶i ðÕi 
toàn c¥u  m¾i më này nhß h÷ ðã thành công trong quá khÑ.  Chúng tôi biªt ði«u 
này vì chúng tôi ðã chÑng kiªn tài nång và tính thông minh tháo vát  cüa ngß¶i 
Vi®t ð¸nh cß · MÛ.  Ngß¶i MÛ g¯c Vi®t ðã tr· thành các viên chÑc dân cØ, chánh 
án, nhæng ngß¶i lãnh ðÕo trong các lãnh vñc khoa h÷c và trong các ngành công 
ngh® kî thu§t cao cüa chúng tôi.  Nåm ngoái, mµt ngß¶i MÛ g¯c Vi®t ðã ðÕt ðßþc 
mµt sáng kiªn  toán h÷c giúp cho vi®c thñc hi®n kî thu§t ði®n thoÕi có hình änh 
ðßþc d dàng h½n và toàn th¬ nß¾c MÛ ð«u chú ý khi Hoàng Nhß Trân t¯t 
nghi®p thü khoa  trß¶ng Võ B¸ Không Quân Hoa KÏ... ". 
 
Chúng ta vui m×ng và tñ hào khi ðßþc mµt v¸ nguyên thü qu¯c gia hùng mÕnh 
nh¤t thª gi¾i ca ngþi.  Ngß¶i Vi®t chúng ta hãy h÷c höi và c¯ g¡ng vß½n lên ð¬ 
ðÕt ðßþc thành quä t¯t ð©p h½n næa trong tß½ng lai. 
 
 
 
Giäi nghîa: 
 

- Toàn c¥u:  Toàn th¬ thª gi¾i.  Th¶i ðÕi toàn c¥u: Th¶i kì mà các nß¾c có sñ liên lÕc 
ch£t ch¨ trên nhi«u phß½ng di®n. - Tháo vát:  Tài giöi xoay x·, siêng kiªm vi®c làm. 
- Viên chÑc dân cØ:  Ngß¶i làm vi®c trong chính quy«n do dân b¥u ra. - Chánh án:  
Ngß¶i ðÑng ð¥u trong tòa án ch¸u trách nhi®m xØ ki®n. - Lãnh vñc:  PhÕm vi, công vi®c 
riêng cüa mµt ngành. - Sáng kiªn:  Tìm ra ði«u m¾i mà chßa ai biªt. - Kî thu§t:  Tài 
ngh® chuyên môn. - Thü khoa:  Ngß¶i ð² ð¥u khóa thi.   
 
 



Trung Tâm Vi®t Ngæ Vån Lang                                                                                         

 8

• Bài t§p: 
 

I- Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi. 
Th¥y cô chia h÷c sinh ra nhi«u toán ð¬ trao ð±i ý tß·ng theo các câu höi sau: 
 

 1- Vì sao t±ng th¯ng Clinton tin r¢ng ngß¶i Vi®t s¨ thành công ? 
 2- Ngß¶i MÛ g¯c Vi®t ðã thành công nhß thª nào ? 
 3- Hãy k¬ mµt vài thành công g¥n ðây cüa ngß¶i MÛ g¯c Vi®t . 
 4- Chúng ta cäm th¤y thª nào v¾i nhæng ði«u mà t±ng th¯ng MÛ nêu lên ? 
 5- Tìm ðÕi ý bài này. 
 
II- Phân bi®t:          NÅN,   NÅNG,   NANH 
 

 Nån:  Nån nï (van xin), ån nån (h¯i l²i). 
 Nång:  Nång lßþng, siêng nång, tài nång. 
 Nanh:  Rång nanh, nanh vu¯t (rång nanh và móng chân s¡c bén cüa vài 
    loÕi thú dæ). 
 

- Áp døng:  Ði«n vào ch² tr¯ng. 
 

 1- H÷c sinh ngoan thì l phép, siêng _______, chåm chï h÷c hành. 
 2- Khi phÕm l²i, em phäi ån _______ sØa l²i. 
 3- Con nai b¸ chªt vì _______ vu¯t cüa con c÷p. 
 4- Trong xã hµi, ngß¶i tài _______ có th¬ giúp ích ðßþc cho nhi«u kë khác. 
 

- Ð£t câu có nhæng tiªng:      nån   -    nång   -    nanh 
 
III- Phân bi®t d¤u höi, ngã:          LÄNH   -   LÃNH 
 

 Länh:  Lanh länh (âm thanh cao, ði xa), länh lót (âm thanh trong, rõ ràng). 
 Lãnh:  Lãnh ti«n, lãnh ðÕm (lÕnh nhÕt), lãnh ðÕo (dçn ðß¶ng). 
 

- Ði«n d¤u höi hay ngã vào t× in nghiêng. 
 

 1- Chi«u hôm lanh  lanh  chuông chùa, 
     Hß½ng ð°ng th½m ngát, gió lùa qua hiên. 
 2- S¾m mai  lanh  lót tiªng chim, 
     Nh·n nh½ ong bß¾m bay tìm nhøy hoa. 
 3- Anh em ð×ng tß·ng Tªt tôi nghèo, 
     Ti«n bÕc trong kho chØa  lanh  tiêu.                 (Tr¥n Tª Xß½ng) 
 4- B¥u ngß¶i  lanh  ðÕo qu¯c gia, 
     Có tài, có ðÑc ð¬ mà c§y trông. 
 

 - Ð£t câu có nhæng tiªng:     länh   -   lãnh   
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Cách Dùng Tiªng "Vì" 
 
 

Có ba trß¶ng hþp dùng tiªng vì: 
 
I- Dùng ð¬ chï nguyên nhân, duyên c¾. 
 
Thí dø: - Tâm phäi nghï h÷c vì  em b¸ ðau bøng. 

- Tâm ðau bøng vì  em ån nhi«u k©o. 
 
II- Dùng ð¬ chï møc ðích. 
 
Thí dø: - Cha m© làm vi®c v¤t vä vì  con cái. 
  - Ngß¶i lính hi sinh vì  t± qu¯c. 
 
III- Dùng trong các câu höi. 
 
Thí dø: - Vì  sao ta phäi nång t§p th¬ døc ? 
  - Vì  ðâu ta ðßþc nên ngß¶i ? 
  - Vì  ai mà cha m© phäi làm vi®c v¤t vä ? 
 
 
• Bài t§p: Hãy ð£t 6 câu có tiªng vì, m²i trß¶ng hþp 2 câu.  
 
 
• T§p làm vån:  
 

 Hãy cho biªt lí do nào em c¥n phäi h÷c tiªng Vi®t cho giöi. 
 
 
• Câu ð¯:  
 

Ngàn nåm trang sØ còn ghi, 
Ph¤t c¶ kh·i nghîa, chï vì non sông. 
Ch¸ em mµt dÕ mµt lòng, 
Ðu±i quân Tô Ð¸nh khöi vòng biên cß½ng ? 
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• Ð¸a lí. 
R×ng Vi®t Nam 

 
 

T±ng s¯ di®n tích r×ng cüa Vi®t Nam rµng ß¾c ch×ng 40 % ð¤t ðai cä nß¾c hay 
là 13.500.000 mçu tây (ha).  Có nhi«u loÕi r×ng cây khác nhau: 
 
R×ng r§m:  R×ng r§m · nhæng tri«n núi cao t× 700 m  tr· lên tÕi B¡c Vi®t và 
1.200 m trên dãy Trß¶ng S½n Trung Vi®t.  R×ng cây m÷c r§m rÕp trong vùng 
nhi®t ð¾i nh¶ có nhi«u tháng mßa.  Có nhæng cây cao t¾i 30 m.   
 
R×ng thßa:  Vi®t Nam có khoäng 7.000.000 mçu r×ng thßa.  Cây m÷c thßa th¾t · 
ven r×ng r§m hay nhæng mi«n núi th¤p ho£c trên tri«n núi cao nhßng thiªu 
nß¾c.  R×ng träi dài liên tiªp vùng cao nguyên Trung Vi®t, thïnh thoäng cách 
quãng b·i mµt con su¯i ho£c mµt khu r×ng tre.  R×ng thßa thß¶ng là nhæng loÕi 
cây d¥u · n½i cao; còn cây tre, cây mây, cây g°i m÷c · n½i ð¤t th¤p h½n.  Ngoài 
ra còn có loÕi cö lau m÷c chen lçn giæa nhæng r×ng này. 
 
R×ng chï m÷c mµt loÕi cây còn g÷i loÕi là r×ng thu¥n nh¤t:  Ngoài hai loÕi r×ng 
k¬ trên, nhi«u khu r×ng khác chï có mµt loÕi cây: 

• R×ng thông · cao nguyên Lâm Viên, Quäng Ngãi, Vi®t Trì, Quäng Yên. 
• R×ng ðß¾c (mangrove) · ven bi¬n träi dài t× Vûng Tàu ðªn Hà Tiên. 
• R×ng tràm · U Minh chÕy dài t× RÕch Giá ðªn sông Ông Ð¯c. 
• R×ng tre · B¡c CÕn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bình Thu§n ... 

 
Giäi nghîa: 
 
- Vùng nhi®t ð¾i:  Giäi ð¤t · g¥n ðß¶ng Xích ÐÕo, nóng bÑc h½n các n½i khác thß¶ng có 
nhi«u mßa.  
 
 

• Câu höi: 
 

1- Di®n tích r×ng · Vi®t Nam là bao nhiêu ? 
2- Theo trong bài r×ng ðßþc chia làm m¤y loÕi ?  Hãy k¬ ra ? 
3- Nhi®t ð¾i nghîa là gì ?  Cho thí dø 
4- R×ng thßa m÷c · nhæng n½i nào ?  K¬ ba loÕi cây cüa r×ng thßa ? 
5- R×ng thu¥n nh¤t nghîa là r×ng gì ?  K¬ tên ba loÕi cây cüa r×ng này ? 
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Bài làm · nhà 2 
 

• Chép lÕi và thêm d¤u. 
 

HÕt Mßa 
 

Toi o tren tr½i, 
Toi r½i xuong ðat, 
Tß·ng rang toi mat, 
ChÆng hoa toi khong, 
Toi chay ra song, 
Nuoi loai tom ca. 
Qua cac lang xa, 
Theo máng  theo mß½ng, 
Cho nguoi trong trot. 
Thoc vang chat cót, 
Com trang ð¥y noi, 
Vay cho khinh toi, 
HÕt mßa hÕt móc. 

 
Ð°ng dao 

 
Giäi nghîa: 
- Máng:  Ð° dùng ð¬ dçn cho nß¾c chäy. - Mß½ng:  Ph¥n ð¤t ðßþc ðào trûng xu¯ng ð¬ 
dçn nß¾c.     - Cót:  Ð° làm b¢ng tre ð¬ ðñng thóc.  - HÕt mßa hÕt móc:  Gi÷t nß¾c 
mßa, gi÷t sß½ng. 
 
• Chép lÕi nhæng t× ðßþc coi là viªt ðúng chính tä: 
 

 Ngh« sî    Ngh® sî 
 Trí tu®    Chí tu® 
 Nghe nói chuy®n   Nghe nói truy®n 
 Bài ð°ng giao   Bài ð°ng dao 
 Tr°ng tr÷t    Ch°ng tr÷t 

Công diên cu¯c da   Công viên qu¯c gia 
 
• Tìm ba t× ghép có tiªng  "hÕt" và ð£t câu cho m²i t× ¤y.   
 

Thí dø:  HÕt gÕo  LoÕi hÕt gÕo này dài và th½m. 
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• T§p ð÷c. 
 

Tñ H÷c 
 
Tñ h÷c r¤t c¥n cho m÷i ngß¶i.  Nhæng ngß¶i không may phäi thôi h÷c s¾m, c¥n 
phäi lo tñ h÷c ðã ðành.  Các h÷c sinh còn ðang c¡p sách ðªn trß¶ng cûng phäi 
tñ h÷c thêm · nhà m¾i ðßþc. 
 
Vì v§y nhi«u ngß¶i nh¶ biªt tñ h÷c ðã tÕo nên nhæng sñ nghi®p vë vang.  H÷ là 
nhæng ngß¶i viªt báo, nhà vån, nhà giáo, ngh® sî trên sân kh¤u v.v... 
 
Vi®c h÷c là cách t¯t nh¤t ð¬ m· mang trí tu®.  Nhß vào thß vi®n ð÷c sách, ði 
nghe các bu±i nói chuy®n, tham gia các cuµc du ngoÕn v.v... ð«u có th¬ tñ h÷c 
ðßþc. 
 
Tóm lÕi b¤t kì · ðâu, trong trß¶ng hþp nào mà có  ý chí h÷c höi thì thành quä 
t¯t ð©p ch¡c ch¡n s¨ ðªn v¾i chúng ta. 
 
        Theo Qu¯c Sinh  
 
 
• Giäi nghîa và ð£t câu:      
 

sñ nghi®p   -   vë vang   -   ngh® sî   
 
• Tìm ðÕi ý bài trên.  
 
• Hãy ð£t 3 câu có tiªng "vì". 
 
• T§p làm vån:  
 

 Viªt mµt bài lu§n "Vi®c H÷c Quan Tr÷ng Nhß Thª Nào". 
 
• Thâu bång:   
 

Thâu vào bång cassette m²i bài hai l¥n ð¬ nµp cho th¥y cô ch¤m ði¬m t§p ð÷c: 
"Ngß¶i Vi®t Ngày Nay"  và  "Tñ H÷c".         
 



                                                                                                                          Vi®t Ngæ - C¤p 11 

                                                                                                                                                                                 13

Bài Ba 
 
• Chính tä - H÷c thuµc lòng. 
 

       ¿¾m Lòng 
 
Hôm qua tát nß¾c ð¥u ðình, 
Ð¬ quên cái áo trên cành hoa sen. 
Em ðßþc thì cho anh xin, 
Hay là em ð¬  làm tin  trong nhà. 
Áo anh sÑt chï  ðß¶ng tà, 
Vþ con chßa có, m© già chßa khâu. 
Áo anh sÑt chï ðã lâu, 
Hay là cô ¤y vào khâu cho cùng ? 
Khâu r°i anh s¨ trä công, 
Bao gi¶ l¤y ch°ng anh lÕi giúp cho. 
Giúp em mµt thúng xôi vò, 
Mµt con lþn béo, mµt vò rßþu tåm. 
Giúp em ðôi chiªu em n¢m, 
Ðôi chån em ð¡p, ðôi tr¢m  em ðeo. 
Giúp em quan  tám ti«n cheo, 
Quan nåm ti«n cß¾i, lÕi ðèo bu°ng cau. 

  
Ca dao 

 
Giäi nghîa: 
 

- Ðình:  Ngôi nhà l¾n ð¬ th¶ th¥n và cûng là n½i hµi h÷p cüa làng.   - Làm tin:  Giæ lÕi 
nhß v§t bäo ðäm mµt l¶i hÑa ho£c mµt ði«u gì.  - Ðß¶ng tà:  Ðß¶ng may theo chi«u d÷c 
cüa vÕt áo dài.  - Xôi vò:  LoÕi xôi có trµn ð§u xanh. - Mµt vò:  Mµt cái hû l¾n. - Rßþu 
tåm:  ThÑ rßþu nªp ngon, khi rót ra thì süi b÷t. - Tr¢m:  Hoa tai (Ð° trang sÑc ð¬ ðeo).   
- Quan:  Ð½n v¸ ti«n t® ngày xßa.   
 
 
Ghi chú: 
 

Ðây là bài hát cüa con trai hát gh©o ð¬ dò ý ngß¶i con gái, mu¯n cß¾i nàng làm vþ.  L¯i 
tö tình r¤t khéo nhßng mÕnh m¨ và thành th§t. 
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• Bài t§p: 
 

I- Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi. 
Th¥y cô chia h÷c sinh ra nhi«u toán ð¬ trao ð±i ý tß·ng theo các câu höi sau: 
  

1- Hôm qua chàng trai làm gì, bö quên cái gì và · ðâu ? 
 2- Chàng trai này ðã có vþ chßa ? 
 3- Chàng mu¯n cô gái làm gì v¾i chiªc áo cüa chàng ? 
 4- Chàng hÑa s¨ trä công ra sao ? 
 5- Tìm ðÕi ý bài này . 
 
II- Phân bi®t: SºC  và  SºT,   TÁC  và  TÁT 
 

SÑc:  SÑc khöe, sÑc lñc, trang sÑc (làm cho ð©p). 
 SÑt:  SÑt chï (ðÑt chï), sÑt më (có tì vªt, b¬ miªng nhö),. 
 Tác:  Tu±i tác, tác giä, tác thành (g¥y dñng cho). 
 Tát:   Tát nß¾c, tát tai, tát bi¬n (làm mµt vi®c l¾n lao, khó khån). 
 

- Áp døng:  Ði«n vào ch² tr¯ng. 
 

 1- Ð×ng vì ti«n bÕc mà làm  _______  më tình anh em. 
 2- Thu§n vþ thu§n ch°ng _______ bi¬n Ðông cûng cÕn. 
 3- SÑc ch½i _______ ch¸u, phäi li®u mà ch½i. 
 4- Chúng ta phäi kính tr÷ng ngß¶i già nua tu±i _______ . 
 

- Ð£t câu có nhæng tiªng:      sÑc   -   sÑt   -   tác   -   tát 
 
III- Phân bi®t d¤u höi, ngã:      SË   và   Sˆ     
  

Së:  Chim se së, chia së, nhß¶ng c½m së áo. 
 S¨:  SÕch s¨, mai s¨ làm, nói s¨ (nói nhö), ðánh s¨ (ðánh nh©). 
 

- Ði«n d¤u höi hay ngã vào t× in nghiêng. 
 

 1- Ngß¶i thanh nói tiªng cûng thanh, 
     Chuông kêu  se  ðánh bên thành cûng kêu. 
 2- Giúp ngß¶i hoÕn nÕn túng nghèo, 
     Nhß¶ng c½m  se  áo là theo ðÕo tr¶i. 
 3- Chim se  se  ð§u cành tre, 
     Ríu ra ríu rít, hót nghe rµn ràng. 
 4- SÕch  se  là m© sÑc khöe. 
 

 - Ð£t câu có nhæng tiªng:      së  -   s¨  
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• Các th¬ th½ Vi®t Nam. 
 

Th½ Løc Bát Biªn Th¬ 
 

Trong th½ løc bát, nªu cách gieo v¥n và lu§t b¢ng tr¡c khác ði ho£c không ðúng 
v¾i lu§t thß¶ng, chúng ta có th¬ th½ Løc Bát Biªn Th¬. 
 

Thí dø nhß trong ðoÕn th½ sau ðây: 
 

Câu 1-  Khoan khoan chân bß¾c lên ðß¶ng, 
Câu 2-  Th¤y chàng h÷ Lý ng°i ðß½ng ån mày. 
Câu 3-  Ð¥u th¶i ðµi nón cö may, 
Câu 4-  M£t võ mình g¥y, c¥m sách gi¶ lâu. 
Câu 5-  Dß¾i ð¤t có b¯n r°ng ch¥u, 
Câu 6-  Ki®u vàng, tán tía trên ð¥u hào quang. 
Câu 7-  Th¸ Hß½ng xem th¤y rõ ràng, 
Câu 8-  Bß¾c t¾i vµi vàng chào Lý Thánh Quan. 

 

Ðây là th¬ th½ løc bát biªn th¬ vì:  
 

- Câu 3:    Tiªng may  (thÑ sáu) v¥n v¾i tiªng g¥y  · câu 4. 
- Câu 4:    Tiªng thÑ nhì là thanh tr¡c thay vì thanh b¢ng. 
  Tiªng sách  (thÑ sáu) không v¥n v¾i tiªng may  · câu 3. 
- Câu 5:    Tiªng thÑ nhì là thanh tr¡c, thay vì thanh b¢ng. 
- Câu 7:  Tiªng ràng  (thÑ sáu) v¥n v¾i tiªng vàng  · câu 8. 
- Câu 8:  Tiªng thÑ nhì là thanh tr¡c, thay vì thanh b¢ng. 
  Tiªng Lý  (thÑ sáu) không v¥n v¾i tiªng ràng  · câu 7. 
   
• Bài t§p:  
 

- Hãy tìm nhæng câu løc bát biªn th¬ trong bài th½ "¿¾m Lòng".  
- S¡p xªp lÕi nhæng câu dß¾i ðây thành mµt bài th½ løc bát: 
 

Cái Bút Chì Màu 
 

Em mua cái bút chì màu, 
Em ng°i v¨ v¨, tô tô, 
Mµt ð¥u ðö th¡m, mµt ð¥u xanh l½. 
Con chim, quä bóng, bän ð° Vi®t Nam. 
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• Lu§n Vån. 
Tä Ngß¶i 

 

Vån tä ngß¶i cûng nhß vån tä ð° v§t, c¥m thú, cây cö c¥n phäi xác thñc và linh 
ðµng.  Vån tä ngß¶i tß¶ng chia ra làm ba ph¥n là:  Tä hình dáng, tä tính nªt và 
tä tình cäm. 
Tä hình dáng cüa mµt ngß¶i, chúng ta phäi quan sát kî lßÞng nhæng chi tiªt b« 
ngoài nhß kh± ngß¶i, vë m£t, cách ån m£c, nói nång, cØ chï v.v...  R°i chï nêu 
lên nhæng ði¬m ð£c bi®t nh¤t mà thôi.  Nhß thª, ngß¶i ð÷c s¨ không lçn nhân 
v§t mu¯n tä v¾i muôn ngàn ngß¶i khác thß¶ng vçn g£p trên ðß¶ng ð¶i.  L¨ c¯ 
nhiên là chúng ta phäi tránh nhæng câu rß¶m rà cûng nhß nhæng tiªng quá sáo.  
Sau hªt, không nên quên ði nhæng ð° dùng riêng cüa h÷.  Thí dø:   Ngß¶i thþ 
mµc có cßa và búa, bác sî có ¯ng nghe tim, ph±i v.v... 
Tä tính nªt ( chåm chï, lß¶i biªng, hi«n lành, hung dæ, hào phóng, keo ki®t ...) là 
nhæng thÑ vô hình, tr×u tßþng.  Phäi nh¾ r¢ng tính nªt thß¶ng lµ ra · cØ chï, 
ngôn ngæ, y phøc, vë m£t ...  V§y nªu tinh ý nh§n xét và giàu óc tß·ng tßþng s¨ 
có th¬ tìm ra m¯i liên quan giæa hình dáng bên ngoài v¾i tính tình bên trong. 
Tä tình cäm (vui, bu°n yêu ghét ...) phäi chú ý ðªn sñ thay ð±i nét m£t, l¶i nói 
cùng cØ chï cüa nhân v§t ðó.  Cänh v§t bên ngoài nhß mßa, n¡ng, nóng, lÕnh, 
cänh ð°ng quê, thành th¸, r×ng thÆm, bi¬n rµng ...  cûng änh hß·ng ðªn tình 
cäm r¤t nhi«u.  Do ðó, chúng ta cûng không quên vài nét phác h÷a ð½n s½ 
nhßng xác thñc có giá tr¸ h½n nhæng l¶i miêu tä nhÕt nh¨o và rß¶m rà. 
Tóm lÕi, khi mu¯n tä ngß¶i, chúng ta nên quan sát kî lßÞng, phân tách rõ ràng 
ð¬ cho ngß¶i ð÷c có cäm giác là ðang nhìn th¤y nhân v§t s¯ng thñc sñ. 

 
Dàn bài mçu 

 

1- M· bài:  Gi¾i thi®u nhân v§t s¨ tä.  
 
2- Thân bài:  Nói v«: 
   a- Hình dáng. 
   b- Tính nªt. 
   c- Tình cäm. 
 
3- Kªt lu§n:  Cäm tình cüa chúng ta ð¯i v¾i ngß¶i ¤y.  Gß½ng sáng, nªu 
   có, mà chúng ta có th¬ noi theo. 
 
 
• T§p làm vån: Tä cô giáo trong l¾p em. 
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Bài làm · nhà 3 
 

• Chép lÕi và thêm d¤u. 
 

M© Tôi 
 

M© toi dáng  nguoi vua phai, m£t trái xoan, nuoc da trang m¸n, tinh net diu 
dang, hien hau.  Me toi khong bao gio to tieng voi b¤t cÑ  ai. 
Moi cong viec trong nha ðeu do me toi cham soc, thu don trong ngoai sach se, 
gon gang.  Nao la nau nuong, giat giu, hut bui, nao la trong nom va day bao 
chung toi. 
Nhung nguoi than quen, loi xom, ai can ðieu gi, me toi cung san sang giup ðo.  
Vi vay, ai cung quy men me toi. 
 
 
Giäi nghîa: 
- Dáng: Hình dÕng. - M£t trái xoan: M£t có hình nhß trái xoan.  Mµt loÕi trái có hình 
b¥u døc, gi¯ng nhß quä trÑng gà.  - B¤t cÑ: Không phân bi®t. 
 
• Bài t§p:  
 
1) Tìm ba tính t× ð½n và viªt ba câu thí dø. 
 
2) Tìm ba ðµng t× ghép và viªt ba câu thí dø. 
 
3) V¨ bän ð° Vi®t Nam và ghi ðúng nhæng ð¸a danh dß¾i ðây: 
 

- Ba con sông l¾n cüa ba mi«n B¡c, Trung và Nam. 
- Sáu thành ph¯ l¾n · Vi®t Nam. 
- Nåm hòn ðäo ho£c qu¥n ðäo. 
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• T§p ð÷c. 
Tan H÷c 

 
   Tan bu±i h÷c m© ng°i tña cØa, 
   M¡t trông con ðÑa ðÑa v« d¥n. 
   Xa xa con ðã t¾i g¥n, 

Các con v« ðü quây qu¥n bæa ån. 
C½m dßa mu¯i khó khån m¾i có, 
Cüa không ngon, nhà khó cûng ngon. 
Khi vui câu chuy®n thêm giòn, 
Ch°ng ch°ng, vþ vþ, con con mµt nhà. 
Ån r°i h÷c, t¯i qua lÕi sáng, 
Ít ti«n tiêu, ngày tháng thänh th½i. 
Chi«u chi«u, t¯i t¯i, mai mai, 
Min sao cho ðü, vi®c ð¶i quän chi. 

Tän Ðà 
 
 
• Giäi nghîa và ð£t câu: 
 

quây qu¥n   -   nhà khó   -   thänh th½i  
 
• Tìm ðÕi ý bài trên. 
 
• T§p làm vån. 
 

Hãy viªt bài "Tan H÷c" · trên b¢ng vån xuôi. 
 
• Thâu bång:   
 

Thâu vào bång cassette m²i bài hai l¥n ð¬ nµp cho th¥y cô ch¤m ði¬m t§p 
ð÷c: "¿¾m Lòng"  và  "Tan H÷c".       
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Bài B¯n 
 
• Chính tä - T§p ð÷c. 

 

Tâm Sñ Ngh® Sî 
 

Tôi còn nh¾ ðêm nào, khi hát xong tôi ði lang thang ngoài ph¯.  Ðêm ¤y m°ng 
hai Tªt, ðêm vui vë cüa m÷i gia ðình.  Ngoài tr¶i lÕnh l¨o.  T×ng ðþt gió xào xÕc 
qua m¤y hàng cây.  Tôi l¥m lûi ði trên nhæng nëo ðß¶ng ðö ð¥y xác pháo.  Ch¡c 
bÕn cûng mu¯n höi: "Sao không v« nhà ch½i ?" vì ðêm ¤y gia ðình nào cûng vui 
vë.  BÕn Õ, tôi không có gia ðình t× bé.  Khi lên sáu, cha m© ðã m¤t s¾m.  T× ¤y 
trên ðß¶ng ð¶i tôi l£ng l¨ ði, cûng hiu quÕnh, cûng cô ð½n nhß ðêm mùng hai 
Tªt mà tôi chßa k¬.  Thình lình tôi nghe trong mµt cån nhà, bao nhiêu ngß¶i 
ðang vui cß¶i nghe mµt dîa hát hài hß¾c.  Trong dîa hát ¤y chính tôi ca.  Tôi 
d×ng chân lÕi trß¾c nhà nghe.  Thïnh thoäng ðªn nhæng ðoÕn vui, cä gia ðình 
ð«u b×ng lên cß¶i rào rÕt.  Trong nhà th¤y bóng tôi, ðêm khuya th½ th¦n ... có l¨ 
sþ kë trµm, vµi khép cØa, ð¬ tôi ng½ ngác càng th¤y mình cô quÕnh.  NgÕc nhiên 
h½n, tôi th¤y lòng tôi ¤m lÕi.  Phäi chång cái ¤m áp vui tß½i ¤y do tiªng hát cüa 
tôi ðã ðem lÕi cho ngß¶i trong ðêm lÕnh. 
Tiªng hát câu ca ðã ðªn v¾i con ngß¶i t× khi m¾i m· m¡t chào ð¶i trong ði®u 
hát ru cüa vú em hay m© hi«n thân mªn.  Cûng chính tiªng hát, nh¸p ðàn ðßa 
ngß¶i chiªn sî ra m£t tr§n.  HÆn bÕn chßa quên tiªng sáo Trß½ng Lß½ng ðã 
ðánh tan mµt tr§n tuyªn ? 
Riêng ngh® sî, mong ðem lñc lßþng vô biên cüa tiªng hát câu ca ð¬ làm cho v½i 
mµt ph¥n nào nhæng giòng l® cüa ð¶i mà ai ðã cho là mµt b¬ kh±. 

Theo Tr¥n Vån TrÕch 
(Báo Trë) 

Giäi nghîa: 
 

- Ngh® sî:  Ngß¶i bi¬u di®n ngh® thu§t  - Lang thang:  Ði hªt ch² này sang ch² khác.   
- Xào xÕc:  Âm thanh tÕo nên b·i tiªng lá cây lay ðµng nh© vào nhau. - L¥m lûi:  Mµt 
cách âm th¥m, l£ng l¨.   - Hiu quÕnh:  V¡ng l£ng và tr¯ng träi   - Hài hß¾c:  Làm cho vui 
cß¶i   - Rào rÕt:  Nhi«u và liên tøc   - Cô quÕnh:  Cô ð½n và hiu quÕnh 
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• Bài t§p: 
 

I- Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi. 
Th¥y cô chia h÷c sinh ra nhi«u toán ð¬ trao ð±i ý tß·ng theo các câu höi sau:   

1- Khi nào và lúc nào, ngh® sî này lang thang ngoài ph¯ ? 
 2- K¬ lÕi hoàn cänh gia ðình cüa ngh® sî này ? 
 3- TÕi sao ông cäm th¤y ¤m lòng ? 
 4- Nhæng tiªng hát câu ca b¡t ngu°n t× ðâu  ? 
 5- Trong ð¶i s¯ng chúng ta, tiªng ðàn, sáo, hát hay câu ca ðóng góp gì  ? 
 6- ÐÕi ý bài này là gì ? 
 
II- Phân bi®t: SUNG   và   XUNG,   SINH   và   XINH 
 

Sung:  Sung sß¾ng, sung túc (ð¥y ðü), b± sung (thêm vào ch² b¸ thiªu). 
 Xung:  Xung quanh, xung ðµt, xung tr§n (ði ðánh tr§n). 
 Sinh:   H÷c sinh, hi sinh, sinh ra. 
 Xinh:   Xinh ð©p, xinh tß½i, xinh x¡n. 
 

- Áp døng:  Ði«n vào ch² tr¯ng. 
 

 1- Em r¤t _______  sß¾ng ðßþc cha m© yêu thß½ng, sån sóc. 
 2- Ba em tr°ng nhi«u hoa h°ng _______ quanh nhà. 
 3- Gia ðình em sum h÷p r¤t vui vë trong ngày l Giáng _______ . 
 4- Vào d¸p Tªt Nguyên Ðán, m© mua cho em chiªc áo dài r¤t _______ x¡n. 
 

- Ð£t câu có nhæng tiªng:     sung   -   xung   -   xinh   -   sinh 
 
III- Phân bi®t d¤u höi, ngã:       DŒ   và   D�   

D¬:  D¬ ngß½i (l¶n m£t, không kính n¬), d¬ khinh (coi không ra gì). 
 D:  D dàng, d ån, d nghe, d dÕy. 
 

- Ði«n d¤u höi hay ngã vào t× in nghiêng. 
 

 1- Nß¾c ngu°n chäy xu¯ng b¬ kh½i, 
     M© cha không  de  · ð¶i v¾i con. 
 2- Vi®c ð¶i ch¾ có  de  duôi, 
     Sa c½ lÞ bß¾c kë cß¶i ngß¶i chê. 
 3- Bù ð¥u giä dÕi làm ngây, 
     Khôn kia  de  bán, dÕi này mà ån. 
 4- Chim khôn làm t± ch² cao, 
     Ngß¶i khôn tiªng nói ng÷t ngào  de  nghe. 
 

 - Ð£t câu có nhæng tiªng:       d¬   -   d  
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• Vån PhÕm. 
 

LoÕi T× 
 

LoÕi t× là tiªng ðÑng trß¾c danh t× ð¬ chï danh t× ¤y thuµc v« th¬ loÕi nào và 
ðßþc phân làm hai loÕi:  loÕi t× chung và loÕi t× riêng. 
 
I- LoÕi t× chung có hai tiªng là:   CON  và  CÁI. 
 
 1- Con:  Dùng ð¬ chï chung các loài ðµng v§t ho£c nhæng sñ v§t ðßþc coi 
      nhß ðµng v§t v.v... 
Thí dø: Con chó, con chim, ... con sông, con ðß¶ng, con dao ... 
 
 2- Cái:  Dùng ð¬ chï chung các b¤t ðµng v§t khi g÷i cho xuôi tai, không 
    cµc l¯c ho£c ðÑng trß¾c con v§t khi nhân cách hóa  
Thí dø: Cái nhà, cái xe ðÕp, cái bàn ... cái cò, cái vÕc ... con ong, cái kiªn ... 
 
II- LoÕi t× riêng có r¤t nhi«u vì có nhi«u gi¯ng, nhi«u loÕi khác  nhau. 
 
Thí dø: -  Cøc ðá, cøc ph¤n, cøc gÕch ... 
  -  Chiªc lá, chiªc tàu, chiªc máy bay ... 
  -  Ngß¶i thþ mö, ngß¶i nông phu, ngß¶i lñc sî ... 
 
Ho£c:  -  Hoa h°ng, hoa mai, hoa lan ... 
  -  Cây thông, cây cam, cây cänh ... 
  -  Cá vàng, cá rô, cá m§p, cá lòng tong ... 
 
Trong trß¶ng hþp này, các danh t× cøc, chiªc, ngß¶i, hoa, cây, cá ... ðã tr· thành 
loÕi t×. 
 
• Bài t§p:   
 

- Tìm nhæng loÕi t× chung và loÕi t× riêng trong ðoÕn vån dß¾i ðây: 
 
Trong tü kính cüa ti®m bán ð° ch½i, bé th¤y bày ðü thÑ.  Nào là con chó bông, 
con g¤u tr¡ng, con búp bê, chiªc xe h½i, cái máy bay, cái ð°ng h° và cä mµt cây 
thông to næa. 
 
- Viªt hai câu có loÕi t× chung và hai câu có loÕi t× riêng.   
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• Bài lu§n mçu: 
 

Tä M© Em 
 

Hôm nay ðÑng ng¡m trß¾c gß½ng, tôi th¤y mình l¾n hÆn.  Nhìn lÕi m©, tôi th¤y 
ngß¶i càng ngày càng già yªu ði nhi«u.  Tµi nghi®p m©, ngß¶i ðã vì chúng tôi mà 
hi sinh r¤t nhi«u. 
 

Sang ðây ðßþc m¤y nåm, m© tôi phäi v¤t vä ði làm kiªm ti«n phø giúp gia ðình.  
Ngoài công vi®c chåm sóc cha tôi, ngß¶i còn phäi lo l¡ng cho b¥y con m¾i l¾n.  
Ch§t v§t v¾i ð¶i s¯ng v§t ch¤t, lo âu cho cuµc s¯ng gia ðình, tóc m© ðã phai bÕc 
ði nhi«u trong khi nhæng ðß¶ng nhån trên m¡t càng in ð§m. 
M© tôi có ðôi m¡t tuy không ð©p nhßng th¬ hi®n mµt tình thß½ng bao la, khuôn 
m£t m© gi¶ ðây ðã m¤t vë tß½i trë cüa ngày xßa, nhßng thay vào ðó là nét hi«n 
thøc, bao dung cüa mµt ngß¶i m© Vi®t Nam thu¥n túy.  Ngß¶i m© g¥y l¡m, 
nhæng hôm gió l¾n tôi thß¶ng ôm cÑng l¤y m© và ðùa r¢ng sþ gió s¨ th±i m© 
bay ði. 
M© tôi ðó, ¯m yªu, ti«u tøy.  Tuy lo âu gánh n£ng nhßng ít khi nào nghe ngß¶i 
than van.  M© ch¤p nh§n cuµc s¯ng v¤t vä nhß mµt cái ách nh© nhàng trên ðôi 
vai g¥y guµc.  Nhßng tôi biªt m© ð£t nhi«u hi v÷ng vào con cái.  Ngß¶i ðã 
thß¶ng khuyên tôi c¯ g¡ng h÷c hành ð¬ mai sau có th¬ tiªn thân v¾i ð¶i, ð¬ 
cuµc ð¶i ðÞ v¤t vä h½n ð¶i m© bây gi¶. 
M© lo cho tôi ðü thÑ, t× vi®c nhö ðªn vi®c l¾n.  M© lo cho tôi miªng ån thÑc 
u¯ng, chåm sóc lúc tôi b®nh hoÕn.  Ngß¶i tr¤n an tôi lúc tôi sþ hãi, khuyên l½n  
lúc tôi l½ là.  Ngoài vi®c dÕy d², chåm sóc, m© còn cho tôi tình thß½ng vô biên 
mà chï mình m© m¾i có th¬ ban cho.  Tình thß½ng ¤y m© chÆng nói ra, nhßng 
tôi ðã th¤y qua nhæng cØ chï trìu mªn, nhæng vi®c làm hàng ngày m© ðã cho tôi.  
Và tôi c¥n tình thß½ng ðó nhß c¥n h½i th·, ð° ån, nß¾c u¯ng. 
 

Công ½n cüa m©, không biªt bao gi¶ tôi m¾i ð«n ðáp ðßþc.  Gi¶ tôi chï biªt cám 
½n m© b¢ng cách mªn yêu, phøng dßÞng và vâng l¶i ngß¶i.  Tôi cûng s¨ siêng 
nång h÷c hành nên ngß¶i ð¬ nhæng hi sinh cüa m© không tr· thành vô ích.  
Cám ½n m© cho con hÕnh phúc, hÕnh phúc cüa nhæng kë ðang có m©. 

 
 
• T§p làm vån: 
 
Tä mµt ngß¶i bÕn thân cüa em. 
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Bài làm · nhà 4 
 

• Chép lÕi và thêm d¤u. 
 

ÐÕo Làm Con 
 

TrÑng r°ng lai no ra rong, 
HÕt thông lai moc cay thong ruom ra. 
Co cha me moi co ta, 
Nen ngß½i cung boi me cha vun trong. 
Khon ngoan nh¶ ¤m  cha ong, 
Lam nen phai ðoái  to tong phøng th¶. 
Ðao lam con cho hung ho, 
Phai ðem hieu kinh ma tho t× nghiêm. 

 
Ca dao 

 
 
Giäi nghîa: 
 

- „m:  Phúc lành, ði«u t¯t. - Ðoái:  Tß·ng nh¾ ðªn.  - Phøng th¶:  Th¶ cúng.  
- T× nghiêm:  Cha m©. (T× chï ngß¶i m©; Nghiêm chï ngß¶i cha.) 
 
 
• T§p làm vån:  
 

Viªt bài "ÐÕo Làm Con" · trên b¢ng vån xuôi. 
 
• Câu ð¯ vui: 
 

1- Cái gì m÷c · trên ð¥u, 
Ðen r°i hóa tr¡ng, theo màu th¶i gian ? 

 

2- Cái gì râm mát · nhà, 
N¡ng mßa thì lÕi ði ra ngoài ðß¶ng ? 

 

3- Con gì bé nhö tí ti, 
Ðuôi thì lóe sáng, ðêm thì sáng ghê. 
Trë con chÆng mµt ai chê, 
Chúng b¡t ðem v« bö l÷ mà ch½i ? 
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• T§p ð÷c  
Kính Ðeo M¡t 

 
Có bác nhà quê th¤y mµt ngß¶i kia m²i khi ð÷c sách lÕi ðeo kính vào m¡t.  Bác 
tß·ng r¢ng h ðeo kính vào thì ð÷c ðßþc sách ngay. 
Mµt hôm, bác ra thành ph¯ mua kính.  Bác m· quy¬n sách ra, c¥m trß¾c m¡t ð¬ 
thØ kính.  Bác thØ luôn ðªn nåm, bäy thÑ kính mà thÑ nào bác cûng chê là x¤u, 
không th¬ xem ðßþc sách. 
Ngß¶i bán hàng l¤y làm lÕ và höi:  V§y bác có biªt ð÷c không ðã ? 
Bác nhà quê g¡t lên r¢ng:  Ô hay!  Nªu tôi mà biªt ð÷c thì tôi không c¥n phäi 
ðªn ðây mua kính làm gì. 
Ngß¶i bán hàng vui vë giäi thích:  Thßa bác, · ðây không có loÕi kính nào ð÷c 
ðßþc sách cä.  Bác tr· v« h÷c Qu¯c ngæ cho thông thÕo thì bác s¨ ð÷c ðßþc ðü 
loÕi sách mà không c¥n mua kính cüa cháu, bác Õ. 
 

Theo Qu¯c Vån Giáo Khoa Thß 
 
 
• Giäi nghîa và ð£t câu: 
 

nhà quê   -   thành ph¯   -   Qu¯c ngæ  
 

• Tìm ðÕi ý bài trên. 
 
• Sßu t¥m mµt bài hay mµt ðoÕn vån mà em cho là có ý nghîa v« tình thß½ng 

yêu gia ðình và cho biªt lí do nào khiªn em ch÷n bài này. 
 
• Thâu bång:   
 

Thâu vào bång cassette m²i bài hai l¥n ð¬ nµp cho th¥y cô ch¤m ði¬m t§p 
ð÷c:   "Tâm Sñ Ngh® Sî " và  "Kính Ðeo M¡t".       

 
 

 



                                                                                                                          Vi®t Ngæ - C¤p 11 

                                                                                                                                                                                 25

Bài Nåm 
 
• Chính tä - H÷c thuµc lòng. 
 

       Ông Ð° 
 

M²i nåm hoa ðào n·, 
LÕi th¤y ông ð° già, 
Bày mñc tàu gi¤y ðö, 
Bên ph¯ ðông ngß¶i qua. 
 

Bao nhiêu ngß¶i thuê viªt, 
T¤m t¡c  ngþi khen tài: 
"Hoa tay thäo nhæng nét, 
Nhß phßþng múa r°ng bay." 
 

Nhßng m²i nåm mµt v¡ng, 
Ngß¶i thuê viªt nay ðâu ? 
Gi¤y ðö bu°n không th¡m, 
Mñc ð÷ng trong nghiên  s¥u... 
 

Ông ð° vçn ng°i ð¤y, 
Qua ðß¶ng không ai hay, 
Lá vàng r½i trên gi¤y; 
Ngoài tr¶i mßa bøi bay. 
 

Nåm nay ðào lÕi n·, 
Không th¤y ông ð° xßa, 
Nhæng ngß¶i muôn nåm cû, 
H°n · ðâu bây gi¶ ? 
 

Vû Ðình Liên 
 
 
Giäi nghîa: 
 

- Ông ð°:  Th¥y dÕy chæ nho th¶i xßa.  - Mñc tàu:  ThÑ mñc ðen chª b¢ng khói và keo 
ð± thành thë d©p và dài, khi viªt phäi mài v¾i nß¾c. - T¤m t¡c:  V×a ch¡t lßÞi v×a khen.   
- Hoa tay:  Tài khéo léo · hai bàn tay. - Phßþng múa r°ng bay:  Ý nói chæ viªt ð©p và 
bay bß¾m . - Nghiên:  Ð° dùng ð¬ mài mñc Tàu.   
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• Bài t§p: 
 

I- Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi. 
Th¥y cô chia h÷c sinh ra nhi«u toán ð¬ trao ð±i ý tß·ng theo các câu höi sau: 

 1- Khi nào thì ông ð° xu¤t hi®n ? và ông thß¶ng ng°i viªt câu ð¯i · ðâu ? 
 2- Nhæng ngß¶i thuê viªt ðã khen nét chæ cüa ông ra sao ? 
 3- Chép lÕi hai câu tä n²i bu°n cüa ông ð°. 
 4- ÐÕi ý bài này nhß thª nào ? 
 

II- Phân bi®t: NGHIÊN  và  NGHIÊNG,   BU�N   và   BU�NG 

Nghiên:  Nghiên mñc, nghiên cÑu, bút nghiên (vi®c h÷c hành). 
 Nghiêng:  Nghiêng mình, nghiêng ngä, nghiêng ngØa. 
 Bu°n:  Bu°n cß¶i, bu°n bã, bu°n ngü. 
 Bu°ng:  Bu°ng ngü, bu°ng chu¯i, bu°ng cau. 
 

- Áp døng:  Ði«n vào ch² tr¯ng. 
 

 1- ChÆng tham ruµng cä ao li«n, 
     Chï tham cái bút, cái ________ anh ð°. 
 2- Hai vai gánh n£ng v« hai, 
     ________ mình cõng chúa, tay dìu mçu thân. 
 3- Em tôi  ________ ngü, bu°n nghê, 
     Con t¢m chín ðö, con tê ðã mu°i. 
 4- Em v« anh g·i  ________ cau, 
     Bu°ng trß¾c kính m©, ________ sau kính th¥y. 
 

- Ð£t câu có nhæng tiªng:     nghiên   -   nghiêng   -   bu°n   -   bu°ng  
 

III- Phân bi®t d¤u höi, ngã:     N–   và   N³ 

 N·:  Hoa n·, sinh n·, n· nang. 
NÞ:  NÞ (ðành làm mµt vi®c ðau lòng), nÞ nào , nÞ ðành. 

 

- Ði«n d¤u höi hay ngã vào t× in nghiêng. 
 

 1- Phù dung s¾m  no  t¯i tàn, 
     Ð¶i ngß¶i nhß gi¤c mµng vàng tråm nåm. 
 2- Ng÷c lành ai  no  bán rao, 
     Ngß¶i khôn ai  no  nói nhau n£ng l¶i. 
 3- TrÑng r°ng lÕi  no  ra r°ng, 
     Liu ðiu lÕi  no  ra dòng liu ðiu. 
 4- Ð¯n cây ai  no  dÑt ch°i, 
     Ghét nhau ai  no  hÕi ð¶i trë th½. 
 

 - Ð£t câu có nhæng tiªng:      n·   -    nÞ  
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• Vån th½ truy«n kh¦u. 
Tøc Ngæ 

 

Tøc ngæ là nhæng câu nói v« thói quen trong ð¶i s¯ng ðã có t× lâu ð¶i và ðßþc 
truy«n mi®ng t× thª h® này qua thª h® khác trong dân gian. 
Tøc ngæ còn ðßþc g÷i là ngÕn ngæ (l¶i nói ngß¶i xßa) hay phß½ng ngôn (nhæng 
câu dùng trong mµt ð¸a phß½ng) 
Tøc ngæ thß¶ng có ý nghîa v« luân lí, xã giao, phong tøc nhß: 
 
I- ÐÕo làm ngß¶i: 

  - Ån quä nh¾ kë tr°ng cây. 
    - U¯ng nß¾c nh¾ ngu°n. 
 
II- Nhæng sñ th§t xäy ra trong ð¶i s¯ng: 
    - M§t ng÷t chªt ru°i. 
    - Sai mµt li, ði mµt d£m. 
 
III- Sñ khuyên rån: 
    - Mµt câu nh¸n, chín câu lành. 
    - – hi«n g£p lành, · ác g£p ác. 
 
IV- L nghîa, xã giao: 
    - Ån trông n°i, ng°i trông hß¾ng. 
    - Bánh ít ði, bánh quy lÕi. 
 
V- Phong tøc: 
    - Phép vua thua l® làng. 
    - Mµt miªng giæa làng b¢ng mµt sàng xó bªp. 
 
• Bài t§p:  
 

Tìm và chép lÕi  nåm câu tøc ngæ theo nåm ý nghîa nhß trên. 
 
• T§p làm vån:  
 

Tä mµt ngß¶i lính chæa lØa. 
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• Vi®t SØ. 
Nhà Tây S½n (1778-1802) 

 

Vào nhæng nåm h§u bán thª kï 18, chª ðµ chúa Nguyn · phß½ng nam b¡t ð¥u 
xu¯ng d¯c.  Nµi bµ chính quy«n b¸ lüng cüng, các quan chuyên quy«n, tham 
nhûng ; ngoài xã hµi thì m¤t mùa, ðói kém, gi£c giã n±i lên tÑ tung. 
Nåm 1771, · ð¤t Tây S½n vùng Bình Ð¸nh, anh em Nguyn NhÕc, Nguyn Læ và 
Nguyn Hu® n±i lên làm cuµc kh·i nghîa.  H÷ chü trß½ng làm các vi®c công 
b¢ng, thÆng th¡n, tr× khØ b÷n quan lÕi tham ô, nhæng kë lßu manh tr÷c phú và 
trµm cß¾p; l¤y cüa ngß¶i giàu phân phát cho kë nghèo.  Vì v§y, quân Tây S½n ðã 
ðßþc m÷i t¥ng l¾p dân chúng üng hµ, thanh thª càng ngày càng l¾n.  Nåm 1773, 
quân Tây S½n chiªm thành Quy Nh½n, r°i t× ðó tiªp tøc tiªn ðánh, chúa Nguyn 
ch¯ng không n±i phäi bö chÕy vào Gia Ð¸nh.  Nåm 1778, Nguyn NhÕc xßng là 
Tây S½n Vß½ng, phong cho Nguyn læ làm Thiªu Phó và Nguyn Hu® làm Phø 
Chính ðóng ðô · thành Ð° Bàn.  Nguyn Hu® và Nguyn Læ tiªp tøc t¤n công 
quân Nguyn · Gia Ð¸nh, chúa Nguyn Ánh phäi tr¯n ra ðäo Phú Qu¯c.  Nåm 
1778, Nguyn NhÕc lên ngôi vua l¤y hi®u là Thái ÐÑc Hoàng Ðª và phong cho 
Nguyn Hu® làm Long Nhß½ng Tß¾ng Quân.     
Nåm 1784, Nguyn Ánh chÕy sang c¥u cÑu nß¾c Xiêm La (Thái Lan), quân Xiêm 
l¤y c¾ ðem 20.000 quân và 300 chiªn thuy«n sang ðánh nß¾c ta. Nguyn Hu® 
nhØ quân Xiêm vào RÕch G¥m và Xoài Mút · phía trên tïnh MÛ Tho bây gi¶, 
ðánh úp  và phá tan ðßþc gi£c Xiêm. T× ðó quân Xiêm không còn sang phá r¯i 
nß¾c ta næa.  Nåm 1786, Nguyn Hu® kéo quân ra B¡c d©p tan quân chúa Tr¸nh 
và trä lÕi ngai vàng cho vua Lê, cß¾i Ng÷c Hân công chúa r°i lÕi tr· v«.  Cûng 
trong nåm ¤y, Nguyn NhÕc xßng là Trung ¿½ng Hoàng Ðª ðóng ðô · Quy 
Nh½n, phong cho Nguyn Læ làm Ðông Ð¸nh Vß½ng ðóng · Gia Ð¸nh và Nguyn 
Hu® làm B¡c Bình Vß½ng ðóng · Thu§n Hóa.   
 
Giäi nghîa: 
- H§u bán: NØa sau.  Chuyên quy«n: L¤n át quy«n hÕn cüa ngß¶i khác.  Tham nhûng: 
Tham lam, hÕch sách, ðòi höi h¯i lµ.  - Kh·i nghîa: N±i d§y l§t ð± chª ðµ cû thay ð±i 
m¾i.  - Chü trß½ng: Có quyªt ð¸nh v« hành ðµng nào.  œng hµ: B¢ng lòng theo giúp.  - 
NhØ:  Dùng kª ð¬ ðßa vào tròng.  -  Ðánh úp:  Ðánh g¥n và b¤t ng¶.  
 
• Câu höi: 
1- Nhà Tây S½n n±i lên t× n½i nào ? 
2- TÕi sao quân Tây S½n lÕi ðßþc dân chúng üng hµ ? 
3- Tä s½ qua v« tr§n chiªn ðánh quân Xiêm cüa Nguyn Hu® ? 
4- Nguyn Hu® kéo quân ra B¡c ð¬ làm gì ? 
5- Nguyn Hu® ðßþc phong chÑc gì sau khi d©p tan quân chúa Tr¸nh tr· v« ? 
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Bài làm · nhà 5 
 

• Chép lÕi và thêm d¤u. 
 

Ði Câu 
 

Nhung ngay nghi hoc, thinh thoang toi lai theo anh toi ði cau ca. 
 
Anh toi vac c¥n câu  ði truoc, toi cam moi va xach gio theo sau.  Chung toi hay 
cau o cac bo ao, nhæng noi co bong mat.  Khi moc moi roi, tha xuong ao, phao 
noi lenh benh.  Luc nao thay phao ðong ðay ay la ca can moi.  H thay phao 
chim xuong la anh toi giat.  Ðuoc con nao toi bo ngay vao gio con ay. 
 
Anh toi cau nhu the thuong hay ðuoc ca ro hay ca tre.  Moi lan ði cau ðeu ðuoc 
ca, co khi an ðen hai ba ngay chua het. 
 

Theo Qu¯c Vån Giáo Khoa Thß 
 
 
 
Giäi nghîa: 
 

- C¥n câu: Cây tròn dài có mµt ð¥u nhö ð¬ buµc dây câu cá.  - Phao: V§t n±i ðßþc trên 
m£t nß¾c. 
 
 
 
• T§p làm vån:  
 

Hãy viªt bài th½ "Ông Ð°" cüa trang 25 b¢ng vån xuôi. 
 
• Câu ð¯ vui Vi®t sØ: 
 

T×ng phen khóc lóc theo cha, 
R°i ðem nþ nß¾c, thù nhà ra cân. 
Núi Lam tìm giúp minh quân, 
Bình Ngô ÐÕi Cáo, bút th¥n ra tay ? 
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• T§p ð÷c. 
Ð÷c Sách 

 
Nhi«u h÷c sinh không biªt cách ð÷c sách.  Có ngß¶i ð÷c ng¤u nghiªn cho chóng 
ðªn ðoÕn cu¯i ð¬ xem kªt quä cüa câu chuy®n nhß thª nào.  Có ngß¶i ð÷c cóc 
nhäy, ð÷c mµt trang lÕi bö mµt trang ð¬ tránh nhæng ðoÕn dài dòng mà h÷ th¤y 
là chán.  Có ngß¶i lÕi chï dùng t× ði¬n, tra nghîa nhæng chæ khó ð¬ ghi chép 
th§t nhi«u vào s± tay mà r¯t cuµc chÆng nh¾ gì. 
 
V§y mu¯n ð÷c sách cho có ích thì phäi ð÷c thong thä và suy nghî kî.  Ð÷c xong, 
phäi làm bài tóm t¡t c¯t truy®n ð¬ hi¬u ý chính cüa tác giä.  Nªu có th¬ thì thêm 
ý kiªn riêng cüa mình ð¬ phê bình hành ðµng cüa các nhân v§t trong truy®n và 
cách dñng truy®n, viªt truy®n cüa tác giä. 

Thái Phï 
 
 
• Giäi nghîa và ð£t câu: 
 

ð÷c cóc nhäy   -   phê bình   -   ý kiªn 
 

• Tìm ðÕi ý cüa bài trên. 
 
• Tìm mµt câu tøc ngæ có ý nghîa v« l giáo trong gia ðình. 
 
• Viªt hai câu có loÕi t× chung và hai câu có loÕi t× riêng. 
 
• Thâu bång:   
 

Thâu vào bång cassette m²i bài hai l¥n ð¬ nµp cho th¥y cô ch¤m ði¬m t§p 
ð÷c:   "Ông Ð°"  và  "Ð÷c Sách".       
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Bài Sáu 
 
• Chính tä - T§p ð÷c. 
 

       Hai M© Con 
 

Hôm nay, sau khi giúp Mai làm bài xong, m© ð¸nh ði làm c½m thì Mai n¡m tay 
m© nói nhö, ra ði«u r¤t quan tr÷ng: 
- M© à!  Hôm qua con nghe cha m© nói l¾n tiªng trong phòng, con lo quá ! 
M© Mai d¸u dàng an üi: 
- Không sao ðâu con, không phäi là cha m© gi§n nhau ðâu.  Nhßng... ðôi khi, vì 
mµt chuy®n nhö, m© có th¬ không ð°ng ý v¾i cha con.  Cha m© không ð°ng ý 
v¾i nhau v« mµt chuy®n nhö cûng là thß¶ng thôi, con có th¤y v§y không ? 
- DÕ, con tin là m© nói ðúng.  Nhßng... m²i l¥n nhß v§y con lo l¡m. 
M© biªt không ?  Cha m© cüa Linda, bÕn h÷c con ðó, hai ngß¶i vì trái ý v¾i nhau 
nên ðã không còn s¯ng v¾i nhau næa.  Vì v§y, Linda phäi ði theo m© v« New 
York t× tu¥n trß¾c, con bu°n quá! 
- Ða s¯ ngß¶i Vi®t mình, và chính m© ðây, bao gi¶ cûng nghî r¢ng gia ðình phäi 
ðßþc b«n væng m¾i có hÕnh phúc, và có th¬ nuôi dÕy con cái nên ngß¶i.  M© 
không nghî ðªn chuy®n riêng cho m© mà lúc nào cûng lo cho gia ðình và cä ðÕi 
gia tµc mình næa.  Luân lí  cüa ngß¶i Vi®t mình là thª ðó con Õ.  Có th¬ cûng có 
ngß¶i thích cuµc s¯ng buông thä theo tính ích kï, xem nh© gia ðình và hÕnh 
phúc cüa con cái.  Nhßng nhß v§y là không giæ ðßþc cái hay cái ð©p cüa n«n 
luân lí t± tiên mình.  M© nói ð¬ khi l¾n lên con còn suy nghî. 
- Thßa m©, con ghi nh¾ l¶i m© dÕy bäo. 
 

Theo T× Nguyên 
(Chuy®n Bé Kim) 

  
 
Giäi nghîa: 
 

- Quan tr÷ng:  Ði«u c¥n thiªt, l¾n lao. - An üi:  Khuyên giäi cho b¾t ðau bu°n. - Ða s¯:  
S¯ nhi«u, ngßþc lÕi v¾i thi¬u s¯ (s¯ ít). - HÕnh phúc:  Ði«u vui vë, may m¡n cho mình.  
- Gia tµc:  Dòng h÷.  - Luân lí:  Sñ giáo døc con ngß¶i theo mµt t§p tøc t¯t. - Ích kï:  Chï 
lo lþi cho riêng mình, không quan tâm ðªn ngß¶i khác.   
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• Bài t§p: 
 

I- Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi. 
Th¥y cô chia h÷c sinh ra nhi«u toán ð¬ trao ð±i ý tß·ng theo các câu höi sau: 
  

1- Sau khi làm bài xong, Mai tö vë lo âu v¾i m© ði«u gì? 
 2- Ngß¶i m© an üi Mai ra sao ? 
 3- Mai có tin l¶i m© nói không ?  TÕi sao v§y ? 
 4- M© ðã tâm sñ ði«u gì v¾i Mai ? 
 5- Bài này khuyên chúng ta ði«u gì ? 
 
II- Phân bi®t: d¸u   và   di®u,   b«n   và   b«nh 
 

D¸u:  D¸u ng÷t, d¸u dàng, gió th±i dìu d¸u. 
 Di®u:  Di®u vþi (xa), di®u võ dß½ng oai (nghêng ngang khoe sÑc mÕnh). 
 B«n:   B«n væng, b«n lòng, b«n gan. 
 B«nh:   B«nh b°ng (trôi t¾i lui, nh°i lên xu¯ng), trôi l«nh b«nh. 
 

- Áp døng:  Ði«n vào ch² tr¯ng. 
 

 1- Chim khôn kêu tiªng ränh rang. 
     Ngß¶i khôn nói tiªng ________ dàng d nghe. 
 2- D¥u ai mua bß·i bán bòng. 
     Ph§n em g¡ng sÑc ________ lòng ðþi anh. 
 3- Quân gi£c ðang  _______ võ dß½ng oai ngoài biên äi. 
 4- Bèo trôi  _______ b°ng trên m£t nß¾c. 
 

- Ð£t câu có nhæng tiªng:     d¸u   -   di®u   -   b«n   -   b«nh 
 
III- Phân bi®t d¤u höi, ngã:     NGH›   và   NGHÎ   

Nghï:  Nghï ng½i, nghï m®t, nghï h÷c, nghï hè. 
 Nghî:  Suy nghî, ngçm nghî, nghî tình (v¸ n¬, nghî ðªn tình riêng). 
 

- Ði«n d¤u höi hay ngã vào t× in nghiêng. 
 

 1- Cám ½n ngß¶i ðã tr°ng me, 
     Cho tôi  nghi  mat ngày hè n¡ng oi. 
 2- Ba tu¥n  nghi  h÷c qua mau, 
     Hôm nay g£p bÕn xiªt bao vui m×ng. 
 3- Nay ta ðßþc nên ngß¶i khôn l¾n, 
     Phäi mµt lòng  nghi  ðªn m© cha. 
   

 - Ð£t câu có nhæng tiªng:    nghï   -   nghî   
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Cách Dùng Tiªng "B¸" 
 
 

Có hai trß¶ng hþp dùng tiªng B¸: 
 
I- Dùng ð¬ chï sñ vi®c gì xäy ðªn không may, không t¯t cho ta. 
 

Thí dø: 
1- Ngß¶i lái xe không chú ý r¤t d b¸  tai nÕn. 
2- Tâm ði ch½i ngoài n¡ng nên b¸  cäm s¯t. 
3- Chúng ta phäi hªt lòng giúp ðÞ ð°ng bào b¸  bão løt. 

 
II- Dùng ð¬ chï sñ thø ðµng, ch¸u änh hß·ng cüa ngß¶i hay v§t khác. 
 

Thí dø: 
1- Anh Ba b¸  bÕn lôi kéo ði. 
2- Tôi mu¯n ra v« nhßng b¸  mßa giæ lÕi. 
3- Nhæng chiªc lá vàng b¸  gió cu¯n ði. 

  
• Bài t§p:  
 

-  Ð£t hai câu có tiªng b¸ dùng trong trß¶ng hþp I và hai câu có tiªng b¸ dùng 
trong trß¶ng hþp II.  
 
• Ca dao:  
 

1- Hãy viªt lu§t b¢ng ( B ) tr¡c ( T ) bài ca dao dß¾i ðây: 
 

Con Cò và Con Lß½n 
 
 

Cái cò là cái cò con, 
M© ði b¡t tép ð¬ con · nhà. 
M© ði mµt quãng ðß¶ng xa, 
M© sà chân xu¯ng phäi mà anh lß½n. 
Ông kia có cái ghe lß¶ng, 
Tính vào ao r§m xem lß½n, b¡t cò. 
Ông kia ch¯ng g§y tò mò, 
Con lß½n sþ bö, con cò bay lên. 

 
2- Bài ca dao trên thuµc v« th¬ th½ gì ? 
3- Tìm và viªt lÕi các loÕi t× trong bài trên ? 
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• Ð¸a lí. 
Häi Ðäo Vi®t Nam 

 
Nß¾c Vi®t Nam có r¤t nhi«u häi ðäo.  Sau ðây là vài häi ðäo mà nhi«u ngß¶i 
thß¶ng nghe nói ðªn: 
 
- Cát Bà: Là mµt qu¥n ðäo có t¾i 366 ðäo l¾n, nhö. Ðäo chính là Cát Bà rµng 100 
km2 cách cäng Häi Phòng 30 häi lí, tiªp n¯i v¾i v¸nh HÕ Long tÕo thành mµt 
qu¥n ðäo và các hang ðµng làm du khách say mê. Di®n tích ðßþc bäo v® là 
15.200 ha. Trên qu¥n ðäo có vo÷c ð¥u tr¡ng, khï vàng, s½n dß½ng và nhi«u loÕi 
chim ð©p. R×ng trên các ðäo có các loài cây thu¯c và cây quý.  
- Côn Ðäo (hay Côn S½n): Cách Vûng Tàu 179 häi lí, qu¥n ðäo có hình dÕng nhß 
mµt con g¤u ðang vß½n mình giæa bi¬n bao g°m 16 hòn ðäo v¾i di®n tích là 72 
km2.  Côn Ðäo là khu nghï mát lí tß·ng v¾i các bãi bi¬n ð©p cho khách du l¸ch và 
nhæng ngß¶i thích b½i l£n t× tháng 3 ðªn tháng 6. 
- Phú Qu¯c: Là ðäo l¾n nh¤t Vi®t Nam n¢m trong v¸nh Thái Lan và cách Hà Tiên 
45 km v¾i di®n tích 573 km2. Dân cß s¯ng trên ðäo khoäng 45.000 ngß¶i. TÕi ðây 
ngoài ð°i núi, còn có ð°ng b¢ng, r×ng thiên nhiên v¾i nhi«u loÕi g² quý và chim 
muông. Vi«n quanh ðäo là các bãi bi¬n ð©p, du khách có th¬ t¡m bi¬n, t¡m su¯i, 
leo núi, vào hang, lên r×ng ð¬ thß·ng ngoÕn cänh thiên nhiên hoang dã. Dân cß 
s¯ng trên ðäo ða s¯ s¯ng v« ngh« ðánh cá và ngh« làm nß¾c m¡m. Nß¾c m¡m 
Phú Qu¯c n±i tiªng v¾i hß½ng v¸ ng÷t th½m ðßþc chª biªn t× loÕi cá c½m ð£c 
bi®t.  
 
Giäi nghîa: 
-  Häi lí:  Ð½n v¸ ðo lß¶ng trên bi¬n, b¢ng 1.852 m.  -  Vo÷c ð¥u tr¡ng:  Mµt loÕi thú quý 
hiªm trên thª gi¾i, gi¯ng khï lông ðen, ð¥u và vai có lông tr¡ng.  -  S½n dß½ng:  Mµt loÕi 
thú quý hiªm còn g÷i là dê r×ng. -  Thß·ng ngoÕn:  Ng¡m cänh ð¬ thß·ng thÑc.  -  
Hoang dã:  N½i ð¤t ðai ð¬ hoang, ít ngß¶i ði lÕi. 
 

• Câu höi: 
  

1- Cát Bà có gi¯ng thú gì ð£c bi®t ? 
2- Côn Ðäo có nhæng ð£c ði¬m nào ? 
3- Cß dân trên ðäo Phú Qu¯c thß¶ng làm ngh« gì ? 
4-  Gia ðình em thß¶ng dùng nß¾c m¡m có tên hi®u là gì ? 
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Bài làm · nhà 6 
 

• Chép lÕi và thêm d¤u. 
 

Tình Anh Em 
 

1- Anh em nao phai nguoi xa, 
Cung chung cha me mot nha cung than. 
Yeu nhau nhu the tay chan, 
Anh em hoa thuan, hai thân   vui vay. 

 
2- Chi nga thi em phai nâng, 

Ðung thay chi nga, em bßng mi®ng  cuoi. 
 

Ca dao 
 
 
 
Giäi nghîa: 
 

- Hai thân: Cha và m©.  - Nâng: ÐÞ d§y.  - Bßng mi®ng: L¤y tay che mi®ng. 
 
 
• Lu§n vån:  
 

 Viªt mµt bài nói v« tình anh em. 
 
• Câu ð¯ vui: 
 

1- Cûng gáy cûng ruµt ðàng hoàng, 
C± kim nhân loÕi, thª gian ð«u c¥n ? 

 

2- Có m£t mà chÆng có ð¥u, 
B¯n chân có ðü, không c¥u có tay. 
H÷c trò kë d·, ngß¶i hay, 
Ai ai cûng phäi hàng ngày nh¶ em ? 
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• T§p ð÷c  
 

Trong Thß Vi®n 
 
Duy quên cä th¶i gi¶ và m÷i sñ vi®c · chung quanh.  Chàng m· hªt quy¬n sách 
này ðªn quy¬n sách khác.  Duy nh¾ lÕi nhi«u l¥n chàng ðã t¾i ðây ð÷c sách, 
nhßng chßa l¥n nào chàng th¤y cäm ðµng nhß l¥n này. 
 
Duy âu yªm nhìn t×ng quy¬n sách mà · trong ðó còn ð÷ng lÕi nhæng tình cäm, 
nhæng ý tß·ng cüa tác giä, nhæng ngß¶i ðã s¯ng tñ ð¶i nào, · nhæng n½i xa lÕ 
nào ...  Chàng c¥m mµt quy¬n và m· ra ð÷c.  B²ng Duy th¤y sñ nhçn nÕi vô 
cùng cüa sách.  Sách ðã ð¬ · ðây tñ bao gi¶ ?  Có th¬ là nåm nåm, mß¶i nåm 
hay hai mß½i nåm r°i mà chßa bao gi¶ tö ý vµi vàng, bñc tÑc. 
 
Ai mu¯n tìm hi¬u thì ðem sách ra mà ð÷c.  Sách s¨ l¥n lßþt din lÕi, giäng lÕi 
mµt l¥n næa nhæng tß tß·ng cüa tác giä ... 
 

Hoàng ÐÕo 
 
 
• Giäi nghîa và ð£t câu: 
 

thß vi®n   -   cäm ðµng   -   tác giä 
 

• Tìm ðÕi ý bài trên. 
 
• Ð£t hai câu có tiªng  " b¸ " . 
 
• Chép lÕi bài ca dao mà em thích nh¤t và cho biªt lí do tÕi sao em ch÷n bài 

này. 
 
• Thâu bång:   
 

Thâu vào bång cassette m²i bài hai l¥n ð¬ nµp cho th¥y cô ch¤m ði¬m t§p 
ð÷c:  "Hai M© Con"  và  "Trong Thß Vi®n".       
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BÀI BÄY 
 

• Chính tä -  H÷c thuµc lòng. 
 

M×ng L TÕ ´n 
 
Chúng em góp nh£t lon, 
D¯c ti«n heo ð¤t con, 
G·i th¥y cô thân t£ng 
Ngß¶i ðói rách möi mòn ...  
 
Trên xa lµ thênh thang, 
Trong phi trß¶ng rµn ràng, 
Ngß¶i mau v« sum h÷p 
Nhân ngày l TÕ ´n. 
 
Nh¾ ½n tr¶i thß½ng ban, 
´n phúc nhi«u muôn vàn. 
Ngß¶i ngß¶i ði dñ l 
V¾i nø cß¶i hân hoan. 
 
Bà em làm bánh d¥y, 
M© nß¾ng con gà tây, 
Ch¸ n¤u n°i súp nóng 
Anh mua nhi«u trái cây . . . 
 
Ti®c vui có bÕn bè, 
Chuy®n vui bu°n cùng nghe. 
Sau bao ngày xa cách 
„m áp tña ðêm hè . . . 

 
 

Giäi nghîa: 
 

• Góp nh£t:  Góp t×ng chút m²i n½i mµt ít.  - Heo ð¤t:  Con heo b¢ng ð¤t nung, ruµt 
r²ng, có k¨ h· ð¬ bö ti«n vào.  - Möi mòn:  Mòn möi, ki®t qu®, cÕn sÑc.  - Thênh 
thang:  R¤t rµng.  - Rµn ràng:  Nhµn nh¸p, ðông vui.  - Sum h÷p:  G£p gÞ chung vui 
sau mµt th¶i gian dài xa cách.  - Hân hoan:  Vui vë.  - Bánh d¥y:  Bánh hình tròn làm 
b¢ng bµt nªp. 
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• Bài t§p: 
  

I  - Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi. 
Th¥y cô chia h÷c sinh ra nhi«u toán ð¬ trao ð±i ý tß·ng theo các câu höi sau: 

 

1- Trß¾c ngày l TÕ ´n, các em làm nhæng gì ?  
2- Vì sao m÷i ngß¶i trong gia ðình thích v« sum h÷p trong ngày l TÕ ´n ?  
    H÷ ði b¢ng nhæng phß½ng ti®n gì ? 
3- Ngß¶i ta m×ng l TÕ ´n b¢ng cách làm nhæng gì ?  
4- Món ån chính trong ngày l TÕ ´n là gì ?  
5- Em thích ngày l TÕ ´n không  ?  TÕi sao ? 

 

II - Phân bi®t:      R“N   và   R“NG,   HOAN   và   HOANG 
 

Rµn:   B§n rµn, làm rµn (làm phi«n), rµn rã. 
Rµng:  Cánh ð°ng rµng, nhà rµng, h÷c rµng, · rµng. 
Hoan:  Hân hoan, hoan hï (vui m×ng, bö qua), hoan hô. 
Hoang: Nhà hoang, ruµng hoang, hoang vu. 

 

- Ði«n vào ch² tr¯ng: 
 

1- – sao cho v×a lòng ngß¶i, 
    – _______  ngß¶i cß¶i, · h©p ngß¶i chê.  
2- Má em b§n   _______   su¯t ngày, 
    Xong vi®c · s· ðªn ngay vi®c nhà. 
3- Ai ½i ð×ng bö ruµng    _______   
    Bao nhiêu t¤c ð¤t, t¤c vàng b¤y nhiêu. 
4- Hôm nay cä l¾p em hân   _______  ðón m×ng cô giáo ði xa m¾i v«. 

 

 - Ð£t câu có nhæng tiªng: rµn   -   rµng  -   hoan  -  hoang 
 

III - Phân bi®t d¤u höi, ngã:   LŒ  và   L�   
 

L¬ : L¬ (kh«u, cÕy ra), l¬ gai, k¬ l¬. 
L : Ði dñ l, l phép, l ra trß¶ng. 

 

- Thêm d¤u trên các tiªng in nghiêng: 
 

1-  Tiên h÷c lê  h§u h÷c vån. 
2-  Phú quý sinh  lê  nghîa. 
3- Qua truông anh ðÕp phäi gai, 
     Anh ng°i anh lê , trách ai không ch¶.  
4- Lê  Ph§t quanh nåm không b¢ng ngày r¢m tháng Giêng.  
 

- Ð£t câu có nhæng tiªng:     l¬   -    l   
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• Vån th½ bình dân. 
Thành Ngæ 

 
Thành ngæ là nhæng l¶i nói do nhi«u tiªng ðã quen dùng ghép lÕi mà thành. Sñ 
khác nhau giæa tøc ngæ và thành ngæ · ch² : 
 
- Tøc ngæ là câu có v¥n ði®u tñ nó có ý nghîa ho£c  khuyên rån ta ði«u gì. 
  
-  Thành ngæ dùng din tä mµt trÕng thái, hay mµt ý nhßng không có ý khuyên 
rån và không có v¥n ði®u. 
 

  - D¯t ð£c cán mai. 
  - ThÆng nhß ruµt ngña. 
  - Thùng r²ng kêu to. 
  - Ti«n r×ng, bÕc b¬. 

 
 

Ca Dao 
 
Ca dao là nhæng bài hát không có chß½ng, khúc ðßþc lßu hành trong dân gian. 
Ca dao thß¶ng din tä tính tình, phong tøc cüa ngß¶i bình dân. Vì v§y, ca dao 
còn ðßþc g÷i là phong dao. (Phong: phong tøc t§p quán)  Ca dao cûng nhß tøc 
ngæ không có tên tác giä và truy«n mi®ng t× ð¶i này qua ð¶i kia. 
 

Ð£c ði¬m:  Ca dao không rß¶m rà, t× ngæ sØ døng r¤t ð½n giän, gþi hình, nói ít 
mà ý nhi«u. Vån chß½ng ca dao r¤t hóm hïnh, ßa hài hß¾c, trào lµng, châm 
biªm mµt cách sâu s¡c, tinh vi th¤u t§n tâm lí con ngß¶i.  Mu¯n biªt rõ phong 
tøc, t§p quán, nªp s¯ng, tính tình cüa ngß¶i dân Vi®t Nam ta phäi tìm trong ca 
dao, tøc ngæ. 
 

Th¬ vån:  Ca dao ðßþc sáng tác theo nhæng th¬ vån khác nhau nhß : 
 

I- Th¬ løc bát: 
 L¤y ch°ng cho ðáng t¤m ch°ng, 

Bõ công trang ði¬m má h°ng rång ðen. 
 

ChÆng tham ruµng cä ao li«n, 
Tham vì cái bút, cái nghiên anh ð°. 

         (còn tiªp) 
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Cách Dùng Tiªng "B·i" 
 

Có hai trß¶ng hþp dùng tiªng B·i: 
 
I- Ð¬ chï nguyên nhân, tß½ng tñ nhß tiªng Vì. 
 
 

Thí dø: 
1- Tâm ðßþc bÕn bè yêu mªn b·i  em vui tính. 
2- Mai ðßþc th¥y cô khen b·i  em chåm chï siêng nång. 

 

 
II- Có nghîa là b¢ng. 
 
 

Thí dø: 
1- Cánh tay n¯i li«n v¾i thân mình b·i vai. 
2- Hai b¶ v¸nh San Francisco ðßþc n¯i li«n b·i c¥u Golden Gate. 

   
• Bài t§p:  
Ð£t hai câu có tiªng b·i dùng trong trß¶ng hþp I và hai câu có tiªng b·i dùng 
trong trß¶ng hþp II.  
 
• T§p làm th½: 
Hãy sáng tác bài th½ th¬ løc bát dài t× b¯n câu tr· lên.  Ð« tài tñ em ch÷n l¤y 
ho£c nói v« gia ðình. 
 
• Câu ð¯ vui: 
 
1- Mình ðen m£c áo da x°i, 

Nghe tr¶i chuy¬n ðµng thì ng°i nghiªn rång ? 
 
2- M£t gì tròn tr¸a trên cao, 

Töa ra nhæng ánh n¡ng ðào ð©p tß½i ? 
 
3- M£t gì b¢ng phÆng thênh thang, 

Ngß¶i ði muôn l¯i, d÷c ngang ph¯ phß¶ng ? 
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Bài làm · nhà 7 
 
 

• Chép lÕi và thêm d¤u. 
 

Trong Vß¶n Bách Thú 
 

Cuoi tuan vua qua, chung em cung ði v½i ba ma ðen xem vuon nuoi thu co hang 
tram loai vat khac nhau. 
´ ðay co nhieu con vat nhu voi, ho, bao, khi, huou, nai, tran . . . Cung co rat 
nhieu giong chim la that ðep, ðu mau sac nhu ðo tham, xanh biec, vang tuoi, 
ðen nhanh . . . 
Ðep nhat la con cong. To nhat la con voi. Chuyen canh gioi nhat la khi va vuon. 
Ðu ca cac loài chim bay tren troi, ca boi duoi nuoc. Rieng ca sau nam nhu gia 
chet, mieng ha l½n v½i nhæng hàng rang nhon hoat. Trong rat ghe so ma nhieu 
nguoi van thich xem, nhat la tre em. 
Nguoi vao xem moi luc mot ðong. ´ ðay khong khi vua mat me, vßa sinh ðµng. 
Chung em thich ðen ðay ðe còn ðuoc gan gui voi thien nhien. 
 
 
Giäi nghîa: 
 

- Bách thú: Tråm con v§t.  - Sinh ðµng: Ð¥y sñ s¯ng. 
 
 
• T§p làm th½. 

 

Hãy viªt lÕi  thành bài th½ løc bát. 
 

Ðàn Chim Nhö 
 

H÷c sinh ðÑng trß¾c c±ng trß¶ng, 
Líu lo, ríu rít, tßng b×ng, 
Nhß ðàn chim nhö d thß½ng vô cùng. 
Vui tß½i, xinh ð©p nhß r×ng ð¥y hoa. 
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T§p ð÷c. 
 

Quê Hß½ng Ð©p H½n Cä 
 

Mµt ngß¶i ði du l¸ch nhi«u n½i trên thª gi¾i. Khi v« ðªn nhà, kë quen ngß¶i thân 
t¾i thåm höi ðông vui l¡m.  Tiªng cß¶i nói °n ào, vui vë nhß mµt ngày h÷p m£t 
ðông ðü trong ðÕi gia ðình v§y. 
B²ng có ngß¶i thân höi: 
- Anh ði ch½i nhi«u nß¾c, ðã trông th¤y nhi«u cänh ð©p. V§y anh cho · ðâu là 
vui thích h½n cä ? 
Ngß¶i ¤y tâm sñ: 
- Cänh ð©p và lÕ m¡t tôi trông th¤y ðã nhi«u, nhßng không ðâu khiªn cho tôi 
cäm ðµng, vui thú b¢ng lúc tr· v« ch¯n quê hß½ng ðßþc nhìn lÕi cänh v§t thân 
thß½ng và vùng tr¶i quen thuµc.  T× hình dáng màu s¡c cån nhà cha m© tôi ·, 
cö cây trong vß¶n hay quanh khu ph¯ cho ðªn khoäng tr¶i xanh mây tr¡ng tôi 
th¤y hàng ngày... Cái gì cûng gþi ra cho tôi nhæng m¯i cäm tình chÑa chan !!!  Và 
k¬ sao cho  hªt nhæng kï ni®m êm ð«m ðã in sâu vào tâm h°n tôi t× thüa ¤u th½ 
mà chï có ði xa m¾i th¤y quý giá, không th¬ ð¬ m¤t nó ðßþc.  Nó ðã tr· thành 
mµt ph¥n ð¶i tôi, anh Õ ! 
          
       Phöng theo  Qu¯c Vån Giáo Khoa Thß 
 
 
• Giäi nghîa và ð£t câu: 
 

du l¸ch   -   chÑa chan   -  tâm h°n 
 
• Tìm ðÕi ý bài trên. 
 
• Ð£t hai câu có tiªng "b·i " dùng ð¬ chï nguyên nhân. 
 
• Thâu bång. 
 

Thâu vào bång cassette m²i bài hai l¥n ð¬ nµp cho th¥y cô ch¤m ði¬m t§p 
ð÷c:   "M×ng L TÕ ´n" và "Quê Hß½ng Ð©p H½n Cä". 
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Bài thi mçu giæa khóa 
 

 

 
Th¥y cô dùng bài thi mçu này ð¬ soÕn ð« thi mà các em ðã h÷c trong các tu¥n l 
v×a  qua  
 
 

1. Chính tä. 
 

- Viªt mµt trong ba bài t§p ð÷c hay chính tä do th¥y cô chï ð¸nh trß¾c cho                  
các em. 
 

 - Tìm ðÕi ý bài chính tä. 
  
 

2. H÷c thuµc lòng. 
 

 - Viªt mµt trong hai bài h÷c thuµc lòng: 
 

  a)  Ð¥u bài: . . . .  
 b)  Ð¥u bài: . . . . 
 

- Tìm ðÕi ý bài h÷c thuµc lòng. 
 
 

3. Vån phÕm. 
 

a) LoÕi t×  ðßþc phân ra làm m¤y loÕi ?  Viªt hai câu cho m²i loÕi t× ¤y. 
b) Viªt hai câu v¾i m²i tiªng sau ðây:  b¸, vì 
  
 

4. Vån th½ bình dân. 
 

a) Hãy phân loÕi thành ngæ ho£c ca dao nhæng câu dß¾i ðây: 
• Cá không ån mu¯i cá ß½n, 

Con cãi cha m© tråm ðß¶ng con hß.  (ca dao) 
• Cháy nhà ra m£t chuµt.   (thành ngæ) 
• Tai nghe không b¢ng m¡t th¤y. (thành ngæ) 
• Cây chanh thì n· hoa chanh, 

Ð¬ con bß½m bß¾m bay quanh cä ngày. (ca dao) 
 

b) Tìm v¥n các câu ca dao · trên 
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5. SØ kí. 
 

 SoÕn ba câu höi. 
  
 
6. Ð¸a lí. 
 

 SoÕn ba câu höi.  
 
 
7. T§p làm vån. 
 

Tä ngß¶i. 
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Phiªu Ði¬M thi giæa khóa 
 
H÷ và tên h÷c sinh: _____________________________________________ 
 
Th¥y cô phø trách: ______________________________________________ 
 

- Chính tä:    _____________ ði¬m. 
- T§p ð÷c:    _____________ ði¬m. 
- H÷c thuµc lòng:  _____________ ði¬m. 
- Vån phÕm:   _____________ ði¬m. 
- Vi®t sØ:    _____________ ði¬m. 
- Ð¸a lí:    _____________ ði¬m. 
 

- Bài làm trong l¾p:   _____________ ði¬m. 
- Bài làm · nhà:   _____________ ði¬m. 
 

- S¯ l¥n ði tr:   _____________ l¥n. 
- S¯ ngày v¡ng m£t:  _____________ ngày. 
 

- HÕnh ki¬m:  ___________________________________________ 
 
L¶i phê cüa th¥y cô phø trách: 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
..................................................................................................................... 
 
Ý kiªn phø huynh: 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
...................................................................................................................... 
........................................................................................................................ 
 
Phø huynh kí tên:       ___________________________________________ 
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• Bän ð° Vi®t Nam. 
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BÀI TÁM 
 

 

• Chính tä - T§p ð÷c. 
 

Ngß¶i Công Dân và N«n Dân Chü 
 

Trong chính th¬  dân chü, ngß¶i dân có quy«n trñc tiªp  ði«u khi¬n qu¯c gia, 
hay ðßþc ð« cØ ngß¶i ðÕi di®n  ð¬ thay mình lo toan vi®c nß¾c. 
Nhß v§y, ít hay nhi«u tùy theo chính th¬ dân chü hay ðÕi ngh¸, ngß¶i dân tham 
dñ chính quy«n và gánh mµt ph¥n trách nhi®m  trong vi®c tr¸ qu¯c an dân. 
Trong chính th¬ dân chü, ai ai cûng có th¬ Ñng cØ làm ngh¸ sî ho£c dân bi¬u  
hay T±ng Th¯ng. 
Dù · trong chính phü hay · ngoài, b¤t cÑ · ð¸a v¸ nào, m²i ngß¶i cûng có th¬ 
ki¬m soát  và phê bình  công quy«n. Ngß¶i dân có mµt lþi khí  r¤t s¡c bén, ðó là 
lá phiªu. B¢ng lá phiªu, dân chúng có th¬ làm ðäo lµn thành ph¥n  trong hµi 
ngh¸, biªn ða s¯ thành thi¬u s¯. 
H½n næa, ngß¶i dân ðßþc có quy«n tñ do l§p hµi ð¬ tuyên truy«n cho chánh 
kiªn cüa mình. 
Ta có th¬ nói công dân nào cûng là mµt v¸ lãnh ðÕo, mµt v¸ chï huy, vì có quy«n 
ð¸nh ðoÕt v§n m®nh  riêng cûng nhß v§n m®nh chung cüa cä nß¾c. 
Mu¯n làm tròn nhi®m vø ¤y, m²i ngß¶i c¥n có nhæng ðÑc tính t¯i thi¬u cüa mµt 
v¸ chï huy; óc thÑc th¶i  và thñc tª, sñ tôn tr÷ng lu§t pháp và công tâm. 
 

Nguyn Hæu Chí 
 

Giäi nghîa: 
 

- Chính th¬:  Cách thÑc t± chÑc vi®c tr¸ nß¾c (chính th¬ Cµng Hòa). - Trñc tiªp:  Ngay 
giæa hai bên, không qua mµt trung gian. -  ÐÕi di®n:  Ngß¶i thay m£t.  -  ÐÕi ngh¸:  
(ÐÕi: ðÕi bi¬u; ngh¸: bàn lu§n) Chính th¬ do dân b¥u ðÕi bi¬u ð¬ tham dñ vi®c nß¾c.  
-  Trách nhi®m:  Gánh vác mµt công vi®c và nh§n h§u quä cüa công vi®c ¤y. - Tr¸ 
qu¯c an dân:  Xªp ð£t, sØa sang công vi®c cüa ð¤t nß¾c và làm cho nhân dân ðßþc 
yên vui.  -  Ngh¸ sî:  ÐÕi bi¬u do dân b¥u trong thßþng vi®n.  -  Ki¬m soát:  Tìm 
nhæng sai sót, khuyªt ði¬m.  -  Phê bình:  Xem xét kî càng r°i cho ý kiªn là hay, d·, 
phäi, trái.  -  Lþi khí:  Phß½ng ti®n t¯t.  -  Thành ph¥n:  Nhæng ngß¶i thuµc các ðäng 
phái.  -  Tuyên truy«n:  Dùng m÷i cách ð¬ ngß¶i ta hi¬u và theo mình.  -  Chánh 
kiªn:  Ý kiªn v« chánh tr¸.  -  V§n m®nh:  S¯ m®nh, nói v« tß½ng lai cüa mµt ngß¶i 
hay mµt nß¾c.  -  ThÑc th¶i:  Hi¬u rõ th¶i thª.  -  Công tâm:  Lòng ngay thÆng. 
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• Bài t§p. 
 

I  - Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi. 
Th¥y cô chia h÷c sinh ra nhi«u toán ð¬ trao ð±i ý tß·ng theo các câu höi sau: 
 

1. Thª nào là chính th¬ dân chü ?  
2. Trong chª ðµ dân chü, ngß¶i dân có quy«n Ñng cØ nhæng chÑc vø gì ? 
3. Ngß¶i dân dùng lþi khí nào ð¬ thñc hành quy«n cüa mình ? 
4. Mu¯n có mµt n«n dân chü thñc sñ, ngß¶i dân c¥n  nhæng ðÑc tính gì ? 
5. Tìm ðÕi ý bài trên. 

 

II - Phân bi®t:      ÐºC   và   ÐºT,   S�C   và   S�T 
 

ÐÑc  : ÐÑc tính, ðÑc hÕnh (tính t¯t và hÕnh ki¬m), ðÕo ðÑc (l¨ phäi). 
ÐÑt : ÐÑt ra, ch£t ðÑt, ðÑt dây, ðÑt ruµt (ðoÕn trß¶ng, bu°n l¡m). 
S¡c : S¡c bén, s¡c säo (ð©p), d¤u s¡c, sâu s¡c. 
S¡t : Mö s¡t, tü s¡t, s¡t ðá (cÑng cöi, cß½ng quyªt).  

 

- Ði«n vào ch² tr¯ng: 
1- Ngß¶i tr°ng cây hÕnh ngß¶i ch½i, 
    Ta tu l¤y   _______  ð¬ ð¶i cháu con.   
2- Có cha có m© thì h½n, 
    Không cha không m© nhß ð¶n    _______   dây. 
3- Ch¾ mßþn h½i hùm rung nhát khï,   
    Lòng ta  ______ ðá há lung lay.   (Phan Vån Tr¸) 
4- Có cô m£c áo hoa cà, 
    Dung nhan  _____  säo, m£n mà l¡m duyên.    

 

 -  Ð£t câu có nhæng tiªng: ðÑc   -   ðÑt   -   s¡c   -   s¡t 
 

III - Phân bi®t d¤u höi, ngã:     S›   và   SÎ 
 

Sï : Mua sï (mua s¯ nhi«u), sï nhøc (làm cho x¤u h±), sï vä (m¡ng nhiªc). 
Sî : Sî tØ (h÷c trò), sî s¯, bác sî, ngh¸ sî, binh sî, chiªn sî. 

 

- Thêm d¤u trên các tiªng in nghiêng: 
1-  Mua  si  bán lë th¶i nay, 
     Ngß¶i mua, kë bán phäi ngay th§t thà. 
2-  NhÑt  si  nhì nông, hªt gÕo chÕy rông, nhÑt nông nhì si . 
3-  Si  s¯ cüa l¾p em là 20 h÷c sinh. 

 4-  Ngß¶i con có hiªu tránh làm ði«u x¤u xa ð¬ cha m© khöi b¸  si  nhøc.  
 

 - Ð£t câu có nhæng tiªng: sï   -   sî  
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• Vån PhÕm. 
 

Chü T× 
 

Chü t× là t× ðÑng làm chü hay là thành ph¥n chính trong mµt câu. 
Chü t× trong mµt câu có th¬ là : 
 Danh t×   -   ÐÕi danh t×   -   Ðµng t×   -   Tính t× . . . 
Thí dø:  

- M£t tr¶i  m÷c · phß½ng Ðông.  Chü t× m£t tr¶i là danh t×. 
- Tôi  h÷c tiªng Vi®t.   Chü t× Tôi là ðÕi danh t×. 
- Th· ng¡n, th· dài.   Chü t× Th· là ðµng t×. 
- Khôn  thì s¯ng, dÕi  thì chªt.  Chü t× Khôn và DÕi là tính t×. 
 

Ghi nh¾ : 
Chü t× là nhæng t× thß¶ng ðÑng · ð¥u m²i câu và phäi là thành ph¥n chính hay  
là làm chü trong câu. 
 

• Bài t§p. 
 

- Tìm t¤t cä chü t× trong ðoÕn vån dß¾i ðây và phân loÕi nhæng chü t× ¤y : 
 

Th¥y giáo g÷i Tâm t§p ð÷c. Anh ðÑng thÆng ngß¶i. Anh ð÷c rõ ràng, không v¤p 
váp. Anh nh¾ d×ng lÕi m²i ch² có d¤u phäy hay ch¤m câu. Tâm trä l¶i mÕch lÕc 
m²i khi th¥y höi. Anh ð÷c r¤t giöi nên luôn luôn ðßþc ði¬m t¯t. 

 
Cách Dùng Tiªng  "Ðßþc" 

 

I- Tiªng "Ðßþc", trái v¾i "B¸" thß¶ng chï mµt sñ có lþi, t¯t ð©p. 
Thí dø:  

- Tâm ðßþc  th¥y khen vì em h÷c giöi. 
  - Bé Oanh ðßþc  b¯ m© d¡t ði xem hát. 

- Mai ðßþc  h÷c b±ng · ðÕi h÷c. 
 

II- Tiªng "Ðßþc" chï sñ th¡ng, sñ ðoÕt l¤y. 
Thí dø:  

- Cha tôi ðánh c¶  ðßþc  hai ván li«n. 
  - Bà ngoÕi tôi ðßþc  lòng m÷i ngß¶i. 

- Ðµi bóng r± cüa trß¶ng em ðßþc  giäi nh¤t hai l¥n. 
 

III- Tiªng "Ðßþc" chï sñ ðã làm. 
Thí dø:  

- Gia ðình em ðªn MÛ ðßþc  sáu nåm r°i. 
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• Bài t§p. 
 

1- Ð£t 3 câu có tiªng "ðßþc" theo ba cách dùng trên. 
2- Hãy thêm tiªng  "ðßþc" vào câu sau ðây mà không thay ð±i ý nghîa: 
   "H½n næa, ngß¶i dân lÕi có quy«n tñ do l§p hµi ð¬ tuyên truy«n cho chính 
kiªn cüa mình". 
 
 
• Lu§n vån. 

Viªt Thß 
 
Viªt thß là nói chuy®n ho£c k¬ chuy®n v¾i ngß¶i · xa b¢ng gi¤y t¶ ð¬: 
 

a- Höi thåm sÑc khöe và tin tÑc. 
b- Chung vui, chia bu°n. 
c- Thu§t lÕi mµt câu chuy®n. 
d- Bàn lu§n v« mµt v¤n ð« gì. 

 
Thß g·i cho h÷ hàng, bÕn bè c¥n thành thñc, giän d¸.  L¶i l¨ trong thß phäi tñ 
nhiên, thân m§t ð¬ hþp v¾i tình cäm chân thành cüa lòng. 
Mu¯n v§y, trong khi viªt thß, chúng ta hãy tß·ng tßþng nhß ðang ng°i nói 
chuy®n thÆng v¾i ngß¶i ð÷c thß, ð¸nh nói ði«u gì thì viªt ra nhß thª. 
C¥n tránh nhæng l¶i thô bï, nhæng t× ngæ tr¯ng r²ng và sáo.  V« hình thÑc thì 
c¥n phäi dùng thÑ gi¤y vuông v¡n, sÕch s¨ và nh¤t là không nên viªt ngoáy, viªt 
t¡t hay viªt l®ch hàng. 
 

Dàn bài mçu 
 
1- Ð¥u thß: Ngày, tháng, nåm và câu xßng hô m· ð¥u (nhß: Kính thßa, 

thßa ông, thßa bà, thßa b¯ m© ...) 
2- Giæa thß:  Viªt nhæng ði«u mu¯n nói: 

a- Höi thåm. 
b- K¬ chuy®n. 
c- Bàn v« mµt v¤n ð« gì. 

3- Cu¯i thß:  L¶i c¥u chúc và chæ kí. 
 
 
• T§p làm vån. 
 

BÕn em nghï h÷c vì b¸ ¯m, hãy viªt thß thåm höi. 
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Bài làm · nhà 8 
 

• Chép lÕi và thêm d¤u. 
 

Trái Xoài Chín 
 

Tay thoc trong tui quan, Tam bao Oanh: 
- Em nham mat lai, anh cho em ngßi trai nay. Em noi trung trai gi, anh cho em 
lien. 
Oanh nham mat lai. Tam nhin mat Oanh roi noi: 
- Khong duoc, mat em chua nham khit. 
Oanh lay tay ðe len hai mi mat. Tam cam trai xoai ke sat mui Oanh. Be hit vao 
mot hoi dai, roi noi ngay: 
- Em biet roi, trai xoai chin mui thom phuc à ! 
Dut loi, Oanh mo mat và chup lay trai xoai.  
 
      Tài li®u  Bµ Qu¯c Gia Giáo Døc, Sàigòn 
 
 
• T§p làm th½. 

 

-  S¡p xªp lÕi nhæng câu dß¾i ðây thành mµt bài th½ løc bát: 
 

Vi®c nhà sån sóc, chåm nom, 
M© em nét m£t vui tß½i, 
Hªt lòng dÕy d² ðàn con nên ngß¶i. 
Nß¾c da tr¡ng m¸n, dáng ngß¶i thon thon. 

 
     - Hãy viªt lu§t b¢ng tr¡c ðoÕn th½ dß¾i ðây: 
 

Ngày xuân con én ðßa thoi, 
Thi«u quang chín chøc ðã ngoài sáu mß½i. 
Cö non xanh t§n chân tr¶i, 
Cành lê tr¡ng ði¬m mµt vài bông hoa. 

          (Nguyn Du) 
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• T§p ð÷c. 
 

Cánh Ð°ng 
 

Dß¾i chân ð°i, nhæng thØa ruµng lúa chín vàng, kë ngang, kë d÷c, y nhß nhæng 
ô bàn c¶ và träi thÆng v« phía lûy tre xanh cüa các làng xóm xa xa. Phía bên tay 
trái, mµt khúc sông rµng l¤p lánh dß¾i ánh m£t tr¶i chi«u, t× t× chäy giæa lòng 
cát tr¡ng. Xa h½n næa là nhæng ng÷n ð°i liên tiªp, mµt nét ð£c bi®t cüa mi«n 
trung du Vi®t Nam. Màu xanh lá cây n±i b§t lên trên n«n tr¶i xanh lam cüa m¤y 
dãy núi, · phía chân tr¶i. 
Mµt làn gió thoäng qua, ðem theo hß½ng v¸ ð¥m ¤m th½m tho cüa lúa chín. Ð¶i 
s¯ng th§t là giän d¸ · giæa cänh ð©p cüa thiên nhiên. LÕi thêm dân chúng c¥n cù, 
ch¤t phác, chï biªt cày c¤y chåm chï nên d kiªm ðßþc cäm tình cüa m÷i ngß¶i . 
. .         
          Hoàng ÐÕo 
 
 
 
 
• Giäi nghîa và ð£t câu: 
  

thoäng qua   -   c¥n cù   -   ch¤t phác 
 

• Tìm ðÕi ý bài trên. 
     
• Ð£t hai câu có tiªng  " ðßþc "  và cho biªt chü t× cüa câu ¤y. 
 
• Thâu bång. 

Thâu vào bång cassette m²i bài hai l¥n ð¬ nµp cho th¥y cô ch¤m ði¬m t§p 
ð÷c:  "Ngß¶i Công Dân và N«n Dân Chü" và "Cánh Ð°ng". 

 

 



                                                                                                                          Vi®t Ngæ - C¤p 11 

                                                                                                                                                                                 53

BÀI CHÍN 
 

 

• Chính tä - H÷c thuµc lòng. 
 

      N¡ng M¾i 
 
M²i l¥n n¡ng m¾i h¡t  bên song, 
Xao xác, gà trßa gáy não nùng, 
Lòng rßþi bu°n  theo th¶i dî vãng, 
Ch§p ch¶n s¯ng lÕi nhæng ngày không. 
 
Tôi nh¾ me  tôi thüa thiªu th¶i, 
Lúc ngß¶i còn s¯ng, tôi lên mß¶i; 
M²i l¥n n¡ng m¾i reo ngoài nµi, 
Áo ðö ngß¶i ðßa trß¾c d§u  ph½i. 
 
Hình dáng me tôi chØa xóa m¶, 
Hãy còn mß¶ng tßþng  lúc vào ra: 
Nét cß¶i ðen nhánh  sau tay áo 
Trong ánh trßa hè trß¾c d§u thßa. 

 
     Lßu Tr÷ng Lß 

  (Tiªng Thu) 
 
 
Giäi nghîa: 
 
- H¡t:  TÕt ngang. - Song:  CØa s±.  - Xao xác:  Rµn r¸p, ráo riªt.  - Não nùng:  Bu°n 
thäm, xót xa.  - Rßþi bu°n:  Bu°n bã, bu°n rßþi, rû rßþi.  - Dî vãng:  Quá khÑ, vi®c ðã 
qua.  - Ch§p ch¶n:  Lßng ch×ng, nØa nhß th¤y, nØa nhß không.  - Ngày không:  Ý nói 
ngày còn nhö. - Me:  Tiªng xßng g÷i cho m©.  - Thiªu th¶i:  H°i còn nhö.  - Nµi:  Cánh 
ð°ng, ð°ng nµi.  - D§u:  B¶ rào.  - Mß¶ng tßþng:  Hình dung ði«u gì trong quá khÑ hay 
tß½ng lai mà không rõ nét. - Ðen nhánh:  Ðen bóng (vì phong tøc xßa nhuµm rång ðen). 
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• Bài t§p. 
 

I  - Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi. 
Th¥y cô chia h÷c sinh ra nhi«u toán ð¬ trao ð±i ý tß·ng theo các câu höi sau: 

1. Khi nào thì tác giä nh¾ ðªn th¶i còn nhö ?  
2. Vì sao tác giä bu°n khi nh¾ v« dî vãng ? 
3. Khi me còn s¯ng, tác giä ðßþc m¤y tu±i ? 
4. Tác giä nh¾ nhæng gì khi me còn s¯ng ? 
5. Tìm ðÕi ý bài trên. 

 
II - Phân bi®t:       H�C  và   H�T,     LÊN  và   LÊNH 
 

H¡c  : H¡c (màu ðen), d¥u h¡c (h¡c ín), h¡c ám (ðen t¯i). 
H¡t : N¡ng h¡t, h¡t h½i (nhäy mûi), h¡t hüi (ghét bö). 
Lên : Lên xu¯ng, lên xe, lên lß½ng, lên ðèn, lên giá, lên 4 tu±i. 
Lênh : Lênh chênh (g§p gh«nh), lênh ðênh, lênh khênh. 

 

- Ði«n vào ch² tr¯ng: 
1- Nhña ð¬ tráng ðß¶ng g÷i là  _________  ín. 
2- M²i l¥n n¡ng m¾i  _________  bên song.  
    Xao xác gà trßa gáy não nùng. 
3- Trång  _______  khöi núi, trång khu¤t bøi chu¯i trång m¶. 
4- Anh Ba Còm cao  ___________  khênh. 
5- Bác Nåm thích s¯ng cuµc ð¶i  ___________  ðênh trên sông nß¾c. 

 
- Ð£t câu có nhæng tiªng:       h¡c   -   h¡t   -   lên   -   lênh 
 
III - Phân bi®t d¤u höi, ngã:      D›  và  DÎ 
 

Dï : Dï , dï (rï, nhö t×ng gi÷t), dï nß¾c m¡t, dï tai. 
Dî : Dî  nhiên, dî vãng, dî hòa vi quý (l¤y sñ hòa thu§n làm quý). 

 
- Thêm d¤u trên các tiªng in nghiêng: 
 

1-  Nghe qua câu chuyên, nó bu°n  di  nß¾c m¡t. 
2-  Mai  di   tai v¾i Liên v« mµt vi®c quan tr÷ng. 
3-  Di  hòa vi quý,  di  ân báo oán. 
4-  Anh Ba thß¶ng hay nh¡c ðªn th¶i  di   vãng oai hùng cüa mình.  

 
 - Ð£t câu có nhæng tiªng: dï   -   dî  
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• Vån th½ bình dân. 
 

Ca Dao                 ( tiªp theo trang 39 ) 

 
II- Th¬ song th¤t løc bát:  (2 câu 7 tiªng, 1 câu 6 tiªng và 1 câu 8 tiªng) 
  

 Bác m© già ph½ ph½ ð¥u bÕc, 
Con chàng còn trÑng nß¾c th½ ngây. 
Có hay chàng · ðâu ðây, 
Thiªp xin mßþn cánh ch¡p bay theo chàng. 

 
III- Th¬ song th¤t løc bát biªn th¬: 
 

 Tròng trành nhß nón không quai, 
Nhß thuy«n không lái, nhß ai không ch°ng. 
Gái có ch°ng nhß gông ðeo c±, 
Gái không ch°ng nhß phän g² long ðanh. 
Phän long ðanh, anh còn chæa ðßþc, 
Gái không ch°ng chÕy ngßþc chÕy xuôi. 
Không ch°ng kh± l¡m ch¸ em ½i ! 

 
 
 

• Bài-t§p :  
 
- Ð÷c ðoÕn ca dao sau ðây, viªt lu§t b¢ng tr¡c và xác ð¸nh th¬ th½ gì ? 
 

 Trèo lên cây bß·i hái hoa, 
Bß¾c xu¯ng vß¶n cà hái nø t¥m xuân. 
Nø t¥m xuân n· ra xanh biªc, 
Em ðã có ch°ng, anh tiªc l¡m thay ! 

 
 
- Hãy viªt bài th½  "N¡ng M¾i"  cüa trang 53 b¢ng vån xuôi. 
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• Vi®t sØ. 
Vua Quang Trung (1752-1792) 

Và Chiªn Th¡ng Ð¯ng Ða (Kï D§u 1789) 
 

Mßþn tiªng giúp vua Lê Chiêu Th¯ng, vua Càn Long nhà Thanh (Trung Hoa) sai 
Tôn Sî Ngh¸ ðem 200.000 quân sang chiªm nß¾c ta vào mùa thu nåm 1788. 
Ðßþc tin c¤p báo, B¡c Bình Vß½ng Nguyn Hu® bình tînh ra l®nh chu¦n b¸ 
ch¯ng gi£c.  Các tß¾ng sî yêu c¥u ngài hãy lên ngôi vua ð¬ thu§n lòng dân và 
huy trß½ng  thanh thª.  Ngài cho l§p ðàn · Bàn S½n và lên ngôi vua l¤y hi®u là 
Quang Trung Hoàng Ðª. R°i t× Phú Xuân, vua Quang Trung tiªn quân ra B¡c, 
d©p gi£c. Ông có tài hành quân ch¾p nhoáng. Nhà vua cho hþp ba ngß¶i thành 
mµt t±, r°i l¥n lßþt thay phiên ð¬ võng nhau.  Nh¶ sñ chuy¬n v§n này mà quân 
lính ði r¤t nhanh và ðÞ cä sñ nh÷c m®t.   
Ngày 20 tháng 12 nåm 1788, ðÕi quân ðªn núi Tam Ði®p, vua Quang Trung cho 
quân sî ån Tªt trß¾c và ðþi ðªn hôm 30 tháng ChÕp thì tiªn quân. Trong 5 ngày, 
ngài phá tan quân nhà Thanh. Tôn Sî Ngh¸ phäi bö cä ¤n tín chÕy tr¯n v« Tàu. 
Gò Ð¯ng Ða là m° chôn hàng vÕn  quân gi£c. Hai ðÕo quân Thanh t× Quý Châu 
và Vân Nam kéo sang, nghe tin cûng bö chÕy n¯t. Ðªn trßa mùng 5 Tªt Kï D§u 
(1789), vua Quang Trung thúc voi vào thành Thång Long và m· ti®c ån m×ng 
chiªn th¡ng. 
Thª là chï trong vòng 5 ngày chiªn ð¤u ào Õt, Vua Quang Trung ðã tiêu di®t 
200.000 quân Thanh.  Ðây là mµt chiªn công oanh li®t ðã ðßþc xªp vào b§c nh¤t 
trong các vû công  l¾n lao cüa các danh tß¾ng c± kim  trên thª gi¾i.  
Nåm 1792, vua Quang Trung b¸ b¸nh n£ng và qua ð¶i. 
Hàng nåm vào ngày m°ng 5 Tªt, dân chúng làm l kï ni®m chiªn th¡ng Ð¯ng Ða 
ð¬ ghi nh¾ chiªn công hi¬n hách  cüa vua Quang Trung.   
 

Giäi nghîa: 
-  Huy trß½ng: Nói cho rµng ra, l¾n lên. - Thanh thª: tiªng tåm, uy danh. - Hành quân:  
Di chuy¬n quân ðµi t× n½i này ðªn n½i khác. -  „n tín: Con d¤u cüa vua, quan ð¬ làm 
tin. -  Tiêu di®t: Tr× khØ mµt cách hoàn toàn. - VÕn: Mß¶i ngàn. - Vû công: Công vi®c v« 
chiªn ð¤u, ðánh tr§n.  C± kim: Cû và m¾i, t× trß¾c ðªn bây gi¶. -  Hi¬n hách: Rñc rÞ, 
l×ng lçy, tiªng tåm.   
  
• Câu höi: 
 

1- TÕi sao quân Thanh sang xâm chiªm nß¾c ta ? 
2- Làm cách nào ð¬ quân ta ði nhanh mà ðÞ m®t ? 
3- Tä s½ qua v« tr§n ðÕi phá quân Thanh cüa vua Quang Trung ? 
4- Chiªn th¡ng Kï D§u ðã ðßþc ca ngþi nhß thª nào  
5-  Hàng nåm, dân chúng làm l kï ni®m chiªn th¡ng Ð¯ng Ða vào ngày nào ? 
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Bài làm · nhà 9 
 
 

• Chép lÕi và thêm d¤u. 
 

Tình B¢ng Hæu 
 

                                    1. Thoi thuong gan muc thi ðen, 
Anh em ban hæu phai nen chon nguoi. 
Nhung nguoi lêu l±ng choi boi, 
Cung la luoi bieng ta thoi tranh xa. 
 

                                     2. Ai sang ðò ay bay gio, 
Ta con o lai ta ch¶ ban ta. 
Mßa nguon ch½p bien xa xa, 
Ay ai la ban cua ta, ta ch½. 
 

                                     3. Ðó ðây truoc la sau quen, 
ChÆng g¥n, qua lai ðoi phen cung gan. 

 
Ca Dao 

 
 
• Bài-t§p :  
 
1- Hãy viªt lu§t b¢ng tr¡c bài ca dao s¯ 2 · trên và cho biªt th¬ th½ gì ? 
2- Tìm ðÕi ý bài ca dao s¯ 1. 
 
 
• T§p làm th½. 
Hãy s¡p 4 câu sau lÕi thành bài th½ løc bát. 
 

Ngày Khai Trß¶ng 
 

Kh¡p n½i thành th¸, thôn quê tßng b×ng. 
Ðoàn chim h¾n h· muôn phß½ng tìm v«. 
Sân trß¶ng nhµn nh¸p vui ghê. 
Hôm nay là bu±i tñu trß¶ng. 
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• T§p ð÷c. 
 

Chim S½n Ca 
 

Chim s½n ca là mµt loài chim · ngoài ð°ng. Mình và lông g¥n gi¯ng nhß chim 
së, nhßng mö dài và chân nhö h½n. 
Chim s½n ca là gi¯ng chim hay hót, nh¤t là v« mùa xuân. Thß¶ng thß¶ng nó v×a 
bay, v×a hót, càng bay cao gi÷ng càng véo von. Tiªng hót to. Có khi nó bay th§t 
cao, trông không th¤y, mà vçn nghe tiªng hót. Khi không bay thì nó ð§u · dß¾i 
ð¤t, chÑ không ð§u trên cành cây. Nhæng lúc ð§u · dß¾i ð¤t, nó không hót bao 
gi¶. 
Ngß¶i ta thß¶ng nuôi chim s½n ca ð¬ nghe nó hót. Nuôi nó thì công phu l¡m và 
phäi b¡t t× khi nó m¾i n· m¾i nuôi ðßþc.  
 
       Theo  Qu¯c Vån Giáo Khoa Thß 
 
 
• Giäi nghîa và ð£t câu: 
 

      chim së   -   véo von   -   ð§u   
 

• Tìm ðÕi ý bài trên. 
   
• Chép lÕi mµt bÑc thß mà em cho là có ý nghîa và cho biªt ðã ð÷c lá thß này 

trong quy¬n sách nào ? 
 
• Thâu bång. 
 

Thâu vào bång cassette m²i bài hai l¥n ð¬ nµp cho th¥y cô ch¤m ði¬m t§p 
ð÷c:   "N¡ng M¾i" và "Chim S½n Ca". 
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BÀI M¿—I 
 

 

• Chính tä - T§p ð÷c. 
 

Quy«n Tñ Do 
 

Thª nào là tñ do ? Tñ do có nghîa là không b¸ ai ràng buµc, k«m hãm v« tß 
tß·ng, có th¬ hành ðµng theo ý mu¯n cüa mình min là không làm hÕi t¾i kë 
khác ho£c quy«n lþi qu¯c gia. 
 

Ai ai cûng mu¯n ðßþc hß·ng quy«n tñ do ði lÕi, tñ do làm vi®c, tñ do phát bi¬u 
ý kiªn, tñ do tín ngßÞng  v. v. . . Tñ do quý giá và c¥n thiªt nhß h½i th·. Cho nên 
nªu b¸ gi¾i hÕn hay b¸ tß¾c ðoÕt tñ do, con ngß¶i s¨ là tù nhân hay nô l®. H÷ 
s¯ng ð¤y mà tinh th¥n chªt d¥n chªt mòn chÆng khác nào nhß cây xanh thiªu 
dßÞng khí v§y. 
 

Trong l¸ch sØ nhân loÕi, con ngß¶i ðã phäi trä giá r¤t ð¡t vì tñ do.  Dân tµc Hoa 
KÏ ðã träi qua mµt cuµc nµi chiªn ðau thß½ng và mµt thª kï ð¤u tranh m¾i dành 
ðßþc quy«n tñ do cho ngß¶i nô l®.  T± tiên ta ðã phäi kiên trì chiªn ð¤u m¾i giæ 
væng ðßþc quê hß½ng thoát ách nô l® cüa ngoÕi bang. Sau biªn c¯ 1975, hàng 
tri®u ngß¶i Vi®t chúng ta ðã b¤t ch¤p hi¬m nguy t× bö chª ðµ cµng sän ð¬ ði 
tìm tñ do.  Cái giá cüa sñ tñ do phäi trä là hàng ngàn ngß¶i Vi®t Nam ðã bö 
mình trên ðß¶ng vßþt thoát.   
 

Trên thñc tª, tñ do ði ðôi v¾i trách nhi®m.  Có tñ do thì phäi biªt ch¤p nh§n h§u 
quä do vi®c làm cüa chúng ta.  Nhß tñ do ði lÕi, tñ do lái xe, nhßng phäi có b¢ng 
lái xe và phäi tuân theo lu§t l® giao thông. Ho£c là chúng ta có tñ do ngôn lu§n, 
phát bi¬u ý kiªn riêng cüa mình, nhßng không th¬ dùng sñ tñ do ðó ð¬ nói x¤u, 
làm hÕi mµt cá nhân hay ðoàn th¬ nào khác. 
 

Trong mµt qu¯c gia dân chü, tiªn bµ, các quy«n tñ do cån bän cüa ngß¶i dân 
luôn luôn ðßþc tôn tr÷ng và bäo v®. 
 

 

Giäi nghîa: 
 

- Ràng buµc:  B¡t phäi theo mµt khuôn kh± nào ðó. - K«m hãm:  HÕn chª. - Tín ngßÞng:  
Lòng tin và sñ tôn th¶ mµt tôn giáo.  - Nô l®:  Ngß¶i b¸ b¡t làm tôi t¾ mà không có trä 
lß½ng.  - Nhân loÕi:  Loài ngß¶i. - Trách nhi®m:  Nh§n làm mµt công vi®c và h§u quä 
cüa vi®c ðó. - Cån bän:  G¯c r, ði«u c¥n có. 
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• Bài t§p. 
 

I  - Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi. 
Th¥y cô chia h÷c sinh ra nhi«u toán ð¬ trao ð±i ý tß·ng theo các câu höi sau: 
 

1. Tñ do là gì ? 
2. Em hãy k¬ ra vài quy«n tñ do cüa con ngß¶i ?  
3. Nß¾c MÛ ðã xäy ra ði«u gì khi tranh ð¤u cho ngß¶i nô l® ? 
4. Lí do gì hàng tri®u ngß¶i Vi®t phäi bö nß¾c ra ði ? 
5. Tìm ðÕi ý bài trên. 

 
II - Phân bi®t:       Ð�C   và   Ð�T,   G�N   và   G�NG 
 

Ð¡c  : Ð¡c chí, ðµc ð¡c, ð¡c nhân tâm (ðßþc lòng m÷i ngß¶i). 
Ð¡t : Ð¡t giá, ð¡t khách, ð¡t ti«n. 
G¡n : G¡n bó, g¡n huy chß½ng, hàn g¡n. 
G¡ng : C¯ g¡ng, g¡ng gßþng (min cßÞng, làm mµt cách buµc lòng). 

 
- Ði«n vào ch² tr¯ng: 

1- Bà Nåm r¤t vui m×ng vì bà v×a trúng s¯ ðµc  ______ . 
2- Ð¥u nåm, cháu xin chúc hai bác mua may bán  ______ .   
3- Vì ch°ng nên phäi  _________  công, 
    Nào ai xß½ng s¡t da ð°ng chi ðây.    
4- Sau chiªn th¡ng vë vang, các chiªn sî ðßþc  _______  huy chß½ng. 

 
- Ð£t câu có nhæng tiªng:      ð¡t   -   ð¡c   -   g¡n   -   g¡ng 
 
III - Phân bi®t d¤u höi, ngã:        ÐÄ   và   ÐÃ  
 

Ðä : Ðä ðäo (phän ð¯i), ðä ðµng (ðµng ðªn, phÕm ðªn), ðä phá. 
Ðã : Ðã làm r°i, ån cho ðã, ðã gi§n, ðã t×ng träi. 

 
- Thêm d¤u trên các tiªng in nghiêng: 

1-  Ngß¶i ngay thÆng lúc nào cûng  ða  phá nhæng ði«u gian d¯i. 
2-  Trong cuµc bi¬u tình, nhi«u ngß¶i hô to:  Ða  ðäo. 
3- Ða  mang l¤y cái thân t¢m, 
     Không vß½ng t½ næa cùng n¢m trong t½.   
4-  Ða  t×ng ån bát c½m ð¥y, 
     Ða  t×ng nh¸n ðói cä ngày không c½m.   

 
- Ð£t câu có nhæng tiªng:      ðä   -   ðã 
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Cách Dùng Tiªng  "Thì" 
 
I- Tiªng "Thì" là mµt tiªng ð®m, ðôi khi không c¥n thiªt; nó làm cho câu nói 
ðßþc xuôi h½n. Nó còn nh¤n mÕnh vào sñ liên h® giæa hai ý trong mµt câu. 
 
Thí dø:  

- Có h÷c thì  trí tu® m¾i m· mang. 
  - Mu¯n khöe mÕnh thì  phäi nång t§p th¬ døc. 

- Trong khi cha tôi làm vß¶n thì  m© tôi làm c½m. 
 

II- Tiªng "Thì" còn ðßþc dùng khi mu¯n nh¤n mÕnh r¢ng nhæng ngß¶i và v§t 
làm công vi®c khác nhau, hay · trong tình trÕng khác nhau. 
 
Thí dø:  

- H÷c sinh ch½i trong sân trß¶ng, kë thì  nhäy dây, ngß¶i thì  ng°i xích ðu. 
  - Nhæng cây ¾t m÷c không ð«u, cây thì  cao, cây thì  th¤p. 

 

 
• Bài t§p.  
 

- Ð£t hai câu có tiªng "Thì" cho m²i trß¶ng hþp · trên. 
 
• Th½ Tªt 

Tªt Nguyên Ðán 
 

Xuân t× trong ¤y m¾i ban ra. 
Xuân chÆng riêng ai, kh¡p m÷i nhà. 
Ðì ð©t ngoài sân tràng pháo chuµt, 
Lo©t loè trên vách bÑc tranh gà. 

 
Tr¥n Tª Xß½ng 

 
• Bài t§p. 
 

- Hãy viªt lu§t b¢ng, tr¡c cüa bài th½ trên. 
 
• T§p làm th½. 
 

- Em tñ sáng tác mµt bài th½ løc bát dài t× b¯n câu tr· lên.  Ð« tài tñ do. 
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• Ð¸a lí. 
Bãi Bi¬n Vi®t Nam 

 

B¶ bi¬n Vi®t Nam dài h½n 3.000 km nên có nhi«u bãi bi¬n. Ngoài các bãi bi¬n 
ð©p · quanh các ðäo, chúng ta còn có nhæng bãi bi¬n n±i tiªng khác nhß :  
 
- Ð° S½n:  Là bãi bi¬n n±i tiªng · mi«n B¡c, cách cäng Häi Phòng 20 km v« 
hß¾ng Ðông Nam.  Ðây là mµt bán ðäo nhö do dãy núi R°ng vß½n dài ra bi¬n 
v¾i nhi«u möm cao t× 25 ðªn 130 m có cát m¸n, b¶ bi¬n rþp bóng phi lao  v¾i 
ð°i thông · phía sau. 
- S¥m S½n:  Là bãi bi¬n t¯t cách thành ph¯ Thanh Hóa 16 km. B¶ bi¬n S¥m S½n 
dài 10 km b¢ng phÆng và có nhi«u cänh ð©p: hòn Tr¯ng Mái, ð«n Ðµc Cß¾c, núi 
Cô Tiên ... 
- Non Nß¾c: N¢m k« sát Ngû Hành S½n. Bãi bi¬n dài 5 km, cát tr¡ng m¸n, b¶ 
bi¬n thoai thoäi, sóng êm và nß¾c trong xanh b¯n mùa ðã quyªn rû du khách 
ðªn r¤t ðông. Bãi bi¬n Non Nß¾c còn là n½i có các loài rong täo quý hiªm nhß 
rong câu  chï vàng, rong câu chân v¸t. 
-  Nha Trang: B¶ bi¬n dài 7km v¾i các bãi t¡m ð©p. B¥u tr¶i Nha Trang xanh 
ng¡t quanh nåm nên ðßþc ví nhß là vùng Ð¸a Trung Häi cüa Vi®t Nam. N½i ðây 
còn có Häi H÷c Vi®n và trß¶ng hu¤n luy®n hàng häi. San hô có nhi«u nên là n½i 
r¤t t¯t cho du l¸ch l£n thám hi¬m ðáy bi¬n. Ngoài kh½i còn có hòn Tre rµng g¥n 
25 km2  v¾i các bãi t¡m yên tînh. 
- Vûng Tàu:  Là thành ph¯ du l¸ch nghï mát, t¡m bi¬n ðßþc phát tri¬n mÕnh vì 
cách Sài Gòn 125 km. Các bãi t¡m nhß bãi T¥m Dß½ng (bãi Trß¾c), bãi Phù Vân 
(bãi Sau), bãi V÷ng Nguy®t (bãi Ô Qu¡n), bãi Lãng Du, bãi DÑa, bãi Dâu ðßþc 
nhi«u ngß¶i ðªn ch½i và t¡m bi¬n.  
 
Giäi nghîa: 
- Phi lao:  LoÕi cây thông tr°ng ð¬ l¤y bóng mát và ð¬ giæ cát · các bãi bi¬n.   
- Rong täo:  Mµt loÕi cây s¯ng dß¾i bi¬n, thân mänh.  - Rong câu:  Mµt loÕi cây 

s¯ng dß¾i bi¬n. 
 
• Câu höi: 
 
1- K¬ tên hai bãi bi¬n · mi«n B¡c Vi®t Nam ? 
2- K¬ tên hai bãi bi¬n · mi«n Trung Vi®t Nam? 
3- K¬ tên hai bãi bi¬n · mi«n Nam Vi®t Nam? 
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Bài làm · nhà 10 
 
 

• Chép lÕi và thêm d¤u. 
 

B¥y V¸t 
 

Tren san, mot bay vit cham chap buoc. Chung vßa ði vßa keu  "cÕp ! cÕp!". 
Mai ðe thúng lua xuong cho vit an. Nhin bay vit, Mai hoi: 
- Ðo hai em, vit khac ga nhu thª nao ? 
Tâm ðap trß½c be Oanh: 
- Mo vit to va dep. Chan vit thap. Ngon chan vit dinh lien nhau. Vit boi tren ho, 
ao va lan rat gioi phai khong ch¸ ? 
Ch¸ Mai vo tay khen: 
- Ðung roi ! Em gioi qua ! Còn mo ga thi nho, chan ga cao va ga khong biet boi 
loi nhu vit, cac em Õ. 
 
      Tài li®u  Bµ Qu¯c Gia Giáo Døc, V.N.C.H 
 
 
 
 
• T§p làm vån. 

 
Nhân d¸p nghï Tªt Nguyên Ðán, em hãy viªt thß thåm höi và chúc Tªt th¥y 
cô dÕy em h÷c Vi®t ngæ. 

 
 
• Câu ð¯ vui. 
 

 - Cái gì ai cûng mu¯n xem, 
   V×a hình, v×a tiªng hi®n lên rõ ràng ?  
 
 - Cái gì c¥m · n½i tay, 
   Ghi vào trang gi¤y, làm say bao ngß¶i ?  
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• T§p ð÷c. 
 

Th¤y Tuyªt R½i 
 

. . . L¥n ð¥u tiên trong ð¶i th¤y tuyªt r½i, tôi m· m¡t thao láo nhìn lÕ lùng. 
Tôi dò dçm t×ng bß¾c ði, gi½ tay røt rè v¾i b¡t t×ng l÷n tuyªt tr¡ng xóa cùng v¾i 
n²i hoang mang lo l¡ng không ðâu. B²ng dßng tôi th¤y thèm khát nhæng gi÷t 
n¡ng chói chang cüa mµt Sàigòn ðã bö lÕi sau lßng. Nhßng r°i qua ba mùa tuyªt 
ð±, tôi ðã quên ði r¤t nhanh nhæng gi÷t n¡ng huy«n di®u ngày nào ð¬ tung tång 
giÞn ðùa trên tuyªt. Tôi ðã d dàng hòa nh§p vào cái náo nÑc, °n ào cüa lû trë 
ð¸a phß½ng cùng lÑa tu±i. Ðªn n²i tôi ðã tß½ng tß "XÑ Tuyªt" sau khi gia ðình 
tôi d¶i cß v« mi«n n¡ng ¤m . . . 
 

          Tr¥n Phong Vû 
 
• Giäi nghîa và ð£t câu: 
 

     thao láo   -   dò dçm   -   tß½ng tß 
 
• Tìm ðÕi ý bài trên. 
 
 
• Thâu bång. 
 

Thâu vào bång cassette m²i bài hai l¥n ð¬ nµp cho th¥y cô ch¤m ði¬m t§p 
ð÷c.  "Quy«n Tñ Do" và "Th¤y Tuyªt R½i". 
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BÀI M¿—I M“T 
 

• Chính tä - H÷c thuµc lòng. 
 

Ðêm L¸ch SØ 
 

Ba mß½i Tªt lÕnh lùng ðêm u t¸ch , 
Khu r×ng già  náo ðµng  tiªng loa vang ! ... 
Vua Quang Trung, trên th¾t tßþng  hiên ngang , 
Th« chiªn th¡ng quân tham tàn khiêu khích ! 
 
R¥m rµ  bß¾c oai phong : Gi¶ "B¡c Tiªn" 
Ðu¯c soi ðß¶ng lØa h§n cháy ðêm sß½ng ... 
Câu "nh¤t khÑ" nâng cao lòng hãnh di®n : 
Ðoàn nghîa binh  ðem máu nhuµm biên cß½ng ! 
 
Các bô lão , bên ðß¶ng, d¢n  g§y trúc, 
Gi§n quân thù, h¢n h÷c  tu±i râu bông ! 
H¶n vong qu¯c ! Xa ðßa h°i tr¯ng giøc: 
Máu h§n c×u lai láng  ð¤t Thång Long ! 
 

H° Mµng Thi®p 
 
Giäi nghîa: 
 
- U t¸ch:  Hoang v¡ng, im l£ng. - Náo ðµng:  Rµn rã, °n ào lên.  - Th¾t tßþng:  Con voi.  -  
Hiên ngang:  Oai dûng, không røt rè, sþ s®t.  - Khiêu khích:  Thách ð¯, ch÷c tÑc.  - R¥m 
rµ:  Càng lúc càng ðông.  -  Oai phong:  Dáng mÕnh m¨ và ðáng kính sþ. - B¡c Tiªn:  – 
ðây chï vua Quang Trung kéo quân t× Huª ra Thång Long.  -  Nh¤t khÑ:  Ý nói ngß¶i 
chiªn sî mµt l¥n ra ði không tr· lÕi.  - Hãnh di®n:  Ð¡c ý, sung sß¾ng ra m£t. - Nghîa 
binh:  Ngß¶i lính tình nguy®n ðánh gi£c cÑu nß¾c.  -  Biên cß½ng:  Biên gi¾i qu¯c gia. -  
Bô lão:  B§c trß·ng thßþng, già cä.  - D¢n:  Ð£t mÕnh xu¯ng.  - H¢n h÷c:  Bñc d÷c, tÑc 
t¯i.  - Tu±i râu bông:  Tu±i già râu tr¡ng nhß bông.  -  H¶n vong qu¯c:  H§n m¤t nß¾c. -  
H§n c×u:  Oán gi§n.  -  Lai láng:  Lan chäy ðây ðó, chÑa chan, ð¥y tràn. 
 
* Ghi chú:  Nåm 1788, 200.000 quân Tàu dß¾i quy«n chï huy cüa Tôn Sî Ngh¸ ào Õt sang 
ðánh nß¾c ta, chiªm thành Thång Long.  Hay tin c¤p báo, Nguyn Hu® li«n lên ngôi vua  
hi®u là Quang Trung Hoàng Ðª, kéo quân t× Thu§n Hóa (Huª) ra B¡c di®t tan quân 
Tàu.  Bài này tác giä nói ðªn cái ðêm l¸ch sØ tr÷ng ðÕi mà vua Quang Trung xu¤t binh 
t× núi Tam Ði®p ði ðánh gi£c cÑu nß¾c. 
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• Bài t§p. 
 

I  - Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi. 
Th¥y cô chia h÷c sinh ra nhi«u toán ð¬ trao ð±i ý tß·ng theo các câu höi sau: 
 

1- Vua Quang Trung xu¤t quân vào ðêm nào ? 
2- Nhà vua th« nhæng gì v¾i quân sî ? 
3- Ngß¶i chiªn sî ði di®t gi£c v¾i tâm tình, khí thª ra sao ? 
4- Các bô lão bi¬u lµ lòng yêu nß¾c nhß thª nào ? 
5- Tìm ðÕi ý bài trên. 

 

II - Phân bi®t :       DøC  và   giøc,  tu±i  và  tüi 
 

Døc:   DßÞng døc (nuôi n¤ng), giáo døc (dÕy d²), th¬ døc. 
Giøc:  Thúc giøc, giøc giã, giøc ngña, giøc gi£c(dùng d¢ng). 
Tüi: Tüi h±, tüi thân, bu°n tüi. 
Tu±i: Tu±i cao, tu±i hÕc, tu±i già sÑc yªu, tu±i th½, tu±i trë.  
 

-  Ði«n tiªng vào ch² tr¯ng cho hþp nghîa:   
 

1- Công ½n dßÞng  _______ bao la. 
     Làm con phäi hiªu v¾i cha m© mình. 
2- Lòng ta, ta ðã ch¡c r°i, 
     Nào ai   _______   ðÑng giøc ng°i mà nao.  
3- Mµt mai cha m©  _______  già. 
     Chåm nom sån sóc m¾i là ðÕo con.  
4- Em bé m° côi  _______  thân khi nhìn các em khác có cha m© sån sóc     

yêu thß½ng. 
 

-  Ð£t câu v¾i nhæng tiªng:   døc   -   giøc   -   tu±i   -   tüi 
 

III - Phân bi®t d¤u höi, ngã :      LÄO   và   LÃO   
 

Läo:    Läo ðäo (ngä nghiêng không væng). 
Lão:    Bô lão, trß·ng lão, lão bà, lão bµc, lão luy®n (t×ng träi, già gi£n). 

 

- Thêm d¤u trên các tiªng in nghiêng: 
 

1-  Ngày xßa, các v¸ bô  lao  thß¶ng hµi h÷p · ðình ð¬ bàn v« vi®c làng. 
2-  Em th¤y mµt ngß¶i say rßþu bß¾c ði  lao  ðäo trên ðß¶ng v¡ng. 
3-  Bác Nam là b§c  lao  thành trong ngh« làm báo. 
4-  Anh Ba ðã  lao  luy®n trong ngh« ¤n loát. 

 

- Ð£t câu v¾i nhæng tiªng:   läo    -    lão 
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                                        Ca Dao               ( tiªp theo trang 55 ) 

 
IV-  Th¬ nói l¯i:  Câu thß¶ng có b¯n tiªng, cÑ tiªng cu¯i câu trên v¥n v¾i tiªng 
thÑ hai ho£c tiªng cu¯i câu dß¾i nhß: 
 

Quä cau nho nhö, 
Cái vö vân vân, 
Nay anh h÷c g¥n, 
Mai anh h÷c xa. 

 
Ghi chú:  nhæng tiªng có v¥n v¾i nhau:  
 

• Bài t§p. 
 

-  Hãy tìm v¥n và th¬ th½ cüa bài sau ðây: 
 

LÕy tr¶i mßa xu¯ng, 
L¤y nß¾c tôi u¯ng, 
L¤y ruµng tôi cày, 
L¤y ð¥y bát c½m, 
L¤y r½m ðun bªp. 

 
 

• Câu ð¯ vui.  
 
 - Ngß¶i vui tôi cûng vui theo, 
   Ngß¶i bu°n, tôi cûng bu°n theo v¾i ngß¶i.  
 
 - Mùa nào nóng bÑc trong nåm, 
   Ngß¶i ði ð±i gió, ngß¶i thåm quê nhà ?  
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• Lu§n vån: 
Viªt Thß 

 
Ð« tài:    Nhân d¸p Tªt, em hãy viªt thß v« thåm ông bà · Vi®t Nam. 
 
 

Bài lu§n mçu 
 
San Jose, ngày... tháng... nåm... 
 

Kính thßa ông bà, 
 

Nhân d¸p ð¥u nåm, cháu viªt thß này v« kính thåm ông bà. 
 

Tªt Nguyên Ðán nåm nay ðúng vào các ngày cu¯i tu¥n nên gia ðình cháu bên 
này ðón Tªt r¤t vui.  M°ng mµt Tªt, cä nhà ði l chùa Kim S½n.  – chùa r¤t ðông 
ngß¶i, b¯ m© g£p ðßþc nhi«u bÕn bè cùng gia ðình cüa h÷.  Sang ngày m°ng 
hai, cháu ðßþc b¯ m© ch· ði hµi chþ Tªt.  Hµi Tªt r¤t vui và náo nhi®t, có cä 
ngß¶i ngoÕi qu¯c cûng ði dñ næa.  Cháu thích nh¤t là bu±i tuy¬n lña thiªu nhi 
tài s¡c. Nåm nay em Tâm cûng ði dñ thi và may m¡n ð§u hÕng ba.  Cä nhà ð«u 
vui m×ng.  Chi«u m°ng ba Tªt, sau khi cúng xong, m© ðã ðßa cháu ði chúc Tªt 
cô giáo · g¥n nhà. 
Hôm nay em Tâm và cháu ðã ði h÷c tr· lÕi bình thß¶ng.  Chúng cháu thi xong kì 
mµt · trß¶ng MÛ và kì thi giæa khóa · trß¶ng Vi®t Ngæ Vån Lang.  Cä gia ðình 
cháu ð«u r¤t vui khi ðßþc biªt ông bà, các bác, các anh ch¸ và cô Thu ð«u mÕnh 
khöe.  B¯ m© cháu vçn thß¶ng nh¡c ðªn ông bà và k¬ chuy®n gia ðình ngày còn 
· quê nhà cho chúng cháu nghe næa. 
 

Nåm m¾i, cháu xin c¥u chúc ông bà và m÷i ngß¶i trong gia ðình ðßþc mÕnh 
khöe, vui vë và g£p nhi«u ði«u may m¡n.  Cháu xin hÑa v¾i ông bà trong nåm 
nay cháu luôn luôn vâng l¶i b¯ m© và c¯ g¡ng h÷c hành ð¬ làm vui lòng ông bà 
và b¯ m©.  Cháu mong có d¸p v« thåm ông bà mµt l¥n næa. 
 

Kính thß, 
Cháu yêu quý cüa ông bà. 
 

Nguyn Th¸ Nhß Mai 
 
• T§p làm vån. 
 

Hãy viªt thß v« Vi®t Nam k¬ chuy®n cho ông bà biªt em ðang h÷c tiªng Vi®t tÕi 
trß¶ng Vån Lang nhß thª nào. 
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Bài làm · nhà 11 
 

• Chép lÕi và thêm d¤u. 
 

Tình Yêu Quê Hß½ng Dân Tµc 
 

1. Ao sen, gian mß½p, luy tre, 
Nh¡c chi nhung chon ði ve nam xua. 
Ð¥u xanh  ðo ay ðang vßa, 
Ru nhau chui lách  dau thua vao vuon. 
Ôi que huong ! Hoi que huong ! 
Noi sao cho xiet niem thuong noi long. 

 
2. Chim khong ðánh chim cung mot to, 

Trau mot chuong khong no huc nhau. 
Cung chung mot giot mau ðao, 
N½ nao ban nß½c, n½ nao hai dan ! 

 
         Ca dao 
 
 
• Bài t§p. 
 
1- Hãy viªt lu§t b¢ng tr¡c bài ca dao s¯ 1 · trên và cho biªt th¬ th½ gì ? 
 
2- Tìm ðÕi ý bài ca dao s¯ 2. 
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• T§p ð÷c. 
 

Thß M© G·i Cho Con 
 

Sài Gòn, ngày ... tháng ... nåm ... 
 

Lan ½i ! Con hãy nghe m©.  Thïnh thoäng nên b¾t mµt vài ð°ng trong túi ti«n cüa 
con ð¬ giúp ðÞ ngß¶i già không ch¯n nß½ng thân, ngß¶i m© không ðü sæa nuôi 
con ... ho£c sån sóc ðÑa trë không m© không cha. 
Con có nh§n th¤y quanh chúng ta thß¶ng có kë nghèo khó không ?  Sñ b¯ thí 
cüa ngß¶i l¾n chßa ðü xoa d¸u n²i kh± cüa h÷.  Mà sñ quan tâm giúp ðÞ cüa 
tu±i trë lÕi là ngu°n an üi, sñ v² v« ðáng quý h½n.  Vì m²i l¥n các con ðem cho 
thì nhß ð°ng ti«n kèm v¾i nø cß¶i tß½i n· nhß hoa khiªn h÷ ¤m lòng, v½i b¾t 
n²i kh±. 
Con ½i ! Con phäi biªt con có ðü cä, chÑ kë khó thì thiªu t¤t cä.  Khi con mong 
ðßþc sung sß¾ng nhi«u h½n næa thì ngß¶i nghèo chï c¥u sao cho khöi chªt ðói, 
chªt lÕnh. 
Mu¯n cho ngß¶i ta khöi chê con là mµt kë vô tình thì t× nay v« sau con ð×ng ði 
ngang qua kë xin ån mà không cho gì, dù chï là mµt cái nhìn trìu mªn, nghe con!  

 

M© con. 
 

Phöng theo  Tâm H°n Cao Thßþng  
(Hà Mai Anh d¸ch) 

 
 
• Giäi nghîa và ð£t câu: 
 

b¯ thí   -   v² v«   -   vô tình 
 
• Tìm ðÕi ý bài trên. 
 
• T§p làm vån: 
 

Sau khi ð÷c  "Thß M© G·i Cho Con"  · trên, em hãy viªt thß trä l¶i m©. 
 
• Thâu bång. 

 

Thâu vào bång cassette m²i bài hai l¥n ð¬ nµp cho th¥y cô ch¤m ði¬m t§p 
ð÷c:  "Ðêm L¸ch SØ" và "Thß M© G·i Cho Con". 
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BÀI M¿—I HAI 
 
• Chính tä - T§p ð÷c. 

T± Qu¯c 
 
Khi còn nhö t± qu¯c ð¯i v¾i ta, trß¾c hªt chï · trong phÕm vi  mµt cái nhà mà 
ð°ng bào lúc ¤y ta chï biªt có cha m©, anh em và nhæng thân gia quyªn thuµc  
cüa ta mà thôi. 
 

Ta yêu cái nhà ðó chï thu¥n  b¢ng tình cäm, h ai ðem ta ði xa thì ta nh¾, ðem 
v« g¥n thì ta vui m×ng nhßng t¸nh  không biªt vì ðâu mà vui mà nh¾ cä. 
R°i theo th¶i gian mà l¾n khôn, nh¶ ån h÷c mà tß tß·ng , nhãn gi¾i  cüa ta cûng 
càng ngày càng rµng m·, vßþt qua ðßþc cái ngÕch cØa  trß¾c nhà, cái b¶ ranh  
làng xóm mà hi¬u rõ ð¤t nß¾c bao la  và âu yªm  ð°ng bào, ð°ng chüng.  Ta 
nh¶ có bài h÷c l¸ch sØ mà biªt t¾i cái quá khÑ cüa t± qu¯c ta; cûng nß¾c non 
này, cûng phong cänh ¤y, mà ông cha ta ðã t×ng có sinh hoÕt, có tß tß·ng; có 
khi thái bình vô sñ  mà v¸nh nguy®t ngâm phong; có khi xã t¡c  lßu vong  mà 
máu ðào giµi  ð¤t. 
 

B·i thª cái tình ta ð¯i v¾i t± qu¯c có th¬ g°m ðßþc hªt cä m÷i m¯i thâm tình 
khác cüa ta.  Yêu cha m©, mªn anh em, thß½ng bÕn bè, nh¤t thiªt  ð«u là nhæng 
bài h÷c dÕy cho tâm h°n ta biªt yêu mªn, thß½ng xót cái giang s½n t± qu¯c cüa 
ta v§y. 

 
Thiªu S½n 

 
Giäi nghîa: 
 
- T± qu¯c:  Ð¤t nß¾c t± tiên ta gây dñng nên và truy«n lÕi cho chúng ta. - PhÕm vi:  
Vòng gi¾i hÕn cüa mµt cái gì. - Thân gia quyªn thuµc:  H÷ hàng thân thuµc trong nhà. -  
Thu¥n:  R£t mµt thÑ, không lµn thÑ khác.  - T¸nh:  Tuy®t nhiên. -  Tß tß·ng:  Ý nghî sâu 
s¡c. - Nhãn gi¾i:  T¥m con m¡t. -  Cái ngÕch cØa:  Ph¥n g² n¢m dß¾i ngßÞng cØa - Cái 
b¶ ranh:  B¶ ngån ð¬ làm gi¾i hÕn. -  Bao la:  R¤t rµng, mênh mông. - Âu yªm:  Bi¬u lµ 
tình thß½ng yêu. -  Ð°ng chüng:  Cùng nòi gi¯ng. - Thái bình:  Bình an, không có gi£c 
giã. - Vô sñ:  Không có vi®c gì làm, ränh rang -  Ngâm:  Ð÷c v¾i gi÷ng lúc lên cao, lúc 
xu¯ng th¤p -  V¸nh:  Ngâm nga. - Nguy®t:  Trång. -  Phong:  Gió. - V¸nh nguy®t ngâm 
phong:  Ngâm nga v¾i trång và gió. Ý nói cái thú cüa nhà th½.  - Xã t¡c:  Ð¤t nß¾c, qu¯c 
gia. - Lßu vong:  Tan m¤t, trôi giÕt nay ðây mai ðó, lìa xa ch² ·.  - Giµi:  TÕt, ð± mÕnh 
xu¯ng.  - Nh¤t thiªt:  T¤t cä, hªt thäy. 
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• Bài t§p. 
 
I  - Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi. 
Th¥y cô chia h÷c sinh ra nhi«u toán ð¬ trao ð±i ý tß·ng theo các câu höi sau: 
 

1- Khi còn nhö, t± qu¯c ð¯i v¾i ta là gì ? 
2- Khi khôn l¾n, t± qu¯c là gì ? 
3- Nh¶ l¸ch sØ chúng ta hi¬u ðßþc công lao cüa t± tiên nhß thª nào ? 
4- M²i ngß¶i ð¯i v¾i t± qu¯c có nhæng thÑ tình nào ? 
5- Tìm ðÕi ý bài trên. 

 
II - Phân bi®t :       Dµi  và  giµi,  biªt  và  biªc 
 

Dµi:    Dµi nß¾c, vang dµi, dµi lÕi. 
Giµi:   Giµi (ð± t× trên cao xu¯ng nhi«u và mÕnh), giµi nß¾c, giµi lØa. 
Biªt: Quen biªt, hi¬u biªt, biªt ½n, biªt ði. 
Biªc: Biªc (có màu xanh thçm), nß¾c biªc, xanh biªc, m¡t biªc.  
 

-  Ði«n tiªng vào ch² tr¯ng cho hþp nghîa:   
 

1- Trái banh va vào tß¶ng và b¸  _______ tr· lÕi. 
2- Má em  _______ nß¾c ð¬ rØa sân trß¾c nhà. 
3- Vào mùa thu, nß¾c h° xanh _______. 
4- ThÑc lâu m¾i  _______  ðêm dài. 
     – lâu m¾i biªt là ngß¶i có nhân. 

 

-  Ð£t câu có nhæng tiªng:       giµi   -   dµi   -   biªc   -   biªt 
 
III - Phân bi®t d¤u höi, ngã:     M–   và   M³ 
  

M·:    M· cØa, m· hµi, m· màn, m· c¶ trong bøng (r¤t m×ng). 
MÞ:    MÞ bò, mÞ heo, th¸t mÞ. 
 

- Thêm d¤u trên các tiªng in nghiêng: 
 

1-  Hàng nåm, · hµi chþ Tªt ð«u có  m½  cuµc thi ð¯ vui ð¬ h÷c. 
2-  Ép d¥u, ép m½,  ai nÞ ép duyên. 
3-  T± tiên chúng ta có công  m½  mang b¶ cõi v« phß½ng nam. 
4- Th¸t  m½  dßa hành câu ð¯i ðö, 
     Cây nêu, tràng pháo, bánh chßng xanh.              (Ca dao) 
5- Má em d£n không nên ån nhi«u th¸t  m½ .  

 

- Ð£t câu có nhæng tiªng:      m·    -    mÞ 
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• Vån phÕm. 
 

Thành Ph¥n cüa Mµt Câu 
 
Mu¯n viªt mµt câu vån, chúng ta kªt hþp nhi«u t× m¾i din ðÕt tr÷n ý.  Có câu 
ng¡n, có câu dài. 
Chæ cái ð¥u câu phäi ðßþc viªt hoa.  Cu¯i m²i câu c¥n có d¤u ch¤m. 
 

Thí dø: 
1- Tôi h÷c vån phÕm tiªng Vi®t. 
2- Hàng tu¥n tôi h÷c tiªng Anh · trß¶ng MÛ và h÷c thêm tiªng Vi®t · trß¶ng 

Vi®t Ngæ Vån Lang. 
 

Theo thí dø trên, câu s¯ 1 là câu ðµc l§p.  Câu s¯ 2 g°m hai ý hþp lÕi: câu chính 
n¯i v¾i câu phø b¢ng tiªng "và". 
 

I- Câu ðµc l§p: 
- Thành ph¥n câu ðµc l§p thß¶ng g°m có: Chü t×  /  ðµng t×  /  túc t× 

Thí dø:   -  Bé / ån / c½m 
        -  Tôi / h÷c / vån phÕm tiªng Vi®t 
- Ngoài ra, câu ðµc l§p có th¬ viªt không c¥n chü t× ho£c túc t× mà ý vçn   
ð¥y ðü.  

Thí dø:   
-  Hãy hát / lên !  (không có chü t×) 
-  Ði / ðâu v§y ?  (không có chü t×) 
-  Nó / hát.  (không có túc t×) 
-  Tôi / v¨. (không có túc t×) 

 
II-  Thành ph¥n cüa mµt câu chính và câu phø: 
Câu chính phäi c¥n ðªn câu phø m¾i hµi ðü ý  vì câu phø b± túc cho rõ ý mu¯n 
din tä cüa câu chính chßa tr÷n ý. 
Ð¬ kªt hþp hai hay nhi«u ý tß·ng trong mµt câu vån, c¥n phäi dùng d¤u n¯i 
ho£c nhæng tiªng "n¯i" sau ðây: 
d¤u phäy, vì, thì, nhßng, mà, hay, ho£c, nªu ...thì, tuy ... nhßng v.v... 
Thí dø: 

- Th¥y cô giäng bài, h÷c sinh chåm chú nghe. (d¤u n¯i là d¤u phäy) 
- Tôi chåm h÷c vì tôi mu¯n ðßþc lên l¾p. (tiªng n¯i : vì) 
- Nªu ai cûng làm bài ð¥y ðü thì m÷i ngß¶i s¨ ðßþc ði¬m cao. (tiªng n¯i: 
nªu ... thì) 
- Em thích chÕy bµ hay em mu¯n b½i lµi ? (tiªng n¯i: hay) 
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• Ghi nh¾. 
Câu ðµc l§p thß¶ng ng¡n h½n câu chính và câu phø hþp lÕi. Chæ m²i ð¥u câu 
phäi ðßþc viªt hoa và cu¯i câu phäi có d¤u ch¤m hªt câu. 
 
• Bài t§p. 
1- GÕch dß¾i nhæng d¤u n¯i ho£c tiªng n¯i giæa câu chính v¾i câu phø trong 

ðoÕn vån dß¾i ðây: 
"... Tôi trèo lên ðïnh ð°i, ng°i trên nhæng täng ðá quay nhìn kh¡p b¯n 
phß½ng.  Khi n¡ng ðã b¡t ð¥u gay g¡t và cö ðã m«m nóng dß¾i gót chân, tôi 
thong thä xu¯ng, ði len löi vào các vß¶n chè, s¡n, r°i ðªn b¶ sông tìm mµt 
ch² bóng mát nghï ng½i.  Tôi ngä ngß¶i trên cö, n¢m m½ màng, ðªm tiªng 
kêu cüa chim gáy · t§n ðâu xa xa." 

ThÕch Lam 
 
2- Hãy viªt hai câu ðµc l§p v¾i m²i trß¶ng hþp khác nhau sau ðây: 

a) Chü t×, ðµng t×, túc t×. 
b) Chü t×, ðµng t×. 
c) Ðµng t×, túc t×. 

 
Cách Dùng Tiªng " Mà " 

 
I- Tiªng "mà" chï sñ trái ngßþc giæa hai ý trong mµt câu. 

Thí dø:     -  Bé Oanh tuy còn nhö mà h÷c r¤t giöi. 
-  Trái cam này còn xanh mà ðã ng÷t. 

 
II- Tiªng "mà" dçn mµt ph¥n câu dùng làm rõ danh t× ðÑng trß¾c. 

Thí dø:     -  Quy¬n sách mà tôi cho anh mßþn, có nhi«u truy®n hay l¡m. 
    (mà tôi cho anh mßþn  dùng ð¬ chï rõ quy¬n sách) 

 
III- Tiªng "mà" n¯i hai ph¥n câu chï hai công vi®c.  Công vi®c trß¾c sØa soÕn 
cho công vi®c sau. 

Thí dø:     -  Các em lên ðây mà xem cho rõ. 
-  Các em m· v· ra mà chép bài. 

 
• Bài t§p. 
 
1- Viªt lÕi t¤t cä nhæng câu có tiªng "mà" trong bài "T± Qu¯c" trang 71 và phân     
     bi®t m²i tiªng ðã ðßþc dùng trong trß¶ng hþp nào ? 
2- Ð£t ba câu có tiªng "mà" theo ba trß¶ng hþp v×a h÷c trên. 
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Bài làm · nhà 12 
 
 
• Chép lÕi và thêm d¤u. 

 
Thß M¶i BÕn Dñ Sinh Nh§t 

 
Milpitas, ngày ... tháng ... nåm ... 
 
Mai mªn, 
 
Lan Hß½ng moi Mai toi chung vui sinh nhat cua Lan Huong vao chieu thu bay 
nay, ngay 9 thang 4 lúc 4 gio chieu. 
 
Ða lau khong gap Mai tu khi ban ði hoc o tieu bang xa.  Sau ngay tien ban 
chuyen truong, Lan Hß½ng cam thay mat mat hay thieu thon mot cai gi trong 
nhieu tuan le.  Rat mong gap lai ban va ðong thoi muon ðuoc nghe ke lai viec 
hoc hanh trong thoi gian qua cua ban.  Lan Hß½ng rat can hoc hoi kinh nghiem 
cua Mai. 
 
The nao ban cung toi du cho vui va ðe h÷p mat cac ban cua chung minh o 
truong cu nua. 

 
BÕn thân, 

Lan Hß½ng 
 

T.B:    Ban nen toi truoc gio ða ðinh 
 cang som cang tot.  Chung minh 
 co nhieu thoi gio noi chuyen hon. 
 
• Ca dao. 
 

- M¤y ai là kë không th¥y, 
Thª gian thß¶ng nói: ð¯ mày làm nên ? 
 
- Theo ðòi cûng th¬ bút nghiên, 
Thua em kém ch¸ cûng nên h± mình. 
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• T§p ð÷c. 
 

Tiªng Võng 
 
Trong nhà lá t¯i tåm l£ng l¨, 
Tiªng ngáy ð«u nhè nh© bay ra. 
Võng ðang ch§m chÕp kh¨ ðßa, 
Ru hai bà cháu say sßa mµng dài ... 
Cháu b²ng cña, dçy hoài khóc ðói, 
Tïnh gi¤c m½, bà vµi hát lên: 
"À ½i ..." m¤y tiªng r°i im ... 
 

Bàng Bá Lân 
 
 
 
• Giäi nghîa và ð£t câu: 
     

l£ng l¨   -   ch§m chÕp   -   say sßa  
 
• Tìm ðÕi ý bài trên 
 
• T§p làm vån. 
 

Ông bà · ti¬u bang xa, em hãy viªt thß thåm höi và k¬ sinh hoÕt thß¶ng ngày 
cüa gia ðình em. 

 
• Thâu bång. 

 Thâu vào bång cassette m²i bài hai l¥n ð¬ nµp cho th¥y cô ch¤m ði¬m t§p 
ð÷c:  "T± Qu¯c" và "Tiªng Võng". 
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BÀI M¿—I BA 
 
 

• Chính tä - H÷c thuµc lòng. 
 
 

L¶i Cäm TÕ 
 
Hôm nay, khóa h÷c v×a xong, 
Con xin ghi lÕi t¤m lòng biªt ½n. 
 
Th¥y cô khó nh÷c không s¶n, 
DÕy con viªt, ð÷c, tiªn h½n trß¾c nhi«u. 
DÕy con nß¾c Vi®t mªn yêu, 
Quê cha ð¤t t±, bao nhiêu thâm tình .!.!.! 
 
Và bao bè bÕn t¯t lành, 
Giúp con h÷c t§p, chân thành  mªn thß½ng. 
Cho con b¡t chß¾c, nhæng gß½ng, 
Chuyên c¥n, chåm chï, khiêm nhß¶ng, thäo ngay.!.!.! 
 
M© cha là bÕn, là th¥y, 
Cha khuyên l¨ phäi, ði«u hay m÷i ðß¶ng. 
Ng÷t ngào  l¶i m© yêu thß½ng, 
Vui bu°n có m©, ðªn trß¶ng m© ðßa .!.!.! 
 
Công ½n k¬ m¤y cho v×a ! 
Nguy®n xin ð«n ðáp, s¾m trßa ghi lòng. 

 
 
 
Giäi nghîa: 
 
- Không s¶n:  Không dao ðµng, không nao núng trß¾c khó khån.  - Thâm tình:  Tình 
thân g¡n bó.  - Chân thành:  Thành th§t ngay thÆng.  - Khiêm nhß¶ng:  Nhún nhß¶ng, 
giän d¸, nhö bé.  - Thäo ngay:  Ngay thÆng, thäo thu§n (ð¯i v¾i ngß¶i trên).  - Ng÷t ngào:  
Êm ái, bùi tai.  
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• Bài t§p. 
 

I  - Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi. 
Th¥y cô chia h÷c sinh ra nhi«u toán ð¬ trao ð±i ý tß·ng theo các câu höi sau: 
 

1- Theo bài th½ trên, hãy k¬ vi®c làm cüa th¥y cô. 
2- Em h÷c höi nhæng gì t× bÕn bè ?  
3- Em biªt ½n cha m© nhß thª nào ?  
4- Tìm ðÕi ý bài trên. 

 
II - Phân bi®t :      l¥n   và   lành,  b¡c   và   b¡t 
 

L¥n:    L¥n lßþt, l¥n này, l¥n khác... 
Lành:   Lành hay dæ, lành b®nh, lành mÕnh... 
B¡c: Phß½ng b¡c, sao B¡c Ð¦u, b¡c c¥u, b¡c thang... 
B¡t: B¡t tay, b¡t nÕt, b¡t chß¾c, b¡t cóc ...  

 
-  Ði«n tiªng vào ch² tr¯ng cho hþp nghîa: 
 

1-  L¥n trß¾c b¸ ðau,   _______  sau xin ch×a. 
2-  Lá _______  ðùm lá rách.                                  (Tøc ngæ) 

 3- Mu¯n sang thì  _______  c¥u ki«u. 
     Mu¯n con hay chæ phäi yêu mªn th¥y.             (Ca dao) 
4-  Con ½i   _______  chß¾c nhæng gß½ng, 
     Chuyên c¥n, chåm chï, khiêm nhß¶ng, thäo ngay. 

 
- Ð£t câu có nhæng tiªng:       l¥n   -   lành   -    b¡c   -   b¡t 
 
III - Phân bi®t d¤u höi, ngã :      XÄ   và   XÃ 
 

Xä:    Xä h½i, hï xä, xä thân, xä rác ... 
Xã:    Làng xã, th¸ xã, xã giao, s½n hà xã t¡c (ð¤t nß¾c), xã hµi h÷c ... 
 

- Thêm d¤u trên các tiªng in nghiêng: 
 

1- Trong m²i bu±i h÷c, h÷c sinh có nØa gi¶ nghï  xa  h½i. 
2- Anh Ba ðang h÷c ngành  xa  hµi h÷c. 
3- Trong l¸ch sØ nß¾c nhà có biªt bao anh hùng ðã  xa  thân vì nß¾c. 
4- Tªt nåm nay có cuµc din hành l¾n tÕi th¸  xa  San Jose.  

 
- Ð£t câu có nhæng tiªng:        xä    -    xã  
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• T§p làm th½. 

Viªt lÕi 4 câu dß¾i ðây thành bài th½ løc bát: 
 

Ch¾ Nên U¯ng Rßþu 
 

Rßþu là ch¤t ðµc hÕi ð¶i chúng ta. 
Làm cho tan cØa nát nhà nhß ch½i. 
Rßþu vào tàn phá thân ta, 
Ch¾ nên u¯ng rßþu ai ½i, 

 
• T§p ð÷c. 

Dòng Máu Vi®t Nam 
 

Dòng máu Vi®t Nam lßu chäy  trong thân th¬ ta, cûng là dòng máu n¯i kªt 
nhæng thª h®  ngß¶i Vi®t kª tiªp nhau t× ngày l§p qu¯c.  Dòng máu ¤y, cµng v¾i 
tinh th¥n và nªp s¯ng dân tµc, tÕo cho mµt bän th¬  Vi®t Nam. 
 

Sinh ra và l¾n lên trong gia ðình Vi®t Nam, h¤p thø  mµt n«n giáo døc Vi®t Nam, 
bän th¬ ta v×a mang s¡c thái chung cüa dân tµc, v×a mang nhæng nét ð£c thù 
cüa riêng ta. 
Nay ðua ðòi, chÕy theo nªp s¯ng m¾i, ch¯i t× nhæng gì mình v¯n có, ta tr· 
thành vong thân, dù thân ta vçn còn ðó.  Máu lßu thông trong huyªt quän vçn là 
máu ðö.  Óc ta, tim ta vçn là tim óc ðó.  Nhßng ta không còn là ta næa.  Ta ðánh 
m¤t ta và mµt sÑc mÕnh khác chi ph¯i  kiªp s¯ng ta. 
 

Ðó là ni«m ðau l¾n lao, khüng khiªp nh¤t cho nhæng ai còn tim óc. 
                     Quyên Di 

  
Giäi nghîa: 
 

-  Lßu chäy:  Chäy thông qua.   -  Thª h®:  Dòng dõi tiªp n¯i t× ð¶i này ðªn ð¶i kia.  -  
L§p qu¯c:  Dñng nß¾c. -  Bän th¬:  Th¬ xác chính, ngu°n g¯c, g¯c gác.  -  H¤p thø:  Thu 
hút, ch¸u änh hß·ng.  -  Ð£c thù:  Tính ch¤t riêng bi®t.  -  S¡c thái:  Màu s¡c tßþng 
trßng cho tính ch¤t.  -  Vong thân:  M¤t chính bän thân ta.  -  Chi ph¯i:  Có tác døng 
hay änh hß·ng mÕnh t¾i ... 
 
 

• Bài t§p: 
 

1. Tìm chü t×, ðµng t× trong câu ð¥u cüa bài trên. 
2. Tìm ðÕi ý cüa bài này. 
3. Hãy viªt bài th½ "L¶i Cäm TÕ" trang 77 b¢ng vån xuôi. 
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• Vi®t sØ. 
Nhà Nguyn (1802-1954) 

 

Nåm 1785, sau khi quân Xiêm b¸ vua Quang Trung ðánh bÕi, Nguyn Ánh chÕy 
sang Xiêm La (Thái Lan) và nh¶ giám møc Bá Ða Lµc (Pigneau de Bêhaine) 
mang con trai là Hoàng TØ Cänh cùng qu¯c ¤n, qu¯c thß ð¬ giám møc ðÕi di®n 
kí hi®p ß¾c Versailles ngày 28-11-1787 c¥u xin chính phü Pháp giúp Nguyn Ánh 
ðánh chiªm lÕi Vi®t Nam. Hi®p ß¾c không ðßþc thi hành vì T±ng Tr¤n Pháp · 
„n Ðµ ch¯ng ð¯i. Th¤y v§y, giám møc Bá Ða Lµc v« Pháp tuy¬n mµ lính ðánh 
thuê. Trong th¶i gian này Nguyn Ánh tr¯n v« Vi®t Nam, tuy¬n binh lính · Hà 
Tiên và ðánh chiªm Long Xuyên, Sa Ðéc, Vînh Long và thành Gia Ð¸nh. Nåm 
1788, giám møc Bá Ða Lµc tr· lÕi v¾i hai tàu chiªn và các lính ðánh thuê t¾i Sài 
Côn (Sàigòn) v¾i nhi«u vû khí. TÕi ðây mµt s¯ võ quan Pháp giúp Nguyn Ánh 
cäi t± lÕi vi®c binh b¸ theo l¯i Tây phß½ng. Sau ðó cÑ ðªn mùa gió n°m, Nguyn 
Ánh cho thuy«n theo gió ra ðánh Quy Nh½n, r°i ðªn mùa gió b¤c thì lÕi rút quân 
v«. Th¶i ðó thß¶ng g÷i là "gi£c mùa". 
Sau khi vua Quang Trung m¤t, thái tØ Quang Toän m¾i 10 tu±i lên n¯i ngôi. Các 
quan trong tri«u b¡t ð¥u chia bè phái và nh¶ v§y Nguyn Ánh chiªm lÕi ðßþc cä 
nß¾c. Nåm 1802, Nguyn Ánh lên ngôi vua l¤y hi®u là Gia Long và ð±i tên nß¾c 
là Vi®t Nam.  
Giäi nghîa: 
-  Qu¯c ¤n:  Con d¤u cüa nhà vua dùng ð¬ kí tên.  -  Qu¯c thß:  Thß cüa ngß¶i ðÑng 
ð¥u mµt nß¾c này gØi cho ngß¶i ðÑng ð¥u mµt nß¾c khác.  -  Giám møc:  ChÑc s¡c do 
giáo hoàng phong cho mµt giáo sî có nhi®m vø coi vi®c ðÕo trong mµt ð¸a ph§n ð°ng 
bào công giáo. -  Cäi t±:  T± chÑc và sØa ð±i lÕi c½ quan chính quy«n.  
Câu höi: 
1- Nguyn Ánh nh¶ Bá Ða Lµc ðÕi di®n kí hi®p ß¾c v¾i Pháp ð¬ làm gì ? 
2- TÕi sao th¶i ðó ngß¶i ta g÷i quân lính cüa Nguyn Ánh là "gi£c mùa"  ? 
3- Quân lính cüa Nguyn Ánh ðßþc tÕo nên nhß thª nào ? 
4- Nguyên nhân nào giúp cho Nguyn Ánh th¯ng nh¤t ðßþc ð¤t nß¾c ? 
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Bài làm · nhà 13 
 

• Chép lÕi và thêm d¤u. 
 

ÐÑc Tính Hi Sinh  
 

1- Ðôi ben bac me cung gia, 
Lay anh hay chu ðe ma cay trong. 
Mua he cho chi mua ðong, 
Mua nao thÑc ay cho ch°ng ra ði. 
Het gao thiªp lai ganh ði, 
Hoi tham chang hoc ½ thi n½i nao ? 
Hoi tham ðen ngo thi vao, 
Tay ðat ganh xuong, mung chao:  Thßa anh ! 

 
2- Anh ði em o lai nha, 

Hai vai ganh vac me gia con tho. 
L¥m than bao quän  nang mua, 
Anh ði, anh lieu chen ðua voi ðoi. 

 
Ca dao 

 
• Hãy viªt lÕi bài ca dao s¯ 1 b¢ng vån xuôi. 
 

•  Tìm ðÕi ý bài ca dao s¯ 2. 
 

• Ð¯ vui Vi®t sØ. 
 

Tu±i già nhßng sÑc chßa già, 
Vung gß½m B¡c tiªn, quân nhà T¯ng tan. 
Xuôi Nam, Chiêm qu¯c kinh hoàng, 
Th½ th¥n mµt áng, l¶i vàng còn ghi. 
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• T§p ð÷c. 
 

Vi®c Nghîa 
 

Cüa là tr÷ng mà nghîa lÕi ðáng tr÷ng h½n.  Vì cüa có khi hªt, ch¾ nghîa còn mãi 
mãi. 
 
Ngß¶i ta lúc ðã giàu có thß¶ng hay kiêu cång, coi khinh kë khác.  Tß·ng nhß ðã 
ng°i trên ð¯ng vàng, ð¯ng bÕc, cho là sung sß¾ng su¯t ð¶i.  Ta ch¾ nên c§y l¡m 
cüa mà gây nên nhæng chuy®n b¤t bình, thù oán v¾i m÷i ngß¶i.  Lúc giàu có lÕi 
càng nên ån · làm sao cho ngß¶i thân, kë s½ quý mªn, ð¬ phòng khi suy biªn 
còn có ch¯n nß½ng nh¶. 
 
Còn vi®c nghîa là nhæng vi®c làm phäi có ích lþi chung.  Chï có vi®c nghîa m¾i 
th¤m lòng ngß¶i và khiªn cho m÷i ngß¶i nh¾ mãi vì nhæng hành ðµng t× thi®n 
công bình luôn luôn tô ði¬m cho ð¶i b¾t kh± thêm vui. 
 

Theo  Nguyn Vån Ng÷c 
 
 
 

• Giäi nghîa và ð£t câu: 
 

kiêu cång   -   b¤t bình   -   t× thi®n 
 

• Tìm ðÕi ý bài trên. 
 
• T§p làm vån: 

 

Hãy tìm và chép mµt ðoÕn vån ca tøng vi®c nghîa. 
Thí dø nhß:  CÑu giúp ngß¶i nghèo ðói, giúp ngß¶i b¸ nÕn thiên tai bão løt, 
ðµng ð¤t hay bênh vñc kë yªu ðu¯i ....  

 
• Thâu bång. 

 

Thâu vào bång cassette m²i bài hai l¥n ð¬ nµp cho th¥y cô ch¤m ði¬m t§p 
ð÷c:  "L¶i Cäm TÕ" và "Vi®c Nghîa". 
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BÀI M¿—I B¯N 
 

• Chính tä - T§p ð÷c. 
M© Tôi 

 
Sáng nay, cô giáo Mai Nhß Ng÷c t¾i thåm, cha tôi nh§n th¤y tôi ðã nói mµt câu 
vô l v¾i m©.  Vì thª, cha ðã rån  tôi b¢ng lá thß cäm ðµng sau ðây: 
 

"Trß¾c m£t cô giáo cüa em con, con ðã vô l v¾i m©.  An ½i! L¥n sau không ðßþc 
thª næa !  Thái ðµ  h²n hào cüa con ðã xuyên th¤u trái tim cha nhß mµt mûi 
dao.  Cha còn nh¾ m¤y nåm trß¾c ðây, m© ðã thÑc su¯t ðêm · bên cÕnh giß¶ng, 
nghe h½i con th·, m© ðã lo l¡ng vô ng¥n và m²i khi nghî ðªn phäi xa lìa con yêu 
thì lÕi søt sùi.  Con ½i ! Trong ð¶i con, s¨ có nhæng ngày bu°n r¥u, thäm ðÕm, 
nhßng cái ngày bu°n thäm nh¤t, chính là ngày con m¤t m©. 
 

R°i ðây khi trß·ng thành, nhæng cuµc ph¤n ð¤u s¨ rèn luy®n con nên ngß¶i 
mÕnh m¨.  Con s¨ không bao gi¶ quên ðßþc hình änh cüa m©.  Con ß¾c gì lÕi 
ðßþc nghe th¤y tiªng êm ái và trông th¤y nét m£t hi«n t× cüa m© con.  H°i 
tß·ng  lÕi nhæng lúc ðã làm cho m© phäi mªch lòng, con bu°n l¡m.  Lòng h¯i 
h§n c¡n rÑt con. Nên nh¾ r¢ng lòng hiªu thäo là mµt b±n ph§n thiêng liêng cüa 
con ngß¶i.  Quân giªt ngß¶i mà biªt tôn kính cha m©, cûng còn mµt ði¬m thành 
thñc trong tâm.  Ngß¶i dù sang tr÷ng mà xúc phÕm ðªn m© là kë th¤p hèn và 
không có nhân cách. 
 

An ½i !  Hãy ðªn xin l²i m© ði, ð¬ m© hôn con, cho cái hôn ¤y xóa sÕch vªt nh½ · 
trên trán con.  Lòng cha vçn yêu con, vì con là m¯i hi v÷ng quý báu nh¤t ð¶i 
cha.  Nhßng cha thà không có con còn h½n là có ðÑa con · bÕc v¾i m©!" 

 
                        Cha con 
 
                   Theo  Edmond De Amicis 

                              (Hà Mai Anh d¸ch) 
 
Giäi nghîa: 
- Rån:  DÕy bäo, ngån c¤m.  - Thái ðµ:  Vë m£t, cØ chï, dáng ði®u cüa mµt ngß¶i. - Vô 
ng¥n:  Cñc kì, không có gì sánh k¸p.  - Søt sùi:  Mu¯n d¤u sñ cäm xúc nhßng không 
ðßþc, phäi khóc. - Thäm ðÕm:  Héo hon, bu°n thäm. - Trß·ng thành:  L¾n khôn -  Ph¤n 
ð¤u:  Hång hái, ch¯ng ch÷i.  - H°i tß·ng:  Tß·ng nh¾ lÕi.  -  Mªch lòng:  Không v×a 
lòng.  - Thiêng liêng:  Ðáng tôn kính. -  Nhân cách:  Tß cách, ph¦m cách cüa con ngß¶i. 
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• Bài t§p. 
 
I- Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi. 
Th¥y cô chia h÷c sinh ra nhi«u toán ð¬ trao ð±i ý tß·ng theo các câu höi sau: 
 

1- Lí do nào khiªn cha viªt thß này ?  
2- Ngß¶i cha ðau kh± nhß thª nào khi th¤y con h²n v¾i m© ? 
3- Ngày bu°n thäm nh¤t trong ð¶i con là ngày nào ?  Vì sao ? 
4- Khi trß·ng thành, tÕi sao con s¨ nh¾ ðªn m© ? 
2- Ngß¶i con không có hiªu, vô l v¾i cha m© là ngß¶i thª nào ?  Em nghî 

sao v« ði«u này ? 
6- Khi ðã vô l v¾i m©, con phäi làm gì ? 
7- Tìm ðÕi ý bài trên. 

 
 
II- Phân bi®t:       DÀY   và   GIÀY,  ¿•C   và   ¿•T   
 

Dày:    B« dày, dày möng, dày cµm, dày dÕn (ch¸u ðñng ðßþc cñc kh±).  
Giày:   Giày dép (bi¬u hi®n ngß¶i sang tr÷ng), giày xéo (chà ðÕp). 
¿¾c:   Mong ß¾c, giao ß¾c (hÑa v¾i nhau), ß¾c ao (mong mu¯n). 
¿¾t:   ¿¾t d¥m, bánh ß¾t, chân ß¾t chân ráo (m¾i, chßa quen biªt). 

 
- Ði«n vào ch² tr¯ng: 
  

1- Cây cao thì gió càng lay, 
Càng cao danh v÷ng, càng  ________  gian nan. 

2- Ð¡ng cay ta phäi chung ph¥n, 
Có chân   _________  dép, em c¥n làm chi. 

3- Ngß¶i ta chân dép, chân  _________  , 
Em ðây làm løng cä ngày l¤m chân. 

4- C½m cha áo m© công th¥y 
Lo sao cho ðáng nhæng ngày   _______  mong. 

5- Tôi m¾i ðªn ðây, còn chân  _________  chân ráo, chßa biªt gì cä. 
 
- Ð£t câu có nhæng tiªng:      dày   -   giày   -   ß¾t   -   ß¾c 
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III - Phân bi®t d¤u höi, ngã:     V†N   và   V�N 
 

V¦n:  V¦n (cuµn lên làm ðøc), nß¾c v¦n, mây v¦n, v¦n ðøc. 
V¦n:  V¦n (r¯i r¡m, không nh¤t ð¸nh),nghî v¦n, x¦n v¦n.  
Vçn:  Vçn (y nhß trß¾c, cûng v§y), vçn còn, vçn nhß thª. 

          Vçn:  Vçn thÕch (v§t th¬ t× vû trø r½i vào trái ð¤t). 
 
- Thêm d¤u trên các tiªng in nghiêng 
 

1- Tiªc thay nß¾c ðã ðánh phèn,, 
     Mà cho bùn lÕi van  lên m¤y l¥n.            (Kim Vân Ki«u) 
2- Vi®c ðó ðã rõ ràng r°i, anh ð×ng höi vân  v½ næa. 
3- Ta v« ta t¡m ao ta, 
    Dù trong dù ðøc ao nhà vân  h½n. 
4- Hoa sen m÷c bãi cát l¥m, 
    Tuy r¢ng l¤m láp vân  m¥m hoa sen.  
5- Vân  thÕch là ðá do sao bång r½i xu¯ng ð¤t. 

 
- Ð£t câu có nhæng tiªng:       v¦n   -   vçn 
 
• M¦u chuy®n vui 

 

Young man, Ông Nói Hay L¡m 
 

Ông Yong Ik Kim, ngß¶i ÐÕi Hàn, là nhà vån tài danh, s¯ng · MÛ t× nåm 1948 ðã 
viªt dí döm: 

"....C½m nß¾c xong, tôi phäi lên bøc, nói chuy®n, m£c dù tiªng Anh cüa tôi còn 
quá d·.  Ch¡c chÆng có ai hi¬u tôi cä.  Bài nói chuy®n ch¤m dÑt, mµt bà cø 
ngß¶i MÛ t× cu¯i phòng tiªn lên, khen tôi: "Young man, ông nói hay l¡m, tôi 
thích l¡m!"  Tôi n· mûi cäm kích.  Tôi ân c¥n höi bà : "Thßa bà cß ngø tÕi vùng 
này Õ ? " 

Cø bà ðßa tay lên úp vào vành tai: "Xin l²i ông, tôi n£ng tai l¡m, không nghe chi 
hªt." 

Ðó là bài thuyªt trình ð¥u tiên cüa tôi trên ð¤t MÛ ðßþc mµt bà cø ðiªc khoái 
chí tØ." 

Võ Ðình d¸ch thu§t 
(Sao Có Tiªng Sóng) 
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• Lu§n vån: 
 

Viªt Thß 
 
Ð« tài:    B¯ em phäi ði làm xa, em hãy viªt thß thåm höi. 
 
 

Bài lu§n mçu. 
 
San Jose, ngày...  tháng...  nåm... 
 
Kính thßa b¯, 
 

B¯ m¾i xa nhà mµt tháng mà con cäm th¤y lâu nhß cä nåm v§y !  Hôm nay con 
viªt thß này ð¬ kính thåm b¯. 
 

Thßa b¯, b¯ vçn khöe và ði làm ð«u chÑ ?  Công vi®c làm · s· có nhi«u và m®t 
h½n trß¾c không h· b¯ ?  Sau khi ði làm v«, b¯ ån · ðâu ?  Có ngon mi®ng  
không ?  Chi«u thÑ bäy tu¥n trß¾c bà ngoÕi nói ð¬ khi nào b¯ v«, ngoÕi s¨ làm 
cua rang mu¯i cho b¯ và cä nhà cùng ån. 
– nhà m÷i ngß¶i trong gia ðình ð«u mÕnh khöe.  Ông ngoÕi m¾i tr°ng thêm 
m¤y ch§u hoa cúc vàng · trß¾c sân nhà trông r¤t ð©p.  Bé Oanh cÑ höi m© ðªn 
khi nào thì b¯ s¨ v«.  Hôm qua, m© ðã ðßa bà ngoÕi ði  bác sî ð¬ khám ð¸nh kì 
và l¤y thêm thu¯c.  Bác sî bäo sÑc khöe cüa bà ngoÕi vçn bình thß¶ng.  Chúng 
con vçn ði h÷c ð«u · trß¶ng MÛ và trß¶ng Vi®t.  Còn ba tu¥n l næa thì chúng 
con s¨ có kì thi giæa khóa · trß¶ng Vån Lang.  Con, Tâm và các bÕn cüa con ð«u 
hi v÷ng s¨ ðßþc lên l¾p ðó b¯ Õ. 
 

Con c¥u mong b¯ ðßþc nhi«u sÑc khöe và mau xong công vi®c ð¬ tr· v« v¾i 
chúng con. 
 

Kính thß, 
Con gái yêu cüa b¯. 
Nguyn Th¸ Nhß Mai 

 
 
• T§p làm vån: 
 

BÕn em phäi theo gia ðình d÷n ði n½i khác, em hãy viªt thß thåm höi. 
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Bài làm · nhà 14 
 
 
• Chép lÕi và thêm d¤u. 
 

C¥u Tuµt 
 
Bé Oanh, Tâm va Mai ðen vuon choi danh cho tre em. 
Tâm keo tay Oanh noi: 
- Chay mau lÕi cau tuot choi, ði em!  
Tâm leo len cau.  Oanh v¸n lan can leo len sau.  Mai can dan em: 
- Be Oanh khoan tuot nghe ! Ð½i anh Tâm tuot truoc, roi em se tuot sau. 
Tâm ngoi bep xuong san cau, tuot cham cham.  Oanh bat chuoc anh tuot theo.  
Xuong toi ðat, Oanh reo len: 
- Em ði cau tuot ðuoc roi, chi Mai ½i ! 
Mai va Tâm cung cuoi vui voi em cua minh. 
 
      Theo tài li®u Bµ Qu¯c Gia Giáo Døc, V.N.C.H 
     
 
• V¨ bän ð° Vi®t Nam: 

  

1- Ghi tên và v¸ trí 10 thành ph¯ l¾n. 
2- Ghi tên và v¸ trí 5 con sông l¾n. 
3- Ghi tên và v¸ trí 3 quä núi l¾n. 
 

 
• Câu ð¯ vui Vi®t sØ: 
 

Tháng Giêng, KÖ D§u, m°ng nåm, 
Tr§n nào khiªn gi£c xâm lång t½i b¶i ! 
Mµt vùng khói lØa ngút tr¶i, 
Quân ta ðÕi th¡ng, muôn ngß¶i m×ng reo ? 
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• T§p ð÷c. 
 

Thß M¶i Ði Picnic 
 
San Jose, ngày...  tháng...  nåm... 
 
Tâm mªn, 
 
BÕn thích tham dñ picnic không ?  ThoÕi dñ ð¸nh ði picnic tÕi công viên cách 
nhà mình không xa l¡m.  Mình ðã sØa soÕn sÇn sàng ðü thÑ.  Khoát, Loan và Trí 
nh§p b÷n v¾i chúng ta næa.  ThoÕi dñ ð¸nh kh·i hành ðúng 7 gi¶ sáng ngày 10 
tháng 6.  Th¶i gian nghï hè này chúng ta không còn b§n rµn v« công vi®c h÷c 
t§p.  Có nhi«u gi¶ ränh ð¬ vui ch½i thoäi mái.  Hãy quên ði nhæng ngày h÷c thi 
mi®t mài v×a qua mà bÕn và tôi ðã c¯ g¡ng ðÕt ðßþc ði¬m A. 
Nh¾ ngày gi¶ t¾i nh§p b÷n v¾i tøi mình nhé, Tâm !  Mong bÕn trä l¶i càng s¾m 
càng t¯t.   
 

Thân, 
 
Tr¥n Vån ThoÕi 

 
 
• Giäi nghîa và ð£t câu: 
 

tham dñ   -   công viên   -   kh·i hành  
 
• Tìm ðÕi ý bài trên. 
 
• T§p làm vån: 

 

Viªt thß m×ng bÕn em ðßþc lên l¾p · trß¶ng Vi®t ngæ Vån Lang. 
 
• Thâu bång. 

 

Thâu vào bång cassette m²i bài hai l¥n ð¬ nµp cho th¥y cô ch¤m ði¬m t§p 
ð÷c:  "M© Tôi" và "Thß M¶i Ði Picnic". 

 
 



                                                                                                                          Vi®t Ngæ - C¤p 11 

                                                                                                                                                                                 89

Bài thi mçu cu¯i khóa 
 
 

Th¥y cô dùng bài thi mçu này ð¬ soÕn ð« thi mà các em ðã h÷c trong các tu¥n l 
v×a  qua.  
 
1. Chính tä. 

 

- Viªt mµt trong ba bài t§p ð÷c hay chính tä do th¥y cô chï ð¸nh trß¾c cho 
các em. 
 

- Tìm ðÕi ý bài chính tä. 
  
2. H÷c thuµc lòng. 
  

- Viªt mµt trong hai bài h÷c thuµc lòng: 
  a)  Ð¥u bài: . . . .  

 b)  Ð¥u bài: . . . . 
 

- Tìm ðÕi ý bài h÷c thuµc lòng. 
 
3. Vån phÕm. 
  

a)  Viªt hai câu ðµc l§p v¾i nhæng thành ph¥n trong câu nhß sau: 
   

- Chü t×, ðµng t×, túc t×. 
  - Chü t×, ðµng t× (không có túc t×). 
  - Ðµng t×, túc t× (không có chü t×). 
 

 b)  Tìm ba tiªng "n¯i" giæa câu chính v¾i câu phø và ð£t ba câu. 
 
4. Vån th½ Vi®t Nam. 

 

 a)  -  Viªt mµt bài th½ løc bát dài t× b¯n câu tr· lên mà em ðã h÷c. 
      -  Viªt hai câu ca dao hay tøc ngæ. 
 b)  -  Tìm v¥n cüa bài th½ trên. 
      -  Viªt lu§t b¢ng tr¡c cüa câu ca dao hay tøc ngæ trên 
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5. SØ kí. 
  

SoÕn ba câu höi.  
 
6. Ð¸a lí. 
  

SoÕn ba câu höi.  
 
7. T§p làm vån. 
  

 Viªt thß  
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Phiªu Ði¬M thi cu¯i khóa 
 
H÷ và tên h÷c sinh: _____________________________________________ 
 
Th¥y cô phø trách: ______________________________________________ 
 

- Chính tä:    _____________ ði¬m. 
- T§p ð÷c:    _____________ ði¬m. 
- H÷c thuµc lòng:  _____________ ði¬m. 
- Vån phÕm:   _____________ ði¬m. 
- Vi®t sØ:    _____________ ði¬m. 
- Ð¸a lí:    _____________ ði¬m. 
 

- Bài làm trong l¾p:   _____________ ði¬m. 
- Bài làm · nhà:   _____________ ði¬m. 
 

- S¯ l¥n ði tr:   _____________ l¥n. 
- S¯ ngày v¡ng m£t:  _____________ ngày. 
 

- HÕnh ki¬m:  ___________________________________________ 
 
L¶i phê cüa th¥y cô phø trách: 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
..................................................................................................................... 
 

Ðßþc lên l¾p:  Có            Không          
 
Ý kiªn phø huynh: 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
...................................................................................................................... 
........................................................................................................................ 
 

Phø huynh kí tên:       ___________________________________________ 
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•  Bän ð° Vi®t Nam. 
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Qu¯c Ca Vi®t Nam 
 

Này công dân ½i, ðÑng lên ðáp l¶i sông núi. 
Ð°ng lòng cùng ði hi sinh tiªc gì thân s¯ng. 
Vì tß½ng lai qu¯c dân, cùng xông pha khói tên, 
Làm sao cho núi sông t× nay luôn væng b«n. 
Dù cho thây ph½i trên gß½m giáo, 
Thù nß¾c l¤y máu ðào ðem báo. 
Nòi gi¯ng lúc biªn, phäi c¥n giäi nguy. 
Ngß¶i công dân luôn væng b«n tâm trí. 
Hùng tráng quyªt chiªn ð¤u làm cho kh¡p n½i, 
Vang tiªng ngß¶i nß¾c Nam cho ðªn muôn ð¶i. 
Công dân ½i, mau hiªn thân dß¾i c¶, 
Công dân ½i, mau làm cho cõi b¶, 
Thoát c½n tàn phá, vë vang nòi gi¯ng, 
XÑng danh ngàn nåm giòng gi¯ng LÕc H°ng. 

 
Lßu Hæu Phß¾c 

 
 

Vi®t Nam   Vi®t Nam  
 

Vi®t Nam, Vi®t Nam nghe t× vào ð¶i, 
Vi®t Nam, hai tiªng nói bên vành nôi, 
Vi®t Nam nß¾c tôi. 
Vi®t Nam, Vi®t Nam tên g÷i là ngß¶i, 
Vi®t Nam, hai tiªng nói sau cùng khi lìa ð¶i. 
Vi®t Nam, ðây mi«n xinh tß½i, 
Vi®t Nam, ðem vào sông núi, 
Tñ Do, Công Bình, Bác Ái muôn ð¶i. 
Vi®t Nam, không ðòi xß½ng máu, 
Vi®t Nam, kêu g÷i thß½ng nhau, 
Vi®t Nam, ði xây ð¡p yên vui dài lâu. 
Vi®t Nam, trên ðß¶ng tß½ng lai, 
LØa thiêng soi toàn thª gi¾i. 
Vi®t Nam, ta nguy«n tranh ð¤u cho ð¶i. 
Tình yêu ðây là khí gi¾i, 
Tình thß½ng ðem v« muôn n½i, 
Vi®t Nam, ðây tiªng nói ði xây tình ngß¶i. 
Vi®t Nam, Vi®t Nam. 
Vi®t Nam, quê hß½ng ð¤t nß¾c sáng ng¶i. 
Vi®t Nam, Vi®t Nam, Vi®t Nam muôn ð¶i. 

 
PhÕm Duy 
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Tài Li®u Tham Khäo: 
 
 

- Vi®t Nam Tñ Ði¬n.   - Vi®t Nam Tñ Ði¬n. 
   Hµi Khai Trí Tiªn ÐÑc.      Lê Vån ÐÑc và Lê Ng÷c Trø. 

 
- Tñ Ði¬n Vi®t Nam.    - Ð¸a Lý Vi®t Nam. 
   Thanh Ngh¸.         Nguyn Kh¡c Ngæ. 

 
- Hán Vi®t Tñ Ði¬n.    - Vi®t SØ Toàn Thß. 
   Nguyn Vån Khôn       PhÕm Vån S½n 
 
- Vi®t Nam SØ Lßþc.    - Vi®t Nam Danh Nhân Tñ Ði¬n.. 
   Tr¥n Tr÷ng Kim       Nguyn Huy«n Anh 
 
- Vi®t Nam Thi Vån Hþp Tuy¬n.  - Tài Li®u cüa Bµ Qu¯c Gia Giáo Døc,  
   Dß½ng Quäng Hàm     Vi®t Nam Cµng Hòa 
 
- Tøc Ngæ Phong Dao.    - Mµt Phía Tr¶i Th½. 
   Ôn Nhß Nguyn Vån Ng÷c     Thi Ðàn LÕc Vi®t, 1955 
 
- Giäi Vån H÷c Ngh® Thu§t.  - Qu¯c Vån Giáo Khoa Thß. 
   Làng Vån, 1992        
          
- Ngàn Nåm G·i Mây Bay.  - Chúng Em Cùng H÷c.    
   H° Mµng Thi®p.        Trung Tâm Vi®t Ngæ Vån Lang.  
 
 


