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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 15 phút 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.  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. 

 



                                                                                                                          Vi®t Ngæ - C¤p 12 

                                                                                                                                                                                 vii

Nhæng Nguyên T¡c Viªt Chính Tä 
 

 (Th¥y cô tùy nghi áp døng các d¤u trong khi giäng dÕy) 
 
 
A- 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 ðÑng 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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B- 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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C- 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 biên 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 : 
 
 
I. 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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II. V« chæ  y.     
 
Chï viªt chæ   y  dài trong nhæng trß¶ng hþp sau ðây : 
 

1. Tñ nó (chæ y) là mµt tiªng có ðü nghîa nhß : 
  
 chú ý    ng°i Ï 
 ý  kiªn   y  phøc 
 Ö  lÕi    v. v. . . 
 
2. 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. . . 
 
3. 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.  
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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 - T§p ð÷c. 
 

Nhæng L¶i Tâm Huyªt 
 

Tôi thành kh¦n  viªt nhæng l¶i này v¾i ý nguy®n chính là gØi ðªn các bÕn trë Vi®t Nam 
cüa chúng ta hi®n ðang s¯ng · nß¾c ngß¶i. Trong các bÕn, có ngß¶i t¾i xÑ lÕ lúc tu±i 
còn ¤u th½. Các bÕn nhö tu±i h½n ðã sinh ðë và l¾n lên · xÑ ngß¶i. Nªu có cuµc s¯ng 
gia ðình v¾i cha m©, ông bà là ngß¶i Vi®t Nam thì ph¥n l¾n các bÕn ð«u nói ðßþc tiªng 
Vi®t. Nhßng cûng nhi«u bÕn không viªt và ð÷c ðßþc chæ nß¾c nhà. Th§t là ði«u ðáng 
bu°n vì tiªng nß¾c ta nào ðâu phäi khó ð÷c, khó viªt. Nhßng không vì thª mà nhæng 
ngß¶i c¥m bút viªt vån nhß tôi lÕi nän lòng. G¥n hai ngàn nåm s¯ng lßu vong, ngß¶i 
dân Do Thái vçn giæ ðßþc tiªng nói, chæ viªt cüa h÷. S¯ng räi rác · kh¡p n½i trên ð¸a 
c¥u, ngß¶i Trung Hoa häi ngoÕi vçn tiªp tøc h÷c ð¬ nói và viªt ngôn ngæ truy«n ð¶i  
cüa Hán tµc. Ngß¶i Vi®t Nam mình cûng phäi ðßþc nhß thª. Tiªng Vi®t mình s¨ ðßþc 
lßu truy«n ngàn ð¶i trên xÑ ngß¶i ð¤t lÕ. 
Các bÕn trë Vi®t Nam thân yêu cüa tôi, r°i ðây các bÕn s¨ ði vào ðü m÷i ngành, có 
nhæng ngß¶i trong các bÕn s¨ ðÕt ðßþc nhæng thành công ð£c s¡c, ngß¶i Vi®t mình 
chßa ai ðÕt ðßþc. Nay các bÕn ðã làm ðßþc mµt ði«u lþi ích cho ð¶i nhßng phäi nh¶ có 
mµt truy«n th¯ng l¸ch sØ, vån hóa  tß½i ð©p cüa ð¤t nß¾c m¾i tÕo ðßþc mµt thª h® 
ngß¶i Vi®t nhß l¾p tu±i cüa các bÕn. Tôi mong ðßþc nghe mµt l¶i cüa bÕn cám ½n quê 
hß½ng. 
Tôi mu¯n các bÕn biªt ðßþc r¢ng, dù khó khån tr· ngÕi, v¾i kiên trì, ß¾c nguy®n cüa 
mình cûng có th¬ ðÕt thành. Sñ thành công cüa cá nhân mình là ði«u ðáng quý, nhßng 
giæ ðßþc cµi ngu°n ð¬ vån hóa dân tµc ðßþc truy«n ð¶i m¾i là ði«u ðáng làm ta hãnh 
di®n. Vòng dây giæa các thª h® phäi ðßþc n¯i tiªp. Kh¯i ngß¶i Vi®t li hß½ng phäi là mµt 
t§p th¬ qu¯c gia. Ý nguy®n làm ð©p cho ð¤t nß¾c, quang phøc  quê hß½ng phäi luôn 
luôn sôi ðµng trong tâm h°n m÷i ngß¶i. V¾i ðôi l¶i hi v÷ng, tôi xin ghi lÕi m¤y câu th½: 
 

Ðêm nay theo ánh tinh c¥u , 
¿¾c sao ð¤t nß¾c tß½i màu quang vinh . 

Quyªt tâm hiªn tr÷n thân mình, 
Ð¬ cho tiªng sáo thanh bình quê hß½ng. 

 
Toàn Phong Nguyn Xuân Vinh 
        (Theo Ánh Tinh C¥u) 

 

Giäi nghîa. 
-  L¶i tâm huyªt: L¶i nói xuát phát t× nguy®n v÷ng thiªt tha, chân th§t ð¯i v¾i mµt vi®c gì cao cä.  
-  Thành kh¦n: Thành thñc, mong mu¯n.  -  Ngôn ngæ truy«n ð¶i: Tiªng nói ðßþc truy«n qua 
nhi«u ð¶i.  -  Vån hóa: M÷i c¥n dùng v« ð¶i s¯ng có t± chÑc cüa mµt dân tµc nhß kinh tª, lu§t 
pháp, vån chß½ng . . .  -  Thª h®: L¾p ngß¶i cùng s¯ng chung mµt th¶i.  -  Quang phøc: L¤y lÕi c½ 
nghi®p cû, thành l§p lÕi cái ðã m¤t.  -  Tinh c¥u: Ngôi sao tròn nhß quä c¥u.  -  Quang vinh: Vë 
vang, rÕng rÞ. 
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• Bài t§p. 
 
I- Ði«n vào ch² tr¯ng.  
 

Ch÷n nhæng t× giäi nghîa · trên ð¬ ði«n vào ch² tr¯ng cho hþp nghîa: 
 

1- Ngß¶i Vi®t Nam · häi ngoÕi hôm nay luôn luôn có ß¾c nguy®n ______  ______  quê      
     hß½ng. 
2- Các em h÷c sinh c¥n phäi ______  ______  h÷c höi ð¬ tr· thành ngß¶i hæu døng. 
3- Nß¾c Vi®t Nam t× xßa là mµt nß¾c ______  ______ v¾i bao nhiêu anh hùng tài  ðÑc   
    v©n toàn. 
4- Ngß¶i Vi®t · häi ngoÕi luôn tâm nguy®n r¢ng tiªng Vi®t phäi là mµt ngôn ngæ ______    
     ______ . 
5- Ngß¶i tu±i trë Vi®t · häi ngoÕi phäi c¯ g¡ng h÷c höi cä 2 n«n ______  ______ Ðông  
    phß½ng và Tây phß½ng ð¬ có cuµc s¯ng hÕnh phúc v©n toàn. 
6- Ðêm nay theo ánh ______  ______ , 
    ¿¾c sao ð¤t nß¾c tß½i màu quang vinh. 
7- Thª h® ði trß¾c ß¾c mong có th¬ trao truy«n nhæng tinh hoa vån hóa Vi®t cho ______  
    ______ trë l¾n lên · xÑ ngß¶i.  

 
II- Phân ðoÕn - ÐÕi ý.   
    (cho h÷c sinh làm bài trên gi¤y riêng nhß t¤t cä các bài khác). 
 

1- Phân ðoÕn: 
Bài này chia ra làm m¤y ðoÕn ? 
ÐoÕn 1:  T× "...  ðªn ... ".   ÐÕi ý. 
ÐoÕn 2:  T× "...  ðªn ...".   ÐÕi ý. 
ÐoÕn 3:  T× "...  ðªn ...".   ÐÕi ý. 
 

2- Tìm ðÕi ý bài trên. 
 
III- Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi. 
 

Th¥y cô chia h÷c sinh thành nhi«u toán ð¬ trao ð±i ý tß·ng theo các câu höi sau: 
 

1- Tác giä viªt bài này mu¯n nh¡n g·i ðªn ai ? 
    Các bÕn có biªt nói, ð÷c và viªt thành thÕo tiªng Vi®t chßa? 
2- Theo tác giä, các bÕn trë Vi®t · xÑ ngß¶i nên làm gì ð¬ gìn giæ tiªng nói và chæ viªt   
    cüa mình nhß các dân tµc Do Thái và Trung Hoa ðã làm ?  
3- Tác giä nghî r¢ng tu±i trë Vi®t · nß¾c ngß¶i ðßþc thành công là do ðâu? Khi thành    
    công các bÕn nên làm gì ?   
4- Ði«u gì ðáng quý và ði«u gì ðáng làm chúng ta hãnh di®n ? 
5- Tác giä hi v÷ng nhæng gì n½i các bÕn trë · xÑ ngß¶i? 
6- Hãy cho biªt cäm tß·ng cüa bÕn khi ð÷c xong bài này. 
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• Phân bi®t: NGÀN,   NG…N,   NGÀNH 
 

Ngàn:  mµt ngàn ð°ng, muôn ngàn d£m, ngàn (r×ng núi). 
 Ng¥n:  tr¡ng ng¥n, ng¥n ngÕi (e ngÕi, ch¥n ch¶), ng¥n ng× (không nh¤t quyªt). 
 Ngành:  ng÷n ngành (ð¥u ðuôi g¯c ng÷n), ngành báo chí, ngành ¤n loát. 
 

• Ði«n vào ch² tr¯ng. 
 

Ch÷n nhæng t× trong ph¥n phân bi®t · trên ð¬ ði«n vào ch² tr¯ng cho hþp nghîa. 
 

1- Em mu¯n trä l¶i câu höi cüa cô giáo nhßng còn ______  ______ . 
2- Chém tre ðÇn g² trên  _______ , 
    Hæu thân, hæu kh± phàn nàn cùng ai. 
3- _______ báo chí, ______  ¤n loát ð«u thuµc Nha Thông Tin. 
4- Anh mong g·i cá cho chim, 
    Chim bay _______ d£m, cá chìm bi¬n Ðông. 
5- Tiªc thay chiªc áo tr¡ng _______ , 
    Mà cho bùn lÕi m¤y l¥n v¤y lên. 
6- Sau khi nghe em bé m° côi k¬ hªt _______  ________ cuµc ð¶i cüa em, ai ai cûng ðem  
     lòng thß½ng mªn. 
 
 

• H÷c thuµc lòng. 
Phäi Ðoàn Kªt 

 
Ð×ng nhß ðàn quÕ giæa tr¶i, 
G£p c½n mßa gió lÕi r¶i xa nhau. 
Có ðàn  thì m¾i có ta, 
Ðàn là r¤t tr÷ng, ta là r¤t khinh. 
Dù khi sóng gió b¤t bình , 
Lþi dân thì dçu thi®t mình cûng cam . 
Làm cho c¯ kªt nghìn nåm, 
M¾i hay r¢ng b÷n ngß¶i Nam  anh hùng. 
Làm cho n±i tiªng LÕc H°ng, 
Vë vang dòng dõi con R°ng cháu Tiên. 
 

Phan Bµi Châu 
Giäi nghîa. 
 

- Có ðàn: Ý nói có ðoàn th¬.  -  Sóng gió b¤t bình: Ý nói g£p lúc nguy biªn, gian nan.  -  Cûng 
cam: Cûng ðành ch¸u.  -  Ngß¶i Nam: Ngß¶i Vi®t Nam. 
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• Vi®t sØ. 
 

Các Vua Nhà Nguyn Trß¾c Th¶i Pháp Thuµc (1802-1873) 
 

Sau nhi«u l¥n b¸ ðánh bÕi b·i anh em Nguyn NhÕc, Nguyn Læ và Nguyn Hu®, 
Nguyn Ánh phäi chÕy sang nß¾c Xiêm La (Thái Lan) nh¶ vua Xiêm và các c¯ ðÕo ngß¶i 
Pháp giúp ðÞ v« quân sñ. L¥n tr· v« sau cùng khi Nguyn Hu® ðã m¤t, ông ðã th¡ng 
ðßþc anh em nhà Tây S½n và th¯ng nh¤t ð¤t nß¾c.  
Nåm 1802, Nguyn Ánh lên ngôi vua l¤y hi®u là Gia Long và ðóng ðô · Huª. Vua Gia 
Long lo chïnh ð¯n  lÕi ð¤t nß¾c sau h½n 275 nåm nµi chiªn Nam B¡c phân tranh (1528-
1802). Các tri«u ðÕi nhà Nguyn t× vua Gia Long, Minh MÕng, Thi®u Tr¸ ðªn Tñ ÐÑc 
vçn l¤y tri«u ðình Mãn Thanh bên Tàu làm mçu mñc k¬ t× vi®c xây c¤t cung ði®n, lång 
t¦m cho ðªn vån chß½ng và lu§t pháp nên d¥n d¥n xa cách v¾i qu¥n chúng. V« ngoÕi 
giao, thì ngoài vi®c tri«u c¯ng  nß¾c Tàu, tri«u ðình nhà Nguyn không cho ngß¶i nß¾c 
ngoài vào buôn bán nên n«n thß½ng mÕi trong nß¾c ðã không phát tri¬n nhß các nß¾c 
Thái Lan, Nh§t Bän.  Nhæng kî thu§t v« quân sñ, tàu bè, xe lØa .... nß¾c ta không theo 
k¸p ðà tiªn hóa cüa các nß¾c Tây phß½ng.   
Dß¾i th¶i các vua Minh MÕng, Thi®u Tr¸ và Tñ ÐÑc, l®nh c¤m ðÕo ðßþc ban hành. 
Thêm næa, dân chúng ðói kh± và nhi«u cuµc n±i d§y ch¯ng lÕi tri«u ðình do sßu cao 
thuª n£ng  ð¬ xây c¤t lång t¦m, cung ði®n. Tri«u ðình Huª chï biªt ði d©p loÕn mà 
không tìm hi¬u vì sao dân chúng làm loÕn. Trong các cuµc n±i loÕn, nhà vua nghi ng¶ 
có sñ tiªp tay cüa các nhà truy«n giáo ngoÕi qu¯c và giáo dân trong nß¾c. Các nhà 
truy«n giáo  ngoÕi qu¯c nhß Pháp, Tây ban Nha ðßþc ngß¶i dân theo ðÕo Thiên Chúa vì 
h÷ th¤y mµt lu°ng tß tß·ng m¾i, tñ do h½n so v¾i chª ðµ phong kiªn.  Vì lu§t l® kh¡t 
khe ban ra, vua quan tri«u Nguyn b¡t giam và có khi xØ chém nhæng ngß¶i theo ðÕo 
và truy«n ðÕo nên ðã ðßa ðªn vi®c ngß¶i Pháp l¤y c¾ xâm chiªm nß¾c ta sau này. 
 
Giäi nghîa. 
 

- C¯ ðÕo:  Linh møc ðÕo Thiên Chúa ngß¶i nß¾c ngoài. - Chïnh ð¯n:  SØa ð±i, s¡p xªp lÕi cho 
ðúng theo phép t¡c. - Lång t¦m:  Ch² chôn vua. - Tri«u c¯ng:  Nß¾c chß h¥u ðem ph¦m v§t nµp 
cho nß¾c mà mình th¥n phøc. - Sßu cao thuª n£ng:  B¸ b¡t buµc ðóng góp ti«n h½n s¯ lþi tÑc 
mình có. - Nhà truy«n giáo:  Ngß¶i ði truy«n bá tôn giáo. 
 
 
• Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi. 
 

Th¥y cô chia h÷c sinh thành nhi«u toán ð¬ trao ð±i ý tß·ng theo các câu höi sau: 
 

1- Sau khi lên ngôi, các vua tri«u Nguyn làm gì ? 
2- Hãy k¬ v« vi®c ngoÕi giao trong th¶i ði¬m này ? 
3- Vì sao dân chúng lÕi n±i loÕn trong th¶i ði¬m này ? 
4- TÕi sao tri«u ðình Nguyn ngån c¤m dân chúng theo ðÕo Thiên Chúa? 
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 Bài làm · nhà 1 
 

• Chép lÕi và thêm ðü d¤u .     (d¤u mû . . . d¤u gi÷ng) 
 

Nhà M© Lê 
 

Nha me Lê la mot gia ðinh mot nguoi me voi muoi mot nguoi con. 
...Me con bac ta ½ mot can nha cuoi phô, mot cai nha cung lup xup nhu nhung can nha 
khac. Chung ay nguoi chen chuc trong mot khoang rong ðo bang hai chiec chieu, co 
mot chiec giuong nan ða gay nat. Mua lanh thi träi ± r½m ðay nha, me con cung nam 
ngu tren ðo trong nhu mot ± chó, cho me va cho con luc nhuc. Ðoi voi nhung nguoi 
ngheo nhu bac, mot ch² nhu the cung tuom tat lam roi. 
Nhßng còn cách kiªm ån. Bac Lê chat vat, kho khan suot ngay cung khong ðu nuoi 
chung ay ðua con. Tß buoi sang tinh suong, mua nñc cung nhu mua lanh, bac ta ða 
phai tr½ day ðe ði làm mß¾n cho nhung nguoi co ruong trong lang.  Nhung ngay co 
nguoi muon ay, tuy bac phai lam vat va, nhung chac chan buoi toi ðuoc may bat gao va 
may ðong xu ve nuoi lu con ðoi ðþi ½ nha. 

                                                                                          ThÕch Lam 
                                                                                                (Gió Ð¥u Mùa) 

 
Giäi nghîa. 
 

- R½m:  Ph¥n trên cüa thân cây lúa ðã g£t, ð§p hªt hÕt thóc và ðßþc ph½i khô .  -  ‘ r½m:  Ch² 
träi r½m dùng làm n½i ngü thay cho giß¶ng n¢m.  -  Kiªm ån:  Tìm vi®c làm ð¬ sinh s¯ng.  -  Mùa 
nñc:  Ý nói mùa hè nóng bÑc. 
 
• ÐÕi ý. 
 

Tìm ðÕi ý cüa bài trên.  
 
• Câu höi. 
 

Viªt trä l¶i t¤t cä "Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi" ðã ra tÕi l¾p h÷c theo bài "Nhæng L¶i Tâm 
Huyªt": 
 

1- Tác giä viªt bài này mu¯n nh¡n g·i ðªn ai ? 
    Các bÕn có biªt nói, ð÷c và viªt thành thÕo tiªng Vi®t chßa? 
2- K¬ v« vi®c giæ gìn tiªng nói và chæ viªt cüa dân tµc Do Thái và Trung Hoa thì 
    tiªng Vi®t cüa chúng ta nên nhß thª nào ?  
3- Tác giä nghî r¢ng tu±i trë Vi®t · nß¾c ngß¶i ðßþc thành công là do ðâu ? Khi 
    thành công các bÕn ðã nh¶ ai ?  Và nên nói gì v¾i nhæng ngß¶i ðã giúp mình ? 
4- Ði«u gì ðáng quý và ði«u gì ðáng làm chúng ta hãnh di®n ? 
5- Tác giä hi v÷ng nhæng gì n½i các bÕn trë · xÑ ngß¶i? 
6- Hãy cho biªt cäm tß·ng cüa bÕn khi ð÷c xong bài này. 
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• T§p ð÷c. 
Công Cha Nghîa M© 

 
TÕi sao t× ngàn xßa cho ðªn ngày nay, ai ai cûng cho r¢ng ½n cha m© là cao quý, thiêng 
liêng h½n t¤t cä ? 
Không c¥n tìm kiªm xa v¶i. Mµt ngß¶i cha lành bao gi¶ cûng dành cho con t¤t cä cái gì 
quý báu nh¤t cüa mình. Hi sinh t¤t cä cho con và tìm hÕnh phúc an vui cüa chính mình 
trong sñ an vui hÕnh phúc cüa con. Dù nghèo hay giàu có, cha luôn luôn nghî ðªn v¤n 
ð« giáo døc con cái, nªu phäi tiêu dùng bao nhiêu ti«n cüa cûng không tiªc. Ni«m vui 
sß¾ng nh¤t cüa cha là th¤y con ðßþc nên ngß¶i và s¯ng ð¥y ðü trong sñ an lành vui vë. 
V« ph¥n m©, t× lúc chßa th¤y m£t con, m© ðã ð£t trong lòng mµt tình thß½ng vô hÕn. 
Nuôi con b¢ng sæa, mà sæa là gì nªu không phäi là máu? V§y m© nuôi con b¢ng máu 
cüa chính mình. 
L¡m khi m© thÑc su¯t ðêm dài, không nh¡m m¡t, không nghï ng½i ð¬ canh ch×ng ru 
hát cho con ngü thÆng gi¤c. Công ½n cüa m© không sao tä cho hªt ðßþc. Con là núm 
ruµt, là hòn máu, là mµt ph¥n thân th¬ cüa m©. Con còn là kho tàng quý báu, ngu°n 
hÕnh phúc vô biên cüa m©. Con ðau là m© xót. Con mÕnh thì m© vui. Thiªu con m© s¨ 
th¤y lë loi hiu quÕnh, bu°n të và vô phß¾c. 
HÕnh phúc thay! Trë th½ Vi®t Nam không nhæng l¾n khôn b¢ng dòng sæa ng÷t ngào cüa 
m© hi«n mà còn ðßþc nuôi dßÞng nhæng l¶i vàng ng÷c qua tøc ngæ ca dao: 
 

Công cha nhß núi Thái S½n, 
Nghîa m© nhß nß¾c trong ngu°n chäy ra. 
Mµt lòng th¶ m© kính cha, 
Cho tròn chæ hiªu m¾i là ðÕo con. 

     
                     Theo NÀRADA 

                   (HÕnh Phúc Gia Ðình) 
   PhÕm Kim Khánh d¸ch 

 
 
• Giäi nghîa - Ð£t câu. 
 

cao quý      -     thiêng liêng      -      hÕnh phúc       -      con có hiªu. 
 
• ÐÕi ý. 
 

Tìm ðÕi ý cüa 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: 
"Nhæng L¶i Tâm Huyªt"  và  "Công Cha Nghîa M©".       
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Bài HAI 
 
• Chính tä - H÷c thuµc lòng. 
 

       Trång Sáng Vß¶n Chè 
 
1     Sáng trång, sáng cä vß¶n chè, 
       Mµt gian nhà nhö, ði v« có nhau. 
       Vì t¢m  tôi phäi chÕy  dâu, 
       Vì ch°ng tôi phäi qua c¥u ð¡ng cay. 
5     Ch°ng tôi thi ð² khoa này, 
       Bõ công kinh sØ  t× ngày l¤y tôi. 
       Këo không  r°i chúng bÕn cß¶i, 
       R¢ng tôi nhan s¡c  cho ngß¶i say mê. 
       Tôi thß¶ng khuyên s¾m khuyên trßa , 
10   Anh chßa thi ð², thì chßa ðµng phòng. 
       Mµt quan là sáu tråm ð°ng, 
       Ch¡t chiu  tháng tháng cho ch°ng ði thi, 
       Ch°ng tôi cßÞi ngña vinh quy, 
       Hai bên có lính h¥u ði d©p ðß¶ng. 
15   Tôi ra ðón t§n c±ng làng, 
       Ch°ng tôi xu¯ng ngña, cä làng ra xem. 
       Ðêm nay m¾i th§t là ðêm, 
       Ai ðem trång chiªu lên trên vß¶n chè. 

 
Ca Dao 

Giäi nghîa. 
 

- Vß¶n chè:  Vß¶n tr°ng cây trà.  -  Con t¢m:  Gi¯ng sâu ðßþc nuôi cho ån lá dâu và nhä t½ ð¬ 
d®t løa.  -  ChÕy:  – ðây nghîa là tìm cho có.  -  Qua c¥u ð¡ng cay:  Ý nói phäi ch¸u nhi«u khó 
nh÷c.   -  Bõ công:  Ðáng công, xÑng công. -  Kinh sØ:  Kinh ði¬n và l¸ch sØ.  -  Kinh ði¬n:  Sách 
v· dùng làm khuôn mçu nhß kinh Thánh, kinh Ph§t.  -  Këo không:  Nªu không thì.  -  Nhan s¡c:  
Có s¡c ð©p.  -  Khuyên s¾m khuyên trßa:  Khuyên nhü luôn luôn.  -  Ch¡t chiu:  Dành døm c¦n 
th§n t×ng ít mµt, coi là quý; còn có nghîa chít chiu, d¡t díu, ðùm b÷c.  -  Vinh quy:  Vinh hi¬n r°i 
tr· v« -- chï ngß¶i thi ð² hay có công d©p gi£c ðßþc vua phong quan và cho v« thåm nhà. 
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• Bài t§p. 
 

I- Ði«n vào ch² tr¯ng.  
 

Ch÷n nhæng t× giäi nghîa · trên ð¬ ði«n vào ch² tr¯ng cho hþp nghîa: 
 

1- Ba má khuyên bäo chúng em phäi lo h÷c t§p ______  ______  khi l¾n lên s¨ là ngß¶i     
      vô døng, r¤t kh± s·.  
2- Ít  ______  ______ h½n nhi«u vung phí.  (tøc ngæ) 
3- Th¶i xßa nhæng ngß¶i thi ð§u ra làm quan ð«u làu thông  ______  ______ cüa thánh 

hi«n. 
4- Vì t¢m em phäi chÕy dâu, 
    Vì ch°ng em phäi  ______  ______ ð¡ng cay. 
5- L¤y ch°ng cho ðáng t¤m ch°ng, 
     ______  ______ trang ði¬m má h°ng rång ðen. 
6- M© thß¶ng khuyên s¾m ______   ______ , 
    G¡ng công h÷c t§p, ganh ðua v¾i ð¶i. 
7- Rß¾c ______  ______ v« nhà bái t±, 
    Ngã trâu bò làm l tª th¥n. 
 
II- Phân ðoÕn - ÐÕi ý.   
 

1- Phân ðoÕn: 
Bài này chia ra làm m¤y ðoÕn ? 
ÐoÕn 1:  T× "...  ðªn ...".    ÐÕi ý 
ÐoÕn 2:  T× "...  ðªn ...".   ÐÕi ý 
ÐoÕn 3:  T× "...  ðªn ...".   ÐÕi ý 
 

2- Tìm ðÕi ý bài trên. 
 
III- Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi. 
 

Th¥y cô chia h÷c sinh thành nhi«u toán ð¬ trao ð±i ý tß·ng theo các câu höi sau: 
 

1- Hai câu th½ ð¥u tä cänh gì ?  Gia ðình này · quê hay · tïnh và t× nào tä cänh ¤y ?  Có  
    m¤y ngß¶i, giàu hay nghèo ? 
2- Câu 3 và 4 : Ngß¶i vþ phäi làm vi®c gì ?  Có cñc kh± không ? Vþ có vui vë làm không ?  
3- Câu 5, 6, 7 và 8 : Ngß¶i vþ m½ ß¾c ði«u gì ?  Sþ ði«u gì xäy ra ?  
4- Câu 9 - 18 : Ngß¶i ch°ng phäi lo gì ?  Ngß¶i vþ lo gì cho ch°ng ?  Ngß¶i vþ ß¾c m½  
    ði«u gì næa.  
5- Chúng ta h÷c ðßþc tinh th¥n gì trong bài này ?  (Ðäm ðang, chung thüy, chåm lo  
    ðèn sách, làm quan ð¬ giúp nß¾c....) 
6- Theo ý em, chúng ta có th¬ áp døng ðßþc các tinh th¥n ðó trong cuµc s¯ng hôm nay  
    không ?  
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• Phân bi®t: CAI,   CAY,   CÂY 
  

Cai:  Cai rßþu, cai thu¯c lá, cai tr¸, cai quän. 
 Cay:  •t cay, g×ng cay, cay cú, cay nghi®t. 
 Cây:  Cây c¯i, cây cö, trái cây. 
 

 
• Ði«n vào ch² tr¯ng. 
 

Ch÷n nhæng t× trong ph¥n phân bi®t · trên ð¬ ði«n vào ch² tr¯ng cho hþp nghîa. 
 

1- •t nào là ¾t chÆng _________, 
     Gái nào là gái chÆng hay ghen ch°ng. 
2- Bác sî khuyên anh Nåm phäi  _______ thu¯c lá, nªu không s¨ b¸ ung thß ph±i. 
3- Tay bßng ðîa mu¯i bát g×ng, 
     G×ng _______ mu¯i m£n xin ð×ng bö nhau. 
4- Trong chính th¬ dân chü, ngß¶i dân trñc tiªp b¥u lên ngß¶i ______  ______  qu¯c gia. 
5- Mµt _______ làm chÆng nên non, 
    Ba cây chøm lÕi nên hòn núi cao. 
6- Ån _______ nào, rào cây n¤y, 
    _______ có cµi, nß¾c có ngu°n. 
 

 
• Ca dao. 
 

Nhæng câu ca dao nói lên tinh th¥n tr÷ng sñ h÷c cüa ngß¶i Vi®t. 
 

1- Không tham ruµng cä ao li«n, 
 Tham vì cái bút cái nghiên ông ð°. 
 

2- Hai bên bác m© cùng già, 
 L¤y anh hay chæ ð¬ mà c§y trông. 
 

3- Trai th¶i ð÷c sách ngâm th½, 
 Dùi mài kinh sØ ð¬ ch¶ k¸p khoa. 
 Mai sau n¯i ð£ng nghi®p nhà, 
 Trß¾c là ð©p m£t sau là ¤m thân. 
 

 
Giäi nghîa. 
 

- Ruµng cä ao li«n:  Ý nói giàu có, nhi«u ruµng ð¤t.  -  Cái bút cái nghiên:  Ý nói sñ h÷c.  - 
Dùi mài:  Chåm chï h÷c hành.  -  K¸p khoa:  – ðây là k¸p khoa thi.  -  Ð©p m£t:  Ð©p lòng, v×a 
lòng cha m©.  -  „m thân:  Cuµc s¯ng sung túc, nhàn nhã.   
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• Vån phÕm. 
 

D¤u Phäy, D¤u Ch¤m Câu, D¤u Ch¤m Höi. 
 

Nhæng d¤u câu r¤t quan tr÷ng trong khi viªt vån, làm bài.  Mu¯n cho th¥y cô hi¬u bài 
vån, bài làm mµt cách rõ ràng thì h÷c sinh phäi biªt dùng tß¶ng t§n các d¤u phäy (,), 
d¤u ch¤m câu (.),  d¤u ch¤m höi (?). 
 

I- D¤u phäy ( , ) : 
D¤u phäy ðßþc sØ døng trong nhæng trß¶ng hþp dß¾i ðây: 
 

1- Ð¬ ng¡t ðoÕn giæa câu chính v¾i câu phø ho£c nhæng câu ghép. 
    Thí dø:   - Th¥y giäng bài, h÷c trò chåm chú nghe. ( câu chính, câu phø) 
                  - Mùa n¡ng, chúng tôi ði c¡m trÕi.             (câu ghép) 
 

2- Ð¬ tách ph¥n phø · ð¥u câu v¾i ph¥n chính cüa câu. 
    Thí dø :  - Hôm nay, tr¶i n¡ng ð©p. 
                  - Theo l¶i cha m©, chúng em chåm chï h÷c hành. 
 

3- Ð¬ phân cách nhæng t× ( danh t×, ðµng t×, tính t×...) ði li«n nhau. 
    Thí dø :   - Ông, bà, chú, bác tôi ð«u · Vi®t Nam. 
                   - H÷c sinh chÕy, nhäy, reo hò th§t vui vë. 
                   - Cái áo da này m¸n màng, m«m mÕi, bóng láng nhß gß½ng. 
 

II- D¤u ch¤m câu ( . ) : 
D¤u ch¤m câu luôn luôn ð£t · cu¯i câu, coi nhß câu ðã ðü ý.  Chæ ð¥u câu phäi  ðßþc 
viªt hoa. 
Thí dø :     Gia ðình em g°m có ông bà ngoÕi, ba má, và ba ch¸ em.  Nåm nay                 
                 ông bà em ðã già.  M÷i ngß¶i s¯ng chung hòa thu§n, hÕnh phúc. 
 

III- D¤u ch¤m höi ( ? ) : 
D¤u ch¤m höi luôn luôn ð£t · cu¯i câu dùng ð¬ höi.  Sau d¤u ch¤m höi, chæ ð¥u câu 
phäi viªt hoa. 
Thí dø:    - Tên em là gì ? 
               - Em h÷c tiªng Vi®t · trß¶ng nào v§y ? 
               - Khóa này, em h÷c c¤p m¤y ? 
 

• Bài t§p. 
Sau ðây là mµt ðoÕn vån không có d¤u phäy, d¤u ch¤m câu, d¤u ch¤m höi.  Em viªt lÕi 
và thêm d¤u câu cho thành ðoÕn vån rõ ràng, d hi¬u. 
 

Gi¶ Tan H÷c 
mµt h°i chuông reng h÷c sinh vui vë xªp hàng ra v« Tâm và Oanh n¡m tay nhau cùng 
räo bß¾c ði ra khöi l¾p m© Oanh ðÑng ch¶ · trß¾c sân trß¶ng Oanh chÕy lÕi ôm ch¥m 
l¤y m© khoe tíu tít: "M© ½i hôm nay con viªt chính tä ðßþc ði¬m A" m© xoa ð¥u con 
khen ngþi: "Con m© ngoan l¡m m© s¨ thß·ng các con li kem th§t ngon hai con b¢ng 
lòng không " 
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Bài làm · nhà 2 
 

• Chép lÕi và thêm d¤u câu.   (d¤u phäy, d¤u ch¤m câu, d¤u ch¤m höi) 
 

Th¥y Giáo M¾i 
 

chuông reng mµt h°i dài các h÷c sinh xªp hàng ði vào l¾p h÷c 
th¥y giáo yên l£ng nhìn chúng tôi mµt lúc r°i ôn t°n  nói: "Các con ½i! Chúng ta cùng 
nhau s¨ träi qua mµt khóa h÷c chúng ta nên hªt sÑc làm vi®c ð¬ qua th¶i gian ¤y cho 
ðßþc t¯t ð©p phäi chåm chï phäi c¯ g¡ng th¥y không có gia ðình các con là gia ðình cüa 
ta nåm ngoái m© ta còn bây gi¶ ngß¶i ðã khu¤t núi  th¥y chï còn có mµt mình ngoài 
các con ra · trên ð¶i này ta không còn có ai næa ngoài sñ thß½ng yêu các con ta không 
còn thß½ng yêu ai næa các con ví nhß con ta th¥y không mu¯n phÕt mµt ngß¶i nào cä 
các con phäi tö ra là nhæng thanh thiªu niên  có tâm h°n  cao quý l¾p h÷c này s¨ là 
mµt gia ðình các con s¨ là ngu°n an üi và ni«m tñ hào  cüa th¥y" 

                                                                                            Theo Hà Mai Anh 
                                                                                                 (Tâm H°n Cao Thßþng) 

 

Giäi nghîa. 
 

- Ôn t°n:  D¸u dàng và ân c¥n.  -  Khu¤t núi hay qua ð¶i:  Ðã chªt.  -  Thanh thiªu niên (thanh 
niên và thiªu niên):  Ngß¶i còn trë ðang · ðµ tu±i trß·ng thành.  -  Tâm h°n:  Tình cäm và ý 
nghî t¯t.  -  Tñ hào:  L¤y làm hài lòng, hãnh di®n v« cái t¯t ð©p mà mình có. 
 
• ÐÕi ý. 
 

Tìm ðÕi ý cüa bài trên.  
 
• Câu höi. 
 

Viªt trä l¶i t¤t cä "Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi" ðã ra tÕi l¾p h÷c theo bài "Trång Sáng Vß¶n 
Chè": 
1- Hai câu th½ ð¥u tä cänh gì ?  Gia ðình này · quê hay · tïnh ? 
     Có m¤y ngß¶i, giàu hay nghèo ? 
2- Câu 3 và 4 : Ngß¶i vþ phäi làm vi®c gì ?  Có cñc kh± không ? 
     Vþ có vui vë làm không ?  
3- Câu 5, 6, 7 và 8 : Ngß¶i vþ m½ ß¾c ði«u gì ?  Sþ ði«u gì xäy ra ?  
4- Câu 9 - 18 : Ngß¶i ch°ng phäi lo gì ?  Ngß¶i vþ lo gì cho ch°ng ?  
     Ngß¶i vþ ß¾c m½ ði«u gì næa.  
5- Chúng ta h÷c ðßþc tinh th¥n gì trong bài này ?  
     (Ðäm ðang, chung thüy --  chåm lo ðèn sách, làm quan ....) 
6- Theo ý em, chúng ta có th¬ áp døng ðßþc các tinh th¥n ðó trong cuµc s¯ng hôm 
     nay không ?  

 

• Ð£t câu. 
 

Ð£t hai câu v¾i m²i tiªng:      cai      - cay -       cây 
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• T§p ð÷c. 
 

Ngu°n G¯c Dân Tµc Vi®t Nam 
 
H÷ H°ng Bàng ra ð¶i trß¾c Thiên Chúa Giáng Sinh g¥n 30 thª kï. V¾i h÷ H°ng Bàng 
xu¤t hi®n mµt dân tµc tÕi vùng hÕ lßu sông Dß½ng TØ, phiêu bÕt  d¥n xu¯ng mi«n ðông 
nam Trung Hoa và ngày nay d×ng chân bên b¶ bi¬n Thái Bình. Dân tµc ðó là dân tµc 
Vi®t Nam. 
Qua nhi«u thª kï, dân tµc Vi®t thß¶ng xuyên phäi lo ch¯ng ngoÕi xâm · phía B¡c là 
Trung Hoa, mµt qu¯c gia ðông dân nh¤t trên thª gi¾i. V« phía Nam, nß¾c Chiêm Thành 
hay ðem quân sang qu¤y phá và cûng mu¯n xâm chiªm nß¾c ta. B¸ k©p · giæa hai nß¾c 
này, t± tiên ta ðã phäi tranh ð¤u không ng×ng. D¥u träi qua bao nhiêu giai ðoÕn thång 
tr¥m , con cháu H°ng LÕc vçn sinh t°n, vçn phát tri¬n cùng m· rµng b¶ cõi và giæ væng 
ðßþc ðµc l§p, tñ do. 
Khoäng giæa thª kï 19, lÞ làng mµt nß¾c c¶ qu¯c sñ,  Vi®t Nam ðã m¤t chü quy«n  trong 
80 nåm vào tay ngß¶i Pháp. K¬ t× nåm 1975 ðªn ngày nay, toàn dân Vi®t lÕi mµt l¥n 
næa b¸ tß¾c ðoÕt quy«n tñ do, dân chü do chính ngß¶i Vi®t n¡m quy«n cai tr¸ theo 
chính sách cµng sän ðµc tài . 

 Theo PhÕm Vån S½n 
 
 
Giäi nghîa. 
 

-  Thª kï: 100 nåm.   - Phiêu bÕt: Trôi giÕt.  -  Thång tr¥m: Lúc vinh, lúc nhøc.  -  Qu¯c sñ: Nhæng 
vi®c có liên quan ðªn ð¤t nß¾c.  -  Chü quy«n: Quy«n tñ do ð¸nh ðoÕt vi®c cüa nß¾c mình.  -  
Ðµc tài: Giành t¤t cä quy«n hành, quy«n lþi cho mình hay cho mµt ðäng. 
 
• Phân ðoÕn và 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: 
"Trång Sáng Vß¶n Trè"  và  "Ngu°n G¯c Dân Tµc Vi®t Nam".       
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Bài BA 
 
• Chính tä - T§p ð÷c. 
 

Mµt Cuµc Thi Tuy¬n 
 
Mµt Hoàng Ðª xÑ „n m· cuµc thi tuy¬n hi«n tài ð¬ giúp nß¾c. Kì thi nhß sau: Ai mang 
ðßþc mµt thùng nß¾c ð¥y t× sông H¢ng v« ðªn trß¾c cØa thành mà không ng×ng lÕi vì 
b¤t cÑ chuy®n gì thì s¨ th¡ng cuµc. Mµt ngàn thí sinh tham dñ cuµc thi, khi h÷ v×a múc 
nß¾c dß¾i sông lên thì th¤y ti«n vàng · ðâu räi ð¥y m£t ð¤t, hai tråm ngß¶i bö cuµc 
chÕy ði lßþm ti«n. Ði ðßþc mµt lúc, các thí sinh th¤y mµt dãy ki®u hoa lµng lçy ð¬ hai 
bên ðß¶ng, nhæng ngß¶i khênh ki®u hô l¾n: "Ai ng°i ki®u s¨ ðßþc ðßa vào thành ð¬ 
dân chúng hoan hô."  H½n hai tråm thí sinh bö cuµc nhào lên nhæng chiªc ki®u hoa. S¯ 
còn lÕi tiªp tøc ði, mµt quãng sau h÷ th¤y mµt ðoàn thiªu næ r¤t ð©p v¾i xiêm y h· 
hang h¤p dçn ðßa tay vçy g÷i, m¶i chào. H½n hai tråm ngß¶i næa bö cuµc chÕy theo 
ðoàn thiªu næ kia. Trên ðß¶ng v« thành, các thí sinh th¤y mµt ðÕo sß oai nghiêm  ng°i 
trên mµt t¤m thäm nói: "Kë nào theo ta s¨ ðßþc h÷c các quy«n nång huy«n bí  nhß tàng 
hình, hi®n hình,  bay lßþn trên không trung, hô phong hoán vû, chï ðá hóa vàng v.v..." 
Mµt s¯ vµi bö cuµc chÕy theo h÷c v¾i v¸ ðÕo sß. Cu¯i cùng chï còn mµt ngß¶i mang 
nß¾c v« ðªn c±ng thành. Vua höi: "TÕi sao anh không b¸ nhæng sñ ki®n trên ðß¶ng làm 
xao lãng ?" Ngß¶i kia ðáp: "Lúc ði m¡t con chï nh¡m vào mµt møc ðích là c±ng thành, 
tai con chï nghe th¤y l¶i tuyên b¯ cüa ngài r¢ng kë nào mang nß¾c t× sông H¢ng v« ðây 
mà không d×ng lÕi s¨ ðßþc tr÷ng thß·ng nên con ði thÆng mµt h½i v« ðây." Nhà vua 
m×ng rÞ nói: "Ngß½i quä là ngß¶i mà ta mong ðþi."  
Này anh bÕn, ðß¶ng thÆng là con ðß¶ng ng¡n nh¤t n¯i li«n hai ði¬m, tÕi sao ngß¶i ta 
không ch÷n con ðß¶ng ðó mà lÕi ch÷n con ðß¶ng quanh co làm chi ?   
 

                 Darshani Deanne 
             (Minh Triªt Trong Ð¶i S¯ng) 
                  Nguyên Phong d¸ch 

 
 
• Giäi nghîa. 
 

- Hi«n tài:  Ngß¶i có tài có ðÑc.  -  Xiêm y:  Nói chung xiêm và áo. - Xiêm: Bµ y phøc ngày xßa 
che ph¥n dß¾i cüa thân ngß¶i.  -  ÐÕo sß:  Th¥y h÷c, dçn d¡t trên ðß¶ng ðÕo.  -  Oai nghiêm:  
Oai hùng và nghiêm trang.  -  Quy«n nång:  Quy«n hÕn và nång lñc.  -  Huy«n bí:  M¥u nhi®m, bí 
¦n; ngoài sñ hi¬u biªt thß¶ng tình.  -  Tàng hình:  Biªn thân hình ð¬ không ai trông th¤y.  -  Hi®n 
hình:  Ð¬ lµ hình ra.  -  Hô phong hoán vû:  G÷i gió, làm mßa (ý nói hóa phép).  -  Xao lãng:  
Không chú ý t¾i nhi«u.  -  Tr÷ng thß·ng:  Ban thß·ng xÑng ðáng. 
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• Bài t§p. 
 

I- Ði«n vào ch² tr¯ng.  
 

Ch÷n nhæng t× giäi nghîa · trên ð¬ ði«n vào ch² tr¯ng cho hþp nghîa: 
 

1- Mµt  ______  ______ „n Ðµ nói r¢ng h÷ có th¬ làm ðßþc nhæng ði«u lÕ lùng nhß biªn 
      ðá thành vàng, tàng hình, bay lßþn trên không trung. . . 
2- Khoa h÷c thñc nghi®m ngày nay chßa giäi thích ðßþc nhæng ði«u ______  ______ 

nhß ma quÖ hi®n hình, linh h°n ngß¶i chªt. . . 
3- Kho tàng này ðßþc canh giæ r¤t c¦n m§t, chï tr× khi kë cß¾p có phép ______  ______ 
     m¾i vào ðây ðßþc. 
4- Ai chiªn th¡ng s¨ ðßþc nhà vua  ______  ______ . 
5- Ch¾ nên  ______  ______ h÷c hành, 
    G¡ng công ðèn sách, tr¶i dành công cho. 
6- Nhæng nàng cung næ th¶i xßa, 
    ______  ______ rñc rÞ bây gi¶ còn ðâu ? 
7- M© cha tích ðÑc tu nhân, 
    Sanh con nên kë quý nhân,  ______  ______ .  
8- Ông chánh án m£c áo ðen ng°i xØ phiên tòa trông r¤t  ______  ______ .  
 
II- Phân ðoÕn - ÐÕi ý.   

Phân ðoÕn và tìm ðÕi ý cüa bài trên.  
 
III- Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi. 
 

Th¥y cô chia h÷c sinh thành nhi«u toán ð¬ trao ð±i ý tß·ng theo các câu höi sau: 
 

1- Møc ðích cuµc thi tuy¬n này là gì ? 
2- Ði«u ki®n ð¬ ðßþc trúng tuy¬n nhß thª nào ? D hay khó ?  
3- K¬ nhæng cám d² ðã xäy ra trong cuµc thi. 
4- Theo em, cám d² nào khó vßþt qua nh¤t. 
5- Ngß¶i trúng tuy¬n duy nh¤t ðã làm thª nào ð¬ vßþt qua nhæng cám d² trên ? 
6- Em hãy nêu lên nhæng cám d² ngày nay làm ta xao lãng vi®c h÷c. 
7- Làm thª nào ð¬ vßþt qua nhæng cám d² ¤y ?  Khó hay d ? 
8- Bài này khuyên nhü chúng ta ði«u gì ? 
 
• Phân bi®t: LšN,   LšNG,   L“NG 
  

L÷n:  L÷n (v§t có th¬ n¡m g÷n trong bàn tay) --> l÷n tóc, l÷n nhang, l÷n chï. 
         l÷n (g÷n, tr÷n v©n) --> nu¯t l÷n quä chu¯i vào mi®ng. 
L÷ng:  L÷ng (nhß cái dù l¾n ð¬ che cho vua, quan th¶i xßa) --> l÷ng anh ði trß¾c           
         võng nàng theo sau. 
         L÷ng c÷ng (lúng túng, không biªt làm thª nào).  
Lµng:  Lµng gió, lµng hành, lµng quy«n, lµng lçy, l°ng lµng. 
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• Ði«n vào ch² tr¯ng. 
 

Ch÷n nhæng t× trong ph¥n phân bi®t · trên ð¬ ði«n vào ch² tr¯ng cho hþp nghîa. 
 

1- Công cha nhß tr¶i cao l°ng _____ , 
    Nghîa m© nhß bi¬n rµng thênh thang. 
2- Con trån nu¯t ______ con chuµt. 
3- Cái ________ che sß½ng, d¥u sß¶n cûng ______ , 
    Cái ô b¸t vàng d¥u tr÷ng cûng ô. 
4- Thân em nhß _____ nhang tr¥m, 
     Không cha không m© muôn ph¥n c§y anh. 
5- Hµi trß¶ng trang trí  _______  ______  c¶ hoa. 
6- Anh Ba m¾i t§p lái xe, tay chân còn ______  ______  l¡m!  Chßa có th¬ ra xa lµ ðßþc. 
 
 
 

• H÷c thuµc lòng. 
 

Chí Làm Trai 
 

 Làm trai quyªt chí tu thân, 
 Công danh  ch¾ vµi nþ n¥n  ch¾ lo. 
 Khi nên tr¶i giúp công cho, 
 Làm trai nåm li®u bäy lo  m¾i hào. 
 Tr¶i sinh tr¶i chÆng phø nào, 
 Phong vân g£p hµi anh hào  ra tay. 
 Trí khôn s¡p ð¬ dÕ này, 
 Có công mài s¡t, có ngày nên kim. 

Ca dao 
Giäi nghîa. 
 

- Tu thân: SØa tâm tính mình cho ðúng theo ðÕo ðÑc.  -  Công danh: Công là sñ nghi®p mình 
làm ra, danh là tiªng t¯t.  -  Nþ n¥n: món ti«n phäi trä, b±n ph§n phäi ð«n.  -  Nåm li®u bäy lo: 
Lo l¡ng m÷i ði«u.  -  Hào: Giöi.  -  Phong vân g£p hµi: Nghîa ðen là g£p lúc gió mây, ngß¶i tài 
giöi  ví nhß con r°ng h có gió có mây thì bay b±ng lên tr¶i; nghîa bóng là ðßþc lúc thi ð² làm 
quan.  -  Anh hào:  Anh hùng.    
 
• Danh ngôn. 
 
      i«n bÕc có th¬ mua ðßþc sách v· mà không mua ðßþc trí tu® ... 
      i«n bÕc có th¬ mua ðßþc thu¯c men mà không mua ðßþc sÑc khöe. 

  Khuyªt danh 
(Theo Selection Reader's Digest s¯ 6 nåm 1984) 

 

T 
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• Ð¸a lí. 
 

V¸ Trí Nß¾c Vi®t Nam 
 
Nß¾c Vi®t Nam · v« phía Ðông Nam châu Á và có hình cong nhß chæ S. Vi®t Nam · 
giæa vî tuyªn  8°33 (mûi Cà Mau) và vî tuyªn 23°24 (tïnh Ð°ng Vån); giæa kinh tuyªn 
102° và kinh tuyªn 109°. Phía B¡c giáp Trung Hoa, phía Nam giáp v¸nh Thái Lan, phía 
Ðông giáp bi¬n Ðông   và phía Tây giáp Lào và Cambodia. 
Di®n tích Vi®t Nam khoäng ch×ng 329.560 km2 (127,243 sq. miles, l¾n h½n ti¬u bang 
New Mexico cüa nß¾c MÛ mµt ít);  không k¬ ðªn các qu¥n ðäo Hoàng Sa, Trß¶ng Sa. 
Ch² rµng nh¤t cüa Vi®t Nam t× A Pa Chai ðªn Móng Cái ðo ðßþc 600km và ch² h©p 
nh¤t là Ð°ng H¾i, t× dãy Trß¶ng S½n ðªn bi¬n Ðông ðo ðßþc 50km.  
 

Giäi nghîa. 
 

- Vî tuyªn:  Ðß¶ng tròn tß·ng tßþng chÕy vòng quanh trái ð¤t và song song v¾i xích ðÕo. - Kinh 
tuyªn:  Ðß¶ng tròn tß·ng tßþng ði qua 2 cñc trái ð¤t. - Bi¬n Ðông:  Vùng bi¬n n¢m v« phía 
Ðông Vi®t Nam, thuµc bi¬n Thái Bình.   
 

• Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi. 
 

Th¥y cô chia h÷c sinh thành nhi«u toán ð¬ trao ð±i ý tß·ng theo các câu höi sau: 
 

1- Tä s½ qua ð¸a thª và hình th¬ nß¾c Vi®t Nam ? 
2- Ch² rµng nh¤t cüa Vi®t Nam · ðâu và ðo ðßþc bao nhiêu ? 
3- Ch² h©p nh¤t cüa Vi®t Nam · ðâu và ðo ðßþc bao nhiêu ? 
4- Di®n tích cüa Vi®t Nam là bao nhiêu ? 
 

• M¦u chuy®n vui. 
Tr Chuyªn Bay  

 
Mµt bà tr÷ng tu±i ån m£c sang tr÷ng, t¤t tä chen l¤n ðám ðông ð¬ ðßþc ðªn trß¾c qu¥y 
quan thuª tÕi phi trß¶ng Paris và nói luôn mi®ng : 
- Xin l²i! Xin l²i! Tôi s¡p tr chuyªn bay v« nß¾c. Tôi c¥n trình gi¤y trß¾c. 
Mµt ông Tây m£c ð°ng phøc màu xanh ð§m ðÑng g¥n ðó gi½ tay ra d¤u: 
- Xin l²i bà, m÷i ngß¶i ðang ðÑng xªp hàng ch¶ xét gi¤y và hành lí nhß bà. 
Bà ta giä v¶ nhß không nghe th¤y, vçn c¯ tiªn lên phía trß¾c m÷i ngß¶i ... 
Ông Tây nói l¾n h½n cho bà ¤y có th¬ nghe ðßþc: 
- Tôi bäo ðäm v¾i bà là chiªc máy bay s¨ còn ð§u nguyên · ð¤y khi bà t¾i ðó. 
Bà nhìn thÆng v« phía ông Tây tö vë tÑc t¯i: 
- Cån cÑ vào ðâu mà ông dám nói ch¡c nhß thª ? 
Ông Tây l¸ch sñ trä l¶i: 
- Thßa bà, tôi là phi công cüa chuyªn bay ðó ! 

Theo Tu¥n báo Th¢ng Mõ 
( s¯ 987 tháng 3 nåm 2001) 
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Bän Ð° V¸ Trí Vi®t Nam 

 
 
 

 

A Pa Chai

Móng Cái

8°33

23°24
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Bài làm · nhà 3 
 

• Chép lÕi và thêm ðü d¤u .   (d¤u mû . . . d¤u gi÷ng) 
 
    Cänh Bi¬n S¥m S½n Bu±i Sáng 
 
Hom sau, khi Hi«n ra bien thi mat troi vßa moc va an sau ðam may tim giäi ngang tren 
lan nß½c ðu mau, tß mau lam sam, lam nhat ngoai xa cho ðen mau hong, mau vang ½ 
gan mat bien. 
Tren nen tr½i s¡c da cam choi loi, nhung vach ðo tham xoe ra nhu bµ nan quat lam 
bang ng÷c lñu. 
Quay lai nhin ve phia thanh pho S¥m S½n anh sang ðen ðien chua tat va nh½t nhat lap 
lo trong la phi lao nhß nhßng ngoi sao buoi som mai l½ m½ sau lan may mong. 
 

          Khái Hßng 
          (Tr¯ng Mái) 
 

Giäi nghîa. 
 

- Giäi (ngang): Phân ra t×ng mänh.  -  Ng÷c lñu: Hµt trái lñu trông nhß là ng÷c.  -  Cây phi lao: 
Còn g÷i là cây dß½ng. Mµt loÕi cây to, lá xanh và nhö nhß sþi chï trông gi¯ng lá thông, thß¶ng 
tr°ng t×ng ðám rµng vùng ven bi¬n ð¬ giæ cát và l¤y bóng mát. 
 
• Câu höi. 
 

1- Chép lÕi t¤t cä màu s¡c ðßþc din tä trong cänh bi¬n S¥m S½n. 
2- Có bao gi¶ chúng ta ðßþc trông th¤y nhæng màu tr¶i nhß v§y · thành ph¯ không? 
    TÕi sao ? 

 
• Viªt trä l¶i t¤t cä "Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi" ðã ra tÕi l¾p theo bài "Mµt Cuµc Thi 

Tuy¬n". 
 
• Ð£t hai câu v¾i m²i tiªng: l÷n -      l÷ng     -      lµng. 
 
• Câu ð¯. 
 

Mu¯n cho nß¾c mÕnh, dân giàu, 
Tâu vua xin chém bäy ð¥u hÕi dân. 
Mû cao, áo rµng không c¥n, 
Lui v« ¦n ch¯n s½n lâm, m· trß¶ng ? 
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• T§p ð÷c  -  H÷c thuµc lòng. 
 

Gi¶ Qu¯c SØ 
 

1. Nhæng bu±i sáng, v×ng h°ng le lói chiªu, 
Trên non sông, làng mÕc, ruµng ð°ng quê. 
Chúng tôi ng°i im l£ng, l¡ng tai nghe 
Tiªng th¥y giäng su¯t trong gi¶ qu¯c sØ. 

 
5. Th¥y tôi bäo: "Các em nên nh¾ rõ: 

Nß¾c chúng ta là mµt nß¾c vinh quang. 
Bao anh hùng thüa trß¾c cüa giang san, 
Ðã ð± máu vì lþi quy«n dân tµc. 

 
9. Các em phäi ðêm ngày chåm chï h÷c, 

Ð¬ sau này n¯i ðßþc chí ti«n nhân. 
Ta ch¡c r¢ng, sau mµt cuµc xoay v¥n, 
Dân tµc Vi®t lÕi là dân hùng li®t. 

 
13. Ta tin tß·ng không bao gi¶ tiêu di®t, 

Gi¯ng anh hùng trên sông núi Vi®t Nam. 
Bên nhæng trang l¸ch sØ b¯n ngàn nåm 
Ð¥y chiªn th¡ng, ð¥y vinh quang, hÕnh phúc." 

 
     Ðoàn Vån C× 
(T§p Ð÷c L¾p Nh¤t) 

Tài li®u cüa Bµ Qu¯c Gia Giáo Døc, Vi®t Nam Cµng Hòa 
 

• T§p làm vån. 
 

Theo ý nghîa cüa hai câu th½ 7 và 8 · trên, em hãy tä lÕi sñ nghi®p vë vang cüa mµt 
trong nhæng v¸ anh hùng dân tµc ¤y ðã có công ðánh ðu±i quân xâm lång t× 
phß½ng B¡c ð¬ giành lÕi ðµc l§p cho quê hß½ng. 

 
 

• 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: 
"Mµt Cuµc Thi Tuy¬n"  và  "Gi¶ Qu¯c SØ".       
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Bài B�N 
 

• Chính tä - H÷c thuµc lòng. 
 

L¶i M© D£n 
 

Tôi m° côi  cha nåm hai tu±i, 
M© tôi thß½ng con không l¤y ch°ng. 
Tr°ng dâu, nuôi t¢m, d®t väi, 
Nuôi tôi ðªn ngày l¾n khôn. 
Hai mß½i nåm qua tôi vçn nh¾, 
Ngày ¤y tôi m¾i lên nåm, 
Có l¥n tôi nói d¯i m©. 
Hôm sau tß·ng phäi ån ðòn, 
Nhßng không, m© tôi chï bu°n, 
Ôm tôi hôn lên mái tóc: 
- Con ½i! Trß¾c khi nh¡m m¡t 
  Cha con d£n con su¯t ð¶i 
  Phäi làm mµt ngß¶i chân th§t. 
- M© ½i ! Chân th§t   là gì ? 
M© tôi hôn lên ðôi m¡t 
- Con ½i mµt ngß¶i chân th§t 
  Th¤y vui mu¯n cß¶i cÑ cß¶i, 
  Th¤y bu°n mu¯n khóc là khóc. 
  Yêu ai cÑ bäo là yêu, 
  Ghét ai cÑ bäo là ghét. 
  Dù ai ngon ng÷t nuông chi«u, 
  Cûng không nói yêu thành ghét. 
  Dù ai c¥m dao d÷a  giªt, 
  Cûng không nói ghét thành yêu. 
 

Phùng Quán 
(Tråm Hoa Ðua N· Trên Ð¤t B¡c) 

 
 
Giäi nghîa. 
 
- D£n : Bäo mµt cách ân c¥n cho nh¾.  -  M° côi: B¸ m¤t cha hay m© khi còn nhö.  -  Ån ðòn: B¸ 
ðánh ðòn.  -  Chân th§t: Thành th§t, ngay thÆng, không d¯i trá.  -  Ngon ng÷t: Êm d¸u, bùi tai.  -  
Nuông chi«u: Cßng chi«u quá ðáng.  -  D÷a : Håm, ðe làm cho ngß¶i ta sþ. 
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• Bài t§p. 
 

I- Ði«n vào ch² tr¯ng.  
Ch÷n nhæng t× giäi nghîa · trên ð¬ ði«n vào ch² tr¯ng cho hþp nghîa. 
 

1- Mµt ðÑa trë bß¾ng bïnh thß¶ng không sþ b¸ _____  ______ . 
2- ÐÑa bé ðßþc cha m© _____  ______  s¨ d b¸ hß höng. 
3- Ð¶n ðÑt dây còn dây n¯i lÕi, 
    Cha m© m¤t r°i con phäi _____  ______ . 
4- Mµt ngß¶i _____  ______  không sþ nói lên sñ th§t: 
     Yêu ai cÑ bäo là yêu, ghét ai cÑ bäo là ghét. 
5- Kë n¸nh hót hay dùng l¶i _____  ______ ð¬ dø lòng ngß¶i. 
 

II- Phân ðoÕn - ÐÕi ý.   
Phân ðoÕn và tìm ðÕi ý cüa bài trên. 
  

III- Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi. 
Th¥y cô chia h÷c sinh thành nhi«u toán ð¬ trao ð±i ý tß·ng theo các câu höi sau: 
1- Tác giä m° côi cha nåm m¤y tu±i ? M© làm gì ð¬ nuôi tác giä ðªn ngày khôn l¾n ? 
2- Bài th½ này ðßþc viªt khi tác giä m¤y tu±i ?  Lúc 5 tu±i có chuy®n gì xäy ra? 
3- Trß¾c khi nh¡m m¡t lìa ð¶i, ngß¶i cha d£n con ði«u gì ? 
4- Ngß¶i chân th§t là ngß¶i thª nào ? 
5- Mu¯n làm ngß¶i chân th§t ta phäi có nhæng ðÑc tính gì ? 
6- Qua bài h÷c này em h÷c ðßþc ði«u gì ? (Lòng hiªu thäo - Tình yêu thß½ng - Tr÷ng sñ  
    th§t - Lòng can ðäm). 
 

• Phân bi®t: VÄI,   VÃI,   V�Y   

Väi:  áo väi, väi thô, d®t väi, cây väi, trái väi 
Vãi:  bà vãi, vung vãi, bö vãi 
Vçy:  vçy vùng, vçy tay, vçy ðuôi 

 

• Ði«n vào ch² tr¯ng. 
Ch÷n nhæng t× trong ph¥n phân bi®t · trên ð¬ ði«n vào ch² tr¯ng cho hþp nghîa. 
 

1- Nguyn Trung Trñc là anh hùng ch¯ng Pháp, ðã mµt th¶i _____  ______ · Kiên Giang, 
     Nhñt Täo, khiªn gi£c Pháp phäi ðiêu ðÑng.  
2- Sß cô tu · chùa còn ðßþc g÷i là  _____     _____ . 
3- Hôm nay má ði chþ mua nhi«u hµp _____  ______ . 
4- Con tàu t× t× chuy¬n bánh, m÷i ngß¶i _____  ______  tin bi®t. 
5- Bu±i sáng, ba em thß¶ng _______ thóc ra sân cho chim b° câu ån. 
6- Lê Lþi là ngß¶i anh hùng _____   ______ ð¤t Lam S½n, có công ðánh ðu±i quân Tàu, 

giành lÕi ðµc l§p cho nß¾c nhà. 
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• ÐoÕn vån mçu. 
 

Mother's Day 
 
S¡p t¾i ngày "Mother's Day", Ngày Cüa M©. B¯ nh¾ nhæng nåm v« trß¾c, vào ngày này 
con ð«u viªt thß cho M©, bày tö lòng biªt ½n và tình yêu v¾i M©. Có l¥n thß chï là t¤m 
thi®p v¾i vài chæ con viªt ng¡n g÷n, nhßng l¥n nào con cûng làm B¯ M© chäy nß¾c m¡t 
vì cäm ðµng. Có mµt nåm, ngày "Mother's Day", B¯ M© ði làm v«, th¤y nhà cØa sÕch s¨, 
c½m nß¾c ðã d÷n sÇn trên bàn th§t tß½m t¤t. Thì ra con ðã huy ðµng các em d÷n nhà, 
con còn c¯ n¤u các món ån B¯ M© thích nh¤t; trên bàn có l÷ hoa c¡t ngoài vß¶n và t¤m 
thi®p v¾i nét chæ cüa t¤t cä các con chúc M© "Happy Mother's Day". Con nói là M© ðã 
phäi d÷n d©p, n¤u nß¾ng quanh nåm, hôm nay các con nh¤t ð¸nh không ð¬ M© phäi 
làm vi®c gì. B¯ th¤y M© cß¶i th§t tß½i, nhßng rõ ràng c¯ c¥m dòng nß¾c m¡t cäm ðµng 
và sung sß¾ng. B¯ cûng v§y, B¯ cäm ðµng và sung sß¾ng, cäm tÕ Chúa ðã cho gia ðình 
ta biªt nß½ng tña và yêu thß½ng nhau, thông cäm và ch¤p nh§n, tha thÑ và kiên nhçn 
v¾i nhau. 

                  Dß½ng Phøc 
               (Báo Tu±i Hoa s¯ 1) 

 
 
• T§p làm vån. 
 

 Hãy tä lÕi sinh hoÕt trong gia ðình em nhân ngày l "Mother's Day" v×a qua. 
 
 
• Danh ngôn. 
 
   
  ãy là ngß¶i tØ tª. 
  ãy là ngß¶i t¯t lành. 
     ÐÑc ÐÕt Lai LÕt Ma 
 
  u¯n làm vi®c l¾n hãy lo tròn vi®c nhö. 
     Shakespeare 
 
  ¶i s¯ng chï là mµt khoänh kho¡c, nhßng v¾i khoänh kh¡c ¤y ngß¶i ta có 
     th¬ làm nên nhæng vi®c trß¶ng cØu. 

      Bersok 
 

 

H 
M 
Ð
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Bài làm · nhà 4 
 

• Chép lÕi và thêm ðü d¤u .   (d¤u mû . . . d¤u gi÷ng) 
 

Vi®t Nam   Vi®t Nam  
 

Viet Nam, Viet Nam nghe tu vao ð½i, 
Viet Nam, hai tieng noi ben vanh noi , 
Viet Nam nß½c toi. 
Viet Nam, Viet Nam ten goi la ngß½i, 
Viet Nam, hai tieng noi sau cung khi lia ð½i. 
Viet Nam, ðay mien xinh tß½i, 
Viet Nam, ðem vao song nui, 
Tß Do, Cong Binh, Bac Ai muon ð½i. 
Viet Nam, khong ðoi xß½ng mau, 
Viet Nam, keu goi thß½ng nhau, 
Viet Nam, ði xay ðåp yen vui dai lau. 
Viet Nam, tren ðß½ng tß½ng lai, 
Lßa thieng soi toan the gi½i. 
Viet Nam, ta nguyen tranh ðau cho ðoi. 
Tinh yeu ðay la khi gi½i, 
Tinh thß½ng ðem ve muon n½i, 
Viet Nam, ðay tiêng noi ði xay tinh ngß½i. 
Viet Nam, Viet Nam. 
Viet Nam, que hß½ng ðat nß½c sang ng½i. 
Viet Nam, Viet Nam, Viet Nam muon ð½i. 

 
PhÕm Duy 

 
Giäi nghîa. 
 

- Nôi:  Mµt loÕi giß¶ng dùng cho con trë m¾i sanh cho ðªn 2 ho£c 3 tu±i, ý nói · ðây là lúc m¾i 
sinh ra.  -  Sông núi: Ý nói · ðây là quê hß½ng ð¤t nß¾c. -  Tñ do: Ðßþc làm theo ý mu¯n, không 
b¸ k«m hãm, bó buµc.  -  Công bình: Công b¢ng, theo ðúng l¨ phäi, không thiên l®ch.  -  Bác ái:  
Lòng yêu thß½ng rµng rãi m÷i ngß¶i, m÷i loài. 
 
• Tìm ðÕi ý  bài trên. 
 
• Viªt trä l¶i t¤t cä "Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi" ðã ra tÕi l¾p h÷c theo bài "L¶i M© 

D£n" cüa Phùng Quán. 
 
• Ð£t hai câu v¾i m²i tiªng:     väi,   vãi   và   vçy. 
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• T§p ð÷c. 
 

Gß½ng Kiên Nhçn 
 

Nß¾c m«m, ðá cÑng, thª mà nß¾c chäy mãi, ðá cûng phäi mòn. Rång cßa nhö, cây g² 
l¾n, chúng ta cßa mãi cây g² cûng phäi ðÑt lìa. Kìa nhß con ong nhö bé làm vi®c lâu 
ngày m¾i thành cái t± to, ðem lÕi m§t ng÷t cho ð¶i. 
Ngß¶i ta cûng v§y, m²i khi quyªt ð¸nh làm gì, g£p khó khån ð×ng nên ngã lòng. Hãy 
tiªp tøc vi®c ðã ð¸nh mµt cách b«n bï, dù th¶i gian có lâu dài. Còn nhæng ai b¢ng lòng 
tìm cho mình mµt vi®c d làm mà lÕi ß¾c m½ kªt quä t¯t thì chÆng bao gi¶ tÕo nên sñ 
nghi®p. 
Chung quanh chúng ta có bao nhiêu là gß½ng kiên nhçn. Ngß¶i h÷c trò mi®t mài n½i 
h÷c ðß¶ng. Th¥y cô giáo vui lòng truy«n lÕi nhæng kinh nghi®m ðã h÷c höi mong giúp 
tu±i trë m· rµng kiªn thÑc. Các nhà khoa h÷c ngày ðêm làm vi®c c£m cøi trong phòng 
thí nghi®m v. v. . . Ngoài ra, có ai trong chúng ta ð¬ tâm ðªn nhæng sinh hoÕt hàng ngày 
tß·ng nhß t¥m thß¶ng mà c¥n phäi có quyªt tâm m¾i nên vi®c. Nào m©, nào ch¸ âm 
th¥m sån sóc vi®c nhà. Nhæng thØ thách gian kh± cüa cha anh ngoài xã hµi. Nhà nông 
c¥n cù làm vi®c không nhæng ðem lÕi ¤m no cho gia ðình mà còn cung c¤p ra ngoài xã 
hµi thñc ph¦m xanh tß½i quanh nåm . . . 
Trong thª gi¾i ngày nay, chúng ta ðßþc hß·ng mµt cuµc s¯ng thoäi mái, nhi«u ti®n nghi 
h½n xßa do ðâu mà có ? Phäi chång nhân loÕi ðã nh¶ t¾i nhæng bàn tay khéo léo hþp 
cùng kh¯i óc cüa con ngß¶i kiên trì làm vi®c ngày ðêm ? 

 
 
• Giäi nghîa - Ð£t câu. 
 

kiên nhçn  - ngã lòng - sñ nghi®p - thØ thách 
 

• Phân ðoÕn và 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: "L¶i 
M© D£n"  và  "Gß½ng Kiên Nhçn".       
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Bài nåm 
 

• Chính tä - T§p ð÷c. 
Lòng Bác Ái 

 
Mµt ðêm kia, mµt ngß¶i ðàn ông ðªn gõ cØa nhà chúng tôi và nói r¢ng: " Thßa, M© 
Teresa!  Mµt gia ðình có tám ðÑa con ðang b¸ ðói, ðã m¤y ngày nay h÷ chßa có tí gì 
trong bøng."  Tôi li«n tÑc t¯c  ði ngay ðªn gia ðình ðó, mang theo mµt ít thÑc ån.  V×a 
bß¾c vào nhà, tôi b¡t g£p ngay nhæng gß½ng m£t ðã quá b½ ph¶  vì ðói.  Ngoài sñ hành 
hÕ co rút cüa cái bao tØ, tuy®t nhiên  không có d¤u hi®u nào cüa sñ bu°n phi«n äo não.  
Tôi ðßa rá gÕo cho ngß¶i m©.  Bà ðón l¤y r°i l£ng l¨ chia rá gÕo ra làm hai.  ÐoÕn bà ta 
bß¾c khöi nhà, tay mang theo nØa ph¥n rá gÕo v×a m¾i chia.  Khi bà tr· v« tôi m¾i buµt 
mi®ng höi: " Ch¸ ði ðâu v§y? "  
- " DÕ con ði sang mµt nhà g¥n ðây, h÷ cûng ðang b¸ ðói nhß con v§y. " 
Tôi không ngÕc nhiên  l¡m trß¾c hành ðµng cüa bà ta.  Vì ngß¶i nghèo thß¶ng r¤t 
quäng ðÕi.  Tôi chï th¤y làm lÕ là tÕi sao bà ta biªt ðßþc nhæng ngß¶i kia cûng ðang b¸ 
ðói.  B·i vì, cÑ theo l¨ thß¶ng, h b¸ ðói là ngß¶i ta chï chú tâm ðªn thân xác cüa mình 
h½n và không còn th¶i gi¶ cho kë khác næa. . . 
Mµt hôm kia, mµt ngß¶i t× Châu Úc ðã ðªn xin dâng cúng mµt ít t£ng ph¦m  giá tr¸.  
Trong lúc trao quà ngß¶i ðó nói v¾i tôi: " Thßa m© ðây chï là nhæng thÑ bên ngoài.  Bây 
gi¶ con mu¯n dâng nhæng thÑ bên trong con ngß¶i cüa con. "  T× hôm ðó, ông h¢ng lui 
t¾i khu nhà ch¶ chªt  ð¬ cÕo râu c¡t tóc cho b®nh nhân và hàn huyên  v¾i h÷.  Ngß¶i 
ðàn ông này ðã không nhæng cho ði ti«n bÕc cüa cäi nhßng còn cho cä th¶i gi¶ và sÑc 
lñc.  Ông ta có th¬ dùng nó cho chính mình ð¤y chÑ.  Nhßng ði«u ông ta mu¯n lÕi là 
cho ði chính mình. 
Tôi thß¶ng xin các ân nhân nhæng món quà không có dính dáng gì ðªn ti«n bÕc, và 
ði«u mà tôi mong ß¾c cûng nhß hay xin h÷ nh¤t chính là sñ hi®n di®n cüa h÷.  Tôi 
mu¯n ngß¶i ta cûng chú ý, mïm cß¶i và ðøng ðªn nhæng kë mà h÷ ðang cÑu giúp. 
 

                 Linh møc  Bùi Quang Tu¤n 
              (Thông Ði®p Tình Thß½ng Cüa M© Teresa) 
 

Ghi chú:  M© Teresa (1910-1997) là ngß¶i sáng l§p dòng Th×a Sai Bác Ái.  Các tu sî cüa dòng này 
chuyên lo sån sóc nhæng kë b¸nh hoÕn, không n½i nß½ng tña, phäi n¢m lê lªt trên ðß¶ng ph¯.  
Vì nghîa cØ cao ð©p này, m© Teresa ðã ðßþc giäi Nobel Hòa Bình nåm 1979 và g¥n ðây ðßþc 
vinh danh là  " V¸ Thánh Cüa Nhæng Kë Kh¯n Cùng ".  
 
• Giäi nghîa. 
 

- Bác ái:  Có lòng thß½ng yêu rµng rãi m÷i ngß¶i, m÷i loài.  - TÑc t¯c: Ngay l§p tÑc, tÑc thì.  -  B½ 
ph¶: œ dµt, ti«u tøy.  -  Tuy®t nhiên: ChÆng h«, không bao gi¶.  -  Äo não: Bu°n bñc, s¥u thäm.   
-  NgÕc nhiên:  SØng s¯t, l¤y làm lÕ.  - Quäng ðÕi: T¤m lòng rµng rãi, ðµ lßþng.  -  T£ng ph¦m: 
Các thÑ dùng ð¬ biªu, cho ði.  -  Khu nhà ch¶ chªt:  Khu nhà nuôi nhæng ngß¶i b®nh s¡p chªt.  
-  Hàn huyên: Thåm höi, trò chuy®n sau mµt th¶i gian xa cách. 
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• Bài t§p. 
I- Ði«n vào ch² tr¯ng.  
Ch÷n nhæng t× giäi nghîa · trên ð¬ ði«n vào ch² tr¯ng cho hþp nghîa. 
1- Ngß¶i có lòng ______  ______ thì d tha thÑ, yêu thß½ng kë khác. 
2- Sau nhi«u nåm xa cách, bÕn bè g£p lÕi nhau có biªt bao l¶i ______  ______ tâm sñ. 
3- Dù g£p chuy®n ðau bu°n, bà ¤y ______  ______ không phàn nàn v¾i ai mµt l¶i. 
4- Má em r¤t ______  ______ vì th¤y ba em v« nhà hôm nay mà không báo trß¾c. 
5- Tªt Nguyên Ðán v×a qua, nhà chùa ðã nh§n ðßþc nhi«u ______  ______ r¤t có giá tr¸. 
6- Sau mµt tu¥n l b¸ ðau n£ng, hôm nay anh Ba ðã ði h÷c tr· lÕi, nhßng dáng ði®u anh 
    trông r¤t ______  ______.  
7- M© Teresa l§p ra khu nhà  ______  ______ ð¬ sån sóc các b®nh nhân s¡p chªt mà 
    không có ngß¶i giúp ðÞ.  
8- Nghe tin bác Hai em b¸ tai nÕn phäi vào nhà thß½ng, ba má em _______  _______ ði  
    thåm ngay. 
 

II- Phân ðoÕn - ÐÕi ý.   
Phân ðoÕn và tìm ðÕi ý cüa bài trên.  

 

III- Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi. 
Th¥y cô chia h÷c sinh thành nhi«u toán ð¬ trao ð±i ý tß·ng theo các câu höi sau: 
1- Vì sao m© Teresa phäi tÑc t¯c ði và ðem theo gì ? 
2- V×a ðªn n½i, m© th¤y nhæng gì ?  M© ðã làm gì ?  
3- TÕi sao bà m© trong gia ðình ðang ðói này lÕi chia nØa s¯ gÕo cho ngß¶i láng gi«ng ? 
4- Ngß¶i t× Úc Châu ðªn dâng cho nhà dòng cüa m© Teresa nhæng gì ? 
5- M© Teresa thß¶ng xin các ân nhân cho ði nhæng gì ? 
6- Ðã có l¥n nào em thñc hi®n tình thß½ng yêu ð¯i v¾i ngß¶i ngoài ?  B¢ng cách nào ? 
 

• Phân bi®t: DÂN,   DÂNG,   DANH 
Dân:  Lß½ng dân (ngß¶i dân lß½ng thi®n), dân giä (dân thß¶ng, không có chÑc 
          vø gì trong chính quy«n), ngß¶i công dân, tr¸ qu¯c an dân. 

 Dâng:  Dâng lên, dâng cúng, dâng hß½ng. 
 Danh:  Danh sách, ði¬m danh, danh v÷ng, n±i danh, danh tß¾ng. 
 

• Ði«n vào ch² tr¯ng. 
Ch÷n nhæng t× trong ph¥n phân bi®t · trên ð¬ ði«n vào ch² tr¯ng cho hþp nghîa. 
1- Hßng ÐÕo Vß½ng có công ðánh th¡ng gi£c Mông C± ðªn ba l¥n, ông là mµt ______  
      ______ ð¶i Tr¥n. 
2- H°i nào lên võng xu¯ng dù, 
    Kêu _______ , dân dÕ, bây gi¶ dÕ ______. 
3- Ba em ån m£c chïnh t«, ðang  ______  ______ trß¾c bàn th¶ t± tiên. 
4- _______  ________  ph¦m v§t phäi có lòng thành. 
5- Cây cao thì gió càng lay, 
     Càng cao _______  _________, càng dày gian nan. 
6- LÞ quan, lÞ lính, lÞ làng, 
     LÞ hàng ______  ________ , lÞ hàng công khanh. 
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• H÷c thuµc lòng. 
Lòng Nhân Ái 

 
Miªng khi ðói, gói khi no, 
Cüa tuy t½ tóc, nghîa so nghìn trùng. 
Cüa là muôn sñ cüa chung, 
S¯ng không thác  lÕi tay không, có gì ! 
– sao có nhân, có nghì, 
Danh th½m vä lÕi làm bia mi®ng ngß¶i. 
Hi«n lành l¤y tiªng v¾i ð¶i, 
Lòng ngß¶i yêu d¤u là tr¶i ðµ ta. 
Tai ß½ng hoÕn nÕn ð«u qua, 
Bøi tr¥n rû sÕch, thñc là t× ðây. 
 

 Nguyn Trãi 
(Gia Hu¤n Ca) 

• Giäi nghîa. 
 

- T½ tóc:  (sþi t½, sþi tóc) Ý chï nhö nh£t.  - Thác: Chªt.  - Nghì: Hay là nghîa, ý chï cách xØ thª 
con ngß¶i theo l¨ phäi. - Bøi tr¥n: Sñ kh± não cüa con ngß¶i trên tr¥n thª này. - Rû sÕch: Bö hay 
trút sÕch nhæng vß¾ng víu.  
 

• Mµt tiªng có nhi«u nghîa. 
 
Ð¬ th¤y sñ phong phú tuy®t v¶i cüa ngôn ngæ Vi®t, chúng ta có th¬ ð½n cØ mµt s¯ t× 
hay nhæng câu v¾i tiªng "cái" mang nhi«u ý nghîa khác nhau nhß là:  
 
a- Mµt loÕi t× chï ð¸nh mµt v§t nhß:  cái bàn, cái ghª, cái tü ...... 
b- Tiªng ð®m ð¬ nh¤n mÕnh nhß:  cái con dao này cùn quá!, con v¾i cái, con cái gì v¾i 

nó ...  
c- T× chï v« gi¯ng nhß:  chiªc ðñc, chiªc cái (ý chï hai chiªc so le, không ð°ng ð«u); 

chó cái, mèo cái, trâu cái (nhßng v§t có lông vû thì chim mái, gà mái, v¸t mái ...), cái 
Mai (cô Mai), cái Lan (cô Lan) ..... 

d- T× chï v« sñ to l¾n nhß:  con ðß¶ng cái khác v¾i con ðß¶ng mòn, con sông cái khác 
v¾i con mß½ng, con lÕch, nhà cái, làm cái, hay: 

  "Anh v« xë ván cho dày, 
  B¡c c¥u sông cái cho th¥y m© sang." 
e- T× chï sñ bÞ ngÞ nhß: lÕ nß¾c, lÕ cái .... 
f- T× chï v§t th¬ trong ch¤t löng nhß: nó v¾t hªt cái r°i !  
g- Tiªng nh¤n mÕnh t±ng quát nhß: cái rång cái tóc góc con ngß¶i, cái nªt ðánh chªt 

cái ð©p   ............... 
Theo Ð² Quang Vinh 
(Tiªng Vi®t Tuy®t V¶i) 
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• Vi®t sØ. 
 

Vi®t Nam 80 Nåm L® Thuµc Thñc Dân Pháp (1874-1954) 
 
 

Nh¶ vào lòng kiên nhçn và nh¤t là sñ giúp ðÞ cüa các c¯ ðÕo Pháp cùng v¾i khí gi¾i cüa 
h÷, Chúa Nguyn Ánh ðã th¯ng nh¤t giang s½n sau khi ðánh bÕi anh em nhà Tây S½n.  
Ông lên làm vua l¤y hi®u là Gia Long vào nåm 1802. 
T× ðây tri«u ðÕi nhà Nguyn tr¸ vì liên tiªp trong 153 nåm (1802 - 1954) thì nß¾c Vi®t 
Nam lÕi mµt l¥n næa b¸ phân chia làm hai chính th¬ ð¯i ngh¸ch nhau:  mi«n B¡c do 
ðäng Cµng Sän Vi®t Nam c¥m quy«n, mi«n Nam theo chª ðµ tñ do Vi®t Nam Cµng Hòa. 
Nhæng v¸ vua ð¥u ð¶i nhà Nguyn là Gia Long, Minh MÕng,  và Thi®u Tr¸ th§t sñ n¡m 
v§n m®nh ð¤t nß¾c.  Kª ðªn là vua Tñ ÐÑc ra l®nh c¤m ðÕo Thiên Chúa, giªt mµt s¯ 
giáo sî ngoÕi qu¯c trong ðó có c¯ ðÕo ngß¶i Pháp.  Mßþn c¾ này, quân Pháp xâm chiªm 
Vi®t Nam làm thuµc ð¸a.  Sau ðó các vua Vi®t ð«u do nß¾c Pháp l§p nên, hoàn toàn 
không có chü quy«n.  Trong 80 nåm l® thuµc (1874 -1954), các sî phu, ngß¶i dân yêu 
nß¾c ðã cùng vua quan nhi«u l¥n tìm cách ðánh ðu±i thñc dân Pháp ra khöi b¶ cõi.  
Sau ðây là nhæng biªn c¯ quan tr÷ng giành ðµc l§p theo thÑ tñ th¶i gian: 

- Tháng 2 nåm 1859 t±ng ð¯c Võ Duy Ninh ðã th¤t bÕi trong vi®c ch¯ng trä v¾i 
quân Pháp t¤n công chiªm thành Gia Ð¸nh. 

- T× tháng 2 nåm 1863, hß·ng Ñng l¶i kêu g÷i ch¯ng Pháp nhi«u anh hùng ðã 
n±i lên nhß: ông Trß½ng Ð¸nh · Gò Công, Nguyn Trung Trñc · vùng Tân An 
và RÕch Giá, ông Thü Khoa Huân · vùng H§u Giang (MÛ Tho, RÕch G¥m, Cai 
L§y ..), ông Võ Duy Dß½ng · Ð°ng Tháp Mß¶i. 

- Tháng 10 nåm 1873, quân Pháp t¤n công chiªm thành Hà Nµi khiªn cho t±ng 
ð¯c Nguyn Tri Phß½ng b¸ chªt. 

- Tháng 4 nåm 1882, t±ng ð¯c Hoàng Di®u ðã tuçn tiªt khi quân Pháp t¤n công 
thành Hà Nµi l¥n thÑ hai.  Tháng 7 nåm 1885, vua Hàm Nghi và ông Tôn 
Th¤t Thuyªt t± chÑc ðánh phü khâm sÑ Pháp · Huª nhßng th¤t bÕi.  

- Hß·ng Ñng h¸ch C¥n Vß½ng nhi«u cuµc kh·i nghîa ðã n±i lên nhß:  Hoàng 
Hoa Thám · Yên Thª, Ðinh Công Tráng · Ba Ðình, Phan Ðình Phùng · Ngh® 
Tînh, Mai Xuân Thß·ng · Bình Ð¸nh .......  

Và nhæng nåm sau ðó còn r¤t nhi«u nhà ái qu¯c khác ðã hi sinh tính mÕng ð¬ cÑu vãn 
n«n ðµc l§p cho nß¾c Vi®t Nam nhßng không thành nhß: li®t sî Tr¥n Cao Vân (b¸ chém 
nåm 1916), Thái Phiên (b¸ chém nåm 1916),  PhÕm H°ng Thái (tuçn tiªt nåm 1918), 
Nguyn Thái H÷c cùng 12 ð°ng chí b¸ chém · Yên Bái nåm 1930 v.v..... 
 
• Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi. 
 

Th¥y cô chia h÷c sinh thành nhi«u toán ð¬ trao ð±i ý tß·ng theo các câu höi sau: 
 

1- K¬ nguyên nhân nào chúa Nguyn Ánh th¡ng ðßþc anh em Tây S½n? 
2- T× nåm 1954 v« trß¾c, nß¾c Vi®t Nam b¸ phân chia bao nhiêu l¥n ? 
3- Nhæng nguyên nhân nào quân Pháp xâm chiªm nß¾c Vi®t Nam ? 
4- K¬ mµt vài cuµc kh·i nghîa ch¯ng Pháp mà em ðã h÷c ? 
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Bài làm · nhà 5 
 

• Chép lÕi và thêm ðü d¤u.    (d¤u mû . . . d¤u gi÷ng) 
 

´n Ð¤t Nß¾c 
 

Sanh ra, ta phai nho to tien, cha me.  S¯ng ta cung nho ðat nuoc, que huong.  Hß·ng 
nhung t¤c ð¤t, an nhung ngon rau, muon cho su song ðuoc de dang, giong noi ðuoc 
truy«n thø, chung ta cam thay bon phan phai bao ve ðat nuoc khi bi ke xam lang cha 
ðap.  Ráng nang ðo xu so luc nghieng ngua, ngheo ðoi va lam cho que huong ðuoc tro 
nen cuong thinh.  Rang cuu cap nuoc nha khi bi nguoi nuoc  ngoai thong tri.  Bo coi 
væng l£ng than ta moi yen, quoc gia giau manh minh ta moi  am. 
Hãy tuy tai tuy suc, no luc hi sinh cho xu so.  Ví nhu khong ðu tai luc ðam ðß½ng viec 
lon, chua gap thoi co giup ðo que huong, m²i nguoi trong chung ta phai co tranh ðung 
lam viec gi so xuat ðen ðoi lam hai cho nuoc nha ðau kho, va ðung giup suc cho ke 
ngoÕi ðich gay su t±n hÕi ðen ðat nuoc. 
Ðo la ðen on ðat nuoc vay.   
 

         ÐÑc HuÏnh Phú S± 
                                                                                      (S¤m Giäng Thi Vån Toàn Bµ) 

Giäi nghîa. 
 

- Truy«n thø:  Truy«n lÕi tri thÑc, kinh nghi®m cho con cháu sau này.  - Nghiêng ngØa:  Ý nói · 
ðây là xÑ s· có loÕn lÕc, chiªn tranh. - Xâm lång:  Ðánh chiªm lãnh th± và ðoÕt chü quy«n nß¾c 
khác.  - Cß¶ng th¸nh:  Giàu và mÕnh.  - Th¯ng tr¸:  SØ døng bµ máy chính quy«n ð¬ ði«u khi¬n 
t¤t cä vi®c nß¾c. 
 
• ÐÕi ý. 
 

Tìm ðÕi ý cüa bài trên.  
 
• Câu höi. 
 

Viªt trä l¶i t¤t cä "Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi" ðã ra tÕi l¾p h÷c theo bài "Lòng Bác Ái". 
 
• Ð£t hai câu v¾i m²i tiªng:    dân,   dâng   và   danh. 
 
• T§p làm vån. 
 

Hãy làm bài lu§n vån theo tài li®u trong báo tiªng Vi®t xu¤t bän tÕi ð¸a phß½ng cüa 
em.  Ch÷n ð« tài nói v« sinh hoÕt cüa cµng ð°ng ngß¶i Vi®t ho£c v« vån hóa, khoa h÷c 
kî thu§t trên thª gi¾i.  Nh¾ kèm theo bài báo khi nµp bài viªt cho th¥y cô.  
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• T§p ð÷c. 
 

Anh Thß Nß¾c Vi®t 
 
Nåm 111 trß¾c Tây l¸ch (B.C.), nß¾c Vi®t Nam thüa ¤y b¸ l® thuµc ngß¶i Tàu.  Chúng 
ðem quân sang ðánh chiªm nß¾c ta r°i chia ra làm 3 qu§n:  Giao Chï, CØu Chân và 
Nh§t Nam (ngày nay là mi«n B¡c và m¤y tïnh · phía b¡c mi«n Trung Vi®t Nam). 
Nåm 34 sau Tây l¸ch (A.D.), vua Tàu sai Tô Ð¸nh sang làm thái thú qu§n Giao Chï.  Tô 
Ð¸nh là ngß¶i bÕo ngßþc, tàn ác, khiªn dân Vi®t vô cùng oán h§n.  Nhân vì Tô Ð¸nh giªt 
ông Thi Sách, ch°ng cüa Trßng Tr¡c nên bà cùng em là Trßng Nh¸ t§p hþp dân chúng 
các qu§n ðánh chiªm lÕi 65 thành trì.  B÷n quan quân Tô Ð¸nh ch¯ng cñ không n±i, bö 
chÕy v« Tàu.  Nåm ¤y là nåm 40, Hai Bà tñ xßng làm vua và ðóng ðô · Mê Linh, tïnh 
Phúc Yên là n½i quê nhà.  Nß¾c Vi®t lÕi ðßþc ðµc l§p sau 150 nåm dß¾i sñ cai tr¸ tàn 
bÕo cüa Tàu.  Ba nåm sau (43), Hai Bà ðã tuçn tiªt vì sÑc t¤n công cüa ðoàn quân Mã 
Vi®n.   Nß¾c nhà lÕi b¸ m¤t vào tay kë thù phß½ng B¡c trong su¯t 800 nåm li«n. 
Tuy không ðü sÑc gìn giæ ð¤t nß¾c và n«n ðµc l§p cho quê hß½ng ðßþc lâu dài, nhßng 
t¤m gß½ng tiªt nghîa cüa Hai Bà cûng ðü thÑc tïnh nam gi¾i lo bäo v® non sông khi có 
ngoÕi xâm sau này.  Xét trong l¸ch sØ thª gi¾i cách ðây 2.000 nåm thì Hai Bà là nhæng 
b§c anh thß hiªm th¤y trong nhân loÕi.  Ð¯i v¾i nß¾c Vi®t nhö bé, ít dân mà ðánh ðu±i 
ðßþc quân xâm lång t× mµt nß¾c Tàu rµng l¾n ðông dân h½n nhi«u.  H½n næa v¸  anh 
hùng cÑu nß¾c ð¥u tiên trong l¸ch sØ Vi®t lÕi là b§c næ lßu ! 
– ngoÕi ô Hà Nµi ngày nay vçn còn ð«n th¶ Trßng Næ Vß½ng.  Hàng nåm ð«u có t± 
chÑc l kï ni®m vào ngày 6 tháng 2 Âm l¸ch, cûng là ngày Hai Bà gieo mình xu¯ng sông 
Hát ð«n nþ nß¾c. 
  
 
• Giäi nghîa - Ð£t câu. 
 

anh thß      -     tàn ác     -      oán h§n     -     ðµc l§p. 
 
• ÐÕi ý. 
 

Tìm ðÕi ý cüa 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: 
"Lòng Bác Ái"  và  "Anh Thß Nß¾c Vi®t".       
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Bài sáu 
 

• Chính tä - H÷c thuµc lòng. 
 

Chùa Hß½ng 
(Thiên kí sñ cüa mµt cô bé ngày xßa) 

 
Hôm nay ði chùa Hß½ng. 
Hoa cö m¶ h½i sß½ng 
Cùng th¥y me em d§y. 
Em v¤n ð¥u soi gß½ng. 
 
Khån nhö ðuôi gà cao, 
Em ðeo däi yªm  ðào, 
Qu¥n lînh, áo the m¾i, 
Tay c¥m nón quai thao. 
 
Me cß¶i : "Th¥y nó trông ! 
Chân ði ðôi dép cong, 
Con tôi xinh xinh quá ! 
Bao gi¶ cô l¤y ch°ng ?" 
 
- Em tuy m¾i mß¶i låm 
 Mà ðã l¡m ngß¶i thåm 
Nh¶ m¯i mai  ðßa tiªng, 
Khen tß½i nhß trång r¢m. 
 
Nhßng em chßa l¤y ai, 
Vì th¥y bäo ngß¶i mai 
R¢ng em còn bé l¡m. 
Ý ðþi ngß¶i tài trai - 
 
Em ði cùng v¾i me. 
Me em ng°i cáng  tre. 
Th¥y theo sau cßÞi ngña, 
Th¡t lßng dài ðö hoe. 
 

 
Th¥y me ra ði ðò. 
Thuy«n m¤p mênh  bên b¶. 
Em nhìn sông nß¾c chäy, 
Ðßa cánh bu°m lô nhô. 
 
M½ xa lÕi nghî g¥n. 
Ð¶i m¤y kë tri âm 
Thuy«n nan  v×a l© bß¾c, 
Em th¤y mµt vån nhân. 
 
Ngß¶i ðâu thanh lÕ thß¶ng ! 
Tß¾ng mÕo trông phi thß¶ng. 
Lßng cao dài, trán rµng. 
Höi ai nhìn không thß½ng ? 
 
Chàng ng°i bên me em. 
Me höi chuy®n làm quen: 
"Thßa th¥y ði chùa Õ ? 
Thuy«n ðông tr¶i ôi chen !" 
 
Chàng thßa vâng thuy«n ðông, 
R°i ng¡m tr¶i mênh mông, 
Xa xa m¶ núi biªc, 
Ph½n ph¾t áng mây  h°ng. 
 
Dòng sông nß¾c ðøc l¶. 
Ngâm nga chàng ð÷c th½ ! 
Th¥y khen hay, hay quá ! 
Em nghe r°i ng¦n ng½. 
..........................

Nguyn Nhßþc Pháp 
Giäi nghîa. 
- Chùa Hß½ng:  Còn g÷i là chùa Hß½ng Tích, là mµt th¡ng cänh n±i tiªng · tïnh Hà Ðông, B¡c 
Vi®t.  -  Khån nhö, ðuôi gà cao: Tóc b¾i ki¬u ðuôi gà, qu¤n khån nhö.  -  Däi yªm: Miªng väi hình 
tam giác dùng ð¬ che trß¾c ngñc phø næ th¶i xßa.  -  M¯i mai: Làm mai, gi¾i thi®u.  -  Cáng: Cái 
võng có mui, có ðòn dài cho hai ngß¶i khiêng.  -  M¤p mênh: B§p b«nh, n±i trên m£t nß¾c có 
sóng.  -  Lô nhô: L¯ nh¯, có nhi«u và cao th¤p không ð«u.  -  Tri âm:  Ngß¶i bÕn th¤u hi¬u ðßþc 
lòng mình.  -  Thuy«n nan: Chiªc ghe làm b¢ng nan tre.  - Vån nhân:  Ngß¶i có dáng ði®u nho 
nhã, nhà vån. - Áng mây:  V¥ng mây, ðám mây. - Ng¦n ng½:  Th× ngß¶i ra, ð¶ ra, không hi¬u gì 
cä. 
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• Bài t§p. 
 
I- Ði«n vào ch² tr¯ng.  
 

Ch÷n nhæng t× giäi nghîa · trên ð¬ ði«n vào ch² tr¯ng cho hþp nghîa. 
 

1- Th¶i xßa · Vi®t Nam, ngß¶i con gái ði l¤ych°ng ph¥n l¾n do sñ  ______  ______ chÑ 
không có nhi«u c½ hµi ð¬ tñ ch÷n ngß¶i ch°ng cho mình. 

2- M£t bi¬n  ______  ______ sóng bÕc ð¥u, 
     Con thuy«n trôi dÕt biªt v« ðâu! 
3- ´ hay cänh cûng ßa ngß¶i nhï, 

Ai th¤y mà ai chÆng ______  ______ .    (H° Xuân Hß½ng)   
4- Mênh mông góc bi¬n chân tr¶i, 

Biªt ðâu mà g£p ðßþc ngß¶i   ______  _______ . (Ca dao) 
5- M£t tr¶i ðö rñc phß½ng tây, 

    Xa trên ðïnh núi,  _________   ___________  màu h°ng. 
6- Bên b¶ thuy«n nhö  _______   ________, 
     Dòng sông nß¾c chäy, b§p b«nh bèo trôi.  

 
II- Phân ðoÕn - ÐÕi ý.   

Phân ðoÕn và tìm ðÕi ý cüa bài trên.  
 

III- Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi. 
 

Th¥y cô chia h÷c sinh thành nhi«u toán ð¬ trao ð±i ý tß·ng theo các câu höi sau: 
 

1- Cô bé ði chùa Hß½ng d§y s¾m hay muµn  ?  Cô làm gì ? 
2- Tä cô bé: cách ån m£c, tóc, gß½ng m£t .... 
3- M© cô bé nói gì ? 
4- Cô bé tâm sñ nhß thª nào ? 
5- K¬ các phß½ng ti®n di chuy¬n cüa gia ðình cô bé ? 
6- Cô bé g£p ai ? – n½i nào ? 
7- Tä ngß¶i cô bé g£p ? 
8- K¬ cách höi chuy®n cüa ngß¶i m© và cách trä l¶i cüa chàng trai ? 
9- Tä hành ðµng t×ng ngß¶i cüa gia ðình cô bé khi chàng trai ð÷c th½ ?  

 
 

• Phân bi®t: NƒN,   NƒNG,   NÕNH 
 

N£n:  N£n tßþng, n£n chanh, n£n ra (b¸a ra), n£n óc (c¯ tìm tòi, c¯ nh¾ lÕi). 
 N£ng:  Anh n£ng m¤y kí ?  Nß¾c n£ng h½n d¥u. 

N£ng gánh (trách nhi®m nhi«u), n£ng gánh gia ðình, n£ng l¶i (dùng l¶i l¨ 
n£ng n«, h²n xßþc), tiªng n£ng nh© (c¢n nh¢n, trách móc). 

NÕnh:  Sanh nÕnh (ganh t¸, c¯ trút vi®c cho ngß¶i khác ð¬ mình khöi làm), ðÑng 
           ch¯ng nÕnh, nÕnh h© (suy bì, tránh trút). 
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• Ði«n vào ch² tr¯ng. 
 

Ch÷n nhæng t× trong ph¥n phân bi®t · trên ð¬ ði«n vào ch² tr¯ng cho hþp nghîa. 
 

1- Hoa th½m ai nÞ bö r½i, 
          Ngß¶i khôn ai nÞ ______ l¶i làm chi. 

2- Trong toán cüa em, Khoát là ngß¶i hay sanh ______ , anh luôn luôn tìm cách tránh 
                     né công vi®c. 
 3- Nåm r¤t khéo tay, anh có th¬  ______  ðßþc nhæng bÑc tßþng r¤t ð©p. 
 4- Anh em trong nhà giúp ðÞ nhau làm vi®c, không nên vì lß¶i biªng mà  _______  
                     h© nhau. 
 5- Hôm qua tình c¶ ba em g£p lÕi ngß¶i bÕn cùng l¾p ðã 20 nåm xa cách, ba phäi 
                     _______  ________ m¾i nh¾ ðßþc tên ngß¶i bÕn. 
 6- Li®u mà th¶ kính m© cha, 
                     Ð×ng tiªng ______  ______ ngß¶i ta chê cß¶i. 

 

• Vån phÕm. 
 

        D¤u than ( ! )     D¤u hai ch¤m ( : )     D¤u ngo£c kép ( " ... " ) 
 

I- D¤u than ( ! ) 
 

D¤u than hay tán thán ( ! ) ðßþc ð£t · sau nhæng t× dùng ð¬ than th· nhß:    A !     Ô !  
Ôi !     Ái Chà !  . . .   
Ho£c d¤u than · cu¯i nhæng câu thß½ng cäm, sai khiªn, thïnh c¥u, vui m×ng, lÕ lùng, 
ngÕc nhiên . . .  
Thí dø:      - A !  Ba má ðã v«. 
  - � !  Bông h°ng này ð©p quá ! 
  - Ái chà ! Các cháu ch¾ trèo cao. 
  - Tr¶i ½i !  Nó làm sao thª kia !   (thß½ng cäm) 
  - Hãy làm vi®c này ngay ði  !   (sai khiªn) 
  - Không ai ng¶ Tâm h÷c giöi nh¤t l¾p trong hai khóa li«n !   (ngÕc nhiên) 
 

II- D¤u hai ch¤m ( : ) 
 

D¤u hai ch¤m thß¶ng ðßþc ð£t · giæa câu.  Nó dùng ð¬: 
1- Li®t kê các sñ vi®c c¥n k¬ ra, nªu không thì ngß¶i ð÷c s¨ th¤y khó hi¬u. 
     Thí dø:     - M© tôi ði chþ mua thñc ph¦m ðü loÕi nhß:  gÕo, th¸t, cá, nß¾c m¡m, trái 
                       cây và rau th½m.  
                     - Chúng em h÷c các môn tiªng Vi®t :  chính tä, t§p ð÷c, h÷c thuµc lòng,  
                       t§p làm vån, sØ kí và ð¸a lí. 
2- Ð£t trß¾c l¶i nói cüa ngß¶i khác mà mình trích dçn ra thì phäi có d¤u ngo£c kép · 

ð¥u và cu¯i câu dçn ¤y. 
     Thí dø      - Cô giáo höi em:  " Khóa này, em h÷c c¤p m¤y ? "  
           - Em trä l¶i:  " Thßa cô, em h÷c c¤p 12. "  
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III- D¤u ngo£c kép ( ". . . " ) 
 

D¤u ngo£c kép dùng ð¬: 
1- Cho biªt l¶i ngß¶i khác nói. 

Thí dø: - Ba tôi thß¶ng khuyên nhü các con:  " Hãy c¯ g¡ng h÷c thành tài ð¬ sau  
                    này tr· nên nhæng công dân t¯t và hæu ích. "  Má tôi nh¡c nh· thêm:  
                    " Các con chåm h÷c thì má r¤t vui lòng nhßng nh¾ phäi giæ sÑc khöe   
                    næa ." 

2- Cho biªt tên riêng cüa mµt cu¯n sách, mµt bài vån, th½ hay mµt bän nhÕc. 
     Thí dø: - BÕn có trông th¤y cu¯n  " Chúng Em Cùng H÷c Tiªng Vi®t C¤p 12 " cüa  
                         tôi không ? 
 - Em h÷c bài th½  " L¶i M© D£n "  là cüa thi sî Phùng Quán. 
 - Chúng ta hãy ca bän  " Vi®t Nam ! Vi®t Nam ! " cüa nhÕc sî PhÕm Duy. 
 
 
 
• Bài t§p. 
 

Chép lÕi và thêm d¤u ch¤m câu ( . ), d¤u than ( ! ), d¤u hai ch¤m ( : ), d¤u ngo£c kép ( 
"..." ) cüa ðoÕn vån dß¾i ðây: 
 

Quý Mªn Ông Bà 
 
Ông bà em ðã già l¡m em thß¶ng giúp ông ðÑng d§y ho£c dìu ông ng°i xu¯ng lúc này 
m¡t bà r¤t kém không th¬ ð÷c ðßþc sách bà than th· cháu ½i bà mu¯n ð÷c sách mà 
không th¤y rõ m£t chæ cháu ð÷c cho bà nghe nhé th¤y thª ba má em thß¶ng bäo con 
ngoan l¡m con quý mªn ông bà tÑc là quý mªn ba má ð¤y nªu không có ông bà thì làm 
sao có ba má cüa con chÑ. 
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Bài làm · nhà 6 
 

• Chép lÕi và thêm ðü d¤u.    (d¤u mû . . . d¤u gi÷ng) 
 

Bäo V® Cây Xanh 
 

ÐÑng hóng mát duoi hang cay trong vuon, em thay bong dang cua gia ðinh em. Tâm 
cung con thay ðuoc nhieu nguoi tren the gioi.  Vi nhung nguoi nay t×ng gop phan vao 
viec vun trong va giu gin cay xanh cho ðen ngay nay. 
Khong ai trong chung ta co the ngo ðuoc rang moi mot ngay qua co hang trieu cay xanh 
tuoi tot bi chat xuong ðe lam cui ðot, lam ra giay, nha, giuong, tu, hay cai ban, chiec ghe 
cho chung ta ngoi.  Chat hoang phí mot goc cay, chung ta da pha huy bao nhieu la cho 
· cua cac loai chim.  Cay tuoi tot con cung cap ð° an cho muong thu nua.  Hang nam 
em co gang trong mot goc cay va cham soc no can than.  Che ch· cay xanh hay gin giu 
rung la chung ta bao ve môi trß¶ng song cua con nguoi. 
Cho nen gia dinh em khong dung giay hoang phi mà con giu giay bao cu, sach vo cu ðe 
bo vao thung rac co ghi tiªng MÛ  " Recycle paper ".  
 

Ð. T. H. 
                   

Giäi nghîa. 
 

- Hóng mát:  Ch¶ sÇn ð¬ ðón l¤y gió mát.  - Hoang phí:  Dùng quá mÑc c¥n thiªt, gây lãng phí.   
-  Môi trß¶ng:  Ði«u ki®n tñ nhiên, xã hµi trong ðó con ngß¶i hay sinh v§t t°n tÕi, phát tri¬n v¾i 
nhau.  
 
• ÐÕi ý. 

 

Tìm ðÕi ý cüa bài trên.  
 
• Câu höi. 

 

Viªt trä l¶i t¤t cä "Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi" ðã ra tÕi l¾p h÷c theo bài "Chùa Hß½ng": 
 
• Ð£t hai câu v¾i m²i tiªng:      n£n,   n£ng   và   nÕnh. 
 
• T§p làm vån. 
 

Hãy làm bài lu§n vån theo tài li®u trong báo tiªng Vi®t xu¤t bän tÕi ð¸a phß½ng cüa 
em.  Ch÷n ð« tài nói v« sinh hoÕt cüa cµng ð°ng ngß¶i Vi®t ho£c v« vån hóa, khoa h÷c 
kî thu§t trên thª gi¾i.  Nh¾ kèm theo bài báo khi nµp bài viªt cho th¥y cô.  
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• T§p ð÷c. 
Tình Yêu và Gia Ðình 

 
Tôi vô tình ðøng phäi mµt ngß¶i ði qua ðß¶ng.  Tôi ngö l¶i xin l²i: " Ông vui lòng tha 
l²i cho tôi. "  Ngß¶i ¤y ðáp: " Xin bà cûng tha l²i cho tôi næa.  Tôi ðã không ngó ch×ng 
bà ." 
Ngß¶i lÕ này và tôi ðã ð¯i xØ v¾i nhau r¤t l¸ch sñ.  Thª r°i chúng tôi t× giã nhau và tiªp 
tøc con ðß¶ng mình ði.  Nhßng tÕi gia ðình chuy®n lÕi xäy ra khác. 
Chúng ta cß xØ thª nào v¾i nhæng ngß¶i thân yêu, cha  m© ho£c con cüa mình ?  Chi«u 
hôm ¤y, tôi ðang n¤u c½m thì con trai tôi im l£ng ðÑng bên cÕnh.  Khi quay lÕi, tôi ðã 
ðøng phäi nó g¥n ngã xu¯ng ð¤t.  Tôi gi§n dæ quát lên:  " Tránh xa ra ! "  ÐÑa nhö l£ng 
l¨ bß¾c ði, trái tim nhö bé cüa nó tan vÞ ! 
Tôi không nh§n biªt mình ðã kh¡t khe v¾i con ra sao.  Trong khi n¢m thao thÑc trên 
giß¶ng th¤y tiªng nói cüa lß½ng tâm vang v÷ng: " TÕi sao ð¯i xØ v¾i kë không quen biªt 
chúng ta tö ra l ðµ thông thß¶ng ?  Còn ngß¶i thân quen mà chúng ta chung s¯ng lÕi 
xem ra không b¢ng ngß¶i xa lÕ ?   Hãy t¾i bªp mà nhìn, s¨ th¤y mµt s¯ hoa tß½i ð¬ trên 
bàn.  Ðó là nhæng ðóa hoa do bàn tay nhö bé ¤y mang v« t£ng m© nó.  Chính nó hái 
nhæng bông hoa này, màu h°ng, màu vàng và xanh dß½ng ." 
Nghe dÑt l¶i, tôi cäm th¤y mình th§t nhö nhoi.  B²ng dßng, trß¾c m¡t tôi là mµt vùng 
tr¶i m¶ ðøc nhß sß½ng, mµt v¸ m¢n m£n th¤m qua môi.  L£ng l¨ ði t¾i bên giß¶ng, tôi 
kh¨ g÷i: " D§y ði con ! D§y ði con ! Con ðã hái nhæng hoa này cho m© phäi không ? "  
Nó n· nø cß¶i: " Con ðã nhìn th¤y nhæng hoa này bên g¯c cây ngoài vß¶n.  Con biªt 
m© thích hoa, ð£c bi®t bông màu xanh dß½ng ."  Tôi ngh©n ngào: " Con ½i !  M© r¤t ân 
h§n v« hành ðµng cüa m© chi«u nay !  Ðúng ra m© không nên la hét con nhß thª."  
Th¢ng bé nói r¤t tñ nhiên: " M© ½i !  Con chÆng bao gi¶ gi§n m© ðâu.  Con thß½ng m©. "  
Tôi ôm ch£t con vào lòng r°i nói nhö: " M© cûng thß½ng con r¤t nhi«u.  Con ðã ch÷n 
ðúng màu hoa m© thích, xanh dß½ng là màu hi v÷ng cûng nhß con là ngu°n s¯ng cüa 
m© v§y ! " 

                        Khuyªt danh 
 
• Giäi nghîa - Ð£t câu. 

 

vô tình    -     l¸ch sñ     -       kh¡t khe      -      lß½ng tâm. 
 
• ÐÕi ý. 

 

Tìm ðÕi ý cüa 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: 
" Chùa Hß½ng "  và  " Tình Yêu và Gia Ðình ".       
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Bài Bäy 
 
• Chính tä - T§p ð÷c. 
 

R×ng M¡m 
 
Nß¾c chßa l¾n hÆn, ð¬ lµ bùn ðen dß¾i g¯c cây ra.  Bùn ðen t×ng n½i lÕi tr¡ng xóa 
nhæng ðóa hoa nåm cánh, hai màu ð¯i ch÷i trông r¤t ð©p. 
- Cây gì mà trông lÕ v§y ông nµi ?  Tr± bông ngay dß¾i g¯c ? 
- Bông tr± trên ð¥u nhæng cái r ån lên mà ngß¶i ta g÷i là r gió.  Cây này là cây 

m¡m, ðây là r×ng m¡m ðây. 
- Cây m¡m ?  Sao con không nghe nói ðªn cây ¤y bao gi¶ ? 
- Con không nghe vì cây ¤y không dùng ð¬ làm gì ðßþc cä, cho ðªn làm cüi chøm 

cûng không ðßþc. 
- V§y chÑ tr¶i sanh ra nó làm chi mà vô ích  dæ v§y ông nµi ? LÕi sanh h¢ng hà sa s¯ 

nhß là cö ¤y ? 
- B¶ bi¬n này m²i nåm ðßþc phù sa  b°i thêm cho rµng ra h¢ng m¤y ngàn thß¾c.  

Phù sa là ð¤t bùn m«m lûn và không bao gi¶ thành ð¤t th¸t ðßþc ð¬ ta hß·ng, nªu 
không có r×ng m¡m m÷c trên ðó cho ch¡c ð¤t.  Mµt th¶i gian sau cây m¡m s¨ ngã 
rÕp.  Gi¯ng tràm  lÕi n¯i ngôi  nó.  R°i sau m¤y ð¶i tràm, ð¤t thu¥n, cây ån trái m¾i 
m÷c ðßþc. 

Th¤y th¢ng cháu nµi ng½ ngác  chßa hi¬u, ông cø v¸n vai nó mà tiªp: 
- Ông v¾i lÕi tía con là cây m¡m, ch½n giçm trong bùn.  Ð¶i con là ð¶i tràm, ch½n vçn 

còn l¤m bùn chút ít, nhßng ð¤t ðã g¥n thu¥n r°i.  Con cháu cüa con s¨ là xoài, mít, 
d×a, cau. 

Ð¶i m¡m tuy vô ích, nhßng không u±ng, nhß là lính ngoài m£t tr§n v§y mà. H÷ ngã gøc 
cho kë khác là con cháu h÷ hß·ng. 
 

            Bình Nguyên Lµc 
 
• Giäi nghîa. 
 
- Cây m¡m: LoÕi cây nhö m÷c · ð¤t nß¾c m£n.  -  Vô ích: Không có lþi gì.  -  H¢ng hà sa s¯: 
Nhi«u quá không th¬ ðªm ðßþc.  -  Phù sa:  Ð¤t theo nß¾c trôi ði r°i b°i · ch² khác.   
-  M«m lûn: R¤t m«m.  -  Ngã rÕp: Ð± rÕp xu¯ng ð¤t.  -  Tràm:  ThÑ cây có nhi«u l¥n vö möng 
nhß gi¤y, lá có mùi th½m cay.  -  N¯i ngôi:  Tiªp theo. -  Tía:  Ba, tiªng g÷i ngß¶i cha (tiªng Ti«u 
Châu)  -  Ng½ ngác:  SØng s¯t, không ð¸nh ðßþc chü ý. 
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• Bài t§p. 
 
I- Ði«n vào ch² tr¯ng.  
 

Ch÷n nhæng t× giäi nghîa · trên ð¬ ði«n vào ch² tr¯ng cho hþp nghîa. 
 

1- Khi cây m¡m  ______  ______ thì cây tràm lÕi m÷c lên nhi«u ð¶i liên tiªp. 
2- – mûi Cà Mau, cây m¡m m÷c ______  ______ sa s¯ trên l¾p ð¤t phù sa m¾i ðßþc b°i 
    nên. 
3- Ð¶i cây ______  tuy vô ích nhßng không u±ng. 
4- Th¢ng cháu  ______  ______  chßa hi¬u ông ngoÕi mu¯n nói gì. 
5- Ð¤t phù sa  ______  ______ , không bao gi¶ thành ð¤t th¸t nªu không có r×ng m¡m r°i 
    r×ng tràm m÷c lên cho ch¡c ð¤t. 
6- Trong chª ðµ quân chü, khi vua chªt thì con vua ðßþc  ______  ______  dù cho ngß¶i  
    con này không ðü tài ðÑc.  
 
II- Phân ðoÕn - ÐÕi ý.   

Phân ðoÕn và tìm ðÕi ý cüa bài trên.  
 

III- Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi. 
Th¥y cô chia h÷c sinh thành nhi«u toán ð¬ trao ð±i ý tß·ng theo các câu höi sau: 
1- K¬ nhæng ð£c ði¬m cüa cây m¡m.  Cây m¡m m÷c · ðâu ?  Nhi«u hay ít ? R thª nào ?   
    Hoa m÷c · ðâu ?   
2- Nói các giai ðoÕn ð¬ ð¤t phù sa tr· thành ð¤t th¸t và sau ðó các loÕi cây ån trái nhß   
    xoài, mít, ±i có th¬ m÷c lên ðßþc.  
3- Giäi nghîa câu: "Ð¶i cây m¡m tuy vô ích mà không u±ng. " 
4- Áp døng ý tß·ng này vào cµng ð°ng ngß¶i Vi®t · häi ngoÕi.  Cây m¡m tßþng trßng    
    cho l¾p ngß¶i nào trong xã hµi ?  Có giúp ích gì cho xã hµi không ?  Cây xoài, cây     
    mít thuµc hÕng ngß¶i nào ? 
5- Kë ði sau có liên h® v¾i ngß¶i ði trß¾c hay không ?  K¬ ra sñ liên h® ðó . 
6- V§y b±n ph§n cüa ngß¶i trë ð¯i v¾i l¾p ngß¶i già nua tu±i tác phäi nhß thª nào ? 

 
 

• Phân bi®t: MšC,   M“C,   M“T 
 

M÷c:  M÷c (näy lên, lú lên, nhô lên). 
          M÷c ch°i, m÷c m¥m, m÷c rång, m£t tr¶i m÷c. 

 Mµc:  Thäo mµc (cây c¯i), khiên mµc ( cái thu¦n b¢ng g², ngày xßa dùng ð¬ che 
                     ðÞ khi ði ðánh tr§n). 

          Mµc tinh (Jupiter) (hành tinh l¾n nh¤t trong Thái Dß½ng H®),  mµc mÕc 
          (giän d¸, ch¤t phác, không chau chu¯t) -->  L¶i nói mµc mÕc, nªp s¯ng 
 mµc mÕc. 
Mµt:  S¯ mµt, s¯ hai, s¯ ba ... , mµt lòng mµt dÕ, chùa mµt cµt, mµt nß¾c, mµt 

                    dân tµc, mµt cây, mµt khu r×ng. 
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• Ði«n vào ch² tr¯ng. 
 
Ch÷n nhæng t× trong ph¥n phân bi®t · trên ð¬ ði«n vào ch² tr¯ng cho hþp nghîa. 
 

1- Ngß¶i · mi«n quê thß¶ng ån nói ______ ______ , ð½n s½. 
2- Nhiu ði«u phü l¤y giá gß½ng, 

Ngß¶i trong ______ ______ phäi thß½ng nhau cùng. 
3- Tß·ng là tr°ng cúc ngay hàng, 

Ai hay cúc ______  m²i hàng m²i cây. 
4- M© cha là ______ , là khiên, 

Ch· che con ðßþc bình yên giæa ð¶i. 
5- M£t tr¶i  _______ · phß½ng ðông, 

Cho ngß¶i ¤m áp, ruµng ð°ng xanh tß½i. 
6- ______  ______ làm chÆng nên non, 

Ba cây chøm lÕi nên hòn núi cao. 
 
 
 

• H÷c thuµc lòng. 
 

Cây có g¯c m¾i n· cành xanh ng÷n, 
Nß¾c có ngu°n m¾i b¬ rµng, sông sâu. 
Ngß¶i ta ngu°n g¯c t× ðâu, 
T± tiên có trß¾c r°i sau có mình. 
 

Ca dao 
 
• Danh ngôn. 
 
        
                   ãy nhìn các b§c công h¥u, vß½ng bá trên tr¥n thª này: khi nh¡m m¡t lÕi 
   (chªt) h÷ ðã mang theo nhæng gì ?  Ð¤t ðai rµng l¾n, cuµc ð¶i hào 
   phóng, dinh thñ lµng lçy ... h÷ phäi bö lÕi t¤t cä! 

Thánh Augustin   
 
                    hï có mµt thÑ tài sän mà chúng ta s¨ giæ gìn mãi:   
    ðó là giá tr¸ con ngß¶i. 

X....... 
 
  oàn thi®n là lu§t cüa tr¶i;  
    hß¾ng ðªn sñ toàn thi®n là lu§t cüa con ngß¶i. 

Goethe 
 

H 

C

T 
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• Ð¸a lí. 
 

Núi, Bi¬n và Su¯i Thiên Nhiên Vi®t Nam 
 

Núi và cao nguyên Vi®t Nam t§p trung · mi«n B¡c và Trung ph¥n. Ða s¯ là núi c±, cao 
nh¤t là ng÷n núi Ng÷c Lînh 3.143 thß¾c thuµc dãy Hoàng Liên S½n · mi«n B¡c.  
Núi và cao nguyên B¡c ph¥n, chiªm 85% di®n tích ð¤t ðai, cung c¤p các loÕi lâm sän 
quý và khoáng sän.  
Núi và cao nguyên Trung Ph¥n chiªm 90% di®n tích ð¤t ðai, là kho lâm sän và cây kî 
ngh® chính yªu cüa Vi®t Nam. R£ng Trß¶ng S½n chÕy d÷c theo biên gi¾i Lào-Vi®t, cao 
ðµ trung bình là 1.000 thß¾c.  
 

B¶ bi¬n Vi®t Nam dài t¾i 2.500 cây s¯, có nhi«u häi cäng t¯t, ngoài kh½i có nhi«u qu¥n 
ðäo nhß Phú Qu¯c (l¾n nh¤t v¾i di®n tích 600 cây s¯ vuông, rµng h½n cä qu¯c gia Tân 
Gia Ba), Côn S½n (phía Ðông Mûi Cà Mau), Trß¶ng Sa (ngoài kh½i Phan Thiªt), và 
Hoàng Sa (ngoài kh½i Ðà NÇng).  Bi¬n Vi®t Nam v« phía Ðông tß½ng ð¯i cÕn, th«m løc 
ð¸a  d÷c duyên häi  ít n½i sâu quá 100 thß¾c, chï · ngoài kh½i khoäng giæa Tuy Hòa và 
Phan Thiªt là có nhæng h¯ sâu t× 3.000 t¾i 4.000 thß¾c. Ngß¶i ta ß¾c lßþng nªu mñc 
nß¾c bi¬n vùng này rút th¤p xu¯ng ðµ 200 thß¾c, duyên häi Nam ph¥n s¨ n¯i li«n v¾i 
Nam Dß½ng và cä v¸nh Thái Lan s¨ biªn thành mµt bình nguyên rµng l¾n. Duyên häi 
Vi®t Nam là mµt trøc giao thông quan tr÷ng cüa vùng Á Châu Thái Bình Dß½ng và là 
kho häi sän  d°i dào cüa n«n ngß nghi®p  Vi®t Nam.  
 

Su¯i thiên nhiên Vi®t Nam n¢m räi rác trên các vùng cao nguyên Tây B¡c B¡c ph¥n, các 
su¯i nß¾c nóng bicarbonate lÕi xu¤t hi®n t× vùng cao nguyên phía Tây Trß¶ng S½n vào 
ð°ng b¢ng Nam ph¥n:  
* LoÕi su¯i sulfat calci và magné · Yên Báy, S½n La.  
* LoÕi su¯i clorure natri, sulfure calci và magné · S½n La và Ninh Bình.  
* LoÕi su¯i sulfure hydro và natri · Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu.  
* LoÕi su¯i bicarbonate calci · Lào Kay, S½n La, Hòa Bình, Th×a Thiên, và mi«n Nam    
  Trung ph¥n.  
* LoÕi su¯i carbonate natri nhß su¯i Vînh Häo.  
 
Giäi nghîa. 
 

 - Lâm sän:  Các v§t l¤y t× r×ng. - Khoáng sän:  Các v§t l¤y t× lòng ð¤t. - Løc ð¸a:  Ð¤t li«n. - 
Duyên häi:  Vùng ven bi¬n. - Häi sän:  Các v§t l¤y t× bi¬n. - Ngß nghi®p:  Ngh« ðánh cá.   
 

• Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi. 
Th¥y cô chia h÷c sinh thành nhi«u toán ð¬ trao ð±i ý tß·ng theo các câu höi sau: 
1- Tä s½ qua v« núi non Vi®t Nam ? 
2- Tä s½ qua v« bi¬n và các ðäo cüa Vi®t Nam ? 
3- TÕi sao duyên häi Vi®t Nam là trøc giao thông quan tr÷ng cüa vùng Á Châu Thái Bình   
     Dß½ng  ? 
4- K¬ các loÕi su¯i thiên nhiên · Vi®t Nam ? 
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 Bài làm · nhà 7 
 

• Chép lÕi và thêm d¤u câu.    (d¤u ch¤m, d¤u phäy , d¤u hai ch¤m . . .)  
 

Ði Ch½i 
 

m£t tr¶i còn khu¤t sau quä ð°i ánh mµt v×ng h°ng lên trên n«n tr¶i xanh biªc bên kia 
sông r×ng cây t×ng l¾p t×ng màu còn m¶ l¦n trong màn sß½ng tr¡ng dß¾i chân ð°i 
nhæng mänh ruµng mÕ non  sáng lên nhß t¤m gß½ng con ðß¶ng ð¤t ðö ngo¢n ngoèo 
qua cánh ð°ng ngß¶i ði chþ trông bé nhß mµt ðàn kiªn t¤t cä tr¶i ð¤t trên cao nhìn 
xu¯ng nhß cùng ca mµt bài ca vui vë và ham s¯ng khiªn tôi th¤y náo nÑc  trong lòng 
tôi trèo lên ðïnh ð°i ng°i bên 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 bàn chân tôi thong thä xu¯ng ði len löi vào các 
vß¶n chè s¡n r°i ðªn b¶ sông tìm mµt ch² mát nghï ng½i tôi ngä ngß¶i trên cö n¢m m½ 
màng ðªm tiªng kêu cüa chim gáy  · t§n ðâu xa xa 
nhæng c½n gió mÕnh cüa ð°ng nµi mùi th½m mát cüa hoa cö và vë rµng rãi cüa khoäng 
tr¶i mây chiªm cä linh h°n tôi nhæng cuµc ði ch½i lâu trong các vß¶n chè nß½ng s¡n 
hay trên sß¶n ð°i làm cho ngß¶i tôi b°ng bµt  hoÕt ðµng hÆn lên 
 

                           ThÕch Lam 
                                             (N¡ng Trong Vß¶n) 

Giäi nghîa. 
 

- Ruµng mÕ non:  Vùng ð¤t ðßþc gieo hÕt thóc m÷c thành cây lúa non. - Náo nÑc:  Håm h·, 
ph¤n kh·i.  - Chim gáy:  Loài chim có vòng lông quanh c± nhß hÕt cß¶m.  -B°ng bµt:  Hång hái, 
sôi n±i.  
 
• ÐÕi ý. 

 

Tìm ðÕi ý cüa bài trên.  
 
• Câu höi. 

 

Viªt trä l¶i t¤t cä " Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi " ðã ra tÕi l¾p h÷c theo bài " R×ng M¡m ". 
 
• Ð£t hai câu v¾i m²i tiªng:    m÷c,   mµc   và   mµt. 
 
• T§p làm vån. 
 

Hãy làm bài lu§n vån theo tài li®u trong báo tiªng Vi®t xu¤t bän tÕi ð¸a phß½ng cüa 
em.  Ch÷n ð« tài nói v« sinh hoÕt cüa cµng ð°ng ngß¶i Vi®t ho£c v« vån hóa, khoa h÷c 
kî thu§t trên thª gi¾i.  Nh¾ kèm theo bài báo khi nµp bài viªt cho th¥y cô.  
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• T§p ð÷c. 
 

L¤y Cái Chªt Ð«n Nþ Nß¾c 
 
Nói t¾i Phan Thanh Giän là phäi nói t¾i con ngß¶i tr÷n ð¶i t§n tøy vì ð¤t nß¾c và chªt 
cûng vì quê hß½ng. 
Ông sinh nåm 1793, ð² tiªn sî vào ð¶i vua Minh MÕng và là ngß¶i mi«n Nam ð¥u tiên 
thi ð² b¢ng này.  Làm quan r¤t mñc thanh liêm cho t¾i tu±i 74.  T× khi quân Pháp n± 
súng l¥n ð¥u tiên · cØa bi¬n Ðà NÇng ðªn lúc nß¾c Vi®t s¡p m¤t v« tay chúng (1862) thì 
ông ðã già, sÑc yªu.  Thª mà ông vçn hªt lòng giúp nß¾c.  Vua Tñ ÐÑc cØ ông sang 
Paris (Pháp) ð¬ chuµc lÕi 3 tïnh mi«n Ðông ðã l÷t vào tay quân Pháp là Biên Hòa, Gia 
Ð¸nh và Ð¸nh Tß¶ng.  Vi®c ði«u ðình không thành. 
V« nß¾c, ông ðßþc vua giao phó m÷i vi®c ch¯ng giæ 3 tïnh mi«n Tây là Vînh Long, An 
Giang và Hà Tiên.  Tháng 6 nåm 1867, thñc dân Pháp quyªt tâm ðánh chiªm 3 tïnh này 
ð¬ ð£t n«n cai tr¸ toàn mi«n Nam nß¾c Vi®t trß¾c khi ðem quân chiªm mi«n B¡c và 
mi«n Trung thành thuµc ð¸a cüa chúng. 
Nh§n th¤y quân dân ta không ðü sÑc bäo v® ðßþc giang s½n trß¾c kë thù có tàu chiªn, 
vû khí t¯i tân, quân lính tinh nhu®, ông Phan Thanh Giän u¯ng thu¯c ðµc tñ kªt liu 
ð¶i mình vào ngày 5 tháng 7 nåm 1867.  Ông hi sinh ð¬ cÑu v¾t quân sî và ngß¶i dân vô 
tµi thoát cänh máu chäy, th¸t r½i, nhà tan cØa nát ! 
Làm quan träi qua 3 ð¶i vua Minh MÕng, Thi®u Tr¸ và Tñ ÐÑc, ông ðã vui s¯ng trong 
cänh nghèo mà vçn giæ ðßþc t¤m lòng trong sÕch. 
 
 
• Giäi nghîa  - Ð£t câu. 

 

t§n tøy    -     thanh liêm     -       cai tr¸     -     thñc dân. 
 
• ÐÕi ý. 

 

Tìm ðÕi ý cüa 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:  
" R×ng M¡m "  và  " L¤y Cái Chªt Ð«n Nþ Nß¾c ".       
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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. 

 

- Phân ðoÕn và 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. 
 

Thêm ðü d¤u trên mµt ðoÕn vån cho sÇn.  ( d¤u gi÷ng ..., d¤u phäy, ch¤m 
câu ...., d¤u than, d¤u ngo£c kép . . . )  
 

 
4. SØ kí. 
 

- SoÕn ba câu höi. 
  
5. Ð¸a lí. 
 

- SoÕn ba câu höi.  
 
6. T§p làm vån. 
 

- Ch÷n ð« tài tß½ng tñ ðã ðßþc làm trong l¾p. 
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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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Bài tám 
 
• Chính tä - H÷c thuµc lòng. 
 

     V¨ Bän Ð° Vi®t Nam 
 

Hôm qua t§p v¨ bän ð°, 
Th¥y em lên bäng kë ô  rõ ràng. 
Ranh gi¾i v¨ ph¤n vàng d kiªm, 
T× Nam Quan cho ðªn Cà Mau. 
T×ng n½i, th¥y thuµc làu làu, 
Ðây sen Ð°ng Tháp, ðây c¥u Hi«n Lß½ng. 
Bi¬n Ðông Häi, trùng dß½ng  xanh thçm, 
Núi cheo leo, th¥y ch¤m màu nâu. 
Tay ðßa m«m mÕi ðªn ðâu, 
Sông xanh u¯n khúc, r×ng sâu ch§p chùng... 
R°i v¾i gi÷ng tr¥m hùng,  th¥y giäng: 
" Gi¯ng R°ng Tiên chói rÕng núi r×ng, 
Träi bao thång, giáng, phª, hßng, 
Ðem giòng máu th¡m, bón t×ng g¯c cây. 
Làn không khí gi¶ ðây ta th·, 
Ðß¶ng ta ði, nhà · n½i này, 
T± tiên t×ng ch¸u ð¡ng cay, 
M¾i lßu truy«n lÕi, ðêm ngày cho ta. 
Là con cháu muôn nhà gìn giæ, 
Ðùm b÷c  nhau, sinh tØ cùng nhau. 
Tóc th¥y hai thÑ t× lâu, 
Mà tài chßa ðü làm giàu núi sông ! 
Nay chï biªt ra công dÕy d², 
Ðàn trë th½ mong · ngày mai. 
Bao nhiêu hi v÷ng  lâu dài, 
D°n vào t¤t cä trí, tài các con ... " 
 

                      Bäo Vân 
                      (T§p ð÷c II) 

 
Giäi nghîa. 
 
- Kë ô:  V¨ ô vuông.  -  Thuµc làu làu: Nh¾ hªt t× ð¥u ðªn cu¯i.  -  C¥u Hi«n Lß½ng: C¥u b¡c qua 
sông Bªn Häi, con sông ngån ðôi hai mi«n B¡c Nam trong th¶i gian 1954 - 1975.  -  Trùng dß½ng:  
Bi¬n cä.  -  Núi cheo leo: Núi thÆng ðÑng và nguy hi¬m.  -  Ch§p chùng: T×ng l¾p liên tiªp nhau.  
- Gi÷ng tr¥m hùng:  G¸ong nói th¤p mà hùng h°n. -  Thång, giáng, phª, hßng:  Tiªn lên, xu¯ng 
th¤p, tru¤t bö, n±i lên.  Ý nói träi qua bao thay ð±i cüa ð¶i s¯ng.  -  Ðùm b÷c:  Giúp ðÞ, che ch· 
lçn nhau.  -  Hi v÷ng:  Mong ch¶, trông mong. 
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• Bài t§p. 
 

I- Ði«n vào ch² tr¯ng.  
Ch÷n nhæng t× giäi nghîa · trên ð¬ ði«n vào ch² tr¯ng cho hþp nghîa. 
1- Bà em thuµc ______  ______ nhæng truy®n c± nhß:  Kim Vân Ki«u, Løc Vân Tiên, Nh¸ 
      Ðµ Mai. . . 
2- Ba em luôn cån d£n: " Anh em trong mµt nhà phäi thß½ng yêu ______  ______ v¾i  
      nhau m¾i ðßþc. " 
3- Dù cho xa cách ______  _______, 
     Lòng ngß¶i dân Vi®t v¤n vß½ng quê nhà. 
4- Th¥y em v¾i gi÷ng  ______  ______ , 
     Mong em khôn l¾n n¯i dòng li®t oanh. 
5- – mi«n Trung nß¾c Vi®t có r×ng sâu ______  ______ bi¬n rµng bao la. 
6- Trß¾c khi v¨ bän ð°, th¥y em ______ ______  trên bäng rõ ràng. 
7- Sau khi t¯t nghi®p ðÕi h÷c em ______  ______ s¨ ðßþc v« thåm quê hß½ng. 
8- C¥u ______  ______ b¡c qua sông Bªn Häi · mi«n Trung nß¾c Vi®t Nam. 
9- Nhæng dãy núi ______  ______ · mi«n Trung chÕy sát b¶ bi¬n tÕo nên nhi«u cänh   
    thiên nhiên hùng vî.  
 
II- Phân ðoÕn - ÐÕi ý.   

Phân ðoÕn và tìm ðÕi ý cüa bài trên.  
 

III- Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi. 
Th¥y cô chia h÷c sinh thành nhi«u toán ð¬ trao ð±i ý tß·ng theo các câu höi sau: 
1- Th¥y giáo v¨ gì trß¾c, và v¨ gì tiªp theo ? 
2- K¬ nhæng ð¸a danh th¥y thuµc làu làu.   Dùng bän ð° chï mµt s¯ núi và sông chính. 
3- Sau khi v¨ xong bän ð°, th¥y giäng v« ði«u gì ? 
4- T± tiên ta ðã khó nh÷c thª nào ð¬ g¥y dñng giang s½n và lßu truy«n cho con cháu 

ðªn ngày nay ? 
5- Nhi®m vø cüa chúng ta ngày nay là gì ? 
6- K¬ tâm sñ cüa th¥y giáo em. 
7- Nhæng ngß¶i trë Vi®t Nam · häi ngoÕi có th¬ làm gì ð¬ giúp ích quê hß½ng ? 

 
 

• Phân bi®t: BÄN   và   BÄNG,   U�N   và   U�NG 
 

Bän:  Bän (cái g¯c, cái v¯n cüa mình) , bän ch¤t, bän nång (nång tính sÇn có),  
         bän thân (thân th¬, ð¶i mình). 

                    Bän (mµt t¶, mµt t§p, mµt bài), bän ð°, bän thäo, bän nhÕc, bän ði«u tr¥n  
                    (t§p li®t kê t×ng ði«u ð¬ trình ho£c ð« ngh¸). 

Bäng: Bäng (t¤m ván, g², tôn, gi¤y có th¬ viªt chæ hay v¨ hình), bäng chï ðß¶ng, 
 bäng danh dñ, bäng vàng (bäng ghi tên h÷c sinh thi ð²). 
U¯n: U¯n (bë cong, bë t× t× theo mµt chi«u), u¯n c¥n câu, u¯n lßÞi. 
 U¯n (sØa dÕy, b¡t vào khuôn kh±), u¯n n¡n. 
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 U¯n khúc (bò lµn qua lÕi), r¡n bò u¯n khúc, r°ng u¯n khúc.   
U¯ng: Ån u¯ng, u¯ng nß¾c, ån cay u¯ng ð¡ng, u¯ng cho th¤m gi÷ng (u¯ng chút  
          ít ð¬ cho b¾t khô c±). 

 
 

• Ði«n vào ch² tr¯ng. 
 

Ch÷n nhæng t× trong ph¥n phân bi®t · trên ð¬ ði«n vào ch² tr¯ng cho hþp nghîa. 
 

1- H÷c hành con phäi chuyên c¥n, 
Mai sau thi ð² ______  ________ ð« tên. 

2- ______  _______ sông, nh¾ ng÷n ngu°n, 
Quê cha ð¤t t± con ð×ng lãng quên. 

3- Ð¯ ai l£n xu¯ng vñc sâu, 
Mà ðo mi®ng cá,  ______  câu cho v×a. 

4- Mµt  ______   ______  hay có th¬ làm rung ðµng hàng tri®u con tim ngß¶i nghe. 
5- Tháng này, Mai ðßþc lãnh _______ danh dñ · trß¶ng Vi®t Ngæ Vån Lang. 
6- Trß¾c khi trình din, ngß¶i ngh® sî thß¶ng ______ chút nß¾c ð¬ th¤m gi÷ng. 
7- Quê em có dãy núi xanh, 

Con sông ______  ______ chäy quanh xóm làng. 
8- Sau khi du h÷c · Âu Châu v«, ông Nguyn Trß¶ng Tµ ðã dâng lên vua Tñ ÐÑc mµt 
      ______ ði«u tr¥n ð« ngh¸ canh tân xÑ s·, nhßng tri«u ðình không nghe theo. 

 
 
 

• H÷c thuµc lòng. 
 

Mùa Thu Ng°i Câu Cá 
 

Ao thu lÕnh l¨o nß¾c trong veo, 
Mµt chiªc thuy«n câu bé tëo teo. 
Sóng biªc theo làn h½i gþn tí, 
Lá vàng trß¾c gió s¨ ðßa vèo. 
T×ng mây l½ lØng tr¶i xanh ng¡t, 
Ngõ trúc quanh co khách v¡ng teo. 
Tña g¯i ôm c¥n lâu chÆng ðßþc, 
Cá ðâu ð¾p ðµng dß¾i chân bèo. 

 
Nguyn Khuyªn 

 

• T§p làm vån.      
 
 Em hãy tä lÕi mµt trong nhæng tr§n ðánh oanh li®t cüa t± tiên ta ðã d©p tan ðßþc 
quân Tàu ð¬ giành ðµc l§p cho quê hß½ng. 
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 Bài làm · nhà 8 
 

• Chép lÕi và thêm ðü d¤u .   (d¤u mû . . . d¤u gi÷ng) 
 

Ngß¶i Mù R¶ Voi  
 
Xua kia co mot ong vua ngoi buon, ra lenh cho bat tat ca nguoi mu trong kinh thanh 
ðem ve hop lai mot cho. 
Vua cho ðem ra mot con voi, bao cac nguoi mu s½ vao va ta lai cho nha vua nghe ho ða 
hinh dung con voi ra sao ? 
Sau khi moi nguoi ða r½ xong, vua hoi tung nguoi.  Ho thua: 
-  Voi giong nhu cai noi lon! (Ðo la nhung nguoi mu s½  trung cai ðau.) 
-  Voi giong nhu cay cot tron! (Ðo la nhung nguoi r½ trung cai chan.) 
-  Voi giong cai choi! (Ðo la nhung nguoi r½ trung cai ðuoi.) 
   ...... 
Moi nguoi ðeu tuong rang minh ða hinh dung ro con voi voi nhung bo phan ma ho ða 
r½ trung.  Roi thi khong mot ai chiu nhan minh sai va ai cung cho minh la ðung.  Ban 
ðau con cai nhau om som, sau cung ðanh ða nhau t½i b½i ... 
Nha vua thay vay ðung ra phan xß ðe nhung nguoi mu biet ðau la su that. 

Theo Udana 
 
Giäi nghîa. 
 

- Hình dung:  Tß·ng tßþng hình dáng ra trß¾c m¡t.  -  Phân xØ:  Làm cho rõ phäi trái ð¬ giäi 
quyªt mµt vø tranh cãi.   
  
• ÐÕi ý. 

 

Tìm ðÕi ý cüa bài trên.  
 
• Câu höi. 

 

Viªt trä l¶i t¤t cä " Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi " ðã ra tÕi l¾p h÷c theo bài " V¨ Bän Ð° Vi®t 
Nam ". 

 
• Ð£t hai câu v¾i m²i tiªng:    bän   và   bäng ;   u¯n   và   u¯ng. 
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• T§p ð÷c. 
 

Höa Di®m S½n 
 
T× hàng bao nhiêu tri®u nåm nay, höa di®m s½n ðã t×ng biªn ð±i cøc di®n cüa m£t trái 
ð¤t.  HoÕt ðµng cüa höa di®m s½n ðã tÕo thành nhi«u ng÷n núi hùng vî và phun nhæng 
tro tàn giäi trên nhæng khu vñc bao la, sau tr· thành nhæng ð¤t màu phì nhiêu tr°ng 
tr÷t r¤t t¯t. 
 

Ngày nay h¥u hªt nhæng ng÷n núi lØa còn hoÕt ðµng ð«u t§p trung trong mµt vòng ðai 
vî ðÕi bao quanh Thái Bình Dß½ng và trong mµt vòng ðai khác nhö h©p h½n chÕy dài t× 
qu¥n ðäo Solomon qua qu¥n ðäo New Guinea  và Indonesia.  Th§t ra nhæng ng÷n höa 
di®m s½n còn phun lØa hi®n nay trên thª gi¾i ð«u tø t§p nhi«u nh¤t · Indonesia. 
 

Nhæng phún thÕch, nhæng lu°ng lØa và nhæng dòng bùn nóng do các núi lØa này phun 
ra ðã giªt hÕi hàng ngàn sinh mÕng.  Tính chung lÕi ngß¶i ta ß¾c lßþng r¢ng có t¾i mµt 
tri®u ngß¶i hay h½n næa ðã b¸ tàn hÕi trong vòng hai nghìn nåm qua vì sñ hoÕt ðµng 
cüa höa di®m s½n. 
 

          Theo Thª Gi¾i Tñ Do 
 

 
• Giäi nghîa - Ð£t câu. 

 

höa di®m s½n    -     hùng vî     -      Thái Bình Dß½ng     -     phún thÕch 
 
• Phân ðoÕn và 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: " V¨ 
Bän Ð° Vi®t Nam "  và  " Höa Di®m S½n ".       
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Bài CHÍN 
 
• Chính tä - T§p ð÷c. 
 

Ý Nghîa Cuµc Ð¶i 
 
Ngày m· m¡t chào ð¶i, chúng ta ðã ðßþc nhæng khuôn m£t thân thß½ng ðón nh§n, 
trong sñ nhµn nh¸p vui tß½i ð¥y nø cß¶i và ni«m hi v÷ng.  R°i chúng ta l¾n lên trong 
mái ¤m gia ðình.  Th¥y cô giáo dìu d¡t hß¾ng dçn chúng ta h÷c t§p.  M²i ngß¶i ð«u có 
nhæng m¯i tß½ng giao, nâng ðÞ cüa bÕn bè, bà con thân thuµc.  Chúng ta có mµt khung 
cänh thiên nhiên quen thuµc.  Mµt nªp vån hóa trong mµt xã hµi nhö bé.  Chúng ta có 
tình thß½ng và nhæng ni«m vui trong cuµc s¯ng.  L¨ dî nhiên m²i ngß¶i ð«u không 
tránh khöi nhæng giây phút bñc mình, ðau kh±, bi quan.  M²i mµt ð¶i ngß¶i là mµt 
quy¬n ti¬u thuyªt  dài nªu ðßþc viªt ra ch¡c không thiªu ph¥n lí thú. 
V¾i tình cäm tñ nhiên này, con ngß¶i còn mang mµt bän nång sinh t°n.  Nh¶ ðó, m²i 
ngß¶i ðã ðóng góp ít nhi«u vào vi®c xây dñng xã hµi, quê hß½ng.  Nhæng ðóng góp, 
phát tri¬n ðã ðßþc tích lûy t× thª h® này ðªn thª h® khác. Nó làm cho ð¶i s¯ng ngày 
càng tiªn bµ và t¯t ð©p h½n. 
Loài v§t tuy vçn sinh t°n, nhßng không h« có mµt tiªn bµ nào trong cuµc s¯ng.  Loài 
chim, loài kiªn, loài ong ð«u có làm t±, nhßng chúng chï làm theo bän nång, ð¶i ð¶i 
không h« thay ð±i.  Loài ngß¶i, nh¶ có trí thông minh, óc sáng tÕo nên con ngß¶i ðã 
thay ð±i bµ m£t cüa trái ð¤t ði r¤t nhi«u.  Bên cÕnh có nhæng thay ð±i nhanh chóng v« 
các phß½ng ti®n kî thu§t phøc vø cho ð¶i s¯ng. 
Biªt r¢ng ai ai cûng phäi chªt thì lúc s¯ng m²i ngß¶i phäi c¯ g¡ng ðóng góp vi®c làm bé 
nhö cüa mình vào sñ trß¶ng t°n cho qu¯c gia, xã hµi.  Hãy hãnh di®n r¢ng mình ðã 
ðßþc may m¡n sinh ra trong mµt th¶i gian và không gian t¯t ð©p.  Hãy biªt ½n gia ðình 
và t± qu¯c.  Ð×ng quá ích kÖ, hãy hªt lòng ðóng góp vào lþi ích chung cho nhân loÕi.   
Ðßþc nhß thª cuµc ð¶i cüa chúng ta s¨ có mµt ý nghîa vô cùng cao ð©p. 
 
             Theo Nguyn Thanh Liêm 
                     (Giai ph¦m Ý Dân, Xuân Tân TÜ 2001) 
 
 
Giäi nghîa. 
 
-  Tß½ng giao:  Giao thi®p, kªt thân v¾i nhau.  -  Bi quan: Bu°n chán.  -   Ti¬u thuyªt:  Tác ph¦m 
vån xuôi hay vån v¥n mà c¯t truy®n ðßþc c¤u tÕo t× nhæng dæ ki®n có th§t hay theo trí tß·ng 
tßþng cüa tác giä.  -  Bän nång sinh t°n:  Phän Ñng tñ nhiên b¡t buµc m÷i sinh v§t phäi tranh 
ð¤u ð¬ s¯ng còn.  -  Tích lûy:  Ch¤t chÑa, ð¬ dành. - Ý nghîa:  Sñ thích ðáng, l¨ phäi,  nghîa lí. 
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• Bài t§p. 
 

I- Ði«n vào ch² tr¯ng.  
 

Ch÷n nhæng t× giäi nghîa · trên ð¬ ði«n vào ch² tr¯ng cho hþp nghîa. 
 

1- Miªng tr¥u là nghîa ________  __________ , 
    Mu¯n cho ðây ð¤y duyên vào hþp duyên. 
2- Do bän nång _______  ________ , con nai chÕy r¤t nhanh ð¬ khöi b¸ con c÷p v°. 
3- Bác sî hªt lòng chåm sóc b®nh nhân, dù v¤t vä nhßng cuµc s¯ng cüa h÷ r¤t có ___    
    _________. 
4- Nhi«u ti«n  _________  ________ mà chi, 
    Sao b¢ng làm phúc cÑu nguy kë nghèo. 
5- Mµt quy¬n _________  _________ hay, ðßþc nhi«u ngß¶i thích ð÷c khi nó phän änh   
    ðúng tình trÕng xã hµi chung cho các th¶i ðÕi. 
 

II- Phân ðoÕn - ÐÕi ý.   
Phân ðoÕn và tìm ðÕi ý cüa bài trên.  
 

III- Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi. 
 

Th¥y cô chia h÷c sinh thành nhi«u toán ð¬ trao ð±i ý tß·ng theo các câu höi sau: 
 

1- Mµt em bé ðßþc hß·ng nhæng ði«u gì t¯t ð©p khi s¯ng trong mµt gia ðình có cha m©,    
    và anh ch¸ ? 
2- Hãy ôn lÕi quy¬n ti¬u thuyªt v« cuµc ð¶i cüa em, nó có lí thú không ? 
    Khi xem lÕi các hình änh cüa em t× nhö ðªn nay, em có ý nghî gì ? 
3- M²i ngß¶i ð«u có ðóng góp ph¥n nhö bé vào xã hµi.  Em dñ ð¸nh s¨ ðóng góp gì 
    trong tß½ng lai ? 
4- Loài ngß¶i khác v¾i loài v§t · ch² nào ? 
5- Ngß¶i có ý chí phøc vø xã hµi s¨ s¡p ð£t cuµc s¯ng hàng ngày nhß thª nào ?   
 
• Phân bi®t: TRÌU và TRI‹U,  THIÊN và THIÊNG. 
 

Trìu:  Trìu mªn (thß½ng yêu qu¤n quít), trìu trîu = trìu tr¸u (n£ng trì xu¯ng). 
Tri«u:  Tri«u bái (ch¥u vua), tri«u c¯ng (vào ch¥u vua và dâng l v§t c¯ng hiªn),   
           tri«u th¥n (các quan trong tri«u vua), nß¾c thüy tri«u (nß¾c lên xu¯ng do   
           sÑc hút m£t trång và m£t tr¶i). 
Thiên:  Thiên ðàng (thiên ðß¶ng, thª gi¾i sung sß¾ng nh¤t mà h°n ngß¶i chªt   
           ðßþc v« · sau khi rØa sÕch tµi l²i), thiên gi¾i (cõi tr¶i), thiên hÕ (t¤t cä  
           ngß¶i s¯ng trong xã hµi),  thiên ðô  (d¶i kinh ðô), hoa thiên lí. 
Thiêng:  Thiêng liêng (ðáng tôn kính), linh thiêng, hùm thiêng. 
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• Ði«n vào ch² tr¯ng. 
 

Ch÷n nhæng t× trong ph¥n phân bi®t · trên ð¬ ði«n vào ch² tr¯ng cho hþp nghîa. 
 

1- Ngày xßa, các vua nß¾c l¾n thß¶ng b¡t các nß¾c nhö lân bang phäi ________       
    __________  hàng nåm. 
2- Hôm nay có nhi«u ngß¶i ðªn nhà th¶ ð¬ c¥u nguy®n cho linh h°n ngß¶i chªt s¾m  
    ðßþc v« _________  __________. 
3- Bây gi¶ Oanh ðã l¾n lên và ði h÷c, em ít ðßþc · trong vòng tay ________  _________   
    cüa m© nhß xßa . 
4- Sau khi th¯ng nh¤t ð¤t nß¾c, vua Gia Long ________  ______ v« Phú Xuân tÑc là Huª   
    ngày nay. 
5- Vào ngày mùa, ngß¶i nông dân Vi®t Nam gánh lúa ______  _______ trên vai t× ruµng  
    v« nhà. 
6- Bäo ÐÕi  là v¸ vua cu¯i cùng cüa ___________ Nguyn · nß¾c ta. 
7- Nhà th¶, nhà chùa là nhæng n½i th¶ phßþng _________  ___________ chúng ta phäi   
    giæ im l£ng. 
8- Hoàng Hoa Thám là v¸ anh hùng ch¯ng Pháp r¤t oanh li®t. Ông có bi®t danh là   
    _______  _________ Yên Thª. 
 
 
 
 

• Danh ngôn. 
 
          
       ß¶ng ði khó, không khó vì ngån sông cách núi mà khó vì lòng ngß¶i 
  ngÕi núi e sông 

   Nguyn Bá H÷c 

          
       hó giúp nhau m¾i thäo, 
  Giàu tß½ng trþ ai màng. 

   Tøc ngæ Vi®t Nam 
 
       him có ðàn cùng hót, tiªng hót m¾i hay, 
  Ngña có ðàn cùng ðua, nß¾c ðua m¾i mÕnh. 

   Tøc ngæ Vi®t Nam 
 

Ð

K

C
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• Vi®t sØ. 
 

V§n M®nh Ð¤t Nß¾c Bu±i Giao Th¶i (1945 - 1954) 
 
Ð¥u tháng 8 nåm 1945, quân ðµi MÛ ném hai quä bom nguyên tØ xu¯ng hai qu¥n ðäo 
Hiroshima và Nagasaki khiªn nß¾c Nh§t phäi ð¥u hàng quân ðµi Ð°ng Minh vào ngày 
15-8-1945.  
Nhân c½ hµi này, ngß¶i dân Vi®t · Hà Nµi tñ ðµng bäo nhau ði bi¬u tình  ch¯ng quân 
ðµi Nh§t ðang chiªm ðóng trong thành ph¯ ð¬ ðòi Ðµc L§p, Tñ Do, Dân Chü ðã b¸ m¤t 
vào tay Pháp r°i Nh§t trong 71 nåm (1874-1945).  Ð°ng th¶i vua Bäo ÐÕi cûng phäi 
thoái v¸  ð¬ nhß¶ng quy«n ð¸nh ðoÕt v§n m®nh qu¯c gia cho dân tµc Vi®t Nam. 
Lþi døng lòng khao khát yêu nß¾c cüa toàn dân, ðäng cµng sän Vi®t Nam ðã thÆng tay 
ðàn áp và giªt hÕi ngß¶i dân hay ðäng phái khác không theo ðß¶ng l¯i cüa ðäng cµng 
sän qu¯c tª do Nga Sô lãnh ðÕo ð¬ chiªm ðoÕt quy«n ði«u khi¬n ð¤t nß¾c.  Trong khi 
các chiªn sî qu¯c gia hô hào ch¯ng thñc dân Pháp thì ngß¶i c¥m ð¥u ðäng cµng sän 
Vi®t Nam lÕi b¡t tay v¾i thù ð¸ch.  H÷ kí kªt hi®p ð¸nh tÕi Paris cho phép quân ðµi Pháp 
tiªn ra B¡c thay thª quân ðµi Trung Hoa có nhi®m vø giäi gi¾i  quân ðµi Nh§t. 
T× ðó chiªn tranh Vi®t Pháp bùng n± trên toàn qu¯c cho mãi ðªn nåm 1954 m¾i kªt 
thúc v¾i núi xß½ng sông máu.  Pháp thua tr§n chiªn và phäi ch¤m dÑt ðô hµ Vi®t Nam 
su¯t 80 nåm qua (1874 - 1954).  Ðó là do công lao và hi sinh cüa cä nß¾c vì n«n ðµc l§p, 
tñ do, v©n toàn lãnh th±. 
Nhßng mµt l¥n næa ðäng cµng sän Vi®t Nam lÕi dành quy«n ðÕi di®n dân Vi®t kí kªt v¾i 
Pháp chia ðôi t± qu¯c vào ngày 20 tháng 7 nåm 1954 tÕi Genève (Thøy Sî) thành mµt 
nß¾c có hai chª ðµ: Ðµc Tài và Tñ Do. 
1-  T× vî tuyªn 17 (sông Bªn Häi) tr· ra B¡c do ðäng cµng sän ðµc tài cai tr¸. 
2-  T× vî tuyªn 17 v« phía Nam thuµc chính th¬ tñ do. 
 
 
Giäi nghîa. 
 

- Bi¬u tình:  Tø h÷p ho£c din hành trên ðß¶ng ph¯ ð¬ ðòi höi mµt nguy®n v÷ng gì.   
-  Thoái v¸: T× bö ngôi vua. -  Giäi gi¾i:  Tß¾c khí gi¾i.  -  Chª ðµ (chính th¬):  Cách thÑc 
t± chÑc vi®c tr¸ nß¾c, phép t¡c ð¸nh l§p rõ ràng cüa mµt nß¾c.   
 
• Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi. 
 

Th¥y cô chia h÷c sinh thành nhi«u toán ð¬ trao ð±i ý tß·ng theo các câu höi sau: 
1- Hãy nói v« tình hình Vi®t Nam sau nåm 1945 ? 
2- Nguyên nhân nào ngß¶i Pháp tr· lÕi Vi®t Nam ? 
3- Vì sao ngß¶i Pháp phäi r¶i khöi Vi®t Nam ? 
4- Ai ðã thöa thu§n v¾i Pháp ð¬ chia ðôi nß¾c Vi®t Nam? 
5-  Hãy nêu b¢ng chÑng ðäng cµng sän Vi®t Nam cai tr¸ theo chª ðµ ðµc tài ? 
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Bài làm · nhà 9 
 

• Chép lÕi và thêm d¤u câu.    (d¤u phäy, d¤u ch¤m câu, d¤u hai ch¤m, d¤u ngo£c kép) 
 
    Chªt Vinh H½n S¯ng Nhøc 
 
Tr¥n Bình Tr÷ng là dòng dõi  vua Lê ÐÕi Hành  ông là ngß¶i tài giöi và trung nghîa  nên 
ðßþc nhà vua phong là Bäo Nghîa Vß½ng.... 
khi quân Nguyên xâm chiªm  nß¾c ta l¥n thÑ hai ông lãnh ¤n tiên phong ngån gi£c tÕi 
vùng biên thùy.....quân Nguyên ðem ðÕi binh ðªn vây ðánh ông ch¯ng cñ r¤t hång 
nhßng vì quân ít thª cô nên ông b¸ thua và b¸ gi£c b¡t s¯ng giäi ðªn tß¾ng Nguyên là 
Thoát Hoan 
Thoát Hoan biªt ông là mµt dûng tß¾ng  mu¯n khuyên dø v« hàng nên ð¯i ðãi r¤t tØ tª  
gi£c sai ngß¶i d÷n c² thªt ðãi ông nh¤t quyªt không ån gi£c höi han ông ng°i im không 
thèm ðáp gi£c d÷a nÕt ông vçn thän nhiên 
sau cùng Thoát Hoan ðem m°i phú quý dø ông  tß¾ng quân v« hàng ta ði r°i s¨ ðßþc 
phong làm vß½ng ð¤t B¡c, Tr¥n Bình Tr÷ng n±i gi§n quát lên r¢ng 
ta thà làm quÖ nß¾c Nam chÑ không thèm làm vß½ng ð¤t B¡c  ta ðã b¸ b¡t thì chï còn 
l¤y cái chªt ð¬ ð«n nþ nß¾c mà thôi 
....khi bình xong gi£c Nguyên  nhà vua truy t£ng  ông r¤t h§u và sai ngß¶i dñng ð«n th¶ 
 
                  Khuyªt danh 

 
Giäi nghîa. 
 

- Dòng dõi (dòng gi¯ng): Con cháu cùng t± tiên.  - Trung nghîa: Mµt lòng trung thành vì vi®c 
nghîa.  - Xâm chiªm: Chiªm ðoÕt ð¤t ðai b¢ng vû lñc.  - Dûng tß¾ng:  Viên tß¾ng can ðäm 
ðß½ng ð¥u v¾i nguy hi¬m.  -  Bình xong gi£c Nguyên:  Ðánh th¡ng gi£c Nguyên. - Truy t£ng: 
Tß·ng thß·ng cho ngß¶i ðã chªt có công v¾i xã hµi, ð¤t nß¾c. 
 
• Tìm ðÕi ý bài trên. 
 
• Viªt trä l¶i t¤t cä "Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi" ðã ra tÕi l¾p theo bài "Ý Nghîa Cuµc Ð¶i". 
 
• Ð£t hai câu v¾i m²i tiªng:    trìu  và  tri«u,   thiên  và  thiêng. 
 
• T§p làm vån. 
 

Hãy làm bài lu§n vån theo tài li®u trong báo tiªng Vi®t xu¤t bän tÕi ð¸a phß½ng cüa 
em.  Ch÷n ð« tài nói v« sinh hoÕt cüa cµng ð°ng ngß¶i Vi®t ho£c v« vån hóa, khoa h÷c 
kî thu§t trên thª gi¾i.  Nh¾ kèm theo bài báo khi nµp bài viªt cho th¥y cô.  
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• T§p ð÷c. 
Tình Tß½ng Trþ 

 
Ngoài vi®c dùng th¶i gi¶ ð¬ theo ðu±i møc ðích cá nhân, ngß¶i MÛ còn tình nguy®n 
c¯ng hiªn  r¤t nhi«u th¶i gian và công sÑc cho các nhu c¥u  khác nhau cüa cµng ð°ng.  
Ngß¶i ta nh§n xét r¢ng: "Nªu nhæng ngß¶i làm vi®c thi®n nguy®n · nß¾c MÛ ngßng 
hoÕt ðµng thì cä qu¯c gia vî ðÕi này s¨ g£p nhi«u khó khån ðáng k¬." 
Dù chßa là mµt công dân MÛ, bÕn vçn ðßþc m¶i tham gia vào các sinh hoÕt b¤t vø lþi.  
Mµt khi ðã · trong cµng ð°ng, bÕn s¨ nh§n ra ngay nhi«u loÕi công vi®c tình nguy®n 
ðang din ra chung quanh bÕn.  B¤t kì ai quan tâm hay mu¯n giúp ðÞ lçn nhau ð«u 
hi¬u biªt sâu s¡c h½n v« nß¾c Hoa KÏ.   Mµt n½i ð¬ b¡t ð¥u công tác thi®n nguy®n là 
bÕn hãy g÷i ðªn các trung tâm cµng ð°ng thuµc s¡c dân cüa bÕn.  BÕn cûng có th¬ liên 
lÕc các thß vi®n, trß¶ng h÷c, b®nh vi®n, nhà chùa hay nhà th¶ v.v.... ho£c ð÷c th¤y trên 
các t¶ báo ð¸a phß½ng kêu g÷i sñ giúp ðÞ nào ðó.  Hãy liên lÕc ngay v¾i t± chÑc ¤y và tö 
ý dành th¶i gian cùng sñ làm vi®c cüa bÕn. 
H¥u hªt m÷i ngß¶i s¨ hoan nghênh sñ giúp ðÞ mà h÷ không phäi trä ti«n cho vi®c làm 
cüa bÕn.  Tình tß½ng trþ quý báu này thß¶ng ðem lÕi nhæng ni«m vui th½ th¾i  mà 
trß¾c kia chúng ta không làm sao có ðßþc. 
 
Giäi nghîa. 
- C¯ng hiªn:  Ðóng góp vào vi®c công ích (cüa cäi, th¶i gian, vi®c làm v.v...).  -  Nhu c¥u: Nhæng 
ðòi höi v« ð¶i s¯ng tñ nhiên và xã hµi.  -  B¤t vø lþi: Không phäi vì lþi mà làm, không có ý ð¸nh 
lþi ích riêng cho mình.  -  Th½ th¾i (thß thái): Cäm th¤y nh© nhàng d ch¸u, không có ði«u gì 
phäi suy nghî cång thÆng. 
 
 

• Giäi nghîa - Ð£t câu. 
 

tß½ng trþ    -     cá nhân     -      tình nguy®n     -     cµng ð°ng. 
 
 

• Phân ðoÕn và 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: "Ý 
Nghîa Cuµc Ð¶i"  và  "Tình Tß½ng Trþ".       
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Bài M¿—I 
 
• Chính tä - H÷c thuµc lòng. 
 

Bông H°ng Cài Áo 
 

Mµt bông h°ng cho em, 
Mµt bông h°ng cho anh, 
Và mµt bông h°ng cho nhæng ai, 
Cho nhæng ai ðang còn M©, 
Ðang còn m© ð¬ lòng vui sß¾ng h½n. 
Rüi mai này, M© hi«n có m¤t ði. 
Nhß ðóa hoa không m£t tr¶i, 
Nhß trë th½ không nø cß¶i, 
Nhß ð¶i mình không l¾n khôn thêm, 
Nhß b¥u tr¶i thiªu ánh sao ðêm. 
 
M©! M© là dòng su¯i d¸u hi«n. 
M©! M© là bài hát th¥n tiên, 
Là bóng mát trên cao, 
Là m¡t sáng trång sao, 
Là ánh ðu¯c trong ðêm khi lÕc l¯i. 
 
M©! M© là l÷n mía ng÷t ngào. 
M©! M© là näi chu¯i, bu°ng cau, 
Là tiªng dª ðêm thâu, 
Là n¡ng ¤m nß½ng dâu, 
Là v¯n liªng  yêu thß½ng cho cuµc ð¶i. 
 
R°i mµt chi«u nào ðó anh v«, 
Nhìn M© yêu, nhìn th§t lâu. 
R°i nói, nói v¾i  m© r¢ng: 
"M© ½i!  M© ½i !  M© có biªt hay không ?" 
"Biªt gì ?" 
"Biªt là... biªt là con thß½ng m© không !" 
 
Ðóa hoa màu h°ng v×a cài lên áo ðó em, 
Ðóa hoa màu h°ng v×a cài lên áo ðó anh, 
Thì xin anh, thì xin em, 
Hãy cùng tôi vui sß¾ng ði. Hãy cùng tôi vui sß¾ng ði. 
 

       Ph± nhÕc:  PhÕm Thª MÛ  
    Ý th½:      Thi«n sß Nh¤t HÕnh 
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Giäi nghîa. 
 
- M¤t ði: – ðây nghîa là chªt ði.  -  Th¥n tiên: Th¥n và tiên là nhæng b§c thoát tr¥n có nhi«u 
phép lÕ, ý · ðây là ung dung thong thä , sung sß¾ng.  -  LÕc l¯i: LÕc ðß¶ng, ði sai ðß¶ng.  -  L÷n 
mía: Bó mía nhö.  -  Ðêm thâu: (Thâu ðêm, thâu canh)  Hªt canh này ðªn canh khác, ý nói su¯t 
ðêm.  -  Nß½ng dâu: Ruµng dâu · ð¤t cao.  -  V¯n liªng: – ðây có nghîa là t¤t cä sñ nghi®p. 
 
• Bài t§p. 
 

I- Ði«n vào ch² tr¯ng.  
 

Ch÷n nhæng t× giäi nghîa · trên ð¬ ði«n vào ch² tr¯ng cho hþp nghîa. 
 

1- Cuµc ð¶i, bãi b¬ ________  _________ , 
    Nào ai biªt ðßþc ngày sau thª nào. 
2- M© là näi chu¯i bu°ng cau, 
    M© là _______  _________ ng÷t ngào cüa con. 
3- M© hi«n nay ðã __________  _______ , 
    Nhß cây thiªu nß¾c, l¤y gì con vui. 
4- Con ði chinh chiªn nguy hi¬m mi«n xa, m© nguy®n c¥u su¯t ðêm ________ mong    
    con ðßþc tr· v« bình an. 
5- Vi®c làm có ích cho ngß¶i, 
    Ðó là  _________  _________, giúp ð¶i chúng ta. 
6- Sþ con __________  ________ giæa ð¶i, 
    Mà ðôi m¡t m© không r¶i theo con. 
7- Tu±i h÷c trò chßa phäi lo âu v« cuµc s¯ng, chï biªt h÷c hành vui ch½i , ngß¶i ta g÷i là   
     tu±i _______   ________ . 
 
II- Phân ðoÕn - ÐÕi ý.   

Phân ðoÕn và tìm ðÕi ý cüa bài trên.  
 

III- Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi. 
 

Th¥y cô chia h÷c sinh thành nhi«u toán ð¬ trao ð±i ý tß·ng theo các câu höi sau: 
 

1- Nhæng ai ðang còn M© thì ðßþc t£ng gì?  V§t này nói lên ði«u gì ? 
2- Rüi mµt mai m© m¤t ði, ngß¶i con cäm th¤y thª nào ? 
3- Tác giä ví ngß¶i m© nhß gì ?  K¬ ra. 
4- Em hãy k¬ lÕi m© ðã yêu thß½ng, dçn d¡t em nhß thª nào t× nhö cho ðªn bây gi¶? 
5- Khi thß½ng m©, em nói gì, làm gì ð¬ tö tình thß½ng yêu ðó ? 
6- Em hãy suy nghî lÕi, có trß¶ng hþp nào em ðã tö ra không yêu m© - ð¬ m© bu°n ! 
7- H÷c xong bài này, em hi¬u rõ h½n tình yêu cüa m© ð¯i v¾i con. V§y em quyªt ð¸nh  
    s¨ làm gì ? 
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• Phân bi®t: ÐAN  và  ÐANG,  TH…N  và  THÀNH 
 

Ðan:  Ðan áo, ðan v¾, ðan lß¾i, ðan (màu ðö, cûng có nghîa là ð½n), ðan quª   
         (cây quª trên m£t trång; m£t trång), ðan tâm (lòng son, lòng trung tiªt). 
Ðang: Ðang ån, ðang còn, ðang ðÑng, ðäm ðang (gánh vác công vi®c giöi), ðang 
          tâm (ðành lòng làm mµt vi®c trái v¾i lòng mình). 
Th¥n: Th¥n tiên, th¥n ð°ng (ðÑa trë thông minh lÕ thß¶ng), th¥n thánh (chï   
          chung các th¥n và thánh), th¥n thông (m¥u nhi®m nhß có phép tiên). 
Thành:  Thành bÕi (nên hay hß), thành công (nên vi®c, có kªt quä t¯t), thành tài  
          (hành ngh«, ð² ðÕt c¤p b¢ng væng vàng), thành tâm (lòng thành th§t ngay   
          thÆng), thành ph¯, thành lûy. 

 
 

• Ði«n vào ch² tr¯ng. 
 

Ch÷n nhæng t× trong ph¥n phân bi®t · trên ð¬ ði«n vào ch² tr¯ng cho hþp nghîa. 
 

1- Má em là ngß¶i r¤t ______  ______ , m÷i vi®c trong gia ðình bà ð«u lo l¡ng chu ðáo. 
2- Khuyên con g¡ng h÷c hôm nay, 
    Mai sau _______  _________, rÕng rÞ t± tông. 
3- Mùa ðông gió rét lÕnh lùng, 
    M© ng°i __________ áo, chút lòng gØi con. 
4- Nghe bà k¬ chuy®n __________  ______ , 
    Kë ác g£p dæ, kë hi«n ngß¶i thß½ng. 
5- Lòng t¯t, thành th§t, ngay thÆng g÷i là ___________ tâm. 
6- M© già ________  ðÑng ch¶ con, 
    Vui m×ng trông th¤y ðàn con tr· v«.  
7- _______  ____________ là t¤m lòng son, hay là lòng trung tiªt. 
8- Ông Lê Quý Ðôn thông minh xu¤t chúng ngay t× thüa nhö nên ðßþc g÷i là  
    __________  __________ Lê Quý Ðôn. 
 
 
 

• Danh ngôn. 
        
        gß¶i ta soi gß½ng th¤y m£t mûi nhem nhu¯c (lem lu¯c) thì lau rØa 
   ngay và khen gß½ng t¯t. 
   Khi có tµi l²i g£p ðßþc ngß¶i chï giáo cho thì lÕi ðem lòng 
   ghen ghét và phüi sÕch ½n. 

    Hoài Nam TØ 

 
        iªt mà không làm gì thì có khác chi gieo mà không g£t. 

    Ben Sonnenberg 

N

B 
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• ÐoÕn vån mçu. 
 

Lòng M© 
 
Su¯t th¶i th½ ¤u chúng ta ðßþc bäo b÷c trong vòng tay êm ¤m cüa M©. 
Ðªn khi v×a trß·ng thành, vòng tay cüa m© buông ra, thä ta vào ð¶i mà m¡t M© vçn 
theo dõi t×ng giây phút, lo sþ cho ta không ðü sÑc ðß½ng ð¥u v¾i cÕm bçy cüa ð¶i. 
Khi ta nói ðªn chuy®n tình cäm và hôn nhân, M© sþ ta v¤p phäi tình cäm gian d¯i, phø 
bÕc. 
Khi ta toan tính sinh nhai, M© sþ ta không lß¶ng ðßþc ð¶i man trá. 
Khi ta · phß½ng xa, M© trông möi mòn ðôi m¡t, lo ta ðau ¯m b®nh hoÕn. 
Khi ta ðáp l¶i non sông, xông pha dß¾i c¶ kh·i nghîa, M© tuy hãnh di®n con mình làm 
tròn b±n ph§n nam nhi nhßng mãi canh cánh  ngày ðêm, lo con thß½ng tích tØ vong. 
Dçu ta ba mß½i, b¯n mß½i, mµt tr¶i ngang d÷c vçy vùng, xông xáo b¯n phß½ng b¯n 
bi¬n, thì khi v« v¾i M©, ta vçn chï là ðÑa con. 
Hay cho ðªn lúc ta nåm mß½i, sáu mß½i tu±i, công danh ðÑng væng · ð¶i, lúc ¤y, M© 
vçn còn nhìn ta, thåm höi, mong con hÕnh phúc, bình an, quên cä ph§n già yªu. 
Phäi lúc ta b¸ tù ðày, lòng M© kh¡c khoäi  khôn nguôi, ðêm ngày d¢n v£t  mµt m¯i lo: ta 
c½m không ðü no, sþ ta áo không ðü ¤m, thß½ng ta ¯m ðau mµt mình. Nghî v§y mà m© 
không ngü, quên ån, bö vui, ð¬ chia së âm th¥m cùng ðÑa con b¸ nÕn. 
 
              Vînh Häo 
       (Quê Hß½ng và Nß¾c M¡t 1987 ) 
 
 
Giäi nghîa. 
 

- Phø bÕc:  Bµi bÕc, không chung thüy.  -  Canh cánh: Không th¬ khuây khöa ðßþc.  -  Kh¡c 
khoäi: Lo l¡ng không yên kéo dài day dÑt.  -  D¢n v£t: Nói n£ng nh© vì b¤t bình.  
 
• T§p làm vån. 
 

Hãy k¬ lÕi nhæng kï ni®m thân mªn cüa hai m© con mà em cho là khó quên.   
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Bài làm · nhà 10 
 

• Chép lÕi và thêm d¤u câu.     (d¤u ch¤m, d¤u phäy, d¤u ch¤m câu, . . .) 
 

Mµt Bu±i Chi«u Trong Cô Nhi Vi®n 
 

Ng°i tña hàng hiên trong cô nhi vi®n  tôi ðón nghe t×ng tiªng ô tô ngoài kia vøt qua 
lòng tôi tr¯ng träi lÕ lùng ... 
tôi cäm th¤y ð¶i chúng tôi thiªu th¯n nhi«u quá  trong nhæng ðêm nhß ðêm nay khi 
m÷i ngß¶i vui trong cänh ð¥m ¤m thì chúng tôi sao vçn lÕnh lùng  tôi  nghî ðªn mµt 
cån phòng ¤m cúng  có ð¥y ðü gia ðình ðoàn tø  dß¾i ánh ðèn xanh d¸u  tôi nghî r¢ng 
tôi s¨ là cô con gái cßng  ð¥u lòng ðßþc nâng niu chi«u chuµng trong gia ðình ¤y  cÑ 
m²i l¥n tß·ng tßþng nhß v§y tôi lÕi cäm th¤y nhæng cäm giác  êm ð«m ði qua 
r°i nhæng lúc nhìn nhæng ánh ðèn pha ðö cüa mµt chiªc xe ðÕp th¤p thoáng ngoài 
c±ng s¡t tñ nhiên tôi mu¯n theo dõi ánh ðèn ðó  tôi tß·ng tßþng ðó là hình änh cüa tôi 
ðÕp xe tr· v« trong mµt ðêm mßa t¯i  tôi nghî mình s¨ d×ng lÕi · mµt cØ chï âu yªm 
n°ng nàn cüa mµt ngß¶i mà tôi chï th¤y m½ h° phäng ph¤t 
nhæng ý nghî d¸u dàng ¤y chï kéo dài trong óc tôi không ð¥y nØa phút  khi ánh ðèn ðã 
khu¤t hÆn trong lùm cây  hay t¡t ng¤m sau mµt ch² qu©o tôi lÕi b×ng tïnh d§y ð¬ ch¯ng 
lÕi mµt cäm giác xót xa nhói lên · ngñc  tôi bâng khuâng mµt tiªng th· dài... 
 

Theo Nh§t Tiªn 
 
 

Giäi nghîa. 
 

-  Cô nhi vi®n: (cô:  m° côi; nhi:  trë con) nhà nuôi nhæng trë m° côi.  -  „m cúng: Ðông ðúc, vui 
vë.  -  Ðoàn tø: Quây qu¥n, sum h÷p v¾i nhau.  -  Cßng: Ðßþc nuông chi«u.  -  Cäm giác: Cäm 
th¤y, cäm biªt.  -  Lùm cây: Bøi cây. 
 
• Tìm ðÕi ý  bài trên. 
 
• Viªt trä l¶i t¤t cä "Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi" ðã ra tÕi l¾p h÷c theo bài "Bông H°ng Cài 

Áo". 
 
• Ð£t hai câu v¾i m²i tiªng:    ðan   và   ðang ;     th¥n   và    thành. 
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• T§p ð÷c. 
 

Ni«m M½ ¿¾c Cüa Tu±i Trë 
 

Th¶i ðÕi nào cûng v§y, óc sáng tÕo và hoài bão l¾n luôn luôn kích thích con ngß¶i hång 
say h÷c höi và làm vi®c.  Nh¤t là tu±i thanh xuân thß¶ng ¤p ü nhæng ß¾c m½ cao xa.  
Tu±i trë ngày nay có nhi«u c½ hµi h½n xßa ð¬ theo ðu±i ni«m m½ ß¾c cüa mình v« khoa 
h÷c, kinh tª, xã hµi, chính tr¸ . . . 
Các bÕn th×a hß·ng kinh nghi®m cüa ngß¶i ði trß¾c.  Biªt bao nhiêu tài li®u phong phú 
và thông tin nhanh chóng là nhæng phß½ng ti®n quý giá trþ lñc cho vi®c h÷c v¤n.  Ðó 
chï là m£t thu§n lþi bên ngoài.  Gi¾i trë còn có ý chí ð¬ m· mang tâm và trí.  Khát v÷ng 
h÷c höi phäi ði ðôi v¾i thñc hành nhæng ði«u giäng dÕy ngay khi còn ng°i ghª nhà 
trß¶ng.  S¯ng không buông thä tùy ti®n. Sinh hoÕt thß¶ng ngày noi theo kª hoÕch nhß 
ði«u ðµ v« ån u¯ng, n² lñc làm vi®c, vui ch½i trong ch×ng mñc.  Chúng ta hãy nhìn vào 
nhæng t¤m gß½ng kiên nhçn cüa b§c tài danh.  H÷ ðßþc thª gi¾i ngßÞng mµ không 
nhæng vì tài ba mà còn vì sÑc làm vi®c b«n bï, kï lu§t kh¡t khe do chính h÷ ð£t ra.  V¾i 
lòng hång say, t×ng bß¾c, h÷ tiªn t¾i dñ ð¸nh trong tß½ng lai.  Sau cùng, hoài bão vi®c 
l¾n lao tß·ng ch×ng không thñc hi®n n±i ðã tr· thành hi®n thñc. 
Ngày nay, ð¶i s¯ng chúng ta ðßþc cäi thi®n m²i ngày mµt t¯t ð©p h½n là nh¶ công trình 
cüa các nhà sáng tÕo ¤y t× cái k©p gi¤y hay kim khâu nhö bé ðªn máy móc tinh vi to 
l¾n nhß ði®n thoÕi bö túi, máy ði®n toán ho£c máy bay siêu âm.   Nh¶ v§y mà cä thª 
gi¾i nhß chung s¯ng trong mµt qu¯c gia vî ðÕi g°m nhi«u dân tµc.  Hi v÷ng thª h® cüa 
các bÕn trë hôm nay s¨ ganh ðua h÷c t§p, tiªp tøc c¯ng hiªn cho nhân loÕi nhi«u thành 
quä t¯t ð©p trong thª kï 21. 

 
• Giäi nghîa  -  Ð£t câu. 
 

sáng tÕo       -       hoài bão      -       m· mang       -       công trình 
 

• Phân ðoÕn và 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: 
"Bông H°ng Cài Áo"  và  "Ni«m M½ ¿¾c Cüa Tu±i Trë ". 
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BÀI M¿—I M“T 
 

• Chính tä - T§p ð÷c. 
 

Nhæng Hµi Thi®n Nguy®n Giúp Vi®t Nam 
 

T× nhi«u nåm qua ðã có nhæng t¤m lòng vàng  cüa ngß¶i MÛ lçn ngß¶i Vi®t ðªn v¾i 
ngß¶i dân nghèo khó · Vi®t Nam. 
Ðó là các hµi ái hæu ð°ng hß½ng, các t± chÑc thi®n nguy®n nhß:  Hµi Vi®t Nam Health, 
Education and Literature Project viªt t¡t là VNHelp, Hµi CÑu Trþ Trë Em Không Cha M© 
(Aid for Children Without Parent), SAP-VN, Project Vietnam hay Vietnam Medical 
Project, Mission Peace Vietnam cüa mµt s¯ bác sî MÛ.  Nhæng hµi này ðã ðóng góp công 
sÑc lçn tài chính vào công tác cÑu trþ bên cÕnh các t± chÑc qu¯c tª l¾n nhß:  Hµi Bác 
Sî Không Biên Gi¾i, Hµi H°ng Th§p Tñ, UNICEF cüa Liên Hi®p Qu¯c. 
Hµi thi®n nguy®n cüa ngß¶i Vi®t Nam ðßþc thành l§p do nhæng cá nhân hoÕt ðµng 
riêng r¨ trong møc tiêu  " Lá Lành Ðùm Lá Rách".  Nhß hµi VN Help do bà Ð² Anh Thß 
làm chü t¸ch ðã có t× 10 nåm nay.  Kh·i ð¥u là nhæng ðóng góp cüa cá nhân và bÕn bè 
hoÕt ðµng âm th¥m trong vi®c giúp h÷c b±ng, cung c¤p thu¯c men, tài li®u chuyên môn 
cho các b®nh vi®n.  D¥n d¥n hµi t± chÑc nhæng bu±i vån ngh® ð¬ gây quÛ.  S¯ ti«n 
quyên góp ðßþc hàng nåm ðã tång t× 10.000 ðô la trong m¤y nåm ð¥u lên ðªn 130.000 
ðô la trong nåm v×a qua.  Nh¶ ðó hµi ðã cÑu giúp ðßþc nhæng nÕn nhân bão løt, xây 
lÕi mµt s¯ ngôi trß¶ng cho trë em và các trþ giúp khác v« y tª . . .  Hµi CÑu Trþ Trë Em 
Không Cha M© và Friends of Huª Foundation do ông Nguyn Ðình Hæu sáng l§p ðßþc 
13 nåm.  Hµi nh¡m vào vi®c giúp ðÞ các trë em ð½n côi · các trÕi t¸ nÕn Ðông Nam Á, · 
Vi®t Nam và giúp ðÞ các nÕn nhân bão løt tÕi Huª nåm 1999, nh¶ ðó ngß¶i dân nghèo 
Th×a Thiên có th¬ vay ðßþc mµt ít ti«n ð¬ có v¯n làm ån, khám b¸nh hàng tháng hay 
giäi phçu chïnh hình min phí . . . 
Nhæng thành viên cüa các hµi thi®n nguy®n ð«u nghî r¢ng: "Chúng ta là nhæng ngß¶i 
ðßþc may m¡n ra nß¾c ngoài v§y phäi làm hªt sÑc mình ð¬ giúp ðÞ ð°ng bào thiªu 
th¯n · quê nhà.  Tuy cuµc s¯ng r¤t b§n rµn, nhßng nªu c¯ g¡ng làm ði«u phäi thì r°i s¨ 
làm ðßþc, dù làm ðßþc vi®c r¤t nhö, vçn còn h½n là không làm gì cä ." 
 

          Theo ÐÑc Hà 
                                           (VietNam Help 10 Nåm Nhìn LÕi - Viet Mercury s¯ 12 ngày 6-6-2001) 
 
Giäi nghîa. 
 

-  Hµi Thi®n Nguy®n: Mµt t± chÑc giúp ngß¶i nghèo khó, hoÕn nÕn do mµt s¯ ngß¶i có lòng t¯t 
tñ nguy®n làm.  -  T¤m lòng vàng: Lòng t¯t lo l¡ng thß½ng yêu nhæng ngß¶i sa c½, hoÕn nÕn.   
-  Hµi ái hæu ð°ng hß½ng:  Hµi cüa nhæng ngß¶i trß¾c kia · cùng mµt tïnh hay thành ph¯.  -  Lá 
lành ðùm lá rách: Ý nói ngß¶i khá giä giúp ngß¶i nghèo túng.  -  Âm th¥m: Hành ðµng mµt mình 
không ai hay biªt.  -  H÷c b±ng: Ti«n giúp cho h÷c sinh nghèo ð¬ theo ðu±i vi®c h÷c.  -  Tài li®u 
chuyên môn: Gi¤y t¶ v§t li®u c¥n thiªt dùng trong mµt ngành chuyên bi®t.  - Gây quÛ: Quyên 
góp hay tÕo ra mµt s¯ ti«n cho hµi ð¬ chi phí.  -  Giäi phçu:  Khoa m± xë c½ th¬ ð¬ tr¸ b®nh.   
-  Chïnh hình:  SØa lÕi mµt bµ ph§n có t§t ð¬ cho hþp v¾i tñ nhiên.    
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• Bài t§p. 
 

I- Ði«n vào ch² tr¯ng.  
 

Ch÷n nhæng t× giäi nghîa · trên ð¬ ði«n vào ch² tr¯ng cho hþp nghîa. 
 

1- Kh·i ð¥u, các hµi thi®n nguy®n ðã hoÕt ðµng _______  _______ dña trên sñ ðóng góp 
    cüa bÕn bè và thân hæu. 
2- Môn giäi phçu _______  _______ ðã giúp cho nhæng ngß¶i b¸ t§t có mµt ð¶i s¯ng t¯t 
    ð©p h½n. 
3- Nhæng kë có t¤m _______  _______ là nhæng kë yêu thß½ng ngß¶i nghèo ðói hoÕn     
    nÕn và tìm cách giúp ðÞ h÷. 
4- Hµi _______  ________ do nhæng cá nhân hoÕt ðµng riêng r¨ trong møc tiêu giúp  
    ngß¶i nghèo khó ðã h÷p lÕi v¾i nhau mà thành. 
5- Lúc ð¥u, hµi VN Help ðã giúp ðÞ các tài li®u _______  _______ v« y tª cho Vi®t Nam.             
6- Nhæng ngß¶i Vi®t · häi ngoÕi ðã thành l§p các hµi ái hæu _______  _______ ð¬ giúp 
    ðÞ ð°ng bào · quê nhà. 
7- Miªng khi ðói, gói khi no,  
     Lá lành _______  _______  _______ giúp cho kë nghèo. 
8- Các hµi thi®n nguy®n ðã t± chÑc nhæng bu±i trình din vån ngh® ð¬ _______  _______   
    giúp ðÞ ð°ng bào nghèo · Vi®t Nam. 
9- Nhæng h÷c sinh nghèo mà h÷c giöi r¤t c¥n ðßþc giúp _______  _______ ð¬ có ðü ti«n 
    tiªp tøc vi®c h÷c. 
 
II- Phân ðoÕn - ÐÕi ý.   

Phân ðoÕn và tìm ðÕi ý cüa bài trên.  
 

III- Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi. 
 

Th¥y cô chia h÷c sinh thành nhi«u toán ð¬ trao ð±i ý tß·ng theo các câu höi sau: 
 

1- Hãy k¬ mµt s¯ hµi thi®n nguy®n mà em biªt. 
2- Em có biªt mµt s¯ hµi thi®n nguy®n · häi ngoÕi ðã thành l§p ðßþc bao lâu ?  Và hoÕt    
    ðµng v¾i møc ðích gì ? 
3- Hµi VN Help giúp nhæng gì cho ð°ng bào · quê nhà ?  
4- Hµi CÑu Trþ Các Trë Em Không Cha M© ðã làm ðßþc nhæng gì ?  
5- Các hµi thi®n nguy®n gây quÛ nhß thª nào ? 
6- Vì sao nhi«u ngß¶i Vi®t · häi ngoÕi nghî r¢ng h÷ phäi làm hªt sÑc mình ð¬ giúp ðÞ  
    ngß¶i Vi®t Nam nghèo khó ? 
7- Cuµc s¯ng · häi ngoÕi r¤t b§n rµn, làm sao các hµi thi®n nguy®n có th¬ hoÕt ðµng  
    ðßþc ? 
8- Cho biªt cäm tß·ng cüa em sau khi ðã biªt có nhæng hµi thi®n nguy®n giúp Vi®t  
     Nam? 
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• Phân bi®t: VÅN   và   VÅNG;    DÄI,   DÃI   và   DÃY 
 

Vån: Vån hóa, vån chß½ng (bài th½, bài vån, truy®n), nhà vån. 
Vång: Vång nß¾c, vång bùn, vång tøc (dùng l¶i thô tøc), vång vÆng (t× xa, nghe   
          không rõ l¡m). 
Däi: Däi (sþi dây b¢ng väi ð¬ buµc), däi c¶, däi nón. 
        Däi (v§t chÕy dài), däi ð¤t ,däi ð°i, däi sông. 
Dãi: Dãi (nß¾c miªng löng), chäy nß¾c dãi, thèm rö dãi (r¤t thèm). 
        Dãi (ph½i bày ra), dãi gió d¥m sß½ng, dãi d¥u (ch¸u cñc nh÷c). 
Dãy: Dãy (hàng, r£ng, nhi«u cái n¯i li«n nhau). 
        Dãy nhà, dãy ph¯, mµt dãy dài. 
 
 

• Ði«n vào ch² tr¯ng. 
 

Ch÷n nhæng t× trong ph¥n phân bi®t · trên ð¬ ði«n vào ch² tr¯ng cho hþp nghîa. 
 

1- ______chß½ng phú løc chÆng hay, 
    Tr· v« làng cû h÷c cày cho xong . 
2- Các nhà khoa h÷c tin r¢ng m£t trång do mµt ph¥n cüa quä ð¤t _______ ra mà thành. 
3- Sau biªn c¯ 75, nhi«u nhà _______ , nhà báo mi«n Nam b¸ b¡t ði tù cäi tÕo. 
4- Chi«u buông, _________ vÆng chuông chùa, 
    Tr¶i tây rñc ðö, gió ðùa ngàn cây. 
5. Thân em nhß lá ðài bi, 
    Ngày thì _______ n¡ng, ðêm thì d¥m sß½ng. 
6. Anh ði mßa n¡ng _______ d¥u, 
    – nhà em giæ v©n câu th« nguy«n. 
7. Hai bên ðß¶ng là nhæng ________ nhà ngói ðö r¤t khang trang. 
8. Mi«n Trung Vi®t Nam là mµt ________ ð¤t dài và h©p bên b¶ bi¬n Ðông. 
9. Bên trong hµi trß¶ng, nhæng _______ ghª ðßþc s¡p thÆng hàng, trông r¤t ð©p m¡t. 
 
 
• Danh ngôn. 
 
        
             ÷i ngß¶i phàn nàn v« trí nh¾ cüa mình nhßng không h« có ai  
                                  phàn nàn v« sñ xét ðoán cüa mình. 

    La Rosefuco 

 
             ÷i ngß¶i ð«u h¤p thø hai loÕi giáo døc: giáo døc do ngß¶i khác  
    cung c¤p và giáo døc b·i chính mình. 

    Bacon 
 

M 

M 
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• Ð¸a lí. 
Sông Ngòi Vi®t Nam 

 

Nß¾c Vi®t Nam n¢m trong vùng nhi®t ð¾i,  mßa nhi«u, nên có r¤t nhi«u sông rÕch.  Vào 
mùa mßa,  lßu lßþng  các sông l¾n b°i ð¡p nhi«u phù sa  cho các vùng bình nguyên.  
Hai sông l¾n là H°ng Hà và CØu Long có thßþng ngu°n  phát nguyên t× bên ngoài lãnh 
th± Vi®t Nam, các sông còn lÕi thß¶ng h©p và ng¡n, phát nguyên t× nµi ð¸a.  
Mi«n B¡c có các sông chính: 
* Sông H°ng phát nguyên t× Vân Nam, Trung Hoa, dài 1.200 km nhßng chï có 510 km 
chäy qua Vi®t Nam.  Phø lßu  cüa H°ng Hà là sông Ðà (còn g÷i là H¡c Giang), và sông 
Lô.  
* Sông Thái Bình hþp b·i Sông C¥u, sông Thß½ng và sông Løc Nam tÕi Phä LÕi.  Sông 
Thái Bình chia ra nhi«u nhánh: sông BÕch Ð¢ng, sông Hòn, sông Kinh Môn.  Sông BÕch 
Ð¢ng là mµt dòng sông l¸ch sØ n½i xäy ra nhæng chiªn công hi¬n hách cüa Ngô Quy«n 
và các tß¾ng th¶i Tr¥n. 
Mi«n Trung có các sông chính là sông Mã, sông Cä. V« di tích l¸ch sØ thì có các sông 
nhß sông Gianh, còn g÷i là Linh Giang, chäy trong ð¸a ph§n tïnh Quäng Bình là con 
sông chia ðôi nß¾c ta trong th¶i Tr¸nh Nguyn phân tranh (1627-1775). Sông Bªn Häi, 
phát nguyên t× góc Tây-B¡c tïnh Quäng Tr¸, là con sông chia ðôi nß¾c ta trong th¶i 
Nam B¡c phân tranh (1954-1975). Sông Hß½ng, kªt hþp b·i hai phø lßu là Tä TrÕch và 
Hæu TrÕch r°i chäy ngang qua c¯ ðô Huª.  
Mi«n Nam có các sông chính: 
* Sông Ð°ng Nai, có phø lßu là sông La Ngà, sông Bé, sông Sài Gòn, sông Vàm Cö. 
* Sông CØu Long dài trên 4.200 km, phát nguyên t× Tây TÕng, chäy qua Trung Hoa, Ai 
Lao, Cambodia, ðªn Nam Vang thì phân làm hai nhánh ð± v« hß¾ng Vi®t Nam là Ti«n 
Giang và H§u Giang, chäy trên lãnh th± Vi®t Nam mµt ðoÕn ch×ng 250 km. Sông CØu 
Long  chäy ra bi¬n b¢ng chín cØa: Ti¬u, ÐÕi, Ba Lai, Hàm Luông, C± Chiên, Cung H¥u, 
Ð¸nh An, Ba Th¡c, và Tr¥n Ð«.  
Mi«n Tây Nam ph¥n còn có mµt h® th¯ng kinh ðào ch¢ng ch¸t, n¯i các sông l¾n nhö 
thành mµt h® th¯ng thüy lµ  và thüy nông  quan tr÷ng.  
 
Giäi nghîa. 
 

- Nhi®t ð¾i:  Ð¾i nóng, n¢m giæa xích ð¾i và c§n nhi®t ð¾i. - Lßu lßþng:  Lßþng nß¾c chäy qua 
mµt ch² trong mµt ð½n v¸ th¶i gian. - Phù sa:  Ð¤t b°i. - Thßþng ngu°n:  Khúc sông · ð¥u 
ngu°n. - Phø lßu:  Sông phø. - Hà:  Sông.  - Giang:  Sông. - Thüy lµ:  Ðß¶ng ði trên sông. - Thüy 
nông:  Công vi®c dçn nß¾c cho ngh« làm ruµng.     
 

• Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi. 
Th¥y cô chia h÷c sinh thành nhi«u toán ð¬ trao ð±i ý tß·ng theo các câu höi sau: 
1- TÕi sao Vi®t Nam có nhi«u sông rÕch ? 
2- Tä s½ qua v« sông ngòi mi«n b¡c Vi®t Nam ? 
3- Tä s½ qua v« sông ngòi mi«n trung Vi®t Nam ? 
4- Tä s½ qua v« sông ngòi mi«n nam Vi®t Nam ? 
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 Bài làm · nhà 11 
 

• Chép lÕi và thêm ðü d¤u .   (d¤u mû . . . d¤u gi÷ng) 
 

Hi Sinh Vì ÐÕi Nghîa 
 
Lê Lai chinh ten la Nguyn Thân. Ong theo giup Lê Lþi ðanh quan Minh ben Tàu.  Vi 
lap ðß½c nhieu cong lon nen ong ðß½c ðoi ten la Lê Lai. 
Ve Chí Linh lan thu hai, Lê Lþi bi vay ham rat nguy khon. Lê Lai ben dang kª: Xin gia 
lam Lê Lþi ðe ðanh lua giac Minh.  Roi ong thay mac ao hoang bao xong ra  tran ðe pha 
vong vay. 
Quan Tàu thay Lê Lai, tuong lam la Lê Lþi, lien ðo xo lai bat giet ði. Nh½ the, Bình Ð¸nh 
Vß½ng Lê Lþi thoat khoi vong vây ðe tiep tuc khang chien. 
Sau khi ðanh ðuoi ðuoc quan Minh, Lê Lþi lien truy tang cho Lê Lai, nguoi ða hi sinh vi 
ðai nghia. Con chau ong ðeu ðuoc trong dung. 
Sau ðây là câu ð¯ ca tøng v¸ danh tß¾ng nào ? 
 

Ai ngß¶i m£c ð±i áo vua, 
C¥m quân ra tr§n ðánh l×a gi£c Minh. 
Vì ðÕi cuµc phäi hi sinh, 
T¤m gß½ng trung nghîa, hi¬n vinh ð¶i ð¶i. 
 

                                Theo Bùi Vån Bäo 
                                                                                                     (T§p ð÷c II) 
Giäi nghîa. 
 

- Nguy kh¯n: Nguy hi¬m t¾i mÑc khó tìm ra l¯i thoát  -  Dâng kª: Trình (ðßa  ra) mßu kª hay.   
-  Hoàng bào: Áo cüa vua m£c ð£c bi®t màu vàng, dân không ðßþc m£c áo màu này.  -  Truy 
t£ng: T£ng thß·ng cho ngß¶i ðã chªt mà có công giúp nß¾c. 
 
• Tìm ðÕi ý bài trên. 
 
• Viªt trä l¶i t¤t cä "Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi" ðã ra tÕi l¾p h÷c theo bài "Nhæng 

Hµi Thi®n Nguy®n Giúp Vi®t Nam". 
 
• Ð£t hai câu v¾i m²i tiªng:    vån  và  vång ;    däi,   dãi   và  dãy. 
 
• T§p làm vån. 
 

 Trong l¸ch sØ Vi®t Nam, m²i tri«u ðÕi ch¯ng ngoÕi xâm ð«u có nhæng v¸ hi sinh 
vì ðÕi nghîa nhß Lê Lai.  V§y em hãy tä lÕi mµt nghîa cØ cao ð©p khác cüa b§c anh hùng 
hay li®t næ ðã hi sinh vì ðÕi cuµc. 
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• T§p ð÷c. 
 

Biªt Quý Cái Thân 
   
Dûng là tay b½i lµi giöi, mµt hôm ði thuy«n v¾i ông nhà giàu kia. Ðªn giæa dòng sông 
ông nhà giàu vô ý ðánh r½i cái nhçn nÕm ng÷c quý giá. Ông li«n ra giá v¾i m÷i ngß¶i 
trong thuy«n : 
"Ai mò ðßþc chiªc nhçn ¤y, tôi xin thß·ng lÕng vàng." 
Anh Dûng nín l£ng. Các ngß¶i khác không dám xu¯ng nß¾c vì không ai biªt b½i lµi. 
Thuy«n xuôi dòng nß¾c mµt quãng xa thì d×ng lÕi nghï. ÐÑa con trai ngß¶i lái thuy«n 
xu¯ng t¡m, chÆng may g£p ch² nß¾c xoáy cu¯n ði, s¡p chªt ðu¯i. Dûng ð¬ nguyên qu¥n 
áo nhäy xu¯ng cÑu, c¯ sÑc mãi m¾i lôi ðßþc th¢ng bé lên thuy«n, m®t th· h°ng hµc. 
M÷i ngß¶i xúm lÕi cÑu nó h°i tïnh. 
B²ng có ngß¶i höi Dûng : "Sao lúc nãy mò ng÷c ðßþc ti«n anh không làm, bây gi¶ cÑu 
ðÑa bé không ðßþc gì lÕi t§n tâm ðªn thª ?" 
Anh phân tr¥n v¾i m÷i ngß¶i : "Lúc nãy, tôi không vì ti«n mà quên mình. NhÞ vì mò 
ng÷c mà chªt có phäi u±ng mÕng, lÕi còn mang tiªng tham lam không ?  CÑu ngß¶i là 
vi®c nghîa thì ai ai cûng g¡ng làm. Cho nên tôi ðã không sþ chªt mà nhäy vào dòng 
nß¾c xoáy ð¬ cÑu em ¤y." 
 
       Theo Trß½ng ÐÑc M§u thu§t. 
       (T§p Ð÷c L¾p Nh¤t) 
      Bµ Qu¯c Gia Giáo Døc, Vi®t Nam Cµng Hòa
     

 
• Giäi nghîa  -  Ð£t câu. 
 

s¡p chªt ðu¯i  -      h°i tïnh       -   t§n tâm       -       vi®c nghîa 
 
• Phân ðoÕn và 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: bài 
"Nhæng Hµi Thi®n Nguy®n Giúp Vi®t Nam"  và  "Biªt Quý Cái Thân". 
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Bài M¿—I HAI 
 

• Chính tä - H÷c thuµc lòng. 
 

Cám ´n Nhæng T¤m Lòng 
 

Vçn còn ðó, mµt mùa Xuân em Õ, 
Dù sáng nay Ðông ðªn giæa quê ngß¶i, 
Ðßa nhau v« lòng ¤m mµt ni«m vui, 
Tr¶i rét lÕnh, c½n mßa mùa  ðang t¾i. 
 
Cø già tay run t£ng t¶ bÕc m¾i. 
Em næ sinh nh¸n ån sáng, nh¸n mua quà. 
Ch¸ bán hàng dành døm g·i ði xa, 
G·i tình nghîa  v« bên kia trái ð¤t. 
 
Quê anh ðó, nhæng cån nhà không nóc. 
Huª bu°n hiu,  x½ xác túp l«u tranh. 
Chi«u Hµi An, kh± cñc ðám dân lành. 
Ðêm Quäng Tr¸, mßa nhi«u hay nß¾c m¡t ! 
 
Trôi v« ðâu nhæng thây ngß¶i  lÕnh ng¡t ! 
Chäy v« ðâu xa l¡m hÞi dòng sông, 
Cho anh hôn xác m© n±i b«nh b°ng, 
Ð¬ nh¾ lÕi ngày nào anh ra bi¬n. 
 
Ð¬ anh nh¾ ngày ði không ai tin, 
L£ng l¨ chào ð¤t nß¾c bö r½i anh. 
Nhßng anh bö r½i ð¤t nß¾c không ðành, 
Nhæng thao thÑc  theo anh t× tu±i dÕi. 
 
Em nghe không mùa Xuân ðang tr· lÕi, 
Trong h°n xanh hi v÷ng mïm môi cß¶i, 
Ðßa nhau v« lòng ¤m mµt ni«m vui, 
Dù chân bß¾c trên quê ngß¶i rét lÕnh. 
 

   Tr¥n Trung ÐÕo 
 
Ghi chú:  Tác giä làm bài th½ này nhân ngày lÕc quyên cÑu trþ ð°ng bào b¸ bão løt mi«n 
Trung Vi®t Nam vào mùa Thu nåm 1999. 
 

Giäi nghîa. 
 

- Quê ngß¶i: XÑ lÕ, n½i mình · tÕm.  -  Mßa mùa: Mßa ðúng theo th¶i tiªt.  -  Tình nghîa: Cäm 
tình và ân nghîa.  -  Bu°n hiu: Bu°n vì không có ai cä.  -  Thây ngß¶i: Xác ngß¶i chªt.  -  Thao 
thÑc: Trån tr·, bÑc rÑt, không ngü ðßþc.  -  Mïm môi cß¶i: Nhªch môi cß¶i không ra tiªng. 
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• Bài t§p. 
 

I- Ði«n vào ch² tr¯ng.  
 

Ch÷n nhæng t× giäi nghîa · trên ð¬ ði«n vào ch² tr¯ng cho hþp nghîa. 
 

1- Ðêm n¢m _______  _______ nh¾ quê, 
    Bao gi¶ con ðßþc tr· v« nhà xßa. 
2- Vþ ch°ng _________   _______ m£n n°ng, 
    Bao nåm xa cách vçn không ð±i d¶i. 
3- D thß½ng con ________   _______ cß¶i, 
    Nói nång nhö nh©, ngß¶i ngß¶i mªn yêu. 
4- M© già mong ðþi con v«, 
    Nhà tranh v¡ng vë, b¯n b« _______   ______. 
5- Dù cho bao nåm l§n ð§n  n½i  _________   ________ , ngß¶i Vi®t li hß½ng vçn hß¾ng     
    lòng v« c¯ qu¯c. 
6- Hôm nay tr¶i lÕnh mây nhi«u, 
    _______   ________ ðang ðªn, bu±i chi«u qua nhanh. 
7- Anh nh¾ không trong trÕi tù cäi tÕo, hàng tråm ________   ________ lính chiªn Vi®t   
    Nam Cµng Hòa ðã b¸  chªt ðßþc chôn cÕnh bìa r×ng. 
 
II- Phân ðoÕn - ÐÕi ý.   

Phân ðoÕn và tìm ðÕi ý cüa bài trên.  
 

III- Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi. 
 

Th¥y cô chia h÷c sinh thành nhi«u toán ð¬ trao ð±i ý tß·ng theo các câu höi sau: 
 

1- Vì sao tác giä nghî r¢ng "Vçn còn ðó mµt mùa Xuân" dù mùa Ðông ðang ðªn?   Mùa  
    xuân trong lòng ngß¶i hay bên ngoài ? 
2- Cø già, em næ sinh, ch¸ bán hàng g·i gì v« quê nhà ? GØi cho ai ? 
3- Vì sao nß¾c Vi®t có nhæng ngôi nhà không có nóc ? Huª, Hµi An, Quäng Tr¸ thuµc  
     mi«n nào · Vi®t Nam ?  Nhæng n½i ðó ðã b¸ nhæng gì ? 
4- Cänh ngß¶i chªt ra sao ?  Có em nào nghe th¤y ngß¶i ta k¬ lÕi không ? 
5- Tác giä nh¡c lÕi lúc ông ði ðâu ?  Tác giä bu°n hay vui ? 
6- Trong b¯n câu th½ kªt, tác giä hi v÷ng gì? 
7- Em có ðóng góp gì ð¬ giúp ðÞ cho ð°ng bào b¸ bão løt · mi«n Trung và mi«n Nam  
    chßa ?  Dù có ðóng góp r¤t ít, trong lòng em cäm th¤y thª nào ? 

 
• Phân bi®t: CÅN  và  CÅNG,   RUN  và  RUNG 
 

Cån:  Cån nhà, cån cÑ, cån bän (cái g¯c chính). 
Cång:  Cång bu°m, cång tr¯ng, kiêu cång (cho mình là giöi, khinh ngß¶i). 
Run:  LÕnh run, run l¦y b¦y (run mÕnh cä thân ngß¶i), run run (h½i run). 
Rung: Rung chuy¬n (làm cho ðµng ð§y), rung cây (l¡c qua lÕi thân cây), rung  
          chuông. 
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• Ði«n vào ch² tr¯ng. 
Ch÷n nhæng t× trong ph¥n phân bi®t · trên ð¬ ði«n vào ch² tr¯ng cho hþp nghîa. 
 

1- Ð¯ ai quét sÕch lá r×ng, 
    Ð¬ ta khuyên gió, gió ð×ng _______  ________ . 
2- Ngß¶i có tính ________  _________ thì không ai ßa. 
3- Häi cäng Cam Ranh · mi«n trung Vi®t Nam là mµt ________  ________ häi quân r¤t  
    quan tr÷ng. 
4- Em bé lÕnh _________ ði trong ðêm t¯i, em ðang tìm mµt mái nhà ð¬ trú thân. 
5- Tr¶i lµng gió, bu°m ________ thuy«n ðªn bªn, 
    Bao nhiêu ngß¶i nao nÑc bu±i ðoàn viên. 
6- Tr§n ðµng ð¤t làm ________  ________ nhà cØa trong vùng v¸nh San Francisco. 
7- Ba em d÷n d©p _________  ________, 
    Ðón m×ng nåm m¾i, ông bà ðªn thåm. 
8- Tay _____  ______ bà li«n ôm cháu bé, 
    Bao vui m×ng g£p lÕi cháu hôm nay. 
 
• Bài ð÷c giäi trí. 
 

Con Ngña B¸ M¤t Trµm 
 

Ðêm n÷, có mµt kë lÕ m£t vào nhà ông ði«n chü ån trµm con ngña nh¯t trong chu°ng. Ông 
ði«n chü phäi ði thåm ruµng luôn luôn nên buµc phäi ði t§u g¤p mµt con ngña khác ð¬ 
cßÞi.  V×a ðªn chþ, ông b¡t g£p con ngña cüa ông có ngß¶i ðem ðªn bán. 
Ông bèn níu  l¤y dây cß½ng ðòi lÕi. 
Tên lái ngña nói liªn tho¡ng : 
_ Sao chú v¾ v¦n thª ?  Con ngña này tôi ðã nuôi mµt nåm nay; có l¨ nó gi¯ng con ngña cüa 
chú nên chú m¾i l¥m ðªn thª ! 
Nghe nói v§y, ngß¶i ði«n chü l¤y hai tay b¸t m¡t ngña lÕi r°i höi ngß¶i kia: 
_ Anh nh§n là ngña cüa anh, v§y thì anh nói cho tôi biªt nó chµt m¡t nào ? 
Tên ån trµm t× trß¾c chßa h« ng¡m kÛ con v§t, nên khi nghe höi, h¡n lu¯ng cu¯ng, nhßng 
cûng trä l¶i ðÕi : 
_ M¡t bên trái ! 
_ Anh l¥m r°i, m¡t trái có sao ðâu ! 
Tên ån trµm cãi lÕi : 
_ Tôi vµi nên nói lµn.  Nó chµt bên phäi ! 
TÑc thì ngß¶i ði«n chü nói v¾i m÷i ngß¶i xung quanh: 
_ Bây gi¶ thì các ông biªt rõ r¢ng ngß¶i này là mµt kë b¤t lß½ng.  Ðây các ông coi:  hai m¡t 
con ngña này có sao ðâu ! 
Thª r°i t¤t cä m÷i ngß¶i ð«u v² tay cß¶i vang. 
Cänh sát ðªn ði®u tên ån trµm ði, còn ngß¶i ði«n chü khôn ngoan cßÞi ngña thüng thïnh ra 
v«. 
         Thª Hào 

• T§p làm vån. 
Hãy k¬ mµt chuy®n ng¡n mà em thích nh¤t. 
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Bài làm · nhà 12 
 

• Chép lÕi và thêm d¤u câu.  (d¤u phäy, d¤u ch¤m câu, d¤u ch¤m höi) 
 
 

C¥n Phäi H÷c Môn Ð¸a Lí 
 

ngày nay không mµt qu¯c gia nào có th¬ ðÑng riêng bi®t lë loi càng th¸nh ðÕt bao nhiêu 
lÕi càng c¥n liên kªt  v¾i các dân tµc khác v§y chúng ta c¥n hi¬u rõ v¸ trí chính th¬  và 
dân cß  các nß¾c m¾i có th¬ biªt ðßþc änh hß·ng cüa các nß¾c ¤y ð¯i v¾i chúng ta biªt 
bao nhiêu vi®c l¾n lao xäy ra hàng ngày ðßþc bàn trên báo chí mà ta không có quy«n 
không biªt ðªn nªu không biªt tß¶ng t§n các ð¸a ði¬m ¤y · ðâu trên bän ð° thì li®u 
chúng ta có th¬ th¤u hi¬u th¶i cuµc  chång ngoài ra công dân trong mµt nß¾c c¥n phäi 
am hi¬u ð¸a lí m¾i làm tròn ðßþc nhi®m vø v¾i quê hß½ng mình nh¶ khoa h÷c ð¸a lí 
m¾i th¤y tài nguyên nß¾c mình phong phú v¸ trí nß¾c mình thu§n lþi phong cänh nß¾c 
mình hæu tình mà tång lòng tñ tin chúng ta lÕi biªt các nß¾c láng gi«ng biªt các cß¶ng 
qu¯c mà hi¬u ðßþc ð¸a v¸ nß¾c mình trên thª gi¾i  nhân ðó lòng yêu quê hß½ng thß½ng 
ð°ng bào càng tång thêm næa 
xem thª thì ð¸a lí là mµt môn h÷c r¤t c¥n thiªt  mà các h÷c sinh sinh viên không có 
quy«n xao lãng. 
 
      Theo PhÕm Xuân Ðµ và Ngô ÐÑc Kính 
 
Giäi nghîa. 
 

- Liên kªt: Hþp tác v¾i nhau.  -  V¸ trí: N½i ch¯n trên trái ð¤t.  -  Chính th¬: Các c½ quan cai tr¸ 
cüa mµt nß¾c.  -  Dân cß: Nhæng ngß¶i ðang s¯ng trong mµt nß¾c.  -  Th¶i cuµc: Tình hình ðang 
din ra.  -  C¥n thiªt: C¥n ðªn mÑc ðµ không th¬ nào không làm ho£c không có.  -  Xao lãng: 
Quên ði, không ð¬ tâm vào ý. 
 
• Tìm ðÕi ý bài trên. 
 
• Câu höi. 
 

Viªt trä l¶i t¤t cä "Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi" ðã ra tÕi l¾p h÷c theo bài "Cám ´n Nhæng 
T¤m Lòng". 

 
• Ð£t hai câu v¾i m²i tiªng:    cån  và  cång ;   run  và  rung. 
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• T§p ð÷c. 
 

SÑ MÕng Thiêng Liêng 
 
Khi m© sanh con là cä ngß¶i nh© nhàng, sung sß¾ng. Tình thß½ng cüa cha n· rµ, th¤m 
vô t×ng kh¾p xß½ng, th¾ th¸t. 
Con là ngu°n hÕnh phúc, là c½ hµi ð¬ m© cha thß·ng thÑc mµt tình thß½ng m¾i më, vô 
cùng trong sÕch. Cäm giác ð¥u tiên dß¶ng nhß ðßa h÷ vào mµt cänh gi¾i kì lÕ, khiªn có 
cäm tß·ng r¢ng máu huyªt cüa mình ðã nhö ra ð¬ n¯i tiªp mình. 
Trong m÷i trß¶ng hþp, cha m© hi¬u th¤u lòng con, vì ðã träi qua ðoÕn ðß¶ng ðã ði. 
Cûng vì l¨ ¤y, d¥u con có l²i l¥m quan tr÷ng cha m© luôn luôn tha thÑ, cûng sÇn lòng 
hÑng l¤y và cam ch¸u m÷i sai trái do con tÕo ra. Ðôi lúc cha m© không làm v×a ý con, 
nhßng ðó là mµt vi®c b¤t ð¡c dî. Con trë l¥m tß·ng r¢ng cha m© c¯ làm cho mình bu°n 
chán nên ðã có nhæng thái ðµ b¤t hiªu mà cÑ tß·ng là chánh ðáng. M© cha d÷n ðß¶ng 
cho con ði, con lÕi ði ngßþc chi«u, cho r¢ng mình khôn ngoan h½n. Do ðó mà nhæng 
ðÑa con ng² ngh¸ch phäi l¥m ðß¶ng, lÕc nëo, kh± thân tr÷n ð¶i. Cha m© vçn tha thÑ 
cho con và luôn luôn · bên cÕnh giúp ðÞ, bao b÷c khi con g£p hoÕn nÕn.  
Ðó là ðÑc tính hi sinh cüa b§c cha m© hi«n lành, sáng su¯t. Nhßng con trë có th¤u hi¬u 
ðßþc chång trách nhi®m và tình thß½ng cao quý ¤y ? Ch¡c là không, vì con cái chßa ðªn 
tu±i làm cha m©. K¸p t¾i khi hi¬u ðßþc thª nào là tình thß½ng cüa các ngß¶i thì ðã 
muµn r°i ! 
V§y ph§n làm con là biªt vâng l¶i và ð¬ cho song thân làm tròn sÑ mÕng thiêng liêng 
mà chÆng h« nghî t¾i ân ð«n nghîa trä. 
 

Cha m© nuôi con bi¬n h° lai láng, 
Con nuôi cha m© k¬ tháng k¬ ngày ! 
 

       Theo Nàrada 
            (HÕnh Phúc Gia Ðình) 
       PhÕm Kim Khánh d¸ch 
 
• Giäi nghîa - Ð£t câu. 
 

      b¤t hiªu    - chánh ðáng       - ng² ngh¸ch     - song thân 
 
• Phân ðoÕn và 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: 
"Cám ´n Nhæng T¤m Lòng" và "SÑ MÕng Thiêng Liêng". 
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BÀI M¿—I BA 
 
 

• Chính tä - T§p ð÷c. 
 

Món Quà Cho Quê Hß½ng 
 
Ngß¶i Vi®t có lòng quyªn luyªn  ð£c bi®t ð¯i v¾i quê hß½ng.  Dù ði ðâu, h÷ cûng mu¯n 
tr· v« n½i chôn nhau c¡t rún.  Quê hß½ng ð©p h½n cä! 
Sau ngày 30 tháng 4 nåm 1975, hàng tri®u ngß¶i Vi®t ðã li«u chªt  ði tìm tñ do.  Ðây là 
mµt biªn c¯ vô cùng quan tr÷ng.  L¥n ð¥u tiên trong l¸ch sØ nß¾c nhà, h½n hai tri®u 
ngß¶i Vi®t ðã lìa xa ð¤t t±!  Dù s¯ng tÕi qu¯c gia tÕm dung  nào, ngß¶i Vi®t ð«u có lòng 
hoài hß½ng.  H÷ chï mu¯n tr· v« quê khi nß¾c nhà có tñ do dân chü th§t sñ. 
Thª nhßng, ngß¶i con ði xa nhà chÆng l¨ tr· v« v¾i hai tay không ? H÷ phäi chu¦n b¸ 
món quà cho quê hß½ng. 
Ngày xßa, vào ð¶i Hùng Vß½ng thÑ 10, hoàng tØ An Tiêm b¸ lßu ðày n½i hoang ðäo.  
Ông ðã kiên trì mßu sinh , hªt sÑc làm vi®c ð¬ ðem v« cho quê hß½ng món quà còn lßu 
truy«n ðªn ngàn sau.  Ðó là quä dßa h¤u. 
Vào ð¶i vua Tr¥n Anh Tông (1306), Huy«n Trân công chúa phäi mµt mình sang Chiêm 
qu¯c ð¬ làm hoàng h§u xÑ Chiêm.  Ngß¶i con gái Vi®t lßu lÕc xa quê này ðã ðem v« làm 
quà cho t± qu¯c hai Châu Ô và Châu Lý.  Ðó là ph¥n ð¤t t× Quäng Tr¸ ðªn Quäng Nam 
nß¾c ta ngày nay. 
Sau h½n hai mß½i sáu nåm li hß½ng, ngß¶i Vi®t c¥n cù h÷c t§p, làm vi®c và thành công 
vë vang · các qu¯c gia tân tiªn  kh¡p trên thª gi¾i.  Ngoài ra, có biªt bao nhiêu b§c cha 
m© âm th¥m làm vi®c, hi sinh cho con cái ð¬ chúng h÷c hành nên ngß¶i trong xã hµi 
ð¥y phÑc tÕp này!  Ðây là nhæng món quà quý giá cho quê hß½ng, làm rÕng danh  con 
H°ng , cháu LÕc. 
HÞi các bÕn trë Vi®t Nam thân yêu ðang · häi ngoÕi.  Nåm nåm, mß¶i nåm næa s¨ ðªn 
lßþt các bÕn.  Hãy c¯ noi gß½ng các b§c cha anh, nÑc lòng  h÷c t§p ð¬ thành công và 
tr· nên hæu ích cho xã hµi.  Ðó là th¬ hi®n lòng yêu nß¾c chân thành. Ðó là món quà 
ð¥y ý nghîa cho quê hß½ng. 
 
Giäi nghîa. 
 

- Quyªn luyªn:  Trìu mªn, không r¶i ðßþc.  - N½i chôn nhau c¡t rún:  N½i sinh ra và l¾n lên.   
- Li«u chªt:  Thí mÕng, không sþ chªt.  - TÕm dung:  Nß½ng nh¶ tÕm th¶i.  - Lòng hoài hß½ng:  
Lòng tß·ng nh¾ quê hß½ng.  - Mßu sinh:  Làm vi®c ð¬ s¯ng. - Tân tiªn:  M¾i më, tiªn bµ.  - RÕng 
danh:  L×ng lçy danh tiªng ðßþc nhi«u ngß¶i biªt ðªn. - NÑc lòng:  Hång hái, ph¤n kh·i. 
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• Bài t§p. 
 

I  - Ði«n vào ch² tr¯ng. 
 

Ch÷n nhæng t× giäi nghîa · trên ð¬ ði«n vào ch² tr¯ng cho hþp nghîa. 
 

1- An Tiêm · n½i hoang ðäo phäi tìm kª ______  ______ b¢ng cách hái trái cây r×ng, b¡t    
    cua, ¯c dß¾i bi¬n và tr°ng dßa h¤u ð¬ nuôi gia ðình. 
2- Hoa KÏ, Úc, Gia Nã ÐÕi ... là nhæng qu¯c gia ______  ______ nh§n ngß¶i Vi®t t¸ nÕn   
    cµng sän t× sau nåm 1975.  
3- Lòng yêu nß¾c b¡t ngu°n t× tình ______  ______ ð¯i v¾i n½i chúng ta sinh ra và l¾n    
    lên cùng bao nhiêu ngß¶i thân trong gia ðình. 
4- Ngß¶i Vi®t · häi ngoÕi ðÕt ðßþc nhæng thành công xu¤t s¡c trong nhi«u lãnh vñc   
    khoa h÷c, giáo døc, y tª ... h÷ thñc sñ làm ______  ______ con H°ng cháu LÕc. 
5- S¯ng xa ngu°n cµi t± tông 
    Ai ai cûng có t¤m lòng ______  ______ 
6- Hoa KÏ là mµt qu¯c gia ______  ______ b§c nh¤t trên thª gi¾i v« khoa h÷c kî thu§t. 
7- M÷i ngß¶i Vi®t Nam ð«u biªt vßþt thoát ra khöi quê cha là r¤t nguy hi¬m cho tính    
     mÕng, nhßng ai cûng ______  ______ ra ði mong tìm tñ do. 

 8- Bài H¸ch Tß¾ng Sî cüa Tr¥n Hßng ÐÕo ðã làm cho quân sî _______ _______ chiªn   
    ð¤u, góp ph¥n r¤t l¾n vào vi®c ðánh bÕi quân Tàu xâm lßþc. 
 
II- Phân ðoÕn - ÐÕi ý.   

Phân ðoÕn và tìm ðÕi ý cüa bài trên.  
 

III - Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi. 
 

Th¥y cô chia h÷c sinh thành nhi«u toán ð¬ trao ð±i ý tß·ng theo các câu höi sau: 
 

1- Trß¾c ngày 30 tháng 4 nåm 1975 có nhi«u ngß¶i Vi®t · häi ngoÕi không ? Vì sao ? 
2- Sau nåm 1975 có khoäng bao nhiêu ngß¶i Vi®t · häi ngoÕi ? Vì sao ðông ðäo nhß thª? 
3- Tóm t¡t sñ tích quä dßa h¤u. 
4- Tóm t¡t sñ tích Huy«n Trân công chúa. 
5- Sau h½n 26 nåm li hß½ng, ngß¶i Vi®t hôm nay thành công v« nhi«u lãnh vñc. Em nêu    
    lên vài thí dø mà em biªt ? 
6- Ð¬ có mµt món quà giá tr¸ cho quê hß½ng, các em phäi làm gì trong lúc này ? 
 
• Phân bi®t :      ÐƒC   và   ÐƒT,  b§C   và   b‡T 
 

Ð£c:   Ð£c bi®t, sæa ð£c, d¯t ð£c (quá d¯t), ð£c phái viên (ngß¶i ðßþc cØ ði v¾i  
          mµt nhi®m vø ð£c bi®t). 
Ð£t:   Ð£t c÷c (ðßa trß¾c mµt s¯ ti«n ð¬ làm tin), ð£t tên, ð£t chuy®n (tß·ng  
          tßþng mµt chuy®n r°i nói ra). 
B§c:   B§c (bñc, n¤c, t×ng/t¥ng, ngôi thÑ, ð¤ng), b§c thang, b§c anh hùng. 
B§t:    B§t (bñt, phñt, bung ra, tung lên, n¦y/näy, vång ra), b§t ðèn, b§t lØa, b§t  
          cß¶i, b§t ngØa (ngä ngß¶i phía sau, biªt sñ vi®c b¤t ng¶). 
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• Ði«n tiªng vào ch² tr¯ng cho hþp nghîa. 
Ch÷n nhæng t× trong ph¥n phân bi®t · trên ð¬ ði«n vào ch² tr¯ng cho hþp nghîa. 
 

1-  Anh John ðang h÷c c¤p 3  _______   bi®t · Trung Tâm Vi®t Ngæ Vån  Lang. 
2-  ________  anh hùng tài không ðþi tu±i, 
     Sáu chæ c¶ rong ru±i kh¡p n½i. 
3-  Anh h« làm trò v×a ði ngoái c± lÕi, khiªn m÷i ngß¶i  ________  cß¶i. 
4-  Anh Nåm  ______  tên cho cháu bé m¾i sinh là Hùng. 
5- Hôm qua, _______  _______ viên cüa báo Vi®t Mercury ðªn thåm Trung Tâm Vi®t 

Ngæ Vån Lang. 
6- Ba em ðã  _______  c÷c ti«n ð¬ mua ngôi nhà m¾i. 
7- V×a v« ðªn nhà, Mai _______ ðèn sáng, m÷i ngß¶i chu¦n b¸ ån bæa c½m t¯i. 
8- Mu¯n lên t¥ng trên, em phäi bß¾c lên tám _______  thang. 
 
 
 

• M¦u chuy®n vui. 
Chuy®n K¬ Ng¡n Nh¤t 

 
Chúng em thích nghe chuy®n c± tích.  Mµt hôm, bà ngoÕi k¬ cho các cháu nghe chuy®n 
mµt con ªch và mµt con rùa.  Tôi ch¡c ch¡n r¢ng ðây chính là câu chuy®n c± tích ng¡n 
nh¤t mà các bÕn ðßþc nghe chúng tôi thu§t lÕi theo l¶i bà ngoÕi tôi k¬: 
Chú rùa và chú ªch ðã kªt bÕn v¾i nhau t× lâu l¡m r°i.  Mµt hôm, ªch và rùa cùng ra b¶ 
ao ng°i tán gçu, b²ng mµt tr§n bão t× ðâu §p t¾i kèm theo vài gi÷t nß¾c mßa r½i xu¯ng 
ð¥u chúng.  Rùa nhìn lên b¥u tr¶i và nói: 
- T¾ không mu¯n b¸ ß¾t, t¾ s¨ b¸ s± mûi m¤t thôi ! 
- C§u nói ðúng ð¤y, ªch hß·ng Ñng, chúng ta không th¬ b¸ ß¾t ðßþc !  Nhanh lên ! 
Và cä hai cùng nhäy ùm xu¯ng h° nß¾c mênh mông. 
 

          Theo Muriel Block 
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• Vi®t sØ. 
Mµt Nß¾c Hai Chính Th¬ (1954 - 1975) 

 

K¬ t×  ngày 20 tháng 7 nåm 1954, nß¾c Vi®t Nam tr· thành hai chính th¬ và l¤y sông Bªn Häi (vî 
tuyªn 17) làm ranh gi¾i chia ðôi ð¤t nß¾c.  Trß¾c khi ch¤m dÑt sñ qua lÕi giæa hai mi«n ðã có 
h½n mµt tri®u ngß¶i dân mi«n B¡c ra ði tìm tñ do tÕi mi«n Nam.  
Mi«n B¡c theo chª ðµ cµng sän v¾i tên nß¾c là Vi®t Nam Dân Chü Cµng Hòa do H° Chí Minh 
làm Chü T¸ch. Mi«n Nam theo chª ðµ tñ do v¾i tên nß¾c là Vi®t Nam Cµng Hòa do Ngô Ðình 
Di®m làm T±ng Th¯ng. Trong th¶i gian ð¥u, chính phü cüa hai mi«n ð«u c¯ g¡ng t± chÑc lÕi ð¤t 
nß¾c.  Ngoài B¡c, chính quy«n Cµng Sän dùng chính sách ð¤u t¯ vô nhân ðÕo  ð¬ l¤y ruµng cüa 
ngß¶i giàu chia cho ngß¶i nghèo. Trong Nam, thì chính quy«n dùng chính sách mua lÕi ruµng 
cüa ngß¶i giàu ð¬ chia cho ngß¶i nghèo. 
V¾i sñ giúp ðÞ cüa kh¯i cµng sän nhß Nga Sô, Trung Cµng, Ti®p Kh¡c, Ba Lan... chª ðµ Cµng Sän 
mi«n B¡c ðã vi phÕm liên tiªp hi®p ð¸nh Genève b¢ng cách ðßa ngß¶i xâm nh§p vào Nam cho 
ðªn nåm 1960 thì b¡t ð¥u m· các tr§n ðánh phá các làng xã. Chính quy«n mi«n Nam nh¶ sñ 
vi®n trþ cüa Hoa KÏ và Ð°ng Minh ðã ch¯ng trä lÕi b¢ng cách bäo v® ngß¶i dân và mänh ð¤t tñ 
do. Ngày 1-11-1963 Hµi Ð°ng Quân Nhân Cách MÕng v¾i sñ tham gia cüa ph¥n l¾n các tß¾ng 
lãnh trong quân ðµi l§t ð± chính quy«n Ngô Ðình Di®m. Sau mµt th¶i gian b¤t ±n v« chính tr¸, 
trung tß¾ng Nguyn Vån Thi®u thành l§p mµt hµi ð°ng quân lñc ð¬ giæ gìn an ninh qu¯c gia và 
ðßþc ð¡c cØ làm t±ng th¯ng sau mµt cuµc t±ng tuy¬n cØ · mi«n Nam. 
Nåm 1972 hi®p ð¸nh ngßng b¡n ðßþc kí kªt tÕi Paris v¾i ði«u ki®n là các nß¾c tham chiªn r¶i 
khöi Vi®t Nam và cµng sän không ðßþc tiªp tøc xâm chiªm mi«n Nam.   Thª nhßng, lÕi mµt l¥n 
næa Cµng Sän Vi®t Nam b¤t ch¤p hi®p ð¸nh này ðem quân cßÞng chiªm tr÷n mi«n Nam vào 
tháng 4 nåm 1975.  H½n hai tri®u ngß¶i mi«n Nam li«u chªt r¶i bö ð¤t nß¾c ra ði và ð¸nh cß 
kh¡p n½i trên thª gi¾i.  Hàng tråm ngàn quân cán chính  mi«n Nam b¸ giam · các trÕi t§p trung, 
nhi«u ngß¶i chªt vì b¸ hành hÕ, tra t¤n, ngßþc ðãi , thiªu dinh dßÞng  ho£c b®nh t§t.  Không k¬ 
trên nØa tri®u ngß¶i dân ðã bö mình trên ðß¶ng vßþt thoát tìm tñ do trong r×ng sâu hay trên 
bi¬n cä.  Ðây là mµt chính sách sai l¥m và thiªu lòng nhân ðÕo trong l¸ch sØ Vi®t.  Hoàn cänh 
nß¾c Vi®t Nam sau khi ch¤m dÑt chiªn tranh nåm 1975 cûng gi¯ng nhß ð¤t nß¾c Hoa KÏ sau 
cuµc nµi chiªn Nam B¡c (1861-1865).  Nh¶ thi hành chánh sách nhân ðÕo và ngß¶i dân ðã ðßþc 
thñc sñ hß·ng Tñ Do, Dân Chü và Nhân Quy«n theo ðúng tinh th¥n cüa bän hiªn pháp mà ngày 
nay nß¾c MÛ ðã tr· thành mµt qu¯c gia giàu mÕnh nh¤t trên thª gi¾i.  
 

Giäi nghîa. 
 

- Ð¤u t¯:  T¯ cáo, vÕch tµi thß¶ng ðßa ðªn cái chªt cho ngß¶i b¸ ð¤u t¯.  -  Vô nhân ðÕo:  Dã 
man, không có tình ngß¶i.  - Quân cán chính: Ngß¶i lính, ho£c ngß¶i dân làm vi®c cho chính 
phü.  -  TrÕi t§p trung: TrÕi tù trong các khu r×ng thiêng nß¾c ðµc. - Ngßþc ðãi:  Ð¯i xØ mµt 
cách n£ng n«.  -  Thiªu dinh dßÞng: Thiªu ån u¯ng. 
 

• Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi. 
 

Th¥y cô chia h÷c sinh thành nhi«u toán ð¬ trao ð±i ý tß·ng theo các câu höi sau: 
1- TÕi sao h½n mµt tri®u ngß¶i di cß t× mi«n B¡c vào mi«n Nam Vi®t Nam ? 
2- Hãy so sánh vi®c cäi cách ruµng ð¤t cüa hai mi«n Vi®t Nam ? 
3- Vì sao xäy ra chiªn tranh giæa hai mi«n Nam B¡c Vi®t Nam ? 
4- So sánh vi®c ð¯i xØ v¾i quân cán chính cüa hai chính phü Vi®t Cµng và Hoa KÏ sau  
    chiªn tranh. 
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 Bài làm · nhà 13 
 

• Chép lÕi và thêm d¤u ch¤m câu .     (d¤u phäy, d¤u ch¤m câu . . .) 
 

Th¢ng B¶m  
 

th¢ng B¶m có cái quÕt mo 
phú ông xin ð±i ba bò chín trâu 
b¶m r¢ng B¶m chÆng l¤y trâu 
phú ông xin ð±i mµt xâu cá mè 
b¶m r¢ng B¶m chÆng l¤y mè 
phú ông xin ð±i ba bè g² lim 
b¶m r¢ng B¶m chÆng l¤y lim 
phú ông xin ð±i con chim ð°i m°i 
b¶m r¢ng B¶m chÆng l¤y m°i 
phú ông xin ð±i n¡m xôi B¶m cß¶i 

 
Ca dao 

 
Giäi nghîa. 
 

- Th¢ng B¶m:  Tên mµt nhân v§t tß·ng tßþng gán cho th¢ng bé ngu ng¯c.  -  Phú ông:  Ngß¶i 
ðàn ông giàu có trong làng. -  Cá mè:  LoÕi cá nß¾c ng÷t thân d©p, v¦y nhö, ð¥u to.  -  G² lim:  
LoÕi g² quý, hiªm · mi«n B¡c. -  Chim ð°i m°i:  Con chim giä làm b¢ng vö con ð°i m°i. 

 
• Tìm ðÕi ý bài trên. 
 

• Câu höi. 
 

Viªt trä l¶i t¤t cä  " Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi " ðã ra tÕi l¾p h÷c theo bài  " Món Quà Cho 
Quê Hß½ng " . 

 

• Ð£t hai câu v¾i m²i tiªng:    ð£c   và   ð£t   ;    b§c   và   b§t 
 
 

• T§p làm vån. 
 

Hãy làm bài lu§n vån theo tài li®u trong báo tiªng Vi®t xu¤t bän tÕi ð¸a phß½ng cüa 
em.  Ch÷n ð« tài nói v« sinh hoÕt cüa cµng ð°ng ngß¶i Vi®t ho£c v« vån hóa, khoa h÷c 
kî thu§t trên thª gi¾i.  Nh¾ kèm theo bài báo khi nµp bài viªt cho th¥y cô.  
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• T§p ð÷c. 
 

Mµt Ðêm Mßa 
 

Mµt ðêm mßa phùn ¦m ß¾t và t¯i tåm v« cu¯i tháng chÕp, hai anh em chúng tôi ði nghï 
s¾m.  N¢m trên giß¶ng trùm chån lên t§n c¢m, chúng tôi cùng nói chuy®n phiªm ð¬ ðþi 
gi¤c ngü. 
Trong cån phòng yên l£ng, chï nghe rõ tiªng tí tách thong thä và ð«u ð«u cüa tiªng 
ð°ng h° treo trên tß¶ng.  Nhßng thïnh thoäng mµt c½n gió ðßa ðªn vång vÆng nhæng 
tiªng ªch nhái kêu · cánh ð°ng quê chung quanh nhà. 
Hai anh em chúng tôi v×a cuµn kín trong chån cho ¤m v×a nói chuy®n.  Chúng tôi nghî 
ðªn r°i thß½ng hÕi nhæng ngß¶i læ khách vào gi¶ này hãy còn ði trên ðß¶ng v¡ng, ß¾t 
nhß chuµt lµt và run nhß c¥y s¤y, bß¾c vµi vàng ð¬ tìm mµt ch² trú chân.  Chúng tôi lÕi 
ái ngÕi cho nhæng nhà nghèo bên hàng xóm, gi¶ này vþ ch°ng con cái ð«u phäi d§y ð¬ 
ch¯ng cái nhà lá mà m²i c½n gió lÕnh làm lung lay và ð¬ ðem các ch§u thau hÑng 
nhæng ch² dµt nß¾c. 
Khi ngß¶i ta ðßþc ¤m êm trong mµt cån phòng nhà gÕch ch¡c ch¡n, không sþ mßa gió 
v« ph¥n mình, thì ngß¶i ta d có lòng thß½ng ð¯i v¾i nhæng ngß¶i x¤u s¯ h½n. 
 

             ThÕch Lam 
                                                                                                  (Gió Ð¥u Mùa) 

 
 
 

• Giäi nghîa - Ð£t câu. 
 

tháng chÕp     -     tí tách     -     chuy®n phiªm     -     læ khách 
 

• Phân ðoÕn và 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:  
"Món Quà Cho Quê Hß½ng" và "Mµt Ðêm Mßa". 
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BÀI M¿—I B¯N 
 

• Chính tä - T§p ð÷c. 
 

Vi®t Nam, Quê Hß½ng Tôi 
 

T± qu¯c ta vô cùng tß½i ð©p, 
T× äi Nam Quan ðªn mûi Cà Mau. 
Ðïnh Trß¶ng S½n l°ng lµng  gió cao, 
Bi¬n Nam Häi tr¶i ðông bát ngát. 
T± qu¯c ta t× thu· Hùng Vß½ng m· n«n dñng nß¾c, 
L¸ch sØ vàng son  chói l÷i b¯n ngàn nåm. 
Có bà Tri®u, bà Trßng, 
Có Ðinh, Lý, Lê, Tr¥n. 
Tiªng sóng BÕch Ð¢ng, l¶i th« Sát Thát, 
H¸ch Tß¾ng Sî  khiªn quân Nguyên vÞ m§t, 
Bän Bình Ngô ðü bÕt vía  gi£c Minh, 
Áo väi c¶ ðào tan tác Mãn Thanh, 
Gß½ng giæ nß¾c muôn ð¶i v¢ng v£c.  
Thª h® trß¾c vang l¶i ca bình B¡c, 
Thª h® sau rµn tiªng thét ðu±i Tây. 
Ðông Du, Tây Du:  Chí r÷i ngàn mây, 
Yên Bái, Châu Giang  ng¤t tr¶i nghîa khí. 
Tiªng gió thoäng tß·ng quân reo Yên Thª, 
Gi÷t mßa r½i hay gi÷t l® C¥n Vß½ng! 
Xào xÕc ngàn lau nh¾ Bãi S§y quân ð°n, 
Ðêm thÑc gi¤c m½ Höa H°ng Nhñt Täo. 
T± qu¯c ta b¢ng xß½ng b¢ng máu, 
B¢ng m° hôi nß¾c m¡t cüa ti«n nhân. 
T± qu¯c cüa ta tß½i ð©p vô ng¥n, 
Ð¤t nß¾c cüa ta ti«n r×ng bÕc b¬: 
Này bß·i Biên Hòa, này cam xÑ Ngh®, 
Này trà Bäo Lµc, này quª Quäng Nam, 
Thuy«n v« cá lµi ð¥y khoang, 
Tr¥u xanh Phú Qu¯c, m¡m th½m Vûng Tàu. 
Ngút ngàn ð°ng ruµng Cà Mau, 
Hòn Gai khói töa mµt màu xanh lam . . . 

 
                       Lê Minh Khôi 

                         (Vån Ngh® Ti«n Phong # 108) 
 
 
 



                                                                                                                          Vi®t Ngæ - C¤p 12 

                                                                                                                                                                                 80

Giäi nghîa. 
 
-  L°ng lµng:  Cao rµng.  - L¸ch sØ vàng son:  Ý nói l¸ch sØ vinh quang. - L¶i th« Sát Thát :  L¶i th« 
di®t quân Nguyên.  - H¸ch Tß¾ng Sî:  Bài vån viªt ð¬ hô hào quân sî di®t gi£c cÑu nß¾c. - VÞ m§t:  
Sþ tan m§t. - BÕt vía:  Sþ quá, khiªp vía -  Áo väi c¶ ðào:  Ý nói vua Quang Trung t× gi¾i nông 
dân ðÑng lên d©p gi£c cÑu nß¾c.  - V¢ng v£c:  R¤t trong sáng.  -  Bình B¡c:  D©p yên quân xâm 
lång phß½ng B¡c.  - Ðông Du:  Phong trào do cø Phan Bµi Châu kh·i xß¾ng ð¬ ðßa thanh niên 
Vi®t Nam sang Nh§t du h÷c ð¬ v« cÑu nß¾c. - Tây Du:  Phong trào do cø Phan Chu Trinh kh·i 
xß¾ng chü trß½ng m· mang dân trí theo Tây h÷c ð¬ mßu c¥u cÑu nß¾c. -  Yên Bái:  N½i Nguyn 
Thái H÷c kh·i nghîa ch¯ng Pháp.  -  Châu Giang :  Mµt con sông bên Tàu n½i PhÕm H°ng Thái 
li«u mình tñ vçn khi th¤t bÕi trong vi®c ám sát toàn quy«n Martial Merlin cüa Pháp. -  Yên Thª:  
N½i Hoàng Hoa Thám n±i lên ch¯ng Pháp. -  C¥n Vß½ng:  Giúp vua ch¯ng xâm lång. -  Bãi S§y:  
N½i Nguyn Thi®n Thu§t n±i lên ch¯ng Pháp là mµt vùng toàn lau s§y. -  Höa h°ng Nhñt Täo:  
TÕi vàm Nhñt Täo, anh hùng Nguyn Trung Trñc ðã ð¯t tàu cüa Pháp. Ý ðßþc trích t× hai câu 
th½ cüa cø HuÏnh Mçn ÐÕt: 
 
  Höa h°ng Nhñt Täo oanh thiên ð¸a 
  Kiªm bÕt Kiên Giang kh¤p quÖ th¥n. 
nghîa là: 
  Ð¯t lØa Nhñt Täo tr¶i long ð¤t l· 
  Rút kiªm Kiên Giang quÖ kh¯c th¥n s¥u. 
 

• Bài t§p. 
 
I- Ði«n vào ch² tr¯ng. 
 

Ch÷n nhæng t× giäi nghîa · trên ð¬ ði«n vào ch² tr¯ng cho hþp nghîa. 
 

1- Anh hùng  ______  _______ c¶ ðào  
    Giúp dân ðánh gi£c biªt bao công trình. 
2- Hßng ÐÕo Vß½ng cho xåm trên cánh tay cüa quân sî l¶i th« _______  _______ ð¬ toàn   
    quân d¯c lòng ðánh th¡ng gi£c Nguyên. 
3- Ðêm mùa hè, tr¶i cao _______  _______, muôn vì sao l¤p lánh trên b¥u tr¶i. 
4- Hßng ÐÕo Vß½ng viªt  h¸ch  _______  ________ ð¬ hô hào quân sî quyªt tâm ðánh 
     gi£c. 
5- Ðêm Trung Thu , trång tròn và to töa ánh sáng  _______  _______ trên kh¡p thôn  
    làng. 
6- Bình Ð¸nh Vß½ng Lê Lþi v¾i sñ ðoàn kªt toàn dân ðã ðánh th¡ng gi£c Minh nhi«u  
    tr§n khiªn quân gi£c  _______  _______ kinh h°n. 
7- Cø Phan Chu Trinh chü xß¾ng phong trào _______  _____ 
8- Vua Hàm Nghi bö kinh thành Huª (1885) chÕy ra Quäng Tr¸ và ra h¸ch  _______   
    _______ hô hào toàn dân ðÑng lên ch¯ng Pháp. 
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II- Phân ðoÕn - ÐÕi ý.   
Phân ðoÕn và tìm ðÕi ý cüa bài trên.  
 

III- Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi. 
 

Th¥y cô chia h÷c sinh thành nhi«u toán ð¬ trao ð±i ý tß·ng theo các câu höi sau: 
 

1- V« phß½ng di®n ð¸a dß, ð¤t nß¾c ta có gì ð£c bi®t ? 
2- Qua ý nghîa câu "Tiªng sóng BÕch Ð¢ng, l¶i th« Sát Thát" tác giä mu¯n nh¡c ðªn 

giai ðoÕn l¸ch sØ nào ? 
3- Ai viªt bän Bình Ngô ÐÕi Cáo ? vào th¶i nào ? 
4- Ai ðã ðánh gi£c Mãn Thanh tan tác ? 
5- K¬ s½ lßþc v« phong trào C¥n Vß½ng. 
6- K¬ s½ lßþc v« phong trào Ðông Du, Tây Du. 
7- Hãy k¬ nhæng tài nguyên cüa nß¾c ta mà tác giä ðã nh¡c ðªn trong bài.  
 
 
• Phân bi®t:       mûi   và   mu²i,  tan   và   tang   
 

Mûi:  Bµ ph§n dùng ð¬ th· và ngØi (l² mûi, s¯ng mûi ...); ð¥u nh÷n cüa mµt v§t   
         (mûi tên hòn ðÕn, mûi kim, mûi Cà Mau ...); hß¾ng ði (theo mûi nào..)  
Mu²i:  LoÕi côn trùng nhö, có cánh, mình có khoang, có vòi hút máu (thu¯c x¸t  
         mu²i, nhang tr× mu²i ...); mu²i cö (mu²i nhö con ðßþc  sinh sän t× trong  
         cö r§m)  
Tan:  Rã ra (tuyªt tan), chþ tan, tan h÷c ; trÕng thái cüa ch¤t r¡n chuy¬n   
         sang và hòa lçn vào ch¤t löng (qu§y cho mu¯i tan, khu¤y cho ðß¶ng tan,  
         hòa tan ...) 
Tang: V§t làm chÑng cho các vi®c làm phi pháp (tang v§t, tang chÑng ...); 
         l ð¯i v¾i ngß¶i chªt (ðám tang, ð° tang....);  tang thß½ng (ti«u tøy, kh± s·  
         ðªn mÑc gþi lên sñ ðau xót, thß½ng tâm)  

 
• Ði«n vào ch² tr¯ng. 
 

 Ch÷n nhæng t× trong ph¥n phân bi®t · trên ð¬ ði«n vào ch² tr¯ng cho hþp nghîa. 
 

1- Mu¯i có th¬  _______  _______ vào trong nß¾c làm cho nß¾c tr· nên m£n. 
2- Ngß¶i lính chiªn phäi xông pha n½i _______  ________ hòn ðÕn hi¬m nguy. 
3- Sau ngày 30 tháng 4 nåm 1975 m÷i gia ðình ngß¶i dân mi«n Nam ð«u ch¸u cänh  
      _______  ________, kë còn ngß¶i m¤t. 
4- Vào mùa mßa,  _______  _______ ðßþc sinh ra r¤t nhi«u. 
5- Ch² t§n cùng cüa nß¾c ta v« phía nam là _______  ______  _______ . 
6- – Cà Mau có r¤t nhi«u mu²i nên m¾i câu ca dao: 

Trên tr¶i ________ kêu nhß sáo th±i, 
Dß¾i nß¾c ðïa lµi nhß bánh canh.  
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• ÐoÕn vån mçu. 
 

Vài Hình Änh Cu¯i Ð¶i 
 
. . . Trong mµt vài nåm qua, tôi có d¸p tiªp xúc v¾i các cµng ð°ng ngß¶i Vi®t chúng 
ta và ðã h÷c höi ðßþc r¤t nhi«u t× các b§c ðàn anh.  Tôi thß½ng vªt h¢n trên trán 
cha và ðau v¾i ni«m ðau trong lòng m©.  Tôi ðã ng°i su¯t ðêm ð¬ nghe mµt bác H.O. 
k¬ lÕi cuµc ð¶i tù ngøc ð¥y ðau xót cüa bác.  Ð¶i cüa bác là cuµc ð¶i ki¬u mçu cüa 
mµt thanh niên Vi®t Nam sinh ra giæa th¶i chinh chiªn, ch¸u ðñng m¤t mát và quá 
nhi«u kh± ðau.  Hình änh cüa bác v¾i mái tóc hoa râm, dáng ngß¶i xiêu v©o, ðÑng 
trên góc ðß¶ng m²i sáng ch¶ xe ch· ði làm, chi«u tr· v« ch² cû, ghé ti®m mua mµt 
bó rau r°i løi cøi n¤u c½m ån, ðã nhi«u l¥n làm tôi ðau nhói.  L¨ ra gi¶ này, các chú 
các bác ðang s¯ng trên mµt quê hß½ng thanh bình, bên con bên cháu, v¾i mµt tâm 
h°n thänh th½i l¡ng ð÷ng cüa tu±i v« chi«u thay vì phäi mang n²i bu°n ði lang 
thang trên xÑ ngß¶i xa lÕ.  Tôi ðã thÑc nhi«u ðêm ð¬ làm th½ thß½ng xót mµt ngß¶i 
lính già ngã xu¯ng trên xa lµ 101 · San Jose, California.  Bác chªt ði không mµt phát 
súng chào, không vþ không con, không có ngay cä mµt ngß¶i h÷ hàng xa nh¤t.  S· 
cänh sát không cho ngß¶i quen cüa bác nh§n xác v« chôn c¤t.  Bác n¢m cô ð½n lÕnh 
lùng trong nhà xác b¸nh vi®n h½n mµt tháng ð¬ ch¶ ngß¶i vþ cû t× Vi®t Nam b¢ng 
lòng üy nhi®m cho bÕn bè cüa bác ðßþc quy«n nh§n xác v« chôn ! 
 
                                                                                                   Theo Tr¥n Trung ÐÕo 
 
 

• T§p làm vån. 
 
Hãy tä gia ðình cüa mµt ngß¶i Vi®t t¸ nÕn mà em nghî là có hÕnh phúc · Hoa KÏ. 
 
 

• Danh ngôn. 
 

        
         h¶i gian không ðo lß¶ng b¢ng nåm, b¢ng tháng 
   mà b¢ng nhæng gì chúng ta ðã thñc hi®n ðßþc 

    H. N. Casson 
     

 
   µt cách hay nh¤t ð¬ thành công trên ð¶i là kh·i sñ làm nhæng gì 
    mình thß¶ng khuyên bäo kë khác. 

    A. Lincoln 
 

T 

M 
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Bài làm · nhà 14 
 

• Chép lÕi và thêm d¤u câu .     (d¤u phäy, d¤u ch¤m câu, d¤u ngo£c kép . . .) 
 

ÐÑng Núi Này Trông Núi N÷  
 
có mµt chú bé s¯ng · ð°ng b¢ng mê màu xanh thÆm cüa núi non xa xa n½i chân tr¶i 
xanh ph¾t toàn mµt màu xanh núi non hi®n lên trong con m¡t cüa chú bé nhß ch¯n 
thiên ðß¶ng 
mµt hôm không ch¯ng ðÞ n±i sñ cám d² kia chú bé quyªt ð¸nh ði tìm núi chuyªn ði 
kéo dài qua bao ð°ng b¢ng và ð°i núi 
cu¯i cùng chú cûng lên ðßþc ðïnh núi và chú th¤y th¤t v÷ng khi nh§n ra r¢ng núi không 
còn màu xanh thÆm næa mà lÕi thêm màu xám nâu vàng ðö . . . gi¯ng nhß cái xÑ s· n½i 
chú ra ði 
phía trß¾c m£t núi non khác lÕi hi®n ra t¤t cä ð«u màu xanh chú lÕi m¤t mµt th¶i gian 
næa ð¬ ði t¾i ðó nhßng càng t¾i g¥n màu xanh kia càng m¶ nhÕt d¥n vì có chen lçn 
nhæng màu khác 
cu¯i cùng mµt hôm tu±i tác ðã cao c§u bé nåm xßa tr· lÕi con ðß¶ng mình ðã qua phía 
sau lßng ông cänh v§t lÕi chìm trong không gian v¾i mµt màu xanh ng¡t 
 

Theo Muriel Block 
   

 
Giäi nghîa. 
 

- Thiên ðß¶ng:  Thª gi¾i sung sß¾ng nh¤t · trên tr¶i mà h°n ngß¶i chªt ðßþc v« sau khi ðßþc 
rØa sÕch tµi l²i.  Ý · ðây là ðßþc · n½i ch¯n ð©p ð¨ và sung sß¾ng 

 
• Tìm ðÕi ý bài trên. 
 
• Câu höi. 
 

Viªt trä l¶i t¤t cä  " Câu höi ð¬ ð¯i thoÕi " ðã ra tÕi l¾p h÷c theo bài  " Vi®t Nam, Quê 
Hß½ng Tôi " . 

 

 
• Ð£t hai câu v¾i m²i tiªng:    mûi   và   mu²i   ;   tan   và   tang 
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• T§p ð÷c. 
 

Có Chí Thì Nên  
 

Mµt nhà ðÕi cách mÕng · xÑ Scotland là tß¾ng Robert Bruce ðã nhi«u l¥n d¤y binh kh·i 
nghîa ðánh quân Anh ra khöi nß¾c, nhßng l¥n nào cûng th¤t bÕi. 
L¥n cu¯i cùng, ông b¸ thua chÕy tr¯n. Mµt hôm, ¦n trong mµt cái h¥m, ông chþt th¤y 
mµt con nh®n dång t½ ðan lß¾i · trên ð¥u giß¶ng. Bu°n tình ông v¾i tay lên phá cái 
lß¾i ðó. Ngay l§p tÑc con nh®n lÕi dång mµt cái lß¾i khác, ông lÕi phá ch½i. Ông phá ði, 
phá lÕi nhß thª sáu l¥n. Ông ngÕc nhiên th¤y l¥n nào con nh®n cûng dång ngay mµt cái 
khác. Ông nghî bøng nªu ông thØ phá mµt l¥n næa mà nó vçn cÑ dång cái lß¾i khác thì 
thñc là bài h÷c hay cho ông. Lúc này ðây ông cûng chÆng khác gì con nh®n kia vì ông 
ðã b¸ th¤t bÕi sáu l¥n r°i. 
Thª là ông lÕi phá l¥n thÑ bäy.  Con nh®n l§p tÑc lÕi dång ngay cái lß¾i m¾i. 
Lòng ph¤n kh·i, ông ðÑng vùng d§y ði chiêu t§p binh sî mµt l¥n næa. Và l¥n này ông ðã 
toàn th¡ng, ðu±i ðßþc quân Anh ra khöi nß¾c.  

Theo Dixon 
        (T§p Ð÷c L¾p Nh¤t) 
      Bµ Qu¯c Gia Giáo Døc, Vi®t Nam Cµng Hòa 
 
• Giäi nghîa - Ð£t câu: 
 

cách mÕng - kh·i nghîa - chiêu t§p. 
 
• Phân ðoÕn và 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: "Vi®t 
Nam, Quê Hß½ng Tôi"  và  "Có Chí Thì Nên".       
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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. 
 

- Phân ðoÕn và 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. 
  

Thêm ðü d¤u trên mµt ðoÕn vån cho sÇn.  ( d¤u gi÷ng ..., d¤u phäy, ch¤m 
câu ...., d¤u than, d¤u ngo£c kép . . . )  

 
4. SØ kí. 
  

SoÕn ba câu höi.  
 
5. Ð¸a lí. 
  

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

Ch÷n nhæng ð« tài tß½ng tñ ðã ðßþc làm trong l¾p. 
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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:       ___________________________________________ 
 



                                                                                                                          Vi®t Ngæ - C¤p 12 

                                                                                                                                                                                 87

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 & Trích Dçn: 

 
 

- 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 
 
- S¤m Giäng Thi Vån Toàn Bµ.   - Vi®t Nam Thi Vån Hþp Tuy¬n. 
   HuÏnh Phú S±       Dß½ng Quäng Hàm 
 
- HÕnh Phúc Gia Ðình.    - Tiªng Vi®t Tuy®t V¶i. 
   Nàrada                  Ð² Quang Vinh 
 
- T§p ð÷c II     - Qu¯c Vån Giáo Khoa Thß. 
    Bùi Vån Bäo.         
 
- Höa Di®m S½n.    - Tài Li®u cüa Bµ Qu¯c Gia Giáo Døc,  
   (Thª Gi¾i Tñ Do)           Vi®t Nam Cµng Hòa 
          
- Theo Ánh Tinh C¥u.    - Chúng Em Cùng H÷c.    
   Toàn Phong - Nguyn Xuân Vinh.     Trung Tâm Vi®t Ngæ Vån Lang.  
 
- Gió Ð¥u Mùa.     - N¡ng Trong Vß¶n.    
   ThÕch Lam.           ThÕch Lam.  
 
- Tâm H°n Cao Thßþng.    - Tr¯ng Mái.    
   Hà Mai Anh.           Khái Hßng. 
 

- Minh Triªt Trong Ð¶i S¯ng.   - Quê Hß½ng và Nß¾c M¡t. 
   Darshani Deanne                  Vînh Häo.  

 
- Tråm Hoa Ðua N· Trên Ð¤t B¡c .  - Vi®t Mercury News.    
  Quê M© xu¤t bän              S¯ 12 (6/6/2001).  
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Tài Li®u Tham Khäo & Trích Dçn(tiªp theo): 

 
 
- Tu±i Hoa.      - Ý Dân.    
   S¯ 1.                Giai Ph¦m Xuân 2001. 
 

- Tu¥n Báo Mõ.     - Vån Ngh® Ti«n Phong.    
   S¯ 987 nåm 2001.           S¯ 108.  
 
 

- Thông Ði®p Tình Thß½ng Cüa M© Teresa. 
   Linh møc Bùi Quang Tu¤n. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


