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MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Vay mượn từ vựng là hiện tượng phổ biến của mọi ngôn ngữ. Dường
như không có ngôn ngữ nào mà trong hệ thống từ vựng của mình lại không có
hiện tượng vay mượn. Vì thế, tiếng Việt không thể tách khỏi quy luật chung
này. Trong tiếng Việt, có một lớp từ ngữ gốc Hán là nguồn bổ sung quan
trọng cho vốn từ tiếng Việt cả về số lượng lẫn chất lượng, có ảnh hưởng
không nhỏ trong hệ thống từ vựng tiếng Việt. Như ta đã biết, sự tiếp xúc ngôn
ngữ giữa tiếng Việt và tiếng Hán đã có từ rất sớm, gắn với hàng nghìn năm
Bắc thuộc. Người Việt đã tiếp nhận và Việt hoá một số lượng lớn các từ ngữ
gốc Hán để làm giàu thêm tiếng nói của mình. Do trải qua quá trình tiếp xúc
với tiếng Hán từ lâu đời, bằng nhiều “con đường” và qua nhiều giai đoạn khác
nhau, nên mỗi giai đoạn đều để lại những “dấu tích” trong tiếng Việt. Đặc biệt
là ở giai đoạn từ thời Đường trở về sau, một số lượng lớn lớp từ ngữ tiếng
Hán đã du nhập vào tiếng Việt và được người Việt đọc theo âm chuẩn Trường
An theo hệ thống ngữ âm của mình, được gọi là từ Hán Việt. Từ Hán Việt là
kết quả của cả một quá trình tiếp xúc ngôn ngữ của tiếng Việt với tiếng Hán.
Theo thống kê của Cao Xuân Hạo thì từ Hán Việt chiếm tỉ lệ lớn (> 75%)
trong hệ thống từ vựng tiếng Việt, lượng từ Hán Việt này đã góp phần không
nhỏ trên bước đường phát triển của tiếng Việt, đủ khả năng đáp ứng tốt nhất
mọi yêu cầu do cuộc sống văn hóa - xã hội đề ra. Hơn thế nữa, bản thân từ
Hán Việt không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là mã văn hóa để chúng ta tìm
hiểu lịch sử dân tộc trên nhiều bình diện: văn học, sử học, triết học, giáo dục,
tôn giáo, tín ngưỡng, kinh tế, kĩ thuật, quân sự… Tìm đến với từ Hán Việt
cũng là cách để chúng ta khám phá những giá trị cao đẹp trong tâm hồn, trí
tuệ của con người Việt Nam, con người phương Đông.
Từ Hán Việt xuất hiện trong tất cả các môn học, dặc biệt là môn tiếng
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Việt. Thực tế, vấn đề dạy học từ Hán Việt của giáo viên và học sinh vẫn tồn
tại không ít bất cập và khó khăn. Cả giáo viên và học sinh phần lớn sử dụng
chưa đúng từ Hán Việt do đặc điểm cũng như những cách khác biệt về
khoảng cách lịch sử của từ Hán Việt. Do đó tìm được những giải pháp và cách
thức dạy từ Hán Việt hiệu quả đã trở thành nhu cầu bức thiết với những người
làm công tác giảng dạy môn Tiếng việt.
Thực tế cho thấy việc dạy từ ngữ Hán Việt ở trường tiểu học bên cạnh
những thành công còn có những hạn chế giáo viên còn lúng túng trong
phương pháp dạy yếu tố Hán Việt, học sinh tiếp thu một cách thụ động, không
mạnh dạn thực hành giao tiếp các yếu tố Hán Việt, học sinh không hiểu tường
tận nghĩa của từng từ tố trong từ Hán Việt, không nhận ra quan hệ ngữ pháp
giữa các từ tố, do đó hiểu sai nghĩa của từ nhất là từ đa tiết, trong đó phần lớn
là từ song tiết. Hơn nữa, chương trình đào tạo ở bậc đại học về yếu tố Hán
Việt so với việc giảng dạy từ Hán Việt ở tiểu học còn có độ chênh nhất định.
Làm thế nào để nâng cao chất lượng giảng dạy từ Hán Việt trong nhà trường
tiểu học, đây là câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn và cũng chính là động
lực khiến tôi quyết định chọn đề tài “ Một số biện pháp nâng cao chất lượng
giảng dạy từ Hán Việt cho học sinh lớp 4,5 thành phố Sơn La” làm vấn đề
nghiên cứu với mong muốn góp thêm một tiếng nói vào việc nâng cao chất
lượng dạy học từ Hán Việt nói riêng hướng đến hiệu quả dạy học tiếng Việt ở
nhà trường phổ thông nói chung.
2. Lịch sử vấn đề
Việc nghiên cứu phương pháp dạy học từ Hán Việt trong nhà trường
phổ thông đã có nhiều nhà nghiên cứu đi sâu khai thác và đã có nhiều công
trình có giá trị. Thành tựu nghiên cứu về phương pháp dạy học từ Hán Việt
tập trung ở một số nội dung cơ bản sau:
Dạy học từ Hán Việt trên cơ sở học yếu tố Hán Việt theo phương án
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“Học ít biết nhiều” là quan điểm của hai tác giả: Phan Ngọc và Phan Thiều.
Tác giả Phan Thiều chủ trương “tập trung nhận thức một lượng nhất định yếu
tố Hán Việt chủ yếu, từ đó dùng phương pháp lắp ghép để suy ra nghĩa của
một số lượng từ Hán Việt lớn hơn rất nhiều”. Theo cách tính của Phan Thiều
thì nếu học 100 từ tố Hán Việt ta có thể hiểu được 4950 từ ghép. Trong cuốn
chuyên luận “Mẹo giải nghĩa từ Hán Việt” của mình, tác giả Phan Ngọc đã
giới thiệu quan hệ ngữ nghĩa của từ Hán Việt bằng cách quy nó ra thành công
thức và đồng thời hệ thống lại một danh sách gần 300 âm tiết Hán Việt có sức
sản xuất cao. Danh sách giới thiệu cho người đọc các quan hệ: “ Quan hệ lịch
sử, quan hệ đồng đại, quan hệ về vị trí kết hợp, văn hóa”. Cách học bằng mẹo,
công thức tuy có thể tiết kiệm tối đa thời gian cho người học nhưng lại quá
nhấn mạnh, tuyệt đối hóa vai trò của yếu tố cấu tạo đối với việc lí giải ý nghĩa
của từ.
Nguyễn Văn Tu (1976) đã đề cập đến các khái niệm: Từ Hán cổ, từ gốc
Hán và Hán Việt. Tác giả cũng đã trình bày khá kĩ giá trị phong cách (ưu
điểm) cũng như hạn chế của từ vay mượn từ góc nhìn của một nhà nhà nghiên
cứu.
Hai tác giả Trương Chính và Đặng Đức Siêu đã đi sâu và thực tế dậy
học để đề xuất phương án dạy từ Hán Việt thông qua việc cung cấp và giải
nghĩa từ.
Phương án “Học ít hiểu kĩ” của Trương Chính đặt ra nguyên tắc “dạy
ít, bày cho các em phương pháp tìm hiểu chắc chắn, so với những từ đồng âm,
gần đồng âm, đồng nghĩa, gần đồng nghĩa và đưa ra cách sử dụng thích
hợp…” Tác giả chủ chương “dạy sâu” theo quy trình: đặt từ vào văn cảnh cụ
thể, phân tích các yếu tố thành phần, hiểu nghĩa từng yếu tố rồi suy ra nghĩa
của từ, nghĩa đơn và nghĩa bóng, nghĩa cụ thể và nghĩa trừu tượng, nghĩa rộng
và nghĩa hẹp. Đồng tình với quan điểm này, Đặng Đức Siêu cũng định hướng
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quy trình học từ Hán Việt từ nhận thức cảm tính về từ Hán Việt trong các văn
bản “văn học, lịch sử, địa lí, khoa học, chính trị, kinh tế thậm chí cả khoa học
tự nhiên, công nghệ kĩ thuật…” đến “nhận thức lí tính” bằng “các thao tác
phân tích, hệ thống hóa tìm hiểu từ nguyên, hiện tượng chuyển nghĩa, nhiều
nghĩa… của từ tố Hán Việt” [32, 109].
Có thể thấy phương án của Trương Chính và Đặng Đức Siêu là thực sự
phù hợp với các đối tượng học sinh và trên thực tế đã áp dụng phổ biến trong
nhà trường phổ thông, đem lại nhiều hiệu quả tốt đẹp.
Tác giả Nguyễn Tài Cẩn trong cuốn “Sự hình thành cách đọc Hán Việt”
lại chú ý ở phương diện cách đọc và xuất xứ của cách đọc Hán Việt. Ngoài ra,
chúng ta thấy bài nghiên cứu của Nguyễn Văn Khang: “Tiếng Việt trong
trường học” đề cập đến phương pháp dạy học từ Hán Việt trong nhà trường
phổ thông.
Tác giả Lê Xuân Thại trong bài “Xung quanh vấn đề dạy và học từ Hán
Việt” đề cập đến vai trò của các yếu tố cấu tạo từ đối với việc lí giải ý nghĩa
của từ Hán Việt. Tác giả nhấn mạnh việc tìm hiểu từ chứ không phải tìm hiểu
ý nghĩa của từ, hiểu yếu tố cấu tạo từ. Từ các yếu tố, chúng ta có thể hiểu
nghĩa đen, nghĩa bóng, nghĩa phát sinh của từ.
Chuyên đề “Từ Hán Việt và việc dạy từ Hán Việt ở tiểu học” của
Hoàng Trọng Canh đã đưa ra một số phương pháp giải nghĩa từ Hán Việt cho
đối tượng học sinh tiểu học bao gồm: Giải nghĩa từ Hán Việt bằng cách thuyết
minh nghĩa yếu tố cấu tạo và quan hệ giữa chúng ; giải nghĩa từ Hán Việt dựa
vào văn cảnh, ngữ cảnh và giải nghĩa từ Hán Việt bằng cách đối chiếu với từ
thuần Việt.
Tác giả Nguyễn Thị Ly Kha cũng đặt vấn đề giải nghĩa từ Hán Việt
bằng việc phối hợp hoặc sử dụng một trong các phương pháp giải nghĩa nói
chung: dùng tranh ảnh, mẫu vật thực; dùng từ điển; định nghĩa khái niệm; đối
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chiếu so sánh với từ đồng nghĩa, trái nghĩa; đặt từ vào văn cảnh mà từ xuất
hiện, phân tích từ tố và giải nghĩa từ trên cơ sở giải nghĩa từng yếu tố cấu tạo
từ. Có thể ghi nhận các phương pháp giải nghĩa từ Hán Việt ở trên, tuy nhiên
một số phương pháp như dùng tranh ảnh và mẫu vật thực chỉ phù hợp với học
sinh tiểu học, cũng không phải từ hán Việt nào cũng có tranh ảnh, mẫu vật để
minh họa được hết các từ Hán Việt được dạy hay không? Từ đó, với từng cấp
học giáo viên cần lựa chọn cho mình từng phương pháp giải nghĩa từ Hán
Việt phù hợp. Sự phối hợp các phương pháp là điều hết sức cần thiết.
Với đối tượng là học sinh tiểu học, Hoàng Trọng Canh định hướng hai
phương pháp dạy từ hán Việt: Dạy theo hướng cung cấp vốn từ và yếu tố Hán
Việt [9, 123] và dạy yếu tố, từ Hán Việt theo chủ đề, cùng trường nghĩa
[9,125]. Tác giả Lê Xuân Thại nhận định dạy từ Hán Việt theo các nhóm
cùng chủ đề, cùng trường nghĩa có mặt tích cực là “làm cho học sinh nắm các
yếu tố một cách có hệ thống, dễ ghi nhớ và cũng dễ tái hiện khi sử dụng” [23,
170]. Tuy nhiên cách làm này có điểm yếu của nó là không trình bày được
một lúc các nghĩa khác nhau của một yếu tố. Có thể thấy phương pháp dạy
học theo chủ đề rất phù hợp với học sinh tiểu học.
Điểm qua các công trình nghiên cứu đi trước của các tác giả, chúng tôi
nhận thấy các nhà nghiên cứu đều đề cập đến vấn đề và giải quyết vấn đề
theo hai hướng: Các tác giả cố gắng trình bày khái niệm về từ Hán Việt từ đó
rút ra đặc điểm cơ bản và giá trị phong cách của từ Hán Việt trong vốn từ
tiếng Việt.
Tuy vậy, việc giải quyết những vấn đề cụ thể và về việc cấp độ hóa các
kiến thức phải truyền thụ cho học sinh trong nhà trường vẫn chưa được chú ý.
Vì thiếu cấp độ hóa nên các nhà nghiên cứu rất khó kiểm tra trình độ hiểu
biết, khả năng tiếp nhận của giáo viên và học sinh, từ đó chứ có giải pháp đảm
bảo cung cấp cho học sinh một hướng cần thiết về từ ngữ Hán Việt trong thời
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gian chương trình quy định. Các tác giả đề xuất một số cách dạy từ Hán Việt
ở cấp phổ thông cơ sở nhưng vẫn chưa có sự thống nhất và định hướng cụ thể
. Vấn đề từ Hán Việt và cách dạy từ Hán Việt tuy đang được giới ngôn ngữ
hiện nay quan tâm, nhưng việc khảo sát từ Hán Việt trong sách giáo khoa lớp
4, 5 được rất ít tác giả quan tâm nghiên cứu. Vì vậy chúng tôi mạnh dạn đi
nghiên cứu từ Hán việt trong sách giáo khoa Tiếng Việt phân môn Tập đọc và
Luyện từ và câu để tìm hiểu thực trạng dạy học từ Hán Việt trong trường tiểu
học thông qua đó đề xuất một số biện pháp giảng dạy từ Hán Việt ở lớp 4, 5
với mong muốn nâng cao chất lượng dạy và học từ Hán Việt ở tiểu học.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Khi nghiên cứu luận văn này, chúng tôi muốn hướng tới mục tiêu nâng
cao chất lượng dạy và học từ Hán Việt cho học sinh lớp 4, 5 thành phố Sơn
La.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Với mục tiêu đề ra như vậy, nhiệm vụ của đề tài hướng tới là:
Nghiên cứu lí luận chung về từ Hán Việt và chuyên đề dạy học từ Hán
Việt trong nhà trường nói chung và trường tiểu học nói riêng.
Tìm hiểu mục tiêu, nội dung dạy từ Hán Việt lớp 4, 5.
Thực trạng dạy và học từ Hán Việt lớp 4, 5.
Đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học từ Hán Việt lớp
4,5.
4. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu lận văn này, chúng tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên
cứu sau:
4.1. Phương pháp tổng hợp, hệ thống hóa lí thuyết
Tổng hợp, hệ thống hóa lí thuyết là phương pháp được chúng tôi sử dụng

6

để khái quát những tri thức và hiểu biết về từ Hán Việt cũng như phương pháp
dạy học nói chung, phương pháp dạy học từ Hán Việt nói riêng làm tiền đề cho
việc đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học từ Hán Việt cho
học sinh lớp 4, 5.
4.2. Phương pháp điều tra, khảo sát
Điều tra thực trạng dạy học từ Hán Việt của học sinh lớp 4, 5 trường
Tiểu học Trần Quốc Toản, trường Tiểu học Chiềng Sinh, trường Tiểu học
Quyết Tâm thành phố Sơn La để tìm ra nguyên nhân và có những giải pháp
phù hợp để nâng cao chất lượng dạy học từ Hán Việt.
Chúng tôi tiến hành khảo sát thông qua hai hình thức chủ yếu:
Thứ nhất là trực tiếp dự giờ tiết dạy cụ thể để đánh giá năng lực nhận
biết, sử dụng từ Hán Việt của học sinh.
Phát phiếu khảo sát năng lực hiểu, vận dụng từ Hán Việt của học sinh.
4.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
Thực nghiệm sư phạm là phương pháp mang tính đặc thù của chuyên
ngành phương pháp dạy học. Phương pháp này giúp chúng tôi kiểm chứng
những đề xuất trong luận văn bằng thực tế giảng dạy, giúp người viết thấy rõ
những ưu, khuyết điểm của các ý kiến đã được chỉ ra từ đó có sự điều chỉnh
phù hợp.
4.4. Phương pháp thống kê phân loại
Sử dụng phương pháp này để xử lí các số liệu thu được làm cơ sở để rút
ra những kết luận khoa học phù hợp. Đồng thời, thống kê cũng giúp chúng tôi
có được cái nhìn cụ thể và trực quan về hiệu quả của các biện pháp được đề
xuất.
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5.1. Đối tượng nghiên cứu
Đề tài luận văn nghiên cứu giảng dạy từ ngữ cho học sinh lớp 4,5 mà
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hẹp hơn là vấn đề dạy học từ Hán Việt cho học sinh lớp 4, 5.
5.2. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài luận văn nghiên cứu vấn đề dạy và học từ Hán Việt của học sinh
lớp 4, 5 trường Tiểu học Trần Quốc Toản, trường Tiểu học Chiềng Sinh,
trường Tiểu học Quyết Tâm thành phố Sơn La. Từ đó luận văn đề xuất một số
biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học từ Hán Việt của giáo viên và
học sinh.
6. Giả thuyết khoa học
Tìm hiểu biện pháp nâng cao chất lượng dạy học từ Hán Việt cho học
sinh lớp 4, 5 là một vấn đề còn khó khăn được giáo viên và học sinh quan tâm.
Nếu các biện pháp của chúng tôi đề xuất có tính khả thi, thì sẽ góp phần nâng
cao chất lượng dạy học từ Hán Việt cho học sinh lớp 4, 5 nói riêng và nâng cao
hiệu quả dạy học môn Tiếng Việt nói chung. Đồng thời luận văn cũng sẽ là một
tư liệu tham khảo cho học sinh, sinh viên trong quá trình học tập, nghiên cứu,
giảng dạy.
Hơn nữa trong thực tiễn đời sống và đặc biệt trong nhà trường hiện nay,
việc hiểu và sử dụng chính xác từ Hán Việt còn nhiều hạn chế. Kết quả
nghiên cứu của luận văn sẽ góp phần giúp học sinh, sinh viên hiểu, phân tích
sử dụng từ Hán Việt một cách sáng tạo, nâng cao hiệu quả diễn đạt.
7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, cấu trúc luận văn
gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn
Chương 2: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học từ Hán Việt
cho học sinh lớp 4, 5
Chương 3: Thực nghiệm sư phạm
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ
NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở lí luận
1.1.1. Cơ sở ngôn ngữ học
1.1.1.1. Khái niệm từ Hán Việt
Giống như nền văn minh của mỗi dân tộc, ngôn ngữ không tồn tại biệt
lập mà nó luôn phát triển trong sự ảnh hưởng, trao đổi và giao thoa lẫn nhau.
Từ đó, trong mỗi hệ thống từ vựng của một ngôn ngữ, bên cạnh những đơn vị
từ vựng của ngôn ngữ đó còn có những đơn vị từ vựng của ngôn ngữ khác.
Từ Hán Việt chính là một bộ phận từ vựng được hình thành do sự trao đổi,
giao lưu, tiếp xúc lâu dài giữa ngôn ngữ Việt với ngôn ngữ Hán của người
Trung Hoa và được nằm trong hệ thống từ vay mượn của ngôn ngữ Việt
(chiếm số lượng lớn nhất bên cạnh ngôn ngữ của nhiều quốc gia, dân tộc
khác). Tuy nhiên, chúng ta cần có sự phân biệt giữa từ Hán Việt và từ gốc
Hán. Từ Hán Việt không phải toàn bộ từ gốc Hán đã du nhập vào kho từ vựng
tiếng Việt mà chỉ là một bộ phận đặc biệt của những từ đó. Hai khái niệm từ
Hán Việt và từ gốc Hán không đồng nhất mà bao hàm trong nhau. Từ Hán
Việt trước tiên là từ gốc Hán, nhưng được đọc theo âm Hán Việt – hệ thống
âm đọc dược du nhập từ đời Đường, là cách đọc chữ Hán ở Việt Nam bắt
nguồn từ âm Hán trung cổ. Từ Hán Việt có sự phân biệt với các từ gốc Hán
khác, không đọc theo âm Hán Việt bao gồm:
i, Những từ Hán Việt du nhập vào Việt Nam trước đời Đường (Hán
Thượng Cổ) gọi là những từ tiền Hán Việt như: buồm, buồng, buồn, mùa,
muỗi,chè, rồng…
ii, Những từ Hán Việt Việt hóa là những từ Hán mượn từ đời Đường,
cùng một lần với cách đọc Hán Việt nhưng sau diễn biến theo con đường khác
với cách đọc Hán Việt như: gan, gang, dừng, gần, vốn, báu…
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iii, Những từ gốc Hán được tiếp nhận bằng con đường khẩu ngữ qua
cách phát âm địa phương nào đó của tiếng Hán hiện đại như: mì chính, sủi
cảo, tài xế, vằn thắn…
Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, trường hợp (i) và (ii) do khó có sự
phân biệt với từ thuần Việt và thường là từ lẻ, một âm tiết nên dễ phân biệt thì
nên coi đó là từ thuần Việt (bên cạnh từ Hán Việt và các từ gốc Ấn - Âu). Từ
Hán Việt là những từ gốc Hán được đọc theo cách đọc Hán Việt: “là cách đọc
vốn bắt nguồn từ ngữ âm tiếng Hán đời Đường, cụ thể là Đường âm dạy ở
Giao Châu vào giai đoạn bao gồm khoảng hai thế kỉ VIII và IX.” Và có sự
biến đổi ngữ âm cho phù hợp với bộ máy phát âm của người Việt. Nói một
cách gắn gọn hơn từ Hán Việt là một từ gốc Hán được đọc theo cách đọc của
người Việt Nam bắt nguồn từ hệ thống ngữ âm cuối đời Đường. Những từ
Hán Việt này đã được Việt hóa về mặt ngữ âm đọc, ý nghĩa và cách sử dụng
nên nếu là những người không học tập, nghiên cứu thì mặc nhiên sử dụng và
coi đó là từ thuần Việt. Song từ Hán Việt lại có những điểm khu biệt về mặt ý
nghĩa, cấu tạo và sắc thái phong cách mà chúng ta cần nắm vững để đạt được
hiệu quả giao tiếp. Nếu như những từ thuần Việt gợi nên những hình ảnh sinh
động của thế giới thực thì từ Hán Việt lại gợi lên “thế giới im lìm bất động”
[20,70]. Vì thế từ Hán Việt được sử dụng rất nhiều trong các văn bản khoa
học hiện đại thuộc mọi lĩnh vực. Đây được coi như một điểm mạnh của từ
Hán Việt.
1.1.1.2. Cấu tạo từ Hán Việt
Từ Hán Việt được cấu tạo bởi các yếu tố Hán Việt. Yếu tố Hán Việt là
yếu tố gốc Hán, một âm tiết phát âm theo cách đọc Hán Việt dùng để cấu tạo
từ. Mỗi yếu tố Hán Việt tương úng với một chữ Hán. Ví dụ:
Yếu tố Hán Việt

Chữ Hán
大

Nhân
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Nghĩa
Người

Thủy

水

Nước

Hỏa

火

Lửa

Thổ

土

Đất

Thiên

天

Trời

Căn cứ vào hoạt động ngữ pháp của các yếu tố Hán Việt trong tiếng
Việt có thể chia yếu tố Hán Việt thành hai loại:
- Yếu tố Hán Việt được dùng độc lập với cương vị từ: những yếu tố
Hán Việt loại này tuy chỉ là một tiếng nhưng lại là một loại từ hoạt động tự do
trong tiếng Việt và được Việt hóa nên khó có thể nhận ra đó là từ vay mượn.
Chẳng hạn: đông, tây, nam, bắc, đầu, não, quan, dân, ông, bà, hoa, quả…
Phần lớn các yếu tố loại này là danh từ.
- Yếu tố Hán việt không được dùng độc lập với cương vị từ mà chỉ là
thành tố cấu tạo từ: Theo thống kê của Phan Ngọc, tiếng Việt có khoảng trên
3000 yếu tố thuộc loại này, chúng tạo ra khoảng gần 7 vạn từ Hán Việt. Số
lượng này xấp xỉ với số lượng yếu tố Hán trong tiếng Nhật và tiếng Triều
Tiên.
Trong nội bộ yếu tố Hán Việt có xảy ra hiện tượng đồng âm. Các yếu tố
đồng âm này được viết bằng các chữ Hán khác nhau, có nghĩa khác nhau
nhưng lại chỉ được ghi lại bằng một chữ trong chữ quốc ngữ nên rất dễ bị
nhầm lẫn. Đây chính là lí do khiến từ Hán Việt khó hiểu, và là nguyên nhân
chính dẫn đến việc hiểu sai, dùng sai từ Hán Việt. Ngoài ra còn có hiện tượng
đồng âm giữa yếu tố Hán Việt và yếu tố phi Hán Việt:
Ví dụ:
Anh (yếu tố Hán Việt có nghĩa tinh hoa, tốt đẹp trong từ anh hùng) và
anh (yếu tố phi Hán Việt có nghĩa người đàn ông do bố mẹ sinh ra, sinh trước
mình: anh trai)
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Ai (yếu tố Hán Việt có nghĩa lá bụi, trong trần ai) với ai (yếu tố phi Hán
Việt là đại từ nghi vấn)
Đường (yếu tố Hán Việt có nghĩa là chỉ một loại thực phẩm) với đường
(yếu tố phi Hán Việt là chỉ con đường)
Bên cạnh hiện tượng đồng âm, các yếu tố Hán Việt còn có hiện tượng
đồng nghĩa. Nếu đồng âm chủ yếu xảy ra trong nội bộ yếu tố Hán Việt thì
đồng nghĩa lại đậm nét giữa yếu tố Hán Việt và phi Hán Việt. Ví dụ:
Thiên: Trời
Tồn: Còn

Địa: Đất
Tử: Con

Cử: Cất
Tôn: Cháu…

1.1.1.3. Phân loại từ Hán Việt
Cấu tạo từ Hán Việt có nhiều điểm giống nhau nhưng cũng có nhiều
điểm khác với đặc điểm cấu tạo của từ thuần Việt. Xét về mặt số lượng yếu tố
cấu tạo, có thể chia từ Hán Việt thành hai loại:
- Loại 1: Từ đơn tiết
Ví dụ: đầu, thân, thận, áo, hoa, bút, hổ, luyện, học, tập, lợi, hại, vinh,
nhục, phúc, đức…
- Loại 2: Từ đa tiết : Phần lớn từ Hán Việt là từ đa tiết, chủ yếu là từ
song tiết. trong số các từ đa tiết Hán Việt, có một số từ được cấu tạo bằng
những yếu tố không có nghĩa.
Ví dụ: phảng phất, lanh lợi, trịnh trọng, xán lạn, bàng hoàng, đường
hoàng, đồ hồ,…
Ngoài ra còn một số từ Hán Việt là các từ tiếng Hán mượn theo cách
phiên âm các ngôn ngữ khác
Ví dụ: bồ đào, tì bà, thạch lựu (mượn ngôn ngữ Tây Vực cổ đại); bồ
tát, la hán, hòa thượng (mượn từ Ấn Độ)…
Phần lớn từ Hán Việt được cấu tạo theo phương thức ghép. Từ ghép
Hán Việt gồm 2 loại:
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+ Loại 1: Từ ghép đẳng lập: Các yếu tố có vai trò ngữ pháp ngang
nhau. Về nghĩa, các yếu tố hoặc là đồng nghĩa, gần nghĩa, hoặc là trái nghĩa
hoặc là có liên quan với nhau trong cùng một trường nghĩa nhất định.
Ví dụ: sự nghiệp, bảo vệ, thảo mộc, vĩ đại, đấu tranh, kiên cường, mâu
thuẫn, lợi hại, động tĩnh, lai vãng, hô hấp…
+ Loại 2: Từ ghép chính phụ
Trong loại này lại gồm có hai loại:
Từ có yếu tố phụ đứng trước, yếu tố chính đứng sau. Yếu tố chính có
thể là yếu tố danh từ, động từ hoặc yếu tố chỉ tính chất.
Ví dụ: học sinh, thanh niên, nhân loại, đại thắng, cao hứng, cố hữu, tối
tân, thượng thọ, công ích,…
Từ có yếu tố chính đứng trước, yếu tố phụ đứng sau: Yếu tố chính có
thể là yếu tố động từ, có thể là yếu tố chỉ tính chất.
Ví dụ: thuyết minh, phóng đại, đề cao, nhiệt tình, yên chí, yên tâm…
Ngoài phương thức ghép, một số từ Hán Việt còn được cấu tạo theo
phương thức phụ gia. Chẳng hạn như: đệ (đệ nhất, đệ nhị); hóa (lí tưởng hóa,
chuẩn hóa, hợp lí hóa…); giả (độc giả, khán giả, thính giả)…
Trong hệ thống từ Hán Việt, bên cạnh lớp từ Hán Việt vay mượn còn
có lớp từ Hán Việt Việt tạo (thuật ngữ của Nguyễn Thị Kim Thoa). Từ ghép
Hán Việt Việt tạo là những từ ghép Hán Việt được sử dụng trong tiếng Việt,
bao gồm các từ mượn nguyên khối Hán đã thông qua sự biến đổi về ngữ
nghĩa, cấu tạo và các từ được cấu tạo từ các yếu tố Hán Việt.
Ví dụ: y sĩ, phi công, đại đội, tiểu đoàn, phát thanh,truyền hình, chuẩn
hóa, hồng cầu, tuyên huấn, mỹ phẩm đáo để, tử tế, khốn nạn, khôi ngô…
- Trong hệ thống thành ngữ, tiếng Việt có một khối lượng không nhỏ
các thành ngữ Hán Việt. Đây là những thành ngữ, được cấu tạo từ các từ Hán
Việt, theo quy tắc ngữ pháp tiếng Hán. Trong thành ngữ Hán Việt có nhiều
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thành ngữ ta mượn toàn vẹn thành ngữ Hán, nhưng cũng có một số thành ngữ
có sự khác biệt do với thành ngữ Hán và cũng có một số thành ngữ do người
Việt sáng tạo ra:
Ví dụ:
+ Các thành ngữ có sự khác biệt so với thành ngữ Hán:
Thành ngữ Hán Việt

Thành ngữ Hán

Khẩu phật tâm xà

Khẩu mật phúc kiếm

Nhất cử lưỡng tiện

Nhất cử lưỡng đắc

Bách chiến bách thắng

Bách chiến bất đãi

Bách niên giai lão

Bạch đầu giai lão

Thượng lộ bình an

Nhất lộ bình an

+ Các thành ngữ do người Việt sáng tạo ra như:
Sinh cơ lập nghiệp
Nam thanh nữ tú
Tràng giang đại hải
Tài cao đức trọng
Tôn sư trọng đạo
Thăng quan tiến chức…
1.1.1.4. Nghĩa từ Hán Việt
a, Nghĩa của từ là gì?
Nghĩa của từ là khái niệm về sự vật, hiện tượng trong thực tế khách
quan được phản ánh vào trong ngôn ngữ, được ngôn ngữ hóa.
b, Thành phần nghĩa của từ Hán Việt
- Nghĩa biểu vật
Khái niệm “vật” (sự vật, hiện tượng) trong thuật ngữ nghĩa biểu vật cần
hiểu không chỉ là các sự vật, mà còn là các hoạt động (quá trình), các tính
chất đặc điểm... nói cách khác không chỉ các danh từ Hán Việt mới có nghĩa
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biểu vật, mà các động từ, tính từ cũng có nghĩa biểu vật.
Từ không chỉ định danh (gọi tên) sự vật, mà còn định danh cả hoạt
động, tính chất... trong thực tế khách quan. Bên cạnh đó nghĩa biểu vật của
từ Hán Việt không đồng nhất với sự vật, hoạt động, tính chất... mà chỉ sự
vật, hoạt động, tính chất. Mỗi nghĩa biểu vật của từ Hán Việt là một mảnh
của hiện thực khách quan được phản ánh trong từ Hán Việt, trong ngôn
ngữ. Sự vật, hoạt động, tính chất... tồn tại trong thực tế khách quan mang
tính cụ thể, cá thể, đơn lẻ, phong phú, đa dạng... nhưng nghĩa biểu vật lại
mang tính khái quát. Nó chỉ cả chủng loại sự vật, hiện tượng chứ không
nhằm chỉ riêng một sự vật, hiện tượng cụ thể nào. (Trừ các danh từ riêng
trong ngôn ngữ thì nghĩa biểu vật tương ứng với một sự vật cá biệt).
- Nghĩa biểu niệm
Sự vật, hoạt động, tính chất...phản ánh vào tư duy con người thành các
khái niệm. Các khái niệm ấy được ngôn ngữ hóa thành các biểu niệm của
từ Hán Việt. Mỗi thuộc tính bản chất của sự vật, hiện tượng được con
người nhận thức trở thành một dấu hiệu trong nội dung khái niệm. Sau đó,
mỗi dấu hiệu của khái niệm được ngôn ngữ hóa trở thành một nét nghĩa
trong cấu trúc nghĩa biểu niệm của từ Hán Việt. Như vậy, toàn bộ nội dung
của khái niệm trở thành cấu trúc nghĩa biểu niệm của từ Hán Việt. Nói cách
khác, nghĩa biểu niệm của từ Hán Việt chứa đựng những hiểu biết của con
người về những thuộc tính bản chất của sự vật, hiện thực trong thực tế khách
quan.
Nghĩa biểu niệm của từ Hán Việt có thể phân định chia tách thành những
phần nhỏ mỗi phần nhỏ ấy là một nét nghĩa. Tập hợp các nét nghĩa ấy lại, ta
có một cấu trúc biểu niệm của từ Hán Việt cách trình bày miêu tả các nét
trong một cấu trúc nghĩa biểu niệm của từ Hán Việt như sau (mỗi nét nghĩa
được đặt trong một dấu ngoặc đơn):
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Tang thương: Tang là cây dâu, thương là màu xanh của biển. Tang
thương gọi tắt từ câu “thương hải biến vu tang điền” (biển xanh biến thành
ruộng dâu). Ý chỉ cảnh biến đổi của cuộc sống từ đó cũng có ý chỉ sự biến đổi
của cuộc đời con người. Tiếng Việt chỉ dùng tang thương để chỉ sự thay đổi
xấu đi.
Tố nữ: Tố là sợi còn chưa nhuộm, còn giữ nguyên màu trắng. Nữ là con
gái. Tố nữ có nghĩa là người con gái còn trình bạch, còn trong trắng, tức là
người con gái chưa có chồng. Sách giáo khoa giải thích tố nữ là người con gái
đẹp là không đúng.
Môn đăng hậu đối: Đây là cách nói sai. Đúng ra phải là môn đang
(hoặc đương) hộ đối. Môn và hộ đều có nghĩa là cái cổng hay cửa nhà. Ở
phương Tây cũng như phương Đông xưa, cổng (và cả xe ngựa) đều có gắn gia
huy (dấu hiệu riêng của gia tộc) thể hiện vị trí, địa vị của một dòng
họ. Đương và đối là xứng đôi, sánh đôi với nhau trong quan hệ thông gia.
Hàn huyên: Hàn là lạnh, huyên là ấm. Xưa trong gia đình trước khi đi
ngủ con cái phải hỏi thăm xem cha mẹ có lạnh không. Khi ngủ dậy lại phải
hỏi thăm cha mẹ xem đêm ngủ có được ấm không. Do đó, hàn huyên là lời
hỏi thăm nhau giữa những người thân, nghĩa cũng như hàn ôn.
Đao phủ: Đao là dao, phủ là búa. Hai dụng cụ dùng để chặt đầu những
người có tội xưa. Người có tội phải đặt đầu mình lên một cái thớt bằng gốc cây
và bị dao hay búa chặt đầu rời khỏi mình. Người thi hành công việc này vì thế
cũng được gọi là đao phủ.
- Nghĩa biểu thái
Một thành phần ý nghĩa khác của từ Hán Việt là nghĩa biểu thái (còn
gọi là nghĩa biểu cảm). Nghĩa biểu thái phản ánh quan hệ của người sử dụng
với từ Hán Việt; nói cụ thể hơn, phản ánh tình cảm, cảm xúc, thái độ của
người sử dụng ngôn ngữ.
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Ví dụ: Từ trần, hi sinh biểu hiện thái độ lịch sự trang trọng.
c, Nghĩa của từ trong sử dụng
Trong tiếng Việt hiện đại, từ Hán Việt được sử dụng khá rộng rãi, phổ
biến trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Ví dụ:
+ Lĩnh vực chính trị: Chế độ, pháp luật, quốc hội, chính phủ, cương
lĩnh, chính sách...
+ Lĩnh vực quân sự: Chiến trường, trận địa, cảnh giới, án ngữ, chỉ huy,
tiểu đội, đại đội...
+ Lĩnh vực tư pháp: Nguyên cáo, bị cáo, tố cáo, tố tụng, xử lí, thẩm
phán, công tố viên, áp giải, ân xá...
+ Lĩnh vực văn hóa, giáo dục: Học tập, thí sinh, giám khảo, lưu ban,
điện ảnh, đạo diễn, diễn viên, nhạc công..
+ Lĩnh vực kinh tế: Công nghiệp, tư bản, tỷ giá, chứng khoán...
Tiếng Việt đã sử dụng từ Hán Việt theo các hình thức đó là:
Về mặt nội dung, theo tác giả Nguyễn Văn Khang cho rằng:
Thứ nhất: Sự vận hành của hệ thống từ vựng của ngôn ngữ theo thời
gian, những tác động của tiến trình xã hội – lịch sử đã ảnh hưởng làm thay đổi
nghĩa của từ Hán Việt.
Ví dụ: Những từ “truy, điện” trong tiếng Việt hiện đại khác xa so với
nghĩa gốc đến mức hầu như chỉ còn vỏ ngữ âm Hán Việt mà thôi.
Thứ hai: Có nhiều từ Hán Việt mang nội dung ngữ nghĩa dường như
chẳng còn quan hệ gì với nghĩa vốn có trong tiếng Hán.
Ví dụ: Từ “đáo để” với nghĩa vốn có là đến đáy, đến cùng lại trở thành
nghĩa quá quắt không ở thế kém bất cứ ai.
Thứ ba: Đa số từ Hán Việt là đa nghĩa nhưng không phải là lấy tất cả
các nghĩa của từ Hán mà những nghĩa được nhập ngay vào bản thân một từ
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Hán Việt không được đồng hóa như nhau.
Ví dụ: Khinh “nhẹ” (yếu tố cấu tạo từ) và khinh “coi thường” (động từ)
Về mặt cấu tạo từ: Các từ đa tiết tiếng Việt được hình thành từ hai
nguồn: Loại mượn nguyên khối từ tiếng Hán và loại được người Việt tạo ra
từ chất liệu Hán.
+ Loại mượn nguyên khối bao gồm:
Thứ nhất: Mượn nguyên cả mô hình cấu tạo lẫn yếu tố cấu tạo từ như:
Hòa bình, độc lập...
Thứ hai: Vẫn giữ nguyên yếu tố cấu tạo từ nhưng trật tự các yếu tố
không thay đổi như: Phóng thích, thay đổi...
Thứ ba: Giữ nguyên mô hình cấu tạo từ trật tự các yếu tố nhưng một
trong hai yếu tố được thay thế ví dụ: Có lí – hữu ích...
Thứ tư: Thay đổi trật tự yếu tố và một trong hai yếu tố ví dụ: Lông
hồng – hồng mao...
+ Loại được tạo ra từ chất liệu Hán (yếu tố cấu tạo từ Hán Việt) và mô
hình cấu tạo từ Hán bao gồm:
Thứ nhất: Mượn mô hình cấu tạo Hán với hai yếu tố đều là Hán Việt
(trung đoàn) hoặc một trong hai là yếu tố Hán kết hợp theo mô hình cấu tạo
từ Hán (học trò).
Thứ hai là: Các yếu tố Hán kết hợp theo mô hình cấu tạo từ Tiếng Việt
(viện phó, trường học).
Ngoài ra còn một loại khác từ những từ đa tiết Hán Việt mượn nguyên
khối từ tiếng Hán và đơn tiết hóa chúng: Văn, địa, lạc...
d, Các yếu tố cấu thành từ Hán Việt
Đó là những yếu tố gốc Hán, một âm tiết, phát âm theo cách đọc Hán
Việt, dùng để cấu tạo từ Hán Việt...
- Yếu tố Hán Việt với hiện tượng đồng âm
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Trong các yếu tố Hán Việt, hiện tượng đồng âm rất đậm nét.
Ví dụ: Lạc (vui) trong lạc quan, lạc thú,...
Lạc (nối liền) trong liên lạc, mạch lạc...
Lạc (đường ngang) trong kinh lạc.
Ngoài ra còn có hiện tượng đồng âm giữa các yếu tố Hán Việt và yếu tố
phi Hán Việt như: Đường (yếu tố Hán Việt chỉ một loại thực phẩm) và đường
(yếu tố phi Hán Việt, trong con đường), kê (yếu tố Hán Việt chỉ con gà) với
kê (yếu tố phi Hán Việt, trong kê bàn, kê ghế...)...
- Yếu tố Hán Việt với hiện tượng đồng nghĩa
Hiện tượng đồng nghĩa chủ yếu xảy ra giữa yếu tố Hán Việt và yếu tố
phi Hán Việt. Vì thế, ông cha ta ngày xưa đã dựa vào đặc điểm này để học
thuộc nghĩa một số yếu tố Hán Việt.
Ví dụ: Thiên – trời, địa – đất, vân – mây,
Vũ – mưa, phong – gió, nhật – ngày, dạ - đêm,
Tinh – khôn, lộ - móc, tường – điềm,
Hưu – lành, khánh – phúc, tăng – thêm, đa – nhiều,...
Hoặc: Thiên – trời, địa – đất, cử - cất, tồn – còn, tử - con, tôn – cháu,
lục – sáu, tam – ba, gia – nhà, quốc – nước, hậu – sau, ngưu – trâu, mãngựa,...
e, Cơ chế giải nghĩa của từ Hán Việt khác với từ thuần Việt
Những yếu tố “Hán - Việt” rất ít được dùng “độc lập” như các yếu tố
“thuần Việt”, mà chỉ xuất hiện trong những tổ hợp hai tiếng trở lên, tức là từ
Hán Việt rất ít khi dùng một âm tiết (đơn tiết) như : Mộc, thủy, hỏa, thổ, kim,
vinh, nhục, lợi ,hại, lệ,... mà chủ yếu dùng hai âm tiết trở lên (đa tiết) như:
Phu nhân, đại nhân, lịch thiệp, vô lương, bất lương, cổ điển, thiên lí, ân hận,
thanh trừ, phụ bạc, hữu nghị, bằng hữu, hòa bình,...
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Từ Hán Việt giải nghĩa theo cơ chế giải nghĩa riêng từng tiếng trong từ,
tức là tách các tiếng trong từ ra để giải nghĩa riêng, sau đó kết hợp hai nghĩa
của chúng lại thành một nghĩa chung. Ví dụ:
Cô độc: Cô là đứa trẻ không có cha hoặc mẹ, có âm Việt hóa cổ
là côi. Độc là người đàn ông già không có con. Sách Nhĩ nhã và sách Mạnh
tử có câu: “Đàn ông già không có vợ gọi là quan, đàn bà già không có chồng
gọi là quả (âm Việt hóa là góa), trẻ con không có cha mẹ gọi là cô, đàn ông
già không con gọi là độc, đấy là bốn loại người khốn cùng trong xã hội”. Tại
sao? Vì thời cổ ở Trung Hoa, dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp trong các
tỉnh điền. Theo chế độ tỉnh điền thì cứ vài năm nhà nước chia ruộng cho dân
một lần, mà chỉ chia cho đàn ông trưởng thành. Do vậy trẻ con và phụ nữ ở
góa thì không có ruộng, đàn ông già không vợ không con thì tuy có ruộng
nhưng không có sức lao động, do đó cô độc đồng nghĩa với không có nơi dựa
dẫm.
Thao lược: Thao là cái túi đựng tên bắn, lược là phương sách dụng
binh. Thao lược còn là cách gọi ghép các chữ lục thao tam lược. Lục thao là
tên sách do Lã vọng đời Chu soạn, Trang tử hiệu đính gồm có sáu cách đánh
trận là văn thao, võ thao, hổ thao, long thao, báo thao và khuyển thao. Tam
lược là sách do Hoàng Thạch Công soạn cho Trương Lương đời Hán, gồm có
ba lược là ba phép dụng binh. Về sau thao lược được dùng để chỉ người có tài
dùng quân.
Phù phiếm: Phù là nổi trên mặt nước và đứng tại chỗ. Phiếm là nổi
trên mặt nước và trôi đi, trôi lại. Cả từ phù phiếm chỉ sự vật hay tính cách nổi
và nông cạn, không có căn nguyên gốc rễ vững vàng.
Bao biện: Bao là ôm lấy một mình. Biện là làm hay giải quyết công
việc. Bao biện là không hỏi ý kiến mọi người hoặc không phải công việc của
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mình cứ ôm lấy mà làm. Nhiều người hiện nay hiểu bao biện là bao che, biện
hộ cho người khác là sai.
Xuân huyên: Xuân là loại cây cao to lá màu hồng, xum xuê có hương
thơm, ăn được, xưa thường được dùng để tượng trưng cho người cha trong gia
đình. Huyên là loại cây nhỏ giống như cây xương bồ nhưng hẹp và mềm hơn,
hoa giống hoa bách hợp, còn có tên là “vong ưu thảo” (cây cỏ làm quên mọi sự
lo buồn), thường trồng ở phía buồng người mẹ, có ý cho mẹ khỏi lo buồn. Vì
vậy xuân huyên là chỉ chung cha mẹ.
Ảnh hưởng: Ảnh là cái bóng của một sự vật. Hưởng là tiếng vang của
một vật thể khi bị gõ, bị cọ xát trong không khí, từ đó ảnh hưởng được dùng
để chỉ chung tác động của một sự vật hay một sự việc tới một sự vật hay sự
việc khác.
Bản thân từ thuần Việt là từ đơn có nghĩa độc lập nên nó thường giải
nghĩa chung chứ không tách từ ra để giải nghĩa riêng. Ví dụ :
Cười: Là một trong những hình thức biểu lộ cảm xúc để giải giải tỏa
những gì tồn đọng (thường là cảm xúc tích cực thể hiện sự hân hoan, sảng
khoái, hạnh phúc).
Chạy: Là di chuyển thân thể bằng chân, hai chân không đồng thời chạm
đất.
Chết: Là là sự chấm dứt các hoạt động của một sinh vật hay ngừng vĩnh
viễn mọi hoạt động sống (không thể phục hồi) của một cơ thể.
Mây: Là khối các giọt nước ngưng tụ hay nước đá tinh thể treo lơ lửng
trong khí quyển ở phía trên trái đất (hay trên bề mặt các hành tinh khác) mà
có thể nhìn thấy.
Trong tiếng Việt, các từ Hán Việt làm thành một lớp riêng, có những
đặc trưng ngữ pháp và tu từ.
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Về ngữ pháp, các từ tổ Hán Việt tuy cũng chứa đựng mối quan hệ cú
pháp (chính phụ, đẳng lập) như các từ tổ thuần Việt nhưng rõ ràng mối quan
hệ này chặt chẽ hơn nhiều so với từ tổ thuần Việt. Giữa cú pháp từ tổ Hán
Việt và từ tổ thuần Việt có sự sai biệt về trật tự trong quan hệ chính phụ. Ở từ
tổ Hán Việt thì yếu tố phụ đứng trước, yếu tố chính đứng sau còn ở từ tổ
thuần Việt thì trật tự này ngược lại hoàn toàn yếu tố chính đứng trước, yếu tố
phụ đứng sau.
Ví dụ:

Phi công (Hán Việt) – người lái (thuần Việt)
Ngoại quốc (Hán Việt) – nước ngoài (thuần Việt)

Điều này làm cho các từ tổ Hán Việt dễ hiểu, đúng hơn, được ưu tiên
hơn trong công việc chọn làm thuật ngữ khoa học, kỹ thuật như: Ngữ âm,
lượng từ, nhân văn...
Nhờ trật tự này mà từ Hán Việt không bao giờ gây mâu thuẫn trong
cách hiểu, trái lại từ thuần Việt dễ gây hiểu lầm.
Ví dụ: “Xạ thủ nam”, chỉ có thể hiểu một cách duy nhất còn “người bắn
Nam” không cho biết đó là kẻ bắn anh Nam hay người bắn tên là Nam.
Về phương diện ngữ nghĩa, phần lớn từ Hán Việt đều có một sắc thái
ngữ nghĩa giúp ta nhận thức cảm tính được nó khác với những từ thuần Việt
dường như đồng nghĩa với nó. Từ Hán Việt thường mang sắc thái trang trọng,
hay thi vị, cổ kính, bác học hay mờ ảo... ví dụ: Phụ nữ, hội nghị...
1.1.1.5. Giá trị phong cách của từ ngữ Hán Việt
Muốn sử dụng đúng và có hiệu quả từ Hán Việt, chúng ta không chỉ
phải hiểu rõ ý nghĩa của từng từ mà còn phải hiểu sâu về giá trị phong cách
của từ ngữ Hán Việt.Từ Hán Việt có các giá trị phong cách như sau:
- Từ Hán Việt tạo sắc thái tao nhã, tránh tục tữu hoặc tránh gây ấn
tượng ghê rợn trước một số hiện tượng.
Ví dụ: Tiểu tiện, đại tiện, thổ huyết, xuất huyết, thương vong…
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- Từ Hán Việt tạo sắc thái trang trọng, đặc biệt phù hợp trong các
trường hợp giao tiếp lễ nghi. Do sắc thái trang trọng của từ Hán Việt mà
người Việt Nam rất thích dùng từ ngữ Hán Việt để đặt tên người, tên đất…
- Từ Hán Việt gợi cho ta hình ảnh của “thế gới khái niệm im lìm, bất
động”(Phan Ngọc) nên thường mang tính trừu tượng, khái quát. Từ đó, từ
Hán Việt được sử dụng phổ biến trong các thuật ngữ văn học, triết học, pháp
luật, chính trị.
- Từ Hán Việt tạo sắc thái cổ khi tái tạo hình ảnh các nhân vật và cuộc
sống xã hội xưa, đưa người đọc, người nghe trở về cái không khí của quá khứ.
Những từ Hán Việt này tuy hiện nay không được sử dụng trong cuộc sống
thường nhật nhưng nó đã gắn bó sâu sắc với nhân dân Việt Nam dưới chế độ
phong kiến. Chúng ta vẫn có thể bắt gặp những từ này trong các văn bản văn
chương trung đại và ngay trong cả văn học hiện đại cũng phổ biến khi các nhà
văn thể nghiệm những quan niệm của mình, đối thoại với khóa khứ trong các
tiểu thuyết lịch sử mới.
Nắm được giá trị phong cách của từ Hán Việt là yêu cầu rất quan trọng
để chúng ta đạt được hiệu quả giao tiếp. Sử dụng sai giá trị phong phong cách,
tất yếu là cuộc giao tiếp sẽ thất bại, thêm vào đó còn có thể gây hiểu nhầm
hoặc những ấn tượng không tốt với người đối thoại.
1.1.2. Cơ sở giáo dục học
Khi tìm hiểu cơ sở giáo dục học để triển khai luận văn, chúng tôi quan
tâm trước hết đến nguyên tắc dạy học và vấn đề đổi mới phương pháp dạy
học, trong đó có đổi mới đối với việc dạy học từ Hán Việt.
1.1.2.1. Nguyên tắc dạy học
Những nguyên tắc đặc trưng của dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học phải
phản ánh được đặc trưng của chính quá trình dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học
và chi phối bao trùm lên rất cả quá trình dạy. Những nguyên tắc đang được
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xem là chung nhất và mang tính đặc thù trong dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học
là nguyên tắt phát triển lời nói (còn gọi là nguyên tắc giao tiếp hay nguyên tắc
thực hành) nguyên tắc phát triển tư duy (còn gọi là nguyên tắc rèn luyện ngôn
ngữ gắn liền với rèn luyện tư duy hay nguyên tắc phát triển) và nguyên tắc
tính đến trình độ phát triển tiếng mẹ đẻ của học sinh.
a, Nguyên tắc hướng vào hoạt động giao tiếp (nguyên tắc giao tiếp)
Ngôn ngữ là một hệ thống hoạt động chức năng, nếu tách khỏi hoạt động
chức năng thì nó không còn sức sống và sẽ trở thành một hệ thống khô cứng, ngôn
ngữ phải được thể hiện ở các dạng lời nói khác nhau, mọi quy luật cấu trúc của
hoạt động hệ thống ngôn ngữ chỉ được rút ra trên cơ sở nghiên cứu lời nói sinh
động, mặt khác muốn hình thành các kĩ năng, kĩ xảo ngôn ngữ thì học sinh phải
trực tiếp tham gia hoạt động giao tiếp, trong hoạt động giao tiếp việc lĩnh hội lời
nói của người khác và sản sinh ra các lời nói đúng, nói hay vừa là phương tiện
đồng thời cũng là mục đích của bộ môn Tiếng Việt trong nhà trường.
Đây chính là đặc trưng của bộ môn Tiếng Việt so với các bộ môn khác của
nhà trường phổ thông trong đó có bậc học tiểu học.
Nguyên tắc hướng vào hoạt động giao tiếp khi dạy học Tiếng Việt phải
đảm bảo các yêu cầu sau:
- Xem xét các đơn vị ngôn ngữ trong hoạt động hành chức, tức là đưa
chúng vào các đơn vị lớn hơn.
Ví dụ: Xem xét từ hoạt động trong câu như thế nào. Câu ở trong đoạn
trong bài ra sao.
- Việc lựa chọn và sắp xếp nội dung dạy học phải lấy hoạt động giao
tiếp làm mục đích, tức là hướng vào việc hình thành các kỹ năng nghe, nói,
đọc, viết cho học sinh.
- Phải tổ chức tốt hoạt động nói năng của học sinh để dạy học Tiếng Việt,
nghĩa là phải sử dụng giao tiếp như một phương pháp dạy học chủ đạo ở tiểu
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học. Dạy học theo quan điểm giao tiếp là luôn phải biết tạo hoàn cảnh giao tiếp,
tình huống giao tiếp để kích thích động cơ, nhu cầu giao tiếp của học sinh cho
nên chúng ta phải tổ chức thêm hoạt động ngoại khóa, nêu vấn đề để các em
trình bày suy nghĩ của mình.
b, Nguyên tắc phát triển tư duy
Ngôn ngữ là công cụ của tư duy, tư duy là hiện thực trực tiếp của ngôn
ngữ.
Hai lĩnh vực này không hề mâu thuẫn, tách biệt nhau mà nó còn là một
khối thống nhất biện chứng có quan hệ thúc đẩy nhau cùng phát triển. Quá
trình thụ đắc tiếng Việt của học sinh là quá trình thông hiểu các quy luật cấu
trúc nội tạng của tiếng Việt và trên cơ sở đó mà hình thành kĩ năng, kĩ xảo
ngôn ngữ của từng cá nhân.
Song song với việc thông hiểu quy luật ngôn ngữ (quy luật tiếng Việt)
thì đồng thời cũng xảy ra quá trình hình thành và phát triển các thao tác, phẩm
chất của tư duy, hai quá trình này thúc đẩy nhau, hỗ trợ nhau phát triển. thực
tiễn đã xác nhận rằng học sinh đã yếu về tư duy thì cũng yếu về ngôn ngữ và
ngược lại.
Nguyên tắc rèn luyện ngôn ngữ gắn với tư duy trong quá trình dạy học
tiếng Việt đòi hỏi giáo viên cần phải lưu ý :
- Phải chú ý rèn luyện các thao tác và phẩm chất tư duy trong giờ dạy tiếng.
- Phải chú ý làm cho học sinh thông hiểu ngôn ngữ gắn từ, câu, đoạn
văn gắn với hiện thực nội dung phản ánh, đồng thời thấy được giá trị của
chúng trong hệ thống ngôn ngữ.
- Phải tạo điều kiện cho học sinh nắm được nội dung các vấn đề cần
nói, viết và biết thể hiện nội dung này bằng các phương tiện ngôn ngữ.
c, Nguyên tắc chú ý đến trình độ tiếng mẹ đẻ của học sinh
Sự vận dụng nguyên tắc này khi dạy Tiếng Việt với tư cách là tiếng mẹ

25

đẻ và với tư cách là ngôn ngữ thứ hai có khác nhau.
Trước hết, với những học sinh người Việt, khi nghiên cứu Tiếng Việt,
học sinh tiếp xúc với một đối tượng quen thuộc, gắn bó trực tiếp với cuộc
sống hàng ngày của các em. Trước khi đến trường các em đã nắm hai dạng
hoạt động nói và nghe. Các em đã có một vốn từ và quy tắc ngữ pháp nhất
định. Vì vậy, cần phải điều tra, nắm vững vốn tiếng Việt của học sinh theo
từng lớp từng vùng khác nhau để hoạch định nội dung, kế hoạch và phương
pháp dạy học. Đó là, yêu cầu thứ nhất của việc thực hiện nguyên tắc, yêu cầu
thứ hai là phải phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong giờ học
tiếng Việt. Yêu cầu thứ ba là giáo viên cần hệ thống hoá, phát huy những
năng lực tích cực của học sinh hạn chế và xoá bỏ những mặt tiêu cực về lời
nói của các em trong quá trình học tập.
Với những học sinh học tiếng Việt với tư cách là thứ tiếng thư hai,
việc vận dụng nguyên tắc này cũng rất quan trọng. Nếu tiếng mẹ đẻ có đặc
điểm giống tiếng Việt thì học sinh cần sử dụng kinh nghiệm nói năng sang nói
tiếng Việt. Còn những điểm nào không giống thì xem là cản trở, cần làm so
sánh loại hình, nghiên cứu sự chuyển di tích cực và tiêu cực để có ứng dụng
trọng dạy học Tiếng Việt cho những đối tượng này.
Vấn đề nguyên tắc dạy tiếng đang được tiếp tục nghiên cứu từ mô hình
thực tế đến các quy luật, từ quy luật đến các nguyên tắc các phương pháp rồi lại
quay về thực tế. Quy trình này chưa được khép kín. Vì vậy trên thực tế, các
nguyên tắc dạy học Tiếng Việt chưa được ứng dụng triệt để và chưa có kết quả
cao.
Để thích ứng với sự phát triển của xã hội hiện đại, giáo dục đang đổi
mới một cách toàn diện từ mục tiêu đến nội dung, phương tiện, phương pháp
dạy học, kiểm tra đánh giá. Trong đó, vấn đề đổi mới phương pháp dạy học
đang là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Đổi mới không phải là vứt bỏ truyền

26

thống, là phủ nhận sạch trơn những thành tựu của thế hệ đi trước. Đổi mới
phải bằng hành động chứ không chỉ bằng khẩu hiệu, và cũng không phải cứ
áp dụng công nghệ thông tin hay dạy học bằng hình thức thảo luận nhóm là
đổi mới. Hiện nay, cũng giống như các môn học khác trong nhà trường phổ
thông, tinh thần cơ bản của đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Việt là
tích cực hóa hoạt động của học sinh và hoạt động dạy của giáo viên. Cơ sở
của tinh thần trên là quan niệm dạy học tích cực hóa hoạt động của học sinh
với ý nghĩa người học tự giác, chủ động trong lĩnh hội kiến thức và kĩ năng.
Như vậy, vấn đề của đổi mới phương pháp dạy học ở đây là phải đặt hoạt
động dạy và học trong mối quan hệ tương tác đa chiều. Thầy từ chỗ nói thay,
làm thay chuyển sang thiết kế, tổ chức, hướng dẫn định hướng, điều chỉnh,
thể chế hóa các hoạt động của học sinh. Trò từ chỗ thụ động tiếp thu chuyển
sang tự học, chủ động chiếm lĩnh kiến thức và vận dụng một cách tích cực, tự
giá chủ động dưới sự điều khiển, hướng dẫn của giáo viên. Dạy và học phải
được tổ chức bằng hoạt động.
1.1.2.2. Phương pháp dạy học
Các phương pháp dạy học Tiếng việt chủ yếu là :
- Phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề: Giáo viên tạo
ra những tình huống sư phạm có vấn đề; tổ chức, hướng dẫn học sinh phát
hiện và giải quyết vấn đề nhằm chiếm lĩnh được các tri thức và kĩ năng trong
bài học. Tình huống có vấn đề phải là những tình huống gợi ra cho học sinh
những khó khăn mà các em thấy cần và có khả năng vượt qua, nhưng không
thể ngay lập tức mà phải trải qua quá trình tích cực suy nghĩ.
- Phương pháp thảo luận nhóm: Đây là phương pháp dựa trên sự tương
tác giữa học sinh với học sinh và tương tác giữa học sinh với giáo viên.
Phương pháp thảo luận nhóm cho phép chia học sinh trong lớp thành nhiều
nhóm nhỏ, các thành viên trong nhóm cùng chia sẻ những suy nghĩ, hiểu biết
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của bản thân về bài học qua trao đổi, thảo luận. Trong phương pháp này giáo
viên tổ chức, hướng dẫn và có thể tham gia thảo luận giúp cuộc thảo luận đi
đúng hướng; hộc sinh suy nghĩ, hợp tác, tìm tòi, tranh luận và cùng kết luận
khái quát về vấn đề, năng mình lên một trình độ mới qua bài học kinh nghiệm
từ sự hợp tác.
- Phương pháp dạy học theo định hướng giao tiếp: Dạy học tiếng Việt
theo định hướng giao tiếp chính là dạy cho học sinh cách tổ chức giao tiếp
bằng ngôn ngữ một cách hiệu quả trong những tình huống cụ thể. Đây vừa là
mục đích, vừa là nguyên tắc, đồng thời là phương tiện, phương pháp của dạy
học tiếng Việt. Nhờ có phương pháp này mà học sinh được rèn luyện, phát
triển tất cả bốn kĩ năng ngôn ngữ ( nghe, nói, đọc, viết ) trong các hoạt động
giao tiếp cụ thể để kích thích động cơ và nhu cầu giao tiếp.
- Phương pháp rèn luyện theo mẫu: Là phương pháp thông qua những
mẫu cụ thể về lời nói hoặc mô hình lời nói, giáo viên hướng dẫn học sinh tìm
hiểu đặc điểm của mẫu, cơ chế tạo mẫu, biết cách tạo ra những lời nói theo
định hướng của mẫu. Mẫu là một phương tiện để học sinh được tận mắt nhìn
một cách tường minh mẫu chứ không chỉ phải nghe qua.
- Phương pháp phân tích ngôn ngữ: Bản chất của phương pháp này là
học sinh dưới sự tổ chức và hướng dẫn của giáo viên, tiến hành tìm hiểu các
hiện tượng ngôn ngữ, quan sát và phân tích các hiện tượng đó theo định
hướng của bài học để rút ra những nội dung lí thuyết hoặc thực hành cần ghi
nhớ. Đây là phương pháp có hiệu quả khi học sinh tìm hiểu những tri thức lí
thuyết mới hay tìm hiểu mối quan hệ giữa bản thân các yếu tố ngôn ngữ với
nhau. Các thao tác cơ bản tròn phân tích ngôn ngữ là: phân tích – phát hiện,
phân tích – chứng minh, phân tích – phán đoán, phân tích – tổng hợp.
Để tăng cường chất lượng giờ học tiếng Việt, khâu kiểm tra, đánh giá
cũng có những thay đổi quan trọng và đã trở thành một mắt xích của quá trình
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dạy học. Những kết quả của kiểm tra đánh giá là cơ sở để điều chỉnh nội dung
và phương pháp dạy học. Định hướng đổi mới kiểm tra đánh giá là đa dạng
hóa các loại hình kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng, coi kiểm tra
đánh giá như là một biện pháp kích thích hứng thú học tập môn Tiếng Việt.
Đối với việc dạy học từ Hán Việt, chúng tôi cũng tập chung và việc giúp học
sinh hiểu được nghĩa và nắm được giá trị phong cách của từ Hán Việt nhằm
đạt đến mục tiêu hiểu đúng và dùng đúng từ Hán Việt.
1.1.3. Cơ sở tâm lí học
Quan hệ của phương pháp dạy học Tiếng Việt và Tâm lí học, đặc biệt
là tâm lí học lứa tuổi rất chặt chẽ. Không có kiến thức về quá trình tâm lí
người nói chung và tâm lí trẻ em lứa tuổi tiểu học nói riêng thì không thể
giảng dạy tốt và phát triển ngôn ngữ cho học sinh.
Phương pháp dạy học Tiếng Việt vận dụng rất nhiều kết quả của Tâm lí
học. Đó là các quy luật tiếp thu tri thức, hình thành kĩ năng kĩ xảo. Người thầy
cần biết sản phẩm lời nói được sản sinh ra như thế nào, quá trình học tập được
thiết lập từ những yếu tố nào, khái niệm ngữ pháp được hình thành ở trẻ em ra
sao, vai trò của ngôn ngữ trong trong sự phát triển tư duy ra sao, kĩ năng nói
viết được hình thành như thế nào… Những nghiên cứu tâm lí học cho phép
xác định mức độ vừa sức của tài liệu học tập.
Quá trình dạy học tiếng Việt và từ Hán Việt luôn chịu ảnh hưởng sâu
sắc bởi những quy luật tâm lí của học sinh. Những quy luật ấy đã được nghiên
cứu và tìm hiểu một cách sâu sắc ở bộ môn tâm lí học – một trong những tiền
đề quan trọng của việc dạy học từ Hán Việt cũng như dạy học Tiếng Việt. Ta
có thể xem việc tiếp nhận từ Hán Việt của học sinh cũng là một hoạt động với
đối tượng là các nội dung tri thức và các kĩ năng sử dụng từ Hán Việt, chủ thể
là học sinh và thực hiện hoạt động bằng các cách nhất định thông qua công cụ
học tập.
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Ở cấp tiểu học học sinh chủ yếu phát triển tư duy trực quan, sinh động
cụ thể cảm tính. Các em nhận thức các nội dung tri thức ở mức độ đơn giản dễ
hiểu. Và thao tác chủ yếu dừng lại ở mức nhận biết.
Ở cấp THCS và THPT : theo từng lớp học, tư duy trừu tượng và khái
quát hóa bắt đầu phát triển. Các em biết phân tích vấn đề, quá trình tự nhận
thức, phát triển, học sinh có thể chủ động chiếm lĩnh tri thức, tổng kết khái
niệm dưới sự định hướng của giáo viên.
Những hiểu biết về đặc điểm nhận biết của học sinh sẽ giúp chúng tôi
trong việc lựa chọn và đề xuất một số biện pháp dạy học từ Hán Việt phù hợp
với đối tượng học sinh tiểu học.
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Vài nét về địa hình khảo sát
1.2.1.1. Lịch sử hình thành
Thành phố Sơn La trước năm 2008 là thị xã Sơn La. Địa phận thị xã
Sơn La được chia ra từ châu Mường La. Châu Mường La xưa kia có 5 mường
phìa: mường phìa Mường La hay còn gọi là Chiềng An(1), mường phìa Mường
Bú (Chiềng Biên); mường phìa Mường Trai (Chiềng Nghiêm); mường phìa
Mường Chiến (Ngọc Chiến) và mường phìa Mường Chùm. Mường phìa
Chiềng An còn gọi là Mường phìa trong, là nơi châu mường đóng. Các
mường phìa khác là Mường phía ngoài. Như vậy, lãnh thổ Thị xã là mường
phìa Chiềng An, một trong năm mường phìa của châu Mường La ngày xưa.
Năm 1955, khu tự trị Tây Bắc được thành lập, các cơ quan khu tạm thời
đóng trụ sở tại thị trấn Thuận Châu. Năm 1959, theo đề nghị của Ban Chấp
hành Khu ủy Tây Bắc và ủy ban hành chính Khu tự trị Thái - Mèo, Quốc hội
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chuẩn y cho khu xây dựng hạ tầng cơ sở ở
thị trấn châu Mường La thành đơn vị hành chính cấp thị xã đầu tiên ở khu Tây
Bắc, đồng thời trụ sở các cơ quan khu chuyển về đây. Ngày 26-10-1961, theo
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Quyết định số 173-CP của Hội đồng Chính phủ, thị xã Sơn La - thị xã đầu
tiên của miền Tây Bắc thành lập. Nơi đây trở thành trung tâm chính trị, kinh
tế, văn hóa - xã hội của Khu tự trị Tây Bắc. Lúc bấy giờ địa bàn thị xã Sơn La
bao gồm: Thị trấn Chiềng Lề(4), xã Chiềng Cơi, bản Họ Hẹo và bản Lầu của
xã Chiềng An thuộc châu Mường La.
1.2.1.2. Vị trí địa lí
Thành phố Sơn La nằm ở tọa độ 21015' - 21031' Bắc và 103045' 104000' Đông, cách Hà Nội khoảng 320 km về phía Tây Bắc. Phía Tây và
phía Bắc giáp huyện Thuận Châu, phía Đông giáp huyện Mường La, phía
Nam giáp huyện Mai Sơn. Quốc lộ 6 đi qua thành phố, nối thành phố
với thành phố Điện Biên Phủ và thành phố Hòa Bình.
1.2.1.3. Địa hình
Thành phố Sơn La có địa hình chia cắt phức tạp, núi đá cao xen
lẫn đồi, thung lũng, lòng chảo. Diện tích đất canh tác nhỏ hẹp, thế đất dốc
dưới 250 chiếm tỷ lệ thấp. Một số khu vực có các phiêng bãi tương đối bằng
phẳng thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, tập trung ở các xã Chiềng Ngần,
Chiềng Đen, Chiềng Xôm và phường Chiềng Sinh. Độ cao bình quân từ 700 –
800 m so với mực nước biển.
1.2.1.4. Khí hậu
Khí hậu thành phố chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa
hè nóng ẩm, mưa nhiều; mùa đông khô lạnh, ít mưa.
Do địa hình nghiêng dốc, nên vào các tháng này thường có lũ lụt, đất bị
rửa trôi mạnh, bạc màu nhanh.
Mùa khô kéo dài cộng với gió Tây khô nóng gây thiếu nước nghiêm
trọng, ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển kinh tế đặc biệt sản xuất nông lâm nghiệp gặp rất nhiều khó khăn.
Từ tháng 3 đến tháng 4 còn chịu ảnh hưởng của gió Tây (nóng và khô).
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Một số khu vực của thành phố còn bị ảnh hưởng của sương muối từ tháng
12 đến tháng 1 năm sau.
1.2.1.5. Kinh tế - xã hội
Thành phố Sơn La là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá, giáo dục,
y tế của cả tỉnh, có hệ thống giao thông đường bộ khá thuận lợi tạo điều kiện
cho thành phố trong việc giao lưu thông thương hàng hoá, trao đổi thông tin
kỹ thuật, tiếp thu các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và khả năng thu
hút vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.
Tại Thành phố Sơn La có trường Đại học Tây Bắc, bệnh viện đa khoa
khu vực 500 giường. Hiện nay, thành phố đang triển khai xây dựng khu đô thị
Chiềng Ngần nằm trên địa bàn xã Chiềng Ngần.
1.2.2. Nội dung dạy học từ Hán Việt trong chương trình phổ thông
Có thể thấy nội dung dạy học về từ Hán Việt được triển khai theo
nguyên tắc đồng tâm, lặp lại có nâng cao ở từng cấp học.
- Lớp 4 và lớp 5: Học sinh bước đầu làm quen với một số từ Hán Việt
theo chủ điểm tự nhiên, xã hội con người .
- Lớp 6: Từ Hán Việt vẫn chưa đực triển khai ở một bài học độc lập
nhưng học sinh đã có khái niệm cơ bản về từ Hán Việt. yêu cầu cần đạt dùng
lại ở mức độ :
+ Hiểu thế nào là từ Hán Việt
+ Hiểu nghĩa và biết cách sử dụng một số từ Hán Việt thông dụng
+ Biết nghĩa 50 yếu tố Hán Việt thông dụng xuất hiện trong các tác
phẩm văn học ở lớp 6.
- Lớp 7: Học sinh đã được cung cấp đầy đủ các kiến thức về từ Hán
Việt cũng như kĩ năng sử dụng từ Hán Việt.
- Lớp 8 và lớp 9: Yêu cầu với học sinh là nhận biết các từ Hán Việt
thông dụng trong các văn bản đã học. Biết nghĩa 50 yếu tố Hán Việt thông
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dụng xuất hiện trong các văn bản học ở lớp 8, 50 yếu tố Hán Việt thông dụng
trong các văn bản học ở lớp 9.
Học sinh hiểu một số từ và yếu tố Hán Việt thường dùng để cấu tạo từ
trong các văn bản học ở lớp 10, 11.
1.2.3. Tổng quan từ Hán Việt trong sách Tiếng Việt ở tiểu học
Chương trình tiếng Việt tiểu học được biên soạn có tính hệ thống, nằm
trong chương trình chung Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn. Tiếng Việt bao
gồm nhiều phân môn, nhằm trang bị nhiều kiến thức rộng (Tiếng Việt, Làm
văn, Văn học) và hình thành các kỹ năng: Đọc, viết, nghe, nói. Tiếng Việt được
dạy theo nhiều chủ điểm, từ chủ điểm gia đình đến chủ điểm xã hội, từ chủ
điểm nông thôn, miền núi tới chủ điểm thành phố, các chủ điểm về những hoạt
động học tập, lao động sản xuất, đạo đức nhân cách con người tới những chủ
điểm về ước mơ khám phá sáng tạo tương lai… Cho nên, các lớp từ ngữ được
đưa vào sách tiếng Việt với một số lượng phong phú, thuộc nhiều lĩnh vực khác
nhau, trong đó có lớp từ Hán Việt. Mặc dù kiếm thức về từ ngữ Hán Việt đến
Tiếng Việt 4,5 mới trực tiếp được giảng dạy nhưng từ ngữ Hán Việt được đưa
vào sách tiếng Việt, trong các phân môn nó lại bắt đầu từ sách lớp 1, và số
lượng cứ tăng dần.
Theo thống kê ban đầu, từ ngữ Hán Việt trong sách Tiếng Việt 2 là trên
320 đơn vị, đến Tiếng Việt 4 là hơn 450 đơn vị, Tiếng Việt 5 là hơn 570 đơn
vị. Từ ngữ Hán Việt trong sách Tiếng Việt các lớp tiểu học nhìn chung là
những từ ngữ thông dụng, phần lớn có nội dung ngữ nghĩa gắn với nội dung
chủ điểm của sách. Ngoài phần bài tập luyện từ và câu, các từ ngữ Hán Việt
xuất hiện trong các văn bản tập đọc, chính tả, kể chuyện, tập làm văn đều
được các soạn giả sách giải thích nghĩa hoặc tạo ngữ cảnh để học sinh tự hiểu.
Qua khảo sát số lượng từ ngữ Hán Việt trong Tiếng Việt lớp 4, chúng
tôi thu thập được trên 450 từ Hán Việt. Cụ thể là: Có 168 từ Hán Việt trong
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phân môn tập đọc và 75 từ trong các bài từ ngữ, số từ còn lại nằm ở trong các
phân môn khác như: Ngữ pháp, Chính tả, Tập làm văn...
Đối với số lượng từ Hán Việt trong sách giáo khoa Tiếng Việt 5, chúng
tôi thu thập được trên 570 từ Hán Việt. Đặc điểm từ ngữ Hán Việt trong Tiếng
việt lớp 5 về cơ bản giống với Tiếng việt 4 nhưng số lượng từ Hán Việt có nội
dung ngữ nghĩa tương đối khó, và nhiều hơn các lớp dưới. điều này là do bộ
môn Tiếng việt lớp 5 có nhiều chủ điểm có nội dung khá trừu tượng như chủ
điểm quyền và bổn phận ; trật tự an ninh ; truyền thống; công dân…cho nên
các từ ngữ Hán Việt nằm trong các chủ điểm đó cũng có nội dung ngữ nghĩa
ít nhiều mới mẻ và gây khó khăn đối với học sinh.
Từ đó, chúng tôi cũng nhận thấy tỉ lệ từ Hán Việt được giải nghĩa quá
thấp so với vốn từ đọc cung cấp. Điều này làm cho sự tiếp nhận của học sinh
khó khăn hơn. Từ Hán Việt là loại từ khó hiểu, không được giải nghĩa, học
sinh khó nắm được nghĩa của chúng, không nắm được nội dung bài học. Chất
lượng học không cao.
Tuy vậy, mức độ giải nghĩa từ Hán Việt nói chung chính xác, phù hợp
với ngữ cảnh mà nó được dùng.
Ví dụ 1: “Trường Sơn” (“Việt Nam thân yêu” của Nguyễn Đình Thi)
tên gọi dãy núi chạy dài miền Trung nước ta.
Ví dụ 2: “Trung thu” (“Trung thu độc lập” của Thép Mới). Tết của trẻ
em vào đêm rằm tháng tám (âm lịch).
Ví dụ 3: “Bổ nhiệm” (“Quà tặng cha” của Lê Nguyên Ngọc – Phan
Ngọc Toàn dịch), được cử một chức vụ nào đó trong bộ máy chính quyền.
Ví dụ 4: “Thiên lý” (“Về thăm bà” của Thạch Lam) : Một giống cây
leo, hoa thơm màu vàng nhạt, nở thành chùm, thường trồng ở trước nhà làm
cảnh.
Ví dụ 5: “Hòa” (“Trên hồ Ba Bể” của Hoàng Trung Thông) hòa chung
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một nhịp hưởng ứng. Ý trong bài, tiếng gió, tiếng lòng, tiếng chim, hòa nhịp
với nhau.
Ví dụ 6: “Đại lộ” (“Âm thanh thành phố” của Tô Ngọc Hiến) đường
lớn ở thành phố.
Ví dụ 7: “Độc đáo” (“Thị trấn Cát Bà” của nhiều tác giả) có tính chất
riêng biệt đặc sắc.
Như vậy, từ những ví dụ được lấy ra từ sách giáo khoa ở trên ta thấy nó
chính xác và phù hợp với ngữ cảnh của từng bài tập đọc. Đây là ưu điểm mà
chúng ta phải công nhận, những từ được giải nghĩa sẽ giúp các em hiểu nghĩa
của từ trong văn cảnh gắn với tác phẩm.
Nhận xét:
Từ thực trạng dạy và học từ Hán Việt hiện nay chúng ta thấy được
chương trình học ở bậc đại học không sát với chương trình học ở Tiểu học. Số
lượng từ Hán Việt có trong chương trình sách giáo khoa lớp 4,5 đã khá phù
hợp với lứa tuổi của các em, nhưng theo chúng tôi thì ta có thể bổ sung thêm
một số từ ngữ Hán Việt nữa để trau dồi, mở mang thêm vốn từ, sự hiểu biết
cho các em học sinh tiểu học. Đồng thời, chúng tôi mong muốn các soạn giả
giải nghĩa từ Hán Việt nhiều hơn.
1.2.4. Thực trạng dạy học từ Hán Việt hiện nay
1.2.4.1. Thực trạng giảng dạy ở bậc đại học tiểu học so với chương
trình ở tiểu học
Ở bậc đại học, sinh viên được cung cấp kiến thức từ Hán Việt thông
qua một số môn học như: Môn Tiếng Việt 1, Phương pháp dạy học tiếng Việt.
Nhưng những kiến thức mà sinh viên được cung cấp về từ Hán Việt chỉ được
lồng ghép trong các môn học Tiếng Việt nói trên, chứ không được đào tạo
chuyên sâu về từ Hán Việt thông qua một môn học riêng biệt. Vì vậy, khả
năng giải nghĩa từ Hán Việt để học sinh hiểu với nhu cầu học từ Hán Việt của
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học sinh tiểu học là chưa đáp ứng được. Hơn thế giải nghĩa từ Hán Việt ở bậc
đại học chủ yếu là dùng các phương pháp chiết tự, thuyết minh cấu tạo...
Ví dụ, giải nghĩa ở trường đại học để hiểu nghĩa của từ “giải quyết”,
sinh viên được học dùng phương pháp chiết tự để giải nghĩa như sau:
Giải là cởi các nút đang bị thắt (cởi là âm cổ của giải). Quyết là vét chỗ
nước đọng làm cản bước đi. Vì vậy giải quyết chỉ việc xử lý những gì đang
còn vướng mắc.
Còn ở tiểu học, giáo viên cung cấp từ Hán Việt cho học sinh lại phải
dựa vào các chủ đề theo cấu trúc chương trình sách giáo khoa Tiểu học. Ví dụ,
để giúp cho học sinh hiểu được nghĩa của từ “nhân hậu” giáo viên không thể giải
nghĩa như khi được học vì giải nghĩa như khi mình được học ở trường tiểu học
học sinh chắc chắn không hiểu. Vì vậy phải lồng ghép từ trong chủ để “đoàn kết
nhân hậu” thông qua các bài dạy về tinh thần đoàn kết và lòng nhân hậu như bài:
Nàng tiên ốc, Truyện cổ nước mình,... từ đó giáo viên mới khái quát lên cho học
sinh hiểu thế nào là lòng “nhân hậu”.
Việc giải nghĩa từ Hán Việt ở đại học và khi dạy cho học sinh tiểu học
còn có độ chênh nhất định. Vì vậy, giáo viên khi ra trường tiểu học đôi khi
giảng giải từ Hán Việt mà học sinh không hiểu hoặc không biết cách làm cho
học sinh hiểu về từ cần truyền đạt.
1.2.4.2. Thực trạng dạy học từ Hán Việt ở trường tiểu học nói chung và
dạy học từ Hán Việt ở lớp 4,5 nói riêng
Từ ngữ Hán Việt dạy cho học sinh tiểu học được thực hiện bằng nhiều
hình thức khác nhau, như cung cấp vốn từ thông qua các văn bản được dạy
trong các giờ tập đọc, chính tả, kể chuyện, tập làm văn, qua mục giải thích
nghĩa từ, qua bài tập rèn luyện v. v. Vốn từ ngữ Hán Việt trong sách Tiếng
Việt tiểu học chủ yếu là những từ ngữ thông dụng liên quan đến các chủ điểm,
thường được dùng trong đời sống. Vốn từ đó được cung cấp chung cùng vốn
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từ tiếng Việt. Chúng ta có thể hình dung sơ bộ đặc điểm của lớp từ Hán Việt
thông qua phần Mở rộng vốn từ trong sách Tiếng Việt 4,5. Thông qua phần
học này ít nhiều chúng ta có thể thấy được mức độ hiểu biết nghĩa, khả năng
sử dụng từ Hán Việt của học sinh tiểu học cũng như phương pháp dạy học mà
giáo viên áp dụng.
Ví dụ: Bài tập thứ nhất sử dụng hình thức cho các từ khác nhau, tìm
hiểu nghĩa của từ dựa vào nghĩa yếu tố và quan hệ giữa chúng. Cụ thể:
Bài tập trong phần Mở rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng
Xếp các từ trong ngoặc đơn thành hai nhóm dựa theo nghĩa của tiếng
trung (trung bình, trung thành, trung nghĩa, trung thực, trung thu, trung hậu,
trung kiên, trung tâm).
a, Trung có nghĩa là “ở giữa”.

M : Trung thu

b, Trung có nghĩa là “một lòng một dạ”. M : Trung thành
Hay: Bài tập trong bài Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác [7.Tr56]:
Xếp các từ có tiếng hữu sau đây thành hai nhóm a và b:
a, Hữu có nghĩa là ‘bạn bè”.

M : hữu nghị

b, Hữu có nghĩa là ‘có’.

M : hữu ích

Bài tập thứ hai cho văn bản (ngữ cảnh) có từ Hán Việt, kiểm tra khả
năng nhận diện và hiểu nghĩa từ Hán Việt của học sinh qua ngữ cảnh. Trong
đoạn văn bản, vị trí của các từ Hán Việt đã được bỏ trống, yêu cầu học sinh
dựa vào ngữ cảnh để xác định đúng vị trí của các từ đó. Cụ thể:
Bài tập trong phần Mở rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng
Chọn từ thích hợp cho trong ngoặc đơn để điền vào ô trống trong đoạn
văn sau:
Ai cũng khen bạn Minh, lớp trưởng lớp em, là con ngoan trò giỏi. Minh
phụ giúp bố mẹ nhiều việc nhà, nhưng luôn đi học đúng giờ, làm bài đầy đủ,
chưa bao giờ để ai phiền trách điều gì. Cô chủ nhiệm lớp em thường bảo:
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“Minh là học sinh có lòng ( )”. Là học sinh giỏi nhất trường nhưng Minh không
( ). Minh giúp đỡ các bạn học kém rất nhiệt tình và có kết quả, khiến những bạn
hay mặc cảm, ( ) nhất cũn dần dần thấy ( ) hơn vì học hành tiến bộ. Khi phê
bình, nhắc nhở những bạn mắc khuyết điểm, Minh có cách góp ý rất chân tình,
nên không làm bạn nào ( ). Lớp 5A chúng em rất ( ) về bạn.
Hay: Bài tập trong bài Mở rộng vốn từ: Công dân [8, 28]
Dựa vào nội dung câu nói vủa Bác Hồ “các vua Hùng đã có công dựng
nước bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. ", em hãy viết một đoạn văn
khoảng 5 câu nói về nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc của mỗi công dân.
1.2.5. Thực trạng dạy từ Hán Việt ở trường tiểu học thành phố Sơn
La
Luận văn đi vào tìm hiểu, khảo sát và đánh giá thực trạng dạy học từ
Hán Việt lớp 4,5 nhằm tìm hiểu nguyên nhân, từ đó đề xuất các biện pháp
nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc dạy học từ Hán Việt cho học sinh
lớp 4,5.
1.2.5.1. Hình thức khảo sát
- Dự giờ giáo viên trong giờ dạy phân môn tập đọc và phân môn luyện
từ và câu
- Sử dụng phiếu hỏi với giáo viên: Những hiểu biết về từ Hán Việt,
phương pháp dạy học từ Hán Việt. (phụ lục số 1)
- Bài test đánh giá kết quả học tập từ Hán Việt dành cho học sinh lớp 4.
(phụ lục số 3)
- Bài test đánh giá kết quả học tập từ Hán Việt dành cho học sinh lớp 5.
(phụ lục số 4)
1.2.5.2. Kết quả khảo sát
Kết quả điều tra bằng phiếu hỏi đối với giáo viên. (phụ lục số 2)
Kết quả điều tra bằng bài tập của học sinh ở 3 trường tiểu học ở thành
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phố Sơn La. Tổng số bài khảo sát 180 bài
Bảng 2.1. Bảng phân phối mức độ kết quả bài tets kết quả học tập từ
Hán Việt học sinh lớp 4.
Các mức điểm
Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

(9 – 10điểm)

(7 – 8 điểm)

(1 – 4 điểm)

SB

%

SB

%

SB

%

25

14

121

67

34

19

Như vậy: Số bài

Hoàn thành tốt

14 %

Hoàn thành

67 %

Chưa hoàn thành 19%
Từ bảng số liệu ta có biểu đồ:

Biểu đồ 2.1. Thể hiện tỉ lệ các bài kiểm tra theo chất lượng
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Bảng 2.2. Bảng phân phối mức độ kết quả bài tets kết quả học tập từ
Hán Việt học sinh lớp 5.
Các mức điểm
Chưa hoàn thành
(1 – 4 điểm)

Hoàn thành tốt
(9 – 10điểm)

Hoàn thành
(5 – 8 điểm)

SB

%

SB

%

SB

%

29

16

118

66

33

18

Như vậy: Hoàn thành tốt

16 %

Hoàn thành

66 %

Chưa hoàn thành

18%

Từ bảng số liệu ta có biểu đồ:

Biểu đồ 2.2. Thể hiện tỉ lệ các bài kiểm tra theo chất lượng
1.2.5.3. Đánh giá thực trạng dạy học từ Hán Việt của giáo viên và học
sinh lớp 4,5
a, Giáo viên
Qua việc dự giờ và căn cứ vào kết quả của phiếu điều tra, chúng tôi
nhận thấy:
Đa số giáo viên đã có ý thức trong việc chuẩn bị cho giờ dạy, truyền đạt
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kiến thức cho học sinh nhiệt tình, hăng say. Trong quá trình dạy học các giáo
viên được khảo sát đã nắm được một số phương pháp dạy cũng như giải nghĩa
từ Hán Việt. Đây là tiền đề để giáo viên triển khai bài dậy một cách khoa học.
nhờ có điều kiện thuận lợi giáo viên cũng đã triển khai bài dạy bằng công
nghệ giúp bài học trở lên sinh động và hấp dẫn. Giáo viên đã phân phối thời
gian giảng dạy khá hợp lí phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học sinh
cấp tiểu học. giáo viên biết cách phối hợp các phương pháp giảng dạy như:
vấn đáp, thảo luận nhóm, thuyết trình… những điều này đã cho thấy nhiều
giáo viên đã bắt nhịp được với tinh thần đổi mới của phương pháp dạy học
hiện đại, lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm, biết điều khiển và
hướng dẫn học sinh phát huy tính tích cực, chủ động trong việc tiếp nhận từ
Hán Việt.
Bên cạnh những thành công trong việc dạy, học từ Hán Việt ở trên, đội
ngũ giáo viên cũng bộc lộ một số điểm yếu nhất định. Về mặt nhận thức, vẫn
còn một số giáo viên chưa đặt vấn đề dạy cho học sinh kĩ năng sử dụng từ
Hán Việt. Không ít giáo viên vẫn nặng nề tư tưởng dạy học chỉ cung cấp vốn
từ cho học sinh. Vì thế nguyên tắc đảm bảo thực hành giao tiếp trong quá
trình dạy học vẫn chưa được đảm bảo.
Giáo viên chưa có ý thức đưa việc dạy học vào những tình huống giao
tiếp cụ thể gần gũi với học sinh. Kết quả là giờ học trôi qua hết sức căng
thảng và nặng nề. Học sinh không hứng thú với bài giảng vì các nội dung
được tìm hiểu phần lớn xa lại với thực tế giao tiếp của học sinh. Điều này
khiến cho hoạt động giao tiếp bằng từ Hán Việt mới chỉ được tiến hành ở giai
đoạn tiếp nhận, lĩnh hội mà chưa có giai đoạn sản sinh. Quá trình tiếp nhận
một chiều này khiến cho bài dạy mang nặng tính lí thuyết và thiếu hiệu quả.
Bên cạnh đó, nhiều giáo viên chưa ý thức việc dạy từ Hán Việt trong giờ đọc
hiểu.
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Qua phiếu điều tra chúng ta thấy được số giáo viên sử dụng từ điển hán
Việt trong các giờ lên lớp chiếm tỉ lệ rất nhỏ, vấn đề này rất cần lưu ý vì khi
dạy học mà giáo viên không sử dụng từ điển mầ chỉ dự vào vốn kiến thức ít ỏi
của mình thì chất lượng sẽ không được dảm bảo.
Đời sống của một bộ phận giáo viên còn rất khó khăn điều này đã gây
ảnh hưởng rất lớn đến công tác giảng dạy học sinh. Đời sống khó khăn vì vậy
giáo viên không có thời gian tập trung bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của
mình.
b, Học sinh
Nhiều học sinh đã nhận biết các từ Hán Việt một cách chính xác, biết
đặt câu với các từ Hán Việt với nhiều nội dung phong phú. Biết giải nghĩa
một số từ Hán Việt theo đúng yêu cầu
Tuy nhiên những nhược điểm còn lớn hơn rất nhiều so với những gì các
em đã đạt được. Trong nội dung chương trình, đây vẫn là phần học mà các em
cảm thấy khó và không hứng thú. Việc hiểu nghĩa của từ Hán Việt với các em
còn rất khó khăn do khoảng cách lịch sử với đời sống hiện đại. Các từ Hán
Việt thường mang tính bác học, khó hiểu. Học sinh thường chỉ nắm được
nghĩa của một từ một cách mơ hồ chứ không nắm được nghĩa chính xác của
từ cũng như yếu tố trong từ. Do vậy việc hiểu nghĩa của từ với các em vô
cùng quan trọng.
1.2.5.4. Nguyên nhân thực trạng
Thực trạng dạy học từ Hán Việt với những bất cập và hạn chế ở trên
chủ yếu xuất phát từ những lí do cơ bản sau:
Do phân phối chương trình chưa thực sự hợp lí, lượng kiến thức về từ
Hán Việt thì khá nhiều, ngược lại thời gian dành cho nó thì vẫn còn rất ít.
Điều này yêu cầu giáo viên cần phải tiến hành dạy kết hợp dạy từ Hán Việt ở
tất cả các phân môn.
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Giáo viên vẫn phụ thuộc phần lớn vào sách giáo khoa, sách giáo viên
vẫn chưa tích cực trong việc tìm tòi, trao đổi kinh nghiệm để có các biện pháp
và hình thức dạy học mới. Bên cạnh đó trình đọ hiểu biết về từ hán Việt của
giáo viên còn hạn chế nên việc giáo viên không thể truyền tải hết lượng kiến
thức yêu cầu là điều tất yếu.
Học sinh thì không hứng thú với bài học về từ Hán Việt là do vốn từ
Hán Việt của các em còn hạn chế. Việc lúng túng của học sinh trong việc
nhận biết và sử dụng từ Hán Việt cũng khiến các em thấy hoang mang làm
giảm hứng thú học tập của các em.
Giáo viên chưa có những hình thức tổ chức giảng dạy từ Hán Việt
mang tính tích cực: Chẳng hạn như các trò chơi trong các buổi sinh hoạt ngoại
khóa hay các hình thức thảo luận nhóm khi cho học sinh làm bài tập về từ
Hán Việt.
Tiểu kết chương 1
Ở chương I của luận văn, chúng tôi đã tiến hành hệ thống hóa những
vấn đề về cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của việc giảng dạy từ Hán Việt cho
học sinh tiểu học. Cơ sở lí luận giúp chúng ta biết được khái niệm, cấu
tạo,nghĩa của từ, giáo trị phong cách, cách phân loại cũng như cơ chế giải
nghĩa của từ Hán Việt, ngoài ra chúng tôi còn tìm hiểu về nguyên tắc, phương
pháp dạy học Tiếng việt cũng như đặc điểm tâm lí của học sinh tiểu học. Tiến
hành điều tra, khảo sát thực tiễn kết quả học tập của học sinh lớp 4,5 một số
trường tiểu học giúp chúng ta có cái nhìn chính xác về thực trạng, những tồn
tại và hạn chế của phương pháp dạy học từ Hán Việt đang được sử dụng. Qua
phân tích và tìm hiểu nguyên nhân thực trạng, chúng tôi có cơ sở tin cậy và
khách quan để đưa ra các hướng dạy học từ Hán Việt hiệu quả và phù hợp
hơn. Và điều này sẽ được làm sáng tỏ trong chương 2 của luận văn.
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CHƯƠNG 2: BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC
TỪ HÁN VIỆT CHO HỌC SINH LỚP 4, 5
Biện pháp theo nghĩa chung nhất là cách thức tiến hành để giải quyết
một vấn đề cụ thể. Biện pháp giáo dục là cách thức tổ chức hoạt động giáo
dục, được xây dựng theo một trình tự nhất định để nhà giáo dục tiến hành
những tác động sư phạm đến người được giáo dục nhằm hoàn thiện nhân
cách.
Việc đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học từ Hán
Việt cho học sinh lớp 4, 5 thành phố Sơn La cần đảm bảo một số yêu cầu nhất
định.
2.1. Các yêu cầu của việc dạy từ Hán Việt cho học sinh
2.1.1. Yêu cầu phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của học sinh tiểu học
Mỗi lứa tuổi có những đặc điểm tâm sinh lí riêng. Học sinh tiểu học là
lứa tuổi mà tâm sinh lí có nhiều sự thay đổi nhất. Vì vậy khi đưa ra bất cứ một
biện pháp giáo dục hay giảng dạy nào chúng ta cũng cần chú ý đến điều này.
Nguyên tắc này đòi hỏi khi đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng dạy học từ
Hán Việt phải chú ý đến đặc điểm tâm – sinh lí của các em như: đặc điểm
nhận thức, đặc điểm ngôn ngữ, vốn tiếng Việt, kinh nghiệm sống, hứng thú
học tập … để lựa chọn và đưa ra những biện pháp phù hợp.
2.1.2.Yêu cầu chú ý đến trình độ tiếng mẹ đẻ của học sinh
Sự vận dụng nguyên tắc này khi dạy Tiếng Việt với tư cách là tiếng mẹ
đẻ và với tư cách là ngôn ngữ thứ hai có khác nhau.
Trước hết, với những học sinh người Việt, khi nghiên cứu Tiếng Việt,
học sinh tiếp xúc với một đối tượng quen thuộc, gắn bó trực tiếp với cuộc
sống hàng ngày của các em. Trước khi đến trường các em đã nắm hai dạng
hoạt động nói và nghe. Các em đã có một vốn từ và quy tắc ngữ pháp nhất
định. Vì vậy, cần phải điều tra, nắm vững vốn tiếng việt của học sinh theo
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từng lớp từng vùng khác nhau để hoạch định nội dung, kế hoạch và phương
pháp dạy học. Đó là, yêu cầu thứ nhất của việc thực hiện nguyên tắc, yêu cầu
thứ hai là phải phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong giờ học
Tiếng Việt. Yêu cầu thứ ba là giáo viên cần hệ thống hoá, phát huy những
năng lực tích cực của học sinh hạn chế và xoá bỏ những mặt tiêu cực về lời
nói của các em trong quá trình học tập. Ví dụ, chú trọng dạy phong cách viết
và dạng độc thoại là những phong cách và dạng lời nơi học sinh mới làm quen
lần đầu tiên khi đến trường. Chú ý chữa các lỗi phát âm địa phương đặc biệt
là các lỗi chính tả do phát âm địa phương.
Với những học sinh học tiếng Việt với tư cách là thứ tiếng thư hai, việc
vận dụng nguyên tắc này cũng rất quan trọng. Nếu tiếng mẹ đẻ có đặc điểm
giống tiếng việt thì học sinh cần sử dụng kinh nghiệm nói năng sang nói
Tiếng việt. Còn những điểm nào không giống thì xem là cản trở, cần làm so
sánh loại hình, nghiên cứu sự chuyển di tích cực và tiêu cực để có ứng dụng
trọng dạy học Tiếng Việt cho những đối tượng này.
2.1.3. Yêu cầu mục tiêu
Nguyên tắc này đòi hỏi các biện pháp đề xuất phải hướng đến việc cải
thiện tình hình học tập từ Hán Việt của học sinh, gắn với nội dung dạy từ ở
lớp 4, 5. Đồng thời nâng cao chất lượng dạy học và đổi mới công tác giảng
dạy trong giai đoạn hiện nay.
2.1.4. Yêu cầu khả thi
Nguyên tắc này đòi hỏi các biện pháp đưa ra phải đem lại hiệu quả thiết
thực trong việc khắc phục tình hình học từ Hán Việt của học sinh lớp 4, 5
thành phố Sơn La, nâng cao chất lượng dạy học từ Hán Việt và chất lượng
dạy học tiếng Việt nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung.
2.1.5. Yêu cầu giải nghĩa từ Hán Việt
Khi tìm hiểu bộ môn Tiếng Việt qua các phân môn, chúng tôi nhận thấy
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có một thao tác mà tất cả học sinh đều phải sử dụng khi gặp phải từ Hán Việt
đó là phân tích và giải nghĩa từ Hán Việt. Chỉ khi nào hiểu đúng nghĩa của từ,
các em mới có thể hiểu được các yếu tố trong từ.
Có thể thấy giải thích nghĩa của từ là một trong những khâu quan trọng
nhất của việc dạy từ trong nhà trường phổ thông bởi khi nào hiểu được nghĩa
của từ thì học sinh mới sử dụng đúng, sử dụng hay trong hoàn cảnh giao tiếp
nhất định.
Các cách thức giải nghĩa từ Hán Việt:
- Giải thích nghĩa của từ bằng cách cho học sinh tiếp xúc với sự vật,
hành động, tính chất hoặc xem các hình ảnh trong sách báo, ti vi, …tái hiện
những sự vật mà từ biểu thị.
- Đặt từ vào văn cảnh mà từ xuất hiện (câu, đoạn văn, lời nói cụ thể)
- Giải thích bằng cách đối chiếu với những từ đồng nghĩa hoặc trái
nghĩa.
- Giải nghĩa từ bằng cách thuyết minh yếu tố cấu tạo và quan hệ giữa
chúng.
Việc phân tích, giải nghĩa từ trong Tiếng Việt xu hướng chung là đặt từ
vào ngữ cảnh để giải nghĩa, đây là phương pháp giải nghĩa có thể coi là đơn
giản nhất với mọi đối tượng học sinh. Tuy nhiên, hầu hết học sinh học từ chỉ
hiểu được nghĩa đen chưa đi sâu tìm hiểu nghĩa bóng của từ vì vậy, học sinh
học sinh vẫn rất ngại tiếp xúc với các từ Hán Việt.
2.2. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy, học từ Hán Việt
2.2.1. Giải nghĩa từ Hán Việt
Có thể thấy giải thích nghĩa của từ là một trong những khâu quan trọng
nhất của việc dạy từ trong nhà trường phổ thông, bởi khi hiểu được nghĩa của
từ thì học sinh mới sử dụng đúng, sử dụng hay trong hoàn cảnh giao tiếp nhất
định. Chính vì vậy để nâng cao chất lượng dạy học từ Hán Việt, việc đầu tiên
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mà chúng ta cần làm là nắm chắc và hiểu rõ các phương pháp giải nghĩa từ.
Lâu nay khi đối lập từ Hán Việt với từ thuần Việt, chúng ta thường có
nói là từ Hán Việt có nguồn gốc từ tiếng Hán, khó hiểu, có nghĩa chung
chung. Từ Hán Việt khó hiểu không phải vì chúng có nguồn gốc là từ nước
ngoài mà là do khả năng hoạt động (tự do hay hạn chế), vị trí, trật tự xuôi hay
ngược của các yếu tố trong cấu tạo từ và do sức sản sinh của các yếu tố trong
từ và tần số sử dụng của các từ. Chính sự khó hiểu này mà việc dạy học từ
Hán Việt cần phải chú trọng đến các phương pháp giải nghĩa từ Hán Việt.
Dạy học từ Hán Việt ở trường tiểu học có thể vận dụng linh hoạt hoặc
phối kết hợp các phương pháp giải nghĩa cơ bản sau :
2.2.1.1. Giải nghĩa từ Hán Việt bằng cách thuyết minh nghĩa cấu tạo và
quan hệ giữa chúng
Mỗi yếu tố Hán Việt tuy đều viết ra bằng chữ Hán, có ý nghĩa nhưng
vai trò, khả năng hoạt động của các yếu tố trong tiếng Việt lại khác nhau, do
vậy phải có cách giải nghĩa khác nhau.
Như chúng ta đã biết, các yếu tố tiếng Hán khi vào tiếng Việt, chúng bị
đặt trong hai thế đối lập chủ yếu với các từ đồng nghĩa và đồng âm có sẵn
của tiếng Việt. Vì vậy mà dẫn đến kết quả, có những yếu tố gốc Hán thì hoạt
động tự do với tư cách là từ nhưng có những yếu tố gốc Hán lại hoạt động hạn
chế với tư cách là yếu tố của từ. Vấn đề đặt ra đối với dạy và học từ Hán Việt
trong tiếng Việt về nghĩa là: loại yếu tố Hán Việt nào thì phải giải nghĩa, và
giải nghĩa bằng cách nào?
a, Đối với các từ Hán Việt đơn tiết như: Đầu, tủy, óc, quan, dân, hổ,
báo, tùng, táo, lê, cấm, cấp, chúc, cao, lạnh, ác, độc , khổ, suy, tàn, tham... thì
chúng được sử dụng như các từ thuần Việt, đã trở nên quen thuộc dễ hiểu với
người Việt, do vậy khi dạy từ Hán Việt, với loại này chúng ta không cần giải
nghĩa.
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b, Đối với các từ Hán Việt đa tiết, thì đây là bộ phận từ vựng chiếm số
lượng tuyệt đại đa số trong lớp từ Hán Việt. Phần lớn các yếu tố trong từ đều
có nghĩa nhưng không có khả năng hoạt động tự do trong tiếng Việt, nên việc
hiểu đúng nghĩa của từ, ít nhiều phụ thuộc vào việc hiểu nghĩa các yếu tố
trong từ. Các từ loại này có đặc điểm về cấu tạo là chúng được tạo nên từ các
yếu tố có nghĩa độc lập. Trong tiếng Hán các yếu tố đó thường được dùng với
tư cách là từ. Cho nên việc nắm được nghĩa của từng yếu tố trong từ là rất
quan trọng.
Thuộc loại này thường là các từ như: Am tường, an khang, an tọa, âm
sắc, ân nghĩa, ân nhân, biện luận, biệt đãi, chỉnh đốn, chỉnh lí, nhãn quan, mĩ
quan, hưng vong, ngân khố, ngân phiếu... Từ Hán Việt cấu tạo theo kiểu này,
phải giải nghĩa thì học sinh mới thể hiểu một cách đầy đủ, chính xác. Có rất
nhiều cách giải nghĩa từ Hán Việt, cách đầu tiên mà người ta hay áp dụng đó
là giải nghĩa của từ qua nghĩa của các yếu tố trong từ. Phương pháp này
thường được mọi người quen gọi là “chiết tự”.
Dùng phương pháp “chiết tự” đối với phần lớn các từ ghép và thành
ngữ để tìm hiểu nghĩa của chúng theo cấu tạo.
Đây là phương pháp được sử dụng thường xuyên nhất – còn được gọi là
phương pháp “chiết tự”. Các từ đa tiết Hán Việt chiếm phần lớn số lượng từ
Hán Việt trong ngôn ngữ tiếng Việt và mỗi yếu tố cấu tạo nên từ không thể
hoạt động tự do nhưng lại có nghĩa độc lập. Trong tiếng Hán, các yếu tố đó
thường được dùng với tư cách là từ. Vì thế, việc nắm nghĩa của các yếu tố
trong từ là rất quan trọng. Với những loại từ Hán Việt cấu tạo theo loại này thì
phải giải nghĩa học sinh mới hiểu được từ một cách đầy đủ và chính xác. Tuy
nhiên muốn hiểu hoặc giải nghĩa của từ trước hết chúng ta cần hiểu được đặc
điểm cấu tạo từ và thành ngữ. Các từ đa tiết Hán Việt đa số được cấu tạo theo
phương thức ghép; thành ngữ Hán Việt là ngữ cố định cũng có cấu tạo như
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thành ngữ thuần Việt.
- Đối với từ ghép Hán Việt
+ Từ ghép đẳng lập:
Các yếu tố trong từ có vai trò ngữ pháp ngang nhau, nghĩa của chúng
cùng chỉ một phạm trù (hoặc cùng chỉ sự vật, hoặc cùng chỉ hoạt động, hoặc
cùng chỉ tính chất), nằm trong một trường nghĩa, có quan hệ đồng nghĩa, gần
nghĩa, liên quan với nhau, hoặc trái nghĩa nhau, vì thế mà nghĩa của chúng
hợp lại tạo cho từ có nghĩa khái quát. Tuy nhiên, nghĩa của từ không phải là
phép cộng đơn giản từ nghĩa của các yếu tố trong từ mà nó đã được cấu trúc
hóa, khái quát hóa, có thể theo hướng biểu trưng. Nắm được đặc điểm ấy để
từ chỗ giải thích nghĩa cụ thể của chúng, ta có thể hiểu đúng hơn về nghĩa của
từ trong thực tế sử dụng.
Ví dụ: Giang = sông, sơn = núi, giang sơn = sông núi, đất nước
Thảo = cỏ, mộc = cây, thảo mộc = cỏ cây nói chung
Vĩ = to lớn, đại = to, lớn, vĩ đại = rất lớn lao, cao cả
Ấu = trẻ con, non, trĩ = trẻ con, ấu trĩ = non nớt
Lai = đến, vãng = đi, qua, lai vãng = qua lại
Sinh = sống, tử = chết, sinh tử = sự sống và chết (nghĩa bóng: Hết sức
quan trọng quyết định sống còn) v.v.
+ Từ ghép chính phụ :
Yếu tố phụ đứng trước, yếu tố chính đứng sau (trật tự ngược): Khi giải
nghĩa từ, chúng ta cũng giải nghĩa từng yếu tố như loại từ ghép đẳng lập,
nhưng khi ghép thành nghĩa chung của từ thì lại phải bắt đầu từ nghĩa của yếu
tố chính (đứng sau).
Ví dụ: Quốc = nước, kì = cờ, quốc kì = cờ của một nước;
Thiên = trời, tử = con, thiên tử = con trời (vua);
Nhân = người, tâm = lòng, nhân tâm = lòng người;
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Nhãn = mắt, tiền = trước, nhãn tiền = trước mắt ;
Lạm = quá mức, dụng = sử dụng, lạm dụng = sử dụng quá mức.
Tương tự theo cách giải nghĩa như vậy, ta có thể giải thích gộp thành
một bước nhưng vẫn phải đúng trật tự.
Ví dụ: Hải phận = vùng biển;
Hải cảng = cảng biển;
Mĩ nhân = người đàn bà đẹp;
Mĩ cảnh = cảm thụ về cái đẹp;
Nguyên hình = hình thể vốn có;
Quốc văn = văn học của nước mình;
Quốc huy = huy hiệu tượng trưng của một nước;
Khổ chiến = chiến đấu gian khổ;
Lạm thu = thu quá mức v.v.
Yếu tố chính đứng trước, yếu tố phụ đứng sau (trật tự từ thuần Việt) :
Trình tự giải nghĩa kiểu này phải bắt đầu từ yếu tố đứng trước.
Ví dụ: Đại = thay, diện = mặt, đại diện = thay mặt;
Lưu = ở lại, giữ lại, ban = lớp, lưu ban = ở lại lớp.
Tương tự: Lưu danh (tiếng) = để lại tiếng thơm
Lưu niệm = để lại làm kỉ niệm
Phóng đại = làm to ra
Phóng sinh = tha mạng sống cho các loài vật
Mãn hạn = đủ hạn
Mãn khóa = hết khóa học
Thuyết minh = nói cho rõ
Thuyết lí = giảng giải lí lẽ
Thuyết phục = nói cho người ta tin theo
Trợ lực = tăng thêm sức
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Bất hiếu = không có hiếu
Bất hòa = không hòa thuận
Hữu hạn = có giới hạn nhất định
Như vậy với từ ghép Hán Việt, khi hiểu được nghĩa thì sẽ xác định
được từ Hán Việt thuộc loại chính phụ hay đẳng lập.
- Đối với thành ngữ Hán Việt
Ngoài các loại từ Hán Việt như nêu trên, trong từ vựng tiếng Việt còn
có một số lượng không ít các thành ngữ Hán Việt. Thành ngữ Hán Việt là
những ngữ cố định được tiếng Việt vay mượn tiếng Hán và đọc theo âm Hán
Việt. Cũng như từ Hán Việt, cấu tạo thành ngữ Hán Việt là theo quy tắc ngữ
pháp tiếng Hán. Việc giải nghĩa thành ngữ thường phức tạp hơn giải nghĩa từ;
tuy có một số thành ngữ, nghĩa của chúng được suy ra trực tiếp từ nghĩa của
các yếu tố tạo nên nó nhưng cũng có nhiều thành ngữ được dùng với nghĩa
bóng, nghĩa biểu trưng. Lại còn có một số thành ngữ được hình thành trên cơ
sở những câu chuyện dân gian. Trừ loại thành ngữ đặc biệt này, muốn nắm
được nghĩa của nó thì phải biết câu chuyện có liên quan, các loại thành ngữ
khác, về cơ bản, muốn giải nghĩa thì cũng phải bắt đầu từ việc hiểu, giải
thích nghĩa các yếu tố. Do đó, trong một chừng mực nhất định, chúng ta
vẫn có thể áp dụng cách giải nghĩa yếu tố.
Ví dụ: Hữu (có) sắc (màu sắc) vô (không có) hương (thơm) = có màu
sắc đẹp mà không có hương thơm;
Hữu (có) sinh (đẻ ra) vô (không có) dưỡng (nuôi nấng) = có sinh đẻ
mà không nuôi được.
Thành ngữ có thể có nghĩa bóng nhưng nghĩa bóng bao giờ cũng
được tạo ra trên cơ sở nghĩa đen, từ nghĩa của các yếu tố.
Ví dụ : Hữu (có) xạ (chất thơm) (lấy từ bừu con thú là xạ, hoặc cầy
hương) tự (mình, tự mình) nhiên (như vậy) hương (thơm), nghĩa đen là có
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chất thơm thì thơm tự nhiên; nghĩa bóng là có tài thì tự nhiên được biết đến.
Đồng (cùng) sàng (giường) dị (khác) mộng (mơ, chiêm bao), ngủ cùng
chung một giường mà có mộng khác nhau.
Thâm (sâu) căn (rễ) cố (bền) đế (cuống của hoa quả), nghĩa đen là rễ
sâu, cuống hoa là rất bền; nghĩa bóng là ăn sâu, bền chắc khó lòng thay đổi,
cải tạo.
Khuynh (nghiêng) quốc (nước) khuynh thành (nghiêng thành), nghĩa
đen là nghiêng nước nghiêng thành; nghĩa bóng là có sắc đẹp tuyệt vời v. v.
2.2.1.2. Giải nghĩa từ Hán Việt bằng cách đặt vào ngữ cảnh cụ thể
a, Đặt từ vào ngữ cảnh cụ thể
Trong tiếng Việt, có những từ Hán Việt, chúng ta không chỉ sử dụng
phương pháp thuyết minh nghĩa yếu tố cấu tạo và quan hệ giữa chúng là có
thể giải thích đúng nghĩa của từ. Bởi vì, có những từ, nghĩa của nó gắn với
điển tích, điển cố; có những từ, nghĩa gốc của các yếu tố trong từ đã mờ, hoặc
đã biến đổi nghĩa ; lại còn có những từ mà sự kết hợp ngữ nghĩa giữa các yếu
tố hoàn toàn chỉ có tính chất võ đoán, hoặc chỉ theo thói quen nào đó v.v.
Ví dụ: Phu nhân, nếu giải nghĩa theo kiểu chiết tự, phu là “chồng”,
nhân là “người”, phu nhân là “người chồng” thì sai. Hay như gia nhân nếu
giải nghĩa theo kiểu chiết tự thì sẽ có nghĩa là “người nhà” thực ra phải hiểu là
“người ở giúp việc trong nhà – đầy tớ trong nhà” mới đúng.
Ngoài ra cũng cần thấy một thực tế trong tiếng Việt, số lượng các yếu
tố Hán Việt đồng âm là rất lớn. Do vậy rất dễ nhầm lẫn yếu tố này với yếu tố
kia, nếu chỉ áp dụng phương pháp giải nghĩa yếu tố. Mặt khác còn có hiện
tượng một yếu tố Hán Việt có thể có nhiều nghĩa, trong một ngữ cảnh, chỉ có
một nghĩa cụ thể của nó được sử dụng mà thôi, vậy nên đó cũng là một khó
khăn đối với việc giải nghĩa từ Hán Việt.
Ví dụ: Phụ, ít nhất trong tiếng Việt hiện nay cũng có sáu yếu tố Hán
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Việt đồng âm có nghĩa khác nhau, trong đó có nhiều yếu tố đa nghĩa:
Phụ1 là yếu tố đa nghĩa, 1) ghé thêm, kèm them: phụ lục, phụ cấp
2) gần kề: phụ cận.
Phụ2 là yếu tố đa nghĩa, 1) mang, gánh vác, thí dụ đảm phụ, phụ trách,
2) cậy, thí dụ như tự phụ
3) bội bạc, đi ngược lại, thí dụ phụ bạc, phụ tình
4) thua, thí dụ thắng phụ.
Phụ3 nghĩa là cha: phụ hệ, phụ huynh, phụ vương.
Phụ4 là yếu tố đa nghĩa 1) vợ, thí dụ chinh phụ, mệnh phụ
2) đàn bà, thí dụ sản phụ, thiếu phụ, phụ nữ.
Phụ5 nghĩa là giúp, thí dụ phụ đạo, phụ tá.
Phụ6 nghĩa là con ngựa kéo đóng kèm mé ngoài xe (thời nhà Hán có
chức quan phụ mã đô úy, về sau ai lấy công chúa thì được phong chức này;
phụ mã vào tiếng Việt dần biến đổi thành phò mã (con rể vua).
Như vậy, ta có thể hình dung, công việc giải nghĩa từ Hán Việt rất phức
tạp, không phải với yếu tố nào cũng có thể áp dụng phương pháp “chiết tự”.
Ta có thể áp dụng phối hợp với nhiều phương pháp khác, một trong những
phương pháp đó là đặt từ trong ngữ cảnh cụ thể. Khi từ nằm trong ngữ cảnh,
nhờ quan hệ với những yếu tố đi kèm, nghĩa của từ cần xét sẽ được xác định:
Ví dụ, “ án” là một yếu tố đa nghĩa, nhưng qua các câu thơ khác nhau
trong truyện Kiều của Nguyễn Du, ta có thể xác định được từng nghĩa cụ thể
của nó:
“Sinh vừa tựu án thiu thiu
Dở chiều như tỉnh dở chiều như mê.”
Ta biết được “án” trong câu thơ trên có nghĩa là “cái bàn”. Còn “án”
trong câu thơ sau lại là “vụ phạm pháp, việc kiện tụng”:
“Một nhà hoảng hốt ngẩn ngơ
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Tiến oan dậy đất án ngờ lòa mây.”
Hay như “bạc” trong Kiều:
“Dù em nên vợ nên chồng
Xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên.”
Có nghĩa chỉ số phận mỏng manh, nghĩa này được dùng theo nghĩa trừu
tượng nhưng từ nghĩa gốc “mỏng” của “bạc” mà ra. Còn “bạc” trong câu
Kiều sau lại dùng theo nghĩa là nhạt nhẽo, bạc nghĩa, bạc tình:
“ Đã cam chịu bạc với tình
Tuổi xuân để tội một mình cho hoa?”
“Bạc” được dùng như trên là hai nghĩa của một từ Hán Việt đa nghĩa và
nó đồng âm với từ bạc thuần Việt sau đây, cũng được Nguyễn Du dùng trong
Truyện Kiều:
“Rành vâng diện hiến rành rành
Chuông vàng khánh bạc bên mình giở ra.”
“Bạc” được dùng như trên là chỉ một loại kim loại, cồn trong câu sau
lại có nghĩa là sắc trắng (như bạc):
“Cách năm mây bạc xa xa
Lâm Tri cũng phải tính mà thần hôn.”
- Đối với thành ngữ, việc giải thích nghĩa có phần phức tạp hơn, do tính
cố định về kết cấu và ý nghĩa biểu trưng của chúng. Nhưng cũng chính do tính
cố định về kết cấu mà nghĩa của thành ngữ không phải là phép cộng nghĩa
đơn thuần từ nghĩa của các yếu tố mà nghĩa của nó thường thoát ra từ chỉnh
thể. Cho nên chúng ta có thể giúp cho người học nắm nghĩa của thành ngữ
bằng cách đặt nó trong ngữ cảnh cụ thể. Phương pháp này có thể áp dụng cho
những thành ngữ tương đối khó hiểu.
Ví dụ, đọc 2 câu: “ Đành rằng sự mất mát sự còn là luật chung của tạo
hóa. Nhưng gặp lúc sinh li tử biệt thì khó mà ngăn nổi xót thương.”(Hồ Chí
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Minh), chúng ta có thể hiểu được nghĩa chung của thành ngữ sinh li tử biệt
được dùng trong ngữ cảnh này là “chết, kẻ còn người mất”. Đọc câu dân ca
thường lưu hành ở Thanh Hóa:
Ở đây sơn thủy hữu tình
Có thuyền có bến có mình có ta.
Ta có thể hiểu sơn thủy hữu tình có nghĩa chung là chỉ cảnh thiên nhiên
tươi đẹp. Hay đọc câu văn của Đoàn Giỏi trong “cá bống mú”: “Thuở ấy,
vùng đất nằm trên eo biển vịnh Xiêm la, còn rừng núi mịt mù, đầy sơn lam
chướng khí”, học sinh đều có thể hiểu rằng sơn lam chướng khí là khí độc nơi
vùng núi. Gặp thành ngữ thiên la địa võng, học sinh có thể sẽ không hiểu la là
lưới bắt chim, võng là lưới đánh cá, nhưng chỉ cần đặt thành ngữ trong ngữ
cảnh: “Lên Thăng Long không có lối, ra bể không có đường, bốn bề là thiên
la địa võng. Toa Đô mày chạy đâu?” (Nguyễn Huy Tưởng, Truyện viết cho
thiếu nhi) thì học sinh cũng có thể nắm được nghĩa chung của thành ngữ là:
Bủa vây khắp nơi không thể thoát được.
Một số thành ngữ Hán Việt khó hiểu với học sinh, trước hết là do các
thành ngữ ít được dùng nên trở thành xa lạ chứ không phải là nghĩa của nó khó
hiểu. Đối với loại này chúng ta có thể chỉ cần giải thích nghĩa của thành ngữ,
trên cơ sở nghĩa từng yếu tố.
b, Tìm hiểu điển tích, điển cố
Một số thành ngữ, tục ngữ Hán Việt được hình thành từ những câu
chuyện dân gian, những điển tích điển cố. Muốn học sinh hểu được nghĩa
chính xác, một cách lí thú, sâu sắc, đặc biệt là tính biểu trưng của nó, thì
chúng ta phải giải thích, hoặc kể chuyện. Chẳng hạn khi gặp thành ngữ: Tái
ông thất mã thì phải biết thành ngữ này đã ra đời từ câu chuyện sau đây :
“Thượng lão tái ông có con ngựa quí tự nhiên biến mất, nhiều người đến
hỏi thăm, ông nói với họ biết đâu đó lại là điều phúc. Quả nhiên , ít hôm sau
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ngựa quí quay về và kéo theo mấy con ngựa khác về cùng. Ông lại nói với mọi
người biết đâu đó là điều họa. Và đúng như vậy, con trai ông mải mê phi ngựa
chẳng may ngã gãy chân. Thượng lão tái Ông lại nói với mọi người biết đâu đó
lại là điều phúc. Ít lâu sau, có giặc, trai trẻ trong làng đều phải ra trận, nhiều
người chẳng bao giờ trở về nữa, riêng con trai ông vì tàn tật mà được ở lại và
sông sót” Nghe kể như vậy, mọi người có thể rút ra được ý nghĩa của thành
ngữ là: Sự may rủi không sao lường trước được, trong cái may có thể có cái rủi,
trong cái rủi có thể có cái may. Hay như thành ngữ kinh cung chi điểu cũng
vậy, muốn học sinh nắm được nghĩa của nó có thể kể điển tích trong Chiến
quốc sách: “Canh Luy đứng trước Ngụy Vương, gương cung không có tên, gỉ
bắn một phát, một con chim nhạn rơi xuống. Canh Luy giải thích với vua rằng:
Sở dĩ con chim này như vậy vì con chim này đã bị thương vì cung bắn. Vết
thương chưa lành và lòng khiếp sợ chưa tan, cho nên thấy cung giương lên là
hãi”. Có những thành ngữ được hình thành từ điển tích điển cố, nếu được dùng
nhiều cũng có thể nắm được nghĩa chung của nó; song nếu được nghe kể về
điển tích có liên quan thì sẽ hiểu sâu sắc và đẽ nhớ hơn. Chẳng hạn nghe thành
ngữ hồng diệp xích thằng người ta có thể biết nghĩa của nó là nói về duyên số
tiền định trong tình yêu. Nếu nghe câu chuyện sau đây kể về hai người thì học
sinh chắc sẽ hiểu sâu hơn. Chuyện kể: Vua Hựu đời Đường kết duyên với nàng
cung nữ mà trước đây nàng đã từng đề thơ của mình vào chiếc lá thắm thả trôi
theo dòng nước gửi vào cung cấm. Vì cố kết duyên với người con gái mà trước
đây chàng từng thuê người giết vì muốn chống lại duyên phận khi ông tơ cho
biết chỉ hồng đã buộc chân hai người từ thủa vợ chàng còn là cô bé lên ba”.
2.2.1.3 Giải nghĩa từ Hán Việt bằng cách đối chiếu với từ thuần Việt
đồng nghĩa
Hiện tượng đồng nghĩa giữa từ Hán Việt với từ thuần Việt khá phong
phú. Nếu như từ Hán Việt phần lớn có tần số sử dụng thấp, các yếu tố luôn
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nằm trong kết cấu cố định của từ vì thế chúng thường tạo ra sắc thái nghĩa
trừu tượng, khó hiểu thì ngược lại các từ thuần Việt, do được dùng phổ biến,
thường xuyên mà trở thành quen thuộc với mọi người, cho nên, ngoài hai biện
pháp giải nghĩa như trên, ta có thể áp dụng phương pháp đối chiếu từ Hán
Việt với từ thuần Việt tương đồng về nghĩa. Dùng từ đã quen thuộc, dễ hiểu
để giải thích cho cái mới lạ không quen thuộc, khó hiểu là cách làm rất phù
hợp với đối tượng học sinh.
Do nhiều lí do mà các từ Hán Việt đồng nghĩa có thể cùng song hành
trong tiếng Việt bên cạnh từ thuần Việt. Hiện tượng đồng nghĩa như vậy
không phải là hiện tượng dư thừa, lãng phí của ngôn ngữ. Để có thể cùng tồn
tại, các đơn vị đồng nghĩa “tự điều chỉnh” để tạo ra giá trị riêng cho mình về
nghĩa, về sắc thái phong cách hay phạm vi sử dụng. Do vậy, khi đối chiếu từ
hán Việt với từ thuần Việt đồng nghĩa cần chú ý đến ba loại sau đây:
a, Những từ tương đồng về nghĩa
Những từ Hán Việt nói ở đây thường có nội dung ngữ nghĩa tương
đồng với từ thuần Việt ở mức độ tương đối cao. Cho nên nếu cần giải nghĩa từ
Hán Việt loại này chỉ cần dẫn ra từ thuần Việt đồng nghĩa tương ứng là học
sinh có thể lĩnh hội được ngữ nghĩa. Ví dụ:
Từ Hán Việt

Từ thuần Việt

Phi cơ

Máy bay

Phi trường

Sân bay

Hải phận

Vùng biển

Hỏa tiễn

Tên lửa

Giang sơn

Sông núi

Huynh đệ

Anh em

Bằng hữu

Bạn bè

Với những thành ngữ Hán Việt cũng tương tự. Ví dụ:
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Thành ngữ Hán Việt

Thành ngữ thuần Việt

Bách chiến bách thắng

Trăm trận trăm thắng

Bán tin bán nghi

Nửa tin nửa ngờ

Bất cộng đái thiên

Không đội trời chung

Cao lương mĩ vị

Của ngon vật lạ

Dĩ độc trị độc

Lấy độc trị độc

Độc nhất vô nhị

Có một không hai

Kim chi ngọc diệp

Cành vàng lá ngọc

b, Những từ vừa tương đồng vừa phân biệt với nhau về nghĩa, sắc thái
biểu cảm
Có một số từ ngữ Hán Việt đồng nghĩa với từ thuần Việt nhưng nghĩa
của chúng không hoàn toàn đồng nhất. Do nhiều lí do mà các cặp từ đồng
nghĩa này có sự khác nhau ít nhiều về nghĩa. Có thể ngay từ đầu, giữa yếu tố
bản địa và yếu tố vay mượn vốn đã có sự khác nhau ít nhiều, nhưng cũng có
thể do sự hành chức của chúng trong ngôn ngữ, không chấp nhận ra sự giống
nhau hoàn toàn. Do vậy khi giải thích nghĩa từ Hán Việt bắng cách đối chiếu
với từ thuần Việt, chúng ta đồng thời cần chỉ ra nghĩa hoặc nét nghĩa khác
nhau giữa chúng. Ví dụ:
Vĩ đại là to lớn, nhưng vĩ đại không chỉ là to và lớn mà còn có thêm sắc
thái nghĩa về tầm vóc, tầm cỡ và giá tị lớn lao, đáng khâm phục.
Hạnh phúc là sung sướng, nhưng hạnh phúc không nghiêng về nghĩa
chỉ trạng thái vui vẻ, thích thú, cảm thấy thỏa mãn về vật chất như từ sung
sướng mà thường thiên về chỉ giá trị tinh thần, cái đã phấn đấu đạt được theo
ý nguyện, theo lí tưởng.
Kiến thiết là xây dựng nhưng kiến thiết có nghĩa hẹp hơn xây dựng;
ngoài nghĩa chung là tạo ra, làm nên công trình, quy mô, công phu, đòi hỏi có
kỹ thuật, xây dựng còn nói tới việc tạo ra những cái trừu tượng, và cụ thể về
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đời sống tinh thần, tư tưởng, tình cảm, phong trào, tổ chức. Ví dụ: “Đảng
đoàn kết và lãnh đạo nhân dân ta thi đua kiến thiết chủ nghĩa xã hội, xây dựng
đời sống vui tươi no ấm” (Hồ Chí Minh).
c, Những từ tương đồng về nghĩa nhưng khác nhau về sắc thái biểu
cảm và phong cách
Nói chung những từ Hán Việt đồng nghĩa với từ thuần Việt thì bên
cạnh sự khác nhau về nghĩa và sắc thái nghĩa có thể có, giữa chúng còn có sự
phân biệt về sắc thái biểu cảm và phong cách. Cho nên khi đối chiếu từ Hán
việt với từ thuần Việt, ngoài nghĩa, trong trường hợp cần thiết cũng cần chỉ ra
sắc thái biểu cảm và phong cách đối lập (tao nhã, trang trọng, cổ kính) của từ
Hán Việt. Đó là những từ nằm trong cặp đối lập như: Lệ – nước mắt; nguyệt –
trăng; phu nhân – vợ; phụ nữ - đàn bà; nam giới – đàn ông; thiếu niên – trẻ
con; phụ lão – người già; tổ quốc – đất nước v.v.
2.2.2. Dạy học từ Hán Việt trong phân môn tập đọc
Văn học là nghệ thuật ngôn từ, do đó các văn bản văn học chính là nơi
ngôn ngữ bộc lộ rõ nét nhất giá trị, ý nghĩa của nó. Tác phẩm văn học là một
chỉnh thể bao gồm các yếu tố: văn bản ngôn từ, thế giới hình tượng và các lớp
nội dung ý nghĩa. Trong các yếu tố trên, yếu tố đầu tiên tác động đến người
đọc là hệ thống kí hiệu ngôn ngữ để mã hóa ý nghĩa của tác phẩm. Ngôn ngữ
được nhà văn sử dụng để sang tạo nên văn bản ngôn từ, xây dụng thế giới
hình tượng. Văn bản ngôn từ và văn bản hình tượng lồng vào nhau tạo ra các
lớp nội dung, ý nghĩa của tác phẩm.
Dạy học tác phẩm văn học trong nhà trường phổ thông là hướng dẫn
tiếp nhận tác phẩm cho học sinh bằng việc lí giải, phân tích một cách khách
quan các hình tượng trong tác phẩm, làm cho các em nhận ra điều mà tác giả
muốn đối thoại để từ đó tác phẩm văn học có thể sinh thành, phát triển thành
những tác phẩm khác nhau trong từng học sinh. Do vậy hiểu đúng tác phẩm
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không phải là điều đơn giản mà nó liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó năng
lực về ngôn ngữ là điều hết sức quan trọng. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên,
học sinh phải bám vào ngôn ngữ, phân tích ngôn ngữ thì mới khám phá ra cái
hay, cái đẹp của nội dung tác phẩm và tránh được kiểu suy diễn vu vơ hay gán
ghép cho tác phẩm một nội dung ý nghĩa mà nó không có, đồng thời học sinh
cũng được rèn luyện và bồi dưỡng năng lực sử dụng ngôn ngữ.
Với đặc trưng là tính hàm súc, diễn tả “thế giới khái niệm im lìm bất
động”, từ Hán Việt có vị trí quan trọng trong thi ca, hơn nữa từ Hán Việt còn
trầm tích trong nó cả những dấu vết của lịch sử triết học … Do vậy muốn hiểu
được một cách sâu sắc văn bản văn học thì không thể không hiểu đúng và
hiểu sâu các từ Hán Việt trong văn bản. Tuy nhiên ở đây, giáo viên cũng cần
lưu ý: việc dạy từ ngữ nói chung, và việc dạy học từ Hán Việt nói riêng không
phải mục đích cuối cùng của giờ đọc hiểu, mà nó chỉ là phương tiện để giáo
viên dẫn dắt học sinh tìm hiểu giá trị nghệ thuật và nội dung ý nghĩa ở trong
tác phẩm. Việc dạy học từ Hán Việt trong giờ đọc hiểu là cần thiết song
không thể tách riêng từ Hán Việt ra để dạy. Giáo viên cần luôn tôn trọng tính
chỉnh thể của tác phẩm, dạy học từ Hán Việt phải gắn với nội dung của tác
phẩm không thể băm nhỏ, tách nó khỏi văn bản một cách cứng nhắc. Trên cơ
sở đó, chúng tôi đề xuất môt số thao tác có thể sử dụng để dạy học từ Hán
Việt trong giờ tập đọc. Cụ thể như sau:
2.2.2.1. Tìm từ Hán Việt và đọc chú thích, tra từ diển
Trong giờ đọc hiểu thì đây là một thao tác quan trọng và không thể bỏ
qua đồng thời nó cũng được thực hiện tương đối đơn giản và dễ dàng.
Ví dụ: Trong bài “Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa” giáo viên cho
học sinh tìm các từ Hán Việt rồi yêu cầu học sinh đọc chú thích hoặc tra từ
điển:
1, Từ “cống hiến”: Đóng góp có giá trị.
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2, Từ “anh hung lao động”: Danh hiệu nhà nước phong tặng đơn vị
hoặc người có thành tích đặc biệt trong lao động.
3, Từ “huân chương”: Vật làm bằng kim loại, đeo trước ngực làm dấu hiệu
cho phần thưởng lớn được nhà nước trao tặng người có công.
2.2.2.2. Tìm hiểu nghĩa của từ Hán Việt trong văn cảnh cụ thể
Việc tìm hiểu giá trị và sắc thái ý nghĩa của các từ Hán Việt trong tác
phẩm cần phải bám vào ngữ cảnh cụ thể, không nên giải nghĩa từ bằng cách
đưa nghĩa nguyên trong từ điển. Qua ngữ cảnh mới có căn cứ hiểu nghĩa và
giá trị từ Hán Việt một cách chính xác bởi lẽ mỗi từ Hán Việt sẽ đi kèm với
nó một hệ thống các từ đồng âm.
Ví dụ: Từ “bạc” trong Truyện Kiều của Nguyễn Du ở mỗi hoàn cảnh
lại có nghĩa khác nhau:
Dù em nên vợ nên chồng
Xót người mệnh bạc ắt long chẳng quên
“Bạc” ở đây có nghĩa là phận mỏng manh, nghĩa trừu tượng nầy xuất
phát từ nghĩa gốc: bạc -> mỏng. Từ “bạc” ở câu thơ dưới đây lại có nghĩa là
nhạt nhẽo, bạc tình, bạc nghĩa:
Đã cam chịu bạc với tình
Tuổi xanh để tội một mình cho hoa
Hay từ “phong” trong trong những câu sau:
a, Phong tư tài mạo tót vời
Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa
b, Người lên ngựa kẻ chia bào
Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san
Dáng hồng bụi cuốn chinh an
Trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh
(Truyện Kiều - Nguyễn Du)

61

Từ “phong” có các nghĩa sau:
1, Dáng vẻ
2, Gió
3, Phong tục, lời ca dao
4, Đóng kín lại
5, Đầy, nhiều, phong phú
Từ “phong” trong ví dụ a có nghĩa là dáng vẻ, thần thái
Từ “phong” trong ví dụ b lại mang nghĩa tên một loài cây lá chuyển
thành sắc đỏ ánh vàng khi trời vào thu.
2.2.2.3. Mở rộng các yếu tố Hán Việt
Ngoài việc giải thích và phân tích kĩ lưỡng sắc thái ý nghĩa của các yếu
tố Hán Việt trong hoàn cảnh cụ thể như đã trình bày giáo viên cũng có thể
hướng học ssinh đến việc mở rộng các yếu tố Hán việt:
Ví dụ:
1, Cố: Cũ

Cố nhân
Cố quốc
Cố tri

2, Hồi: quay trở lại

Hồi hương
Hồi tưởng

3, Tư: suy nghĩ, nhớ

Trầm Tư
Suy tư
Ưu tư
Tương tư

Những định hướng trong giờ tập đọc ở trên thật sự rất hữu hiệu, nếu
chúng ta làm được những điều này thì việc dạy từ Hán Việt sẽ trở nên có ý nghĩa
và việc khám phá các văn bản văn học sẽ trở nên khoa học và chính xác hơn rất
nhiều.
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Ngoài việc dạy học từ Hán Việt cho học sinh trong giờ tập đọc ra giáo
viên cũng có thể tiến hành dạy từ Hán Việt trong giờ Tập làm văn. Có thể
thấy, các bài viết văn của học sinh mắc rất nhiều lỗi sai về nội dung và hình
thức diễn đạt, trong đó việc dụng sai từ là một lỗi khá phổ biến. Một bộ phận
những từ bị sai này là những từ Hán Việt. Lí do học sinh dùng sai từ Hán Việt
là vì các em không hiểu hoặc hiểu không chính xác nghĩa của từ. Do đó trong
giờ Tập làm văn, giáo viên có thể dạy từ Hán Việt qua việc sửa lỗi dùng từ
Hán Việt cho học sinh qua các bài viết. Việc sửa lỗi này có thể tiến hành công
khai trước lớp, sau khi giáo viên đã tập hợp được các từ bị dung sai trong bài
viết của học sinh. Làm như vậy không chỉ giúp các học sinh đã dùng sai có
thể sửa lỗi mà còn giúp cho những học sinh không dùng từ đó ý thức được
việc dùng từ thông qua việc chữa bài của bạn.
2.2.3. Dạy học từ Hán Việt trong phân môn luyện từ và câu
2.2.3.1. Cung cấp thêm cho học sinh nghĩa của một số yếu tố gốc Hán
ngoài những nghĩa mà sách giáo khoa đã cung cấp.
Trong các tiết mở rộng vốn từ, giáo viên có thể mở rộng thêm nghĩa
một số yếu tố gốc Hán ngoài những nghĩa mà sách giáo khoa cung cấp. Việc
mở rộng nghĩa các yếu tố gốc Hán không làm cho học sinh nặng nề mà các
em còn cảm thấy rất thú vị vì được khám phá những điều mới mẻ.
Ví dụ, trong bài: “Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác” [24,56]
tiếng hữu có nghĩa là có hoặc bạn bè.
Hữu có nghĩa là bạn bè trong: hữu nghị, hữu hảo, bằng hữu…
Hữu có nghĩa là có trong: hữu ích, hữu tình, hữu dụng…
Tuy nhiên, hữu còn có nghĩa là phải (bên phải): hữu ngạn, hữu
khuynh…
Thực tế, nhiều em vẫn sử dụng các số từ Hán Việt trong giao tiếp và
trong làm văn nhưng do không hiểu nghĩa dẫn đến sử dụng sai. Do đó, việc
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cung cấp cho học sinh những nghĩa mới giúp các em tích luỹ cho mình một
vốn từ nhất định và biết cách sử dụng cho đúng nghĩa, phù hợp văn cảnh là rất
cần thiết.
Ngoài nghĩa của yếu tố chính mà SGK đã giải thích, giáo viên cần tìm
hiểu thêm để giải thích cho các em các yếu tố còn lại.
Ví dụ: hữu trong bằng hữu nghĩa là bạn bè. Vậy, nghĩa của bằng là gì?
Nghĩa chung của cả từ là gì?
Có thể trong một tiết dạy giáo viên không thể giải thích hết nghĩa tất cả
các yếu tố. Vì thế, giáo viên nên giải thích nghĩa một số yếu tố phụ và giao
cho học sinh về tìm hiểu thêm nghĩa của những yếu tố phụ khác trong các từ
còn lại.
2.2.3.2. Tạo lập các từ Hán Việt dựa vào đặc điểm cấu tạo và nghĩa
của các yếu tố Hán Việt
Việc tạo ra các từ Hán Việt thực chất không phải là học sinh tạo ra các
từ mới mà chỉ ở mức độ là tìm các từ chứa các yếu tố Hán Việt đã học.
Ví dụ: Tìm các từ Hán Việt có chứa tiếng hoà, tiếng hữu, tiếng nhân,
tiếng trung….
Các từ Hán Việt chứa tiếng hòa như: hòa bình, hòa hoãn, hòa hợp…
Các từ Hán Việt chứa tiếng hữu như: hữu nghị, bằng hữu…
Các từ Hán Việt chứa tiếng trung như: trung hiếu, trung hậu, trung
đông, trung thực…
Các từ Hán Việt chứa tiếng nhân như: nhân dân, nhân ái, nhân cách,
nhân chứng…
2.2.3.3. Khắc sâu nghĩa của từ đã được học bằng cách tạo ra các nhóm
đồng nghĩa và trái nghĩa.
Sau khi học sinh nắm được nghĩa của từ Hán Việt, để các em nhớ các
từ này một cách có chủ định thì chúng ta nên để các em tạo ra các nhóm từ
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đồng nghĩa và trái nghĩa. Đặt từ Hán Việt trong mối quan hệ với các từ thuần
Việt đồng nghĩa và trái nghĩa các em sẽ nhiều lựa chọn khi làm văn.
Ngoài những từ mà sách giáo khoa đã cho để các em xếp vào các
nhóm đồng nghĩa, trái nghĩa giáo viên có thể cho học sinh tìm thêm các từ
đồng nghĩa, trái nghĩa khác. Đó có thể là từ Hán Việt, cũng có thể là từ thuần
Việt.
Chẳng hạn, trong bài “ Mở rộng vốn từ Nhân hậu - Đoàn kết” [25, 33]
có câu hỏi: Xếp các từ sau vào ô thích hợp trong bảng: nhân ái, tàn ác, bất
hoà, lục đục, hiền hậu, chia rẽ, cưu mang, che chở, phúc hậu, hung ác, độc
ác, đôn hậu, đùm bọc, trung hậu, nhân từ, tàn bạo.
(Cột có dấu + để ghi các từ thể hiện lòng nhân hậu hoặc đoàn kết. Cột
có dấu - để ghi các từ có nghĩa trái với nhân hậu, đoàn kết)
+

-

Nhân hậu

M: nhân từ

M: độc ác

Đoàn kết

M: đùm bọc

M: chia rẽ

Sau khi học sinh đã xếp cá từ trên vào hai nhóm trên, giáo viên có thể
cho học sinh tìm thêm các từ ngoài sách giáo khoa phù hợp với mỗi nhóm.
2.2.3.4. Hướng dẫn học sinh sử dụng từ phù hợp để đặt câu, viết đoạn.
Học từ thực chất để viết câu mới là đơn vị nhỏ nhất dùng để giao tiếp.
Vì vậy, khi học sinh đã hiểu được nghĩa của từ Hán Việt rồi giáo viên cần
hướng cho các em đến sử dụng từ để viết câu, viết đoạn… Các mức độ sử
dụng từ để tạo câu, tạo đoạn.
Mức độ 1: Điền từ vào câu, cụm (thành ngữ, tục ngữ…) hoặc đoạn văn
cho phù hợp với nội dung.
Ví dụ: Chọn từ ngữ thích hợp trong các từ sau đoàn kết, nhân hậu,
đồng tâm, đồng sức để điền vào chỗ trống cho phù hợp:
a/ ………tạo ra sức mạnh.
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b/ Mẹ em là một người phụ nữ ….
c/ Đồng tâm …….
Mức độ 2: Lựa chọn từ phù hợp để điền vào chỗ trống. Mỗi chỗ trống
có thể có nhiều từ đồng nghĩa.
Ví dụ: chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào mỗi chỗ
trống cho phù hợp:
a/ Chúng tôi (quyết tâm, quyết chí) vượt qua khó khăn này.
b/ Dù khó khăn đến đâu họ cũng không (nản chí, nhụt chí, thoái chí,
nản lòng).
c/ Đó là (thử thách, thách thức) đầu tiên đối với tôi.
Mức độ 3: Dùng từ đặt câu.
- Đặt câu với các từ mà nghĩa không liên quan đến nhau.
Ví dụ: Đặt câu với mỗi từ sau: hoà bình, hợp tác, hữu nghị, thiên
nhiên….
- Đặt câu với các từ đồng nghĩa: Việc đặt câu với các từ trong nhóm từ
đồng nghĩa đòi hỏi các em phải nắm được sắc thái nghĩa của từng từ. Đây là bài
tập tương đối khó nhưng nó giúp các em sử dụng từ tinh tế và hiệu quả.
Ví dụ: Đặt câu với mỗi từ sau: nhân hậu, nhân từ, nhân ái, hiền hậu, phúc
hậu….
- Đặt câu để phân biệt nghĩa của các cặp từ trái nghĩa.
Ví dụ: Đặt câu để phân biệt nghĩa của các cặp từ trái nghĩa sau: hiền hậu / độc
ác; đoàn kết / chia rẽ;
2.2.3.5. Giúp học sinh biết cách sử dụng từ Hán Việt đúng giá trị phong
cách của từ, phù hợp với văn cảnh
Ngoài việc hiểu rõ ý nghĩa của từ giáo viên cần giúp các em hiểu các
giá trị phong cách của từ Hán Việt phù hợp với khả năng nhận thức của các
em để bước dầu các em biết sử dụng chúng một cách phù hợp và có hiệu quả.
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Các giá trị phong cách của từ Hán Việt thường biểu hiện:
a, Tạo sắc thái trang trọng
Từ Hán Việt tạo sắc thái trang trọng đặc biệt phù hợp với các trường
hợp giao tiếp lễ nghi. Chẳng hạn, phu nhân và vợ là hai từ đồng nghĩa.
Từ vợthường được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày như: Anh Năm cùng vợ
và con gái về thăm quê ngoại còn từ phu nhân lại được sử dụng khi văn
phong cần tính trang trọng: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng phu nhân có
chuyến thăm Phi-líp-pin…. Hay trong cách đặt tên người, tên đất, tên sông,
tên núi… người Việt Nam vẫn thường dùng các từ Hán Việt.
Tên người: Long, Hải, Sơn, Giang, Thảo, Diệp…. chứ ít ai đặt
tên Rồng, Biển, Núi, Sông, Cỏ, Lá…
Tên đất, tên núi, tên sông…: Hạ Long, Bạch Mã, Hoà Bình, Trị
An, …
Trường Sơn chí lớn ông cha,
Cửu Long lòng mẹ bao la sóng trào.
Hiểu được đặc điểm này học sinh sẽ biết tại sao đã có các từ thuần Việt
cùng nghĩa mà vẵn sử dụng các từ Hán Việt. Đặc biệt, các em sẽ có ý thức
trong việc lựa chọn và sử dụng từ Hán Việt và từ thuần Việt cho phù hợp.
b,Tạo sắc thái cổ
Các từ Hán Việt này ngày nay không được dùng trong cuộc sống thường
ngày nhưng nó lại gần gũi với các em bởi chúng thường xuất hiện trong các
truyện cổ tích, truyện thần thoại…:hoàng thượng, hoàng hậu, công chúa,
hoàng tử, trẫm, khanh, hạ chỉ, …. Lớp từ này ít sử dụng trong văn miêu tả
như tả cảnh, tả người… những trong văn kể chuyện có lúc các em sẽ dùng
đến. Do đó giáo viên không nên bỏ qua chúng.
c, Gợi hình ảnh của thế giới khái niệm, im lìm, bất động
Chính giá trị phong cách này của từ Hán Việt mà trong quá trình hướng
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dẫn học sinh viết văn giáo viên có thể hướng dẫn các em sử dụng một số từ
Hán Việt phù hợp với nội dung bài làm. Học sinh có thể sử dụng chúng vào
làm những bài văn miêu tả như tả cảnh yên tĩnh của dòng sông… Tuy nhiên,
đối với học sinh tiểu học để sử dụng những từ Hán Việt phù hợp với mục đích
miêu tả của mình thật không dễ. Vì thế, cần một quá trình tích luỹ và rèn
luyện cùng sự hướng dẫn của giáo viên thì các em mới biết cách làm những
bài văn có sử dụng các từ Hán Việt phù hợp với giá trị phong cách.
d,Tạo sắc thái tao nhã, tránh gây ấn tượng ghê rợn
- Tạo sắc thái tao nhã như: tiểu tiện, đại tiện, phân…
- Tránh gây ấn tượng ghê rợn: xuất huyết, thi hài, hoả táng….
So với các từ thuần Việt cùng nghĩa thì lớp từ này thường được sử dụng
nhiều hơn, nó không chỉ giúp người nói diễn đạt đúng ý mình cần nói mà còn
tạo được sắc thái tao nhã khi giao tiếp. Những từ này vẫn được sử dụng nhiều
trong lời ăn tiếng nói hằng ngày của học sinh, vì thế dạy từ ngữ ở đây ngoài
việc giúp các em giáo tiếp bằng bút ngữ mà còn dạy cách giao tiếp bằng khẩu
ngữ.
2.2.4. Bổ sung kiến thức Hán Việt vào giáo án giảng dạy
2.2.4.1. Bổ sung từ Hán Việt cho phân môn Luyện từ và câu
Cung cấp thêm cho học sinh một số từ Hán Việt ngoài những từ
mà sách giáo khoa đã cung cấp.
Trong các tiết mở rộng vốn từ, giáo viên có thể cung cấp thêm một số
từ Hán Việt ngoài những nghĩa mà sách giáo khoa cung cấp. Việc cung cấp
thêm một số từ Hán Việt không làm cho học sinh nặng nề mà các em còn cảm
thấy rất thú vị vì được khám phá những điều mới mẻ.
Ví dụ 1: Trong bài: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết [22. 49] Ở bài
tập 2, ngoài những từ có trong sách giáo khoa như: Nhân dân, nhân tài, công
nhân,nhân đức, nhân từ, nhân ái, nhân hậu … thì giáo viên có thể cung cấp
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thêm một số từ như : Phu nhân, nhân nghĩa, nhân tính, nhân đạo, nhân tình,
bệnh nhân,nhân viên,nhân tài, siêu nhân ... và phân loại các từ có cùng nghĩa
vào một nhóm để học sinh hiểu. Hay cũng trong bài: Mở rộng vốn từ: Nhân
hậu – Đoàn kết [22. 49] có câu hỏi: Xếp các từ sau vào ô trống thích hợp
trong bảng: Nhân ái, tàn ác, bất hòa, lục đục, hiền hậu, chia rẽ, cưu mang che
chở, phúc hậu, hung ác, độc ác, đôn hậu, đùm bọc, trung hậu, nhân từ, tàn
bạo.
(Cột có dấu + để ghi các từ thể hiện lòng nhân hậu hoặc đoàn kết. Cột
có dấu – để ghi các từ có nghĩa trái với nhân hậu, đoàn kết).
+

-

Nhân hậu

M: nhân từ

M: độc ác

Đoàn kết

M: đùm bọc

M: chia rẽ

Sau khi học sinh sắp xếp các từ trên vào hai nhóm trên, giáo viên có thể
cho học sinh tìm thêm một số từ ngoài sách giáo khoa phù hợp với mỗi nhóm,
hoặc giáo viên có thể cung cấp trực tiếp một số từ như: Cay nghiệt, ác độc,
nanh ác, nhân đức, nhân nghĩa, đức hậu, ...
Ví dụ: Trong bài: Mở rộng vốn từ: Nhân dân [24.72]. Ở bài tập 2,
ngoài việc tìm hiểu phẩm chất của người Việt Nam qua các thành ngữ: chịu
thương chịu khó, dám nghĩ dám làm, muôn người như một, trọng nghĩa khinh
tài, uống nước nhớ nguồn... trong sách giáo khoa thì giáo viên cũng nên cung
cấp một số thành ngữ khác cũng nói về phẩm chất con người Việt Nam như:
khẩu phật tâm xà, đồng cam cộng khổ... nhằm giúp học sinh hiểu được nghĩa
và sử dụng linh hoạt trong cuộc sống hàng ngày.
Thực tế, nhiều em vẫn sử dụng các số từ Hán Việt trong giao tiếp và
trong luyện từ và câu nhưng do không hiểu nghĩa dẫn đến sử dụng sai. Do đó,
bên cạnh việc cung cấp từ giáo viên phải giải nghĩa từng từ cho học sinh hiểu
được nghĩa của từ và biết cách sử dụng cho đúng nghĩa, phù hợp văn cảnh là
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điều rất cần thiết.
2.2.4.2. Bổ sung từ Hán Việt cho phân môn Tập đọc
Tập đọc là một môn học rất quan trọng với học sinh, ngoài việc đọc trôi
chảy, diễn cảm, đọc đúng... thì các em cũng cần hiểu được nghĩa của các từ
nhất là nghĩa của các từ Hán Việt có trong bài tập đọc và giáo viên nên cung
cấp thêm một số từ Hán Việt không có trong bài nhưng lại có nghĩa giống với
những từ trong bài để các em thấy được sự phong phú của vốn từ Hán Việt từ
đó hiểu được nội dung, ý nghĩa chung của bài.
Ví dụ : Bài “Việt Nam thương yêu”, Nguyễn Đình Thi đã sử dụng từ Hán
Việt “quê hương” để khơi gợi tình cảm thiết tha, gắn bó sâu nặng của nhân
dân đối với đất nước. “Quê hương” là nơi chôn rau cắt rốn, là nơi trú ngụ của
những tâm hồn khi cần bình yên, là cái vĩnh hằng của mọi cái vạn biến. Sau
khi giáo viên giải thích song có thể cung cấp cho học sinh một số từ Hán Việt
có nghĩa như từ “quê hương” như: Quê quán, bản xứ...
Hay trong bài “Phong cảnh đền Hùng” [25, 68], Đoàn Minh Tuấn đã sử
dụng từ Hán Việt “xâm lược” để nói về giặc Ân đã đem quân đến cướp đất nước
ta. “Xâm lược” là cướp đoạt chủ quyền và lãnh thổ của đất nước khác... Khi đã
cung cấp nghĩa của từ Hán Việt “xâm lược” cho học sinh song giáo viên có thể
cung cấp cho các em một số từ hán Việt khác cũng có nghĩa là xâm lược như:
xâm chiếm, ngoại xâm ... để học sinh mở mang vốn từ Hán Việt, có thêm kiến
thức vận dụng vào từng bài học cũng như giao tiếp hằng ngày.
2.2.4.3. Bổ sung từ Hán Việt cho phân môn Tập làm văn
Tập làm văn là phân môn rất quan trọng của quá trình luyện tập cho học
sinh có năng lực sử dụng tiếng Việt, làm công cụ giao tiếp và tư duy. Để làm
được bài văn, học sinh phải huy động vốn kiến thức nhiều mặt như: Các hiểu
biết về cuộc sống, tri thức về văn học, khoa học, xã hội… học sinh lại còn
phải sử dụng nhiều loại kỹ năng như: Dùng từ đặt câu, dựng đoạn, tạo văn
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bản, kỹ năng phân tích đề, tìm ý, lập dàn ý… và nhân tố quan trọng để làm
một bài văn là vốn từ. Vốn từ phong phú là yếu tố quan trọng để giúp học sinh
có thể tham gia vào các hoạt động giao tiếp ngôn từ một cách có hiệu quả. Để
làm giàu vốn từ cho học sinh, trước hết chúng ta phải tìm hiểu các khả năng
tiếp nhận từ ngữ của mỗi học sinh, đặc biệt là vốn từ Hán Việt. Như chúng ta
đã biết từ Hán Việt chiếm tới 75% trong hệ thống từ vựng tiếng Việt, khi làm
một bài văn, hay một đoạn văn học sinh phải huy động khá nhiều từ Hán Việt,
chính vì vậy giáo viên nên cung cấp cho học sinh một số từ Hán Việt theo các
dạng bài văn.
Ví dụ 1:
Bài 2: Lập dàn ý cho bài văn tả chiếc áo em mặc đến lớp hôm nay [5.
49].
Ở bài này, giáo viên sẽ hướng dẫn cho học sinh cách lập dàn ý cho bài
văn và cung cấp cho các em một số từ Hán Việt để miêu tả về chiếc áo như
sau:
Mở bài: Gới thiệu chiếc áo hiện đang mặc tới lớp: Chiếc áo có tự bao
giờ? Mua hay may trong dịp nào? Ai mua, mua ở đâu?
Ví dụ: Đó là chiếc áo em được mẹ may cho nhân dịp đầu năm học mới
(giáo viên có thể cung cấp thêm các từ như: Ngày khai trường, trung thu, tết
thiếu nhi,..)
Thân bài: Tả bao quát chiếc áo (hình dáng, kiểu, rộng, hẹp, loại vải, màu
gì?)
+ Áo màu trắng, chất vải cô tông, kiểu áo sơ mi, dáng rộng, mặc rất
thoải mái (giáo viên cung cấp thêm từ như: Vải tổng hợp, kiểu cổ điển, hiện
đại...)
- Tả từng bộ phận (cổ áo, thân áo, tay áo, nẹp, khuy áo, tà áo...).
+ Cổ đứng, vừa vặn.
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+ Tay áo không quá dài.
+ Áo có hai túi trước ngực rất tiện có thể cài bút vào trong.
+ Hàng khuy trắng bóng, được khâu rất chắc chắn ( hoặc hàng khuy
may năm lỗ luôn luôn theo chiều dọc và thẳng như các chiến sĩ hành quân
trong đội duyệt binh)
Kết bài: Tình cảm của em với chiếc áo.
+ Em rất thích chiếc áo vì nó do chính tay mẹ em mua cho. Mặc nó em
có cảm giác như mình lớn lên thêm.
Ví dụ 2:
Bài 2: Lập dàn ý bài văn tả cảnh một buổi sáng (hoặc trưa, chiều) trong
vương cây (hay trong công viên, trên đường phố, trên cánh đồng, nương dãy)
Ở bài này giáo viên sẽ hướng dẫn cho học sinh cách lập dàn ý cho bài
văn và cung cấp cho các em một số từ Hán Việt để miêu tả về chiếc áo như
sau:
Mở bài: Em tả cảnh gì? Ở đâu? Vào thời gian nào? Tại sao em lại chọn
cảnh vật đó để tả?
Ví dụ: Bình minh vừa lên em được mẹ cho đi chơi công viên, cảnh
tượng ở đây rất nhộn nhịp, và náo nhiệt.
Thân bài: Miêu tả cảnh vật
+ Ngay từ phía cổng vào đã tấp nập (giáo viên cung cấp thêm cho học
sinh một số từ Hán Việt như: nhộn nhịp, náo nhiệt...) người đi lại
+ Làm gió nhẹ mơn man
+ Mặt hồ lăn tăn gợn sóng
+ Những giọt sương đêm còn đọng trên cây
+ Chim chóc nô đùa hót líu lo
+ Các cụ già, thanh niên đi tập thể dục đã chuẩn bị về
+ Tiếng nhạc vang lên từ các khu vui chơi
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+ Trẻ em nô đùa . Ở đây giáo viên có thể cung cấp thêm cho hhocj sinh
một số từ Hán Việt như: vui chơi, vui nhộn, náo nức,...
Kết bài: Cảm nghĩ của em vầ buổi đi chơi này
Ví dụ: Buổi sáng ở công viên thật tuyệt vời và thú vị. Đây là một không
gian trong lành và thoáng mát của một thành phố đông đúc. Em rất vui và
hạnh phúc khi được mẹ cho đi thư gãn những buổi cuối tuần như thế.
Từ đây học sinh có thể sử dụng các từ này vào đoạn văn, khi đó đoạn
văn của các em sẽ hay, sinh động, và lôi cuốn người đọc hơn.
2.2.5. Lập sổ tay Hán Việt
Giáo viên cho học sinh tự lập sổ tay để ghi chép từ Hán Việt có trong
bài học về từ Hán Việt, có ở phần phụ lục sách giáo khoa Tiếng Việt 4,5, ở
phần chú thích sau các bài tập đọc, luyện từ và câu hoặc giáo viên cung cấp
trong bài, hoặc do chính mình sưu tập được.
Ví dụ:
Nghĩa

Yếu tố

Từ chứa yếu tố

Hán Việt
Nhân

Hán Việt
Người

Công nhân, nhân dân, quân
nhân…

Chí

1. Rất, hết sức (biểu thị mức độ Chí phải, chí cố, chí hiếu, chí
cao nhất)

tôn

2. Muốn bền bỉ theo đuổi một Chí hướng, chí nguyện,chí

Công

Trung

mục tiêu nhất định

thú, ý chí…

1. Của chung

Của công, công chúng,…

2. Không thiên vị

Công bằng, công lí,…

3. Thợ, khéo tay

Công nhân, thủ công…

1. Ở giữa

Trung bình, trung gian,..

2. Một lòng một dạ

Trung trinh, trung thành,…
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Tiểu kết chương 2
Như vậy từ những cơ sở lí thuyết và cơ sở thực tiễn đã được đề xuất ở
chương I, chúng tôi tìm hiểu các nguyên tắc đề xuất biện pháp dạy học từ Hán
Việt và tiến hành đề xuất một số biện pháp dạy học từ Hán Việt cho học sinh
lớp 4, 5. Thứ nhất phải nắm chắc các cách giải nghĩa từ Hán Việt: Giải nghĩa
từ Hán Việt bằng cách thuyết minh nghĩa cấu tạo và quan hệ giữa chúng, giải
nghĩa từ hán Việt dựa vào ngữ cảnh,giải nghĩa từ Hán Việt bằng cách đối
chiếu với từ thuần Việt đồng nghĩa, dạy học từ Hán Việt trong phân môn tập
đọc, dạy học từ Hán Việt trong phân môn luyện từ và câu, bổ sung kiến thức
Hán Việt vào các phân môn tập đọc, luyện từ và câu, tập làm văn, lập sổ tay
từ Hán Việt hay lồng ghép một số trò chơi và trong tiết học tạo hứng thú học
tập cho các em như trò tìm ý nghĩa từ chính cái tên của các em. Những biện
pháp này sẽ giúp cho giáo viên dạy tốt các bài có chứa kiến thức Hán Việt.
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CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
Từ cơ sở lí luận, cơ sở thực tiễn ở chương 1 và một số biện pháp nâng
cao chất lượng dạy học từ Hán Việt ở chương 2, sang chương 3, chúng tôi
tiến hành thực nghiệm sư phạm để xem mức độ phù hợp và khả thi của đề tài
luận văn. Thực nghiệm sư phạm bao gồm: Mục đích và phương pháp thực
nghiệm, thiết kế bài dạy, cách thức tổ chức thực nghiệm, phân tích thiết kế
sau đó rút ra một số nhận xét và xem xét khả năng áp dụng của nó.
3.1. Mục đích thực nghiệm
Thực nghiệm là phương pháp quan trọng của khoa học giáo dục, đặc
biệt với chuyên nghành phương pháp dạy học tiếng Việt. Triết học Mác – lê
nin đã khẳng định “Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy
trừu tượng đến thực tiễn là con đường của nhận thức chân lý, nhận thức hiện
thực khách quan”. Tất cả những đề xuất về phương pháp lí thuyết chỉ được
kiểm nghiệm và đánh giá tính khả thi qua kết quả thực nghệm. Do vậy, công
tác thực nghiệm phải tiến hành một cách nghiêm túc, khoa học và trung thực.
Với khuôn khổ của một luận văn thạc sĩ, chúng tôi tiến hành thực nghiệm ở
quy mô nhỏ, nội dung thực nghiệm cũng không quá phức tạp nhằm kiểm
nhứng những ý tưởng mà luận văn đã đưa ra.
Tiến hành thực nghiệm cho đề tài: “Một số biện pháp nâng cao chất
lượng dạy học từ Hán Việt cho học sinh lớp 4, 5 thành phố Sơn La ”, chúng
tôi hướng đến những mục tiêu cơ bản như sau:
Thực nghiệm sư phạm nhằm mục đích kiểm nghiệm hiệu quả của các
biện pháp nâng cao chất lượng dạy học từ Hán Việt cho học sinh lớp 4, 5
thành phố Sơn La, qua đó chứng minh cho giả thuyết khoa học đã đề ra. Mục
đích đó được cụ thể hóa như sau:
- Xác định tính khả thi của các biện pháp dạy học từ Hán Việt cho học
sinh lớp 4,5 mà luận văn đã đề xuất. Từ cơ sở lí thuyết và qua việc khảo sát
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thực trạng dạy học từ Hán Việt ở trường tiểu học, chúng tôi đã đưa ra một số
biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học từ Hán Việt. Tuy nhiên, đây mới
chỉ là phương pháp giả định mang tính lí thuyết. Thực nghiệm chính là một
bước đưa lí thuyết vào thực tiễn để chúng tôi kiểm chứng hiệu quả các biện
pháp dạy học từ Hán Việt cũng như những kiến giải trong luận văn của mình.
- Quá trình thực nghiệm cũng giúp chúng tôi :
+ Xem mức độ phù hợp của phương pháp với trình độ học sinh, sau khi
thể nghiệm sẽ lựa chọn phương pháp vào trong giảng dạy cho học sinh.
+ Xem xét khả năng đáp ứng của bài giảng dạy qua các phương pháp
để đánh giá kết quả của học sinh, đánh giá mức độ mục tiêu nhận thức: biết –
hiểu – vận dụng – vận dụng sáng tạo.
+ Xem xét khả năng phân bố thời gian kết hợp các phương pháp vào
bài giảng cho hợp lý.
+ Đánh giá hiệu quả của các phương pháp giảng dạy: Phạm vi đánh giá,
tính khách quan và tính chính xác.
Từ đó, chúng ta sẽ có được sự nhìn nhận cần thiết và hợp lí hơn trong việc
vận dụng các phương pháp dạy học tích cực để đem lại hiệu quả cao nhất trong
dạy học tiếng Việt nói chung và dạy học từ Hán Việt nói riêng.
3.2. Đối tượng và địa bàn thực nghiệm
3.2.1. Đối tượng thực nghiệm
Đối tượng thực nghiệm mà chúng tôi lựa chọn là học sinh khối lớp 4, 5
trường Tiểu học Chiềng Sinh và trường Tiểu học Quyết Tâm thành phố Sơn
La, tỉnh Sơn La.
Cụ thể ở khối lớp 4 chúng tôi lựa chọn học sinh của hai lớp 4A và 4B
trường Tiểu học Chiềng Sinh làm lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Tương tự
như vậy ở khối lớp 5 chúng tôi cũng lựa chọn học sinh của hai lớp 5A và 5B
trường Tiểu học Quyết Tâm làm lớp thực nghiệm và lớp đối chứng.
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Bảng 3.1 Đối tượng thực nghiệm lớp 4A và 4B trường Tiểu học Chiềng
Sinh – thành phố Sơn La:
Xếp loại

Tổng số

Lớp

Hoàn thành

Hoàn

Chưa hoàn

tốt

thành

thành

Thực nghiệm 4A

36

12

23

1

Đối chứng 4B

34

13

20

1

+ Lớp 4A có 36 học sinh. Số học sinh hoàn thành tốt là 12 em, số học
sinh hoàn thành là 23 em, số học sinh chưa hoàn thành là 1 em.
+ Lớp 4B có 34 học sinh. Số học sinh hoàn thành tốt là 13 em, số học
sinh hoàn thành là 20 em, số học sinh chưa hoàn thành là 1 em.
Bảng 3.2. Đối tượng thực nghiệm lớp 5A và 5B trường Tiểu học
Quyết Tâm – thành phố Sơn La:
Xếp loại

Tổng

Hoàn

Hoàn

Chưa hoàn

Lớp

số

thành tốt

thành

thành

Thực nghiệm 5A

37

14

22

1

Đối chứng 5B

35

13

21

1

+ Lớp 5A có 37 học sinh. Số học sinh hoàn thành tốt là 14 em, số học
sinh hoàn thành là 22 em, số học sinh chưa hoàn thành là 1 em.
+ Lớp 5B có 35 học sinh. Số học sinh hoàn thành tốt là 13 em, số học
sinh hoàn thành là 21 em, số học sinh chưa hoàn thành là 1 em.
Dựa và bảng thống kê trên, chúng tôi thấy rằng, hầu hết các em được
quan tâm chu đáo của gia đình và nhà trường. Vì vậy chất lượng học tập của
các em tương đối cao. Đa số học sinh khối 4,5 hoàn thành tốt và hoàn thành
chương trình học tập, học sinh chưa hoàn thành chương trình môn học chiếm
tỉ lệ nhỏ. Chất lượng học tập của hai lớp thực nghiệm và đối chứng nhìn
chung có sự cân bằng, đồng đều nhau.
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Dựa vào đó, chúng tôi đã tiến hành soạn giáo án và thực nghiệm trên cơ
sở các biện pháp đề xuất trên đề tài giáo án với nội dung phương pháp, hình
thức tổ chức các hoạt động truyền thống.
Sau đó, chúng tôi cho học sinh làm phiếu bài tập, chấm điểm, sử lí số
liệu và so sánh kết quả.
3.2.2. Địa bàn thực nghiệm
Chúng tôi đã chọn và tiến hành thực nghiệm tại trường Tiểu học
Chiềng Sinh và trường Tiểu học Quyết Tâm thuộc thành phố Sơn La – tỉnh
Sơn La. Đây là hai trường tiểu học thuộc thành phố với điều kiện cơ sở vật
chất và trang thiết bị dạy học khá hoàn thiện, đầy đủ và hiện đại phục vụ tốt
nhất cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh, đội ngũ giáo viên giàu
kinh nghiệm nhiệt huyết với nghề.
3.3. Nội dung và cách thức thực nghiệm
3.3.1. Nội dung thực nghiệm
Để tổ chức thực nghiệm cho đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất
lượng dạy học từ Hán Việt cho học sinh lớp 4, 5 thành phố Sơn La”, chúng
tôi đã chọn hai loại bài thực nghiệm là bài mở rộng vốn từ thuộc phân môn
luyện từ và câu, và một bài tập đọc trong chương trình Tiếng Việt 4,5 tiểu
học.
Cụ thể đối với khối lớp 4 chúng tôi chọn 2 bài:
Bài 1: Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa
Bài 2: Mở rộng vốn từ dũng cảm
Đối với khối lớp 5 chúng tôi chọn 2 bài:
Bài 1: Phong cảnh đền Hùng
Bài 2: Mở rộng vốn từ công dân
3.3.2. Cách thức thực nghiệm
Quá trình thực nghiệm được chúng tôi thực hiện theo 3 bước:
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- Bước 1: Trước khi tiến hành thực nghiệm chúng tôi đã trao đổi để
thống nhất với giáo viên dạy thực nghiệm tinh thần cơ bản của việc dạy thực
nghiệm. Các giáo án thực nghiệm được chúng tôi soạn và đưa cho giáo viên
nghiên cứu trước. Quá trình thực nghiệm được tiến hành như các tiết dạy bình
thường khác.
Các giáo án được chúng tôi trình bày kĩ ở phần phụ lục.
- Bước 2: Tiến hành dạy thực nghiệm và đối chứng. Các lớp đối chứng
được học với phương pháp quen thuộc mà giáo viên vẫn sử dụng, còn đối với
lớp thực nghiệm học theo giáo án mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn
- Bước 3: Cuối đợt thực nghiệm chúng, tôi phối hợp với giáo viên cho
học sinh thực nghiệm và học sinh đối chứng làm bài kiểm tra. Căn cứ vào kết
quả bài làm của hai đối tượng, chúng tôi rút ra những kết luận ban đầu về
những vấn đề đã đặt ra trong luận văn.
3.4. Đánh giá kết quả thực nghiệm
3.4.1. Các tiêu chí đánh giá
Việc đánh giá chúng tôi căn cứ và năng lực, kĩ năng luyện tập thực
hành của học sinh. Để có cơ sở đánh giá chúng tôi chấm bài kiểm tra của học
sinh theo thang điểm 10 và chia làm 3 loại trình độ:
+ Loại hoàn thành tốt: ( 9 đến 10 điểm ) là những bài thực hiện đầy đủ,
đúng yêu cầu của bài, làm đúng theo đáp án, trình bày sạch đẹp.
+ Loại hoàn thành: ( 5 đến 8 điểm ) là những bài thực hiện tương đối
tốt yêu cầu của đề bài, làm đúng 50-80% đáp án, trình bày tương đối sạch
đẹp.
+ Loại chưa hoàn thành: ( 1-4 điểm ) là những bài không thực hiện
được yêu cầu cơ bản của đề bài.
3.4.2. Kết quả thực nghiệm
Chúng tôi chủ yếu lấy kết quả kiểm tra đối chứng làm thước đo cho
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tính khả thi của các biện pháp dạy học từ Hán Việt cho học sinh. Sau khi tiến
hành kiểm tra, chúng tôi thu được kết quả như sau:
3.4.2.1. Về phía giáo viên
Tất cả giáo viên sau khi được triển khai việc dạy thực nghiệm đều thực
hiện rất tốt bài giảng thực nghiệm. Giáo viên về cơ bản đều đồng ý với những
kiến giải và biện pháp chúng tôi nêu ra trong giáo án thực nghiệm.
3.4.2.2. Về phía học sinh
Chúng tôi tiến hành kiểm tra và thu được kết quả như sau:
Bảng 3.3. Kết quả thực nghiệm của học sinh khối lớp 4
Xếp loại

Lớp thể nghiệm

Lớp đối chứng

Số lượng

Phần trăm

Số lượng

Phần trăm

Hoàn thành tốt

9

25%

4

12%

Hoàn thành

26

72%

27

79%

Chưa hoàn thành

1

3%

3

9%

Tổng số

36

100%

34

100%

Từ bảng số liệu ta có biểu đồ:

Biểu đồ 3.1. Biểu đồ biểu diễn tần suất kết quả thực nghiệm khối 4
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Bảng 3.4. Kết quả thực nghiệm của học sinh khối lớp 5
Xếp loại

Lớp đối chứng

Lớp thể nghiệm
Số lượng

Phần trăm

Số lượng

Phần trăm

Hoàn thành tốt

8

22%

4

12%

Hoàn thành

28

75%

27

77%

Chưa hoàn thành

1

3%

4

11%

Tổng số

37

100%

35

100%

Từ bảng số liệu ta có biểu đồ:

Biểu đồ 3.2. Biểu đồ biểu diễn tần suất kết quả thực nghiệm 1
Từ kết quả thực nghiệm, chúng ta dễ nhận thấy rằng việc áp dụng một số
biện pháp dạy từ Hán Việt chất lượng học sinh được nâng lên rõ rệt.
Đối với học sinh khối lớp 4:
Số bài của học sinh hoàn thành tốt ở lớp thể nghiệm cao hơn số bài của
học sinh hoàn thành tốt ở lớp đối chứng là 5 bài tương đương với 14%. Số bài
của học sinh loại hoàn thành ở lớp thể nghiệm ít hơn so với bài của học sinh
lớp đối chứng là 1 bài tương đương 3%. Số bài của học sinh loại chưa hoàn
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thành ở lớp thể nghiệm ít hơn số bài của học sinh đạt loại yếu ở lớp đối chứng
là 2 bài tương đương 6%.
Đối với học sinh khối lớp 5:
Số bài của học sinh hoàn thành tốt ở lớp thể nghiệm cao hơn số bài của
học sinh hoàn thành tốt ở lớp đối chứng là 4 bài tương đương với 11%. Số bài
của học sinh loại hoàn thành ở lớp thể nghiệm ít hơn so với bài của học sinh
lớp đối chứng là 1 bài tương đương 3%. Số bài của học sinh loại chưa hoàn
thành ở lớp thể nghiệm ít hơn số bài của học sinh đạt loại yếu ở lớp đối chứng
là 3 bài tương đương 9%.
Trong quá trình thực nghiệm học sinh tham gia lớp thực nghiệm rất hào
hứng với hình thức làm việc thảo luận nhóm trong các phiếu bài tập. Khi àm
việc theo nhóm, trong một khoảng thời gian học sinh có thể chiếm lĩnh đực
một lượng kiến thức khá nhiều, những em khá giỏi trong nhóm có thể giúp đỡ
những bạn kém hơn. Vốn từ của các em được bổ sung nhiều hơn, không chỉ
biết nghĩa của từ mà còn hiểu nghĩa của cả từ. rất nhiều học sinh đã đặt được
câu và viết được đoạn văn có dung từ Hán Việt. Trong bài đọc hiểu văn bản
học sinh dã biết cách giải nghĩa từ để hiểu được từ và chiếm lĩnh được văn
bản.
Từ kết quả trên chúng ta có thể khẳng định được tính khả thi và tính
hiểu quả của các biện pháp mà đề tài xây dựng.
3.5. Phân tích giáo án thực nghiệm
3.5.1. Giáo án Tập đọc lớp 4 bài Anh hung lao động Trần Đại Nghĩa
Bài: ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRẦN ĐẠI NGHĨA
I. Mục tiêu
1. Đọc lưu loát toàn bài. Đọc rõ ràng các chỉ số thời gian, từ phiên âm
tiếng nước ngoài
Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng rõ ràng, chậm rãi, cảm hứng ca
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ngợi nhà khoa học đã có những cống hiến xuất sắc cho đất nước.
2. Hiểu:
Từ: Anh hùng lao động, tiện nghi, cương vị, cục Quân giới, cống hiến,
sự nghiệp, quốc phòng, an ninh, giải thưởng,...
Nội dung: Ca ngợi anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa đã có những cốn
g hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng và xây dựng nền khoa học trẻ của
đất nước.
II. Đồ dùng dạy học
- Tranh minh hoạ bài học.
- Bảng phụ ghi sẵn câu, đoạn cần luyện đọc.
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.Kiểm tra bài
- Gọi 2 HS đọc từng đoạn bài Trống - 4 HS nối tiếp nhau và trả lời câu
đồng Đông Sơn (2 lượt) và trả lời câu hỏi.
hỏi về nội dung bài.
- Gọi HS nhận xét bạn đọc bài và trả
- Nhận xét.

lời câu hỏi.
- Nhận xét và đánh giá HS.
1. 2. Bài mới
2. 2.1. Gới thiệu bài
- Cho HS xem ảnh chân dung nhà
khoa học Trần Đại Nghĩa.

- Xem chân dung trong SGK.

- Hỏi: + Em biết gì về Trần Đại
Nghĩa?

- Trần Đại Nghĩa là một nhà khoa học
trẻ có nhiều đóng góp trong việc chế
tạo vũ khí. Ông sinh năm 1913 và
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mất năm 1917.
- GV gới thiệu: Dân tộc Việt Nam là - Lắng nghe.
một dân tộc anh hùng. Đất nước Việt
Nam đã sinh ra nhiều anh hùng có
những đóng góp to lớn cho sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tên tuổi
của họ được lưu truyền qua mọi thời
đại. Một trong những anh hùng ấy là
giáo sư Trần Đại Nghĩa. Bài học hôm
nay sẽ cho các em biết về sự nghiệp
của con người tài năng này.
2.2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm
hiểu bài
a, Luyện đọc
- GV mời:

- 1 HS khá giỏi đọc toàn bài.

+ Bài chia làm mấy đoạn?

+ Bài chia làm 4 đoạn.
Đoạn 1: Từ đầu... chế tạo vũ khí.
Đoạn 2: Năm 1946... lô cốt của
giặc.
Đoạn 3: Từ bên cạnh... nhà nước.

- Đọc lần 1: GV yêu cầu 4 HS nối tiếp
nhau đọc bài.

Đoạn 4: Phần còn lại.
- 4 HS nối tiếp đọc bài.

- GV sửa phát âm và ngắt nghỉ dấu
- HS phát âm lại các từ đọc sai.

câu.
- Đọc lần 2: GV yêu cầu 4 HS nối tiếp
nhau đọc bài.

- 4 HS nối tiếp đọc bài.

- Giải nghĩa từ: Anh hùng lao động,
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tiện nghi, cương vị, cục quân giới, - HS hiểu nghĩa các từ.
cống hiến, sự nghiệp, quốc phòng,
huân chương.
Anh hùng lao động: Danh hiệu nhà
nước phong tặng đơn vị hoặc người
có thành tích đặc biệt trong lao động.
Tiện nghi: Các vật dùng cần thiết
giúp cho sinh hoạt hằng ngày được
thuận tiện, thoải mái.
Cương vị: Vị trí công tác, chức vụ.
Cục quân giới: Cơ quan phụ trách
việc chế tạo, cung cấp vũ khí cho
quân đội.
Cống hiến: Đóng góp có giá trị.
Sự nghiệp: Công việc lớn, có lợi ích
chung.
Quốc phòng: Bảo vệ đất nước.
Huân chương: Vật làm bằng kim
loại, đeo trước ngực làm dấu hiệu
cho phần thưởng lớn được nhà nước
trao tặng người có công.
- Đọc lần 3: GV mời yêu cầu 4 HS
nối tiếp nhau đọc bài.

- 4 HS nối tiếp đọc bài.

- GV chỉnh sửa nếu sai.
- Luyện đọc nhóm 4.

- Các nhóm luyện đọc.
- Đại diện 4 nhóm mỗi nhóm một bạn

- Thi đọc trước lớp.

thi đọc.
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- GV mời HS nhận xét.

-HS nhận xét bạn đọc.

- GV đọc diễn cảm cả bài.

- HS lắng nghe

b, Tìm hiểu bài

- 1 HS đọc cả bài.

- GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1 và
nêu tiểu sử của Trần Đại Nghĩa trước - HS lắng nghe.
khi theo Bác Hồ về nước.

- HS đọc thầm đoạn 1.

+ Giáo sư Trần Đại Nghĩa đã có đóng
+ Trần Đại Nghĩa tên thật là Phạm

góp gì lớn trong kháng chiến?

- GV nói thêm: Ngay từ khi còn đi Quang Lễ, quê ở Vĩnh Long, học
học ông đã bộc lộ tài năng xuất sắc.

trung học ở Sài Gòn, năm 1935 sang
Pháp học đại học. Ngoài ra còn miệt
mài nghiên cứu kĩ thuật chế tạo vũ

+ Đoạn 1 nói lên điều gì?

khí có sức công phá lớn.
+ GIới thiệu tiểu sử nhà khoa học

- GV chuyển đoạn: Trần Đại Nghĩa là Trần
một nhà khoa học có tài. Ông đã đóng Đại Nghĩa trước năm 1946
góp những tài năng của mình vào - HS đọc thầm đoạn 2,3
công cuộc bảo vệ và xây dựng tổ
quốc như thế nào. Các em cùng đọc
thầm đoạn 2 và đoạn 3 và trả lời các
câu hỏi sau:
+ Trần Đại Nghĩa theo Bác Hồ về
nước khi nào?

+ Trần Đại Nghĩa theo Bác Hồ về

+ Theo em vì sao ông rời bỏ cuộc nước năm 1946.
sống đầy đủ tiện nghi ở nước ngoài để + Ông rời bỏ cuộc sống đầy đủ tiện
về nước?

nghi ở nước ngoài để về nước theo

Em hiểu: “Nghe theo tiếng gọi thiêng tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.
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liêng của Tổ quốc”nghĩa là gì?

+ Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng
của Tổ quốc nghĩa là nghe theo tình
cảm yêu nước, trở về xây dựng và

+ Giáo sư Trần Đại Nghĩa đã có đóng bảo vệ đất nước.
+ Trên cương vị cục trưởng cục quân

góp gì gì to lớn trong kháng chiến?

giới ông đã cùng anh em nghiên cứu
ché ra những loại vũ khí có sức công
phá lớn như: Súng ba-dô-ca, súng
không giật, bom bay tiêu diệt xe tăng
+ Nêu đóng góp của ông Trần Đại và lô cốt của gặc.
Nghĩa cho sự nghiệp xây dựng Tổ + Ông có công lớn trong việc xây
dựng nền khoa học trẻ tuổi của nước

quốc?

nhà. Nhiều năm liền, giữ cương vị
Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kĩ
+ Đoạn 2 và đoạn 3 cho em biết điều thuật nhà nước.
+ Đoạn 2 và đoạn 3 nói lên những

gì?

đóng góp của giáo sư Trần Đại Nghĩa
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
- GV chuyển đoạn: Giáo sư Trần Đại Tổ quốc.
Nghĩa không chỉ đóng góp công sức - HS lắng nghe.
của mình trong việc nghiên cứu và
chế tạo ra những loại vũ khí có sức
công phá lớn mà ông còn có công lớn
trong việc xây dựng nền khoa học trẻ
tuổi của nước nhà. Nhà nước ta đánh
giá những cống hiến của ông như thế
nào, các em cùng tìm hiểu qua đoạn
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cuối bài.
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 4 và trả
- HS đọc thầm, trao đổi và trả lời câu

lời câu hỏi.

+ Nhà nước đánh giá cao những cống hỏi.
hiến của ông Trần Đại Nghĩa như thế + Năm 1948, ông được phong Thiếu
tướng. Năm 1952 ông được tuyên

nào?

dương anh hùng lao động. Ông còn
được nhà nước trao tặng giải thưởng
Hồ Chí Minh và nhiều huân chương
- GV giải thưởng Hồ Chí Minh là cao quý.
phần thưởng cao quý của nhà nước - HS lắng nghe.
tặng cho những người có thành tích
xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc.
+ Theo em nhờ đâu ông Trần Đại
Nghĩa có những cống hiến to lớn như + Nhờ ông có lòng yêu nước, tận tụy
vậy?

hết lòng vì nước, ham nghiên cứu học

+ Đoạn cuối bài nói lên điều gì?

hỏi.
+ Đoạn cuối bài cho thấy nhà nước đã
đánh giá cao những cống hiến của

- GV nhà nước ta đã đánh giá cao Trần Đại Nghĩa.
những cống hiến của Trần Đại Nghĩa. - 2 HS nhắc lại.
Có được những cống hiến như vậy là
do ông có lòng yêu nước thiết tha, tận
tụy hết lòng vì vận mệnh của đất
nước, đồng thời là một nhà khoa học
xuất sắc, ham học hỏi và nghiên cứu.
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c, Đọc diễn cảm
- GV yêu cầu 4 HS tiếp nối nhau đọc - Lắng nghe.
từng đoạn của bài, sau đó đặt câu hỏi - 4 HS nối tiếp đọc bài.
giúp HS tìm giọng đọc của bài.
+ Theo em để làm nổi bật chân dung
anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa + Giọng kể rõ ràng, chậm rãi.
chúng ta nên đọc bài với giọng như
thế nào?
+ Nên nhấn giọng ở những từ ngữ nào
để làm rõ được nhân cách và tài năng + HS tìm các từ cần nhấn giọng và
của anh hùng Trần Đại Nghĩa, chúng dùng bút chì gạch chân các từ này.
ta nên đọc bài với giọng như thế nào?
- GV treo bảng phụ với giới thiệu
đoạn văn đọc diễn cảm.( Năm - HS theo dõi.
1946...lô cốt của giặc).
- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm
đoạn văn trên theo trình tự sau:

+ Theo dõi bài đọc mẫu của GV.

+ GV đọc mẫu.
+ Gọi 1 HS đọc trước lớp, theo dõi và +Theo dõi bài đọc của bạn.
sửa lỗi để HS đọc hay hơn.

+ 2 HS ngồi cạnh nhau đọc cho nhau

+ Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.

nghe và sửa lỗi cho nhau.
- 3 đến 5 HS thi đọc. HS cả lớp theo

- GV tổ chức cho HS thi đọc diễn dõi và bình chọn bạn đọc hay.
cảm đoạn văn trên.

- 1 HS đọc toàn bài.

- Tuyên dương HS đọc tốt.
- Gọi một HS đọc cả bài.

+ HS nhắc lại tựa bài, nội dung, trả

3. Củng cố - Dặn dò.

lời câu hỏi củng cố bài.
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+ Qua bài các em học được gì ở Trần - HS lắng nghe.
Đại Nghĩa?
- GV nhận xét tiết học
- Nhắc nhở HS luôn chăm học, học
tập tấm gương anh hùng lao động
Trần Đại Nghĩa.
- Về nhà học bài, đọc bài, và chuẩn bị
bài: Bè xuôi sông La.
• Phân tích:
Trong giáo án, chúng tôi đã sử dụng một số biện pháp đã nêu ở trên để
giúp các em tìm hiểu bài đọc dễ dàng hơn. Ví dụ:
- Trong phần giải nghĩa từ, chúng tôi đã cho học sinh tìm một số từ Hán
Việt như: Anh hùng lao động, tiện nghi, cương vị, cục quân giới, cống hiến,
sự nghiệp, quốc phòng, huân chương. Và yêu cầu các em tìm hiểu và giải
nghĩa những từ này, giáo viên giúp đỡ các em giải nghĩa cho đúng, giúp các
em hiểu đúng nghĩa của những từ Hán Việt này từ đó sẽ giúp các em hiểu
đúng nội dung bài học.
Anh hùng lao động: Danh hiệu nhà nước phong tặng đơn vị hoặc người
có thành tích đặc biệt trong lao động.
Tiện nghi: Các vật dùng cần thiết giúp cho sinh hoạt hằng ngày được
thuận tiện, thoải mái.
Cương vị: Vị trí công tác, chức vụ.
Cục quân giới: Cơ quan phụ trách việc chế tạo, cung cấp vũ khí cho
quân đội.
Cống hiến: Đóng góp có giá trị.
Sự nghiệp: Công việc lớn, có lợi ích chung.
Quốc phòng: Bảo vệ đất nước.
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Huân chương: Vật làm bằng kim loại, đeo trước ngực làm dấu hiệu
cho phần thưởng lớn được nhà nước trao tặng người có công.
- Trong phần tìm hiểu đoạn 2 của bài đọc nội dung của đoạn nói về “tài
năng” của Trần Đại Nghĩa thì giáo viên cũng lồng nghép và giải nghĩa từ “tài
năng” cho học sinh hiểu tài năng là người có năng lực xuất sắc, khả năng làm
việc giỏi và có sang tạo trong công việc. Đồng thời giáo viên cũng yêu cầu
học sinh tìm một số từ đồng nghĩa với từ “tài năng” như: tài giỏi, tai ba, tài
trí…
- Trong phần tìm hiểu đoạn 2, 3 của bài giáo viên hỏi em hiểu: “Nghe
theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc” nghĩa là gì? Thì trong câu này có từ
Hán Việt, giáo viên sẽ hướng dẫn các em giải nghĩa từ Hán Việt trước để giúp
các em trả lời câu hỏi dễ dàng hơn: “Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ
quốc” nghĩa là nghe theo tình cảm yêu nước, trở về xây dựng và bảo vệ đất
nước. Đồng thời, giáo viên cũng yêu cầu học sinh tìm một số từ đồng nghĩa
với từ “Tổ quốc” như: đất nước, giang sơn…
3.5.2. Giáo án Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ: CÔNG DÂN
I. Mục đích, yêu cầu:
- Hiểu nghĩa của từ công dân (BT1); xếp được một số từ chứa tiếng
công vào nhóm thích hợp theo yêu cầu của (BT2); nắm được một số từ đồng
nghĩa với từ công dân và sử dụng phù hợp với văn cảnh (BT3,BT4).
- Biết cách dùng một số từ ngữ thuộc chủ điểm Công dân.
- Có ý thức sử dụng từ đúng trong khi nói và viết.
II. Chuẩn bị:
- Từ điển đồng nghĩa tiếng Việt, Từ điển Hán Việt ( Phô tô một vài
trang cần tra cứu ).
- Kẻ bảng phân loại BT2 ra phiếu.
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- Bảng lớp viết câu nói của nhân vật Thành ở BT4.
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Kiểm tra:
Gọi một số HS đọc đoạn văn BT2 tiết trước. ( ghi
rõ câu ghép và cách nối các vế câu ghép trong
đoạn văn.)
2. Dạy – học bài mới
2.1. Giới thiệu bài
- Em hãy nêu chủ điểm của tuần này
- Giới thiệu: Trong tiết học hôm nay, các em sẽ

Chủ điểm người công

làm các bài tập về mở rộng vốn từ theo chủ điểm

dân

công dân, tìm từ đồng nghĩa với từ công dân và
thực hành sử dụng các từ ngữ thuộc chủ điểm.
2.2. Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1: Thảo luận nhóm đôi
Cho HS đọc yêu cầu bài tập, xác định yêu cầu bài. - HS đọc yêu cầu bài,
xác định yêu cầu.
- Cho HS trao đổi nhóm đôi làm bài.

- Trao đổi nhóm đôi ( tra

- Gợi ý học sinh tra từ điển

từ điển )

- Cho HS phát biểu ý kiến.

- Phát biểu ý kiến đáp án
b

- Cho lớp và GV nhận xét, chốt lời giải đúng:

- Lớp nhận xét, chữa bài.

- Kết luận: Công dân có nghĩa là người dân của
một nước, có quyền lợi và nghĩa vụ với đất nước.

- Đọc và xác định yêu

Bài 2: Làm viêc theo nhóm

cầu đề bài.

Cho HS đọc yêu cầu bài tập.

- Làm bài theo nhóm
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- Chia học sinh làm các nhóm, mỗi nhóm có 4 học

- Dán phiếu, chữa bài.

sinh, viết kết quả bài tập vào phiếu
- Phát phiếu và bút cho một số nhóm HS làm bài
vào phiếu.
- Cho HS dán phiếu, chữa bài
- Nhận xét, chốt lời giải đúng:
Công là “Của

Công là

Công là

nhà nước, của

“Không thiên

“ Thợ, khéo

chung”

vị”

tay”

- Thực hiện tương tự

Công dân, công

Công bằng,

Công nhân,

BT1.

cộng, công

công lí, công

công nghiệp

chúng

minh, công tâm

Vì công cộng có nghĩa là

- Gv hỏi : Tại sao các em xếp từ công cộng vào cột
thứ nhất ?
- Hỏi tương tự với một số từ khác, nếu học sinh

thuộc về mọi người hoặc
phục vụ chung cho con
người và xã hội.

chưa hiểu rõ giáo viên có thể tham khảo giải thích
cho rõ.

- Đọc yêu cầu BT, xác

Bài tập 3 : Thảo luận nhóm đôi
Cho HS đọc yêu cầu bài tập, xác định yêu cầu bài.
- Cho HS trao đổi nhóm đôi làm bài.
- Gợi ý học sinh tra từ điển

định yêu cầu.
- Lắng nghe hướng dẫn.
Các từ đồng nghĩa với từ
công dân : nhân dân,

- Cho HS phát biểu ý kiến.

dân chúng, dân
HS : Nối tiếp nhau giải

- Nhận xét, kết luận lời giải đúng.

thích nghĩa của từ và đặt
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câu.
- Em hiểu thế nào là nhân dân ?

VD : Nhân dân là đông

Dặt câu với từ nhân dân

đảo những người dân
thuộc mọi tầng lớp, đang
sống trong một khu vực
địa lí .
VD đặt câu : Nhân dân
ta rất kiên cường.
- Dân chúng : Đông đảo
những người dân

- Dân chúng , dân tộc có nghĩa là gì ? Đặt câu

thường, quần chúng
nhân dân. VD : Dân
chúng bắt đầu ý thức
được về quyền lợi và
nghĩa vụ của mình.
- Dân tộc : cộng đồng

+ Không đồng nghĩa với công dân: đồng bào, dân

người hình thành trong

tộc, nông dân, công chúng.

lịch sử có chung lãnh
thổ, quan hệ ngôn ngữ,
kinh tế, văn hóa và tính
cách.
VD : Dân tộc ta có một
lòng nồng nàn yêu nước.

Bài 4: HS khá,giỏi làm được BT4 và giải thích lí
do không thay được từ khác.
Cho HS đọc yêu cầu bài tập
- Chỉ bảng câu nói của nhân vật Thành, nhắc HS:
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để TL đúng câu hỏi, cần thử thay thế từ công dân
trong câu nói của nhân vật Thành lần lượt bằng

- Trao đổi nhóm đôi, làm

những từ đồng nghĩa với nó ( đã được nêu ở BT3 ), bài.
rồi đọc lại câu văn xem có phù hợp không.

- Phát biều ý kiến.

- Cho HS trao đổi với bạn bên cạnh.

- Nhận xét.

- Cho HS phát biểu ý kiến, chốt lời giải đúng:
+ Trong câu đã nêu, không thể thay thế từ công
dân bằng những từ đồng nghĩa ( ở BT3 ) Vì từ
công dân có hàm ý “người dân một nước độc lập”,
khác với từ nhân dân, dân chúng, dân. Hàm ý này
của từ công dân ngược lại với ý của từ nô lệ.
3. Củng cố – dặn dò: Tóm tắt nội dung bài.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà xem lại các BT
- Chuẩn bị bài sau.
• Phân tích:
Trong giáo án, chúng tôi đã sử dụng một số biện pháp đã nêu ở trên để
giúp các em tìm hiểu bài đọc dễ dàng hơn. Ví dụ:
- Khi cho học sinh tìm hiểu nghĩa của từ công dân trong bài tập 1 giáo
viên hướng dẫn học sinh cách tra từ điển để các em có thể tìm được nghĩa của
từ. điều này giúp các em dễ dàng chiếm lĩnh kiến thức hơn, không hoang
mang khi không thể tìm được nghĩa của từ.
- Ở bài tập số 2: Sau khi hướng dẫn các em sắp xếp từ chứa tiếng công
vào đúng nhóm thì giáo viên đã định hướng, hướng dẫn các em giải nghĩa, tra
từ điển để tìm hiểu nghĩa của các từ công bằng, công cộng, công lí, công
nghiệp, công chúng, công minh…
- Ở bài tập số 3: Sau khi hướng dẫn các em tìm từ đồng nghĩa và trái

95

nghĩa với với từ công dân giáo viên tiếp tục gợi ý giúp các em tìm hiểu nghĩa
của từ nhân dân, dân chúng, đân tộc và yêu cầu các em đặt câu với những từ
đó để hiểu cặn kẽ hơn về nghĩa và hoàn cảnh sử dụng chúng.
- Trong bài tập số 4: giáo viên giải thích cặn kẽ để học sinh hiểu từ
công dân trong câu không thể thay thế với một số từ đồng nghĩa với nó vì
công dân trong câu này có nghĩa là người dân của đất nước độc lập trái nghĩa
với từ nô lệ ở vế tiếp theo.
Giúp các em hiểu được việc không phải cứ từ đồng nghĩa có thể thay
thế cho nhau mà nó còn phải dựa vào ngữ cảnh nhất định.
Tiểu kết
Xuất phát từ những biện pháp nâng cao chất lượng dạy học từ Hán Việt
cho học sinh lớp 4,5 đã đề xuất trong chương 2, chúng tôi dã tiến hành soạn
giáo án mẫu của phân môn Tập đọc và phân môn Luyện từ và câu và tiến
hành dạy thể nghiệm ở 4 lớp 4A, 4B trường Tiểu học Chiềng Sinh và 5A, 5B
trường Tiểu học Quyết Tâm – thành phố Sơn La – tỉnh Sơn La. Từ đó chúng
tôi thiết kế đề kiểm tra và cho các em làm bài kiểm tra để kiểm tra mức độ
hiểu biết của học sinh, so sánh giữa lớp thực nhiệm và lớp đối chứng để rút ra
kết quả thực nghiệm.
Quy trình bao gồm các giai đoạn, các bước cụ thể, rõ ràng được sắp xếp
theo trình tự hợp lý đã tạo điều kiện cho GV dễ dàng áp dụng vào hoạt động
dạy - học. Chúng tôi đã thu được kết quả thực nghiệm khả quan, khi vận dụng
các biện pháp đã đề xuất vào giảng dạy học sinh có ý thức học bài, hiểu bài,
ghi nhớ từ cũng như hiểu nghĩa của từ Hán Việt tốt hơn, giáo viên dễ dàng
phát hiện lỗi dùng từ cũng như uốn nắn những em học kém từ đó nâng cao
hiệu quả dạy học. Điều này đã chứng minh tính khả thi của các biện pháp
nâng cao chất lượng dạy học từ Hán Việt cho học sinh lớp 4,5.
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
Trong nhà trường phổ thông hiện nay, dạy học từ Hán Việt cho học
sinh là điều hết sức cần thiết. Vì vậy, chúng ta cần đổi mới các phương pháp
dạy học để học sinh chiếm lĩnh được kiến thức từ Hán Việt nói riêng và kiến
thức về môn Tiếng Việt nói chung. Việc sử dụng các phương pháp dạy – học
mới góp phần phát huy tính tích cực chủ động học tập của HS, từ đó nâng cao
chất lượng dạy học môn Tiếng Việt ở tiểu học.
Trong quá trình nghiên cứu đề tài luận văn của chúng tôi đã giải quyết
được những vấn đề cơ bản sau:
1.1. Về cơ sở lý luận, chúng tôi tìm hiểu khái niệm từ Hán Việt, cấu
tạo từ Hán Việt, nghĩa của từ và giá trị phong cách cảu từ Hán Việt, cách phân
loại cũng như cơ chế giải nghĩa từ Hán Việt chúng ta còn tìm hiểu về nguyên
tắc, phương pháp dạy học Tiếng Việt cũng như đặc điểm tâm lí của học sinh
tiểu học. Luận văn cũng đã xác định được cơ sở giáo dục học, cơ sở tâm lí
học của vấn đề nghiên cứu. Đây là những vấn đề chúng tôi tìm hiểu qua tài
liệu tham khảo. Thông qua cơ sở lý luận trên chúng tôi thấy, việc hiểu đúng,
vận dụng dúng từ Hán Việt có vai trò quan trọng đối với các em.
1.2. Về cơ sở thực tiễn, chúng tôi tiến hành khảo sát quá trình dạy học
từ Hán Việt ở một số trường tiểu học thuộc địa bàn khu vực thành phố Sơn
La. Quá trình khảo sát, chúng tôi thấy được vấn đề dạy học từ Hán Việt ở môi
trường tiểu học vẫn gặp rất nhiều khó khăn và chưa đạt được hiệu quả như
mong muốn. Cả giáo viên và học sinh đều ngại tiếp xúc với những bài học có
liên quan đến từ Hán Việt. Thực trạng này xuất phát từ cả lí do khách quan
lẫn chủ quan. Về mặt chủ quan, bản thân từ Hán Việt có khoảng cách về lịch
sử, tính trừu tượng, khái quát, đa nghĩa đã là một nội dung khó trong dạy học
từ vựng tiếng Việt. Mặt khác, khi tiến hành tìm hiểu bài học này giáo viên vẫn
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còn phụ thuộc nhiều vào sách giáo viên chư thực sự đầu tư thời gian và
chuyên môn để tìm ra những phương pháp trong quá trình dạy học từ Hán
Việt. Chính vì thế mà học sinh cũng rất lúng túng, không nắm chắc kiến thức,
chưa biết cách sử dụng từ Hán Việt vào trong thực tế giao tiếp, giáo viên thì
chưa khơi gợi được hứng thú học tập ở các em. Tất cả những lí do trên đã ảnh
hưởng không nhỏ đến chất lượng và hiệu quả của việc dạy từ Hán Việt trong
nhà trường phổ thông.
1.3. Xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn, căn cứ vào việc đổi mới
phương pháp dạy học từ Hán Việt, căn cứ vào tâm lí lứa tuổi học sinh tiểu
học, luận văn mạnh dạn đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy
học từ Hán Việt cho học sinh lớp 4,5 thành Phố Sơn La nhằm phát huy tối đa
tiềm năng tư duy của học sinh qua hoạt động trao đổi, thảo luận nhóm. Luận
văn đã trình bày một số biện pháp dạy học từ Hán Việt cho học sinh lớp 4, 5
như: Nắm chắc các biện pháp giải nghĩa từ Hán Việt: Giải nghĩa từ bằng cách
thuyết minh nghĩa cấu tạo và quan hệ giữa chúng, giải nghĩa từ Hán Việt dựa
vào ngữ cảnh, giải nghĩa từ Hán Việt bằng cách đối chiếu từ Hán Việt với từ
thuần Việt đồng nghĩa. Vấn đề dạy học từ Hán Việt trong phân môn Tập đọc,
dạy học từ Hán Việt trong phân môn Luyện từ và câu. Bổ sung lượng từ Hán
Việt cho các phân môn: phân môn Tập đọc, Luyện từ và câu, Tập làm văn. Và
một biện pháp quan trọng không kém nữa đó là giúp học sinh lập sổ tay từ
Hán Việt giúp các em có được tại liệu học tập hữu ích.
1.4. Những đề xuất của luận văn về các biện pháp nâng cao chất
lượng dạy học từ Hán Việt cho học sinh lớp 4, 5 được chúng tôi đã tiến
hành kiểm tra qua phần thực nghiệm sư phạm. Ở phần này, luận văn đã
thiết kế một số giáo án trong phân môn Tập đọc và Luyện từ và câu có
áp dụng các biện pháp được đưa ra ở chương 2 và tiến hành dạy đối
chứng ở 4 lớp. Việc thực nghiệm tuy chưa được thực hiện ở phạm vi và
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quy mô rộng nhưng bước đầu đã khẳng định được tính khả thi, đúng đắn
của những phương hướng mà luận văn đã đề xuất. Hi vọng luận văn sẽ là
một tài liệu tham khảo có ích cho giáo viên đang giảng dạy tại các
trường tiểu học ở địa bàn thành phố Sơn La.
2. Khuyến nghị
2.1. Để nâng cao chất lượng dạy học từ Hán Việt nói riêng và các môn
học khác nói chung, phụ huynh học sinh cần tích cực phối hợp với nhà trường
trong việc rèn luyện , học tập của các em. Mua sắm đầy đủ đồ dùng phục vụ
cho quá trình học tập của các em. Thường xuyên quan tâm, nhắc nhở các em
về tinh thần tự giác, ý thức tự học tại nhà, bố mẹ làm gương sáng cho các e
noi theo.
2.2. Nhà trường cần mua sắm đầy đủ sách giáo khoa, sách tham khảo,
tư liệu, tài liệu để giáo viên có tài liệu nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ. Tổ chuyên môn hoạt động thật tích cực để đóng góp ý
kiến, rút kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy chuyên môn.
2.3. Bồi dưỡng cho giáo viên về kiến thức và phương pháp giảng dạy
từ Hán Việt một cách thường xuyên vì đây là phần kiến thức tương đối khó
đòi hỏi người giáo viên phải cập nhật kiến thức thường xuyên.
2.4. Mỗi giáo viên trong qua trình giảng dạy học sinh lớp mình cần
nắm bắt rõ thông tin và tình hình học tập của mỗi học sinh trong lớp từ có có
phương pháp giáo dục, dạy học riêng cho từng đối tượng học sinh, tạo hứng
thú học tập cho các em. Có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đõ học
sinh yếu kém một cách rõ ràng và cụ thể trong từng giai đoạn. Giáo viên cũng
cần nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ,
tìm tòi đổi mới phương pháp giảng dạy vận dụng linh hoạt các phương pháp
vào từng bài học cụ thể và phù hợp với trình độ của học sinh. Quan tâm đến
điều kiện học tập của các em như: bàn ghế, sách vở, ánh sáng...
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2.5. Thực tế cho thấy, vấn đề dạy học từ Hán Việt cho học sinh lớp 4,5
nói riêng và học sinh tiểu học nói chung còn rất nhiều điều phải tiếp tục trao
đổi, nghiên cứu va giải quyết. Luận văn của chúng tôi mới chỉ dừng lại ở
những thể nghiệm ban đầu. Do hạn chế về mặt thời gian công tác của một
giáo viên trẻ mới vào nghề, những ý kiến và đề xuất trong luận văn không
tránh khỏi còn nhiều thiếu sót và hạn chế. Chúng tôi kính mong thầy cô và
bạn bè đóng góp, bổ sung để đề tài luận văn được đầy đủ và hoàn thiện.
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PHỤ LỤC
Phụ lục 1: PHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO GIÁO VIÊN
Giáo viên trả lời câu hỏi bằng cách:
3. Khoanh tròn vào phương án phù hợp với ý kiến mà thầy, cô lựa chọn
4. Đánh dấu x vào chỗ phù hợp với mức độ mà thầy, cô lựa chọn
CÂU HỎI
1. Theo thầy (cô), mục đích dạy từ Hán Việt cho học sinh là:
A. Giúp các em hiểu nghĩa của từ
B. Giúp các em sử dụng đúng từ Hán Việt
C. Giúp các em sử dụng từ Hán Việt để giao tiếp tốt
D. Cung cấp vốn từ cho học sinh
E. Ý kiến khác
2. Theo thầy (cô) vì sao việc dạy cho học sinh hiểu đúng và sử dụng đúng từ
Hán Việt lại hết sức quan trọng?
A. Vì trong cuộc sống từ Hán Việt được sử dụng một cách thường xuyên
B. Vì từ Hán Việt đựơc sử dụng trong các lĩnh vực khoa học
C. Hiểu đúng và dùng đúng từ Hán Việt giúp các em tự tin giao tiếp trong
mọi lĩnh vực đời sống
3. Theo thầy (cô) đặc điểm nào của từ Hán Việt khiến cho học sinh khó tiếp
cận khi hiểu và dùng từ ?
A. Từ Hán Việt có hiện tượng đồng âm
B. Từ Hán Việt có những sắc thái đặc biệt khác với những từ thuần Việt
C. Từ Hán Việt khó hiểu, phải giải nghĩa
D. Một lí do khác
4. Hãy cho biết tình hình sử dụng các phương tiện vào việc dạy học từ Hán
Việt của thầy (cô)?

Mức độ
Các phương tiện

TT

1

Chưa bao

Thỉnh

Thường

giờ

thoảng

xuyên

Sách giáo khoa và sách giáo
viên

2

Từ điển Hán Việt

3

Sổ tay từ Hán Việt trong nhà
trường

4

Tranh ảnh mẫu vật

5

Các phần mềm dạy học hiện đại

6

Các phương tiện khác

5. Trong quá trình dạy học thầy cô thường sử dụng những phương pháp giải
nghĩa từ Hán Việt nào?
A. Đối chiếu với từ thuần Việt
B. Thuyết minh nghĩa các yếu tố và quan hệ giữa chúng
C. Đặt từ vào ngữ cảnh
D. Các phương pháp khác
6. Thầy (cô) thường tiến hành dạy từ Hán Việt vào những thời gian nào ?
A. Giờ tập đọc
B. Giờ luyện từ và câu
C. Giờ tập làm văn
D. Giờ ngoại khóa, sinh hoạt câu lạc bộ
E. Ý kiến khác
7. Thầy cô nhận thấy học sinh thường mắc những lỗi nào khi dùng từ Hán
Việt
A. Nhầm giữa các từ Hán Việt đồng âm

B. Sử dụng từ chưa đúng với sắc thái phong cách
C. Hiểu sai nghĩa của từ
D. Một số lỗi khác
8. Thầy cô thường sửa lỗi dùng từ Hán Việt cho học sinh như thế nào?
A. So sánh nghĩa của các từ có yếu tố đồng âm để học sinh tự nhận ra chỗ
sai
B. Giải thích lại một cách chặt chẽ nghĩa của từ
C. Đưa vào tình huống cụ thể để học sinh nhận ra chỗ sai
D. Các cách sửa khác
9. Việc sửa lỗi dùng từ Hán Việt thường được thầy cô tiến hành vào những
thời gian nào?
A. Giờ tập đọc
B. Giờ luyện từ và câu
C. Giờ tập làm văn
D. Giờ trả bài của tiết tập lam văn
10.Những khó khăn đối với việc dạy học từ Hán Việt
A. Giáo viên chưa đủ vốn chữ Hán để giải thích cặn kẽ
B. Quá ít thời gian
C. Học sinh chậm trong việc hiểu nghĩa của từ
D. Học sinh thường nhầm lẫn giữa từ Hán Việt đồng âm
E. Các em thường không hứng thú với bài học từ Hán Việt vì nó rất khô
khan và thiếu tính thực tế
11. Tình hình trao đổi kinh nghiệm dạy học từ Hán Việt giữa các giáo viên
trong trường?
A. Thường xuyên
B. Thỉnh thỏng
C. Chưa bao giờ

12. Theo thầy cô có những biện pháp nào để nâng cao chất lượng dạy học từ
Hán Việt?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………
Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của quý thầy cô !
Họ và tên: ……………………………… Trường ……………………….
Lớp được phân công giảng dạy…………………………………………..
Số năm công tác …………………………………………………………

Phụ lục 2: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA BẰNG PHIẾU HỎI ĐỐI VỚI
GIÁO VIÊN
Số giáo viên được điều tra khảo sát: 30 giáo viên tại 3 trường
5. Trường tiểu học Trần Quốc Toản thành phố Sơn La
6. Trường tiểu học Chiềng Sinh thành phố Sơn La
7. Trường tiểu học Quyết Tâm thành phố Sơn La
1. Theo thầy (cô), mục đích dạy từ Hán Việt cho học sinh là:
Các nội dung trả lời

Số phiếu

Tỉ lệ (%)

Giúp các em hiểu nghĩa của từ

30

100%

Giúp các em sử dụng đúng từ Hán Việt

30

100%

Giúp các em sử dụng từ Hán Việt để giao tiếp tốt

22

73%

Cung cấp vốn từ cho học sinh

15

50%

Ý kiến khác

0

0%

2. Theo thầy (cô) vì sao việc dạy cho học sinh hiểu đúng và sử dụng đúng
từ Hán Việt lại hết sức quan trọng?
Các nội dung trả lời

Số phiếu Tỉ lệ (%)

Vì trong cuộc sống từ Hán Việt được sử dụng một cách

10

33%

Vì từ Hán Việt đực sử dụng trong các lĩnh vực khoa học

13

43%

Hiểu đúng và dùng đúng từ Hán Việt giúp các em tự tin

17

57%

thường xuyên

giao tiếp trong mọi lĩnh vực đời sống
3. Theo thầy (cô) đặc điểm nào của từ Hán Việt khiến cho học sinh khó
tiếp cận khi hiểu và dùng từ ?
Các nội dung trả lời

Số phiếu

Tỉ lệ (%)

Từ Hán Việt có hiện tượng đồng âm

19

63%

Từ Hán Việt có những sắc thái đặc biệt khác với

28

93%

những từ thuần Việt
Từ Hán Việt khó hiểu, phải giải nghĩa

30

100%

Một lí do khác

0

0%

4. Hãy cho biết tình hình sử dụng các phương tiện vào việc dạy học từ
Hán Việt của thầy (cô)?
Các mức độ
Chưa bao

Thỉnh

Thường

giờ

thoảng

xuyên

Các phương tiện

TT

SP

TL

SP

(%)
3

Sách giáo khoa và sách giáo 0%

TL

SP TL (%)

(%)

0%

0%

0% 30% 100%

viên
4

Từ điển Hán Việt

22

73%

8

27%

0

0%

5

Sổ tay từ Hán Việt trong nhà

8

27%

20

67%

2

7%

30

100%

0

0%

0

0%

trường
6

Tranh ảnh mẫu vật

5. Trong quá trình dạy học thầy cô thường sử dụng những phương pháp
giải nghĩa từ Hán Việt nào?
Các nội dung trả lời

Số phiếu

Tỉ lệ (%)

Đối chiếu với từ thuần Việt

30

100%

Thuyết minh nghĩa các yếu tố và quan hệ giữa

22

73%

Đặt từ vào ngữ cảnh

27

90%

Các phương pháp khác

0

0%

chúng

6. Thầy (cô) thường tiến hành dạy từ Hán Việt vào những thời gian nào ?
Các nội dung trả lời

Số phiếu

Tỉ lệ (%)

Giờ tập đọc

30

100%

Giờ luyện từ và câu

30

100%

Giờ tập làm văn

27

90%

Giờ ngoại khóa, sinh hoạt câu lạc bộ

0

0%

Ý kiến khác

0

0%

7. Thầy cô nhận thấy học sinh thường mắc những lỗi nào khi dùng từ Hán
Việt
Các nội dung trả lời

Số phiếu

Tỉ lệ (%)

Nhầm giữa các từ Hán Việt đồng âm

30

100%

Sử dụng từ chưa đúng với sắc thái phong cách

26

87%

Hiểu sai nghĩa của từ

20

67%

Một số lỗi khác

0

0%

8. Thầy cô thường sửa lỗi dùng từ Hán Việt cho học sinh như thế nào?
Các nội dung trả lời

Số phiếu

Tỉ lệ (%)

So sánh nghĩa của các từ có yếu tố đồng âm

20

67%

Giải thích lại một cách chặt chẽ nghĩa của từ

13

43%

Đưa vào tình huống cụ thể để học sinh nhận

25

83%

0

0%

để học sinh tự nhận ra chỗ sai

ra chỗ sai
Các cách sửa khác

9. Việc sửa lỗi dùng từ Hán Việt thường được thầy cô tiến hành vào
những thời gian nào?
Các nội dung trả lời
Giờ tập đọc

Số phiếu

Tỉ lệ (%)

18

60%

Giờ luyện từ và câu

30

100%

Giờ trả bài của tiết tập lam văn

30

100%

10.Những khó khăn dối với việc dạy học từ Hán Việt
Các nội dung trả lời

Số phiếu Tỉ lệ (%)

Giáo viên chưa đủ vốn chữ Hán để giải thích cặn kẽ

27

90%

Quá ít thời gian

30

100%

Học sinh chậm trong việc hiểu nghĩa của từ

26

87%

Học sinh thường nhầm lẫn giữa từ Hán Việt đồng

30

100%

25

83%

âm
Các em thường không hứng thú với bài học từ Hán
Việt vì nó rất khô khan và thiếu tính thực tế
11. Tình hình trao đổi kinh nghiệm dạy học từ Hán Việt giữa các giáo
viên trong trường?
Các nội dung trả lời

Số phiếu

Tỉ lệ (%)

Thường xuyên

3

10%

Thỉnh thỏng

12

40%

Chưa bao giờ

15

50%

12. Theo thầy cô có những biện pháp nào để nâng cao chất lượng dạy học
từ Hán Việt?
Các giải pháp

Số phiếu Tỉ lệ (%)

Nên tăng số thời gian dạy từ Hán Việt

30

100%

Có các đợt tập huấn về từ Hán Việt

30

100%

Giáo viên cần có sự chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi đến

28

93%

12

40%

lớp

Phối hợp vận dụng các phương tiện dạy học hiện
đại

Phụ lục 3: BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP TỪ HÁN
VIỆT CHO HỌC SINH LỚP 4
I. Trắc nghiệm (7 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án em cho là đúng
1. Từ có nghĩa là “của cải vật chất”
A.Tài giỏi
B. Tài ba
C. Tài sản
D.Tài nghệ
2. Từ có nghĩa là “có tài năng hơn người bình thường”
A.Tài trợ
B. Tài hoa
C. Tài sản
D.Tài nguyên
3. Yếu tố “hữu” trong từ ‘hữu hiệu” có nghĩa là?
A.Phía phải
B. Có
C. Bè bạn
4. Trong bài “Việt Nam thân yêu” từ đồng nghĩa với từ “tổ quốc” là?
A.Quê hương,
B. Non sông
C. Nước nhà
5. Nghĩa của từ “quân trang” là ?
A.Trang phục lễ hội
B. Trang phục công sở
C. Trang phục của bộ đội
D.Trang phục của giáo viên

6. Từ cùng nghĩa với “dũng cảm” là?
A.Khiếp nhược
B. Đớn hèn
C. Quả cảm
D.Nhát gan
7. Điền từ thích hợp vào chỗ (...) để hoàn thành câu sau:
Các chú bộ đội đã anh dũng ...... để bảo vệ đất nước.
A.Từ trần
B. Chết
C. Toi
D.Hi sinh
8. Từ “nhân hậu ” có nghĩa là gì?
A.Sức mạnh tinh thần khiến cho con người không lùi bước trước khó
khăn
B. Lòng yêu thương giữa con người với con người
C. Luôn giúp đỡ mọi ngừoi
9. Từ “thủ” trong từ “thủ môn” có nghĩa là gì?
A.Trông giữ
B. Chân
C. Tay
D.Đầu
10. Từ “hi sinh” trong câu văn sau có sắc thái gì ?: “Ngày 27/7 hàng
năm, chúng ta thành kính tưởng nhớ đến các anh hùng thương binh, liệt sĩ –
những người đã hi sinh cả tuổi trẻ và cuộc đời mình cho dân tộc, tự do cho đất
nước và hạnh phúc của nhân dân”
A.Tạo sắc thái cổ
B. Tạo sắc thái trang trọng

C. Tạo sắc thái tao nhã
Phần II. Tự luận (3 điểm)
1. Đặt câu với từ “khỏe như voi”
.............................................................................................................................
2. Đặt câu với từ “gan dạ”
.............................................................................................................................
Đáp án
I. Phần trắc nghiệm
Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C

B

B

A

C

C

D

B

A

B

II. Phần tự luận
1. Ví dụ: Anh ấy khỏe như voi vác bao thóc mà vẫn chạy ầm ầm.
2. Ví dụ: Lực lượng chiến sĩ công an rất gan dạ.

Phụ lục 4: BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP TỪ HÁN
VIỆT CHO HỌC SINH LỚP 5
I. Trắc nghiệm (7 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án em cho là đúng
1. Nghĩa đúng của từ “công dân” là ?
A.Người lao động chân tay là công ăn lương
B. Người làm việc trong cơ quan nhà nước
C. Người làm việc trong các khu công nghiệp
D.Người dân của một nước
2. Trong bài “Phong cảnh đền Hùng” từ đồng nghĩa với từ “xâm lược”
là?
D.Xâm chiếm
E. Chiếm hữu
F. Chiếm đóng
3. Từ “truyền thống” có nghĩa là?
A.Phong tục tập quán của tổ tiên, ông bà
B. Lối sống và nếp nghĩ đã hình thành từ lâu đời và được truyền từ thế
hệ này sang thế hệ khác
C. Cách sống và nếp nghĩ của một bộ phận người
4. Câu ca dao nói về truyền thống yêu nước của nhân dân ta là:
A.Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người chung một nước phải thương nhau cùng
B. Giấy rách phải giữ lấy nề
C. Lá lành đùm lá rách
D.Có công mài sắt có ngày lên kim
5. Các từ có tiếng “hữu” như: Bằng hữu, chiến hữu có nghĩa là?
A. Bạn bè

B. có ích
Có hiệu quả
6. Từ trái nghĩa với từ “trẻ em” là?
A.Trẻ con
B. Thiếu nhi
C. Trung niên
D.Trẻ thơ
7. Nghĩa của từ ..................... là: cộng đồng người hình thành trong lịch
sử có chung lãnh thổ , quan hệ kinh tế, ngôn ngữ.
A.Dân chúng
B. Nhân dân
C. Dân tộc
D.Công dân
8. Từ “công” có nghĩa là “không thiên vị”?
A.Công tâm
B. Công cộng
C. Công chúng
D.Công nghiệp
9. “Nghĩa vụ công dân là” ?
A.Sự hiểu biết về nghĩa vụ và quyền lợi của nhân dân đối với đất nước
B. Điều mà pháp luật công nhận cho người dân được hưởng, được làm,
được đòi hỏi
C. Điều mà pháp luật hay đạo đức bắt buộc người dân phải làm đối với
đất nước.
II. Phần tự luận
1. Em hãy tìm một số câu ca dao tục ngữ nói về truyền thống yêu nước
của dân tộc ta

.............................................................................................................................
2. Tìm những từ đồng nghĩa và trái nghĩa với từ “đoàn kết”
....................................................................................................
......................................................................................................
Đáp án
III. Phần trắc nghiệm
Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Đáp án

D

A

B

A

A

C

C

A

B

IV. Phần tự luận
1. Ví dụ : Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh
Hay: con oi con ngủ cho lành
Để mẹ gánh nước rủa bành cho voi
Muốn coi lên núi mà coi
Coi bà Triệu ấn cưỡi voi đánh cồng
2. Ví dụ: Đồng nghĩa với “đoàn kết” :
Trái nghĩa với “đoàn kết”:

Phụ lục 5: GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM
Bài: MỞ RỘNG VỐN TỪ DŨNG CẢM
I/ Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Mở rộng được một số từ ngữ thuộc chủ điểm Dũng cảm.
- Hiểu nghĩa một vài từ theo chủ điểm.
2. Kĩ năng:
- Biết sử dụng một số từ ngữ thuộc chủ điểm qua việc điền từ vào chỗ
trống trong đoạn văn.
3. Thái độ: Yêu thích tìm hiểu, mở rộng vốn từ.
II/ Chuẩn bị
GV: bảng phụ, phiếu học tập.
HS: phiếu cá nhân, thẻ Đ/ S
III/ Các hoạt động dạy – học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

I. Ổn định: chuẩn bị dụng cụ.
II. Kiểm tra bài cũ:
- Hôm trước chúng ta học bài gì?

- Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?

- Để kiểm tra bài cũ cô có các câu sau, câu

- Với mỗi câu HS giơ thẻ Đ, S

nào là câu kể Ai là gì?
+ Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam.
+ 12 giờ đêm, các bác lao công vẫn đang
quét dọn đường phố.
+ Trên cành cây, chim chóc hót véo von.
+ Mẹ em là công nhân nhà máy dệt.
+ Hải âu là loài chim báo bão.
+ Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao!
- Nếu HS trả lời sai, GV có thể yêu cầu HS

đặt câu hỏi xác định bộ phận chủ ngữ, vị
ngữ.
- Câu nào là câu kể Ai là gì?
- Mời 1 bạn nhắc lại cho cô ghi nhớ của bài: - 1 HS đọc
Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?

- Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
Chỉ sự vật được giới thiệu, nhận
định ở vị ngữ.
- Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi:
Ai? Hoặc Con gì? Cái gì?
- Chủ ngữ thường do Danh từ

- Mời 1 bạn nhận xét?

(hoặc cụm danh từ) tạo thành.

- GV nhận xét và cho điểm.

- HS nhận xét

B. Dạy bài mới
1. Giới thiệu bài mới
- Trong tuần này các con học chủ đề gì?
- Để giúp các con có thêm vốn từ thuộc chủ - Chủ đề Những người quả cảm.
đề đang học, hôm nay chúng ta sẽ cùng học
bài: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm.
- GV đính tựa.

- HS nhắc lại.

2. Bài mới
 Bài tập 1
- Hỏi: từ cùng nghĩa là gì?
- Là những từ có nghĩa gần
- Hỏi: “Dũng cảm” có nghĩa là gì?

giống nhau.
- Dũng cảm là có dũng khí, dám
đương đầu với sức chống đối,
với nguy hiểm để làm những

- GV mời 2 HS lên làm bảng phụ, HS đánh việc nên làm.
dấu x vào ô trống trước các từ cùng nghĩa

- HS dưới lớp làm vào phiếu bài

với từ Dũng cảm.

tập.

 Bạo gan

 Can đảm

 Thân thiết

 Lễ phép

 Hòa thuận

 Tận tụy

 Anh dũng

 Tháo vát

 Chăm chỉ

 Thông

 Chuyên

minh

cần

 Gan góc
- 2 HS đọc bài của mình

- GV cho 2 bạn cùng bàn trao đổi bài.

- HS nhận xét

- Con có đồng ý với bạn không?
- GV chốt lại:

- HS giơ tay

+ Những từ đồng nghĩa với từ dũng cảm:
Anh dũng, can đảm, gan góc, bạo gan.

- HS đọc lại

Giải thích những từ còn lại:
+ Những từ thân thiết, hòa thuận, nói về
điều gì?

- Tình cảm anh em trong gia

+ Những từ chăm chỉ, lễ phép, chuyên cần? đình.
+ Ai có thể giải thích từ tận tụy?
- Chỉ những đức tính cần có của
học sinh.
+ Ai có thể giải thích từ tháo vát?

- Tỏ ra hết lòng hết sức với trách
nhiệm, không nề gian khổ,
không sợ hi sinh.
- Có khả năng tìm cách này hay

+ Còn từ thông minh?

cách khác giải quyết nhanh, tốt
những công việc khó khăn.

- Tất cả các từ con vừa tìm là loại từ gì?

- Có trí lực tốt, hiểu nhanh tiếp

(danh từ, động từ hay tính từ)

thu nhanh.

- Thi đua theo nhóm: Ngoài các từ trong

- Tính từ.

phiếu bài tập, mỗi nhóm hãy tìm thêm các
từ cùng nghĩa với từ dũng cảm.

- HS thi đua.

- Nhóm nào tìm được nhiều từ và đúng thì
nhóm đó thắng.
- Tổ chức sửa bài: hỏi mỗi nhóm tìm được
bao nhiêu từ?
- HS trả lời, đọc các từ đã tìm
- GV nhận xét, khen nhóm làm tốt.

được.

 Bài tập 2
- GV gợi ý: Các em cần ghép thử từ dũng - Nhóm khác nhận xét.
cảm vào trước hoặc sau mỗi từ ngữ cho
trước, sao cho tạo ra được tập hợp từ có

- HS đọc lệnh.

nội dung thích hợp.
- GV tổ chức 4 tổ thi đua làm đúng và làm
nhanh.
- GV chuẩn bị phiếu học tập ghi các từ cần - HS thảo luận theo tổ, làm theo
ghép, 11 từ dũng cảm cho mỗi tổ.
Tinh thần
Hành động
Xông lên
Người chiến sĩ
Nữ du kích

bàn, bàn trên làm xong chuyền
xuống bàn dưới.

Em bé liên lạc
Nhận khuyết điểm
Cứu bạn
Chống lại cường quyền
Trước kẻ thù
Nói lên sự thật
- GV tổ chức chữa bài.
- Nếu HS đưa ra từ dũng cảm hành động

- HS nhận xét chéo: Tổ 1 chấm

hay hành động dũng cảm đều được vì nói

tổ 4, tổ 2 chấm tổ 1, tổ 3 chấm tổ

dũng cảm hành động muốn nhấn mạnh

2, tổ 4 chấm tổ 3.

phẩm chất dũng cảm của hành động còn nói
hành động dũng cảm là muốn nhấn mạnh
động từ hành động hơn ( dũng cảm xông
lên hay xông lên dũng cảm)
- GV nhận xét khen tổ làm đúng và nhanh.
Yêu cầu cả lớp đọc
 Bài tập 3
GV: Các em hãy thử ghép lần lượt từng từ

- HS đọc

ngữ ở cột A với các lời giải nghĩa ở cột B
sao cho tạo ra được nghĩa đúng với từ.

- HS đọc lệnh.

- HS làm vào SGK.
- GV tổ chức chữa bài: GV mời 2 HS lên thi
đua gắn những mảnh bìa (viết các từ ở cột
A) ghép với từng lời giải nghĩa ở cột B,

- HS làm.

chốt lại lời giải đúng.

- 2 HS thi đua.

Gan góc

(chống chọi) kiêncường,

không lùi bước.
Gan lì

gan đến mức trơ ra không,
còn biết sợ là gì.

Gan dạ

không sợ nguy hiểm.

- HS nhận xét bài của bạn

- Những ai làm giống bạn?
- GV nhận xét.

- HS giơ tay

Bài tập 4:

- HS đọc lại từ phù hợp với lời

- Thảo luận nhóm đôi.

giải nghĩa.

- GV gợi ý: Đoạn văn có 5 chỗ trống. Ở
mỗi chỗ trống, các em điền từng từ ngữ

- HS đọc đề

cho sẵn ở dưới sao cho tạo ra câu có nội
dung thích hợp.
- GV giải thích một số từ HS không hiểu
nghĩa.
- GV tổ chức chữa bài.

- HS làm vào SGK.
- Nhóm đôi đứng lên, mỗi bạn
đọc 1 câu.

- GV nhận xét.
III. Củng cố:
- Mỗi HS đứng lên tìm 1 từ cũng nghĩa với
từ dũng cảm.
- GV nhận xét tiết học
IV. Hoạt động nối tiếp:
- HS ghi nhớ các từ cùng nghĩa.
- Xem trước bài tiếp theo.

- HS nhận xét.
- HS đọc đoạn văn đã hoàn thành

Phụ lục 6: GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM
Bài: PHONG CẢNH ĐỀN HÙNG
I. Mục tiêu
- Biết đọc diễn cảm bài văn với thái độ tự hào, ca ngợi.
- Hiểu ý chính của bài: Ca ngợi vẻ đẹp tráng lệ của đền Hùng và vùng
đất Tổ, đồng thời bày tỏ niềm thành kính thiêng liêng của mỗi con người đối
với tổ tiên.
* LGBVMT: Giáo dục giúp học sinh cảm nhận được vẻ đẹp của
phong cảnh Đền Hùng, tự hào về cội nguồn chúng ta, ý thức cội nguồn.
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ
- Tranh minh họa bài đọc trong SGK, tranh ảnh về đền Hùng (nếu có).
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

I, Ổn định tổ chức
II, Kiểm tra bài cũ
- Gọi 2HS lên bảng kiểm tra bài Hộp
thư mật
HS1: Đọc đoạn 1, 2 và trả lời: Qua

+ Người liên lạc muốn nhắn gửi

những vật có hình chữ V, người liên lạc

tình yêu tổ quốc của mình và lời

muốn nhắn gửi chú Hai Long điều gì?

chào chiến thắng.

HS2: Đọc phần còn lại và nêu nội dung

+ Ca ngợi chú Hai Long và những

chính của bài.

chiến sĩ tình báo hoạt động trong
lòng địch đã dũng cảm mưu trí giữ
vững đường dây liên lạc, góp phần
xuất sắc vào sự nghiệp bảo vệ tổ
quốc.

- GV nhận xét, đánh giá
III, Bài mới
1, Giới thiệu bài
- Tuần này, chúng ta sẽ bước vào một
chủ điểm mới, chủ điểm Nhớ nguồn, em + Uống nước nhớ nguồn.
có biết một câu tục ngữ nào tương ứng
với chủ điểm này không?
H: Câu tục ngữ này có ý nghĩa gì?
+ Nhắc nhở chúng ta nhớ về tổ
- Chủ điểm Nhớ nguồn với các bài học tiên, cội nguồn.
sẽ cung cấp cho các em những truyền
thống quý báu của dân tộc, của cách
mạng và nhắc nhở chúng ta luôn ghi
nhớ về cội nguồn. Bài tập đọc Phong
cảnh đền Hùng hôm nay sẽ đưa chúng ta
lên thăm vùng đất Tổ.
2, Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Hướng dẫn luyện đọc
- Gọi 1HS đọc toàn bài.

- HS đọc.

- Gọi 1HS đọc phần chú thích trong
SGK.
H: Bài này được chia làm mấy đoạn?
- GV chia đoạn:
Đoạn 1: Đền Thượng... chính giữa.
Đoạn 2: Lăng của các vua Hùng... đồng
bằng xanh mát.
Đoạn 3: Trước đền Thượng... rửa mặt,

- HS trả lời.

soi gương.

- 3HS đọc nối tiếp.

- Gọi 3HS đọc nối tiếp lần 1.

- HS trả lời.

- Yêu cầu HS phát hiện một số từ khó

- HS luyện đọc câu dài.

phát âm trong mỗi đoạn.
- Cho HS luyện đọc từ: uy nghiêm, sừng
sững.
- Treo bảng phụ, hướng dẫn HS cách
ngắt nhịp các câu dài sau:
+ Trong đền, dòng chữ vàng Nam quốc - 3HS đọc nối tiếp.
sơn hà uy nghiêm / đề ở bức hoành phi / - Lắng nghe.
treo chính giữa.
+ Dãy Tam Đảo như bức tường xanh / - Luyện đọc theo nhóm.
sừng sững chắn ngang bên phải / đỡ lấy - Đọc.
mây trời cuồn cuộn.

- Nhận xét.

- Gọi 3HS đọc nối tiếp lần 2.

- Đọc.

- Hướng dẫn cách đọc: toàn bài các em
đọc to vừa phải, nhịp điệu khoan thai, - Lắng nghe.
giọng trang trọng, tha thiết: chú ý nhấn
mạnh những từ ngữ miêu tả vẻ đẹp uy
nghiêm của đền Hùng và niềm thành
kính đối với đất Tổ.
- Cho HS luyện đọc theo nhóm 3.
- Gọi 2 – 3 nhóm đọc. 3HS trong nhóm - 1HS đọc, lớp đọc thầm.
đọc nối tiếp.

+ Đền Thượng nằm chót vót trên

- Gọi HS nhận xét.

đỉnh núi Nghĩa Lĩnh.

- Gọi 1HS đọc lại toàn bài.

+ Ở chỗ cao vượt hẳn những vật

- GV đọc mẫu.

xung quanh.

Để biết thêm về đền Hùng cùng vẻ đẹp
cổ kính của đền Hùng, chúng ta hãy

+ Vị trí của đền Thượng.

cùng đi vào phần Tìm hiểu bài.
b) Tìm hiểu bài

+ Vua Hùng là những người đầu

* Đoạn 1:

tiên lập ra nhà nước Văn Lang,

- Gọi 1 HS đọc to đoạn 1.

đóng đô ở thành Phong Châu vùng

H: Đoạn 1 cho chúng ta biết đền Thượng Phú Thọ, cách đây khoảng 4000
nằm ở đâu?

năm.

H: Vậy chót vót có nghĩa là gì?

+ Vua Hùng Vương thứ 18 có con

- GV chốt.

gái là Mị Nương.

H: Em hãy nêu nội dung của đoạn 1.

- Lắng nghe.

- GV chốt.
H: Hãy kể những điều em biết về các
vua Hùng.
- Theo truyền thuyết, Lạc Long Quân và
Âu Cơ sinh được 100 trứng, nở ra 100
người con trai, 50 người theo mẹ lên núi
cùng suy tôn người con cả lên làm vua,
hiệu là Hùng Vương, đặt tên nước là
Văn Lang, đóng đô ở thành Phong Châu. - HS đọc. Lớp đọc thầm.
* Đoạn 2:
- Yêu cầu HS đọc to đoạn 2.

+ Bên trái là đỉnh Ba Vì vòi vọi,

H: Em hãy cho biết phong cảnh xung dãy Tam Đảo như bức tường xanh
quanh đền Hùng có gì đẹp?

sừng sững chắn bên phải, xa xa là

H: Phong cảnh có nghĩa là gì?

núi Sóc Sơn, trước mặt là Ngã Ba

H: Vậy các em thấy phong cảnh thiên Hạc, đồng bằng xanh mát.
nhiên ở đền Hùng như thế nào?

+ Cảnh thiên nhiên bày ra trước

- Đó cũng là nội dung chính của đoạn 2: mắt.
nói về vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đền + Phong cảnh thiên nhiên ở đền
Hùng.

Hùng thật tráng lệ hùng vĩ.

- Yêu cầu HS đọc thầm cả bài, thảo luận
nhóm đôi và trả lời:
H: Em hãy tìm những từ ngữ miêu tả
cảnh đẹp của thiên nhiên nơi đền Hùng.

- Lớp đọc thầm.

LGBVMT: Giáo dục giúp HS cảm nhận
được vẻ đẹp phong cảnh đền Hùng, ý + Đoạn 1: những khóm hải đường
thức về cội nguồn dân tộc, ý thức

đâm bông rực đỏ, những cánh

* Đoạn 3:

bướm nhiều màu sắc bay dập dờn.

- Yêu cầu 1HS đọc to đoạn 3.

+ Đoạn 2: bên trái là đỉnh Ba Vì
vòi vọi, dãy Tam Đảo như bức

H: Theo chân tác giả từ đền Thượng đi tường xanh sừng sững chắn bên
xuống, em còn cảm nhận được vẻ đẹp phải, xa xa là núi Sóc Sơn, trước
của những ngôi đền nào nữa?

mặt là Ngã Ba Hạc, đồng bằng

H: Em hãy nêu nội dung của đoạn 3.

xanh mát.

H: Vậy trong bài này, có những địa danh + Đoạn 3: những cánh hoa đại,
nào thuộc đền Hùng được nhắc đến?

những gốc thông già, giếng Ngọc

- Cho HS xem một số hình ảnh các địa trong xanh.
điểm trên.
H: Các địa điểm đó đã gợi cho em nhớ
đến những truyền thuyết dựng nước và
giữ nước nào của dân tộc? Em hãy kể
tên.
H: Em hãy kể ngắn gọn một truyền
thuyết mà em biết.

- Lắng nghe.

- Yêu cầu 1HS kể.

- Đền Trung, đền Hạ, đền Giếng.

- GV nhận xét.
- Treo tranh lễ hội đền Hùng.

+ Vẻ đẹp và đặc điểm của các đền.

- Hằng năm, ở đền Hùng thường tổ chức - Đền Thượng, Lăng các vua Hùng,
lễ hội còn gọi là Giỗ tổ Hùng Vương vào đỉnh Ba Vì, dãy Tam Đảo, núi Sóc
ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch.

Sơn, Ngã Ba Hạc, đền Trung, đền

H: Vậy em hiểu câu ca dao sau như thế Hạ, chùa Thiên Quang, đền Giếng,
nào?

giếng Ngọc.
“Dù ai đi ngược về xuôi

- Quan sát.

Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba”
- GV chốt lại: Câu ca dao nhắc nhở + Núi Ba Vì: truyền thuyết Sơn
chúng ta phải luôn nhớ về tổ tiên, cội Tinh – Thủy Tinh; núi Sóc Sơn:
nguồn của dân tộc. Ca ngợi truyền thống truyền thuyết Thánh Gióng; đền
thủy chung của người Việt Nam.

Trung: sự tích bánh chưng, bánh

- Theo truyền thuyết, vua Hùng Vương giầy; đền Hạ: sự tích trăm trứng;
thứ 6 đã hóa thân bên gốc cây kim giao cột đá thề: An Dương Vương.
trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh vào ngày 10/3
âl. Nên hằng năm người Việt tổ chức
Giỗ tổ Hùng Vương vào ngày này nhằm - Kể.
tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao
lập nước của các vua Hùng, những vị - Quan sát.
vua đầu tiên của dân tộc

- Lắng nghe.

H: Em hãy nêu nội dung chính của bài.

- Nhắc nhở mọi người dù đi đâu,

- GV chốt lại: treo bảng phụ.

làm gì cũng không được quên ngày
giỗ Tổ.
- Lắng nghe.
+ Ca ngợi vẻ đẹp tráng lệ của đền

Hùng và vùng đất Tổ, đồng thời
bày tỏ niềm thành kính thiêng liêng
của mỗi con người đối với tổ tiên.
- HS nhắc lại.
3, Đọc diễn cảm
- 3HS đọc diễn cảm, nối tiếp toàn bài.

- HS đọc.

- GV treo bảng phụ có ghi đoạn đọc diễn
cảm.
Lăng của các vua Hùng kế bên đền
Thượng, ẩn trong rừng cây xanh xanh.
Đứng ở đây, nhìn ra xa, phong cảnh thật
là đẹp. Bên trái / là đỉnh Ba Vì vòi vọi,
nơi Mị Nương – con gái vua Hùng
Vương thứ 18 – theo Sơn Tinh về trấn
giữ núi cao. Dãy Tam Đảo như bức
tường xanh / sừng sững chắn ngang bên
phải / đỡ lấy mây trời cuồn cuộn. Phía
xa xa là núi Sóc Sơn, nơi in dấu chân
ngựa sắt Phù Đổng, người có công giúp
vua Hùng Vương đánh thắng giặc Ân
xâm lược. Trước mặt / là Ngã Ba Hạc,
nơi gặp gỡ giữa ba dòng sông lớn / tháng
năm mải miết đắp bồi phù sa cho đồng
bằng xanh mát.

- HS đọc diễn cảm.

- Gọi 7 – 8 HS đọc.

- Thi đọc.

- Chia lớp thành 4 đội: đền Thượng, đền
Trung, đền Hạ, đền Giếng. Mỗi đội cử

1HS thi đọc diễn cảm đoạn văn. Bạn nào
đọc rõ ràng, mạch lạc, diễn cảm nhất thì
đội đó dành chiến thắng.

- Nhận xét, bình chọn.

- Gọi HS nhận xét, bình chọn em đọc
hay nhất.
- Nhận xét, tuyên dương.
IV, Củng cố dặn dò
- Mời 1HS nhắc lại nội dung bài học.

- Nhắc lại.

- Nhận xét tiết học.

- Lắng nghe.

- Chuẩn bị bài: Cửa sông

Phụ lục 7: ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHO HỌC SINH LỚP THỰC
NGHIỆM VÀ ĐỐI CHỨNG KHỐI 4
Phần I. Trắc nghiệm
Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1: Những từ đồng nghĩa với từ “tổ quốc” là:
A. Đất nước, giang sơn, non sông
B. Quốc tịch, giang sơn, nước nhà
C. Quốc dân,quốc gia, đất nước
D. Quốc vương, quê hương. Non sông
Câu 2. Từ “sự nghiệp” được hiểu như thế nào?
A. Công việc hàng ngày của mỗi người
B. Công việc cần sự nhạy bén của trí óc
C. Công việc lớn, có lợi ích chung.
Câu 3. Em hiểu từ “cống hiến” như thế nào?
A. Công lao của mọi người trong công việc
B. Đóng góp có giá trị.
C. Thành quả làm việc cuẩ mỗi người
Câu 4: Những từ đồng nghĩa với tù“dũng cảm” là?
A. Gan dạ, anh dũng, nhát gan
B. Táo bạo, khiếp nhược, can trường
C. Quả cảm, anh hùng, can trường
Câu 5: Những từ trái nghĩa với từ “dũng cảm” là?
A. Nhút nhát, hèn nhát, gan lì
B. Nhu nhược, khiếp nhược, nhát gan
C. Gan góc, hèn mạt, đớn hèn
Câu 6: Cách giải nghĩa thành nghĩa “vào sinh ra tử” thế nào là đúng?
A. Xông pha nơi nguy hiểm, trận mạc, kề bên cái chết

B. Xông pha trong mặt trận kinh tế, thường xuyên đối mặt với dủi da
C. Chỉ người cận kề cái chết
Phần II. Tự luận
Câu 1: Em hãy đặt câu với từ “hèn nhát”:
.............................................................................................................................
Câu 2: Em hiểu nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc nghĩa là
gì?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
ĐÁP ÁN
Phần trắc nghiệm
Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

A

C

B

C

B

A

Phần tự luận
Câu 1: Ví dụ: Quân giặc hèn nhát đã đầu hàng
Câu 2: Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc nghĩa là nghe theo
tình cảm yêu nước, trở về xây dựng và bảo vệ đất nước.

Phụ lục 8: ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHO HỌC SINH LỚP THỰC
NGHIỆM VÀ ĐỐI CHỨNG KHỐI 5
Phần I. Trắc nghiệm
Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1. Từ “xâm lược” được hiểu như thế nào?
A. Cướp đoạt chủ quyền và lãnh thổ của đất nước khác
B. Áp bức người dân của đất nước khác
C. Khai phá đất đai của đất nước khác thành của nước mình
Câu 2. Những từ đồng nghĩa với từ “xâm lược” là?
A. Xâm chiếm, nhân xâm
B. Xâm lăng, xâm thực
C. Xâm chiếm, ngoại xâm
Câu 3. Nghĩa của từ “công dân” là?
A. Đông đảo những người dân thường, quần chúng nhân dân.
B. Đông đảo những người dân thuộc mọi tầng lớp, đang sống trong
một khu vực địa lí .
C. Người dân của một nước, có quyền lợi và nghĩa vụ với đất nước.
Câu 4. Những từ đồng nghĩa với từ “công dân”
A. Nhân dân, dân chúng, đồng bào
B. Đồng bào, dân tộc, nhân dân
C. Nhân dân, dân chúng, dân
Câu 5. Những từ trái nghĩa với từ “công dân”
A. Đồng bào, dân tộc, nông dân
B. Đồng bào, nhân dân, dân
C. Dân chúng, nhân dân,dân tộc
Câu 6. Nghĩa của từ nhân dân là?

A. đông đảo những người dân thuộc mọi tầng lớp, đang sống trong một
khu vực địa lí .
B. cộng đồng người hình thành trong lịch sử có chung lãnh thổ, quan
hệ ngôn ngữ, kinh tế, văn hóa và tính cách.
C. Đông đảo những người dân thường, quần chúng nhân dân
Phần II. Tự luận
Câu 1: Em hãy đặt câu với từ “dân tộc”:
.............................................................................................................................
Câu 2: Em hiểu thế nào là “dân chúng”
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
ĐÁP ÁN
Phần trắc nghiệm
Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

A

B

C

C

A

A

Phần tự luận
Câu 1: Ví dụ: Dân tộc ta có một lòng nồng nàn yêu nước.
Câu 2: Đông đảo những người dân thường, quần chúng nhân dân.

BẢNG THỐNG KÊ TỪ HÁN VIỆT
(Sách giáo khoa Tiếng Việt 4 – phần tập đọc và từ ngữ)
STT

Từ

STT

Từ

1

Khai trường

122

Phục vụ

2

Thị trấn

123

Pháo binh

3

Lâu đài

124

Phụ nữ

4

Cổ kính

125

Quân dân

5

Gia đình

126

Hy sinh

6

Trung thu

127

Tiểu đội

7

Độc lập

128

Phản lực

8

Vô cùng

129

Vũ khí

9

Nông trường

130

Hài hòa

10

Đầu tiên

131

Hoa văn

11

Sinh viên

132

Nghệ nhân

12

Kiểm tra

133

Đội trưởng

13

Tài chính

134

Hiệu trưởng

14

Bổ nhiệm

135

Vạn

15

Phụ trách

136

Nông cụ

16

Sơ đồ

137

Kết tinh

17

Chế tạo

138

Công nhân

18

Tổ tiên

139

Trung đoàn

19

Hiện đại

140

Chủ tịch

20

Bồ đội

141

Thôn quê

21

Thiên lý

142

Xuất phát

22

Phù sa

143

Phi

23

Thủy tinh

144

Điều khiển

24

Nhất

145

Đích

25

Nhất nhì

146

Thượng võ

26

Nhung

147

Khán giả

27

Nguyệt

148

Tiến sỹ

28

Họa

149

Nông học

29

Huyền ảo

150

Cán bộ

30

Mậu dịch

151

Nông nghiệp

31

Hoàng hôn

152

Xã viên

32

Phong cảnh

153

Hợp tác

33

Diệu kì

154

Sản xuất

34

Thiên nhiên

155

Phát triển

35

Xuất khẩu

156

Cải tiến

36

Trại

157

Kỹ thuật

37

Kháng chiến

158

Thán phục

38

Thành công

159

Nghiêm túc

39

Dân dụng

160

Bảo đảm

40

Phố xá

161

Nghiêm khắc

41

Triển lãm

162

Tác phong

42

Hình dạng

163

Báo hiệu

43

Triền miên

164

Thận trọng

44

Ẩn hiện

165

Thí nghiệm

45

Hiện

166

Hạn chế

46

Ẩn

167

Hậu quả

47

Náo nhiệt

168

Quan hệ

48

Thành phố

169

Thủy mạc

49

Thủ đô

170

Sinh hoạt

50

Công cộng

171

Thanh niên

51

Đại lộ

172

Tập thể

52

Nghệ sĩ

173

Thủy điện

53

Đơn ca

174

Cao nguyên

54

Luyện

175

Địa thế

55

Luyện kim

176

Giản dị

56

Huấn luyện

177

Hình thù

57

Công tác

178

Kì dị

58

Nhạc sỹ

179

Gian nan

59

Xưởng ca

180

Kỉ niệm

60

Công trường

181

Hiểm trở

61

Lịch sử

182

Cổ tích

62

Bình minh

183

Quê hương

63

Đồng bào

184

Kì quan

64

Bạch kim

185

Tạo hóa

65

Phố

186

Du lịch

66

Cảm giác

187

Nguy hiểm

67

Bảo vệ

188

Ngàn

68

Vật liệu

189

Khổng lồ

69

Sản vật

190

Biên phòng

70

Độc đáo

191

Hùng vĩ

71

Trường Sơn

192

Khí hậu

72

Đại bàng

193

Thời tiết

73

Hòa âm

194

Quân chủng

74

Thiên nga

195

Lục quân

75

Thể thao

196

Hải quân

76

Yên tĩnh

197

Không quân

77

Biến

198

Binh chủng

78

Biến đổi

199

Bộ binh

79

Ngụy trang

200

Công binh

80

Tiền tuyến

201

Phòng không

81

Từ tán

202

Đại bác

82

Dặm

203

Trận địa

83

Thịnh nộ

204

Chiến trường

84

Thông minh

205

Hành quân

85

Nghị lực

206

Chiến đấu

86

Huyền thoại

207

Xung phong

87

Lưu truyền

208

Phòng ngự

88

Khai phá

209

Công nghiệp

89

Tổ quốc

210

Kỹ sư

90

Phương đông

211

Công nhân

91

Trường sa

212

Khai thác

92

Chiến sỹ

213

Trang bị

93

Ca hát

214

Khoa học

94

Văn nghệ

215

Bác học

95

Cổ vũ

216

Tuyết

96

Thuyền trưởng

217

Thư viện

97

La bàn

218

Phát minh

98

Hải đồ

219

Năng suất

99

Đơn vị

220

Lao động

100

Tham gia

221

Tài năng

101

Tập kết

222

Anh hùng

102

Địa điểm

223

Uyên bác

103

Chiến dịch

224

Vĩ đại

104

Tấn công

225

Khiêm tốn

105

Chỉ huy

226

Nhẫn nại

106

Điềm tĩnh

227

Nghiên cứu

107

Quy định

228

Sáng tạo

108

Y phục

229

Cống hiến

109

Tĩnh mạc

230

Đạo đức

110

Công trình

231

Phẩm cách

111

Kiến trúc

232

Danh dự

112

Điêu khắc

233

Văn minh

113

Nhân dân

234

Nhân nghĩa

114

Kỳ thú

235

Thủy chung

115

Du khách

236

Hiếu thảo

116

Nghệ thuật

237

Đoàn kết

117

Cổ đại

238

Hòa nhã

118

Uy nghi

239

Cổ thụ

119

Kỳ lạ

240

Biến động

120

Quân

241

Cơ khí

121

Dân quân

242

Phiến

BẢNG THỐNG KÊ TỪ HÁN VIỆT
(Sách giáo khoa Tiếng Việt 5 – phần tập đọc)
STT

Từ

STT

Từ

1

Âm dương

144

Nam

2

Âm nhạc

145

Ngâm

3

Đông

146

Ngạc nhiên

4

Đình

147

Nghệ sĩ

5

Đình công

148

Ngoại ô

6

Đơn sơ

149

Ngụy quyền

7

Đại hội

150

Nguyên soái

8

Đại đoàn

151

Nhân đức

9

Đa mang

152

Nhân dân

10

Đa tình

153

Nhân hậu

11

Đặc biệt

154

Nhân loại

12

Đam mê

155

Nhân

13

Đồng bào

156

Phán

14

Đồng chí

157

Phân đội

15

Độ lượng

158

Phương pháp

16

Độ trì

159

Phương phi

17

Đội

160

Phàm phu

18

Đội hình

161

Phẩn đối

19

Đội viên

162

Phần tử

20

Động

163

Phù sa

21

Đột ngột

164

Phấn khởi

22

Đấu tranh

165

Phi thường

23

Điều độ

166

Phụ

24

Đoàn

167

Phụ tùng

25

Định cư

168

Phong cảnh

26

Anh hung

169

Phong phú

27

Bình minh

170

Quân

28

Bình yên

171

Quân giới

29

Bài học

172

Quân đảo

30

Bảo vệ

1733

Quần chúng

31

Bãi công

174

Quần tụ

32

Bạo tàn

175

Quốc tế ca

33

Bất tử

176

Quý

34

Biên đội

177

Quyền

35

Biên phòng

178

Quyến luyến

36

Binh khí

179

Quyến rũ

37

Biểu tình

180

Sư đoàn

38

Bệ hạ

181

Sang tạo

39

Cách mạng

182

Sản vật

40

Cán bộ

183

Sa nhân

41

Côn đồ

184

Sinh

42

Công

185

Tâm hồn

43

Công an

186

Tâu

44

Công bằng

187

Tổ quốc

45

Công nghiệp

188

Tổ tiên

46

Công nhân

189

Tố nữ

47

Công phẫn

190

Tấn công

48

Công viên

191

Tập quán

49

Cơ đồ

192

Tập trung

50

Cảnh sát

193

Thôn

51

Cảnh vật

194

Thông minh

52

Cổ kính

195

Thâm sơn

53

Canh gác

196

Tham thúy

54

Cao quý

197

Thân hình

55

Cầu khẩn

198

Thân thể

56

Cộng hòa

199

Thơ ấu

57

Cường quốc

200

Thành công

58

Cộng sản

201

Thành phố

59

Chân thật

202

Thảo quả

60

Chất

203

Thắn cảnh

61

Chiêu đãi

204

Tham gia

62

Chiến sĩ

205

Thanh lịch

63

Chiến trường

206

Thanh nieenthanh tân

64

Chức trách

207

Thanh thản

65

Chí

Thao trường

66

Chính trị viên

Thần

67

Dân chủ

Thần tiên

68

Dân tộc

Thiên nhiên

69

Di chuyển

Thiếu niên

70

Diễn viên

Thế giới

71

Diệu kì

Thế hệ

72

Du lịch

Thị trấn

73

Dung hòa

Thực phẩm

74

ẩn hiện

Thủy điện

75

Giáo dục

Thu thanh

76

Giáp

Thủy thủ

77

Giải phóng

Thủy tinh

78

Giải thích

Tiên

79

Giản dị

Tiên phong

80

Gian khổ

Tiên sa

81

Giang sơn

Tiêu diệt

82

Giao thông

Tiêu hóa

83

Hình dung

Tiêu hóa

84

Hữu ái

Tiến sĩ

85

Hương vị

Tiền tuyến

86

Hang hóa

Tiếp giáp

87

Hành

Tiết kiệm

88

Hành quân

Trậng sư

89

Hành trình

Trầm bổ

90

Hạnh phúc

Trầm mặc

91

Học hành

Trầm tư

92

Học sinh

Trẫm

93

Hóa học

Trường

94

Học tập

Trưởng thành

95

Hồng bạch

Trù phú

96

Hội

Trùng điệp trinh bạch

97

Hội họa

Trung đội trưởng

98

Hấp dẫn

Trung sĩ

99

Hiên ngang

Truyền

100

Hung vĩ

Truyền hình

101

Hiếm

Tịch thu

102

Hiệu lực

Tự do

103

Hiệu nghiệm

Tự hào

104

Hợp tác xã

Tự nhiên

105

Hoàn cầu

Tung hoành

106

Hoàng hôn

Tựu trường

107

Hoạt động

Tuyên án

108

Hoan nghênh

ủy ban

109

Hịch

Uy nghi

110

Huyên náo

Uy quyền

111

Huyền ảo

Uyển chuyển

112

Hi sinh

Văn minh

113

Hi vọng

Vô cùng

114

Không gian

Vô hạn

115

Không khí

Vô sản

116

Khổ sai

Vô số

117

Khai trường

Vô tư

118

Khẩu hiệu

Vô tận

119

Khu

Vô tuyến

120

Khuyến khích

Vô ích

121

Kiên nhẫn

Vạn vật

122

Kim hương

Vinh quang

123

Kết thúc

Vũ khí

124

Kỉ niệm

Vũ nữ

125

Lương tâm

Vị thần

126

Lao động

Vĩ đại

127

Lien hồi

Xâm lược

128

Lien hoan

Xây dựng

129

Lien khu

Xã hội

130

Lien lạc

Xã viên

131

Lệch

Xao động

132

Lưu hành

Xuất hiện

133

Lực lưỡng

Xung phong

134

Lũy

Ý nghĩa

135

Lũy thành

Yên tâm

136

Luyện tập

Yên tĩnh

137

Mãnh liệt

Thiếu thời

138

Mờ ảo

139

Mật vụ

140

Náo động

141

Nô lệ

142

Du kích

143

Kỉ thuật

BẢNG THỐNG KÊ TỪ HÁN VIỆT
(Phần từ ngữ)
STT

Từ

STT

Từ

1

Ưu tú

Nô lệ

2

Ái

Nông dân

3

Âm thanh

Nông giang

4

Ân cần

Nông trường

5

Đình

Nữ

6

Đơn ca

Nam

7

Đơn vị

nghiên cứu

8

Đài phát thanh

Nghệ sĩ

9

Đài truyền hình

Ngoại ô

10

Đảm đang

Nhân dân

11

Đại hội

Nhân hậu

12

Đại bang

Nhi đồng

13

Đại lộ

Nhục

14

Đạn dược

Oai hung

15

Đạo đức

Oanh liệt

16

Đồn

Phát minh

17

Đồng bang

Phì nhiêu

18

Đồng bào

Nhân loại

19

Đồng hao

Phố xá

20

Độc lập

Phường

21

Đế quốc

Phi cơ

22

Đoàn kết

Phù xa

23

Đức tính

Phong tục

24

Định cư

Quân đội

25

Anh dung

Quân đoàn

26

Anh hừng

Quân dụng

27

Bác học

Quân trang

28

Bác sĩ

Quân

29

Bản thân

Sư đoàn

30

Bảo vệ

Sư tử

31

Bạn hữu

Sang kiến

32

Bài học

Sang tạo

33

Bổ túc văn hoa

Sân

34

Ban công

Sản xuất

35

Bần cùng

Sầm uất

36

Bộ đội

Sinh

37

Bất khuất

Sinh hoạt

38

Binh lính

Sĩ quan

39

Binh sĩ

Tình cảm

40

Binh vệ

Tâm sự

41

Bệnh nhân

Tâm tình

42

Bệnh viện

Tài năng

43

Cán bộ

Tổ quốc

44

Công cộng

Tổ tiên

45

Công nghiệp

Tổng hợp

46

Công nhân

Tận tình

47

Công trường

Tận tụy

48

Công viên

Tập quán

49

Câu lạc bộ

Thư viện

50

Cơ quan

Thái độ

51

Cải tiến

Thôn

52

Cảm

Thông minh

53

canh gác

Thân thiết

54

Cần cù

Thương yêu

55

Cấp bậc

Thành phố

56

Châu thổ

Thắng cảnh

57

Chia rẽ

Thổ lộ

58

Chiến

Thanh niên

59

Chiến đấu

Thiên nhiên

60

Chiến sĩ

Thiên tai

61

Chiến trường

Thiêng liêng

62

Chỉ huy

Thượng du

63

Chung thủy

Thiện chiến

64

Chuyên cần

Thủ đô

65

Chí

Thủ công

66

Cưu mang

Thế kỉ

67

Cung văn hóa

Thị trấn

68

Dân tộc

Thị xã

69

Di tích lịch sử

Thực dân

70

Diệt

Thực hânhf

71

Doanh trại

Thủy chung

72

Dung cảm

Thủy lợi

73

Du kích

Thủy tiên

74

Gan dạ

Tiên tiến

75

Giáo viên

Tượng hình

76

Giải trí

Tượng thanh

77

Giản dị

Tinh nhuệ

78

Gia đình

Tiểu đội

79

Gia súc

Tiểu đoàn

80

Giang sơn

Tiểu học

81

Hình ảnh

Tế nhuyễn

82

Hải đường

Toán

83

Hải sản

Trạm y tế

84

Học

Tri thức

85

Học hành

Trinh sát

86

Học hỏi

Trụ sở

87

Học sinh

Trực

88

Học thức

Rực ban

89

Hung vĩ

Trực chiến

90

Hiếu

Trực thăng

91

Hiếu thảo

Trung

92

Hiệu trưởng

Trung đội

93

Hợp tác xã

Trung đoàn

94

Hòa thuận

Trung du

95

Không khí

Trung hậu

96

Hoang mang

Trung thu

97

Khoa học

Truyền thống

98

Kinh nghiệm

Tự cường

99

Kiên quyết

Tự do

100

Kết thúc

Tự hào

101

Kỉ niệm

Tự hào dân tộc

102

Kĩ thuật

Tự nhiên

103

Kỉ luật

ủy ban nhân dân

104

Kính mến

Văn hóa

105

Kính trọng

Văn minh

106

Lương thực

Văn nghệ sĩ

107

Lao dộng

Văn phòng

108

Lien hoan

Vinh

109

Lễ phép

Vinh quang

110

Lịch sự

Viện nghiên cứu

111

Lưu luyến

Xây dựng

112

Luyện tập

Xã

113

Môn học

Xã hội

114

Mẫu giáo

Xứ sở

115

Năng lực

Xứng đáng

116

Náo nhiệt

Xuất sắc
Xung phong
Xí nghiệp

