
Ngày soạn 8/9/2022
BÀI 1: ÔN TẬP SỨC HẤP DẪN CỦA

TRUYỆN KỂ

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: Ôn tập các đơn vị kiến thức của bài học 1 Sức hấp dẫn của truyện kể:
- Ôn tập một số yếu tố hình thức (không gian, thời gian, nhân vật, cốt truyện, lời người kể chuyện, lời nhân vật,…) và
nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa, thông điệp...) của truyện thần thoại; truyện trung đại và hiện đại.
- Ôn tập các dạng bài tập nhận diện từ Hán Việt và sử dụng từ Hán Việt trong việc đọc văn bản và tạo lập văn bản.
- Ôn tập cách viết, cách giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm truyện.
2. Năng lực:
+ Năng lực chung: Tự chủ và tự học; giải quyết vấn đề và sáng tạo
+ Năng lực chuyên biệt: Năng lực ngôn ngữ (đọc – viết – nói và nghe); năng lực văn học.
3. Phẩm chất:
- Cảm phục và trân trọng những con người anh hùng, những giá trị nhân văn cao đẹp.
- Tôn trọng và có ý thức tìm hiểu các nền văn học, văn hoá trên thế giới.
- Có ý thức ôn tập nghiêm túc.
B. PHƯƠNG TIỆN VÀ HỌC LIỆU
1. Học liệu:
- Tham khảo SGV, SGK Ngữ văn 10 Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1.
- Tài liệu ôn tập bài học.
2. Thiết bị và phương tiện:
- Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu có liên quan đến bài học.
- Sử dụng ngôn ngữ trong sáng, lành mạnh.
- Sử dụng máy tính bảng
C.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ

Tiết 1
Ngày dạy:…………………………….

Ôn tập:
- KIẾN THỨC CHUNG VỀ TRUYỆN
- TRUYỆN VỀ CÁC VỊ THẦN SÁNG TẠO THẾ GIỚI (Thần thoại Việt Nam)

và ĐỌCMỞ RỘNG KẾT NỐI

I. HOẠT ĐỘNG ÔN TẬP: NHẮC LẠI KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Mục tiêu: Giúp HS ôn tập, nắm chắc các đơn vị kiến thức của bài học Bài 1 Sức hấp dẫn của truyện kể.
2. Nội dung hoạt động: Vận dụng các phương pháp đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm để ôn tập.
3. Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân hoặc sản phẩm nhóm.
4. Tổ chức thực hiện hoạt động.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV hướng dẫn HS ôn lại các đơn vị kiến thức cơ bản bằng phương pháp hỏi đáp, đàm thoại gợi mở; hoạt động
nhóm,
- HS lần lượt trả lời nhanh các câu hỏi của GV, các đơn vị kiến thức cơ bản của bài học 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tích cực trả lời.
- GV khích lệ, động viên
Bước 3: Báo cáo sản phẩm
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi của GV.



- Các HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, nhận xét
GV nhận xét, chốt kiến thức
ÔN TẬP ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
 KIẾN THỨC CHUNG VỀ SỨC HẤP DẪN CỦA TRUYỆN KỂ
Câu hỏi:
- Hãy liệt kê lại các văn bản đọc hiểu trong bài học 1.
- Nhận xét các đặc điểm của thể loại truyện (không gian, thời gian, nhân vật, cốt truyện, lời nhân vật và lời người kể
chuyện).
- Em hãy nêu những lưu ý khi đọc hiểu một văn bản truyện
Thể loại Thần thoại Truyện trung đại Truyện hiện đại

Các văn bản
đọc hiểu

- Văn bản 1, 2, 3:
Truyện về các vị
thần sáng tạo thế
giới (Thần thoại
Việt Nam)
+ Thần Trụ Trời
+ Thần Gió
+ Thần Sét
+ Tê-dê (Thần
thoại Hi Lạp)

- Văn bản 4:
Chuyện
chức Phán sự đền
Tản Viên (Trích
Truyền kì mạn lục –
Nguyễn Dữ)

- Văn bản 5: Chữ
người tử tù (Trích
Vang bóng một thời
– Nguyễn Tuân)

Đặc
điểm
thể
loại

a.
Không
gian

Không gian vũ trụ
nguyên sơ với
nhiều cõi khác
nhau

KG xã hội Việt
Nam
(thế kỉ XVI) với
nhiều tệ trạng

KG xã hội Việt Nam
(trước CM-8-1945)
khi Hán học đã tàn

b. Thời
gian

Thời gian phiếm
chỉ, mang tính ước
lệ, thường diễn ra
theo trình tự vốn có

Thời gian phiếm
chỉ,
mang tính ước lệ,
thường diễn ra theo
trình tự vốn có

Thường được sắp
xếp không theo trình
tự vốn có mà theo
chủ đích của nhà
văn

c.
Nhân
vật

- Các vị thần: mang
theo sức mạnh phi
thường, họ đều có
công tạo lập thế
giới, có hình hài kỳ
dị đặc biệt.
- Người anh hùng
hội tụ nhiều vẻ đẹp,
tiêu biểu cho sức
mạnh thể chất và trí
tuệ của cộng đồng

Người trí thức nước
Việt có tinh thần
khảng khái, cương
trực, giàu tinh thần
dân tộc dám đấu
tranh chống lại cái
ác, trừ hại cho dân

Người anh hùng -
nghệ sĩ tài hoa, có
cái tâm trong sáng và
khí phách hiên
ngang, bất khuất

d. Cốt
truyện

Cốt truyện đơn
giản nhưng hấp
dẫn, sinh động, có
những chi tiết bất
ngờ thú vị thể hiện
trí tưởng tượng bay

Thường gồm chuỗi
các sự kiện (biến
cố)
được sắp xếp theo
một trình tự nhất
định hoặc theo chủ

Thường gồm chuỗi
các sự kiện (biến cố)
được sắp xếp theo
một trình tự nhất
định hoặc theo chủ
đích của nhà văn



bổng, lãng mạn,
sức sáng tạo kì diệu
của dân gian, góp
phần làm nên sức
cuốn hút và sức
sống lâu bền cho
thần thoại

đích của nhà văn

e.
Người
kể
chuyện

Người kể chuyện
thường ở ngôi thứ
3- tác giả dân gian

Người kể chuyện
thường ở ngôi thứ
3-
mang dấu ấn cá
nhân

Biến hóa linh hoạt
(Ngôi thứ 1, 2, 3
hoặc tác giả phân
thân, kết hợp các
ngôi kể,…)

Cách đọc
hiểu

- Cốt truyện: Xác định những sự việc được kể, đâu là sự việc chính
- Xác định được bối cảnh thời gian, không gian của câu chuyện
- Nhân vật: Nhân vật chính là ai? Nhận bết tính cách nhân nvaatj qua các chi tiết ngoại hình,
tâm lí, hành động và lời nói (Chú ý hình dạng và hành động phi thường, khả nawg biến hoá
khôn lường của nhân vật trong thần thoại)
vật chính là ai?
- Xác định được những chi tiết nổi bật trong văn bản
- Rút ra đề tài, chủ đề của văn bản
- Rút ra được thông điệp, bài học cho bản thân.

Văn bản 1, 2, 3:
+ Thần Trụ Trời
+ Thần Gió
+ Thần Sét
1. Thể loại:
- Thể loại: thần thoại
- Phân loại: thần thoại suy nguyên
- Ngôi kể: ngôi thứ ba
- Người kể chuyện: Tác giả dân gian
- Phương thức biểu đạt chính: tự sự
2. Cốt truyện
- Nhân vật chính: Các vị thần
- Sự việc chính:
+ Thần Trụ Trời: Dựng cột chống trời tạo ra trời đất
+ Thần Sét: Tạo sét
+ Thần Gió: Tạo gió
3. Tóm tắt:
+ Thần Trụ Trời: Xuất hiện với thân thể to lớn khi trời đất còn là một đám hỗn độn.Thần đội trời, đào đất đá đắp cột
chống trời. Trời đất phân ra làm hai. Sau đó, thần phá cột ném vung đất đá đi khắp nơi thành núi, đảo, cồn, đồi, cao
nguyên…Cột đó bây giờ không còn, nhưng người hạ giới vẫn cho núi Thạch Môn là di tích, người ta gọi là Cột
chống trời.
+ Thần Sét: Là tướng lĩnh của Ngọc Hoàng, danh hiệu Thiên Lôi hay ông Sấm. Mặt mũi thần nanh ác, tiếng quát tháo
dữ dội. Thần chuyên thi hành luật pháp ở trần gian, phản ánh cơn thịnh nộ của Ngọc Hoàng. Thần có một lưỡi búa đá
chuyên để xử án.Thần thường ngủ vào mùa đông và làm việc vào tháng Hai, tháng Ba. Tính thần nóng nảy, có lúc
làm người, vật chết oan và bị Ngọc Hoàng phạt. Mặc dù cực oai nhưng cũng có lúc thần lại thua Cường Bạo Đại
Vương.
+ Thần Gió: Hình dạng kì quặc, không có đầu. Bảo bối của thần là quạt màu nhiệm tạo gió nhỏ, bão lớn theo lệnh



Ngọc Hoàng. Thần có đứa con nhỏ nghịch ngợm, giở quạt của cha làm gió thổi chơi lúc thần đi vắng khiến một
người đói khổ bị văng mất bát gạo đi vay. Thần Gió bị kiện lên thiên đình. Kết quả là con thần Gió
bị đày xuống trần chăn trâu cho người mất gạo, sau hóa thành cây ngải để báo tin gió cho thiên hạ.
4. Ý nghĩa của các vị thần
- Các vị thần cũng giống như con người có khi cũng mắc lỗi lầm, cũng có lúc sai trái, có lúc nhầm lẫn. Họ gần gũi
thân thiết với con người, nhưng đồng thời họ mang sức mạnh phi thường để tạo lập nên thế giới.
-Trong cách nhìn hài hước của dân gian có khi họ mạnh mẽ là thế, họ phi thường là thế, nhưng họ lại cũng rất yếu
đuối, hồn nhiên hoặc cũng có khi từ một hình phạt đối với họ mà trở thành những bài học kinh nghiệm quý báu giúp
cho dân gian có cuộc sống thanh bình yên ấm hơn.
- Hình tượng thần Trụ Trời, thần Sét và thần Gió chính là cách hình dung, lí giải về sự hình thành thế giới tự nhiên,
nguồn gốc vũ trụ và muôn loài của con người thời nguyên thủy.
- Kì tích của các vị thần trong 3 truyện thần thoại đồng thời phản ánh vẻ đẹp riêng của cuộc sống lao động, tín
ngưỡng và văn hóa của từng cộng đồng.
- Truyện thần thoại mang vẻ đẹp “một đi không trở lại” tạo nên sức hấp dẫn riêng của văn học dân gian, thể hiện
niềm tin thiêng liêng của con người cổ sơ về một thế giới mà ở đó vạn vật đều có linh hồn. Niềm tin ấy vẫn còn
nguyên vẹn sức hấp dẫn với con người hiện đại hôm nay và mai sau.
5. Đặc sắc về nội dung và nghệ thuật:
5. 1. Nghệ thuật:
5.1.1. Xây dựng nhân vật qua các chi tiết kì ảo
- Thần Trụ Trời:
+ Thân thể to lớn, không biết bao nhiêu mà kể, chân thần bước một bước cứ như bây giờ là từ tỉnh này qua tỉnh nọ
hay từ đỉnh núi này sang đỉnh núi kia
+ Đội trời lên rồi đào đất, đá đắp thành một cái cột vừa to vừa cao để chống trời, sau đó phá cột đá đi rồi ném vung
đá và đất đi khắp mọi nơi mọi chỗ…
- Thần Sét:
+Mặt mũi nanh ác, tiếng quát tháo rất dữ dội..
+ Thường ngủ về mùa đông…
+ Nóng nảy…có lúc làm cho người, vật chết oan…
- Thần Gió:
+ Hình dạng kì quặc, không có đầu…
+ Thỉnh thoảng xuống hạ giới đi chơi vào những buổi tối trời…
=>Ý nghĩa của những chi tiết kì ảo: Chi tiết kỳ ảo thể hiện trí tưởng tượng của dân gian về sức mạnh của các vị
thần trong công cuộc tạo lập nên thế giới. Qua đó, ngợi ca sức sáng tạo và tinh thần lao động hăng say miệt mài của
con người trong buổi sơ khai.
- Cũng có lúc chi tiết kì ảo chỉ đơn giản nhằm lý giải những hiện tượng tự nhiên hoặc nêu lên một bài học kinh
nghiệm trong cuộc sống.
5.1.2. Đặc điểm nổi bật trong cách xây dựng nhân vật của chùm truyện thần
thoại:
- Xây dựng nhân vật chức năng: có ý nghĩa cắt nghĩa, lí giải các hiện tượng tự nhiên và đời sống xã hội, thể hiện
niềm tin của con người cổ sơ cũng như những khát vọng tinh thần có ý nghĩa lâu dài của nhân loại.
- Thời gian phiếm chỉ, mang tính ước lệ và không gian vũ trụ với nhiều cõi khác nhau.
- Ngôn ngữ tự sự thể hiện lối tư duy hồn nhiên, chất phác.
- Cốt truyện đơn giản nhưng hấp dẫn, sinh động, có những chi tiết bất ngờ thú vị thể hiện trí tưởng tượng bay bổng,
lãng mạn, sức sáng tạo kì diệu của dân gian, góp phần làm nên sức cuốn hút và sức sống lâu bền cho thần thoại.
II. LUYỆN ĐỀ
DẠNG 1: TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Nhân vật chính trong thể loại thần thoại là?
A. Con người.



B. Các vị thần.
C. Các nhân vật anh hùng
D. Các vị thần, các nhân vật anh hùng, nhân vật sáng tạo văn hoá.
Câu 2: Thời gian – không gian trong truyện Thần Trụ trời là gì?
A. Trời đất chỉ là một đám hỗn độn tối tăm và lạnh lẽo
B. Thuở ấy, bầu trời và mặt đất ở rất gần nhau
C. Ngày xửa, ngày xưa, ở một làng nọ
D. Vương quốc nọ, đã nhiều năm trôi qua
Câu 3: Nhân vật Thần Sét làm công việc gì ?
A. Tạo gió
B. Chống trời
C. Tạo sét
D. Tiêu diệt quái vật
Câu 4: Người kể trong văn bản Thần Gió kể chuyện theo ngôi thứ mấy?
A. Ngôi thứ nhất B. Ngôi thứ 2
C. Ngôi thứ 3 D. Kết hợp ngôi thứ nhất và ngôi thứ 3
Câu 5: Phương thức biểu đạt chính của 3 truyện thần thoại là:
A. Tự sự
B. Biểu cảm
C. Miêu tả
D. Tự sự và miêu tả
Câu 6: Yếu tố nào sau đây KHÔNG phải là nét nghệ thuật tiêu biểu của truyện
thần thoại?
A. Chi tiết tưởng tượng kì ảo.
B. Xây dựng nhân vật chức năng.
C. Thời gian phiếm chỉ, mang tính ước lệ và không gian vũ trụ với nhiều cõi khác
nhau.
D. Xây dựng tình huống truyện thú vị
Câu 7: Ý nghĩa của chi tiết hoang đường trong truyện thần thoại?
A. Thể hiện cách hình dung, lí giải về sự hình thành thế giới tự nhiên, nguồn gố con người và vạn vật, đồng thời phản
ánh vẻ đẹp riêng của cuộc sống lao động, tín ngưỡng và văn hóa của từng cộng đồng.
B. Ca ngợi những người anh hùng trong lịch sử
C. Thể hiện ước mơ của con người
D. Lên án những thói hư tật xấu của một bộ phận người lao động trong xã hội cũ
Câu 8: Trong truyện thần thoại, nhân vật các vị thần giống nhau ở điểm nào?
A. Là những vị thần mang theo sức mạnh phi thường, họ đều có công tạo lập thế giới, có hình hài kỳ dị đặc biệt.
B. Là người thường nhưng có sức mạnh “sánh tựa thần linh”.
C. Là người anh hùng có trí tuệ thông minh, năng lực phi thường; có ý chí, nghị lực và có trái tim nhân hậu.
D. Là đấng siêu nhiên có trái tim nhân hậu, bao dung.
Câu 9: Trong truyện thần thoại, tính cách nhân vật các vị thần được xác định
qua những yếu tố nào?
A. Trang phục, hình dáng, lời nói
B. Lời nói nhân vật, hành động
C. Hình dáng, lời của người kể chuyện
D. Hành động, hình dáng.
Câu 10: Sức hấp dẫn riêng của thần thoại so với những thể loại khác?
A. Nhân vật các vị thần được xây dựng qua yếu tố kì ảo thể hiện sự lí giải của con người về vũ trụ buổi sơ khai
B. Mượn các chi tiết kì ảo giúp những con người nhỏ bé yếu đuối trong xã hội thực hiện được ước mơ



C. Bằng phương thức biểu cảm, tác giả dân gian thể hiện thế giới nội tâm phong phú, tinh tế của mình
C. Các yếu tố lịch sử được kể lại bằng các chi tiết hoang đường kì ảo thể hiện sự ngợi ca đối với những người anh
hùng có công với dân tộc
DẠNG 2: THỰC HÀNH ĐỌC HIỂU
*GV hướng dẫn HS thực hành các đề đọc hiểu về các văn bản: Thần Trụ Trời
; Thần Gió; Thần Sét và các đoạn ngữ liệu về thần thoại ngoài SGK:
Đề số 01: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
“...Thần Gió có một đứa con còn nhỏ hay nghịch ngợm. Người ta kể chuyện: có một hôm thần đi vắng, đứa con ở nhà
giở quạt của cha nó làm gió thổi chơi. Lúc ấy ở hạ giới có một người vì mất mùa đói khổ, tìm không ra cái ăn. Hôm
đó, trong nhà lại có vợ đau nặng, ông ta phải cất công đi rất xa hơn một ngày đường mới xin được một bát gạo về để
nấu cháo cho vợ. Về đến nhà, ông mang gạo xuống ao để vo. Lúc
đó trời quang mây tạnh. Đột nhiên trận gió do con thần Gió quạt lên tứ tung làm cho bát gạo của người kia đựng
trong rá văng xuống ao. Người nọ khóc lóc thảm thiết, không biết bắt đền ai, căm tức thần Gió vô hạn, quyếttâm kiện
lên thiên đình. Ngọc Hoàng nghe rõ câu chuyện mới đòi thần Gió đến quở trách. Thần Gió thú thật là có đứa con ở
nhà hay nghịch bậy. Ngọc Hoàng cho đó là tội không thể tha thứ được, liền đày con thần Gió xuống trần, bắt đi chăn
trâu cho người mất gạo kia. Sau đó ít lâu, Ngọc Hoàng lại bắt con thần Gió hoá làm cây ngải để báo tin gió cho
thiên hạ. Người hạ giới thường gọi là cây ngải gió hoặc cây ngải
tướng quân. Mỗi lần cây ngải gió cuốn bông cuốn lá lại, người hạ giới biết là trời sắp nổi gió, nổi mưa. Lại mỗi lần
trâu bị cảm gió, người ta thường lấy là cây ngải để chữa, vì cho rằng nó có kinh nghiệm về bệnh của trâu trong thời
gian giữ trâu cho người mất gạo…”
(Theo Nguyễn Đổng Chi - Tác phẩm được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Sđd, tr.93 – 94))
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.
Câu 2. Đoạn trích kể lại sự việc chính nào?
Câu 3. Chỉ ra những chi tiết hoang đường, kì ảo trong đoạn trích trên. Cho biết ý nghĩa của những chi tiết đó.
Câu 4. Nhận xét của anh (chị) về thần Gió qua sự việc trên?
Câu 5. Tác giả dân gian định gửi gắm điều gì qua chi tiết trên ?
Câu 6. Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 150 chữ) trả lời câu hỏi: Làm gì khi ta vô tình gây ra lỗi
Gợi ý làm bài
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính: Tự sự.
Câu 2: Đoạn trích kể lại chuyện thần Gió không cẩn trọng trong công việc để con trai nghịch ngợm gây ra tai họa
cho người nghèo khổ dẫn đến chính con trai thần Gió phải chịu sự trừng phạt
Câu 3:
- Những chi tiết hoang đường, kì ảo trong đoạn trích:
+ Con trai thần Gió nghịch quạt của bố tạo gió lớn làm văng rá gạo của người nghèo xuống ao
+ Ngọc Hoàng xử phạt con trai thần Gió bằng cách biến nó thành cây ngải gió để báo hiệu gió mưa cho dân gian
- Ý nghĩa của các chi tiết hoang đường, tưởng tượng:
+ Làm cho câu chuyện thêm li kì, hấp dẫn, cuốn hút người đọc, người nghe.
+ Thể hiện trí tưởng tượng phong phú mà rất đỗi hồn nhiên, chân thực của con người thời sơ khai về thế giới các vị
thần, cũng có tính khí như con người, cũng có những bất cẩn, sai lầm và bị trách phạt…
Câu 4:
Thần Gió oai phong, phi thường nhưng cũng có khi rất đỗi đời thường, cũng có lúc thiếu cẩn trọng, cũng có lúc tắc
trách giống như con người
Câu 5:
Mỗi chúng ta không ai hoàn hảo dù là thần đi nữa; chỉ có điều, ta phải biết chịu trách nhiệm về những lỗi lầm mà bản
thân gây ra dù là gián tiếp không cố ý
Câu 6. HS viết đoạn văn theo yêu cầu đề bài
Gợi ý: Làm gì khi ta vô tình gây ra lỗi
- Hình thức: đảm bảo dung lượng số chữ, không được gạch đầu dòng, không mắc



lỗi chính tả, ngữ pháp. Hành văn trong sáng, cảm xúc chân thành;
- Nội dung: Cách khắc phục khi ta vô tình gây ra lỗi:
+ Cuộc sống không hoàn hảo nên con người cũng có những lúc mắc sai lầm, chỉ có điều nhiều khi lỗi lầm ấy là do ta
vô tình gây ra mà không hề có chủ ý
+ Khi đó ta cần tìm hiểu nguyên nhân sâu xa dẫn đến lỗi lầm, thông thường nó đến là do một sự bất cẩn, một lần sơ
suất, một lần đểnh đoảng vô tình,… tuy ta không cố ý, nhưng căn nguyên sự việc lại là do ta, dẫn đến những người
khác cũng bị vạ lây
+ Chúng ta cần mạnh dạn nhận lỗi, không tìm cách đổ lỗi cho người khác, cần chủ động xin lỗi và tìm cách khắc
phục nhược điểm của bản thân để hạn chế tối đa sự bất cẩn dẫn đến tổn hại cho người khác
...
ĐỀ ĐỌC HIỂU THẦN THOẠI NGOÀI SGK
Đề số 02: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
Thần Mưa là vị thần hình rồng, thường bay xuống hạ giới hút nước biển, nước sông vào bụng rồi bay lên trời cao
phun nước ra làm mưa cho thế gian có nước uống và cày cấy, cây cỏ trên mặt đất được tốt tươi. Thần Mưa thường
theo lệnh Trời đi phân phát nước ở các nơi. Thần Mưa có tính hay quên, có vùng cả năm không đến, sinh ra hạn hán
ở hạ giới, có vùng lại đến luôn, làm thành lụt lội. Do đó mà có lần ở hạ
giới phải lên kiện trời vì Thần Mưa vắng mặt lâu ngày. Công việc phân phối nước cho khắp mặt đất rất nặng nề, một
mình thần Mưa có khi không làm hết, nên có lần Trời mở một cuộc thi chọn các giống thủy tộc có tài trở thành rồng
hút nước phun mưa giúp sức thần Mưa. Cuộc thi rồng đó Trời đã chọn lấy địa điểm ở cửa Vũ (Vũ Môn) thuộc Hà
Tĩnh ngày nay. Do đó mà trong dân gian đã có câu hát về việc cá gáy hóa rồng.
Mồng ba cá đi ăn thề,
Mồng bốn cá về cá vượt Vũ Môn
Khi trời đất mới sinh, thì chính Trời phải làm mưa cho dân sự làm ăn. Sau vì khó nhọc quá, Trời không làm lấy mưa
nữa. Trời mới sai Rồng lấy nước phun xuống làm ra mưa. Nhưng vì số Rồng trên trời ít, không đủ làm mưa cho điều
hòa khắp mọi nơi, Trời mới đặt ra một kỳ thi kén các vật lên làm Rồng gọi là thi Rồng. Khi chiếu Trời ban xuống
dưới Thuỷ phủ, vua Thuỷ Tề loan báo cho các giống dưới nước ganh đua mà dự thi. Trời cắt một viên Ngự sử ra sát
hạch. Hạch có ba kỳ, mỗi kỳ vượt qua một đợt sóng, con vật nào đủ sức đủ tài, vượt được cả ba đợt, thì mới lấy đỗ
mà cho hóa Rồng. Trong một tháng trời, bao nhiêu loài Thủy tộc đến thi đều bị loại cả, vì không con nào vượt qua
được cả ba đợt sống. Sau có con cá rô nhẩy qua được một đợt thì bị rơi ngay, nên chỉ có một điểm. Có con tôm nhẩy
qua được hai đợt, ruột, gan, vây, vẩy, râu, đuôi đã gần hóa Rồng, thì đến lượt thứ ba, đuối sức ngã bổ xuống lưng
cong khoăm lại và chất thải lộn lên đầu. Hai con cùng phải trở lại yên nghiệp ở đồng như trước. Đến lượt cá chép
vào thi, thì gió thổi ào ào, mây kéo đầy trời, chép vượt luôn một hồi qua ba đợt sống, vào lọt cửa Vũ Môn. Cá chép
đỗ, vây đuôi, râu, sừng tự nhiên mọc đủ, dạng bộ oai nghi, cá chép hóa Rồng phun nước làm ra mưa.
( Trích Thần Mưa, Quyển ba: Thần thoại (Việt Nam – Trung Hoa), Tuyển tập văn
chương nhi đồng, Doãn Quốc Sĩ, NXB Sáng Tạo, 1970, T.32 – T. 33)
Câu 1. Xác định ngôi kể được sử dụng trong đoạn trích.
Câu 2. Theo đoạn trích, thần mưa có hình dáng, tính cách và công việc như thế nào?
Câu 3. Tại sao lại có cuộc thi vượt Vũ Môn?
Câu 4. Nhận xét cuộc thi vượt Vũ Môn. Các con vật đã trải qua cuộc thi như thế nào?
Câu 5.Mục đích của việc tác giả kể về cá rô, tôm và cá chép là gì?
Câu 6. Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 150 chữ) trả lời câu hỏi: làm gì khi phải
đối mặt với khó khăn thử thách?
Gợi ý làm bài
Câu 1: Ngôi kể thứ ba.
Câu 2: Theo đoạn trích, thần Mưa:
- Hình dáng: Thần Mưa là vị thần hình rồng
- Công việc: bay xuống hạ giới hút nước biển, nước sông vào bụng rồi bay lên trời cao phun nước ra làm mưa cho
thế gian có nước uống và cày cấy, cây cỏ trên mặt đất được tốt tươi. Thần Mưa thường theo lệnh Trời đi phân phát



nước ở các nơi.
- Tính cách: Thần Mưa có tính hay quên, có vùng cả năm không đến, sinh ra hạn hán ở hạ giới, có vùng lại đến luôn,
làm thành lụt lội. Do đó mà có lần ở hạ giới phải lên kiện trời vì Thần Mưa vắng mặt lâu ngày.
Câu 3:
Vì công việc phun nước làm mưa rất nặng nhọc nên trời sai Rồng làm nhưng số lượng Rồng trên Trời lại ít
Câu 4:
- Là cuộc thi vô cùng khó khăn:
+ Trong một tháng trời, bao nhiêu loài Thủy tộc đến thi đều bị loại cả, vì không con nào vượt qua được cả ba đợt
sống.
+ Sau có con cá rô nhẩy qua được một đợt thì bị rơi ngay, nên chỉ có một điểm.
+ Có con tôm nhẩy qua được hai đợt, ruột, gan, vây, vẩy, râu, đuôi đã gần hóa Rồng, thì đến lượt thứ ba, đuối sức
ngã bổ xuống lưng cong khoăm lại và cứt lộn lên đầu. Hai con cùng phải trở lại yên nghiệp ở đồng như trước.
+ Đến lượt cá chép vào thi, thì gió thổi ào ào, mây kéo đầy trời, chép vượt luôn một hồi qua ba đợt sống, vào lọt cửa
Vũ Môn. Cá chép đỗ, vây đuôi, râu, sừng tự nhiên mọc đủ, dạng bộ oai nghi, cá chép hóa Rồng phun nước làm ra
mưa.
Câu 5:
Tác giả chọn các con vật này chính là để lí giải những đặc tính của chúng (cá rô nhảy lên bờ khi mưa rào, tôm cong
lưng và nội tạng ở trên đầu, cá chép có râu, nhảy rất cao, dáng hình đẹp đẽ,…)
Câu 6. HS viết đoạn văn theo yêu cầu đề bài
- Hình thức: đảm bảo dung lượng số dòng, không được gạch đầu dòng, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp. Hành văn
trong sáng, cảm xúc chân thành;
- Nội dung: Làm gì khi phải đối mặt với khó khăn thử thách?
+ Những khó khăn, thử thách là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống
+ Ta cần đối mặt một cách chủ động, tự tin vì:
++ Những khó khăn, thử thách là môi trường giúp ta rèn luyện bản lĩnh vững vàng.
++ Giúp ta rèn luyện ý chí, nghị lực; có sức mạnh tinh thần để từng bước dấn thân vào cuộc đời; làm chủ cuộc đời
của mình…
++ Vượt qua khó khăn, thử thách giúp ta hiểu được chính mình, phát hiện ra năng lực bản thân, linh hoạt trong cách
xử lí tình huống và có thêm kinh nghiệm để phát triển tương lai.
DẠNG 3: NGHỊ LUẬN VĂN HỌC
Câu 1: Viết đoạn văn ngắn (150 chữ) phân tích một chi tiết hoặc hình ảnh của truyện
“Thần Sét” mà em thấy ấn tượng.
Gợi ý
Bảng kiểm kĩ năng viết đoạn văn:

STT Tiêu chí
Đạt/ Chưa
đạt

1
Đảm bảo hình thức đoạn văn
với dung lượng khoảng 150
chữ

2

Đoạn văn đúng chủ đề: Phân
tích một chi tiết hoặc hình
ảnh trong truyện “Thần Sét”: vị
trí của chi tiết/hình ảnh;
giá trị, ý nghĩa biểu tượng của
chi tiết/hình ảnh đó.

3
Đoạn văn đảm bảo tính liên kết
giữa các câu trong đoạn



văn.

4
Đoạn văn đảm bảo về yêu cầu
về chính tả, cách sử dụng từ
ngữ, ngữ pháp.

Đoạn văn tham khảo:
Thần Sét oai phong là thế, dũng mãnh là thế, nanh ác là thế, dữ dội là thế mà cứ nghe tiếng gà lại giật mình. Con gà
bé nhỏ yếu đuối sao chịu được một lưỡi búa đá của thần? Dân gian đã tạo ra nhiều tầng tương phản: con gà >< thần
Sét; nỗi sợ của thần Sét >< tiếng gáy của con gà. Sự đối lập tới mức vô lí ấy lại thành ra hợp lí. Tưởng tượng hồn
nhiên của dân gian đã qua đó mà nhằm dạy cho vị thần uy nghiêm của thiên đình ấy bài học lớn trong công việc,
nhắc nhở thần về những việc làm cẩu thả, tắc trách, vì nóng nảy mà gây oan khiên, đau khổ cho người khác. Chi tiết
dí dỏm nhưng lại có sức tác động mạnh mẽ. Đây chính là cách đối thoại với cơn nóng giận ở một số người, không
nặng nề, cãi vã, không đôi co, gay gắt mà nhẹ nhàng thấm thía sâu xa. Trí tuệ dân gian được gửi qua những câu từ
tưởng chừng đơn giản, qua những chi tiết tưởng chừng ngây thơ,…
Câu 2: Phân tích vẻ đẹp của truyện “Thần Trụ Trời”
Gợi ý dàn ý
1. Mở bài
- Giới thiệu chung về vẻ đẹp của thần thoại.
- Giới thiệu truyện “Thần Trụ Trời”
Ví dụ: Niềm vui của nhà văn chân chính là niểm vui của người dẫn đường đến xứ sở cái đẹp (Pau-tốp-xki). Tác giả
dân gian ngàn năm qua đã đưa ta đến với thế giới thần thoại đầy kì ảo, diệu huyền. Ở đó ta nhận ra những nỗ lực phi
thường của con người buổi sơ khai trong việc lí giải sự cấu thành và kiến tạo thế giới. “Thần Trụ Trời” ra đời vào
thuở bình minh của loài người, đã tròn chức năng lí giải của một thần thoại suy nguyên, nhưng cũng chiếm trọn niềm
mến yêu của người đọc muôn thế hệ vì sức hấp dẫn, lôi cuốn lạ kì.
2. Thân bài
B1: Khái quát chung
- Truyện thần thoại:
+ Là thể loại tự sự viết bằng văn xuôi,
+ Kể lại sự tích các vị thần sáng tạo ra thế giới tự nhiên và văn hóa, phản ánh nhận thức, cách hình dung của người
thời cổ về nguồn gốc của thế giới và đời sống con người.
+ Truyện thần thoại được xây dựng bằng những hình ảnh, chi tiết không có thực mà chỉ là hư ảo do con người tưởng
tượng ra dựa trên quan niệm về sự tiến hóa loài người
- Khái quát về vai trò của các vị thần trong truyện thần thoại suy nguyên:
+ Các vị thần thường mang sức mạnh, có phép nhiệm màu
+ Mỗi vị thần thường giữ một trọng trách giúp sự sống được vận hành trên dương
gian
+Mỗi vị thần được xây dựng với dáng hình, tính cách và công việc riêng
 Đây chính là cốt lõi của một thần thoại suy nguyên
- Vị trí của “Thần Trụ Trời”: Trong hệ thống thần thoại của ta về sự sáng lập vũ trụ, “Trần Trụ Trời” được coi như
truyện mở đầu; tiếp đó là các truyện về các thần khác như thần Mưa, thần Gió, thần Biển, thần Mặt Trời, Mặt Trăng;
tiếp nữa tới các truyện về thần sáng tạo ra muôn vật và loài người (Cuộc tu bổ các giống vật,
Mười hai bà mụ).
B2: Phân tích vẻ đẹp của truyện “Thần Trụ Trời”
* Vẻ đẹp của thời gian, không gian thần thoại
- Thời gian thần xuất hiện: ngày xưa, ngày xưa lắm, thuở chưa có trời đất, muôn vật con người.
- Không gian: Một vùng tối tăm, hổn độn, mù mịt của vũ trụ sơ khai.
=> Thời gian, không gian khởi thủy buổi khai thiên lập địa để lại dấu ấn rất đậm trong ký ức người nguyên thuỷ.
Thời gian, không gian ấy, họ quan niệm, là của thế giới Thần. Với cách giới thiệu như thế, truyện đã kéo người nghe



vào không khí thần thoại, gợi những bí ẩn huyền diệu quanh nhân vật Thần, tạo bối cảnh để sau đó làm rõ hơn kỳ tích
đắp cột chống trời.
* Vẻ đẹp của vị thần phi thường:
- Hình dạng: Thần Trụ Trời được phóng đại tới kích thước khổng lồ. Những kích thước bình thường không thể miêu
tả nổi. Lấy sự đồ sộ, hùng vĩ của thiên nhiên cũng không sánh được: “Thần cao lớn vô cùng, chân dài không sao tả
xiết, mỗi bước đi là băng từ vùng này qua vùng khác, vượt từ núi này sang núi kia…”
-> Nhân dân tin rằng, con người đạt được những chiến công khổng lồ thì cũng phải
khổng lồ từ thể xác tầm vóc.
- Công việc: Thần làm rất lạ lùng: đội trời lên, đưa cột cao to chống trời, phá cột chống trời, tạo ra núi sông biển cả.
-> Đấy là những công việc qui mô vĩ đại, tạo thiên lập địa, xây dựng cõi thế gian đúng theo quan niệm về vũ trụ (Trời
tròn, đất vuông) của người xưa.
=> Thần xuất hiện như một người lao động miệt mài, với những công việc, bản tính rất quen thuộc của người lao
động: Đào đất, khuân đá, đắp cột, hì hục đào đắp.
=> Hình tượng Thần là hình tượng liên tục lao động để liên tục sáng tạo:
+ Kì tích, kết quả lao động của Thần đọng lại ở hình ảnh rất kì vĩ, nên thơ: “Cột đắp lên cao chừng nào thì trời tựa
như một tấm màn lớn được nâng cao lên chừng ấy”. Cột đắp cứ cao dần, cao dần và đầy vòm trời lên tận mây xanh.
-> Hình ảnh đã khái quát công sức chiến công lao động của Thần. Công sức chiến công ấy cao lớn, bao la như bầu
trời, phải lấy trời đất thăm thẳm, mênh mông, vĩnh hằng mới đo được.
+ Hình ảnh, bầu trời, mặt đất, biển cả trong truyện cũng chính là sự bất tử hoá vị .Thần đã tạo dựng ra thế giới.
+ Chiến công của thần – nhân dân kể – còn được chạm khắc vào hình dáng núi sông, đó là vết tích còn lại ngày nay.
Chuyện đắp cột chống trời thì rất hoang đường nhưng núi thì có thật. Vết tích núi được đưa vào truyện dường như
muốn làm cho mọi người tin sự tích của Thần Trụ Trời.
=> Như thế, Thần Trụ Trời, qua nghệ thuật hư cấu, phóng đại của thần thoại, là vị Thần khởi thuỷ của Bách thần, có
hình dạng, có sức mạnh, tài năng tuyệt vời, công lao bao trùm cả trời đất và muôn loài.
- Tiếp theo công việc của Thần Trụ Trời là công việc của các vị thần khác để xây dựng, sửa sang thế gian, vũ trụ:
“ Ông đếm cát, Ông tát bể, Ông trồng cây, Ông xây rú,…” Các Thần đã hợp thành một tập thể những người lao động
khổng lồ, nhẫn nại, sáng tạo ra những công trình vĩ đại.
=> Trong hình bóng, công việc, kì tích của các thần đều có hình ảnh của nhân dân. Tập thể đông đảo nhân dân tập
hợp lại thành sức mạnh khổng lồ tạo lập, xây dựng thế giới. Nhân dân đã kéo các Thần xuống với họ.
* Vẻ đẹp của chi tiết kì ảo:
- “Thần Trụ Trời” là câu chuyện hoang đường. Hình tượng thần và việc làm của Thần, từ việc xây cột khổng lồ
chống trời lên cao tít tới việc phá cột, ném tung đất đá thành núi đồi, đào đất thành sông biển… cho đến công việc
của các thần khác như: đào sông, trồng cây, xây rú đều là tưởng tượng ngây thơ, hồn nhiên thú vị.
* Vẻ đẹp từ những ý nghĩa sâu xa của truyện:
+ Truyện giải thích sự hình thành trời đất, núi sông, biển cả theo quan niệm của người nguyên thuỷ. Người nguyên
thuỷ hiểu, nghĩ về các hiện tượng tự nhiên bằng những hiểu biết thô sơ, chất phác và trí tưởng tượng phong phú, ngây
thơ của mình. Họ cho rằng trời đất, thế gian là do các Thần tạo nên. Cách giải thích ấy tất nhiên là không đúng vì
trình độ hiểu biết của con người vào buổi ấu thơ của nhân loại còn rất thấp kém nhưng cũng chứng tỏ tính tích cực,
luôn muốn tìm tòi hiểu biết thế giới quanh mình của con người. Hơn nữa, bên cạnh những nhận thức sai lầm, chúng
ta cũng gặp ở đây những chân lý (vạn vật tự tạo và luôn vận động) mà người nguyên thuỷ đã nhận thức thô sơ.
+ Sự ca ngợi con người và lao động sáng tạo vĩ đại của họ: Thần Trụ Trời cũng như bao vị thần khác, tuy là thần, có
vóc dáng khổng lồ, làm các việc phi thường sáng tạo ra Trời đất, song cũng chỉ là hình bóng của con người. Ở các
truyện thần thoại khác, thần có khi nửa người nửa thú nhưng trong “Thần Trụ Trời”, các thần đã mang dáng dấp con
người. Con người đã tạo ra thần theo khuôn mẫu của mình. Thần đã làm sáng danh con người và lao động của họ,
như M.Gorki nhận xét. Người nguyên thủy tin tưởng ở lao động, lao động làm ra tất cả. Các thần đều phi thường
nhưng vẫn phải lao động miệt mài nhẫn nại mới tạo ra kì tích, sáng lập
được thế giới.
=>Tuy còn đơn giản nhưng hình tượng của Thần Trụ Trời vẫn để lại cho các thế hệ sau nhiều ấn tượng về vẻ đẹp



huyền ảo, kì vĩ. Phải chăng, từ hình tượng này, người đời sau đã có thành ngữ “đội trời, đạp đất” để nói về những con
người có sức mạnh phi thường, kì lạ, anh hùng
* Đánh giá khái quát
- Đặc sắc nghệ thuật:
+ Chi tiết tưởng tượng kì ảo
+ Xây dựng nhân vật chức năng
+ Thời gian phiếm chỉ, mang tính ước lệ
+ Không gian vũ trụ với nhiều cõi khác nhau
+ Ngôn ngữ tự sự hồn nhiên
+ Cốt truyện đơn giản nhưng hấp dẫn, sinh động.
- Đặc sắc nội dung:
Qua các vị thần, người nguyên thủy thể hiện cách hình dung, lí giải về sự hình thành thế giới tự nhiên, nguồn gốc con
người và vạn vật, đồng thời phản ánh vẻ đẹp riêng của cuộc sống lao động, tín ngưỡng và văn hóa của từng cộng
đồng.
3. Kết bài
- Khái quát lại vẻ đẹp của truyện “Thần Trụ Trời” nói riêng, thế giới thần thoại nói chung
- Nêu suy nghĩ của bản thân

Tiết 2
Ngày dạy:…………………………….

Ôn tập:
TẢN VIÊN TỪ PHÁN SỰ LỤC (Chuyện chức Phán sự đền Tản Viên - Nguyễn Dữ)

và ĐỌCMỞ RỘNG KẾT NỐI
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
I. Đôi nét về tác giả
- Nguyễn Dữ (có người đọc là Nguyễn Tự), chưa rõ năm sinh năm mất, sống vào khoảng thế kỉ XVI
- Quê quán: xã Đỗ Tùng, huyện Trường Tân, nay thuộc huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
- Ông xuất thân trong gia đình khoa bảng (cha đỗ tiến sĩ đời Lê Thánh Tông)
- Ông từng đi thi và đã ra làm quan, sau đó không bao lâu thì từ quan lui về ẩn dật.
- Ông để lại tác phẩm nổi tiếng là Truyền kì mạn lục, qua tác phẩm có thể thấy được quan điểm sống và tấm lòng của
ông với cuộc đời.
II. Đôi nét về tác phẩm Chuyện chức phán sự đền Tản Viên
1. Tác phẩm “Truyền kì mạn lục”
a) Thể loại truyền kì

- Truyền kì là một thể văn xuôi tự sự thời trung đại, phản ánh hiện thực qua những yếu tố kì lạ, hoang đường.
- Trong truyện truyền kì, thế giới con người và thế giới cõi âm với những thánh thần, ma quỷ có sự tương giao. Điều
này đã tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt cho thể loại
- Đằng sau những chi tiết phi hiện thực, người đọc có thể tìm thấy những vấn đề cốt lõi của hiện thực cũng như quan
niệm và thái độ của tác giả.
b) Truyền kì mạn lục

- Truyền kì mạn lục là tác phẩm viết bằng chữ Hán, gồm 20 truyện, ra đời vào nửa đầu thế kỉ XVI
- Nội dung:
+ Hiện thực xã hội đương thời
+ Số phận con người
+ Tinh thần dân tộc

- Nghệ thuật: có sự tham gia của các yếu tố hoang đường, kì ảo
→ Truyền kì mạn lục vừa có giá trị hiện thực, vừa có giá trị nhân đạo

2. Tóm tắt “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên”



Ngô Tử Văn vốn là một kẻ sĩ khảng khái, chính trực. Trong làng có một ngôi đền thiêng. Từ khi có một tên tướng
giặc nhà Minh tử trận ở gần đền, hồn của hắn tác quái. Tức giận, Tử Văn châm lửa đốt để trừ hại cho dân. Sau khi
đốt đền, Tử Văn lên cơn sốt mê man, chàng thấy tên hung thần đòi trả đền và đe dọa bắt chàng xuống âm phủ. Thổ
thần bày tỏ thái độ cảm phục trước hành động dũng cảm của Tử Văn, mách chàng về tung tích, tội ác tên hung thần
và cách đối phó. Đến đêm, khi bệnh nặng thêm, Tử Văn thấy hai tên quỷ đến bắt chàng xuống âm phủ. Trước Diêm
Vương, Tử Văn đã tố cáo tội ác của tên hung thần để hắn bị trừng trị. Thổ thần được phục chức, lính đưa Tử Văn về
trần gian. Một tháng sau, Thổ thần tiến cử Tử Văn giữ chức phán sự đền Tản Viên để tạ ơn.
3. Bố cục (4 phần)
- Phần 1 (từ đầu …không cần gì cả) : Tử Văn đốt đền.
- Phần 2 (tiếp…khó lòng thoát nạn) : Tử Văn gặp viên Bách hộ họ Thôi và Thổ công.
- Phần 3 (tiếp…sai lính đưa Tử Văn về) : Tử Văn bị kiện ở Minh Ti và thắng kiện.
- Phần 4 (còn lại): Tử Văn trở thành phán sự đền Tản Viên.
4. Giá trị nội dung

Chuyện chức phán sự đền Tản Viên đề cao tinh thần khảng khái, cương trực, dám đấu tranh chống lại cái ác, trừ
hại cho dân của Ngô Tử Văn, một người trí thức nước Việt; đồng thời, thể hiện niềm tin công lí, chính nghĩa nhất
định sẽ thắng gian tà của tác giả.
5. Giá trị nghệ thuật
- Yếu tố kì ảo dày đặc, xen chuyện người, chuyện thần, ma, trần gian, địa ngục…
- Cốt truyện giàu kịch tính, kết cấu chặt chẽ, lo-gic.

B. LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH, ĐỌCMỞ RỘNG
1. Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) phân tích một yếu tố làm nên sức hấp dẫn của câu chuyện trong Chuyện
chức phán sự đền Tản Viên.
Hướng dẫn
Một yếu tố làm nên sức hấp dẫn của câu chuyện là sau khi Tử Văn châm lửa đốt đền thì trở bệnh. Khi đọc đến đây,
trong em chực lên suy nghĩ, liệu có phải là sự trừng phạt của thần linh khi con người đã phạm phải điều cấm hay
không? Yếu tố đầy kịch tính, gợi lên sự tò mò, thấp thỏm trong bạn đọc. Dẫu biết việc đốt đền là điều đại kị, thế
nhưng, khi biết được nguyên do Tử Văn có hành động như vậy, thì ắt hẳn thần có thể cảm thông mà xem xét. Đây là
lần mở đầu cho hành trình chiến đấu với cái xấu xa. Con đường vô cùng khó khăn, và thật may mắn, bằng bản lĩnh
của mình, Tử Văn đã khôn khéo vượt qua. Đây cũng là bài học cho tất cả chúng ta rằng, hãy luôn đấu tranh và bảo vệ
chính nghĩa.
2. Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Ngô Tử Văn tên là Soạn, người huyện Yên Dũng, đất Lạng Giang. Chàng vốn khảng khái, nóng nảy, thấy sự tà gian

thì không thể chịu được, vùng Bắc người ta vẫn khen là một người cương trực. Trong làng trước có một ngôi đền
linh ứng lắm. Cuối đời nhà Hồ, quân Ngô sang lấn cướp, vùng ấy thành một nơi chiến trường. Bộ tướng của Mộc
Thạnh có viên Bách hộ họ Thôi, tử trận ở gần đền, từ đấy làm yêu làm quái trong dân gian. Tử Văn rất tức giận, một
hôm tắm gội sạch sẽ, khấn trời, rồi châm lửa đốt đền. Mọi người đều lắc đầu lè lưỡi, lo sợ thay cho Tử Văn, nhưng
chàng vẫn vung tay không cần gì cả.
Đốt đền xong, chàng về nhà, thấy trong mình khó chịu, đầu lảo đảo và bụng run run, rồi nổi lên một cơn sốt nóng sốt
rét. Trong khi sốt, chàng thấy một người khôi ngô, cao lớn, đầu đội mũ trụ đi đến, nói năng và quần áo rất giống
người phương Bắc, tự xưng là cư sĩ, đến đòi làm trả lại ngôi đền như cũ và nói:
- Nhà ngươi đã theo nghiệp nho, đọc sách vở của thánh hiền, há không biết cái đức của quỷ thần sao, cớ gì lại dám
khinh nhờn hủy tượng, đốt đền, khiến cho hương lửa không có chỗ tựa nương, oai linh không có nơi hiển hiện, vậy
bảo làm sao bây giờ? Biết điều thì dựng trả ngôi đền như cũ. Nếu không thì, vô cớ hủy đền Lư Sơn, Cố Thiệu sẽ khó
lòng tránh khỏi tai vạ.
Tử Văn mặc kệ, vẫn cứ ngồi ngất ngưởng tự nhiên. Người kia tức giận nói:
- Phong đô không xa xôi gì, ta tuy hèn, há lại không đem nổi nhà ngươi đến đấy. Không nghe lời ta thì rồi sẽ biết.
Nói rồi phất áo đi.



(Ngữ văn 10, tập 1, Sách kết nối tri thức, NXB Giáo dục)
Câu 1: Văn bản được trích từ tác phẩm nào? Tác giả? Thể loại?
Câu 2: Xác định phương thức biểu đạt của văn bản ?
Câu 3: Ngô Tử Văn đã được Nguyễn Dữ giới thiệu như thế nào? Nét tính cách nào được tác giả nhấn mạnh ở nhân
vật?
Câu 4: Các từ ngữ tức giận, tắm gội sạch sẽ, khấn trời, châm lửa đốt đền đạt hiệu quả nghệ thuật như thế nào trong
việc thể hiện tính cách nhân vật Ngô Tử Văn?
Câu 5
: Vì sao Ngô Tử Văn lại đốt đền? Chi tiết Tử Văn tắm gội sạch sẽ, khấn trời thể hiện điều gì?
Câu 6: Qua văn bản, nhà văn Nguyễn Dữ tỏ thái độ, tình cảm như thế nào với nhân vật Ngô Tử Văn?
Đáp án đề đọc hiểu Chuyện chức phán sự đền Tản Viên
Câu 1: Văn bản được trích từ tác phẩm: Chuyện chức phán sự đền Tản Viên của tác giả Nguyễn Dữ
- Thể loại truyện là: truyền kì
Câu 2: Phương thức biểu đạt của văn bản là: tự sự
Câu 3: Ngô Tử Văn đã được Nguyễn Dữ giới thiệu là:
- Tên Soạn, người huyện Yên Dũng, đất Lạng Giang => rất cụ thể, tăng độ tin cậy.
- Tính cách nào được tác giả nhấn mạnh ở nhân vật là: khảng khái, nóng nảy, cương trực, thấy tà gian là không chịu
được
=> Cách giới thiệu truyền thống, gieo vào lòng người những ấn tượng tốt đẹp về nhân vật. Là sự dẫn dắt, gợi mở cho
tất cả những hành động đằng sau của Tử Văn.
Câu 4: Các từ ngữ tức giận, tắm gội sạch sẽ, khấn trời, châm lửa đốt đền đạt hiệu quả nghệ thuật trong việc thể hiện
tính cách của nhân vật Ngô Tử Văn :
– Lòng dũng cảm, cương trực của con người vì dân vì nước.
– Tinh thần dân tộc bất khuất: tiêu diệt hồn của tên tướng giặc, lúc sống hại dân ta mà lúc chết cũng hại dân ta ; bảo
vệ người có công với đất nước: Thổ công từng giúp Lí Nam Đế chống ngoại xâm.
Câu 5: Hành động đốt đền
- Giới thiệu về ngôi đền trong làng: Linh ứng nhưng bị tên Bách hộ họ Thôi (tướng giặc)cướp lấy làm yêu làm quái
trong dân gian.
- Thái độ của Tử Văn: tức giận trước những sự việc sai trái
=> Lý giải hành động Ngô Tử Văn lại đốt đền: không phải vì danh tiếng hay sự ngỗ ngược mà là vì nhân danh lẽ phải,
bảo vệ nhân dân.
- Chi tiết Tử Văn tắm gội sạch sẽ, khấn trời thể hiện: tin vào sự chính trực của mình, muốn trời chứng giám cho hành
động chân thành của mình không vì mục đích xấu xa. Đây là hành động xuất phát từ ý thức rõ ràng, không phải ngẫu
hứng.
Câu 6: Qua văn bản, nhà văn Nguyễn Dữ tỏ thái độ, tình cảm đối với nhân vật Ngô Tử Văn là:
– Hình tượng Tử Văn với phẩm chất cao đẹp luôn cần thiết cho dân tộc ta :
– Vì chàng là người dám đương đầu với cái xấu, cái ác :
+ Tiêu diệt kẻ làm hại dân.
+ Vạch mặt bọn tham quan, ô lại.
+ Dám liều mình vì chính nghĩa.

3. Đọc đoạn trích:
Dương Đức Công tên là Tạc, người phủ Thường Tín xứ Sơn Nam. Về triều vua Huệ Tông nhà Lý, ông làm quan coi

việc hình án trấn Tuyên Quang, xét rõ mọi điều oan khuất, khiến các vụ án đều được công bằng. Vì sự nhân từ phúc
hậu, người thời bấy giờ gọi là Đức Công. Năm 50 tuổi, Đức Công vẫn không có con trai, chợt bị ốm nặng rồi chết,
hồi lâu lại tỉnh bảo với mọi người rằng:
– Ta vừa đến một chỗ thành mực vách sắt, toan bước chân vào thì có một viên chức ngăn lại. Viên ấy dẫn ta đi sang
phía hữu, thấy có những cửa đỏ biển son. Vén áo đi vào cửa này thì thấy san sát những tòa rộng dãy dài, có đến hơn



trăm người thắt đai đứng hầu sau trước. Giữa có hai vị mặc áo bào tía ngồi đối diện nhau ở bên một cái án, đưa mắt
cho viên chức kia bảo lấy sổ son của họ Dương ra xem, một lát hai vị cùng nhìn nhau bảo rằng:
– Dương gian thật không có người nào được thế, cứu sống cho mọi người nhiều lắm. Chỉ tiếc hưởng tuổi không dài
và dòng sau không người nối dõi. Người như thế mà không biểu dương thì làm sao khuyến khích cho kẻ khác được;
ta sẽ phải tâu lên Thượng đế.
Bèn truyền cho Đức Công hẵng xuống tạm nghỉ ở cái hành lang phía đông. Chừng độ nửa ngày, hai vị ấy lại sai dẫn
Đức Công vào, bảo rằng:
– Nhà ngươi ngày thường vốn có tiếng là người lương thiện. Thượng đế khen ngợi, bancho một người con trai tốt và
cho sống lâu thêm hai kỷ nữa. Nên mau về đi mà cố gắng làm thêm điều âm đức, đừng bảo là trên cõi âm minh
không biết gì đến.
Đoạn sai viên chức kia dẫn về.
(…)
Bà vợ cũng nói là đêm qua lúc cuối canh một, có ngôi sao nhỏ rơi vào lòng, lòng bỗng thấy rung động. Rồi bà có
mang đủ ngày tháng sinh ra được một cậu con trai, đặt tên cho là Thiên Tích.
(Trích Truyện gã Trà đồng giáng sinh, Truyền kì mạn lục, Nguyễn Dữ, NXB Hội nhà
văn, 2020, tr.45 – 46)
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.
Câu 2. Theo đoạn trích, chức quan của nhân vật Dương Đức Công là gì?
Câu 3. Hành động nào khiến Dương Đức Công được khen ngợi là người nhân từ phúc hậu?
Câu 4. Theo anh/chị, hành động hai vị quan mặc áo bào tía xem xét lại những việc Dương Đức Công từng làm và tỏ
ý muốn biểu dương, khuyến khích cho thấy ông là người như thế nào?
Câu 5. Hãy chỉ ra và nêu tác dụng của chi tiết kì ảo được sử dụng trong đoạn trích.
Câu 6. Từ chi tiết Dương Đức Công vì lương thiện nên được “khen ngợi, ban cho một người con trai tốt và cho sống
lâu thêm hai kỷ”, anh/chị rút ra bài học gì về cách sống ở đời?
Hướng dẫn
1. PTBĐ tự sự
2. Quan coi việc hình án trấn Tuyên Quang
3. Xét rõ mọi điều oan khuất, khiến các vụ án đều được công bằng
4. Ông là người lương thiện, cứu sống được nhiều người.
5.
– Chi tiết kì ảo là xuống âm phủ gặp hai viên quan áo tím.
– Nhờ có chi tiết đó mà ông Dương Đức Công là một người lương thiện nên đã được giúp đỡ. Thể hiện quan niệm
của nhân dân là ” ở hiền gặp lành”.
6.
– Mình nên sống tốt, sống đẹp, giúp đỡ mọi người thì mình sẽ gặp được những may mắn.

Tiết 3
Ngày dạy:…………………………….

Ôn tập: CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ (Nguyễn Tuân)
và ĐỌCMỞ RỘNG KẾT NỐI

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
I. Tác giả
1. Tiểu sử - Cuộc đời
- Nguyễn Tuân (1910 – 1987), quê ở làng Mọc, phường Nhân Chính, quân Thanh Xuân, Hà Nội.
- Ông sinh gia trong một gia đình nhà Nho khi Hán học đã tàn.
- Năm 1929, khi đang học Thành Chung Nam Định ông bị đuổi học.



- Sau đó, ông bị đi tù vì sang biên giới Thái Lan không có giấy phép.
- Sau khi ra tù, ông bắt đầu sự nghiệp văn chương.
- Năm 1945, ông nhiệt tình tham gia cách mạng và kháng chiến.
- Năm 1948 – 1957, ông là Tổng thư ký Hội nhà văn Việt Nam.
2. Sự nghiệp văn học
a. Tác phẩm chính
- Các tác phẩm tiêu biểu của ông gồm: Vang bóng một thời, Cảnh sắc và hương vị đất nước, Tùy bút Sông Đà, Ngọn
đèn dầu lạc,....
ad
b. Phong cách nghệ thuật
- Nguyễn Tuân có một phong cách nghệ thuật rất độc đáo và sâu sắc:
+ Trước Cách mạng tháng Tám, phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân có thể thâu tóm trong một chữ "ngông": mỗi
trang viết của ông đều muốn chứng tỏ tài hoa, uyên bác. Và mọi sự vật được miêu tả ở phương diện thẩm mỹ. Ông đi
tìm cái đẹp của thời xưa còn vương sót lại gọi là Vang bóng một thời.
+ Sau Cách mạng tháng Tám, ông không đối lập quá khứ với hiện tại. Theo ông, cái đẹp có ở cả quá khứ, hiện tại và
tương lai; tài hoa có ở cá nhân đại chúng.
+ Nguyễn Tuân theo "chủ nghĩa xê dịch". Vì thế ông là nhà văn của những tính cách phi thường, của những tình cảm,
cảm giác mãnh liệt, và những phong cảnh tuyệt mỹ.
II. Tìm hiểu tác phẩm Chữ người tử tù
1. Thể loại:
Chữ người tử tù thuộc thể loại truyện ngắn
2. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác:
Tác phẩm lúc đầu có tên là Dòng chữ cuối cùng in năm 1939 trên tạp chí Tao đàn sau được tuyển in trong tập Vang
bóng một thời 1940.
3. Phương thức biểu đạt:
Văn bản Chữ người tử tù có phương thức biểu đạt là tự sự
4. Tóm tắt:
Tử tù Huấn Cao là người cầm đầu cuộc khởi nghĩa chống lại triều đình. Trước khi chịu án chém, ông bị đưa đến
giam tại một nhà tù. Biết trong danh sách có ông Huấn Cao, người nổi tiếng viết chữ đẹp, viên quản ngục đã cho
người quét dọn phòng giam nơi Huấn Cao và những người tử tù sẽ ở. Trong những ngày Huấn Cao ở tù, viên quản
ngục đã biệt đãi ông và những người đồng chí của ông. Sở nguyện của viên quản ngục là xin được chữ viết của Huấn
Cao. Lúc đầu, Huấn Cao tỏ ý khinh miệt, nhưng khi hiểu được tấm lòng viên quản ngục, ông quyết định cho chữ vào
cái đêm trước khi bị xử chém. Trong đêm đó, ông Huấn Cao tay viết như rồng bay phượng múa trên tấm lụa bạch
còn viên quán ngục và thầy thơ lại thì khúm núm đứng bên cạnh. Sau khi cho chữ, Huấn Cao khuyên viên quản ngục
về quê để giữ cho "thiên lương" trong sáng. Viên quản ngục nghe lời khuyên của ông một cách kính cẩn "Kẻ mê
muội này xin bái lĩnh".
5. Bố cục:
Chữ người tử tù có bố cục gồm 3 phần:
- Phần 1 (Từ đầu đến "để mai ta dò ý tứ hắn ra sao rồi sẽ liệu"): cuộc trò truyện giữa viên quản ngục và thầy thơ lại
- Phần 2 (tiếp theo đến "thiếu chút nữa ta đã phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ"): Tấm lòng biệt đãi của viên quản
ngục.
- Phần 3 (còn lại): Cảnh cho chữ
6. Giá trị nội dung:
Nguyễn Tuân đã khắc họa thành công hình tượng Huấn Cao - môt con người tài hoa, có cái tâm trong sáng và khí
phách hiên ngang bất khuất. Qua đó nhà văn thể hiện quan niệm về cái đẹp, khẳng định sự bất tử của cái đẹp và bộc
lộ thầm kín tấm lòng yêu nước
7. Giá trị nghệ thuật:



Tác phẩm thể hiện tài năng của Nguyễn Tuân trong việc tạo dựng tình huống truyện độc đáo; nghệ thuật dựng cảnh,
khắc họa tính cách nhân vật, tạo không khí cổ kính, trang trọng; trong việc sử dụng thủ pháp đối lập và ngôn ngữ
giàu tính tạo hình...
B. LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH, ĐỌCMỞ RỘNG
1. “Trong hoàn cảnh đề lao, người ta sống bằng tàn nhẫn, bằng lừa lọc, tính cách dịu dàng và lòng biết giá người,
biết trọng người ngay của viên quan coi ngục này là một thanh âm trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc
luật đều hỗn loạn, xô bồ.
Ông trời nhiều khi chơi ác, đem đầy ải những cái thuần khiết vào giữa một đống cặn bã. Và những người có tâm điền
tốt và thẳng thắn, lại phải ăn đời ở kiếp với lũ quay quắt”.

(Chữ người tử tù, Nguyễn Tuân, Ngữ văn 10, Tập một, kết nối trí thức, NXB Giáo dục)
Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản?
Câu 2. Những biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong đoạn văn bản? Phân tích hiệu quả nghệ thuật của thủ
pháp nghệ thuật đó.
Câu 3. Đoạn văn bản trên đã thực hiện những nét đặc sắc nào của phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân?
Đáp án
Câu 1. Phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản là: tự sự, biểu cảm.
Câu 2. Những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn văn bản là:

+ Biện pháp đối lập tương phản: hoàn cảnh đề lao, nghề nghiệp quản ngục >< tính cách, tấm lòng của viên quan
coi ngục.

+ Biện pháp so sánh: “…là một thanh âm trong trẻo”
- Hiệu quả nghệ thuật của thủ pháp nghệ thuật đó là: khắc họa, ngợi ca nhân cách cao quý của quản ngục. Đây

không phải là một cai ngục bình thường, chỉ là do hoàn cảnh mà bị đẩy vào chỗ cặn bã, thực chất ở con người ấy vẫn
ngời lên những phẩm chất tốt đẹp.
Câu 3: Những nét đặc sắc của phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân được thể hiện trong đoạn văn trên là:

- Cái nhìn đầy lãng mạn nhưng cũng là cái nhìn mang tính thẩm mĩ cao cả của Nguyễn Tuân đối với con người.
- Xây dựng nhân vật bằng bút pháp lãng mạn, độc đáo.
- Ngôn ngữ trang trọng, mực thước.

2. Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi :
Ngục quan lấy làm nghĩ ngợi về câu nói ban chiều của thầy thơ lại: ”Có lẽ lão bát này ,cũng là một người khá đây.
Có lẽ hắn cũng như mình chọn nhầm nghề mất rồi. Một kẻ biết kính mến khí phách, một kẻ biết tiếc, biết trọng người
có tài, hẳn không phải là kẻ xấu hay là vô tình.Ta muốn biệt đãi ông Huấn Cao, ta muốn cho ông ta đỡ cực trong
những ngày cuối cùng còn lại, nhưng chỉ sợ tên bát phẩm thơ lại này đem cáo giác với quan trên thì khó mà ở yên.
Để mai ta dò ý tứ hắn lần nữa xem sao rồi sẽ liệu .
1) Đoạn văn trên nói về vấn đề gì ?
2) Xác định những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn văn và cho biết tác dụng của những biện pháp
nghệ thuật đó .
3) Em hãy viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ của mình về việc chọn nghề của học sinh, thanh niên ngày nay.
Hướng dẫn
1) Đoạn văn trên nói về tâm trạng băn khoăn của Viên Quản Ngục khi cho răng lão bát phẩm thơ lại cũng chọn nhầm
nghề giống như mình. Ông muốn biệt đãi Huấn Cao trong những ngày cuối cùng còn lại nhưng lại sợ tên bát phẩm
thơ lại cáo giác với quan trên
2) Nghệ thuật: So sanh “cũng như mình “,độc thoại nội tâm Tác dụng :Làm nổi bật tâm trạng của Viên Quản Ngục
khi Huấn Cao bị giải đến trại giam do ông cai quản, muốn biệt đãi Huấn Cao nhưng lại sợ người khác cáo giác.
3) Học sinh viết được đoạn văn về việc chọn nghề của học sinh, thanh niên ngày nay

- Chọn nghề theo sở thích, theo khả năng của mình
- Chọn nghề theo ý muốn của bố me, người thân, bạn bè …

->Những ưu điểm và hạn chế của những cách chọn nghề đó
3. Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi



"Chưa bao giờ cô Tơ thấy rõ cái đau khổ ngậm ngùi của tiếng đàn đáy buổi này. Tiếng đàn hậm hực, chừng như
không thoát hết được vào không gian. Nó nghẹn ngào, liễm kiết (kết tụ lại) cái u uất vào tận bên trong lòng người
thẩm âm. Nó là một cái tâm sự không tiết ra được. Nó là nỗi ủ kín bực dọc bưng bít. Nó giống như cái trạng huống
thở than của một cảnh ngộ tri âm... Nó là niềm vang dội quằn quại của những tiếng chung tình. Nó là cái dư ba của
bể chiều đứt chân sóng. Nó là cơn gió chẳng lọt kẽ mành thưa. Nó là sự tái phát chứng tật phong thấp vào cỡ cuối
thu dầm dề mưa ẩm và nhức nhối xương tủy. Nó là cái lả lay nhào lìa của lá bỏ cành....Nó là cái oan uổng nghìn đời
của cuộc sống thanh âm. Nó là sự khốn nạn khốn đốn của chỉ tơ con phím"
(Trích từ Chùa đàn - Nguyễn Tuân)
Câu 1: Đoạn văn được viết theo phong cách ngôn ngữ nào? Dấu hiệu để nhận biết phong cách ngôn ngữ ấy?
Câu 2: Đoạn văn này giúp anh/chị nhớ đến tiếng đàn của các nhân vật trong những tác phẩm đã học nào ở chương
trình Ngữ Văn THPT? Hãy trình bày nét tương đồng với tiếng đàn trong các tác phẩm ấy.
Câu 3: Biện pháp tu từ chủ yếu nào đã được tác giả sử dụng trong việc miêu tả tiếng đàn ? Tác dụng của biện pháp tu
từ ấy?
Câu 4: Thử đặt nhan đề cho đoạn trích.
Hướng dẫn
Câu 1:
- Đoạn văn được viết theo phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.
- Dựạ vào các đăc trưng nhận biết phong cách ngôn ngữ ấy: tính hình tượng [hình tượng tiếng đàn], tính truyền cảm,
tính cá thể.
Câu 2:
- Đoạn văn này gợi nhớ đến tiếng đàn của Thúy Kiều trong Truyện Kiều, Lor - ca trong Đàn ghi ta của Lor- ca.
- Nét tương đồng với tiếng đàn trong các tác phẩm ấy : Tiếng đàn gắn với nỗi đau thân phận.
Câu 3:
- Biện pháp tu từ chủ yếu được tác giả sử dụng trong việc miêu tả tiếng đàn: So sánh, nhân hóa, điệp từ, điệp cấu
trúc.
+ So sánh: Nó giống như cái trạng huống thở than của một cảnh ngộ tri âm..
+ Nhân hóa: Tiếng đàn có những cung bậc cảm xúc giống con người.
+ Điệp cấu trúc câu: Nó là....
+ Điệp từ: Nó
- Tác dụng: Giúp cho đoạn văn giàu hình ảnh, nhạc điệu, sinh động, hấp dẫn hơn trong việc đặc tả các cung bậc tiếng
đàn.
Câu 4: Đặt nhan đề cho đoạn trích: Cung bậc tiếng đàn, Tiếng đàn đáy...

Tiết 4
Ngày dạy:…………………..

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT: SỬ DỤNG TỪ HÁN VIỆT

A. Nhắc lại kiến thức về từ hán việt
1. Khái niệm
- Từ Hán Việt được tạo nên bởi các yếu tố Hán Việt. Phần lớn các yếu tố Hán Việt không được dùng độc lập như từ
mà chỉ dùng đê tạo từ ghép. Một số yếu tố Hán Việt như hoa, quả, bút, bảng, học, tập,... có lúc dùng để tạo từ ghép,
có lúc được dùng độc lập như một từ.
2. Tác dụng
- Trong nhiều trường hợp, người ta dùng từ Hán Việt để:
+ Tạo sắc thái trang trọng, thể hiện thái độ tôn kính.
+ Tạo sắc thái tao nhã, tránh gây cảm giác thô tục, ghê sợ.
+ Tạo sắc thái cổ, phù hợp với bầu không khí xã hội xa xưa.



*Lưu ý: Không nên lạm dụng từ Hán Việt, cần sử dụng hợp ngữ cảnh nếu không sẽ làm mất đi sự trong sáng của
TV...
B. Thực hành
Bài 1.Tìm và giải nghĩa các thành ngữ:
- Sơn hào hải vị: những thức ăn quý lấy từ núi + biển à ngon, hiếm
- Nem công chả phượng: thức ăn quý hiếm.
- Khoẻ như voi: là Rất khoẻ
- Tứ cố vô thân: là nhìn lại bốn bên không có ai thân thích.
Bài 2. Sưu tầm 10 thành ngữ ( 5 thành ngữ Thuần Việt (đã giao) tìm 5 thành ngữ Hán Việt tương ứng → giải
nghĩa

TN Thuần Việt TN Hán Việt

- Lá .. cành vàng
- Trăm ... thắng
- Không...tội
- Biến ... trẻ
- Ơn ...nặng

- Kim...diệp
- Bách...thắng
- Bất...tội
- Cải...đồng
- Ân thâm...trọng

Bài 3. Đọc câu thơ sau và thực hiện nhiệm vụ nêu ở dưới:
Trời nghe hạ giới ai ngâm nga
Tiếng ngâm vang cả sông Ngân Hà

(Tản Đà – Hầu trời)
a. Nghĩa của tiếng, từ hạ giới:
- hạ: ở dưới
- giới: phạm vi, danh giới, một vùng đất.
- hạ giới: thế giới của người trần trên mặt đất.
b. Nghĩa của hai từ cảnh giới:
- Vẫn là một người sống xuất thần trong một cảnh giới(1) khác với vạn vật khác còn nguyên hình tướng.

(Bửu ý – Đam mê)
- Hổ đã khôn ngoan chọn hướng ngược gió để tiến lại gần, nhưng vẫn không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của con
khỉ đang làm nhiệm vụ cảnh giới (2).
+ Cảnh giới (1): bờ cõi.
+ Cảnh giới (2): trông chừng, canh gác để báo động kịp thời.
c. Chỉ ra nghĩa của tiếng giới trong những từ Hán Việt:
- “Giới” nghĩa là ” phạm vi, ranh giới” trong các từ: Biên giới, địa giới, giới hạn, phân giới, giới tính, nam giới,
thế giới
- “Giới” nghĩa là “vũ khí” trong các từ: khí giới, quân giới
- “Giới” nghĩa là “phòng tránh, cấm” trong các từ: giới nghiêm, giới luật
- “Giới” nghĩa là ” ở giữa hai bên” trong các từ: giới thiệu, giới từ
d. Những từ Hán Việt khác có tiếng hạ với nghĩa như trong từ hạ giới: hạ tiện, hạ thần, hạ dân…
đ. Nghĩa của từ hạ giới là “cõi trần”, đối lập với “thượng giới” là “cõi tiên”; nghĩa của từ “trần giới” cũng là “cõi
trần” nhưng đối lập với nó là “tiên giới”.
Bài 4. Nghĩa của từ nhân gian
Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật
Không cho dài thời trẻ của nhân gian.



(Xuân Diệu)
a. Nghĩa của tiếng, từ:
+ nhân: loài người.
+ gian: khoảng giữa, một căn nhà.
+ nhân gian: chỗ người ở, cỗi đời.
b. Nghĩa của tiếng nhân trong các từ:
+ “nhân” nghĩa là “hạt giống” trong các từ: Nguyên nhân, nhân quả, nhân tố
+ “nhân” nghĩa là “người” trong các từ: nhân ái, danh nhân, nhân cách, nhân dân, nhân đạo, nhân hậu, nhân loại,
nhân khẩu, nhân sâm, nhân sinh, nhân tài, nhân tạo, nhân thọ, nhân văn
c. Nghĩa của tiếng gian trong các từ:
+ “gian” nghĩa là “khoảng giữa” trong các từ: dân gian, không gian, thế gian, trung gian, dương gian
+ “gian” nghĩa là “dối trá” trong các từ: gian hiểm, gian hùng, gian tà, gian tặc, gian thần
+ “gian” nghĩa là “khó khăn” trong các từ: gian lao, gian nan, gian nguy, gian truân
Bài 5. Giải nghĩa từ tương tư trong câu sau:
Tương tư thức mấy đêm rồi,
Biết cho ai, hỏi ai người biết cho

(Nguyễn Bính – Tương tư)
a. Nghĩa của tiếng, từ:
- tương: nhau
- tư: nhớ
- tương tư: nhớ nhau (giữa nam và nữ)
b. Những từ Hán Việt khác có tiếng tương với nghĩa như trong từ tương tư: tương phùng, tương tri.
c. Phân biệt nghĩa của các từ tương tư, tương tri (Từ rằng: “Tâm phúc tương tri/ Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường
tình, (Nguyễn Du, Truyện Kiều), tương tàn (“Xin quy thuận Tạ thành/ Miễn tương tàn cốt nhục” – Sơn Hậu)
+ Tri là biết, tương tri là hiểu nhau
+Tàn là làm hại, tương tàn là làm hại nhau
Điểm khác biệt giữa hai từ là: Tương tri là sự hiểu nhau, xuất phát từ hai phía, còn tương tư và tương tàn có thể chỉ

xuất phát từ một phía
d. Nghĩa của tiếng tư trong những từ Hán Việt sau:
+ Tư nghĩa là tiền của, địa vị trong các từ: tư sản, đầu tư, tư bản, tư cách, tư liệu có.
+ Tư có nghĩa là bẩm sinh trong từ tư chất.
+ Tư có nghĩa là có tính chất cá nhân trong các từ: tư hữu, tư doanh.
+ Tư có nghĩa là quản lí, chủ trì trong các từ: tư lệnh, tư pháp
+ Tư có nghĩa là suy nghĩ, nhớ trong các từ: tư tưởng, tư duy, tư biện.
+ Tư có nghĩa là hỏi thăm, mưu kế trong từ tư vấn
Bài 6.
Chong đèn, huyện trưởng lo công việc
Trời đất Lai Tân vẫn thái bình.

a. Nghĩa của tiếng, từ:
+ thái (trong thái bình): an vui.
+ bình (trong thái bình): yên ổn.
b. Nghĩa của tiếng thái trong những từ sau:
- “thái” nghĩa là “rất, lớn” trong các từ: thái giám, thái hậu, thái sư, thái tử, thái cực, thái dương, thái cổ
- “thái” nghĩa là “màu mỡ”: thái ấp
- “thái” nghĩa là “tình trạng bề ngoài”: thái độ
c. Nghĩa của tiếng bình trong những từ sau đây
+ bình trong các từ bình dân, bình dị: chỉ mức độ giữa tốt và xấu, thường.



+ bình trong các từ bình diện, bình đẳng, bình định, bình nguyên, bình quân, bình phương, trung bình có nghĩa là:
bằng phẳng, ngang hàng, đều nhau.
+ bình trong các từ bình luận, phê bình: tỏ ý khen chê nhằm đánh giá, nghị luận.
+ bình trong các từ bình phong, bình đồ có nghĩa là: ngăn che.
+ bình trong các từ bình tĩnh, bình phục có nghĩa là: yên ổn.

Tiết 5 + 6
Ngày dạy:…………………………….

Luyện đề: Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm truyện
(Chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật)

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Yêu cầu:
- Giới thiệu ngắn gọn về tác phẩm truyện (nhan đề, tên tác giả, ...) và ý kiến khái quát của người viết về tác phẩm.
- Tóm tắt tác phẩm truyện (vừa đủ để người đọc nắm được nội dung chính).
- Phân tích cụ thể, rõ ràng về tác phẩm truyện (chủ đề, nét đặc sắc về hình thức
nghệ thuật và tác dụng của chúng) với những cứ liệu sinh động.
- Đánh giá về tác phẩm truyện dựa trên các lí lẽ và bằng chứng thuyết phục.
- Khẳng định giá trị của tác phẩm truyện.
2. Thực hành viết
1. Chuẩn bị viết
- Lựa chọn một tác phẩm truyện mà bạn yêu thích, gợi cho bạn nhiều hứng thú và suy ngẫm: Truyện “Chữ người tử
tù” – Nguyễn Tuân.
- Đọc lại để nắm bắt tác phẩm ở mức độ khái quát nhất, xác định những yếu tố hay vấn đề của tác phẩm sẽ được phân
tích, đánh giá (chủ đề, cốt truyện, tình huống truyện, nhân vật, ngôi kể, lời thoại, ...).
2. Tìm ý, lập dàn ý
a. Tìm ý:
- Vì sao tác phẩm này được lựa chọn để phân tích, đánh giá? Điều gì khiến bạn yêu thích tác phẩm?
→ “Chữ người tử tù” là tác phẩm kết tinh tài năng của Nguyễn Tuân trước Cách mạng, được đánh giá là “một văn
phẩm đạt gần tới sự toàn thiện, toàn mĩ”
- Câu chuyện trong truyện diễn ra như thế nào?
→ Huấn Cao là một tử tù bị bắt giam chịu sự quản lí của viên quản ngục. Viên quản ngục lại rất yêu thích chữ Huấn
Cao, đã nhiều lần biệt đãi và xin Huấn Cao cho chữ nhưng chỉ nhận lại sự khước từ lạnh lùng. Trong đêm cuối cùng
trước khi ra pháp trường, Huấn Cao hiểu tấm lòng viên quản ngục, đã đồng ý cho chữ, cảnh cho chữ diễn ra trong
nhà lao, một cảnh tượng xưa nay chưa từng có.
- Chủ đề của truyện là gì?
→ “Chữ người tử tù”: tôn vinh cái đẹp, cái tài, khẳng định sự bất tử của cái đẹp trong cuộc đời.
- Truyện có những nét đặc sắc nào về nghệ thuật (cách xây dựng cốt truyện, tình huống truyện, nhân vật, ngôi kế, lời
thoại, ...)?
→ Nhận xét: Bút pháp lãng mạn, lý tưởng hóa: Miêu tả con người trong sự toàn thiện, toàn mỹ; Thủ pháp đối lập;
Ngôn ngữ cổ kính, giàu tính tạo hình, ….



- Những câu, đoạn nào trong truyện cần được trích dẫn và phân tích để làm sáng tỏ chủ đề và những nét đặc sắc về
nghệ thuật?
→ Những câu, những đoạn cần chú ý:
+ Trong hoàn cảnh đề lao, người ta sống bằng tàn nhẫn, bằng lừa lọc, tính cách dịu dàng và lòng biết giá người,
biết trọng người ngay của viên quan coi ngục này là một thanh âm trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc
luật đều hỗn loạn xô bồ.
+ Một kẻ biết kính mến khí phách, một kẻ biết tiếc, biết trọng người có tài, hẳn không phải là kẻ xấu hay vô tình.
+ Một ngày kia được treo ở nhà riêng mình một đôi câu đối do tay ông Huấn Cao viết, mai mốt đây, ông Huấn bị
hành hình mà không kịp xin được mấy chữ thì ân hận suốt đời mất.
+ …..
- Cần nhận xét, đánh giá như thế nào về thành công hay hạn chế của tác phẩm?
→ Đây là một tác phẩm hay, đạt gần tới sự toàn thiện, toàn mĩ.
b. Lập dàn ý:
Phân bố các ý tìm được ở trên vào từng phần của của bài viết theo gợi ý sau:
- Mở bài: Giới thiệu ngắn gọn về tác phẩm (nhan đề, tên tác giả,...) và ý kiến khái quát của người viết về tác phẩm.
Chia sẻ với người đọc lí do bạn lựa chọn tác phẩm này để phân tích, đánh giá, điều khiến bạn yêu thích tác phẩm. \
- Thân bài:
+ Tóm tắt nội dung chính của truyện.
+ Phân tích, đánh giá về chủ đề của truyện dựa trên cứ liệu dẫn ra từ tác phẩm.
+ Phân tích, đánh giá những nét đặc sắc về nghệ thuật của tác phẩm. Mỗi phân tích, đánh giá đều cần có những chi
tiết tiêu biểu được dẫn ra từ tác phẩm.
- Kết bài: Tóm lược các nhận định trong phần thân bài, khẳng định giá trị của tác phẩm, đưa ra một số ý tưởng mở
rộng, ...

B. LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH VIẾT
1. Phân tích truyện “Chữ người tử tù” (Nguyễn Tuân)
* Mở bài:
- Giới thiệu khái quát về Nguyễn Tuân: là một nhà văn vô cùng tài hoa, uyên bác.
- Giới thiệu chung về tác phẩm “Chữ người tử tù”.
* Thân bài:
Ý 1: Tình huống truyện đặc biệt
- Huấn Cao - một tử tù và viên quản ngục tình cờ gặp nhau và trở thành tri âm tri kỉ trong một hoàn cảnh đặc biệt:
nhà lao nơi quản ngục làm việc.
- Tình huống độc đáo này đã làm nổi bật vẻ đẹp hình tượng Huấn Cao, làm sáng tỏ tấm lòng biệt nhỡn liên tài của
quản ngục đồng thời thể hiện sâu sắc chủ đề tác phẩm: ca ngợi cái đẹp, cái thiện có thể chiến thắng cái xấu cái ác
ngay ở nơi bóng tối bao trùm, nơi cái ác ngự trị.
Ý 2: Vẻ đẹp các nhân vật
* Nhân vật Huấn Cao
- Huấn Cao được lấy nguyên mẫu từ Cao Bá Quát - một con người lỗi lạc thời trung đại.
- Huấn Cao là người nghệ sĩ tài hoa:
+ Là người có “tài viết chữ rất nhanh, rất đẹp”. Hơn thế mỗi con chữ của Huấn Cao còn chứa đựng khát vọng, hoài
bão tung hoành cả đời người.
+ “Có được chữ ông Huấn là có được báu vật ở đời”.
⇒ Ca ngợi nét tài hoa của Huấn Cao, Nguyễn Tuân đã thể hiện tư tưởng nghệ thuật của mình: kính trọng những con
người tài hoa tài tử, trân trọng nghệ thuật thư pháp cổ truyền của dân tộc
- Là anh hùng có khí phách hiên ngang
+ Thể hiện rõ nét qua các hành động: dỗ gông, thảm nhiên nhận rượu thịt
+ Trong mọi hoàn cảnh khí phách hiên ngang ấy vẫn không thay đổi



- Là người có thiên lương trong sáng, nhân cách cao cả
+ Quan niệm cho chữ: trừ chỗ tri kỉ ngoài ra không vì vàng bạc châu báu mà cho chữ
+ Đối với quản ngục:
Khi chưa hiểu tấm lòng quản ngục Huấn Cao cho hắn là kẻ tiểu nhân tỏ ra khinh biệt " Ngươi hỏi ta muốn gì? Ta chỉ
muốn từ có một điều. Là nhà ngươi đừng đặt chân vào đây nữa".
Khi nhận ra tấm lòng quản ngục Huấn Cao không những cho chữ mà còn coi quản ngục là tri âm tri kỉ.
⇒ Huấn Cao là hình tượng của vẻ đẹp uy nghi giữa tài và tâm của người nghệ sĩ, của bậc anh hùng tuy thất thế
nhưng vẫn hiên ngang.
* Nhân vật quản ngục
- Một tấm lòng biệt nhỡn liên tài.
- Có sở thích cao quý: chơi chữ.
Ý 3: Cảnh cho chữ - “Cảnh tượng xưa nay chưa từng có”
- Không gian: ngục tối ẩm ướt, bẩn thỉu.
- Thời gian: đêm khuya.
- Dấu hiệu:
+ Người cho chữ là tử tù, người xin chữ là quản ngục
+ Người cho chữ mất tự do cổ đeo gông chân vướng xiềng nhưng vẫn hiên ngang, chủ động trong khi quản ngục -
người xin chữ khúm núm, bị động.
+ Tử tù lại là người khuyên quản ngục.
- Sự hoán đổi ngôi vị:
+ Ý nghĩa lời khuyên của Huấn Cao: cái đẹp có thể sản sinh ở nơi đất chết, nơi tội ác ngự trị nhưng không thể sống
chung với cái xấu cái ác. Người ta chỉ xứng đáng được thưởng thức cái đẹp khi giữ được thiên lương.
+ Tác dụng: cảm hóa con người.
⇒ Điều lạ lùng ở đây không chỉ là thú chơi chữ tao nhã, thanh cao được thể hiện ở nơi tối tăm bẩn thỉu, người trổ tài
là kẻ tử tù mà đặc biệt hơn là trong chốn lao tù tối tăm ấy cảnh cho chữ là sự thăng hoa của cái tài, cái đẹp, người tử
tù sắp chết lại cảm hóa được viên quản ngục. Chính những điều này đã tạo nên hào quang rực rỡ, bất tử cho hình
tượng Huấn Cao.
* Kết bài:
- Khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm:
+ Nội dung: Khắc họa thành công nhân vật Huấn Cao, người nghệ sĩ tài hoa tài tử có thiên lương trong sáng, tiêu
biểu cho kiểu người chỉ còn vang bóng trong thời kì trước cách mạng. Qua đó, ta thấy được quan niệm thẩm mĩ của
nhà văn Nguyễn Tuân.
2. Phân tích cảnh cho chữ - cảnh tượng xưa nay chưa từng có trong tác phẩm Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)
Phương pháp giải:
Xem lại văn bản Chữ người tử tù, chú ý cảnh cho chữ
Suy nghĩ về sự đặc biệt, độc đáo của cảnh này để viết
Tham khảo

Trong nền văn học Việt Nam, Nguyễn Tuân được biết đến với quan niệm thẩm mỹ trân trọng, đề cao cái đẹp,
khám phá cái khác thường và xây dựng các hình tượng nhân vật mang đậm nét tài hoa nghệ sĩ. Phong cách nghệ
thuật độc đáo của ông đã được thể hiện rõ thông qua tác phẩm Chữ người tử tù. Đây là thiên truyện ngắn kết tinh
những giá trị nội dung và nghệ thuật đặc sắc, trong đó cảnh cho chữ “xưa nay chưa từng có” diễn ra chốn ngục tù tăm
tối đã ẩn chứa những ý niệm sâu sắc về sự chiến thắng của cái đẹp trước cái xấu, cái ác.

Trong truyện ngắn Chữ người tử tù, cảnh tượng cho chữ được diễn ra vào cuối tác phẩm và diễn ra trong hoàn
cảnh trước khi Huấn Cao bị dẫn ra pháp trường. Cảm động trước tấm lòng biệt nhỡn liên tài qua lời kể của thầy thơ
lại, Huấn Cao đã đồng ý với ước nguyện của viên quản ngục, tạo nên một cảnh tượng độc đáo “xưa nay chưa từng
có” diễn ra chốn ngục tù. Trong không gian đêm khuya vắng lặng, chỉ còn “văng vẳng tiếng mõ chòi canh”, dưới ánh
sáng đỏ rực của bó đuốc tẩm dầu, nơi buồng giam chật hẹp và ẩm ướt, Huấn Cao - người tử tù “cổ đeo gông,



ch”khúm núm”, thầy thơ lại “run run bưng chậu mực”. Tác giả Nguyễn Tuân đã vận dụng thành công thủ pháp đối
lập để tái hiện thành công cảnh cho chữ mang nhiều ý nghĩa sâu sắc.

Trong hệ hình văn hóa thời trung đại, chơi chữ là một thú vui tao nhã, những nét chữ uốn lượn tung hoành còn
thể hiện rõ phẩm chất, tài năng của bậc quân tử, đấng anh hùng. Bởi vậy, thú vui này thường gắn liền với những bối
cảnh thanh tao như chốn viện sảnh, thư phòng, trà thất… Tuy nhiên, cảnh tượng cho chữ diễn ra trong truyện ngắn
“Chữ người tử tù” lại được khắc họa trong một bối cảnh hoàn toàn đối lập. Đó là buồng giam chật hẹp nơi tỉnh Sơn
với sự tăm tối, chật hẹp, ẩm ướt, “tường đầy mạng nhện”, “đất bừa bãi phân chuột, phân gián”. Thời gian diễn ra
cảnh cho chữ trong đêm khuya trước khi Huấn Cao bị dẫn ra pháp trường đã tô đậm hơn nữa bối cảnh độc đáo của
cảnh tượng này.

Không chỉ đặc biệt ở bối cảnh không gian và thời gian, cảnh cho chữ còn là “cảnh tượng xưa nay chưa từng có”
bởi sự đảo lộn vị thế giữa người cho chữ và người nhận chữ. Huấn Cao - người cho chữ vốn là kẻ tử tù “đường bệ
ung dung” phác họa những nét chữ thể hiện hoài bão, lí tưởng, còn viên quản ngục- người nhận chữ là đại diện cho
quyền lực lại “khúm núm sợ sệt”. Giữa những phút giây đó, không còn tồn tại mối quan hệ xã hội giữa người tử tù và
quản ngục, thơ lại, mà chỉ còn người nghệ sĩ tài hoa đang tạo ra cái đẹp - những nét chữ uốn lượn trước đôi mắt và sự
kính phục của những tấm lòng “biệt nhỡn liên tài” và yêu cái đẹp. Những dòng chữ tươi tắn uốn lượn trên tấm lụa
trắng hương thơm của thoi mực đã chiến thắng, lấn át sự lạnh lẽo, ẩm ướt chốn ngục tù tăm tối. Người tử tù vươn lên
làm chủ, còn những người vốn có quyền uy tối cao tại buồng giam lại gọi Huấn Cao bằng danh xưng “Ngài”, “xin bãi
lĩnh”, “xin lĩnh ý” đầy tôn kính và thái độ nhún nhường, khép nép cùng hành động cúi đầu, vái lạy trước tù nhân. Với
cảnh tượng cho chữ độc đáo, chốn ngục tù đã trở thành nơi tri ngộ, gặp gỡ của những con người yêu và say mê cái
đẹp. Không chỉ dừng lại ở đó, cảnh tượng cho chữ còn thể hiện những ý niệm sâu xa ẩn chứa trong lời khuyên của
Huấn Cao dành cho viên quản ngục: “Ở đây lẫn lộn. Ta khuyên thầy Quản nên thay chốn ở đi. Chỗ này không phải là
nơi để treo một bức lụa trắng với những nét chữ vuông tươi tắn, nó nói lên những cái hoài bão tung hoành của một
đời con người... Tôi bảo thực đấy, thầy Quản nên tìm về nhà quê mà ở, thầy hãy thoát khỏi cái nghề này đi đã, rồi
hãy nghĩ đến chuyện chơi chữ. Ở đây, khó giữ thiên lương cho lành vững và rồi cũng đến nhem nhuốc mất cả đời
lương thiện đi”. Lời khuyên của Huấn Cao đã thể hiện quan điểm thẩm mỹ và thái độ của ông về nghệ thuật và cuộc
sống con người.

Thông qua việc tái hiện cảnh tượng cho chữ “xưa nay chưa từng có”, tác giả Nguyễn Tuân đã gửi gắm những ý
niệm ẩn dụ về tư tưởng và quan điểm nghệ thuật. Trước hết, sự thay đổi vị thế giữa các nhân vật đã khẳng định sự
chiến thắng của cái đẹp trước những điều tầm thường, sự xấu xa, độc ác. Đồng thời, qua đó, vẻ đẹp của nhân vật đã
được khắc họa rõ nét hơn. Hình tượng nhân vật Huấn Cao đã hiện lên chân thực, sinh động với phẩm chất, tài năng,
khí phách hiên ngang, phi thường; còn bức chân dung viên quản ngục - “thanh âm trong trẻo chen giữa bản đàn mà
nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ” được tô đậm hơn nữa ở tấm lòng “biệt nhỡn liên tài” và hướng về cái đẹp. Đặc biệt, lời
khuyên của Huấn Cao dành cho viên quản ngục còn thể hiện quan điểm thẩm mỹ của Nguyễn Tuân: “cái đẹp gắn liền
với cái thiện”, sự thiên lương, trong sáng không thể tồn tại trong môi trường của cái xấu, cái ác.

Như vậy, bằng bút pháp lãng mạn, tác giả Nguyễn Tuân đã tái hiện thành công cảnh cho chữ diễn ra chốn ngục
tù để thể hiện những giá trị tư tưởng sâu sắc. Đoạn văn còn thể hiện tài năng của nhà văn trong việc vận dụng thủ
pháp tương phản, đối lập kết hợp ngôn ngữ giàu chất tạo hình, điêu luyện để tạo nên “một cảnh tượng xưa nay chưa
từng có” về sự chiến thắng của cái đẹp.

Tiết 7
Ngày dạy:…………………………….

LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP
1. Truyện kể - một thể loại khá tiêu biểu của văn học. Vậy theo em, có những yếu tố nào làm nên sức hấp dẫn
của truyện kể? Hãy liệt kê rõ những yếu tố đó
- Đảm bảo câu chuyện có cốt chuyện, nhân vật xoay quanh nội dung
- Câu chuyện kể tự nhiên ko gượng ép, phải có tình huống truyện kì thú hấp dẫn



- Có thể kết hợp them các yếu tố tưởng tượng kì ảo, hư cấu…
2. Ba truyện kể Thần Trụ Trời, Thần Sét, Thần Gió giúp bạn hiểu được gì về đặc điểm nội dung và nghệ thuật
của truyện thần thoại Việt Nam?

Hướng dẫn
– Khái niệm: Thần thoại là loại truyện kể xa xưa nhất, thể hiện quan niệm về vũ trụ và khát vọng chinh phục thế giới
tự nhiên của con người thời nguyên thủy.
– Về nội dung: chia làm hai loại:
+ Thần thoại kể về nguồn gốc vũ trụ và muôn loài (thần thoại suy nguyên)
+ Thần thoại kể về cuộc chinh phục thiên nhiên và sáng tạo văn hóa (thần thoại sáng tạo)
=> Thần thoại mang tính nguyên hợp: chứa đựng tất cả các yếu tố nghệ thuật, tôn giáo, triết học, lịch sử….
– Về nghệ thuật:
+ Thần thoại có cốt truyện đơn giản, tập trung vào một nhân vật hoặc là tổ hợp nhiều cốt truyện đơn.
+ Câu chuyện trong thần thoại gắn với thời gian phiếm chỉ, mang tính ước lệ và không gian vũ trụ với nhiều cõi
khác nhau.
+ Sử dụng các yếu tổ tưởng tượng, kì ảo
+ Lối tư duy hồn nhiên, chất phác, trí tưởng tượng bay bổng.
3. Vẽ sơ đồ hoặc lập bảng tổng hợp về các văn bản đã học theo gợi ý sau:

Tác phẩm Ngôi kể Nhân vật chính Sự kiện chính
Thần Trụ Trời Thứ ba Thần Trụ Trời Thần ở trong đám mờ mịt hỗn độn không biết đã từ bao

lâu, bỗng đứng dậy dùng đầu đội trời lên rồi đào đất, đá
đắp thành một cái cột vừa to vừa cao để chống trời

Chuyện chức
Phán sự đền
Tản Viên

Thứ ba Ngô Tử Văn Ngô Tử Văn đốt đền có tên tướng tác yêu tác quái, sau
đó xuống âm phủ để kiện tên tướng đó.

Chữ người tử
tù

Thứ ba Huấn Cao Cuộc gặp gỡ đầy éo le giữa Huấn Cao – một người tài
hoa, khí phách, đấu tranh để lật đổ xã hội hiện hành và
viên quan ngục – một người yêu cái đẹp nhưng lại đại
diện cho cái xã hội mà người kia muốn lật đổ.

4. Tìm đọc một số truyện thần thoại Việt Nam và thế giới. Chọn một tác phẩm mà bạn yêu thích và chỉ ra các
yếu tố đặc trưng của truyện thần thoại: cốt truyện, thời gian, không gian, nhân vật, lời kể,…

Hướng dẫn
Thần thoại Nữ oa vá trời (Trung Quốc)
– Cốt truyện: Truyện kể về sự việc các vị thần đánh nhau, một cột chống trời ở phía Tây Bắc bị sập, gây tai họa
khủng khiếp cho con người. Bà Nữ Oa – người sinh ra muôn loài đã không quản khó khăn, vất vả ngày đêm vá trời
để cứu loài người.
– Thời gian: phiếm chỉ, không xác định.
– Không gian: không gian vũ trụ (trời)
– Nhân vật chính: bà Nữ Oa
– Ngôi kể: Ngôi số 3
5. Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) phân tích một chi tiết tiêu biểu trong tác phẩm Chuyện chức Phán sự đền
Tản Viên (Nguyễn Dữ) hoặc Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân).

Hướng dẫn
Tình huống truyện trong “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân là cuộc gặp gỡ đầy éo le giữa Huấn Cao – một người

tài hoa, khí phách, đấu tranh để lật đổ xã hội hiện hành và viên quan ngục – một người yêu cái đẹp nhưng lại đại diện
cho cái xã hội mà người kia muốn lật đổ. Nguyễn Tuân đã tạo ra nút thắt khi để Huấn Cao cho rằng viên quản ngục
là một kẻ xấu, đại diện cho những kẻ cầm quyền độc ác mà không cho phép ông đặt chân đến buồm giam. Chỉ khi



nghe thầy thơ lại kể rõ sự tình, nút thắt mới được mở, Huấn Cao hiểu được những sở nguyện cao đẹp của viên quản
ngục. Từ đó, Nguyễn Tuân đã tạo nên một cảnh tượng “xưa nay chưa từng có” – đó chính là cảnh Huấn Cao cho chữ
viên quản ngục. Qua tình huống truyện, Nguyễn Tuân đã khắc hoạ tính cách từng nhân vật, đồng thời làm nổi bật vẻ
đẹp của cái tài, cái đẹp, cái thiên lương trong sáng.

Ngày soạn: 25/ 9 / 2022

ÔN TẬP BÀI 2: VẺ ĐẸP CỦA THƠ CA
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: Ôn tập các đơn vị kiến thức của bài học 2 Vẻ đẹp của thơ ca:
- Phân tích và đánh giá được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố trong thơ như từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, đối, nhân
vật trữ tình (chủ thể trữ tình).
- Liên hệ để thấy được một số điểm gần gũi về nội dung giữa các tác phẩm thơ thuộc hai nền văn hoá khác nhau.
- Nhận biết được lỗi dùng từ và lỗi về trật tự từ, biết cách sửa những lỗi đó.
- Viết được một văn bản nghị luận phân tích, đánh giá chủ đề và những nét đặc sắc về nghệ thuật của một tác phẩm
thơ.
- Biết thuyết trình (giới thiệu, đánh giá) về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm thơ.
- Biết nuôi dưỡng đời sống tâm hồn phong phú, có khả năng rung động trước vẻ đẹp của cuộc sống.
2. Năng lực:
+ Năng lực chung: Tự chủ và tự học; giải quyết vấn đề và sáng tạo
+ Năng lực chuyên biệt: Năng lực ngôn ngữ (đọc – viết – nói và nghe); năng lực văn học.
3. Phẩm chất:
- Rung động trước vẻ đẹp của cuộc sống
- Tôn trọng và có ý thức tìm hiểu cái hay cái đẹp của các nền văn học, văn hoá trên thế giới.
- Có ý thức ôn tập nghiêm túc.
B. PHƯƠNG TIỆN VÀ HỌC LIỆU
1. Học liệu:
- Tham khảo SGV, SGK Ngữ văn 10 Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1.
- Tài liệu ôn tập bài học.
2. Thiết bị và phương tiện:
- Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu có liên quan đến bài học.
- Sử dụng ngôn ngữ trong sáng, lành mạnh.
- Sử dụng tính bảng
C.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ

Tiết 8
Ngày dạy:……………………………..

Ôn tập:
- Kiến thức chung về thơ ca

- Chùm thơ hai-cư - Nhật Bản và đọc mở rộng kết nối viết
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Mát-su-ô Ba-sô (1644 - 1694) sinh trưởng trong một gia đình võ sĩ đạo Xa-mu-rai ở thành phố U-e-cô, Nhật Bản.
Các tác phẩm của ông để lại khá nhiều, sau này được sưu tập lại trong Ba Tiêu thất bộ tập. Ông là bậc thầy của thơ
hai-cư Nhật Bản. Thơ ông mang tính chất đơn sơ, tao nhã, cô liêu, trầm lắng, u buồn, nhưng không chán chường, bi
luỵ hay oán đời.
2. Thơ hai-kư là thể thơ vào loại ngắn nhất thế giới, chỉ có 17 âm tiết (một số bài nhiều hơn một chút), ngắt nhịp
thành 3 đoạn, theo thứ tự thường là: 5 âm- 7 âm- 5 âm). Mỗi bài thơ hai-kư đều có một tứ thơ nhất định và thường



chỉ ghi lại một phong cảnh với vài sự vật cụ thể, trong một thời điểm nhất định, để từ đó khơi gợi lên một cảm xúc,
một suy tư nào đó.

B. ĐỌCMỞ RỘNG KẾT NỐI
Đề 1. So với các thể loại thơ khác trên thế giới, thơ hai-cư có số từ vào loại ít nhất, chỉ có 17 âm tiết (hoặc hơn một
chút), được ngắt ra làm 3 đoạn theo thứ tự thường là 5-7-5 âm (chỉ có 7, 8 chữ Nhật). Mỗi bài thơ hai-cư đều có một
tứ thơ nhất định, thường chỉ ghi lại một phong cảnh với vài sự vật cụ thể, trong một thời điểm nhất định để từ đó khơi
gợi lên một xúc cảm, một suy tư nào đó. Thời điểm trong thơ được xác định theo mùa qua quy tắc sử dụng“quý ngữ”
(từ chỉ mùa). Thơ hai-cư thấm đẫm tinh thần Thiền tông và tinh thần văn hoá phương Đông nói chung. Hai-cư
thường thể hiện con người và vạn vật nằm trong mối quan hệ khăng khít với một cái nhìn nhất thể hoá. Những hiện
tượng của tự nhiên như âm thanh, màu sắc, ánh sáng, mùi hương…đều có sự tương giao và chuyển hoá lẫn nhau,
trong một quy luật lớn lao và bí ẩn của tự nhiên. Cảm thức thẩm mĩ của hai-cư có những nét rất riêng, rất cao và
tinh tế: đề cao cái Vắng lặng, Đơn sơ, U huyền, Mềm mại, Nhẹ nhàng,…Về ngôn ngữ, hai-cư không dùng nhiều tính
từ và trạng từ để cụ thể hoá sự vật. Như một bức tranh thuỷ mạc, hai-cư thường chỉ dùng những nét trấm phá, chỉ
gợi chứ không tả, chứa rất nhiều khoảng chống cho chí tưởng tượng của người đọc. Cùng với nghệ thuật vườn cảnh,
hoa đạo, trà đạo, hội hoạ, tiểu thuyết,…thơ hai-cư là một đóng góp lớn của Nhật Bản vào kho tàng văn hoá nhân
loại.
( Thơ Hai cư của Ba Sô, Tr155, SGK Ngữ văn 10, Tập I, NXBGD 2006)
1/ Nêu nội dung chính của văn bản ?
2/ Mỗi bài thơ hai-cư đều có một tứ thơ nhất định. Vậy tứ thơ là gì ?
3/ Như một bức tranh thuỷ mạc, hai-cư thường chỉ dùng những nét trấm phá, chỉ gợi chứ không tả, chứa rất nhiều
khoảng chống cho chí tưởng tượng của người đọc.
Xác định lỗi sai và cách sửa cho đúng câu văn trên.
4/ Văn hoá Nhật Bản gồm những nghệ thuật nào ?

Trả lời:
1/ Nội dung chính của văn bản : Giới thiệu đặc điểm nội dung và nghệ thuật thơ hai-cư Nhật Bản.
2/ Tứ thơ là sáng tạo ra một hình ảnh thơ để dẫn dắt người đọc đi vào sự thật của tâm hồn. Trong tứ thơ bao gồm cả
không gian, thời gian, tình huống, mạch suy nghĩ, cảm xúc. Trong bài thơ, có tứ của toàn bài, có tứ của đoạn thơ.
3/ Lỗi sai và cách sửa :
-Sai chính tả : thuỷ mạc ; trấm phá ;khoảng chống ;chí tưởng tượng
Cách sửa : thuỷ mặc ; chấm phá ;khoảng trống ;trí tưởng tượng
Sai dùng từ : chứa rất nhiều khoảng
Cách sửa : chừa rất nhiều khoảng
4/ Văn hoá Nhật Bản gồm những nghệ thuật vườn cảnh, hoa đạo, trà đạo, hội hoạ, tiểu thuyết, thơ hai-cư …

Đề 2:
1/Đất khách mười mùa sương
Về thăm quê ngoảnh lại
Edo là cố hương

2/Chim đỗ quyên hót
ở Kinh đô
mà nhớ Kinh đô.

3/Lệ trào nóng hổi
tan trên tay tóc mẹ



làn sương thu.
( Thơ Hai cư của Ba Sô, Tr156, SGK Ngữ văn 10, Tập I, NXBGD 2006)

Đọc bài thơ trên và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4:
1/ Xác định Quý ngữ ( từ chỉ mùa) trong 3 bài thơ trên ?
2/ Tình cảm gắn bó thiêng liêng của nhà thơ với những nơi mình đã sống thể hiện qua bài thơ 1 và 2 như thế nào ?
3/ Bài thơ thứ 3 cho thấy tính cách Ba –sô như thế nào trong vai trò một người con ?
4/ Viết đoạn văn ngắn ( 5 đến 7 dòng) bày tỏ suy nghĩ về lòng hiếu thảo trong cuộc sống hôm nay.

Trả lời:
1/ Quý ngữ ( từ chỉ mùa) trong 3 bài thơ trên :
Bài 1 : mùa sương ( mùa thu)
Bài 2 : chim đỗ quyên ( mùa hè)
Bài 3 : sương thu ( mùa thu)

2/ Tình cảm gắn bó thiêng liêng của nhà thơ với những nơi mình đã sống thể hiện qua bài thơ 1 và 2 :
-Bài 1 : cho thấy tình cảm gắn bó của Ba-sô với cả hai miền đất, một bên là nơi chôn nhau cắt rốn, một bên là Ê-đô,
nơi ông đã sống mười năm trời. Nhớ quê, về thăm quê, Ba sô lại nhớ Ê đô, thấy Ê đô cũng trở thành cố hương thân
thiết của mình ;
-Bài 2 : Thời trẻ, Ba sô ở kinh đô Ki ô tô, sau này ông lên Ê đô, cũng là kinh đô ( Tô-ki-ô). Khi trở lại kinh đô cũ,
nghe tiếng đỗ quyên hót, Ba sô chạnh lòng nhớ đến Ê đô. Đây cũng là tình cảm gắn bó với cả hai miền đất, cho dù đó
không phải là nơi ông được sinh ra.
3/ Bài thơ thứ 3 cho thấy tính cách Ba –sô trong vai trò một người con : Ông là người con có hiếu. Điều này thể hiện
rất rõ trong niềm tiếc thương vô hạn của thi nhân với người mẹ đã quá cố của mình. Cầm trên tay di vật của mẹ mà lệ
trào nóng hổi.
4/ Đoạn văn đảm bảo các yêu cầu :
-Hình thức: đảm bảo về số câu, không được gạch đầu dòng, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp. Hành văn trong sáng,
trôi chảy ;
-Nội dung: Từ tấm lòng hiếu thảo của Ba-sô, thí sinh bày tỏ suy nghĩa chân thành về lòng hiếu thảo trong cuộc sống
hôm nay. Lòng hiếu thảo là gì ? Ý nghĩa của lòng hiếu thảo ? Phê phán những đứa con bất hiếu. Rút ra bài học nhận
thức và hành động cho bản thân.

Tiết 9
Ngày dạy:……………………………..

Ôn tập:
Đọc hiểu văn bản Thu hứng – Bài 1 (Đỗ Phủ) và đọc mở rộng kết nối viết



ÔN TẬP BÀI 2: VẺ ĐẸP THƠ CA
Tiết 8 :

ÔN TẬP KIẾN THỨC CHUNG VỀ THƠ CA , ĐỌC HIỂU CHÙM THƠ HAI CƯ NHẬT BẢN VÀ ĐỌCMỞ
RỘNG KẾT NỐI VIẾT

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- HS nhận diện được hình thức thơ hai-cư.

- HS nhận diện và đánh giá được sức hấp dẫn của thơ hai-cư nói riêng, của thơ ca nói chung trên hai phương

diện: sức gợi của hình ảnh và của hình thức ngôn từ cô đọng, hàm súc.

2. Năng lực

a. Năng lực chung

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...

b. Năng lực riêng biệt

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản Chùm thơ Hai-cư Nhật Bản.

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản Chùm thơ Hai-cư Nhật Bản.

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa văn bản;

- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của văn bản với các văn bản khác có cùng chủ đề.

3. Phẩm chất:

-HS hình thành được thái độ trân trọng, nâng niu, rung động trước vẻ đẹp của thiên nhiên, sự sống.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Giáo án;

- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi;

2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 10, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động 1. Khởi động (5’)
Nếu dân tộc ta tự hào với thể thơ lục bát thì người Trung Quốc tự hào vì có thơ Đường, người Nhật Bản lại

tự hào vì có thơ Hai-cư. Bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu những đặc trưng của thơ và thơ hai-cư.
Hoạt động 2. Ôn tập kiến thức (15’)

Hoạt động của GV&HS Nội dung kiến thức cơ bản
GV Hướng dẫn học sinh ôn tập kiến thức về
thơ
? Qua phần tri thức ngữ văn em hãy nhắc lại
những kiến thức về thơ?
- HS trình bày sản phẩm

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của

bạn.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức

I. Ôn tập kiến thức về thơ
1.Thơ và thơ trữ tình

2. Nhân vật trữ tình

- Nhân vật trữ tình (còn gọi là chủ thể trữ tình) là người

trực tiếp bộc lộ rung động và tình cảm trong bài thơ trước

một khung cảnh hoặc sự tình nào đó.

- Hình ảnh thơ: Hình ảnh thơ là các sự vật, hiện tượng,

trang thái đời sống được tái tạo một cách cụ thể, sống



GV Hướng dẫn học sinh ôn tập về thể thơ Hai
cư.
?Em hiểu gì về thể thơ Hai cư?

? Nội dung của thơ Hai cư?

?Tứ thơ như thế nào ?

HS nhận nhiệm vụ
Thực hiện nhiệm vụ bằng câu trả lời
Gv nhận xét chốt ý

HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP (20’)

GV đưa ra một vài bài thơ hai cư Ba sô yêu
cầu HS đọc cảm nhận

Bài 1: Đất khách mười mùa sương
Về thăm quê ngoảnh lại
Ê đô là cố hương

Bài 2 :
Chim đỗ quyên hót
Ở Kinh đô lại nhớ kinh dô
Bài 3
Lệ trào nóng hổi
Tan trên tay tóc mẹ
Làn sương thu.
Bài 4:
Cánh hoa đào lả tả
Gợn sóng hồ bi oa
GV chia lớp thành 4 nhóm
Nhóm 1: Ba-sô ghi lại sự thực gì trong cuộc
đời của ông? Bài thơ gợi lên tình cảm gì? Liên
hệ với thơ Chế Lan Viên về tình cảm này mà
em biết?
Nhóm 2: Tìm quý ngữ ở bài 2?

động bằng ngôn từ, khơi dậy cảm giác (đặc biệt là những

ấn tượng thị giác) cũng như gợi ra những ý nghĩa tinh thần

nhất định đối với người đọc .

- Vần thơ, nhịp điệu, nhạc điệu, đối, thi luật, thể thơ

Vần thơ

- Nhịp điệu

- Nhạc điệu:

- Đối:

- Thi luật:

- Thể thơ:
II. THƠ HAI-CƯ
Đặc điểm thơ Hai cư

- Hai-cư là một thể thơ truyền thống độc đáo của Nhật

Bản

- Hình thức: thơ Hai cư thuộc loại ngắn nhất thế giới (cả

bài chỉ 17 âm tiết, ngắt thành 3 đoạn 5-7-5). Nguyên bản

tiếng Nhật chỉ có một câu thơ.

+ Dòng 1: giới thiệu.

+ Dòng 2: Tiếp tục ý trên và chuẩn bị cho dòng 3.

+ Dòng 3: Ý thơ kết lại nhưng không rõ ràng, mở ra

những suy ngẫm, cảm xúc cho người đọc ngân nga, lan

tỏa.

- Nội dung:

+ Phản ánh tâm hồn người Nhật + Tâm hồn ưa thích hòa

nhập với thiên nhiên

- Nghệ thuật:

+ Thủ pháp tượng trưng

+ Ngôn ngữ: thiên về gợi, đa nghĩa.
III. Chùm thơ Hai cư – kết nối đọc viết
1. Bài một:
- Ghi lại sự thực về cuộc đời nhiều biến đổi, lãng du của
Ba-sô: quê ở Mi-ê, lên Ê-đô (Tô-ki-ô) ở được 10 năm rồi
trở về thăm quê.
- Gợi tình cảm tha thiết, chân thành với miền đất từng gắn
bó: Ê-đô.
Cố hương- quê cũ( nơi gắn bó máu thịt.
- Liên hệ: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi, đất đã hóa
tâm hồn” (Tiếng hát con tàu- Chế Lan Viên).

2) Bài hai.



- Gắn bài thơ với hiện thực cuộc đời Ba-sô để
cắt nghĩa nó?
Gv gợi mở: Bài thơ này được viết trong một
hoàn cảnh tâm lí đặc biệt. Năm Ba-sô 40 tuổi,
ông du hành đến vùng Ka-sai, nơi gần nhà nên
đã ghé về thăm quê mới biết mẹ đã mất. Người
anh đưa cho ông di vật của mẹ là một mớ tóc
bạc...
Nhóm 3: ý nghĩa của hình ảnh mái tóc bạc?
- Tìm và phân tích ý nghĩa của quý ngữ?
- Hình ảnh dòng “lệ trào nóng hổi” cho thấy
tình cảm của tác giả với mẹ ntn?
Gv gợi mở: Hồ Bi-oa- hồ lớn nhất của Nhật
Bản, giống hình cây đàn tì bà, rất đẹp. Xung
quanh hồ, người ta trồng rất nhiều hoa anh đào.
Khi gió thổi, cánh hoa đào rụng lả tả như mưa
hoa. Cánh hoa mong manh rụng xuống mặt hồ
làm nó lăn tăn sóng gợn...
Nhóm 4: Tìm quý ngữ trong bài thơ?
- Em nhận xét gì về khung cảnh thiên nhiên mà
bài thơ gợi lên?
- Tìm mối tương giao của cảnh?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: suy nghĩ, thảo luận, ghi vào bảng phụ.
GV: Quan sát, hỗ trợ học sinh.
Bước 3: Báo cáo kết quả
HS mỗi nhóm cử đại diện, báo cáo kết quả thảo
luận.
Bước 4: Nhận xét, đánh giá kết quả thực
hiện nhiệm vụ
GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức

HS lĩnh hội nộp sản phẩm là những câu trả
lời

- Quý ngữ: Chim đỗ quyên: Mùa hè.
- Sự chuyển đổi cảm giác: Âm thanh tiếng chim gợi nhớ
kinh đô
- Ở kinh đô mùa hè- hiện tại, mà nhớ kinh đô xưa- kỉ niệm
đã qua.
- Liên hệ với 2 câu thơ của Bà huyện Thanh Quan:
« Nhớ nước đau lòng…. cái gia gia »,
-> Cả 2 bài thơ nói đến tình cảm gắn bó sâu nặng với
mảnh đất mình đã và đang sống nhưng mỗi bài có cách
thể hiện riêng.

3. Bài ba.
- Quý ngữ: Làn sương thu, làn tóc mẹ
+ Làn sương thu: cuộc đời ngắn ngủi, mong manh như
sương. hay là dòng nước mắt khóc xót thương của người
con.
- 1684, Ba sô 40 tuổi. Từ xa trở về thăm nhà. Về đến nơi
mới hay tin mẹ mất.Người anh đưa cho ông di vật của mẹ
đó là mái tóc bac. Ông viết bài thơ này
- Hiểu được mớ tóc, di vật còn lại của mẹ, Ba-sô cầm
trong tay. Hình ảnh "Làn sương thu" mơ hồ gợi ra nỗi
buồn trống trải bởi công sinh thành dưỡng dục chưa được
báo đền. Tình mẫu tử khiến người đọc rưng rưng.
4) Bài 4
- Quý ngữ: Hoa anh đào- Mùa xuân.
- Hoa anh đào rụng lả tả như mây hoa rơi xuống làm làn
nước hồ gợn sóng
- Triết lí: sự tương giao các sự vật, hiện tượng trong vũ
trụ, thiên nhiên.
Theo quan niệm Thiền tông và Lão Trang, thế giới không
phải bao gồm những sự vật đơn lẻ, mà tất cả các sự vật
đều tác động, chuyển hóa lẫn nhau. Triết lí sâu sắc nhưng
được thể hiện bằng những hình tượng giản dị, nhẹ nhàng.
Đó chính là cảm xúc thẩm mĩ nhẹ nhàng trong thơ Ba- sô

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (5’)
Hãy viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về 1 bài thơ hai cư mà em thích
Gv có thể giao về nhà cho hs Thực hành
Kiểm tra việc viết của HS vào các tiết sau
HS : Nhận nhiệm vụ và thực hiện yêu cầu hoàn thành bài tập
* Hướng dẫn về nhà

- GV dặn dò HS:

+ Ôn tập bài học về văn bản Chùm thơ Hai-cư Nhật Bản

+ Soạn bài Thu hứng.
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Tiết 9

ÔN TẬP : ĐỌC HIỂU VĂN BẢN THU HỨNG – ĐỌCMỞ RỘNG KẾT NỐI VIẾT

I. MỤC TIÊU

1. kiến thức

- HS nhận diện, phân tích, đánh giá được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố trong thơ Đường luật viết bằng chữ

Hán như từ ngữ, hình ảnh, vần, đối, nhân vật trữ tình,... trong thơ có.

- HS thấy được một số điểm gần gũi về nội dung giữa những tác phẩm thơ thuộc các nền văn hoá khác nhau,

trong cùng thời kì trung đại, qua tìm hiểu tác phẩm Thu hứng (đại diện cho thơ Đường, Trung Quốc), chùm thơ hai-

cư (Nhật Bản) và một số bài thơ trung đại Việt Nam (đã học).

- HS viết được một văn bản nghị luận phân tích, đánh giá vé một số phương diện chính của một bài thơ cổ

phương Đông như chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật và tác dụng của chúng.

2. Năng lực

a. Năng lực chung

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...

b. Năng lực riêng biệt

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản Thu hứng.

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa văn bản;

- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của văn bản với các văn bản khác có cùng chủ đề.

3. Phẩm chất:

- HS thấy được sức sống, sự tác động và khả năng khơi gợi sự rung động thẩm mĩ, giúp nuôi dưỡng đời sống

tâm hồn của thơ Đường luật (luật thi).

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Giáo án;

- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi;

- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp;

- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà;

2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 10, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5’)

Mùa thu là một thi đề quen thuộc của thơ ca. Trong gia tài thơ đồ sộ của Đỗ Phủ, nó cũng là một đề tài chiếm
địa vị trang trọng. Khi lánh nạn ở Quỳ Châu, năm766, ông đã sáng tác chùm thơ Thu hứng gồm 8 bài. Hôm nay,
chúng ta cùng tìm hiểu bài thứ nhất - được coi là cương lĩnh sáng tác chùm thơ.

2. Họ(22’)



Hoạt động của GV&HS Nội dung cần đạt

GV HD HS ôn tập kiến thức về tác giả tác
phẩm

HS nhận nhiệm vụ và trả lời câu hỏi

GV tổng hợp kiến thưc

-

Gv yêu cầu HS đọc lại văn bản nêu ngắn gọn giá
trị nội dung và nghệ thuật cảu bài thơ

HS nhận nhiệm vụ và trả lời câu hỏi

GV tổng hợp kiến thưc

.

I. Ôn tập về tác giả tác phẩm

* Tác giả

- Đỗ Phủ (712 – 770) tự Tử Mỹ, người huyện Củng,
nay thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.Tài năng của ông
được người đời xưng tụng là Thi thánh

- Sống vào thời đất nước Trung Quốc triền miên trong
cảnh loạn li, mặc dù Đỗ Phủ có làm vài chức quan nhỏ
trong một thời gian ngắn song gia đình ông cũng lâm
vào tình cảnh phiêu bạt, cơ cực và đến cuối đời lại chết
vì bệnh tật.

- Đỗ Phủ là nhà thơ hiện thực lớn nhất, không chỉ của
đời Đường, mà của cả lịch sử thơ ca cổ Trung Quốc.

- Thơ Đỗ Phủ tập trung vào 3 đề tài lớn: nhiệt huyết
yêu nước, phản kháng cường quyền, cảm thông với số
phận dân đen.

- Ông sáng tác ở nhiều thể thơ. Tác phẩm của ông hiện
còn hơn 1000 bài.

* Bài thơ Thu hứng

- Hoàn cảnh sáng tác: năm 766, Đỗ Phủ đang lánh nạn
ở Quỳ Châu (thuộc đất Ba Thục, núi non hiểm trở).

II. Ôn tập bài thơ

1. Nội dung
- Bức tranh thu hiu hắt, thê lương, ảm đạm mà đầy dồn
nén dữ dội, thấm đẫm tâm sự của tác giả.
- Tâm trạng tác giả:
+ Lo âu cho đất nước.
+ Buồn nhớ quê hương.
+ Ngậm ngùi, xót xa cho thân phận mình.
1. Nghệ thuật
- Tả cảnh ngụ tình.
- Ngôn ngữ hàm súc.
- Nghệ thuật đối chỉnh, tạo các mối quan hệ đặc sắc:
xa- gần, cảnh- tình, không gian- thời gian, tĩnh- động.

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP ĐỌC KẾT NỐI VIẾT (20’)
Lác đác rừng phong hạt móc sa,
Ngàn non hiu hắt, khí thu lòa.
Lưng trời sóng rợn lòng sông thẳm,
Mặt đất mây đùn cửa ải xa.
Khóm cúc tuôn thêm dòng lệ cũ,
Con thuyền buộc chặt mối tình nhà.



Lạnh lùng giục kẻ tay đao thước,
Thành Bạch, chày vang bóng ác tà.
( Cảm xúc mùa thu, Tr145, SGK Ngữ văn 10, Tập I, NXBGD 2006)
Đọc văn bản trên và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4:
1/ Nêu chủ đề của văn bản trên?
2/ Xác định phép liệt kê trong 6 dòng thơ đầu? Hiệu quả nghệ thuật của phép liệt kê đó là gì?
3/ Chữ lệ ở câu thơ Khóm cúc tuôn thêm dòng lệ cũ được hiểu như thế nào ? Nêu hiệu quả nghệ thuật của từ này.
4/ Viết đoạn văn ngắn ( 5 đến 7 dòng) bày tỏ suy nghĩ về tình yêu quê hương của tuổi trẻ hôm nay.
rả lời:
1/ Văn bản trên có chủ đề: Thu hứng là bức tranh mùa thu hiu hắt và cũng là tâm trạng buồn lo của nhà thơ Đỗ Phủ.
Nỗi lo ấy bắt nguồn từ nỗi buồn của tác giả khi ông chứng kiến cảnh đất nước kiệt quệ vì sự tàn phá của chiến tranh.
Bài thơ cũng là nỗi lòng của kẻ xa quê, là nỗi ngậm ngùi, xót xa cho thân phận của kẻ tha hương lưu lạc.
2/ Phép liệt kê trong 6 dòng thơ đầu : rừng phong – núi Vu, kẽm Vu- sóng rợn- mây đùn cửa ải- khóm cúc-con thuyền
Hiệu quả nghệ thuật: Qua phép liệt kê, cảnh thiên nhiên được nhìn trong tầm bao quát rộng và xa, rồi bị thu hẹp lại
và cuối cùng chìm vào tâm hồn nhà thơ. Cảnh mùa thu với những yếu tố gợi buồn khiến lòng người cũng buồn như
cảnh. Điều đó cũng phù hợp với sự vận động của tứ thơ : từ cảnh đến tình.
3/ Chữ lệ ở câu thơ Khóm cúc tuôn thêm dòng lệ cũ được hiểu : có thể là lệ của người, cũng có thể là lệ của hoa cúc.
Hiệu quả nghệ thuật: Mỗi lần nhìn hoa cúc nở, nhà thơ lại chạnh nhớ quê hương. Những giọt nước mắt theo đó cũng
tự nhiên rơi không sao ngăn lại được.
4/ Đoạn văn đảm bảo các yêu cầu :
-Hình thức: đảm bảo về số câu, không được gạch đầu dòng, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp. Hành văn trong sáng,
trôi chảy ;
-Nội dung: từ nỗi nhớ quê hương của tác giả Đỗ Phủ qua văn bản, thí sinh bày tỏ được tình cảm với quê hương, đất
nước trong cuộc sống hôm nay. Rút ra bài học nhận thức và hành động dành cho tuổi trẻ .

HOẠT ĐỘNG 4 : VẬN DỤNG (5’)

. Sưu tầm những câu thơ bài ca dao hay về đề tài mùa thu.
Gv giao cho HS về nhà làm và hoàn thiện
* Hướng dãn học bài
- Vẻ đẹp nghệ thuật và nội dung của bài thơ.

- Nắm nội dung bài học, hoàn thành phần luyện tập, vận dụng
- Đọc và trả lời câu hỏi bài “Mùa xuân chín”

.....................................................................................................................................................

Tiết 10

ÔN TẬP MÙA XUÂN CHÍN – ĐỌC MỞ RỘNG KẾT NỐI VIẾT

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Giúp HS nắm được đặc điểm cảu phong trào thơ nới

Nội dung và nghệ thuật đặc sắc trong bài thơ

2. Năng lực



a. Năng lực chung

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...

b. Năng lực riêng biệt:

- Phân tích và đánh giá được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố trong thơ như từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, đối, nhân

vật trữ tình (chủ thể trữ tình).

- Liên hệ để thấy được một số điểm gần gũi về nội dung giữa các tác phẩm thơ thuộc hai nền văn hoá khác nhau.

3. Phẩm chất:

- Biết nuôi dưỡng đời sống tâm hồn phong phú, có khả năng rung động trước vẻ đẹp của cuộc sống.

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Giáo án;

- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi;

-2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 10, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5’)

Gv chuyển giao nhiệm vụ

+ Em có nhớ những bài thơ, những câu thơ nào về mùa xuân mà em đã từng đọc?

+ Điều gì khiến em có ấn tượng hay thích thú ở những bài thơ, câu thơ ấy?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Những bài thơ viết về mùa xuân: Rằm tháng giêng (Hồ Chí Minh), Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải)

2. Điều ấn tượng, thích thú ở những bài thơ ấy là đem lại cho bạn đọc một không khí mùa xuân tràn đầy sức sống với
những vẻ đẹp của thiên nhiên và sự rộn rã trong lòng người

2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC ÔN TẬP (15’)

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM

GV HD HS ôn tập kiến thức về tác giả tác
phẩm

HS nhận nhiệm vụ và trả lời câu hỏi

GV tổng hợp kiến thưc

-

I. ÔN TẬP TÁC GIẢ - TÁC PHẨM

Tác giả Hàn Mặc Tử

Hàn Mặc Tử (1912 – 1940) tên khai sinh là Nguyễn

Trọng Trí, sinh ra ở huyện Đồng Hới, tỉnh Quảng

Bình. Năm 18 tuổi, ông theo gia đình vào sống tại

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Hàn Mặc Từ

qua đời trong lúc trị bệnh phong tại nhà thương Quy

Hoà.

Hàn Mặc Từ sáng tác với nhiều bút danh như Lê

Thanh, Phong Trần, Minh Duệ Thị,... Ông là một đại

diện độc đáo của phong trào Thơ mới, là nhân vật trụ

cột của Trường thơ Loạn Bình Định - một nhóm thi sĩ



Gv yêu cầu HS đọc lại văn bản nêu ngắn gọn giá
trị nội dung và nghệ thuật cảu bài thơ

HS nhận nhiệm vụ và trả lời câu hỏi

GV tổng hợp kiến thưc

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ

+ Theo em, nội dung của văn bản là gì?

+ Nghệ thuật đặc sắc được thể hiện qua văn

bản?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện

nhiệm vụ

- GV quan sát, hướng dẫn

- HS suy nghĩ

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Gv tổ chức hoạt động, gọi 4-5 học sinh báo cáo

sản phẩm

- HS báo cáo sản phẩm, nhận xét, bổ sung câu trả

lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến

thức

cùng chia sẻ nhiều quan điểm thẩm mĩ táo bạo, bao

gồm Chế Lan Viên, Quách Tân, Yên Lan, Biên Khê,

Hoàng Diệp,...

Thơ Hàn Mặc Từ bộc lộ một thế giới nội tâm mãnh

liệt với những cung bậc cảm xúc được đây đến tột

cùng. Ngôn ngữ thơ của ông giàu cảm giác mạnh với

nhiều hình ảnh độc đáo, thể hiện trí tưởng tượng

phóng khoáng, thậm chí dị kì.

Một số tập thơ tiêu biểu của Hàn Mặc Tử: Gái quê

(1936), Thơ Hàn Mặc Tử (1942), Chơi giữa mùa trăng

(thơ không vần, 1944),...

2. Tác phẩm

- Mùa xuân chín là bài thơ do Hàn MặcTử sáng tác,

được xếp ở phần Hương thơm trong tập thơ Đau

thương 1938.

- Cùng với Đây thôn Vĩ Dạ, Tình quê,...đây là những

thi phẩm đầy thơ mộng viết về cảnh quê, tình quê của

Hàn MặcTử.

II.ÔN TẬP BÀI THƠ

1. Nội dung

- Bài thơ thể hiện khung cảnh mùa xuân tươi mới, đẹp

đẽ, tràn đầy sức sống nơi nông thôn dân dã của làng

quê Việt Nam

- Bên cạnh đó là tâm trạng háo hức, bồn chồn của

người con gái sắp lấy chồng và tâm trạng bâng

khuâng, nhung nhớ của nhân vật trữ tình khi nhắc thấy

cảnh cũ người xưa

- Thể hiện niềm yêu đời, yêu người, yêu cuộc sống

của thi nhân, gửi gắm niềm yêu thương và hy vọng

vào một cuộc sống tốt đẹp, mùa xuân mang vị “chín”

của lòng người

2. Nghệ thuật

- Ngôn từ giản dị, mộc mạc, dễ hiểu

- Hình ảnh thơ gần gũi, thân thuộc



- Giọng thơ tự nhiên, thủ thỉ, tâm tình

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP ĐỌC KẾT NỐI VIẾT (20’)

Câu 1. Từ ngữ nào diễn tả đúng nhất vẻ đẹp của hình ảnh thơ trong hai câu thơ: Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời, / Bao

cô thôn nữ hát trên đồi:

A Giản dị, thân thuộc

B. Thuần khiết, tự nhiên

C. Rất mực trong trẻ

D. Tràn trề sức sống

Câu 2. Dấu ... trong hai câu thơ sau: - Ngày mai trong đám xuân xanh ấy. Có kẻ | theo chồng bỏ cuộc chơi... không

có tác dụng gì?

A. Tạo nên diễn đạt gần gũi

B. Tạo nên diễn đạt nhiều ẩn ý

C. Diễn tả cảm xúc ngậm ngùi

D. Diễn tả cảm xúc tiếc nuối

Câu 3. Từ láy “vắt vẻo” trong câu “Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi” có ý nghĩa gì?

A. Diễn tả tiếng ca trong trẻo, say mê.

B. Hữu hình hóa một âm thanh vốn vô hình

C. Ở trạng thái buông thõng từ trên cao xuống và đưa qua đưa lại, vẻ mềm mại

D. Ở vị trí trên cao nhưng không chỗ dựa vững chắc, như chỉ vắt ngang qua cái gì

Câu 4. Nét đặc sắc nổi bật của khổ thơ Tiếng ca bắt vẻo lưng chừng núi,/ Hổn hển như lời của nước mấu. / Thâm thĩ

với ai ngồi dưới trúc/ Nghe ra ý vị và thơ ngây... nằm ở yếu tố nghệ thuật nào?

A. Dấu

B. Từ láy

C. Phép nhân hóa

D. Giọng điệu

Câu 5. Nội dung chính của đoạn thơ: “Trong làn nắng ửng: khói mơ tan, nhà tranh lấm tấm sàng/ Sột soạt gió trêu tà

áo biếc/ Trên giàn thiên lí. Bóng xuân sang là gì?

A. Thể hiện sự gắn bó của tác giả với quê hương xứ sở .

B. Thể hiện sự ngưỡng mộ của tác giả trước cảnh sắc quê hương

C. Miêu tả bức tranh thiên nhiên buổi sớm mùa xuân của Là

D. Miêu tả bức tranh thiên nhiên đồng quê buổi sớm

Câu 6: Nhan đề “Mùa xuân chín” được cấu tạo bằng từ loại nào?

A. Danh từ+ tính từ

B. Danh từ+ động từ

C. Động từ+ tính từ

D. Tính từ + chỉ từ



Câu 7:

Gợi ý đáp án

Trắc nghiệm

Câu 1. D

Câu 2. A

Câu 3. B

Câu 4. B

Câu 5. C

Câu 6: B

2.Đọc bài thơ và trả lời các câu hỏi

Câu 1. Chủ đề của bài thơ trên là gì?

Câu 2. Câu thơ Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời gợi anh/chị liên tưởng tới câu thơ nào,

của ai? Chỉ ra điểm giống và khác nhau giữa hai câu thơ.

Câu 3. Phân tích biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ:

Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi,

Hổn hển như lời của nước mây

Câu 4. Lý giải tại sao tác giả lại đặt tên cho bài thơ là “Mùa xuân chín”?

Câu 1.Chủ đề: Bức tranh mùa xuân đẹp, xanh tươi, đầy sức sống qua tình yêu tha thiết, mãnh liệt và một nỗi nhớ
nhung khắc khoải, da diết của nhân vật trữ tình về một thế giới tươi đẹp giờ chỉ còn trong kí ức.

Câu 2.Câu thơ Hàn Mạc Tử gợi liên tưởng đến hai câu thơ Nguyễn Du trong Truyện kiều:

Cỏ non xanh tận chân trời

Cành lê trắng điểm một vài bông hoa

– Điểm giống nhau: đều miêu tả hình ảnh có mùa xuân với không gian rộng mở đến chân trời.

– Khác nhau: Câu thơ Hàn Mạc Tử động hơn, ở đó sắc xanh của trời và màu xanh của cỏ hòa vòa làm một với nhau.

Câu 3.Biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ là: nhân hóa, so sánh. Học sinh cần nêu được tác dụng của những
biện pháp tu từ này: thể hiện được thần thái của tiếng hát màu xuân vừa hồn nhiên trong trẻo vừa thiết tha rạo rực.



Câu 4.Tác giả đặt tên cho bài thơ là “Mùa xuân chín” với ý nghĩa: cảnh sắc thiên nhiên mùa xuân trong bài thơ đang
ở độ tươi đẹp nhất, viên mãn nhất. Nhưng trạng thái đó cũng đồng nghĩa với việc mùa xuân đang và sẽ trôi qua, cái
đẹp không tồn tại vĩnh hằng, mãi mãi, để lại trong lòng nhà thơ sự nuối tiếc khôn nguôi.

HOẠT ĐỘNG 4 : VẬN DỤNG (5’)

Sưu tầm những câu thơ bài ca dao hay về đề tài mùa xuân.

Gv giao cho HS về nhà làm và hoàn thiện
* Hướng dẫn học bài
- Vẻ đẹp nghệ thuật và nội dung của bài thơ.

...................................................................................................................................................................

Tiết 11

ÔN TẬP BẢN HÒA ÂM NGÔN TỪ TRONG TIẾNG THU CỦA LƯU TRỌNG LƯ VÀ ĐỌCMỞ RỘNG
KẾT NỐI

I. MỤC TIÊU

1.Kiến thức :

- Thông qua văn bàn này, HS có thế hệ thống hoá lại các đơn vị kiến thức vế đặc trưng của thơ và phương pháp

để đánh giá giá trị thẩm mĩ của một tác phẩm thơ.

- Mặc dù đây không phải là bài tham khảo dùng cho hoạt động Viết, nhưng qua việc học bài phê bình này, HS

cũng có thể nắm bắt được các bước đi, các thao tác cán thiết để viết một bài nghị luận về thơ ca.

- Qua văn bản này, HS cùng có và mở rộng những hiểu biết của mình vé phong trào Thơ mới.

2. Năng lực

a. Năng lực chung

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...

b. Năng lực riêng biệt

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản Bản hòa âm ngôn từ trong Tiếng thu của Lưu

Trọng Lư.

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa văn bản;

- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của văn bản với các văn bản khác có cùng chủ đề.

3. Phẩm chất:

- HS hình thành được khả năng đồng cảm với thế giới cảm xúc của con người.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Giáo án;

- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi;



2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 10, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. KHỞI ĐỘNG (5’)

Đọc một vài văn bản thơ trữ tình mà em yêu thích

Chia sẻ những điều em cảm thấy thú vị về bài thơ đó

Học sinh suy nghĩ và trả lời khi đến lượt
Học sinh chia sẻ
GV Kết luận, nhận định
Giáo viên dẫn dắt vào bài học: Tìm hiểu về một bài phân tích những điều đặc sắc của một bài thơ và học hỏi cách
phân tích một bài thơ.

. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC ÔN TẬP (15’)

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM

GV HD HS ôn tập kiến thức về tác giả tác
phẩm

HS nhận nhiệm vụ và trả lời câu hỏi

GV tổng hợp kiến thưc

-

Gv yêu cầu HS đọc lại văn bản nêu ngắn gọn giá
trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm

HS nhận nhiệm vụ và trả lời câu hỏi

GV tổng hợp kiến thưc

I. ÔN TẬP TÁC GIẢ - TÁC PHẨM

1.Tác giả Chu Văn Sơn

Say mê cái đẹp là bản năng trong hành trình tìm cảm hứng

sáng tác của ông

- Là người có tư duy văn học rất mới, đầy nhạy cảm. Với
Chu Văn Sơn, văn chương là thế giới muôn màu, là điệu
hồn muôn điệu của những âm thanh cuộc sống đã được
người nghệ sĩ tài năng phát hiện căn chỉnh xếp đặt ngôn từ
đúng giọng điệu, đúng thang bậc tần suất để phát ra thứ âm
thanh bằng ngôn ngữ rung động quyến rũ lòng người.Trong
sáng tác, xuất phát từ quan điểm nhận thức về cái đẹp, say
cái đẹp đến khát khao, Chu Văn Sơn như con ong cần mẫn
hút nhụy hương để kết tinh cho đời một thứ văn chương mà
chúng ta không bao giờ quên, đó là tinh hoa của trời đất,
tinh hoa của tạo hóa ban tặng con người

2. Tác phẩm

- Tác phẩm được in trong tập Thơ - điệu hồn và cấu

trúc của Chu Văn Sơn

II.Giá trị của tác phẩm

1. Giá trị nội dung của Bản hòa âm ngôn từ trong
Tiếng thu của Lưu Trọng Lư

- Văn bản thể hiện được những giá trị tiêu biểu và xuất sắc



Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ

+ Theo em, nội dung của văn bản là gì?

+ Nghệ thuật đặc sắc được thể hiện qua văn

bản?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện

nhiệm vụ

- GV quan sát, hướng dẫn

- HS suy nghĩ

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Gv tổ chức hoạt động, gọi 4-5 học sinh báo cáo

sản phẩm

- HS báo cáo sản phẩm, nhận xét, bổ sung câu trả

lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến

thức

trong việc sử dụng ngôn từ của Lưu Trọng Lư thể hiện
trong tác phẩm Tiếng thu ở nhiều phương diện như bố cục,
âm điệu, âm hưởng, tiết tấu, vần nhịp,...

- Bên cạnh giá trị của bài thơ, tác giả cũng chỉ ra được tài
năng của Lưu Trọng Lư trong sáng tác thơ ca, sử dụng và
vận dụng ngôn từ để cho thấy được cái hồn, cái đẹp của
ngôn từ

- Văn bản thể hiện sự ngợi ca, trân trọng và ngưỡng mộ của
tác giả Chu Văn Sơn với nhà thơ Lưu Trọng Lư, cho thấy
sự yêu quý và tình cảm của ông đối với những người có tài,
vận dụng được sức mạnh của ngôn từ trong sáng tác

2. Giá trị nghệ thuật của Bản hòa âm ngôn từ trong
Tiếng thu của Lưu Trọng Lư

- Văn bản trình bày các luận điểm rõ ràng, chi tiết, thuyết
phục, có tính liên kết

- Các luận điểm bổ sung và hỗ trợ cho nhau, có luận cứ và
dẫn chứng đi kèm, tạo nên một hệ thống luận điểm logic,
có sức thuyết phục cao

- Giọng văn rành mạch, lưu loát, phù hợp với bài văn nghị
luận nhưng vẫn ẩn chứa cảm xúc, truyền cảm hứng và có
tác động mạnh mẽ tới người đọc

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP ĐỌC KẾT NỐI VIẾT (25’)

GV giao bài tập

HS điền từ phù hợp với nội dung

HOẠT ĐỘNG CỦAGVVÀ HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Gv chuyển giao nhiệm vụ: Gv tổ chức trò chơi …

Câu 1: Theo tác giả, yếu tố nào đã đồng vọng mà tạo “tiếng

thu”?

Câu 2: Con người cổ điển vốn xem điều gì là gốc của sự vận

động trong tạo vật?

Gợi ý:

Câu 1: hồn thơ và hồn thu

Câu 2: tĩnh

Câu 3: Xôn xao

Câu 4: Tiếng thu

Câu 5: Âm điệu



Câu 3: Âm hưởng đặc trưng nhất vang lên từ đáy hồn Thơ

mới là…?

Câu 4: Điền từ còn thiếu vào câu sau: “…không phải là một

thanh âm riêng rẽ nào, cũng không phải là một tập hợp nôm

na của nỗi thổn thức trong đất trời”

Câu 5: Theo tác giả, một trong những nét đặc sắc nhất của

thi phẩm “Tiếng thu” là gì?

Câu 6: Thao tác lập luận nào được sử dụng trong câu văn:

“Ba khổ thì khổ 1: 2 dòng; khổ 2: 3 dòng; và khổ 3: 4 dòng”

Câu 7: Điền từ còn thiếu vào đoạn văn sau: “…đanh và cao,

gợi được tiếng lá quét mình trên đường phố, nó là cái hơi

thu phố phường. Còn…lại trầm và đục, trong không khí này,

đã gợi được vẻ âm u và huyền bí của rừng già”

- Hs tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở

- HS thực hiện nhiệm vụ;

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Gv tổ chức hoạt động

- Hs tham gia trò chơi, trả lời câu hỏi

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức

Câu 6: Thống kê

Câu 7: xao xác và xào xạc

HOẠT ĐỘNG 4 : VẬN DỤNG (5’)

Qua tác phẩm được giới thiệu trong Bài 2: Vẻ đẹp của thơ ca, hãy viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) chia sẻ về điều

làm bạn thấy thú vị, hấp dẫn khi đọc thơ.

Gợi ý:

Thơ là sản phẩm của sự sáng tạo nghệ thuật được coi là xuất hiện gần như sớm nhất trong đời sống của loài
người. Đã có hàng ngàn định nghĩa nhưng chưa có một định nghĩa nào có thể diễn đạt được một cách toàn diện và
sâu sắc về thơ. Do đó người ta hiểu rằng định nghĩa về thơ là rất khó. Chỉ có thể thừa nhận rằng thơ là thể loại tiêu
biểu cho sự tinh tuý của nghệ thuật ngôn từ. Khi đọc một bài thơ bất kì, ta thường bị hấp dẫn bởi hình thức, nghệ
thuật, rồi mới đến nội dung của bài thơ. Thơ là một sản phẩm của sáng tạo in đậm dấu ấn chủ quan của người làm
thơ, do đó, khi đọc thơ cần chú ý những đóng góp riêng của tác giả bài thơ về tứ thơ, cảm hứng, tư tưởng. Nhưng các
yếu tố quan trọng này lại được thể hiện qua những rung động, xúc cảm được diễn đạt bằng hình ảnh, nhịp điệu và
ngôn ngữ. Cho nên, chỉ có thể bằng cách liên tưởng, đối chiếu, so sánh giữa bài thơ đang đọc với các bài thơ khác
của chính tác giả; giữa thơ của tác giả với nhiều nhà thơ cùng thời hoặc trước đó cùng chung đề tài. Thí dụ: Đọc
bài Đây mùa thu tới của Xuân Diệu trong sự liên tưởng so sánh với Thu ẩm của Nguyễn Khuyến, Cảm thu, Tiễn
thu của Tản Đà hoặc so sánh giữa Đây mùa thu tới với Tiếng thu của Lưu Trọng Lư, Tỳ Bà của Bích Khê… Một bài
thơ là một thế giới khép kín, muốn hiểu và làm chủ được thế giới ấy cần biết cách đi vào nó vào những thời điểm
thích hợp. Đó là khi tâm hồn người đọc có nhu cầu chia sẻ, thưởng thức cái đẹp, hay đơn giản chỉ muốn thấu hiểu
con người và cuộc đời



Hướng dẫn về nhà

- GV dặn dò HS:

+ Ôn tập văn bản Bản hòa âm ngôn từ trong Tiếng thu của Lưu Trọng Lư

+ Soạn bài : Thực hành tiếng Việt

......................................................................................................................................................

Tiết 12
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT : LỖI DÙNG TỪ LỖI VỀ TRẬT TỰ TỪ VÀ CÁCH SỬA

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Kiến thức về ngữ pháp tiếng Việt, phong cách ngôn ngữ của kiểu loại văn bản...

2. Năng lực

a. Năng lực chung

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...

b. Năng lực riêng biệt:

- Hs nhận diện được các lỗi dùng từ, lỗi trật tự từ trong câu và biết cách sửa lỗi

- Hs phân biệt được lỗi dùng từ, lỗi trật tự từ trong câu với một số biện pháp tu từ thường được dùng trong các văn

bản văn học.

- Hs biết cách tra từ điển để hiểu nghĩa của từ, tránh được những lỗi sai khi dùng từ

- Hs biết được bối cảnh giao tiếp để từ đó biết cách dùng từ, đặt câu hợp lí

3. Phẩm chất:

Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.

II. THIẾT BỊ DẠYHỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Giáo án;

- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi;

2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 10, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.

III. TIẾN TRÌNH DẠYHỌC

1. HOẠT ĐỘNG: KHỞI ĐỘNG (5’)

Giới trẻ đang sử dụng tiếng Việt theo trào lưu sử dụng tiếng lóng, tiếng địa phương, đan xen ngoại ngữ để giao tiếp
hoặc thường xuyên biến đổi tiếng Việt theo cách viết tắt để tiết kiệm thời gian. Thực trạng sử dụng lệch chuẩn ngôn
ngữ tiếng Việt đang dần phổ biến trong giới trẻ ở nhiều độ tuổi, nhất là HS.Bài học hôm nay chúng ta sẽ đi vào thực
hành từ tiếng Việt



HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (10)

Hoạt động của GV Hoạt động của HS và sản phẩm cần đạt

GV yêu cầu HS nhắc lại các lỗi dùng từ và
cách sửa
HS : Nhận nhiệm vụ và thực hiện

Giáo viên nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức.

I. Lỗi dùng từ và cách sửa

1. Lặp từ

- Trường hợp một từ ngữ được dùng nhiều lần trong
một câu, một đoạn khiến câu, đoạn đó trở nên nặng nề,
rườm rà được coi là lặp từ.

- Cách sửa: bỏ từ bị lặp hoặc thay bằng đại từ hay từ
đồng nghĩa.

- Cần phân biệt lỗi lặp từ với phép lặp trong liên kết
câu và lặp tu từ (điệp ngữ). Lỗi lặp từ thể hiện sự vụng
về, thiếu cẩn thận trong việc sử dụng ngôn ngữ.

2. Dùng từ không đúng nghĩa

- Nguyên nhân đưa đến lỗi này là người viết không
hiểu đúng nghĩa của từ ngữ mình dùng, nhất là các
thành ngữ, từ Hán Việt, thuật ngữ khoa học.

- Cách sửa: cần sử dụng thường xuyên từ điển tiếng
Việt, từ điển Hán Việt, từ điển thuật ngữ chuyên ngành
có uy tín.

3. Dùng từ không đúng phong cách ngôn ngữ của
kiểu, loại văn bản

- Nguyên nhân: Người viết chưa ý thức được những
ràng buộc của ngữ cảnh hay tính đặc thù của kiểu loại
văn bản, từ đó lựa chọn từ ngữ không thích hợp, làm
giảm hiệu quả giao tiếp.

- Cách sửa: người viết cần quan tâm thực sự đến hoàn
cảnh giao tiếp, nắm vững đặc điểm phong cách ngôn
ngữ của kiểu, loại văn bản được sử dụng.

II. Lỗi trật tự từ và cách sửa

- Nhiều cụm từ, câu trong tiếng Việt chỉ khác nhau do
trật tự sắp xếp giữa các từ.

- Trong giao tiếp thông thường, các từ trong câu cần
được sắp xếp theo trình tự đúng với quy tắc ngữ pháp.
Nếu không tuân thủ thì câu bị coi là mắc lỗi về trật tự
từ.

- Cách sửa: Cần nắm vững quy tắc ngữ pháp, hiểu
được mục đích giao tiếp. Đặc biệt cần thường xuyên
luyện tập các sử dụng tiếng Việt.

.

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (25’)



GV đưa ra một số bài tập

HS tiến hành phát hiện lỗi sai và sửa lại

Bài 1:

Chữa lỗi dùng từ trong các câu sau: a. Hắn quát lên một tiếng rồi tống một cú đá vào bụng ông Hoạt.
b. Làm sai thì cần thực thà nhận lỗi, không nên bao biện.
c.Chúng ta có nhiệm vụ giữ gìn những cái tinh tú của văn hóa dân tộc.

a. Thay cú đá = cú đấm, từ tống = tung

==> Hắn quát lên một tiếng rồi tung một cú đấm vào bụng ông Hoạt.
b.Thực thà = thành khẩn, Bao biện = ngụy biện

==> Làm sai thì cần thành khẩn nhận lỗi, không nên ngụy biện.
c. Tinh tú = tinh hoa.

==> Chúng ta có nhiệm vụ giữ gìn những cái tinh hoa của văn hóa dân tộ

Bài 2 Chỉ ra các lỗi dùng từ trong các câu sau:
a. Mặc dù còn một số yếu điểm, nhưng so với năm học cũ, lớp 6B đã tiến bộ vượt bậc.
b. Trong cuộc họp lớp, Lan đã được các bạn nhất trí đề bạt làm lớp trưởng.
c. Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã được tận mắt chứng thực cảnh nhà tan cửa nát của những người nông dân.
Trả lời: Các câu trên gặp phải lỗi sai khi dùng từ, cụ thể như sau:
a. yếu điểm: dùng để nói về điểm quan trọng, ở đây đang muốn nói đến những điểm các bạn học sinh chưa làm được.
b. đề bạt: cử giữ chức vụ cao hơn (thường do cấp có thẩm quyền cao quyết định mà không qua bần cử);
c. chứng thực: xác nhận là đúng sự thật, ở đây là tác giả đang kể lại những điều mắt thấy tai nghe

1.2. Sửa các lỗi sai

a. Sửa lại thành: Khuyến điểm
b. Sửa lại thành: Đề cử
c. Sửa lại thành: Chứng kiến

Bài 3: Chọn từ thích hợp để điển vào chỗ trống:
a. khinh khỉnh, khinh bạc
... : tỏ ra kiêu ngạo và lạnh nhạt, ra vẻ không thèm để ý đến người đang tiếp xúc với mình.
b. khẩn thiết, khẩn trương.
...: nhanh, gấp và có phần căng thẳng.
c. băng khuâng, băn khoăn.
...: không yên lòng vì có những điều phải suy nghĩ, lo liệu.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (5’)

GV giao cho Hs đọc và tìm lỗi sửa về cách dùng từ trong những bài văn của mình

Hs : Nhận nhiệm vụ và thực hiện

* Hướng dẫn về nhà

- GV dặn dò HS:

+ Hoàn thành các bài tập trong sách bài tập Ngữ văn 10 tập 1.

+ Soạn bài: Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm thơ.



...................................................................................................................................................................
Tiết 13

VIẾT ÔN TẬP CÁCH VIẾT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁMỘT TÁC PHẨM THƠ

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức :

- Giới thiệu ngắn gọn vể bài thơ được chọn.

- Nêu khái quát vể điểm đặc sắc, thú vị trong bài thơ - vấn để sẽ được tập trung phân tích, đánh giá.

- Làm sáng tỏ các khía cạnh cụ thể của điểm được xem là đặc sắc, thú vị trong bài thơ.

- Nêu ý nghĩa của vấn đế nghị luận và khẳng định giá trị chung của bài thơ.

2. Năng lực

a. Năng lực chung

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...

b. Năng lực riêng biệt

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến bài học.

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận, hoàn thành văn bản Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác

phẩm thơ.

- Năng lực tiếp thu tri thức, nắm được các yêu cầu đối với Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác

phẩm thơ.

3. Phẩm chất:

- Nghiêm túc trong học tập.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Giáo án;

- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi;

2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 10, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. KHỞI ĐỘNG (5’)

Viết bài văn phân tích, đánh giá một tác phẩm thơ là công việc để thực hành và kiểm tra việc chiếm lĩnh các tri thức
văn học và tiếng Việt trong bài 2 - Vẻ đẹp của thơ ca. Đây là kiểu bài văn nghị luận đòi hỏi người viết biết nhận diện,
cảm thụ đánh gia phương diện hình thức thẩm mĩ cũng như cảm xúc, suy tưởng được biểu đạt trong một tác phẩm
thơ cụ thể. Vậy để viết được kiểu bài này, các em cần phải thực hiện những yêu cầu nào và cách viết ra sao? Tiết học
hôm nay sẽ giúp các em làm rõ những nội dung đó.

2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC ÔN TẬP (5’)

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM

Gv cho hs ôn tập lại cách phân tích 1 tác

phẩm thơ

I. CÁCH PHÂN TÍCH 1 TÁC PHẨM THƠ

=> Để viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm



HS : Nhận nhiệm vụ ôn tập lại thơ, chúng ta cần:

- Giới thiệu ngắn gọn về bài thơ được chọn (tác giả, hoàn cảnh ra
đời của tác phẩm, khuynh hướng, trào lưu văn học gắn với bài thơ;
lí do lựa chọn bài thơ để phân tích, đánh giá).

- Chỉ ra và phân tích được những nét đặc sắc, độc đáo của bài thơ
(từ ngữ, hình ảnh, cách tổ chức nhịp điệu, nhạc điệu, cách liên kết
mạch cảm xúc và hình ảnh, …).

- Đánh giá giá trị của bài thơ về phương diện nghệ thuật cũng như

ý nghĩa nhân sinh.

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (35’)

GV đưa ra một số bài tập luyện tập

Phân tích tác phẩm mùa xuân chín của Hàn Mặc tử

HS làm bài

*Gợi ý dàn ý bài văn nghị luận về bài thơ “Mùa xuân chín” (Hàn Mặc Tử)

I – Mở bài

- Giới thiệu Hàn Mặc Tử là một nhà thơ thuộc phong trào Thơ mới, theo đuổi chủ nghĩa tượng trưng siêu thực

- “Mùa xuân chín” lag một sáng tác của Hàn Mạc Từ trích trong tập “Đau thương” (1938)

II – Thân bài

1. Mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình

- Mạch cảm xúc bài thơ đi từ bức tranh ngoại cảnh đến bức tranh tâm cảnh, từ cảnh xuân đến tình xuân.

- Nhan đề “mùa xuân chín”

2. Cảnh xuân

- Nhà thơ vẽ nên bức tranh thiên nhiên mùa xuân rực rỡ, tươi đẹp, tràn đầy sức sống

+ Dấu hiệu báo xuân sang: nắng ửng, khói mơ, mái nhà tranh, tà áo biếc, giàn thiên lý

+ Những kết hợp từ độc đáo: nắng ửng, khói mơ tan, sóng cỏ, đám xuân xanh

+ Nghệ thuật đảo ngữ “sột soạt gió trêu tà áo biếc”

+ Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác “bóng xuân sang”, “tiếng ca vắt vẻo”

=> Khung cảnh làng quê thanh bình, yên ả mà đằm thắm yêu thương.

3. Tình xuân

- Nhà thơ thể hiện nỗi nhớ quê, niềm khát khao giao cảm với cuộc đời

+ Niềm vui của con người khi xuân đến: “Ngày mai trong đám xuân xanh ấy / Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi”

+ Tình yêu đời, khao khát giao hoà với cuộc đời: “Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi / Hổn hển như lời của nước mây”

+ Nỗi nhớ làng quê da diết: “Khách xa gặp lúc mùa xuân chín / Lòng trí bâng khuâng sự nhớ làng”.

4. Nét hấp dẫn, độc đáo riêng của bài thơ

- So sánh “Mùa xuân chín” với thơ Đường, từ đó làm rõ tính cổ điển và hiện đại trong bài thơ.

III – Kết bài



- Khẳng định giá trị thẩm mĩ, tư tưởng của bài thơ

4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (5’)

HS hoàn thiện bài viết

GV chữa bài và nhận xét

* Hướng dẫn về nhà

- GV dặn dò HS:

+ Xem lại nội dung bài học

……………………………………………………………………………………………………

Tiết 14 :

LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I

I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức:
- Nhận biết: Xác định được thể thơ, phương thức biểu đạt; Xác định đề tài, hình tượng nhân vật trữ tình; Chỉ ra các
chi tiết, hình ảnh, từ ngữ, biện pháp tu từ..trong bài /đoạn thơ.
- Thông hiểu: đề tài, khuynh hướng tư tưởng, cảm hứng thẩm mĩ, giọng điệu…Đặc sắc về nội dung, nghệ thuật của
thơ VN
- Vận dụng: Rút ra bài học, thông điệp, vận dụng kỹ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết…để triển khai lập luận,
tạo lập vb…
2. Kĩ năng:
Nhận biết, thông hiểu vận dụng các đơn vị tri thức:
+ Kĩ năng viết văn biểu cảm
+ Rèn luyện kĩ năng tạo lập văn bản có đủ bố cục ba phần, có liên kết về hình thức và nội dung
3. Tư duy, thái độ, phẩm chất :
- Thấy rõ hơn nữa trình độ làm văn của bản thân, từ đó rút ra những kinh nghiệm cần thiết để các bài sau đạt kết quả
tốt hơn.
4. Định hướng phát triển năng lực
- Năng lực chính : đọc hiểu , tạo lập văn bản
II. HÌNH THỨC ÔN TẬP
Gv ra một số dạng đề hướng dẫn HS ôn tập
Đề bài
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau:

Anh nhớ không những con đường quê ta
Thân thương từ thuở nhỏ ?
Bao năm tháng đi về trên ngõ

Bao hoàng hôn rậm rịch bước chân trâu
Đường lập loè đom đóm bay cao
Ta ghé cửa nhà nhau xin lửa
Nghe hoa súng bờ ao se sẽ nở

Da diết lòng hương dịu tự vườn cau...

Xưa xóm nghèo mái rạ chen nhau
Gồ ghề lối hẹp

Hun hút bờ tre gió rét
Mưa dầm lầy lội bùn trơn

Bà lưng còng chống gậy bước run
Còm cõi vai gầy gánh nặng



Sương trắng mùa đông ngõ vắng
Quét hoài không hết lá khô...

Ôi những con đường hẹp ngày xưa
Cùng ruộng nhỏ ao con bó luôn tầm mắt
Khiến lòng người nhiều khi cũng chật...
Ta dựng ngày mai rộng biển lúa vàng
Bước đi dài đường phải thênh thang
Vui mở với đời ta như trời rộng…

(Những con đường, Trích Hương cây – 1968 – Lưu Quang Vũ)

Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1. Đoạn trích được viết theo thể thơ nào?
A. Tự do.
B. Hiện đại.
C. Bảy chữ.
D. Tám chữ.
Câu 2. Các từ láy trong khổ thơ đầu:
A. rậm rịch, lập loè, lầy lội, còm cõi.
B. rậm rịch, lập loè, se sẽ, da diết.
C. ghồ ghề, hun hút, lầy lội, còm cõi.
D. se sẽ, da diết, ghồ ghề, hun hút.
Câu 3. Hình ảnh nào không xuất hiện trong đoạn trích?
A. Xóm nghèo mái rạ.
B. Bờ tre hun hút.
C. Đom đóm lập lòe.
D. Dòng sông xanh mát.
Câu 4. Dòng nào nêu đúng tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ trong câu thơ còm cõi vai gầy gánh nặng?
A. Nhấn mạnh sự lam lũ, cơ cực của người bà.
B. Nhấn mạnh sự lam lũ, cơ cực của người mẹ.
C. Nhấn mạnh niềm vui, niềm hạnh phúc của người bà.
D. Nhấn mạnh sự mạnh mẽ, kiên cường của người bà.
Câu 5. Cảm xúc chủ đạo của tác giả trong đọan thơ là
A. ngỡ ngàng.
B. nhớ thương.
C. hân hoan.
D. đau buồn.
Câu 6. Con đường ngày xưa và con đường ngày mai có gì khác nhau?
A. Con đường ngày xưa thân thương, con đường ngày mai xa lạ.
B. Con đường ngày xưa gồ ghề, con đường ngày mai bằng phẳng.
C. Con đường ngày xưa hẹp, con đường ngày mai thênh thang.
D. Con đường ngày xưa lầy lội bùn trơn, con đường ngày mai rực rỡ ánh điện.
Câu 7. Theo văn bản, các câu thơ sau được hiểu như thế nào?

Ôi những con đường hẹp ngày xưa
Cùng ruộng nhỏ ao con bó luôn tầm mắt
Khiến lòng người nhiều khi cũng chật...

A. Điều kiện sống thiếu thốn ảnh hưởng đến tầm nhìn của con người.



B. Điều kiện sống sung túc ảnh hưởng đến tầm nhìn của con người.
C. Điều kiện sống không ảnh hưởng đến lối sống của con người.
D. Cần tạo môi trường sống tốt đẹp để con người được phát triển.
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu:
Câu 8. Nêu ngắn gọn nội dung chính của đoạn trích.
Câu 9. Anh/chị có đồng tình với ước vọng của tác giả trong hai câu thơ sau không? Vì sao?

Ta dựng ngày mai rộng biển lúa vàng
Bước đi dài đường phải thênh thang

Câu 10. Thông điệp có ý nghĩa tích cực mà anh/ chị nhận được sau khi đọc đoạn trích?
II. VIẾT (4.0 điểm)

Đọc truyện ngắn:
Một viện bảo tàng được lát đá cẩm thạch rất tinh tế và ngay chính giữa sảnh ngự một bức tượng cẩm thạch khổng

lồ. Du khách từ khắp nơi trên thế giới đến đây đều trầm trồ trước bức tượng cẩm thạch lộng lẫy này.
Đêm nọ, đá cẩm thạch nói với tượng cẩm thạch.
Đá: Này tượng, như thế là không công bằng đâu nhé. Thật là bất công! Tại sao mọi người tới đây đều giẫm

lên tôi trong khi họ ngước mắt ngưỡng mộ cậu?
Tượng: Đá thân mến, cậu có nhớ rằng chúng ta đều sinh ra từ một mỏ đá không?
Đá: Đúng vậy! Chính điều đó lại càng làm tớ thấy bất công hơn. Chúng ta sinh ra từ một mỏ nhưng lại được

đối xử khác nhau. Bất công làm sao!
Tượng: Rồi cậu có còn nhớ ngày mà nhà điêu khắc đẽo cậu nhưng cậu từ chối không để các dụng cụ đó đẽo

gọt lên mình không?
Đá: Đúng thế, tớ vẫn nhớ […].
Tượng: Rồi thì ông ấy quyết định từ bỏ cậu và bắt đầu làm việc trên mình tớ. Tớ hiểu ngay rằng mình sẽ

khác biệt sau những nỗ lực của ông ấy. Tớ không từ chối các dụng cụ. Thay vào đó, tớ chịu đựng đau đớn khi những
dụng cụ đó gọt giũa vào thân mình.

Đá: Ừ…
Tượng: Cậu thân mến, đó là cái giá của mọi thứ trong cuộc sống. Vì cậu quyết định bỏ cuộc giữa chừng, cậu

không thể oán trách vì sao hôm nay người ta lại giẫm lên cậu.
(Bạn chỉ sống có một lần, Nhiều tác giả, NXB Trẻ, 2018, tr.90,91)

Thực hiện yêu cầu:
Ý nghĩa của hai hình tượng nhân vật đá cẩm thạch và tượng cẩm thạch là gì? Anh/ chị trả lời câu hỏi bằng cách

viết bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ).
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

Môn: Ngữ văn lớp 10

Phần Câu Nội dung Điểm
I ĐỌC HIỂU 6,0

1 A 0,5
2 B 0,5
3 D 0,5
4 A 0,5
5 B 0,5
6 C 0,5
7 A 0,5
8 - Hình ảnh con đường quê hương trong hoài niệm của tác giả

-Tình cảm và những suy ngẫm của tác giả về quê hương
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 0,5 điểm.

0,5



- Học sinh chỉ trả lời một trong hai ý: 0,25 điểm.
* Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều
cách miễn hợp lý là chấp nhận được.

9 HS trả lời theo nhiều cách. Sau đây là định hướng:
- Đồng tình: vì đó là ước vọng cao đẹp của con người. Hành trình phát triển
cần song hành với điều kiện thuận lợi về vật chất
- Không đồng tình vì: có những sự phát triển mang tính đột phá vượt lên
những hạn chế, nghịch cảnh
- Vừa đồng tình vừa không đồng tình, vì: trong hành trình phát triển của con
người, điều kiện vật chất là yếu tố quan trọng nhưng không hẳn đóng vai trò
quyết định
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án hoặc khác đáp án nhưng có cách lý
giải thuyết phục: 0.5 điểm.
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án hoặc khác đáp án nhưng có cách lý
giải tương đối thuyết phục: 0.25 điểm.

1,0

10 HS trả lời theo nhiều cách. Sau đây là gợi ý:
- Tình cảm yêu thương, gắn bó dành cho quê hương
- Thái độ trân trọng và tự hào.
- Hành động thiết thực để góp phần xây dựng quê hương…
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp, thuyết phục, diễn đạt tốt: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp, thuyết phục, diễn đạt chưa tốt: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.

1,0

II VIẾT 4,0
a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được
vấn đề

0,25

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:
Ý nghĩa của hai hình tượng nhân vật đá cẩm thạch và tượng cẩm thạch.

Hướng dẫn chấm:

- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,25 điểm.

- Học sinh xác định chưa đúng vấn đề cần nghị luận: 0,0 điểm.

0,25

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác
lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Dưới đây là một vài gợi ý cần
hướng tới:
- Hai hình tượng nhân vật đá cẩm thạch và tượng cẩm thạch ẩn dụ cho hai kiểu

người trong xã hội:

+ Đá cẩm thạch đại diện cho kiểu người không chịu rèn luyện mình qua khó

khăn gian khổ, không tạo ra được giá trị của bản thân.

+ Tượng cẩm thạch đại diện cho kiểu người chấp nhận thử thách đau đớn để rèn

2,0



luyện bản thân, từ đó tạo nên được giá trị to lớn cho chính mình.

- Hai hình tượng nhân vật đá cẩm thạch và tượng cẩm thạch được xây dựng

nhằm gửi gắm thông điệp: Để thành công, tỏa sáng và được thừa nhận giá trị

cần trải qua quá trình khổ luyện kiên trì, công phu, chấp nhận đau đớn và trả

giá. Con người biết đối diện vượt qua khó khăn vươn lên sẽ thành công, né

tránh lùi bước trước khó khăn sẽ thất bại.

Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,0 điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 1,0 điểm – 1,75 điểm.
- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,75 điểm.
- Đánh giá chung:
Nghệ thuật xây dựng nhân vật theo lối ẩn dụ độc đáo, gửi gắm một bài học nhân

sinh sâu sắc.

Hướng dẫn chấm:
- Trình bày được 2 ý: 0,5 điểm.
- Trình bày được 1 ý; 0,25 điểm.

0,5

d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ
pháp.

0,5

e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới
mẻ.

0,5

I + II 10,0
Hướng dẫn học bài
Ôn tập lại các đơn vị kiến thức
Chuẩn bị cho kiểm tra giữu kì I
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	Đá: Đúng thế, tớ vẫn nhớ […].
	Tượng: Rồi thì ông ấy quyết định từ bỏ cậu và bắt
	Đá: Ừ…
	Tượng: Cậu thân mến, đó là cái giá của mọi thứ tr
	      (Bạn chỉ sống có một lần, Nhiều tác giả, N

