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Phần một 

MỞ ĐẦU 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

1.1. Đổi mới phương pháp dạy học trong thời điểm hiện nay nhằm phát 

huy tính tính cực, tự giác chủ động của học sinh đây là việc làm rất cần thiết 

và cấp bách. Đối với môn Ngữ văn cũng vậy, "đã đến lúc phải chuyển việc 

giảng văn trong nhà trƣờng thành việc dạy đọc, dạy cách đọc để học sinh tự 

đọc lấy thì việc học văn mới thực sự có kết quả, phải đọc văn để ngƣời đọc tự 

phát hiện ra và thấy mình lớn lên" [38, tr. 8]. Đọc - hiểu đang là trở thành xu 

thế tiếp cận và giải mã văn bản mà cả giáo viên (GV) và học sinh (HS) cùng 

quan tâm. 

1.2. Chương trình Ngữ văn Trung học phổ thông (THPT) đã thể hiện rõ 

quan điểm phần Văn chú trọng phần đọc - hiểu các văn bản chính thức và cả 

những văn bản đọc thêm. Các văn bản chính thức được tìm hiểu thông qua 

từng loại thể và những vấn đề văn học, các văn bản đọc thêm nhằm bổ sung 

và mở rộng kiến thức cho học sinh song song cùng với văn bản chính thức. 

Do vậy văn bản đọc thêm cũng chiếm một vai trò quan trọng nhất định. 

1.3. Với một khối lượng các văn bản đọc thêm chiếm một tỉ lệ giờ đáng 

kể thì việc hướng dẫn học sinh cách thức đọc - hiểu văn bản đọc thêm là yêu 

cầu quan trọng không chỉ là nhằm tháo gỡ bài toán thời lượng cho giáo viên 

mà còn hình thành phương pháp tự học tập cho học sinh. 

1.4. Qua khảo sát thực trạng dạy học, có thể nhận thấy có một bộ phận 

giáo viên còn vướng mắc, lúng túng trong cách thức dạy đọc - hiểu nói chung 

và trong những bài đọc thêm nói riêng. Cũng có  hiện tượng các giáo viên khi 

dạy chỉ chú trọng phần văn bản chính thức mà bỏ qua phần văn bản đọc thêm 

hoặc nếu hướng dẫn thì xem nhẹ hoặc qua loa, từ đó dẫn đến thái độ học và tự 

học các văn bản đọc thêm của học sinh cũng chưa thực sự hiệu quả. 
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Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi mạnh dạn chọn đề tài: "Hướng 

dẫn học sinh đọc - hiểu văn bản đọc thêm theo đặc trưng loại thể trong 

sách giáo khoa Ngữ văn 10 THPT" với mong muốn ít nhiều góp phần đáp 

ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn ở THPT hiện nay. 

2. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ 

Đọc là một hoạt động sáng tạo của con người. Đọc không chỉ là một 

hành động nhận thức nội dung ý tưởng từ văn bản mà còn là hoạt động trực 

quan mang tính cảm xúc, có tính trực giác và khái quát trong nếm trải của con 

người. Đọc còn là hành động mang tính chất tâm lí, một hoạt động tinh thần 

của độc giả, bộc lộ rõ năng lực văn hoá của mỗi  người. 

2.1. Trong lịch sử nhân loại, từ khi xuất hiện những văn bản kí tự đã bắt 

đầu có hoạt động đọc. Đọc là quá trình chuyển hoá nội dung ý nghĩa từ văn 

bản sang âm thanh lời nói và âm vang trong óc.  

2.2. Nghiên cứu hoạt động đọc trong tài liệu dịch trước hết phải kể đến 

những công trình "Phƣơng pháp giảng dạy văn học ở trƣờng phổ thông" của 

V.Anhikonski. Sách khẳng định "Học sinh là độc giả tác phẩm văn học" và 

quá trình đọc các tác phẩm văn học là một quá trình sáng tạo". Tác giả viết 

"Việc đọc diễn cảm của giáo viên sẽ gây đƣợc ấn tƣợng sâu sắc về tác phẩm 

văn học cho học sinh, kích thích hoạt động tƣởng tƣợng của họ, giúp học sinh 

hiểu đƣợc nội dung biểu cảm của tác phẩm và làm tăng hứng thú của học 

sinh đối với nhà văn ". Trên đà biện giải ấy đọc diễn cảm của giáo viên cũng 

là sự phân tích tác phẩm. 

Tác giả cuốn giáo trình "Phƣơng pháp luận dạy văn học" do Ia. Rez 

chủ biên, đã đặt phương pháp tập đọc sáng tạo ở vị trí hàng đầu như như là 

phương pháp đặc biệt nhất đối với văn học nhằm "phát triển cảm thụ nghệ 

thuật, hình thành những thể nghiệm nghệ thuật, những khuynh hƣớng và năng 

khiếu nghệ thuật cho học sinh bằng phƣơng diện nghệ thuật". Không đề xuất 
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khái niệm khoa học nhưng tác giả đã cụ thể hoá thành những biện pháp như 

sau: đọc diễn cảm, dạy học sinh đọc diễn cảm, giáo viên đọc văn bản nghệ 

thuật kèm theo lời bình luận; đàm thoại nhằm gợi cho học sinh những ấn 

tượng trực tiếp về tác phẩm vừa đọc và các bài tập sáng tạo về những điều học 

sinh thu nhận được từ văn bản. 

Quan niệm của hai cuốn giáo trình có uy tín nêu trên đều tập trung vào 

đọc diễn cảm với mục đích là đọc để khởi động cho quá trình tiếp nhận và đọc 

là để bộc lộ kết quả cảm thụ hiểu biết về tác phẩm .Thực chất việc đọc văn là 

quá trình phát hiện và tổng hợp những tầng ý nghĩa được nhà văn mã hoá 

trong một hệ thống kí hiệu ngôn ngữ nghệ thuật. Mỗi giai đọan của quá trình 

ấy lại được đặt ra những nhiệm vụ nhất thiết phải giải quyết. Vì vậy hoạt động 

đọc sẽ được vận dụng dưới nhiều hình thức phong phú đa dạng, linh hoạt hơn 

một cách duy nhất nào đó. 

2.3. Ở nước ta, ngay từ những năm 80 của thế kỉ XX các giáo trình viết 

về phương pháp giảng dạy môn văn  có nói đến khái niệm đọc văn và phương 

pháp đọc diễn cảm trong một số tài liệu sau: 

2.3.1. Trong bài "Coi trọng sự cảm thụ của học sinh trong giảng dạy 

văn học" (Tạp chí nghiên cứu giáo dục tháng 11 năm 1980) tác giả Nguyễn 

Duy Bình đã khẳng định "Nhiệm vụ then chốt trƣớc hết của giáo viên đối với 

học sinh là giúp các em biết đọc tác phẩm ... rèn luyện kĩ năng đọc, cảm thụ 

phân tích tác phẩm văn học để sau này suốt cuộc đời có thể tự mình biết 

đọc ... vì vậy việc làm có phần sáng tạo. Ngƣời đọc cùng sáng tạo trên cơ sở 

vốn sống của mình” 

Như vậy có nghĩa là hoạt động đọc được đánh giá rất cao. Đọc không 

chỉ rèn luyện kĩ năng đọc đúng văn bản mà còn là hoạt động có tính sáng tạo 

trên cơ sở vốn sống của người đọc. Mục đích của việc đọc văn không chỉ bó 

gọn khi ngồi trên ghế nhà trường mà là để học sinh có thể tự học suốt đời. 
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Giáo sư (GS) Phan Trọng Luận cũng là một nhà khoa học đi vào vấn đề 

đọc văn bản rất sớm. Đặt vấn đề đổi mới phương pháp dạy học văn, chuyên 

luận "Cảm thụ văn học giảng dạy văn học” (Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục - 

1983) đã phân tích rõ tầm quan trọng của hoạt động đọc: "Đọc từ chữ đầu  

đến chữ cuối, đọc cho âm vang, đọc để tri giác, cảm giác đƣợc bằng tai từ 

ngữ, hình ảnh chi tiết... bài thơ”. Quá trình đọc chính là quá trình từng bước 

thâm nhập, tiếp nhận tác phẩm. Tác giả viết "Trong khi đọc, những tín hiệu 

ngôn ngữ, những hình ảnh cuộc sống trong bài thơ hiện lên tuần tự sáng rõ 

dần". Tác giả cũng chỉ rõ vai trò của liên tưởng, tưởng tượng đối với hiệu quả 

của quá trình đọc sách như sau "Đọc sách là liên tƣởng, là hồi ức là tƣởng 

tƣợng. Sức hoạt động của liên tƣởng càng mạnh bao nhiêu thì sức cảm thụ 

càng sâu, càng nhạy bén bấy nhiêu". 

Những tư tưởng ấy càng thể hiện rõ hơn trong cuốn giáo trình "Phƣơng 

pháp dạy học Văn" (2001). Tác giả xem đọc diễn cảm là một trong ba phương 

pháp thường dùng trong quá trình thâm nhập tác phẩm văn chương, cùng với 

phương pháp so sánh và phương pháp tái hiện hình tượng. Đọc văn là để làm 

vang lên cái chủ quan của tác giả "Đọc cho sáng rõ từng ý nghĩa tình cảm thái 

độ, tâm trạng mà nhà văn định gửi gắm cho ngƣời nghe, ngƣời đọc”. Tác giả 

đề xuất việc đọc có thể thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như đọc to, 

đọc thầm, đọc theo vai. 

Theo giáo sư, hoạt động đọc không chỉ dừng lại ở việc đọc thông viết 

thạo mà còn phải được theo sát ở các cấp học, đặc biệt ở cấp THPT thì hoạt 

động đọc được nâng lên thành phương pháp đọc sáng tạo. 

Điểm qua một số thành tựu của một số giáo sư chúng tôi có thể thấy 

rằng tuy trước năm 2000 vấn đề "đọc - hiểu" chưa được ai nhắc tới với tư 

cách là một chuyên ngành khoa học nhưng nó đã có tiền đề từ việc đọc văn và 

phương pháp đọc diễn cảm đã được triển khai và thực hiện khá tốt ở cấp tiểu 

học và Trung học cơ sở (THCS).  
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Chương trình Tiếng Việt ở cấp Tiểu học xác định nội dung phát triển kĩ 

năng đọc qua yêu cầu hiểu nghĩa các từ thông thường, hiểu ý được diễn đạt 

trong câu; tìm và nắm được ý chính của đoạn; tập chia đoạn; tập đặt đầu đề 

cho đoạn văn; tập nhận xét về hình ảnh từ ngữ trong các bài tập đọc; tìm ý 

chính tập tóm tắt bài văn, chia đoạn rút ra dàn ý chính của bài; nhận biết mối 

quan hệ giữa các thông tin trong bài văn; tập nhận xét về nhân vật và ngôn 

ngữ trong các bài tập đọc có giá trị văn chương... Nói tóm lại hoạt động đọc 

bao gồm bốn kĩ năng cơ bản nghe, đọc, nói, viết. 

Ở THPT, yêu cầu về đọc được thể hiện thông qua hệ thống câu hỏi đọc 

- hiểu, phát triển theo một trục chính là đặc trưng thể loại. Đọc thơ khác với 

đọc văn xuôi, đọc văn bản biểu cảm  khác với đọc văn bản tự sự, thậm chí đọc 

tác phẩm dân gian khác với đọc tác phẩm tự sự bác học. 

GS. Nguyễn Khắc Phi viết trong lời mở đầu cuốn sách giáo viên (SGV) 

Ngữ Văn 6 (tập1, NXB Giáo dục, 2000) đã nhấn mạnh "Đọc - hiểu văn bản là 

hoạt động quan trọng và trực tiếp giúp  học sinh đạt đƣợc kết quả đọc văn 

trong mục tiêu Ngữ văn tích hợp”... 

Chương trình THCS đã chỉ rõ mục tiêu của môn Ngữ văn về kĩ năng là 

"học sinh phải có kĩ năng nghe đọc một cách thận trọng... quan trọng nhất 

đối với kĩ năng nghe là nghe hiểu, đọc - hiểu và cảm thụ đƣợc giá trị nghệ 

thuật của văn bản”. 

Đọc - hiểu là  một hoạt động cơ bản của con người để chiếm lĩnh văn 

hóa. Khái niệm đọc - hiểu có nội hàm phong phú, có nhiều cấp độ gắn liền với 

lí luận dạy học văn, lí thuyết tiếp nhận, tâm lí học nghệ thuật, lí thuyết giao 

tiếp, tâm lí học, thi pháp học, tường giải học, văn bản học... 

Bởi vì  đọc - hiểu không chỉ là tái tạo âm thanh từ chữ viết  mà là một 

tương quan năng động giữa cấu trúc tâm lí nhân cách, cấu trúc văn hoá, cấu trúc 

ngôn ngữ, cấu trúc hình tượng và cấu trúc thẩm mĩ của tác phẩm văn chương. 
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Tuy nhiên khái niệm đọc - hiểu do chưa đủ bao quát hoạt động đặc thù 

của việc tiếp cận, chiếm lĩnh một văn bản văn chương cho nên dễ gây ngộ 

nhận hiểu lầm là đọc văn chỉ có đọc hiểu, chỉ chú trọng hiểu biết trí tuệ mà 

coi nhẹ đọc cảm xúc, đọc văn chương, coi nhẹ đồng thẩm mĩ, đồng thể 

nghiệm, đồng sáng tạo. Khái niệm đọc - hiểu văn chương cần phải hiểu là 

phương thức đọc văn nhằm mục đích cảm thụ và hiểu biết chính xác cặn kẽ 

tác phẩm văn chương, khám phá và chiếm lĩnh giá trị văn chương (văn hoá, 

xã hội mới mẻ và sâu sắc). Hiểu như vậy đọc văn thực chất là một quá trình 

trực cảm thẩm mĩ đồng thời phân tích, giải mã văn bản để tiếp nhận, chiếm 

lĩnh những giá trị tư tưởng nghệ thuật của tác phẩm văn chương và định 

hướng hướng hiệu quả tác động và thẩm mĩ nơi người đọc.  

2.3.2. Người có thể coi là đặt nền móng đầu tiên cho vấn đề đọc - hiểu 

ở Việt Nam là Giáo sư tiến sĩ (GS.TS) Nguyễn Thanh Hùng với tiểu luận 

khoa học mang tên "Dạy đọc - hiểu là tạo nên tảng văn hoá cho ngƣời đọc”  

trình bày tại hội thảo khoa học chương trình và sách giáo khoa (SGK) thí 

điểm tổ chức tháng 9-2000 tại Hà Nội.Tại đây GS đã  trình bày những phác 

thảo mang tính nền tảng hết sức cơ bản cho việc nghiên cứu và ứng dụng việc 

dạy đọc - hiểu tác phẩm văn chương trong nhà trường. Trong tiểu luận này tác 

giả đã xác định được "Đặt vấn đề đọc - hiểu vào trong "vùng trời" của nó sẽ 

thấy hiện lên một hệ thống những nhân tố có mối quan hệ mật thiết với nhau. 

Trong hệ thống ấy,  hoạt động đọc là cơ bản và có tầm quan trọng và hết sức 

to lớn cần giải quyết thấu đáo. Còn hiểu thì không nên xem là một hoạt động 

mà chỉ là kết quả mong muốn của hoạt động đọc và là mục đích duy nhất của 

bất cứ hoạt động đọc nào”. Đặc biệt tầm quan trọng của đọc còn được GS 

khẳng định "Đọc đƣợc xem nhƣ năng lực văn hoá có ý nghĩa cơ bản đối với 

sự phát triển nhân cách bởi vì phần lớn những tri thức hiện đại đƣợc truyền 

thụ qua  việc đọc của học sinh. Trên cơ sở đó sự phát triển kĩ năng đọc của 
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học sinh trong nhà trƣờng phổ thông là nhiệm vụ cơ bản của giáo viên Ngữ 

văn... Dạy đọc - hiểu là dạy học sinh cách đọc ra nội dung trong mối quan hệ 

ngày càng bao quát văn bản”. 

Ngay từ tiểu luận này GS đã nhận thức rõ rằng "Hình thành năng lực 

đọc tác phẩm cho học sinh không thể không dựa vào những kết quả nghiên 

cứu sự hiểu biết về đặc điểm ngôn ngữ văn học và loại thể”. Từ những nghiên 

cứu ấy tác giả khẳng định tầm quan trọng, vị trí, vai trò của đọc - hiểu trong 

việc góp phần hình thành củng cố và phát triển năng lực nắm vững sử dụng 

thành thạo tiếng mẹ đẻ của học sinh giúp học sinh có thể hoà nhập với sự phát 

triển của thế giới. 

Gần đây nhất, kế thừa và phát triển những thành tựu của lí thuyết tiếp 

nhận. Chuyên luận "Đọc và tiếp nhận văn chƣơng” (NXB Giáo dục) đã trả 

đọc về đúng vị trí xứng đáng của nó trong quá trình khám phá chiều sâu của 

tác phẩm văn chương. Tác giả khẳng định "Tiếp nhận văn học là một quá 

trình vì  nó chỉ diễn ra theo một hoạt động duy nhất là đọc văn - một thứ văn 

bản đƣợc kiến tạo bằng thời gian". Thông qua quá trình đọc văn với những 

yêu cầu riêng của một hoạt động tinh thần dựa trên một đối tượng thẩm mĩ, 

mục đích tiếp nhận là để hiểu được tác phẩm văn chương. Như vậy đọc là 

hoạt động bao trùm xuyên thấm mọi tầng nấc cảm thụ và hiểu biết về tác 

phẩm văn chương trong hệ thống các hoạt động tiếp cận, phân tích, cắt nghĩa 

và bình giá. 

Từ đặc trưng nghệ thuật của tác phẩm văn chương, từ những thành tựu 

của lí thuyết tiếp nhận, chuyên luận đã kiến giải sâu hơn về hoạt động đọc văn 

với các luận điểm cơ bản như sau "Đọc văn chƣơng - một con ngƣời mới ra 

đời, đọc văn chƣơng là một lao động khoa học, đọc văn chƣơng là cách phát 

huy trực cảm, đọc văn chƣơng là hoạt động ngôn ngữ trong môi truờng văn 

hoá thẩm mĩ, đọc văn chƣơng là quá trình sáng tạo, đọc văn chƣơng là quá 
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trình tiếp nhận nội sinh và ngoại sinh từ tác phẩm. Dựa trên những phân tích 

và kiến giải ấy mà ngƣời viết đã đề ra phƣơng hƣớng cơ bản nhằm hƣớng 

dẫn học sinh một cách đọc vừa tôn trọng bản chất nghệ thuật của tác phẩm 

văn chƣơng, vừa phát huy tính năng động của chủ thể”, trong đó đề án tiếp 

nhận "đóng vai trò gạch nối giữa tác giả và ngƣời đọc nhằm tạo nên một cách 

đọc" vừa bị tác phẩm đeo bám liên tục vừa tạo ra những khoảng cách những 

chỗ trống” cho trí tưởng tượng, khả năng liên tưởng, kinh nghiệm sống và 

trực giác của độc giả. 

2.3.3. GS Trần Đình Sử trong bài viết "Đọc - hiểu văn bản một khâu 

đột phá trong nội dung và phƣơng pháp dạy hiện nay” đã thẳng thắn nhìn 

nhận về phương pháp dạy cũ mà trong đó theo giáo sư "cách giảng, phƣơng 

pháp giảng của thày sao cho đúng, cho hay và học trò chỉ là ngƣời học cái 

hay, cái đẹp do thầy mang lại”. Trong khi đó, bản thân văn học nói chung và 

các văn bản là sáng tạo ra cho từng người đọc, và mỗi người phải tự đọc lấy 

thì hình tượng cảm xúc và nội dung mới từ văn bản dấy lên trong lòng mình. 

"Ngƣời ta không thể thƣởng thức hộ cái hay cái đẹp cho ngƣời khác ...”. Do 

vậy "dạy văn là là phải chỉ ra cách hiểu cho ngƣời đọc văn, cơ sở của nó là 

sự đọc - hiểu”. Từ những kiến giải trên giáo sư đã nêu ra yêu cầu của việc đọc 

hiểu văn bản không chỉ chỉ biết đọc chữ, đọc diễn cảm mà phải "Qua một văn 

bản biết đâu là nơi quy tụ thông tin, đâu là câu then chốt biểu hiện tƣ tƣởng 

của tác giả. Quốc gia nào có nhiều ngƣời biết nắm bắt thông tin đó chính là 

quốc gia mạnh... nhà trƣờng phải đào tạo mỗi học sinh thành một ngƣời đọc 

đích thực, đọc chủ động sáng tạo. Với một tác phẩm văn chƣơng thì đọc văn 

chính là con đƣờng đi tìm ý nghĩa nhân sinh qua văn bản thẩm mĩ của văn 

học bằng chính tâm hồn ngƣời đọc”. Như vậy, qua nhận định của giáo sư về 

vấn đề đọc - hiểu ở cấp độ tiếp nhận văn bản đã tạo nền tảng cho việc vận 

dụng đọc - hiểu vào quá trình tiếp nhận.  
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2.3.4. Dẫu biết rằng ở Việt Nam hiện nay vấn đề đọc - hiểu chưa được 

xây dựng thành một hệ thống lí thuyết căn bản để có thể áp dụng liên thông. 

Nhưng tiến sĩ (TS) Nguyễn Trọng Hoàn, một người rất tâm huyết với vấn đề 

đọc - hiểu đã cố gắng từng bước trong các bài viết của mình làm sáng tỏ giá 

trị của đọc - hiểu, đặc biệt đọc - hiểu các tác phẩm văn chương trong nhà 

trường theo đặc trung thể loại ở các chuyên luận sau: 

Quan niệm và giải pháp đọc - hiểu văn bản Ngữ văn trong cuốn đọc - 

hiểu văn bản Ngữ văn 6. 

Một số vấn đề đọc - hiểu thơ văn trữ tình và tác phẩm văn chƣơng nghị 

luận trong cuốn Đọc hiểu văn bản Ngữ Văn 7 NXB Giáo dục 2005. 

Một số vấn đề đọc - hiểu văn bản kịch trong cuốn Đọc - hiểu văn bản 

Ngữ Văn 8 NXB Giáo dụ̣c 2005. 

Một số vấn đề về đọc tác phẩm kí, tác phẩm truyện hiện đại trong cuốn 

SGK Ngữ văn 7 - Tạp chí Văn học tuổi trẻ số 3 (93) tháng 3 năm 2004. 

Cốt lõi của vấn đề đọc - hiểu mà tác giả trình bày đó là: "Việc đọc gắn 

liền với tài năng, phong cách tác giả; gắn liền văn bản với vấn đề loại thể, 

chú giải văn bản và mở rộng các lớp nghĩa từ văn bản... để từ đó ngƣời  đọc 

vƣợt lên những kinh nghiệm, vƣơn tới những chân trời rộng lớn và mới lạ 

của tri thức nhân loại”. Do vậy đọc được xem như "điểm khởi đầu cho 

những năng lực khác, đặc biệt là năng lực nhận biết, phân loại và tri giác 

các văn bản". 

Theo tác giả đọc văn chương có nghĩa là tháo gỡ mã những kí hiệu văn 

chương trong văn bản, là tìm hiểu ý nghĩa của tác phẩm thông qua cấu trúc 

của văn bản (cốt truyện, kết cấu, nhân vật đối thoại, không gian, thời gian). 

Đọc là mã hoá cách đọc là tổng hợp các khâu của việc đọc, phát biểu cảm 

tưởng, phân tích, đôi chiếu, tổng hợp, đánh giá, là phát hiện và sáng tạo... Đọc 

là một hoạt động tích cực; người đọc "nhập cuộc", "hoá thân", với những cảm 
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xúc riêng của mình, những kỉ niệm, kí ức phát hiện riêng. Đọc là chuyển đổi 

tác phẩm nghệ thuật thành vũ trụ tình cảm, cảm xúc, tư duy hình tượng của 

riêng người đọc. Do vậy trong nhà trường cần "dạy đọc" tức là dạy để học 

sinh có khả năng tự đọc. 

Từ những nhận định trên tác giả đã đưa ra những mục đích rất phù hợp 

với quan điểm dạy học hiện đại. Đó là "Dạy đọc - hiểu phải tác động đến nhu 

cầu đọc của học sinh hƣớng học sinh đến những vấn đề của cuộc sống, để học 

sinh biết quan tâm đến những vấn đề thời sự mang hơi thở nóng hổi của cuộc 

sống hôm nay ... làm cho cuộc sống của học sinh thêm phong phú, đào tạo nên 

những thế hệ học sinh có đủ bản lĩnh và khả năng hoà nhập với xã hội hiện đại 

mà yêu cầu đầu tiên là biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống”. 

Trong cuốn "Rèn luyện tƣ duy sáng tạo trong dạy học tác phẩm văn 

chƣơng”, tác giả đã chú trọng đến liên tưởng và tưởng tượng. Bởi liên tưởng 

và tưởng tượng là đầu mối của những liên tưởng thẩm mĩ, là phương thức tư 

duy tự khám phá tự tiếp cận, tự chiếm lĩnh tác phẩm để hoàn thiện tình cảm 

tâm hồn trí tuệ cũng như nhân cách con người... Trong tác phẩm văn học, 

hình tượng nghệ thuật là tổ chức cao nhất, bản chất nhất của tác phẩm, đó 

cũng là nơi hội tụ tập trung nhất của tác phẩm.Theo đó trong quá trình đọc - 

hiểu liên tưởng, tưởng tượng sẽ giúp người đọc hiểu ra "dự đồ" sáng tạo của 

tác giả.  

Mỗi người đọc, mỗi quá  trình đọc sẽ được quan niệm như một phép 

chiết quang hình tượng. Từ "đọc" rồi dẫn đến "hiểu". Hiểu được văn bản ngôn 

từ người đọc sẽ nắm được nội dung hiện thực mà nhà văn tái hiện trong tác 

phẩm, nắm bắt được trình bày nghệ thuật của tác phẩm người đọc. Sản phẩm 

“hiểu sẽ biến thành những tình cảm nhân văn, năng lực thẩm mĩ đƣợc thể 

hiện trong hoạt động cảm thụ nghệ thuật, trong lối hành xử, giao tiếp và cụ 

thể là trong việc đọc và viết văn bản”. 
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2.3.5. Do mục đích nghiên cứu khác nhau nên thạc sĩ Trần Đình Chung 

đưa ra quan niệm của mình trong bài viết "Tiến tới một quy trình đọc - hiểu 

trong bài học Ngữ văn mới”. Ở đây tác giả quan niệm bản chất của đọc - hiểu 

"là tìm hiểu phân tích để chiếm lĩnh văn bản bằng nhiều biện pháp và hình 

thức dạy học văn, trong đó dạy học bằng hệ thống câu hỏi cảm thụ văn bản 

đƣợc thực hiện dƣới hình thức đối thoại sẽ là biện pháp và hình thức dạy học 

chủ đạo". 

2.3.6. Lấy cơ sở từ Lí thuyết tiếp nhận văn học, Phó giáo sư tiến sĩ 

(PGS.TS) Nguyễn Huy Quát trong cuốn "Phƣơng pháp dạy học văn dành cho 

sinh viên khoa Ngữ văn” đã coi đọc văn sáng tạo là phương pháp đặc thù của 

của phương pháp dạy văn học. 

Trong cuộc giao tiếp giữa người đọc và nhà văn qua tác phẩm chương 

"ngƣời đọc có thể thâm nhập, quên mình và phân thân cùng tác giả, tác phẩm 

nhƣng vẫn giữ khoảng cách thẩm mĩ để nhìn nhận, đánh giá tác phẩm”. Tuỳ 

theo tầm văn hoá người đọc có những biểu hiện về tính sáng tạo trong hoạt 

động đọc của mối người. Từ những ý kiến trên, PGS đưa ra khái niệm về đọc 

sáng tạo"đọc sáng tạo là ngƣời đọc đem kinh nghiệm, vốn sống, vốn văn hoá 

của mình vào việc tiếp nhận văn bản, tác phẩm một cách chủ động sáng tạo 

theo hƣớng đúng. Trực tiếp tiếp xúc với văn bản, tác phẩm của nguời đọc là 

yêu cầu cơ bản tạo nên sự tiếp nhận ấy”. 

Bàn về vấn đề đọc - hiểu, PGS coi đọc - hiểu nằm trong định hướng về 

phương pháp dạy học phương châm lấy học sinh làm trung tâm đòi hỏi phải 

biến môn văn thành môn dạy kĩ năng đọc - hiểu, hướng tới làm cho các em 

học sinh có kĩ năng đọc hiểu bất cứ một văn bản nào.Từ đó tác giả xác định 

vai trò đọc - hiểu trong định hướng về phương pháp dạy học và nêu ra những 

yêu cầu đối với giáo viên : "Giáo viên phải có cách dạy bắt buộc học sinh 

phải tự đọc sách giáo khoa, coi đó cũng là một hoạt động đọc - hiểu trong 

suốt quá trình ngồi trên ghế nhà truờng, rèn luyện thói quen tự học...” 
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Có thể nói tất cả những kiến giải trên thực sự là bài học bổ ích cho sinh 

viên sư phạm và những người làm công tác giảng dạy văn học. 

2.3.7. Cùng với thời điểm người viết luận văn chọn đề tài này, còn có 

thêm hàng loạt bài của các giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ đăng trên các báo, các tạp chí:  

- Tác phẩm văn học nhìn từ mối quan hệ giữa văn bản và người đọc - 

Lê Thị Hồng Vân - Luận văn tiến sĩ, Viện Văn học, 2008. 

- Văn học nhà trường - nhận diện - tiếp cận - đổi mới của G.S Phan 

Trọng Luận, NXB ĐHSP, 1/2008. 

Tất cả những bài viết trên đều tập trung làm sáng tỏ và phong phú thêm vai 

trò của đọc - hiểu văn trong dạy và học tác phẩm văn chương trong nhà trường. 

 Mặc dù chưa có những chuyên khảo khoa học đồ sộ về vấn đề đọc - 

hiểu song bấy nhiêu những cuốn sách, bài báo tiểu luận khoa học của các giáo 

sư, tiến sĩ, thạc sĩ đã giúp người viết luận văn có một cách nhìn nhận về 

hướng đi, về vấn đề đọc - hiểu trong nhà trường để từ đó vận dụng vào đề tài 

của mình. 

Trên cơ sở tiếp thu những người đi trước, chúng tôi muốn tìm hiểu và đề 

xuất vấn đề cụ thể hơn đó là: Hướng dẫn học sinh đọc - hiểu văn bản đọc 

thêm theo đặc trưng loại thể  trong sách giáo khoa Ngữ văn 10 THPT. 

3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 

Trên cơ sở tiếp thu một số tiền đề lý luận về đổi mới phương pháp dạy 

học Ngữ văn theo hướng đọc - hiểu và thực tế việc  hướng dẫn học sinh đọc - 

hiểu  theo đặc trưng loại thể các bài đọc thêm ở trường THPT, người viết đề 

xuất luận văn: “Hƣớng dẫn học sinh đọc - hiểu văn bản đọc thêm theo đặc 

trƣng loại thể  trong sách giáo khoa Ngữ văn 10 THPT”. 

4. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 

4.1. Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về đổi mới phương pháp dạy văn 

ở trường THPT theo đặc trưng, nhiệm vụ của bộ môn và theo hướng đọc - 

hiểu theo đặc trưng loại thể. 
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4.2. Khảo sát tình hình dạy học theo phương hướng đọc - hiểu các bài 

đọc thêm theo đặc trưng loại thể ở Ngữ văn 10 THPT để làm cơ sở thực tiễn 

cho việc đề xuất  những gợi ý hướng dẫn học sinh đọc - hiểu các bài đọc thêm 

theo đặc trưng loại thể  trong SGK Ngữ văn 10 THPT.  

4.3. Hướng dẫn đọc - hiểu một số văn bản đọc thêm  theo đặc trưng loại 

thể trong SGK Ngữ văn 10 THPT. 

5. PHẠM VI ĐỀ TÀI 

Đề tài nghiên cứu các giờ đọc - hiểu  các văn bản đọc thêm trong SGK 

Ngữ văn 10 THPT. 

6. ĐỐI TƢỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU 

6.1. Hoạt động hướng dẫn dạy đọc - hiểu các văn bản đọc thêm theo 

đặc trưng loại thể trong SGK Ngữ văn 10 THPT. 

6.2. Đề tài được thực hiện trên đối tượng là giáo viên và học sinh lớp 

10 hai trường THPT thuộc địa bàn thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. 

7. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC 

Việc hướng dẫn học sinh đọc - hiểu các văn bản đọc thêm theo đặc 

trưng loại thể nếu được tiến hành một cách chu đáo theo một quy trình khoa 

học sẽ góp phần phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh, đáp 

ứng nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học văn trong nhà trường hiện nay. 

8. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Dựa trên trình tự tiếp cận đối tượng, người viết sử dụng hai nhóm 

phương pháp  nghiên cứu chính. 

8.1. Nhóm nghiên cứu lí thuyết 

- Nghiên cứu tài liệu chuyên ngành, liên ngành; 

- Nghiên cứu hệ thống các kiến thức có liên quan đến đề tài. 

8.2. Nhóm nghiên cứu thực tiễn, thực nghiệm sƣ phạm  

- Tìm hiểu thực tiễn việc hướng dẫn đọc - hiểu các văn bản đọc thêm 

theo đặc trưng loại thể trong SGK Ngữ văn 10 THPT. 
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- Thiết kế hướng dẫn thể nghiệm đọc - hiểu các văn bản đọc thêm theo 

đặc trưng loại thể.  

9. CẤU TRÚC LUẬN VĂN 

Ngoài phần mở đầu và  kết luận, luận văn gồm ba chương: 

Chƣơng 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc gợi ý hướng dẫn học 

sinh đọc - hiểu ở trường THPT. 

Chƣơng 2: Hướng dẫn học sinh đọc - hiểu văn bản đọc thêm theo đặc 

trưng loại thể. 

Chƣơng 3: Thực nghiệm sư phạm (thiết kế hướng dẫn và dạy thực 

nghiệm các bài đọc thêm). 
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Phần hai 

NỘI DUNG 

Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN  

CỦA VIỆC HƢỚNG DẪN HỌC SINH ĐỌC - HIỂU  

VĂN BẢN ĐỌC THÊM THEO ĐẶC TRƢNG LOẠI THỂ  

TRONG SGK NGỮ VĂN 10 THPT 

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

1.1.1. Khái niệm đọc - hiểu 

Chương trình Ngữ - Văn dựa vào những khái niệm cơ bản của lý luận 

văn học như: năng lực, tri thức, kĩ năng, trong đó việc cung cấp tri thức, rèn 

luyện kĩ năng phải đi đôi với nhau nhằm hướng tới việc hình thành năng lực 

cho con người lao động mới. Một trong những khái niệm cơ bản dùng để xây 

dựng chương trình môn Ngữ văn là khái niệm đọc - hiểu. Các công trình 

nghiên cứu của GS.TS Nguyễn Thanh Hùng đặc biệt là cuốn Đọc và tiếp 

nhận văn chƣơng (NXB Giáo dục 2002) đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc và 

những kiến giải mang tính khoa học về vấn đề đọc - hiểu. 

Đọc - hiểu có nghĩa là vừa đọc vừa tìm hiểu. Vì trong thực tế có người 

đọc mà không hiểu hoặc hiểu song không hết các lớp nghĩa tiềm ẩn trong văn 

bản, nhất là văn bản nghệ thuật được ký mã khá công phu của người nghệ sỹ. 

“Đọc văn chƣơng là đọc cái phần chủ quan của ngƣời viết bằng cách 

đồng hoá tâm hồn, tình cảm, suy nghĩ của nó vào trang sách. Đọc là đón đầu 

những gì mà mình đọc qua từng chữ, từng câu, từng đoạn rồi quay về những 

gì đọc đã qua để chứng kiến và đi tìm hợp lực của tác giả, để tác phẩm đƣợc 

tái tạo trong tính cụ thể và giàu trí tƣởng tƣợng” [22, tr.29]. Hiểu tác phẩm 

văn chưong là phát hiện và đánh giá mối quan hệ hữu cơ giữa lớp nghĩa trong 

tính chỉnh thể và toàn vẹn của tác phẩm. Để nhận biết đựoc mối quan hệ giữa 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 

16 

nội dung và hình thức tiềm ẩn trong tác phẩm văn chương và cảm nhận được 

triết lý nhân sinh mà tác giả muốn gửi gắm trong đó. 

Với sự kiến giải trên, giáo sư đã đưa ra khái niệm“Đọc - hiểu văn 

chƣơng là phân tích mối quan hệ biện chứng giữa ba tầng cấu trúc của tác 

phẩm tìm ra sự quy chiếu và giá trị riêng của nó”. Từ những vấn đề có tính 

chất lý luận trên, giáo sư đưa ra những bài học sư phạm bổ ích “Dạy đọc - 

hiểu là dạy ngƣời tiếp nhận cách thức đọc ra nội dung trong những mối quan 

hệ ngày càng bao quát văn bản”  [22, tr.88]. 

Quá trình đọc - hiểu phải qua những thử thách, những năng lực: Đọc 

đúng, đọc hay, đọc diễn cảm và hiểu cặn kẽ những điều mà mình đọc với 

những năng lực truyền đạt ý nghĩa riêng của tác phẩm văn chương trong nhà 

trường. Sẽ thật khiếm khuyết nếu không nói là sai lầm nếu một ai đó coi đọc 

đơn giản chỉ để minh họa kiến thức, bởi vì đọc - hiểu trong nhà trường không 

dừng lại ở phạm trù phương pháp, phương hướng, cách thức mà còn là một 

hoạt động mang tính nội dung môn học trong nhà trường. 

Thực tế cho thấy , đọc văn chương là một hoạt động tiếp nhận thẩm mĩ 

thông qua hai phương diện: 

- Thứ nhất, kỹ thật đọc: gồm phát âm, ngữ điệu, nhịp điệu, giọng điệu, 

điệu bộ... giúp học sinh ghi nhớ văn bản được thuận lợi. 

- Thứ hai, nội dung đọc: Đây là giai đoạn thông hiểu nội dung, ý nghĩa 

trên cơ sở tri giác văn bản. 

Nội dung đọc luôn yêu cầu người đọc cần thấy phải thông hiểu những 

gì đang đọc để nhận thức và biểu cảm trước văn bản . Đọc là một quá trình 

tâm lý phức tạp, một thao tác tư duy đặc biệt. Vì vậy đọc - hiểu trở thành nội 

dung quan trọng trong quá trình dạy học văn trong nhà trường . 

Tác giả Đỗ thị Châu trong bài Về khái niệm đọc - hiểu ngôn ngữ (tr. 22- 23, 

Tạp chí giáo dục số 80 tháng 3 năm 2004) đã tổng hợp khái niệm đọc - hiểu ở 
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những nội hàm khác nhau. Mỗi khái niệm đều có một cơ sở khoa học và hạt 

nhân logic phù hợp với góc độ nghiên cứu của từng nội hạt.  

Tác giả đưa ra một số góc độ nhìn nhận về đọc - hiểu: đời sống con 

người, tâm sinh lý, giao tiếp, hoạt động... Tất cả những hướng tiếp cận trên 

đều đồng thuận ở những nét lớn sau:  

Đọc thành tiếng (đọc to): có nghĩa là nhìn nói to và hiểu. Đọc to là sự 

biến đổi thông tin từ hình thức viết sang hình thức có âm thanh mà vẫn đảm 

bảo được nội dung thông báo. Đọc to là một trong những thủ thuật để hình 

thành và rèn luyện kĩ thuật giúp người đọc ghi nhớ văn bản được dễ dàng hơn. 

Đọc thầm: là quá trình nhìn hiểu phục vụ cho riêng mình, thông qua 

quá trình liên kết giữa thị giác và thính giác và nghĩa là không có sự phát âm 

trung gian, theo đó mà người đọc có khả năng hiểu sâu, nắm vững nội dung 

văn bản. 

Đọc mang tính nghệ thuật: Hình thức này không phải là mục đích của 

nhà trường mà chỉ nên khuyến khích những học sinh có năng khiếu tự vươn 

mình lên bởi đơn giản năng khiếu không phải ai cũng có sẵn và không thể bắt 

người ta xúc động khi không có sự nhạy cảm và tinh tế trong lòng. 

Theo GS.TS Nguyễn Thanh Hùng, không nên nhầm lẫn giữa đọc diễn 

cảm với đọc nghệ thuật bởi vì nghệ thuật được hiểu ở phạm trù quá rộng lớn. 

Nếu hiểu nghệ thuật là đọc có kèm theo cử chỉ, nét mặt, điệu bộ thì càng xa 

rời với đọc - hiểu trong nhà trường mà chỉ hợp với sân khấu. 

1.1.2. Về bản chất đọc - hiểu 

Tác phẩm văn học luôn kích thích người đọc ở những điều bí mật trong 

cuộc sống. Người nghệ sĩ đi từ hiện thực cuộc sống để sáng tạo nên hình 

tượng văn học. Người đọc lại đi từ hình tượng nghệ thuật trong tác phẩm để 

liên tưởng và tượng tượng để hiểu đúng hiểu hay về cuộc đời làm phong phú 

thêm giá trị tác phẩm. 
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Trong đời sống văn học không ít sự tiếp nhận sáng tạo của bạn đọc đã 

mang lại cho tác phẩm những giá trị tươi mới đầy lý thú. Những giá trị tươi 

mới này không phải hình thành trong một sớm một chiều mà phải cả một thời 

gian trải nghiệm nghiêm túc như trường hợp nhà phê bình Hoài Thanh sau hai 

mưoi năm mới phát hiện ra bản chất  anh hùng trong con người Từ Hải trong 

Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. 

Đọc - hiểu văn chương không đơn giản chỉ là hoạt động của con mắt là 

sự hiểu nghĩa đơn thuần. Dù ở mức độ thấp của sự đọc như đọc lướt, đọc qua 

hoặc ở mức độ cao hơn là đọc kĩ, đọc sâu đều là một dạng lao động cật lực và 

độc lập. Phải đọc bằng cả vốn văn hoá, bằng cả trái tim  mới chuyển mã văn 

bản nghệ thuật thành bức tranh đời sống. 

Không một tác phẩm văn học nào lại chỉ chứa một dấu hiệu đơn lẻ để 

sản sinh ra một tầng ý nghĩa thuần tuý, bởi vậy đọc - hiểu một tác phẩm 

không chỉ là gợi ra và cảm thông được sự diễn đạt của ngôn ngữ mà phải phân 

tích khám phá chiều sâu của tác phẩm mới thấy được hình thức nghệ thuật 

độc đáo mang tính thẩm mĩ của tác phẩm và ý vị nhân sinh của tác giả gửi 

gắm trong đó. 

Đọc - hiểu là quá trình lao động vừa gian khổ vừa lý thú. Người đọc 

vừa phải huy động sự tham gia của các phẩm chất trí tuệ, đặc biệt khả năng tri 

giác ngôn ngữ để hiểu các tầng bậc, ý nghĩa trong không gian chữ nghĩa của 

tác phẩm mà còn phải thức tỉnh, khơi gợi trong những khả năng liên tưởng, 

tưởng tượng giữa những tri thức vốn có của mình và cái được thể hiện trong 

tác phẩm để mà hiểu, mà chia sẻ đồng cảm. Đó cũng có nghĩa là đồng sáng 

tạo với tác giả trên từng trang sách, từng mảnh đời, từng số phận nhân vật. 

Đọc văn chương dù dưới hình thức nào hoặc đơn giản hoặc phức tạp thậm chí 

là giải trí cũng đòi hỏi sự đắm mình vào tác phẩm để mà hiểu, nắm vững từng 

từ, từng câu, từng đoạn nhằm tái tạo được thế giới hình tượng trong tác phẩm 
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dưới dạng kí hiệu bằng bằng con chữ trong một kết cấu vẫy gọi của một đề án 

tiếp nhận thành bức tranh thẩm mĩ có sức hút diệu kỳ. 

Đọc - hiểu văn chương dù dưới hình thức nào cũng chung mục đích là 

đích là để hiểu văn, hiểu chiều sâu của giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật và 

giá trị tư tưởng độc đáo của tác phẩm. Đó là nét bản chất có tính khu biệt giữa 

đọc - hiểu tác phẩm văn chương và hoạt động đọc đại trà khác. 

Đọc - hiểu đòi hỏi cao hơn so với việc đọc thông thường. Đích của đọc 

- hiểu là phải đọc ra giọng điệu chủ đạo của tác giả toát lên từ văn bản nghệ 

thuật. Bởi giọng điệu ấy chứa năng lƣợng thẩm mĩ, thể hiện tài năng nghệ 

thuật độc đáo của tác giả.  

Đọc - hiểu một tác phẩm văn chương bao giờ cũng gắn với việc “Xác 

định hệ quy chiếu, ý nghĩa của những dấu hiệu nghệ thuật, xác định độ dôi có 

tính khác biệt trƣớc hết là về mặt hình thức so với hệ quy chiếu thông thƣờng 

của đời sống đƣợc thể hiện trong tác phẩm” [14, tr.194]. 

1.1.3. Nội dung đọc - hiểu trong giờ dạy tác phẩm văn chƣơng  

Quá trình phân tích bản chất, cơ sở khoa học và nghệ thuật của hoạt 

động đọc - hiểu đã đồng thời cho ta thấy rõ nội dung đọc - hiểu trong nhà 

trường. Đó là quá trình kích hoạt học sinh tham gia vào việc vừa đọc vừa 

tìm hiểu văn bản theo mục tiêu cụ thể của phần văn học vừa là mục tiêu 

chung của bài học Ngữ văn. “Giảng nghĩa, bình văn cũng là đọc - hiểu, 

nhƣng đó là đọc - hiểu của ngƣời dạy, còn đọc - hiểu của ngƣời học sẽ là 

chiếm lĩnh văn  học bằng đối thoại, lấy câu hỏi do thày thiết kế làm 

phƣơng tiện”. [6, tr.5]. Như vậy khái niệm đọc - hiểu mang tính định 

hướng dạy học cụ thể hơn, tích cực hơn so với khái niệm tìm hiểu, phân 

tích trong các giáo án truyền thống. 

Tiếp nhận là một hoạt động tạo nghĩa của người đọc vì vậy khi chưa có 

hoạt động đọc thì tác phẩm văn học chỉ tồn tại như một mô hình nghệ thuật. 
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Tác phẩm văn học chỉ thực sự có sự sống và có ý nghĩa khi bạn đọc biến nó 

thành sự kiện trong tâm hồn mình. Nói một cách khác là dạy đọc - hiểu là quá 

trình hoá tâm lý và hoạt động nhận thức của người học để từ đó họ tìm thấy 

sự liên thông, kết nối thế giới hình tượng nghệ thuật trong tác phẩm và thế 

giới quan của tác giả. Từ đấy mô hình tiềm năng trong tác phẩm được hình 

dung thành bức tranh cuộc sống. 

1.1.4. Kỹ thuật đọc - hiểu  

“Sự tiếp xúc ban đầu với tác phẩm khi đọc văn bao giờ cũng là sự 

truyền đạt và chế ngự để tiến tới kĩ thuật đọc văn bản gồm những kĩ năng đọc 

gắn liền với việc hiểu biết ý nghĩa của những dấu hiệu - đặc điểm nghệ thuật 

nhất định trong chức năng nghệ thuật của chúng” [23, tr.65]. Hiểu rõ chức 

năng của các phương tiện trình bày nghệ thuật cũng như năng lực nắm vững 

những hiểu biết chính và tầm quan trọng của cách thức thể hiện tác phẩm với 

nội dung sẽ là bước khởi đầu tốt cho việc dạy kĩ thuật đọc. 

Kỹ thuật đọc bao gồm: tốc độ đọc và tính đúng đắn của sự đọc. Cụ thể 

hơn là kỹ thuật phát âm, nhịp điệu, ngữ điệu, giọng điệu giúp học sinh ghi 

nhớ văn bản được thuận lợi. 

Đọc - hiểu đi kèm với đọc bộc lộ để trình bày kết quả cảm hiểu của 

mình. Mỗi mức độ hiểu được thể hiện bằng một mức độ đọc nhất định. Trước 

hết dạy học sinh cách đọc đúng. 

Đọc đúng tập trung ở hai khía cạnh: đọc đúng âm và đúng thể loại đặc 

trưng của tác phẩm. Đúng âm, đúng ngữ pháp tức là biết ngắt nghỉ lấy hơi 

theo quy tắc chính tả tiếng Việt. Dấu câu trong nhiều trường hợp được coi 

như một phương tiện biểu hiện nghĩa, một hình thức tu từ tạo nên ý tại ngôn 

ngoại trong văn bản. Ví dụ trong bài thơ Nhàn của  Nguyễn Bỉnh Khiêm cần 

hướng dẫn cho học sinh cách đọc với giọng thong thả, cần chú ý đến sự biến 

đổi trong cách ngắt nhịp để ngắt giọng cho đúng:  
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Ví dụ: 

Một mai/ một cuốc/ một cần câu(2/2/3) 

Ta dại / ta tìm nơi vắng vẻ (2/5) 

Ngƣời khôn/ ngƣời đến chốn lao xao (2/5) 

Đọc đúng để thấy cái ung dung tự tại, cái thâm trầm hóm hỉnh pha chút 

mỉa mai của một cốt cách thanh cao tự thân tự tại không bị xui khiến vào 

vòng danh lợi. 

Kỹ thuật đọc không chỉ là động tác mắt nhìn, miệng đọc mà là cả một 

khoa học, một sự lao động tinh thần sáng tạo, có sự phối hợp của các cơ quan 

thu nhận: thị giác, thính giác, bộ phận phát âm và cao hơn nữa là sự liên 

tưởng, tưỏng tưởng của hoạt động tư duy. Ngoài ra còn có tư thế đọc, không 

gian đọc... tạo nên sự đúng đắn của việc đọc và tiến tới đích là đọc hay. “Đọc 

hay là biết đọc xuyên tầng ngôn ngữ để thấy ý tƣởng đằng sau, là bƣớc vƣợt 

qua tự nhiên ranh giới ngôn ngữ và văn học từ thông tin nội dung bề mặt đến 

thông tin nội dung bề sâu” [24, tr.20]. Đọc hay là phải biết phối hợp đọc đúng 

với việc tái tạo giọng điệu của tác phẩm trong những thể loại, phương thức 

khác nhau của văn bản. Đọc đúng và đọc hay theo đặc trưng thể loại của văn 

bản sẽ khiến cho tác phẩm xao động tình người trong sự chia sẻ, hân hoan cái 

giọng điệu gần như nửa dấu kín, lại như vừa lộ ra trong tác phẩm mà không 

phải ai cũng nắm bắt được cũng nắm bắt được. Ví dụ với đọc - hiểu truyện 

ngắn hiện đại theo giáo sư Nguyễn Thanh Hùng “Phải có cách nhìn trong đó 

bao gồm sự định hƣớng và mức độ am hiểu bắt đầu bằng từ sự tiếp cận rồi 

phân tích đến cắt nghĩa và bình giá nhận định tác phẩm... Chữ mở đầu và câu 

văn thứ nhất của truyện ngắn là câu văn thao túng toàn bộ sự định hƣớng 

phát triển của ngƣời đọc. Nó chứa chất và châm ngòi, nó là sự đặt nền móng 

thận trọng và gian nan. Câu văn mở đầu truyện ngắn là câu văn chân thực 

nhất vì nó nảy sinh trong khoảnh  khắc sáng tạo, thể hiện mong ƣớc sôi sục 

nhất...” Với thơ: “Với thi pháp thơ không thể quên đƣợc nhịp điệu... Nhịp 
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điệu giúp ngƣời ta nhận rõ giá trị sự kiện, nội dung cuộc sống và chất lƣợng 

thời gian. Với nhịp điệu không còn là hình thức trừu tƣợng bên ngoài mà là 

chất lƣợng cuộc sống thâm nhập vào không gian, thời gian làm cho hiện thực 

cụ thể hơn” [20 tr. 62]. 

Dạy học sinh theo phương thức đọc - hiểu là biểu hiện rõ nét nhất của 

việc “Đổi mới phương tức dạy và học, nằm phát huy tư duy sáng tạo và năng 

lực tự học của học sinh”. 

Đọc - hiểu văn bản không chỉ là hoạt động chiếm lĩnh kiến thức của 

riêng phân môn Văn học mà còn là đầu mối cho việc vận dụng và liên thông 

kiến thức đối với phân môn Tiếng Việt và Tập làm văn. 

Theo yêu cầu của dạy học mới, người giáo viên phải là người có được 

năng lực đọc - hiểu nhất định. Năng lực đọc - hiểu bao gồm các năng lực cảm 

nhận, lí giải, thưởng thức, ghi nhớ và đọc nhanh. Trong đó năng lực lý giải là 

quạn trọng nhất. Hệ thống văn bản được lựa chọn trong sách giáo khoa cùng 

với những hướng dẫn về phương pháp về phương pháp giảng dạy cho giáo 

viên đều nhằm đến một mục đích đó là: Thực hiện việc đào tạo năng lực đọc - 

hiểu, qua đó vừa cung cấp tri thức văn học (lịch sử, lí luận văn học), văn hoá 

dân tộc, vừa giáo dục tư tưởng, tình cảm, vừa rèn luyện kĩ năng đọc mà học 

sinh có thể mang theo suốt cuộc đời sau khi tốt nghiệp THPT, để có thể đọc - 

hiểu nhiều loại văn bản thông dụng trong cuộc sống.   

1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN 

1.2.1. Khảo sát thực trạng việc hƣớng dẫn học sinh đọc - hiểu các văn bản 

đọc thêm theo đặc trƣng loại thể trong SGK Ngữ văn 10  THPT 

Chương trình Ngữ văn 10 THPT có biên soạn chương trình đọc thêm 

bắt buộc. Phần đọc thêm này được trình bày theo hệ thống thể loại, kết hợp 

với tiến trình lịch sử văn học và có thời lượng riêng. Đây là chương trình bắt 

buộc học sinh phải chuẩn bị kiến thức ở nhà, lên lớp giáo viên hướng dẫn bài 

theo đặc trưng loại thể và yêu cầu về mặt nội dung.  
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Có thể nói chương trình đọc thêm Ngữ văn 10 nhằm hướng tới khả 

năng tự học của học sinh là cơ bản đồng thời giúp học sinh thấy được tính 

chất đa dạng và phong phú của nền văn học Việt Nam và thế giới. Giúp học 

sinh biết cách đọc - hiểu nhiều văn bản khác nhau. Văn chương không những 

được nhìn nhận từ bản chất thẩm mĩ mà còn được xem xét trong bản chất văn 

hoá, không những bồi dưỡng về kiến thức mà còn giúp học sinh có thể vận 

dụng vào đời sống. 

Từ ánh sáng của lí thuyết tiếp nhận và lý thuyết đọc - hiểu của học sinh 

PTTH và quan điểm mới về phương pháp dạy học văn đã trình bày, chúng tôi 

đã khảo sát thực trạng dạy các văn bản đọc thêm theo hướng đọc - hiểu ở 

trường THPT. 

- Mục đích khảo sát 

Tìm hiểu thực tiễn hướng dẫn đọc - hiểu các bài đọc thêm theo loại thể, 

cụ thể là việc hướng dẫn của giáo viên và việc cảm thụ cũng như quá trình tự 

học của các em với các văn bản đọc thêm. 

Từ đó tìm ra giải phấp để phát huy những điều đã đạt được và khắc 

phục những hạn chế còn vướng mắc trong việc hướng dẫn đọc - hiểu những 

văn bản đọc thêm theo loại thể trong SGK Ngữ văn 10 THPT hiện nay. 

- Nội dung khảo sát 

Luận văn tập trung khảo sát hai yếu tố: 

+ Thực tế việc hướng dẫn học sinh đọc - hiểu theo đặc trưng loại thể 

đối với văn bản đọc thêm trong sách giáo khoa Ngữ văn 10 THPT. 

+ Việc tiếp nhận các văn bản đọc thêm theo hướng đọc - hiểu theo đặc 

trưng loại thể của học sinh lớp 10 THPT. 

-  Địa bàn, thời gian khảo sát   

+ Một số giờ hướng dẫn đọc - hiểu văn bản đọc thêm Ngữ văn 10 ở 

trường THPT Cẩm Phả, THPT Lê Hồng Phong, thuộc tỉnh Quảng Ninh. 
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Thời gian khảo sát từ tháng 9 năm 2007 đến tháng 5 năm 2008. 

-  Phương pháp khảo sát  

+ Quan sát (dự giờ). 

+ Trò chuyện trao đổi với giáo viên học sinh.  

+ Phiếu điều tra. 

Sau đây là kết quả khảo sát: 

1.2.1.1. Khảo sát về tình hình dạy học (18 GV) 

- Hình thức yêu cầu: Chúng tôi đưa ra câu hỏi. 

Anh (chị) gặp những khó khăn và thuận lợi gì trong quá trình hướng dẫn 

học sinh đọc - hiểu theo đặc trưng loại thể đối với các văn bản đọc thêm  

trong SGK Ngữ văn 10 THPT? 

Kết quả khảo sát:  

Thuận lợi Khó khăn 

Thái độ HS 
Tài liệu 

tham khảo 

Thời gian phân phối 

cho bài giảng 

Học sinh đọc và  

soạn bài ở nhà 

Quan tâm 
Không 

quan tâm 
Ít Nhiều Hợp lý 

Chưa  

hợp lý 
Tốt Chưa tốt 

12/18 6/18 13/18 5/18 3/18 15/18 4/18 14/18 

 - Hiện nay anh (chị) áp dụng những phương pháp nào khi hướng dẫn 

học sinh đọc - hiểu theo đặc trưng loại thể đối với các văn bản đọc thêm trong 

Ngữ văn 10 THPT?  

Tổng số giáo viên Các phƣơng pháp dạy  học Số lƣợng ý kiến 

18 

GV thuyết trình, HS lắng 

nghe ghi chép 
3 

Giáo viên hướng dẫn đọc 

sáng tạo, tái hiện, gợi tìm 

theo đặc trưng loại thể 

4 

Câu hỏi nêu vấn đề giúp học 

sinh hình thành nhận định 
5 

Tất cả các phương án trên 6 
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1.2.1.2. Khảo sát kết quả điều tra thực trạng đọc - hiểu các bài đọc thêm 

(xét hoạt động đọc là chính) 

Sau đây là kết quả khảo sát: 

Tên trƣờng 

THPT 

Tổng 

số 

100 

Khi soạn bài Trong giờ học Khi về nhà học bài 

Không 

đọc 

Đọc 

qua 

Đọc 

1-2 

lần 

Không 

đọc 

Đọc 

đầu 

Đọc 

cuối 

Đọc 

qua 

Không 

đọc 

Đọc 

thuộc 

Cẩm Phả 100 20 20 60 10 80 10 20 20 60 

Lê Hồng Phong 100 50 40 10 30 50 20 20 30 50 

1.2.1.3. Khảo sát hình thức tự học của học sinh 

Hình thức: đưa ra câu hỏi 

- Em thường xuyên sử dụng  hình thức tự học nào đối với bài đọc thêm? 

Kết quả: 

Tổng số 

học sinh 

Đọc lại 

bài giảng 

trong 

SGK 

Đọc sách 

và tài liệu 

tham 

khảo 

Lập hồ 

sơ học 

tập 

Làm bài 

tập nghiên 

cứu, tiểu 

luận 

Đọc 

trƣớc bài 

giảng ở 

nhà 

Phân loại 

bài tập bài 

học 

100 10% 4% - - 6% - 

1.2.2. Nhận xét kết quả khảo sát 

Thực tế cho thấy, mặc dù các cấp học nhất là cấp THPT đã tiếp cận 

được những quan niệm đổi mới phương pháp dạy học, song tình hình dạy 

theo hướng đọc - hiểu theo đặc trưng loại thể, đặc biệt là đối với các bài đọc 

thêm còn gây cho chúng ta nhiều trăn trở về quá trình giảng dạy của giáo viên 

và chất lượng học tập của học sinh. Hầu như những giờ hướng dẫn đọc - hiểu 

theo đặc trưng loại thể  đối với các văn bản đọc thêm vẫn nằm ngoài quỹ đạo 

của công cuộc đổi mới. Giáo viên và học sinh vẫn còn nhiều  quan niệm và 

vướng mắc như sau:  
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1.2.2.1. Với giáo viên  

- Tồn tại xu hướng những bài đọc thêm nên “không quan trọng”, do vậy 

giáo viên thường xem nhẹ hoặc giảng dạy qua loa dẫn dến thái độ ỷ lại, lười 

biếng của học sinh. 

- Đọc chỉ như một công việc mở đầu gây không khí cho giờ dạy học tác 

phẩm nên việc đọc chỉ diễn ra đầu giờ. 

- Những tác phẩm quá dài, giáo viên sợ chiếm nhiều thời gian trên lớp 

nên chỉ đọc những câu văn, câu thơ có chứa nội dung kiến thức phục vụ cho 

việc khai thác giá trị nội dung hoặc yêu cầu học sinh đọc ở nhà mà không 

kiểm soát được. 

Việc làm trên vô tình đã không tôn trọng tính chỉnh thể của hình tượng 

nghệ thuật trong cấu trúc trọn vẹn của tác phẩm gây không ít những lệch lạc 

trong cảm thụ và tiếp nhận tác phẩm văn chương là thông qua con đường đọc. 

Đọc với tư cách là một phương thức tiếp nhận, nó không đơn giản là chỉ gây 

không khí hoặc rèn luyện kĩ năng như quan niệm cũ trước đây. Bên cạnh đó 

việc không đi từ đặc trưng loại thể của văn bản sẽ khiến người dạy định 

hướng sai cách tiếp nhận mà đã sai cách tiếp nhận tức là xa dần bản chất của 

môn nghệ thuật này. Nguyên nhân chính là bản thân một bộ phận giáo viên 

còn lúng túng bởi vốn kiến thức còn hạn chế đối với một số thể loại mới được 

đưa vào chương trình SGK như thơ Hai - cƣ, Tựa, Bình sử. 

1.2.2.2. Những vướng mắc và nguyện vọng của học sinh trong việc đọc -

hiểu văn bản đọc thêm theo đặc trưng  loại thể  

- Chưa hiểu rõ về cách thức đọc - hiểu  

- Chưa hiểu rõ về đặc trưng của một số thể loại mới  

- Chưa nhận ra nét tương đồng và khác biệt giữa các thể loại để từ đó 

có sự so sánh đối chiếu giúp các em dần có một nhãn quan rộng lớn về văn 

học thế giới mà văn học dân tộc chỉ là một bộ phận. 

- Các em gặp khó khăn trong việc so sánh giữa các thể loại đề tài giữa 

các nền văn học nước ngoài với nhau như thơ Hai cư (Nhật Bản), thơ Đường  



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 

27 

luật (Trung Quốc) để từ đó phát hiện ra sự tương đồng loại hình, quan hệ ảnh 

hưởng văn học, hay sự khác biệt do bản chất văn học. 

* Một vài đề nghị của các em  

- Đặc trưng về thể loại cần được các thày cô giảng giải kĩ hơn nữa.  

- Muốn được đọc kĩ văn bản trên lớp. 

- Muốn được nghe thày cô giảng giải về nội dung và ý nghĩa của văn 

bản đọc thêm một cách dễ hiểu, sâu sắc hơn. 

- Muốn được tham gia phát biểu ý kiến riêng của mình.  

- Muốn được các thày cô đa dạng hoá các kiểu bài tập đối những bài 

đọc thêm để gây hứng thú cho các em. 

Do điều kiện chủ quan và khách quan nên việc khảo sát của chúng tôi 

chưa được tiến hành đầy đủ và kĩ lưỡng. Địa bàn khảo sát chỉ thu hẹp ở một 

số trường THPT trên địa bàn thị xã Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh. Nội dung, 

cách thức khảo sát chưa thật phong phú. Vì vậy những kết quả khảo sát chưa 

phải là toàn bộ tình hình hướng dẫn học sinh đọc - hiểu văn bản đọc thêm 

trong SGK Ngữ văn 10 theo đặc trưng loại thể ở trường THPT hiện nay. Tuy 

vậy, đó cũng là những căn cứ xác thực nhất giúp chúng tôi nhận thấy một số 

vấn đề cấp bách đang được đặt ra, đó là:  

- Cần phải làm gì để khơi dậy hứng thú học tập đối với các văn bản đọc 

thêm của học sinh? 

- Trong giờ hướng dẫn đọc - hiểu các văn bản đọc thêm theo đặc trưng 

loại thể có gì  khác so với giảng văn trước đây? 

- Trong giờ  hướng dẫn đọc - hiểu văn bản đọc thêm, thày trò tiến hành 

những hoạt động gì? 

- Làm sao để  mỗi giờ đọc - hiểu văn bản đọc thêm theo loại thể đọng 

lại ở học sinh một ấn tượng sâu sắc gì đó?  

Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết những vấn đề đặt ra ở trên trong 

chương sau. 
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Chƣơng 2 

HƢỚNG DẪN HỌC SINH ĐỌC - HIỂU  

VĂN BẢN ĐỌC THÊM THEO ĐẶC TRƢNG LOẠI THỂ  

TRONG SGK NGỮ VĂN 10 THPT 

2.1. LOẠI THỂ VĂN HỌC VÀ VIỆC DẠY LOẠI THỂ TRONG NHÀ TRƢỜNG 

2.1.1. Khái niệm cơ bản về loại thể  

Có thể nói lịch sử phân chia loại thể cho đến nay còn tồn tại nhiều quan 

niệm và có thể nói là rất phức tạp. 

Nếu nhìn loại thể như đặc trưng cho hình thức phương cách thể hiện 

cho từng nền văn học ở mỗi thời kì ta dễ thấy thể loại phụ thuộc vào hai yếu 

tố ngôn ngữ và tư tưởng . Nói như vậy không có nghĩa là loại thể chỉ thiên về 

hình thức mà thực chất “trong bất kì một hoạt động nào có tính quy luật nó là 

sự thống nhất giữa nội dung và hình thức, mà trong đó vai trò của nội dung là 

chủ yếu” (Từ điển Thuật ngữ văn học, M.1974, tr.82). 

Cùng với thời gian và quá trình nghiên cứu quan niệm về loại thể cũng 

được bổ sung hoàn chỉnh hơn. Năm 1986, nhóm tác giả Trần Đình Sử, 

Phương Lựu, Nguyễn Phương Nam đưa ra quan niệm của họ trong cuốn Lí 

luận văn học: “Thể loại tác phẩm văn học là khái niệm quy luật loại hình của 

tác phẩm, trong đó ứng với một nội dung nhất định có một loại hình thức nhất 

định, tạo cho tác phẩm một hình thức tồn tại chỉnh thể”. 

2.1.2. Nhu cầu và yêu cầu của việc dạy học tác phẩm theo loại thể trong 

nhà trƣờng 

2.1.2.1. Nhu cầu của việc dạy học tác phẩm theo loại thể  

 Chúng ta đã biết rằng, bản chất của quá trình  dạy học văn còn là quá 

trình phát triển năng lực tiếp nhận văn học. Phát triển năng lực tiếp nhận của 

học sinh là hạt nhân của quá trình dạy học.  

Dạy học hiện đại trả người học về vị trí chủ thể của nó. Người học với 
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mọi hoạt động để chủ động tự giác, tích cực, tự lực. Điều quan trọng ở đây là 

khắc phục được sự lệ thuộc trong tư duy. Cá tính sáng tạo của người học sinh 

trong tiếp văn học được tôn trọng, khác xa lối dạy áp đặt của Giảng văn ngày 

trước: thày giảng, trò nghe. GS Phan Trọng Luận đã thể hiện ra ở 8 hoạt động 

của năng lực tiếp nhận trong đó GS đặc biệt chú trọng tới năng lực nhận biết 

loại thể để định hướng hoạt động tiếp nhận. Điều đó xuất phát từ nhu cầu 

cũng như năng lực tiếp nhận của học sinh đối với môn học này. 

Có thể nói hình thành năng lực này có vị trí đặc biệt trong nhà trường 

Việt Nam. Vì nhiều năm nay vấn đề nhận biết loại thể không được đặt ra 

trong giáo trình Phƣơng pháp dạy học Văn cũng như trong đời sống nhà 

trường. Tình trạng giáo viên cứ thấy thơ là dạy trữ tình và cứ thấy truyện là 

dạy tự sự. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chán học văn của học 

sinh và chán dạy văn của thày vì đi chệch bản chất nghệ thuật của môn học 

đặc biệt này. 

Năng lực nhận biết loại thể để để định hướng hoạt động tiếp nhận là 

một năng lực nhạy cảm phát hiện ra “chất của loại ở trong thể”. Đó là những 

tác phẩm mà giữa hình thức và nội dung không hoàn toàn thống nhất. 

Ở đây chúng tôi đang đề cập đến một vấn đề không mấy dễ dàng nếu 

không thay đổi cách nghĩ, cách nhìn vào tình trạng dạy học văn hiện nay. Bài 

thơ nào cũng dạy từ đầu đến cuối, hết đoạn một sang đoạn hai, không cần biết 

nó thuộc loại thơ gì? Tự sự hay trữ tình? Cảm hứng sáng tạo của nhà thơ bắt 

đầu từ đâu? Giáo viên không cần biết, miễn là không bỏ sót đoạn nào để khỏi 

cháy giáo án. Thật ra dạy học văn hiện đại là công việc kích thích tưởng 

tượng và liên tưởng và chúng ta không quên rằng văn học còn có một chức 

năng quan trọng là giải trí. Mọi chức năng khác đều phải qua chức năng thẩm 

mĩ chủ yếu và quan trọng nhất ở đấy là cảm xúc thẩm mĩ. Đúng như ý kiến 

của Lênin trong “Bút kí triết học”: “Không có cảm xúc thì không và không 
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bao giờ con ngƣời có khát vọng đi tìm chân lí”.  Làm thế nào để việc dạy  học 

văn thực sự có hứng thú của một giờ dạy học nghệ thuật ? Ngoài những 

nguyên nhân đã nêu ở trên chúng ta không thể  nào không hình thành cho 

người dạy và người học năng lực nhận biết loại thể để định hướng tiếp nhận. 

Tác phẩm này là thơ hay văn? Điều đó dễ nhận ra hình thức cấu trúc 

thể tài của nó. Nhưng chất của nó là trữ tình hay tự sự, hay là giàu kịch tính? 

Và nếu như vậy, định hướng tiếp nhận thế nào? Dùng phương pháp nào? Biện 

pháp nào? Câu hỏi và thiết kế bài giảng ra sao? Bằng cách nào để tạo tâm thế? 

Nên khởi động và kết thúc giờ dạy học này như thế nào cho nghệ thuật?... 

Đây là cả vấn đề vừa nghệ thuật vừa khoa học mà người nghệ sĩ sư phạm văn 

khi đứng lớp phải đương đầu. Đơn giản hoá vấn đề loại và thể trong trong dạy 

học văn là chúng ta dễ xa vào công thức phiến diện nhàm chán như tìm chủ đề, 

chia đoạn, phân tích ý 1, ý 2... rồi tiểu kết, tổng kết. 

Khi có năng lực nhận biết loại thể, ta định hướng rất nhanh cách thức, 

con đường tiếp nhận. Chẳng hạn khi dạy truyện ngắn Mảnh trăng cuối rừng, 

nếu không có năng lực nhận biết chất trữ tình lãng mạn ở đây thì công việc 

dạy học chỉ đi sâu vào phân tích: nhân vật Nguyệt, tập thể nữ thanh niên xung 

phong... Nhưng nếu nhận ra tác phẩm này tuy là văn xuôi, là truyện ngắn  

nhưng tràn đầy vẻ đẹp trữ tình lãng mạn giàu chất thơ thì ta không thể tiếp  

nhận đi theo con đường phân tích nhân vật được mà phải theo bƣớc tác giả. 

Cấu trúc bài giảng sẽ đi theo một cấu trúc nghệ thuật: 

- Tên tác phẩm: Mảnh trăng cuối rừng. Mảnh trăng chứ không phải là 

vầng trăng...? Sau lần tái bản tác giả thêm hai chữ cuối rừng kéo theo bao 

nhiêu vẻ đẹp của một thời chiến chinh trận mạc nơi rừng già Trường Sơn 

ngày nào? 

- Tình huống của cuộc đuổi bắt giữa tình yêu và số phận... tràn đầy vẻ 

đẹp lãng mạn giàu chất thơ?  
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- Bối cảnh tràn đầy vẻ đẹp lãng mạn: Nguyệt, Lãm, tập thể nữ thanh 

niên xung phong ? 

- Vẻ đẹp lãng mạn lạc quan của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. 

Khi xác định tác phẩm này là truyện ngắn trữ tình lãng mạn giàu chất 

thơ, ta sử dụng phương pháp đọc sáng tạo, biện pháp đọc diễn cảm, so sánh 

với những hình ảnh trong thơ chiến tranh để làm rõ những vẻ đẹp đó. Tăng 

cường những câu hỏi hình dung tưởng tượng... 

Nói như tác giả Nguyễn Viết Chữ: 

“Không xác định rõ “chất của loại trong thể”, khi thấy thơ ta dạy thơ 

trữ tình, khi gặp truyện, ta dạy theo tinh thần văn xuôi tự sự. Bệnh công thức 

cứng nhắc, bệnh dập khuôn máy móc, bệnh xã hội học dung tục... đều sinh ra 

từ đó. Xa rời bản chất loại thể của tác phẩm, thực chất là xa rời tác phẩm cả 

về linh hồn và thể xác. Vì khi ngƣời nghệ sĩ phải để tác phẩm ở dạng này hay 

dạng kia, không phải hoàn toàn do anh ta muốn mà là do sự hợp lƣu cộng 

hƣởng của giai điệu cuộc sống và giai điệu tâm hồn nghệ sĩ ở anh và nhiều 

yếu tố khác nữa. Một nhà văn Mĩ đã nói rằng “Không phải tôi viết đâu, đấy 

là mùi cá tôm ở vùng biển Sanfransicô nó phả vào trang sách đấy. Giai điệu 

của sóng trong các bài thơ về sông biển... cũng nhƣ “tạng” ngƣời nghệ sĩ 

trong từng tác phẩm của họ... Chúng ta không yên tâm với cách dạy học văn 

và hƣớng dẫn học văn hiện nay”. 

Năng lực nhận biết loại thể giúp ta định hướng việc tiếp nhận với 

những phương pháp biện pháp thích hợp, khắc phục được sự áp đặt tuỳ tiện, 

đi đúng được bản chất của  môn văn và bản chất của việc dạy học văn. 

2.1.2.2. Yêu cầu của việc dạy học văn theo loại thể  

Ngay từ những năm 70 của thế kỉ XX, các nhà  khoa học về phương pháp 

đã ý thức được rằng: “Giảng dạy tác phẩm văn chƣơng theo đặc trƣng loại thể 

chính là một phƣơng diện lớn của việc giảng dạy tác phẩm trong sự thống nhất 

giữa hình thức với nội dung, một sự giáo dục đi đúng với quy luật và bản chất 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 

32 

của văn học đồng thời đảm bảo hiệu quả giáo dục cao nhất” [41, tr. 44]. Tiếp 

thu tinh thần đó, chương trình và SGK Ngữ văn 10 đã được các nhà soạn sách 

xây dựng theo nguyên tắc giới thiệu nền văn học như một hệ thống thể loại và 

lấy thể loại làm đơn vị bài học. Cuốn “Tài liệu đổi mới phương pháp dạy học 

môn Ngữ văn THPT” do Bộ Giáo Dục và Đào tạo ban hành tháng 7 năm 

2003 cũng nói rõ về cách thức lựa chọn văn bản trong chương trình và SGK 

mới như sau: “Lựa chọn văn bản - tác phẩm theo thể loại và tổ chức dạy học 

theo đặc trƣng thể loại. Căn cứ vào thành tựu mỗi giai đoạn với hệ thống 

thể loại đã xác định sẽ lựa chọn ra một số vấn đề tri thức đọc văn để trang 

bị cho các em nhƣ là các công cụ giúp học sinh đọc hiểu các văn bản trong 

giai đoạn đó”.  

Cùng với đó là việc giới thiệu một số thể loại mới nhằm giúp học sinh 

có cái nhìn toàn diện hơn về thể loại như: sử , kí, văn bia, tựa... 

Chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn 10 THPT một mặt vẫn tiếp 

tục khẳng định dạy học tác phẩm là chủ yếu, nhưng chỉ lựa chọn những tác 

phẩm tiêu biểu nhất của từng thể loại và một mặt vẫn chú trọng hướng dẫn 

cách thức phân tích tác phẩm văn học. Theo đó, một yêu cầu có tính nguyên 

lý trong dạy học mới đó là dạy học tác phẩm văn chương gắn liền với đặc 

trưng thể loại. Mà hầu hết các văn bản được lựa chọn để học là các tác phẩm 

văn học (hoặc đoạn trích tác phẩm ), vì thế mỗi kiểu văn bản trong chương 

trình Ngữ văn lại thuộc  về một thể loại văn học nhất định. Những hiểu biết về 

thể loại có một ý nghĩa  rất quan trọng không chỉ đối với việc tiếp nhận, phân 

tích các tác phẩm có trong chương trình, mà còn cần thiết cho học sinh đọc 

hiểu được các tác phẩm khác ngoài chương trình. Đọc - hiểu văn bản phải đi 

từ dạng hình thức văn bản để cảm thụ phƣơng thức chiếm lĩnh đời sống, rồi từ 

đó hiểu được nội dung, ý nghĩa, các khía cạnh tư tưởng nghệ thuật mà tác giả 

thể hiện qua văn bản; phải đi từ việc nắm bắt và sử dụng những thông tin có 

ngay trong văn bản (có ý kiến cho đây là hoạt động đọc hiểu cấu trúc văn 
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bản) đến những thông tin có ngay trong bài (đọc hiểu nội dung văn bản), rồi 

cao hơn là khái quát liên hệ giữa những cái mà học sinh đã học với thế giới 

bên ngoài (đọc - hiểu ý nghĩa văn bản). Do vậy “Đọc gắn liền với những đặc 

điểm của phƣơng thức biểu đạt, gắn với ngữ cảm với ý thức về việc nhận diện 

kiểu loại văn bản. Việc xác định đặc trƣng thể loại và kiểu văn bản gắn liền 

với những định hƣớng có tính quy ƣớc của nguyên tắc khai thác giá trị văn 

bản” [14, tr.199]. Như vậy tính chất của đọc - hiểu văn bản sẽ được quy định 

theo nguyên tắc đọc - hiểu văn bản phù hợp với đặc điểm thể loại của văn bản.  

2.2. HƢỚNG DẪN HỌC SINH ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN ĐỌC THÊM THEO 

ĐẶC TRƢNG LOẠI THỂ 

2.2.1. Bảng sắp xếp các bài đọc thêm trong  chƣơng trình cơ bản Ngữ văn 

10 THPT (theo phân phối chƣơng trình THPT môn Ngữ văn - Sở 

giáo dục - Đào tạo Quảng Ninh năm học 2007) 

STT Thể loại Tên văn bản Tuần Thời lƣợng 

1 Truyện thơ -

Văn học dân 

gian Việt Nam 

Lời tiễn dặn (trích Tiễn dặn ngƣời 

yêu) - dân tộc Thái 

10 5 - 10 phút 

2 Thơ Đường 

luật (văn học 

Việt Nam) 

- Vận nước (Quốc tộ) - Pháp Thuận 

- Cáo bệnh bảo mọi người (Cáo tật 

thị chúng) - Mãn Giác thiền sư. 

- Hứng trở về (Quy hứng) - Nguyễn 

Trung Ngạn 

15 1tiết 

3 Thơ Đường 

Luật (Văn học 

TQ) 

- Lầu Hoàng Hạc (Hoàng Hạc Lâu) - 

Thôi Hiệu 

- Nỗi oán của người phòng khuê 

(Khuê oán) - Vương Xương Linh 

- Khe chim kêu (Điểu minh giản) - 

Vương Duy 

16 1tiết 
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STT Thể loại Tên văn bản Tuần Thời lƣợng 

4 Thơ 

Hai - cư 

(Nhật Bản) 

Gồm 8 bài thơ của Ba - sô 18 1tiết 

5 Văn bia Hiền tài là nguyên khí quốc gia 

(Trích Bài kí đề danh tiến sĩ khoa 

Nhâm Tuất, niên hiệu Bảo Đại thứ 

ba)  - Thân Nhân Trung 

21 5 - 10 phút 

6 Bình sử 

 

Thái sư Trần Thủ Độ (Trích Đại Việt 

sử kí toàn thƣ) - Ngô Sĩ Liên 

23 5 - 10 phút 

7 TTMinh 

Thanh 

Tào tháo uống rượu luận anh hùng 

(Trích Tam quốc diễn nghĩa) - La 

Quán Trung 

78 5 - 10 phút 

8 Thơ lục bát Thề nguyền (Trích Truyện Kiều) -

Nguyễn Du 

89 5 - 10 phút 

2.2.2. Nhận xét 

Chương trình Ngữ văn 10 nói chung và các bài đọc thêm nói riêng được 

sắp xếp theo thể loại và các thời kì văn học lớn (trong các thời kì văn học, các 

tác phẩm được sắp xếp theo cụm thể loại, theo cụm kiểu văn bản).Việc sắp xếp 

này làm nổi bật vai trò của thể loại - “nhân vật chính” của lịch sử văn học, đồn 

thời phù hợp với việc dạy đọc - hiểu, phân tích văn bản theo đặc trưng thể loại. 

Các văn bản đọc thêm thường được đặt theo cụm thể loại. 

Việc sắp xếp như vậy giúp cho học sinh hiểu rằng đọc - hiểu một sử thi 

khác cách đọc tiểu thuyết (dù cả hai đều là tự sự), cách đọc - hiểu tác phẩm tự sự 

khác cách đọc tác phẩm thơ (tức tác phẩm trữ tình). Tiểu thuyết, thơ, thì cách 

đọc tiểu thuyết, thơ trung đại khác cách đọc hiểu tiểu thuyết, thơ hiện đại. 

 Cùng với hệ thống câu hỏi hướng dẫn học sinh đọc - hiểu thì việc sắp 

xếp như trên chứng tỏ việc chú ý kết hợp cách tiếp cận thi pháp học (đi từ 
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hình thức đến nội dung tác phẩm) và cách tiếp cận lịch sử - xã hội học, cách 

tiếp cận văn hoá học (nhìn văn chương như một nghệ thuật ngôn từ, đồng 

thời là một phương diện văn hoá của một dân tộc, phản ánh cuộc sống lịch sử, 

xã hội, triết học, tôn giáo, tính cách con người, chân dung tinh thần... của dân 

tộc ấy). 

Nhìn vào bảng sắp xếp trên người đọc cũng có thể hình dung ra ý đồ 

của các nhà biên soạn. Đó là mong muốn học sinh có một nhãn quan rộng lớn 

về nền văn học thế giới mà văn học dân tộc chỉ là một bộ phận. Bên cạnh đó 

bước đầu định hướng cho các em ý thức văn học so sánh để học sinh có thể 

đối chiếu với những tác phẩm có quan hệ gần gũi về thể loại đề tài giữa văn 

học Việt Nam và văn học nước ngoài, giữa các nền văn học nước ngoài với 

nhau, phần nào có ý thức về sự tương đồng giữa các loại hình, quan hệ ảnh 

hưởng hay sự khác biệt do bản sắc dân tộc... Ví dụ thơ Đường (Trung Quốc) 

và thơ Việt Nam làm theo thể Đường luật, thơ Đường (Trung Quốc) và thơ 

Hai - cư (Nhật Bản)... 

2.3. HƢỚNG DẪN HỌC SINH ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN ĐỌC THÊM THEO 

ĐẶC TRƢNG LOẠI THỂ 

2.3.1. Truyện thơ 

2.3.1.1. Về thể loại 

- Truyện thơ là thể loại đặc sắc và có số lượng phong phú trong văn 

hoạ dân gian (VHDG) các dân tộc ít người ở Việt Nam và ở các nước Đông 

Nam Á. Có một số truyện thơ tiêu biểu của các dân tộc như: Nam Kim Thị 

Đan, Vƣợt Biển, Nàng Kim Quế (dân tộc Tày), Tiễn dặn ngƣời yêu, Chàng Lú 

- Nàng Ủa (Dân tộc Thái), Út Lót - Hồ Liêu, Nàng Nga - Hai Mối, Chàng Ơm 

- nàng Bồng Hƣơng (dân tộc Mường), Hoàng tử Um Rúp, Chăm Ba Ni (Dân 

tộc Chăm), Sĩ Thạch, Tiêm Tiêu (dân tộc Khơmer)... 

Đặc trưng thể loại: Đúng như tên gọi, truyện thơ là truyện kể dân gian 

tồn tại bằng hình thức thơ ca, thường có quy mô lớn hàng ngàn câu thơ. Nói 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 

36 

đến truyện thơ phải nói đến sự kết hợp hài hoà giữa yếu tố tự sự và yếu tố trữ 

tình, “Là tập đại thành, hợp lƣu giữa truyện cổ tích và thơ ca dân gian”. Kế 

thừa thể loại truyện cổ tích, truyện thơ kể về một câu chuyện có nhân vật với 

các số phận khác nhau trong sự phát triển của cốt truyện, đồng thời truyện 

thơ mang đặc điểm, ưu thế nổi trội của ca dao trữ tình, biểu hiện trực tiếp tư 

tưởng của nhân vật và người kể chuyện. Đặc điểm này không thể có trong 

truyện cổ tích vì truyện cổ tích chỉ biểu hiện tư tưởng tình cảm tác giả dân 

gian một cách gián tiếp. Ngược lại ca dao có thể biểu hiện một cách trực tiếp 

các trạng thái tình cảm vô cùng đa dạng và tinh tế trong tâm hồn con người 

nhưng lại không có được sự hấp dẫn của các sự kiện và dõi theo các bước 

phát triển của số phận con người. Kế thừa và phát triển rực rỡ những ưu thế 

của truyền thống tự sự trữ tình dân gian, truyện thơ các dân tộc đã trở thành 

món ăn tinh thần không thể thiếu, là niềm tự hào chính đáng của nhân dân 

các dân tộc anh em trên đất nước ta. 

2.3.1.2. Hướng dẫn học sinh đọc - hiểu đoạn trích  

LỜI TIỄN DẶN 

(Trích Tiễn dặn ngƣời yêu - truyện thơ dân tộc Thái) 

Từ những đặc trưng trên theo chúng tôi khi giảng dạy giáo viên cần 

chú ý khai thác và giảng dạy thể loại truyện thơ. Qua tìm hiểu, học sinh 

thường không thích học đoạn trích truyện thơ trên có lẽ với một lí do khá dễ 

hiểu vì các em không nắm được nội dung câu chuyện. Không nắm được nội 

dung câu chuyện về tình yêu của hai nhân vật, những khát vọng hạnh phúc và 

cuộc đấu tranh kiên trì quyết liệt của hai người để bảo vệ tình yêu thì làm sao 

cảm nhận nỗi đớn đau khi tình yêu hạnh phúc bị chia lìa.Vì thế không chỉ yêu 

cầu học sinh đọc nội dung truyện ở phần tiểu dẫn, giáo viên cần kể một cách 

sinh động cuốn hút vào những tình tiết diễn biến chính trong cuộc đời của 

nhận vật chính.Tiếc rằng một số giáo viên chúng ta chưa có điều kiện tiếp 
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xúc với toàn bộ tác phẩm tuyệt vời này cả dân tộc Thái. Đồng bào Thái coi 

truyện thơ  Tiễn dặn ngƣời yêu là cuốn sách quý nhất trong mọi cuốn sách vì 

nó thể hiện rất rõ nét cuộc sống và tâm hồn Thái. 

Cần lưu ý cho học sinh tiếp cận với nghệ thuật kể chuyện và biểu đạt 

tâm trạng của nhân vật trữ tình trong đoạn trích. Chú ý đến vị trí của đoạn 

trích trong sự phát triển của cốt truyện. 

A. Hướng dẫn đọc: 

- Hướng dẫn học sinh đọc các chú thích khó có liên quan đến văn hoá 

Thái trong SGK như chú thích (1), (2), (3). 

- Đọc diễn cảm, nhấn giọng ở những câu thơ quan trọng (thường là 

những câu kết thúc mỗi phần): về nội dung, chúng thường thể hiện cô đọng 

cảm xúc, tâm trạng của nhân vật ở “điểm cao trào”, sôi nổi nhất, mạnh mẽ 

nhất; về nghệ thuật, đây là những câu sử dụng dày đặc các phép tu từ đặc sắc 

(như điệp ngữ, điệp từ) vừa tạo nên tính nhạc réo rắt cho câu thơ, vừa góp 

phần đắc lực tạo nên hình ảnh thơ. 

B.Tìm hiểu nội dung: 

Cần theo dõi diến biến tâm trạng của người con trai qua hai phần của 

văn bản. 

Phần 1: Tâm trạng của chàng trai (và của cô gái - qua sự mô tả của 

chàng trai) trên đường tiễn dặn. 

- Chàng trai gọi cô gái là “người đẹp anh yêu” khẳng định tình yêu 

trong chàng trai vẫn còn thắm thiết. Nhưng tình cảm chủ quan đó lại mâu 

thuẫn với sự thực khách quan là cô gái đang: cất bƣớc theo chồng (thậm chí 

đã có con với chồng). 

- Chàng trai có những cử chỉ hành động dường như muốn níu kéo cho 

dài ra giây phút còn được ở bên cô gái trên đường tiễn dặn. 

- Chàng trai cảm nhận được rằng cô gái cũng có chung tâm trạng giống 
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mình: chân bước đi mà đầu còn “ngoảnh lại”, mắt còn “ngoái trông” chàng 

trai; chân càng bước xa thì lòng càng đau càng nhớ, bởi vậy đi qua mỗi cánh 

rừng cô đều coi là cái cớ để dừng lại chờ chàng trai lòng đầy khắc khoải. 

Vậy là hai người cùng trong một cảnh ngộ “tiễn dặn” và cũng đang 

sống trong một tâm trạng day dứt, dùng dằng đầy dằn vặt, đau đớn. Chính vì 

những điểm chung đó mà chàng trai đã rất tự nhiên không thể nào khác được 

kết thúc phần này bằng cách gọi “đôi ta” với ý chí quyết đoàn tụ với nhau (ý 

là ý của riêng chàng trai nhưng quyết tâm là của chung hai người). 

- Câu thơ số 23, 24 vừa kết thúc phần thứ nhất vừa báo hiệu sự đoàn tụ 

về sau của họ ngay vào lúc tưởng như bước sang “mùa đông” cuộc đời. Đây 

là hai câu thơ vừa thực hiện chức năng trữ tình vừa thực hịên chức năng tự sự 

(chuẩn bị cho diễn biến và kết cục về sau). 

Phần 2: Cử chỉ, hành động và tâm trạng của chàng trai lúc ở nhà chồng 

của người yêu. 

- Cử chỉ biểu lộ niềm xót xa cho cô gái khi mới về nhà chồng đã bị 

đánh đập thảm thương. 

- Tiếp đó là tâm trạng vừa xót xa vừa quyết tâm đón cô gái về đoàn tụ 

với mình. Phần hai chỉ có 30 câu thơ, nhưng đoạn bộc lộ tâm trạng và quyết 

tâm này dài đến 22 câu. Tỉ lệ độ dài như vậy phần nào cho thấy rằng tính trữ 

tình là tính chủ yếu của riêng đoạn trích này, đồng thời cũng là của tác phẩm. 

C. Tìm hiểu nghệ thuật: 

* Lấy thiên nhiên để diễn tả tâm trạng  

- Hình ảnh “rừng ớt”, “rừng cà”, “rừng lá ngón” vừa là hình ảnh 

thiên nhiên cụ thể của ở miền núi vừa diễn tả những nỗi cay đắng chất chứa 

trong lòng cô gái. 

* Kết hợp giữa tính chất tự sự với tính chất trữ tình, giữa kể sự việc, 

hành động với lối biểu hiện trực tiếp tâm trạng nhân vật (đặc điểm nổi bật của 

truyện thơ). 
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- Chàng trai cưng nựng con, dỗ dành con của cô gái: 

Con nhỏ hãy đƣa anh ẵm,  

Bé xinh hãy đƣa anh bồng, 

Cho anh bế con dòng, đừng ngƣợng, 

Nựng con rồng, con phƣợng, đừng buồn. 

- Ngôn ngữ trần thuật của các nhân vật thể hiện sắc thái tình cảm rõ nét: 

Vừa đi vừa ngoảnh lại 

Vừa đi vừa ngoái trông, 

Chân bƣớc càng xa lòng càng đau nhớ. 

- Ngôn ngữ đối đáp giữa các nhân vật gần gũi với lời ăn tiếng nói bình 

dị của nhân dân: 

Dậy đi em, dậy đi em ơi! 

Dậy rũ áo kẻo bọ,  

Dậy phủi áo kẻo lấm! 

Thơ ca có ưu thế trong việc miêu tả trực tiếp tâm trạng. Thái độ quyết 

tâm của chàng trai (cả cô gái) được bộc lộ bằng những dòng thơ trực tiếp: 

Không lấy đƣợc nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông, 

Không lấy đƣợc nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi goá bụa về già. 

* Phương pháp so sánh: 

- Diễn tả tình yêu không gì có thể lay chuyển và thay đổi của đôi trai gái 

Lòng ta thƣơng nhau trăm lớp nghìn trùng, 

Bên chắc nhƣ vàng, nhƣ đá. 

* Sử dụng lớp lớp những câu thơ đặt theo một số mô hình cấu trúc 

chung, có những từ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần: 

Chết ba năm hình còn treo đó; 

Chết thành sông, vực nƣớc uống mát lòng, 

Chết thành đất mọc dây trầu xanh thắm, 

Chết thành bèo ta trôi nổi ao chung, 

Chết thành muôi ta múc cùng một bát,  

Chết thành hồn, chung một mái, song song. 
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Đây là một lối nói quen thuộc trong ca dao của nhiều dân tộc thiểu số 

miền Bắc nước ta. Dân gian những vùng, miền dân tộc đó cảm thấy dường 

như phải nhắc đi nhắc lại nhiều một ý như vậy may ra mới thoả mãn phần 

nào những cảm xúc đang dâng đầy trong lòng những con người sống chất 

phác mãnh liệt giữa thiên nhiên núi rừng cường tráng. 

Đoạn trích có tính chất tiêu biểu cho cả đoạn thơ: nghệ thuật đặc sắc 

thể hiện giá trị tư tưởng nhân văn, khát vọng đẹp đẽ của dân tộc Thái. Đồng 

bào Thái yêu thích truyện thơ này như người Việt hâm mộ Truyện Kiều. 

Truyện thơ được diễn xướng bằng những hình thức phong phú sinh động: hát 

ở Hạn khuống, hát khi đi chợ. Sự hấp dẫn của Tiễn dặn ngƣời yêu được thể 

hiện trong ca dao, tục ngữ Thái:  

Nghe tiễn dặn ngƣời yêu  

Chị đang hái rau quên hái rau 

Anh đang cầm cày quên cầm cày 

Gà đang ấp phải bỏ ổ nhảy xuống. 

2.3.2. Thơ Đƣờng Việt Nam 

2.3.2.1. Nguồn gốc 

Thơ Đường du nhập vào nước ta được cha ông ta đã gắn bó hơn ngàn 

năm  trước và trở thành một bản sắc văn hoá dân tộc Việt. Với lớp lớp các nhà 

thơ nổi tiếng qua các thế hệ như Nguyễn Trãi, Bà Huyện Thanh Quan, Hồ 

Xuân Hương, Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Tản Đà, Trần Tế Xương v.v... 

đã để lại cho đời nhiều bài thơ Đường luật tuyệt tác. 

Mặc dù hàng ngàn năm đã trôi qua, thơ Đường vẫn giữ được nét tươi 

thắm của nó, sức quyến rũ, và chiều sâu triết học... của nó. Tiếng Việt với trên 

70% từ gốc Hán vốn mượn âm Trường An thời Đường Tống (thế kỉ IX - X), 

đã vô cùng thuận lợi để tiếp cận thơ Đường. Đã vậy Việt Nam còn “bứng 

trồng”, “tiếp biến” thơ Đường vào thơ Việt, để có thơ Đường luật của ta... Bao 
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nhiêu thăng trầm, duyên nợ, đến nay, giữa lúc bao nền văn hoá khác vào ta và 

văn hoá Việt cũng đã nhiều biến đổi, thơ Đường vẫn giữ được vị trí hàng đầu 

của mình trong tâm thức con người Việt Nam. 

SGK Ngữ văn 10 có đưa vào phần đọc thêm 3 văn bản thơ trung đại 

thời Lý Trần. Mỗi bài mang một sắc thái  riêng nhưng điểm chung đó là có sự 

tương đồng về lịch sử, văn hoá thời đại và đặc biệt là sự ảnh hưởng của văn 

hoá, văn học Trung Quốc. Đây cũng chính là những tri thức để đọc - hiểu 

những văn bản  thời Lý Trần. 

2.3.2.2. Vài nét hoàn cảnh lịch sử thời Lý - Trần 

Thời đại nhà Lý với ngôi vua đầu tiên là Lý Thái Tổ tiếp nối triều Tiền 

Lê một mặt thừa kế nhiệm vụ giữ nước, một mặt phải ra sức phát triển toàn 

diện một quốc gia phong kiến trên quy mô lớn, đặt nền tảng vững chắc cho 

hưng thịnh nước nhà. Một đất nước Đại Việt đất còn hẹp dân còn thưa nhưng 

tinh thần tự tôn và ý thức bình đẳng của một quốc gia độc lập đã không còn là 

nhỏ. Sức mạnh của cả dân tộc được khơi nguồn và phát huy đến mức tối đa đã 

liên tiếp ba lần chiến thắng quân Nguyên - Mông xâm lược đồng thời là nền 

kinh tế phát triển cao. Một phương diện của trình độ văn hoá phát triển cao ấy 

là tư tưởng “vua tôi đồng tâm, anh em hoà thuận, cả nước góp sức” và lấy 

việc “khoan thư sức dân để làm kế bền gốc sâu rễ” làm thượng sách (Trần 

Quốc Tuấn). 

Cùng với sự phát triển nhiều mặt về kinh tế, văn hoá, quân sự trên đây, 

xã hộ Việt Nam còn chịu ảnh hưởng về tư tưởng của ba dòng: Phật giáo, Lão 

giáo và Nho giáo từ nước ngoài tràn tới. Sự hiện diện của ba ngọn cờ tư tưởng 

về tôn giáo trước hết phản ánh một nhu cầu tiếp nhận trên phương diện chủ 

quan, một cơ sở triết học trên phương diện chủ quan . Cơ sở hạ tầng của kinh 

tế là chế độ điền trang công xã . Người nông dân bị rà̀ng buộc với nhà vua 

hoặc các chủ điền trang, thái ấp. Sự nhận thức khoa học còn hết sức thô sơ 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 

42 

cộng với sự mặc cảm về thân phận... Những yếu tố đó kết hợp khiến họ cần 

đến tôn giáo. Tôn giáo thời Lý Trần đã được biến đổi nó theo hướng Việt hoá 

để gần gũi với đời sống  tâm hồn người Việt. Những sự pha trộn biến đổi của 

nó bên cạnh chiều hướng tiêu cực như kìm hãm tinh thần, tư tưởng nhưng nó 

cũng góp phần đi lên của nhà nước phong kiến Việt Nam.  

Trên đây là một vài nét đơn sơ ngoài văn học. Nhưng không thể không 

nói đến.Vì văn học không gì khác hơn là cái nhìn thẩm mĩ, là hình tượng thẩm 

mĩ về cuộc sống, con người, nói khái quát hơn là thời đại. Có hiểu được  

những nét đó mới hiểu được những chất liệu tạo nên văn thơ. 

2.3.2.3. Đặc điểm tư tưởng và nghệ thuật  

Do ảnh hưởng của tôn giáo (tam giáo), đặc biệt là Phật giáo, người ta 

gọi thơ thời Lý là thơ Thiền. Về vũ trụ quan, Thiền tông chủ trương vạn vật 

nhất thể: “Vạn là sự tản ra của một, một là nguồn gốc của vạn” (Thiền sư Pháp 

Bảo - Bài minh ở chùa Linh Xứng). Vạn vật tuy cùng bản thể nhưng lại biến 

hoá và biểu hiện dưới muôn vàn dạng thức khác nhau. Những dạng thức ấy 

luôn luôn biến động, luôn thay đổi gọi là pháp tƣớng, vô thƣờng. Con người 

với trời đất muôn loài có cùng một thể chất luôn luôn biến đổi từ dạng này 

sang dạng khác, không dễ gì nắm bắt được.  

Lời kệ của thiền sư Vạn Hạnh thể hiện một thái độ an nhiên, tự tại 

trước mọi biến đổi của thiên nhiên của cả chính bản thân mình theo chu kì: 

sinh, lão, bệnh, tử. Con người ta trước vô cùng chỉ như cái bọt nước, cái bóng 

mà thôi:  

Thân nhƣ điện ảnh, hữu hoàn vô, 

Vạn mộc xuân vinh, thu hựu khô. 

Nhậm vận thịnh suy vô bổ uý, 

Thịnh suy nhƣ lộ thảo đầu phô. 
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(Thân người như bóng chớp, có rồi không, 

Cây cối đến tiết xuân thì tươi, đến tiết thu lại héo. 

Đã nhậm vận thì thịnh hay suy không làm cho sợ hãi,  

Thịnh hay suy chẳng qua như giọt sương ở đầu ngọn cỏ)  

Kẻ sợ hãi trước thịnh suy là mong muốn một sự ổn định vĩnh hằng thì 

vẫn là con người trần tục. Còn giác ngộ đạo Phật, đã nhậm vận rồi thì không 

bao giờ hoảng hốt buồn lo. Khi con người đã rũ bỏ được mọi ham muốn, 

nghĩa là đạt đến cái tâm thanh tĩnh, chẳng còn vương vấn một chút sắc tướng 

nào thì cái có và cái không nào có quan trọng gì. 

Ở đây có mặt tiêu cực của triết lý Thiền tông trong tính chất hư vô của 

nó. Nhưng thái độ bình tĩnh, an nhiên trước mọi biến động nghĩa là một bản 

lĩnh vững vàng thì chưa hẳn đã sai.  

Sang thời Trần, Phật giáo không còn chiếm vai trò quốc giáo. Nho 

giáo từng bước lên ngôi. Nhưng ngay trong thời Lý, những bài thơ, bài kệ 

của của các bậc thiền sư không chỉ là thuyết pháp. Có lẽ do nhiều mối quan 

hệ đặc biệt, sự giao cảm đặc biệt giữa con người với thiên nhiên mà xúc 

cảm thơ cất cánh. Ngay như một thiền sư như Viên Chiếu đã có một rung 

động rất đỗi thi nhân: 

Giác hƣởng tuỳ phong xuyên trúc đáo, 

Sơn lam đái nguyệt quá tƣờng lai. 

(Tiếng tù và theo gió luồn trúc mà đến  

Ngọn núi cao cõng trăng vượt tường mà qua) 

Tuy con người hoà tan vào vũ trụ, nghĩa là phủ định sự tồn tại của con 

người theo thuyết lí vô ngã, nhưng trong sự hoà đồng, trên thực chất ta nhận 

ra những bản ngã đầy xúc động thơ. Cái đẹp của thơ Thiền phải chăng chính 

là cái đẹp này? 

Thời đại lịch sử ấy còn để lại một thời đại văn học đầy chất tráng ca . 

Tiêu biểu nhất trong vườn hoa nhiều màu rực rỡ ấy phải kể đến Hịch tƣớng sĩ 
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của Trần Quốc Tuấn, Thuật Hoài của Phạm Ngũ Lão, Bạch Đằng Giang phú 

của Trương Hán Siêu. 

2.3.2.4. Hướng dẫn học sinh đọc - hiểu ba văn bản đọc thêm: “Vận nước”, 

“Cáo bệnh bảo mọi người”, “Quy hứng” 

I. Bài: Vận nƣớc (Pháp Thuận) 

A. Hướng dẫn đọc 

- Đọc ba phần văn bản với giọng khoẻ khoắn, mạnh mẽ. 

B. Về nội dung và nghệ thuật 

1. Về nội dung 

 Đây là một bài thơ viết bằng chữ Hán, có nội dung bàn về vận nước, 

không phải một bài thơ nói chí hay trữ tình mà là một bài thơ có tính chính luận. 

Bài thơ thuộc thể năm chữ (cả nguyên văn và bản dịch thơ) lại chỉ có bốn câu rất 

ngắn gọn: hai câu đầu nói về vận nước, hai câu sau nói về đường lối trị nước.Vì 

vậy, hướng dạy học của bài này là: dạy qua văn bản dịch thơ và tìm hiểu bài thơ 

theo trật tự vốn có của nó; chủ yếu làm cho học sinh hiểu được nghĩa của các từ 

ngữ (“ thái bình”, “vô vi” , “đao binh”), các hình ảnh trong từng câu thơ: 

- “Vận nước như mây quấn”: hưng thịnh, vững chắc dài lâu -  hoặc 

cách hiểu khác: vận nước nằm trong mối quan hệ ràng buộc, phức tạp). 

- “Vô vi nơi điện các”: nhà vua nên điều hành chính sự theo quy luật tự 

nhiên, dùng đức để trị, lấy đức để giáo hoá dân. 

Cả bài thơ có bốn câu mà đã có hai câu nói về thái bình, dứt đao binh. 

Vậy khát vọng của con người thời đại bấy giờ là đất nước hoà bình thịnh trị, 

không có chiến tranh. 

2. Về nghệ thuật 

 Đây là một bài thơ có tính chính luận rất rõ rệt. Tuy bàn về chính trị 

nhưng nó đã trở thành thơ vì mọi ý tứ đều được diễn đạt bằng những hình ảnh 

hàm súc, mang ý nghĩa tượng trưng, gửi gắm kín đáo niềm tự hào lạc quan 

của tác giả. 
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II. Bài thơ “Cáo bệnh bảo mọi ngƣời” - Mãn Giác thiền sƣ 

 A) Hướng dẫn đọc 

- Giáo viên hướng dẫn cho học sinh đọc bài kệ này bằng giọng đọc 

chậm rãi, trầm tư thể hiện tính triết lí ở hai câu đầu và giọng sôi nổi hơn ở hai 

câu cuối thể hiện niềm lạc quan của tác giả.  

B) Tìm hiểu nội dung và nghệ thuật 

- Đặc điểm nổi bật của thơ Thiền là tính cách điệu, tính biểu tƣợng. Chất 

liệu hiện thực được miêu tả trong thơ là một cách trình bày triết lí. Vì vậy hàm 

nghĩa khái quát ẩn náu ở tầng sâu. Cảm nhận của người đọc thường  không là 

trực tiếp, cũng không ở giác độ thông thường. Cũng là xuân, hoa, hoa mai, 

nhưng không hẳn là bức tranh thiên nhiên của thơ trữ tình Đường, Tống. 

GV chú ý dẫn dắt cho học sinh tìm hiểu từng ý tưởng của tác giả trình 

bày trong bài thơ:  

- Quy luật của sự sống 

- Chân lí phật giáo 

- Ý nghĩa của bài thơ  

Bằng hệ thống những lời gợi dẫn có thể như sau: 

Gợi dẫn 1: Nhà sư nói điều gì qua hai câu mở đầu? Trật tự sắp xếp ở 

đây có gì đáng chú ý? 

Gợi dẫn 2: Hai câu tiếp theo nhà thơ nói về quy luật biến đổi của đời 

người: “Trƣớc mắt việc đi mãi - Trên đầu già đến rồi”. Con người có biến 

đổi theo quy luật muôn đời như cây cối không ? 

Gợi dẫn 3: Vẽ lên hình ảnh cành mai ở cuối bài thơ “Chớ bảo xuân tàn 

hoa rụng hết - Đêm qua sân trƣớc một nhành mai”, nhà thơ bày tỏ ý tưởng gì ? 

Gợi dẫn 4: Bài thơ toát lên ý nghĩa gì và anh chị cảm nhận được điều 

gì sâu sắc nhất? 

 Từ hệ thống lời gợi dẫn sẽ đưa học sinh phát hiện ra triết lí đồng thời 

là những rung động chủ quan của nhà thơ, đó là: triết lí về sự biến đổi tuần 
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hoàn của đạo Phật; ý thức về sự hiện hữu, có thật về cuộc đời, nhìn cuộc đời 

với niềm tin yêu, lạc quan. 

Thơ Thiền có cái vỏ vật chất nhưng cái chứa đựng là phi vật chất, phi 

cảm xúc thông thường là như vậy. Nó chỉ là một tượng trưng của Phật pháp. 

Nếu không có một chiếc chìa khoá của giác ngộ, chân nhƣ thì không dễ gì 

giải mã được. Bởi mối liên hệ giữa những câu thơ, những hình ảnh thơ được 

xác lập và tưởng tượng từ một cảm hứng riêng, cảm hứng Thiền, không hẳn 

giống mạch thơ thông thường của các nhà thi sĩ.  

Tuy vậy sự gắn bó giữa hai mặt lí trí và tình cảm trong thơ không phải 

lúc nào cũng hoàn toàn thống nhất. Những rung động trực cảm đã tạo nên 

những hình tượng nghệ thuật bộc lộ phần nào tâm hồn nhà thơ hay ít ra là đã 

xa lạ với chính cái lí trí mà nhà thơ hướng tới.  

III. Bài Hứng trở̉ về (Quy  hứng) - Nguyễn Trung Ngạn 

A) Hướng dẫn cách đọc  

- Đọc chính xác phần phiên âm. Phần dịch nghĩa đọc chậm, rõ. Phần 

dịch thơ đọc biểu cảm thiết tha sâu lắng, nhấn giọng ở những từ cuối câu. 

B) Tìm hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật  

1. Giá trị nội dung 

- Lời thơ mở đầu bằng nỗi nhớ da diết của người li khách. Nỗi niềm 

ấy được thể hiện bằng những hình ảnh dân dã quen thuộc đối với cuộc 

sống thôn quê: 

+  “dâu già lá rụng”; 

+ “tằ̀m vừa chín”; 

+  “lúa sớm bông thơm”; 

+  “cua đang lúc béo”; 

Tình yêu quê hương của tác giả không chỉ biểu hiện kín đáo qua nỗi 

nhớ mà còn thể hiện cái khát khao được quay về. Sự độc đáo của bài thơ ở 
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chỗ, bằng những tình cảm lớn lao (lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc) lại 

được thể hiện bằng những hình ảnh thơ giản dị, chân thực, đời thường. 

2. Giá trị nghệ thuật 

- Bài luật tuyệt chỉ có 28 tiếng nhưng có đến 6 tiếng là hư từ: Phƣơng  

(vừa), chính (đang), diệc (vẫn), tuy (tuy), bất (chẳng) và hai tiếng thuộc khẩu 

ngữ: kiến thuyết (nghe nói). Do vậy càng làm cho lời thơ thêm linh hoạt, 

phóng khoáng. 

- Nhà thơ chỉ chọn những hình ảnh tiêu biểu cho cuộc sống bình dị nơi 

thôn dã vừa gây xúc động lòng người vừa tác động mạnh tới tới tình quê 

hương lắng sâu trong lòng mỗi người Việt. 

- Thơ ca thời trung đại thường có nhiều hình ảnh tao nhã, ước lệ. Vậy mà 

bài thơ này của Nguyễn Trung Ngạn chỉ có những hình ảnh bình dị, quen thuộc 

với cách nói chân tình mộc mạc. Bởi vậy bài thơ có một nét riêng rất đặc sắc. 

2.3.3. Thơ Đƣờng Trung Quốc 

2.3.3.1. Vài nét về đặc trưng thể loại  

a) Nguồn gốc:  

Ra đời ở đời Đường (Tang) - Trung Quốc. Là một thành tựu rực rỡ 

của văn học đời Đường, văn học Trung Quốc nói riêng hay văn học thế 

giới nói chung. 

 Thơ Đường vừa có bề rộng bề thế lại vừa có những đỉnh cao như Lý 

Bạch, Đỗ Phủ, Vương Duy, Bạch Cư Dị...  

b) Luật thơ Đường: 

 Sẽ trở nên không phức tạp mà dễ nhớ, dễ vận dụng trong phân tích các 

bài thơ cụ thể nếu ta trình bày luật thơ Đường gắn với triết lý âm dƣơng của 

Trung Quốc. Có thể xem bài thơ Đường như một hệ thống nghệ thuật mà mọi 

yếu tố đều vận hành trên nguyên lý kết hợp, đan xen, đắp đổi, chuyển hoá lẫn 

nhau... giữa âm và dương, tất cả thể hiện năng lực cơ bản, nhịp điệu, vận tiết 

cơ bản của vũ trụ cũng như nhân sinh, ngoại giới cũng như nội tâm. 
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- Luật bằng - trắc (B: bằng (âm) - T: trắc (dương)): “nhị, tứ, lục phân 

minh”: đắp đổi B - T ở các chữ thứ hai, thứ tư, thứ sáu giữa hai câu trong 

cùng một liên. 

- Niêm: Các câu trong một bài thơ Đường giống nhau về luật thì được 

gọi là “những câu niêm với nhau” (niêm = giữ cứng, ở đây hiểu là giữ giống 

nhau về luật). Hai câu thơ niêm với nhau khi nào chữ thứ nhì của hai câu 

cùng theo một luật, hoặc cùng là bằng, hoặc cùng là trắc, thành ra bằng niêm 

với bằng, trắc niêm với trắc. Ở những câu theo nguyên tắc thì cần phải niêm, 

nếu tác giả sơ xuất mà làm thành không niêm thì gọi là “thất niêm”. 

- Nguyên tắc niêm trong một bài thơ Đường chuẩn (thất ngôn bát cú) 

như sau:  

+ Câu 1 niêm với câu 8 

+ Câu 2 niêm với câu 3 

+ Câu 4 niêm với câu 5 

+Câu 6 niêm với câu 7 

- Ngắt nhịp: 4/3 hoặc 2/2/3  chẵn trước, lẻ sau (chẵn: âm, lẻ: dương) 

- Nhấn giọng và không nhấn giọng cũng đắp đổi trong một câu thơ 

(nhấn (+) và không nhấn (-), theo mô hình: (- + - +/+ - +). 

- Vần : vần ăn ở chữ cuối câu thứ nhất với chữ cuối câu thứ hai, thứ tư, 

thứ sáu (các câu chẵn). 

- Đối: Đối thanh, đối ý. Hai liên giữa  bắt buộc đối, liên đầu có thể đối, 

liên cuối không được đối. Với đối, bài thơ Đường đối được dọc theo chiều 

ngang tuyến tính, đồng thời theo chiều dọc biến hoá của những tương quan 

quan hệ. 

Phân tích thất ngôn rồi vận dụng vào ngũ ngôn, phân tích bát cú rồi 

vận dụng vào tứ tuyệt. 
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Tuy nhiên có những nhà thơ tài hoa, phóng khoáng, sẵn sàng hi sinh 

nguyên tắc cho thi hứng, chính ở những câu, những chữ phá cách, phạm 

luật lại là những điểm nhấn thể hiện một sắc thái mới mẻ, thăng hoa, một 

sự vận động đột xuất, biến ảo của cảnh vật, tình thế hoặc tâm trạng... Có 

thể thấy rõ điều này qua bài Hoàng Hạc Lâu (Thôi Hiệu) và một số bài thơ 

của Hồ Xuân Hương. 

c) Thi pháp thơ Đường 

Thật ra thơ Đường có màu sắc rất riêng, có lẽ khó gặp ở một trào lưu 

văn hoá phương Tây nào có một loại thơ như thế. Cái tôi với tính chất “phi cá 

thể” ước lệ trong thơ Đường khá phổ biến. Tuy vậy, ta không thể loại trừ 

những ngoại lệ. Dù như vậy cũng phải gọi ra mấy nét có tính chất thi pháp 

của Đường thi: 

- Cấu tứ dựa trên những mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng. 

- Ngôn ngữ hàm xúc. Từ đắt, nhãn tự. 

- Sức gợi - “ý tại ngôn ngoại”. 

- Cảnh khơi gợi và đáp ứng tình (“Một lối ngụ ngôn hoá trong thơ trữ 

tình” - E. Miner). 

Ngôn ngữ thơ Đường thường mang tính khái quát cao chứ rất ít đi vào 

miêu tả chi tiết. 

Nắm được cả dấu thi pháp về hình thức và nội dung của một trào lưu 

văn học lớn ảnh hưởng trực tiếp đến tác phẩm. Đã nói đến thơ trữ tình, dù 

loại thơ trữ tình nào cũng có hình ảnh nhân vật trữ tình . Nhiều khi mải chạy 

theo cấu trúc của loạ̣i thơ kì lạ này , khai thác nội dung cụ thể của từng dòng 

mà quên mất đặt văn bản nghệ thuật trong sự quan hệ sâu xa của ba tầng ý 

nghĩa cơ bản: tầng ngữ nghĩa, tầng hình dung tưởng tượng và tầng ý siêu 

thoát. Tuy nhiên với mỗi tác phẩm nghệ thuật trong quá trình  phát triển , bạn 

đọc mỗi thời đại sẽ tìm được cái mới. Sự “phân tích” của mỗi thời kì không 

nên xem là “hữu thành bất biến”. 
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2.3.3.2. Từ những nhận diện về đặc trưng loại thể, chúng tôi mạnh dạn đề 

cập hướng dẫn học sinh đọc - hiểu thơ Đường (trong khuôn khổ 

những bài đọc thêm trong SGK Ngữ văn 10 THPT) 

Theo phân phối chương trình tiết 48 yêu cầu giáo viên hướng dẫn 

học sinh đọc - hiểu ba văn bản đọc thêm: Hoàng hạc lâu - Thôi Hiệu, Khe 

chim kêu (Điểu minh giản) - Vương Duy, Nỗi oán ngƣời phòng khuê - 

Vương Xương Linh. Thời lượng cho mỗi bài là 15 phút. Xin đề xuất với 

một bài cụ thể. 

Bài:  HOÀNG HẠC LÂU 

(Thôi Hiệu) 

A) Hướng dẫn cách đọc:  

- Đọc cả ba văn bản (phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ) với giọng trầm 

buồn thể hiện tác giả đang chìm trong mạch nuối tiếc, suy tư man mác nhớ 

quê hương... 

- Đọc bản phiên âm và bản dịch thơ thứ hai ngắt nhịp 4/3, bản dịch thơ 

thứ nhất đọc theo nhịp thơ lục bát. 

B) Xác định thể loại và bố cục:  

- Thể Thất ngôn bát cú Đường  luật. 

- Bố cục: thông thường, một bài bát cú được chia làm bốn phần: đề, 

thực, luận, kết. Phân tích một bài bài bát cú có thể dựa vào bố cục này.Tuy 

nhiên trong nhiều trường hợp, người ta chia bài bát cú thành hai phần (mỗi 

phần bốn câu) để phân tích - giống như một số nhà phê bình văn học Trung 

Quốc vẫn làm. Bốn câu trên (tiền giải) thường nặng cảnh nhẹ tình, bốn câu 

sau (hậu giải) thường nặng tình nhẹ cảnh. Trong trường hợp bài Hoàng Hạc 

lâu, ta chọn cách hai (chia làm hai phần). 

C. Giá trị nội dung và nghệ thuật 

1. Giá trị nội dung 

- Sự khác biệt về cảnh sắc được miêu tả trong bốn câu đầu so với cảnh 

sắc ở bốn câu cuối. 
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+ Bốn câu đầu: Cảnh sắc được miêu tả trong mối tương quan đối lập 

giữa hiên tại và quá khứ, giữa cái còn và cái mất, thể hiện một cách sâu sắc 

tâm trạng bâng khuâng nhớ tiếc của thi sĩ. 

+ Bốn câu cuối: Cảnh sắc được miêu tả trong mối tương quan đối lập 

giữa cái nhìn thấy và cái không nhìn thấy. Như thế là tác giả đã quay về sống 

với thực tại. 

Bài thơ này có nhiều hiện tượng mà các giác quan cho là mâu thuẫn 

lẫn nhau: Quá khứ và hiện tại, thực và hư, xa và gần, cảnh và tình,... Chẳng 

hạn: quá khứ và hiện tại mâu thuẫn lẫn nhau trong khi sự vật vẫn thống nhất:  

Hạc vàng đi mất từ xƣa, 

Nhìn năm mây trắng bây giờ còn  bay. 

Cái tứ của câu thứ hai không phải ở chỗ mây trắng vẫn bay trong khi 

con hạc đã đi... Cái hay ở chỗ mây trắng là cái bất biến, cái muôn đời còn hạc 

vàng là cái biến đổi. Mâu thuẫn bên ngoài diễn ra ở lầu Hoàng Hạc chính là 

sự thể hiện sâu hơn tính thống nhất giữa cái khoảnh khắc với cái muôn đời, 

cái biến đổi càng làm nổi bật cái bất biến. Mâu thuẫn giữa mộng và thực tại. 

Hai cái vừa gặp nhau thì mâu thuẫn nhưng trong mâu thuẫn này lại nảy sinh 

sự thống nhất khác. 

- Bài thơ tuy miêu tả một di tích xưa nhưng vẫn đem lại cảm giác gần 

gũi với cuộc đời, con người. 

+ Không phải chỉ đến hai câu cuối khi bộc lộ trực tiếp nỗi sầu xa xứ thì 

bài thơ mới gợi được cảm giác gần gũi đối với người đọc mà toàn bộ bài thơ 

từ đề tài, nội dung đến cảm xúc đều gần gũi với con người bởi lẽ: 

• Dẫu vô thức con người vẫn phải công nhận sự thật hiển nhiên là cuộc 

đời mỗi người hữu hạn đối lập với thời gian, không gian vô cùng. 

• Chỉ một bài thơ ngắn mà tác giả đã đề cập hai chủ đề: một triết lý, 

một nhân sinh. 
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2. Giá trị nghệ thuật 

-  Sự phá cách, sự sáng tạo của nhà thơ 

Nhiều ý kiến cho rằng: Nói bài Hoàng Hạc lâu là “luật thi đệ nhất” 

nhưng bốn câu đầu câu nào cũng không đúng luật.  

Hiện tượng này là có thật:  

- Hai câu đầu không cần đối thì Thôi Hiệu lại đối (tuy đối không hoàn 

chỉnh): Câu 1 và câu 3 không tuân theo luật bằng - trắc (B - T - B hoặc T - B 

- T ở các vị trí thứ 2, 4, 6 ); lặp lại ba lần từ Hoàng Hạc ở ba câu đầu; câu ba 

có sáu thanh trắc, chỉ có một thanh bằng ở đầu câu; câu bốn chỉ có hai thanh 

trắc, còn lại là thanh bằng. 

Cách giải thích hiện tượng này cũng khác nhau. Người thì cho là phá 

luật, người thì cho là tự nhiên ra ngoài luật - cái xúc cảm của thi nhân nó 

không chịu theo “luật”. 

Thực ra, bài Hoàng Hạc lâu là một bài thơ “cổ luật” điển hình. 

“Cổ luật là thuật ngữ để chỉ những bài thơ vừa có tính chất của luật thi 

vừa có tính chất của cổ thi. Ở loại thơ này, số chữ, số câu, cách gieo vần và đối 

ngẫu giống như thơ luật nhưng phối thanh lại giống như thơ cổ phong, không 

hoàn toàn hợp luật” (Bình giảng thơ Đường, NXB giáo dục, 2005, tr.137). 

Bởi vậy trong khuôn khổ một bài  hướng dẫn đọc thêm với thời lượng 

15 phút, giáo viên có thể không cần chú ý phân tích sự “không hợp luật” ở 

bốn câu thơ đầu, vì nó vốn ngoài luật và phần này có thể cho học sinh tìm 

hiểu ở nhà, giáo viên có thể kiểm tra bằng hình thức viết thu hoạch. 

2.3.4. Thơ Hai - cƣ 

2.3.4.1. Một thể thơ mới với học sinh và giáo viên 

Có thể thấy rằng mỗi thể loại văn học đều có cách phản ánh thực tại 

riêng. Do vậy cách tiếp cận từng thể loại văn học không giống nhau. Sách 

giáo khoa Ngữ văn 10 THPT đưa vào chương trình đọc thêm một số tác 
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phẩm thơ Hai - cư của Nhật Bản. Có thể nói phần này mới và khó ngay cả đối 

với giáo viên. Việc dạy và học thể thơ Hai - cư không thể đồng nhất với với 

việc dạy thơ Đường cho dù nó có nhiều điểm tương đồng với thể loại thơ nổi 

tiếng của Trung Quốc. Chính vì thế việc dạy và học thơ Hai - cư theo đặc 

trưng thể loại đang trở thành một vấn đề khoa học cần nghiên cứu đối với 

những ai quan tâm về phương pháp dạy học văn. 

Qua khảo sát, đối với giáo viên phổ thông trung học, giờ học thơ Hai - cư 

thường trôi qua rất khó khăn. Dạy thế nào để kích thích được sự hứng thú và 

lôi cuốn học trò vào thế giới vi diệu của thơ Hai - cư vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ. 

Đối với học sinh trung học phổ thông, các em dường như bị "sốc" khi học thể 

loại thơ này. "Sốc" vì đặc điểm riêng biệt về hình thức và nội dung của thể 

loại, "sốc" vì đặc trưng tiếp nhận thơ Hai - cư đòi hỏi một quá trình liên 

tưởng, suy ngẫm trong khi sự trải nghiệm của các em chưa nhiều... Từ đó gây 

ra không ít khó khăn với giáo viên và học sinh.  

2.3.4.2. Đặc điểm của thể thơ Hai - cư cần được nhận diện ở một số 

phương diện tiêu biểu: nguồn gốc, đề tài, ngôn ngữ, hình ảnh thơ... 

- Về nguồn gốc, thơ Hai - cư bắt nguồn từ thể liên ca, một loại thơ 

xướng hoạ trong cung đình của tầng lớp quý tộc Nhật Bản. Nội dung của nó 

thường mang tính chất giải trí, mua vui hoặc trào lộng. Đến thời Ba - sô, thơ 

Hai - cư được cách tân đáng kể. Về nội dung đã có sự gạn chắt, nâng cao, đi 

sâu vào thế giới nội tâm của các nhà thi sĩ. Riêng về hình thức cũng có sự 

tinh lọc, từ 31 âm tiết xuống còn 17 âm tiết (hoặc 19 âm tiết), được ngắt ra 

theo thứ tự thường là 5-7-5 âm (chỉ có 7, 8 chữ Nhật). Tính chất xướng hoạ 

cũng không còn. Thay thế cho nó là một cấu trúc độc lập, nghĩa là một bài 

thơ hoàn chỉnh chứ không còn là hai nửa của bài thơ ghép lại (xướng, hoạ) 

của thể liên ca. 

Ngoài tính chất hàm súc, cô đọng của thơ ca phương Đông nói chung, 

thơ Hai- cư còn có những đặc trưng riêng biệt: 
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-  Đề tài của Hai - cư là những khoảnh khắc của thiên nhiên bốn mùa 

(quý đề). 

-  Mỗi bài thơ chỉ ghi lại một phong cảnh với vài sự vật cụ thể, thường 

là những hình ảnh bình dị, quen thuộc với người Nhật Bản. Thơ Hai - cư tìm 

cái đẹp trong những sự vật bình thường ấy.  

 - Ngôn ngữ: Sức mạnh của thể thơ nhỏ nhắn, mong manh này là cách 

nó khơi gợi, đánh thức và gây liên tưởng nơi tâm hồn người đọc. Cái đẹp của 

thể thơ nhẹ nhàng đơn sơ này là cách nó nắm bắt tố chất của sự vật trong một 

vài từ. Do đó nó không có những từ ngữ hoa mĩ phù phiếm. Nếu nó muốn thể 

hiện nỗi buồn, nó sẽ không nhắc đến chữ buồn (hay sầu) mà sẽ xếp đặt để gợi 

nỗi buồn ấy. 

Như:   

Vầng trăng tan nhanh 

trong giọt mƣa đọng 

đó đây trên cành. 

(Tsuki hayashi/ kozue wa ame wo/ mochinagara)- Bashô 

Chung quanh bài thơ, Bashô có nói: "Bầu trời đã rạng đông một chút... 

Trong ánh trăng, âm thanh giọt mưa đầy bi cảm; tâm hồn tôi như thể đang 

dâng tràn, nhưng lời thì bất khả". Trong mấy giọt mưa nhỏ ấy của Bashô, ta 

thấy ánh trăng đang xao xuyến tàn phai, thấy đêm tàn, ngày lên và mùa đi. 

Và nó thẫm đẫm hồn ta một nỗi đẹp và buồn. Trăng và mưa vừa là vô thường 

vừa là vĩnh cửu, là sắc mà cũng là không. 

Hay: 

"Trong âm u   

hiên nhà ẩm ƣớt 

mƣa thu” 

(Taigi) 
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Cho chữ “buồn” vào bài thơ của Taigi sẽ là thừa. Hình ảnh hiên nhà 

ướt mưa ấy đã là nỗi buồn rồi, một nỗi buồn sờ được, nếm được và có thể 

nhìn thấy. 

Hầu như mọi bài Hai - cư đều gắn kết với mùa, một mùa nào đó trong 

năm. Do đó, bài nào cũng có từ chỉ mùa (gọi là Kigo: quý ngữ ). Lý do khiến 

cho từ chỉ mùa xuất hiện nhiều trong thơ Hai - cư là: 

- Thói quen truyền thống của thơ ca Nhật có từ xa xưa, đặc biệt với 

loại thơ liên ca (renga), thơ do nhiều người cùng làm, nối tiếp nhau. 

- Từ "mùa" chính là thi pháp của thơ Hai - cư, giúp nó có sức khơi gợi 

rất cao vì mùa có không gian và thời gian rất lớn. 

- Tình yêu thiên nhiên của người Nhật Bản. 

Với đặc điểm thơ Hai - cư ngắn gọn, hàm súc, mơ hồ, vì vậy việc tiếp 

nhận mỗi bài thơ Hai - cư phụ thuộc vào sự từng trải và cảm xúc của mỗi 

người mà có cảnh, tình, ý khác nhau. Thơ Hai - cư dùng âm thanh trầm lắng 

nhất, ngôn ngữ kết tinh nhất để khơi dậy những cảm xúc sâu xa trong lòng 

người đọc. Thơ Hai - cư trao cho người đọc  một quyền năng lớn về trí tưởng 

tượng và suy tư. Do đó, khi đọc mỗi bài thơ ta cần huy động ý nghĩ hài hoà 

với tình cảm, trí tuệ hài hoà với tâm hồn.  

2.3.4.3. Khảo sát một số giờ dạy và học thơ Hai - cư 

Qua khảo sát chúng tôi nhận thấy trong một số giờ dạy học thơ Hai - 

cư nhiều giáo viên đã chú ý kích thích hứng thú và tính tích cực, chủ động 

của học sinh để từ cảm giác hụt hẫng ban đầu, học sinh có thể thấy được cái 

hay, cái đẹp của thơ Hai - cư, thấy nó rất gần gũi với tâm hồn người Việt 

Nam. Thi ca là nơi để cái tôi trữ tình bộc lộ, giãi bày. Riêng với thơ Hai - cư, 

tính chất trữ tình ấy kết hợp với sự lắng đọng của tư duy, cái cụ thể, nhất 

thời gắn liền với cái vĩnh hằng. Hiện thực tâm trạng của nhà thơ không chỉ 

có tầng nổi của ý nghĩa mà còn có chiều sâu. Hình tượng thơ vì vậy trở nên 
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đa nghĩa.Tính chất đa nghĩa lại được dồn nén trong một cấu trúc ngôn từ ít 

ỏi vì vậy mà sức bật của thơ hai - cư thật mãnh liệt, dồi dào, đầy ngân vang 

dư vị. Những bài thơ của Ba - sô đã thể hiện rất rõ những đặc trưng đó của 

thơ Hai - cư.  

Trong giờ học chúng tôi đã dự, giáo viên nhận thức rõ đặc điểm đó. Cô 

giáo là người hướng dẫn cách đọc, cô trò cùng đọc. Có thể thấy không khí 

giờ học rất sôi nổi, học sinh nắm bắt được nét độc đáo của thể thơ này, đồng 

thời được sống trong thế giới tinh diệu của thơ Hai - cư. Tất nhiên để đạt 

được điều này, bên cạnh sự chuẩn bị công phu của giáo viên còn có một phần 

không nhỏ của học sinh mà cô giáo đã phân công từ tiết trước. Các em khai 

thác thông tin về tác giả, tác phẩm, đặc trưng thể loại trên mọi phương tiện. 

Đặc biệt các em nhiều lần đọc văn bản thơ ở nhà, đọc trung thành với văn 

bản nắm được sơ bộ về tứ thơ, khoảnh khắc của cảnh vật và đỉnh điểm của 

cảm xúc. Có thể ở giai đoạn này việc nắm bắt của các em có thể sai, hoặc 

chưa đầy đủ. 

Việc tạo dựng được nền tảng kiến thức cơ bản về thể thơ này cùng với 

việc giúp học sinh chiếm lĩnh văn bản không chỉ là kết quả của khâu đọc tác 

phẩm. Có một số giờ học, giáo viên vận dụng khá linh hoạt phương thức tái 

tạo và phương thức gợi tìm. Thông qua một số các câu hỏi gợi dẫn, một số 

thầy cô đã từng bước khám phá, chiếm lĩnh tác phẩm. Và dưới sự hướng dẫn, 

gợi mở của người thày, học sinh hăng hái, tích cực hoạt động, không khí lớp 

học khá sôi nổi nhưng vẫn cảm nhận dược những ngỡ ngàng, bất ngờ và 

những rung động mà tác phẩm mang lại cho các em. Đặc biệt, trong giờ 

dạy thơ Hai-cư một số thày cô đã biết kết hợp lựa chọn các phương pháp 

giảng dạy truyền thống như diễn giảng, giảng bình với các phương pháp dạy 

học hiện đại như đọc sáng tạo, tái hiện, gợi tìm. Vì thế bài giảng ít nhiều gặt 

hái được những thành công. 
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 Bên cạnh những thành công còn ít ỏi, việc dạy học tác phẩm thơ Hai - cư 

làm sao đạt được hiệu quả giáo dục cao nhất đang là vấn đề mà nhiều thày cô 

giáo trăn trở. Bởi không phải thầy cô giáo nào cũng có được một sự hiểu biết 

sâu rộng về thể loại thơ Hai - cư, cũng như không phải thày cô giáo nào cũng 

tìm ra được cách thức giảng dạy thơ Hai - cư một cách có hiệu quả. Sau đây 

là môt số nhận xét của chúng tôi về một số tồn tại trong phương pháp tổ chức 

giờ hướng dẫn đọc - hiểu thơ Hai - cư: 

- Phƣơng pháp thuyết giảng là chủ yếu 

Trong giờ học thơ Hai - cư một số giáo viên cho rằng đây là một bài 

học khó, lại nằm trong chương trình học thêm nên có vẻ "không quan trọng", 

do vậy, hay sử dụng phương pháp diễn giảng. Thầy cô thể hiện cách hiểu của 

mình về cái hay, độc đáo của bài thơ, học sinh cảm nhận cái hay, cái đẹp 

thông qua lời diễn giảng ấy mà không cần phải động não, tư duy, từ đó dẫn 

đến thái độ học lười biếng, ỷ lại của học sinh trước thể loại  thơ rất hay nhưng 

cũng rất khó này. 

- Chƣa nhận ra nét tƣơng đồng và khác biệt giữa thể thơ Hai - cƣ với 

các thể thơ khác nhƣ Đƣờng luật để từ đó có cách hƣớng dẫn học sinh tìm 

hiểu thể thơ mới lạ này trên cơ sở những hiểu biết đã có về các thể thơ khác. 

Về sự hình thành, các thể thơ này đều có nguồn gốc từ thơ ca dân gian, 

được các nhà thơ sống gần gũi với nhân dân tiếp thu và phát triển để rồi đạt 

đến đỉnh cao ở các nhà thơ trung đại của  mỗi dân tộc. 

Về tính chất, các thể thơ này đều thuộc thể loại thơ trữ tình cho nên khi 

đi tìm hiểu, người đọc cần phát hiện ra trạng thái tâm tư, những xúc cảm dạt 

dào của nhà thơ trước cuộc sống. Cũng do tính hàm súc mà hai thể loại thơ 

này đều gặp nhau ở một quy luật: trọng tâm ý nghĩa đều ở cuối bài thơ. Các 

thể thơ Đường luật điều này đã rõ, ở đây xin được nói về thơ Hai - cư. 
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Mƣa đông giăng đầy trời 

một chú khỉ đơn độc 

cũng mong chiếc áo tơi 

(Basho) 

Câu một là bối cảnh lạnh lùng mênh mông. Câu hai là Basho nhìn thấy 

chú khỉ? Câu ba là chú khỉ nhìn Basho mà "mong một chiếc áo tơi". Nhà thơ 

đã đặt mình vào cảnh trần trụi giữa mưa giông co ro vì lạnh của chú khỉ mà 

ngộ ra và phát biểu cái mong ước nhỏ nhoi của sinh linh tội nghiệp ấy. 

Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt giữa hai thể thơ: Đường luật và Hai - cư. 

Thơ Hai - cư thường tìm đến những hình ảnh bình thường, đơn sơ, thậm chí 

tầm thường, bé mọn (con khỉ co ro, tiếng ve giữa rừng núi, cánh hoa đào 

rụng lả tả, cánh đồng hoang vu...), thô mộc hơn so với những hình ảnh diễm 

lệ trong thơ Đường (trƣờng giang, hoa khói, hạc vàng mây trắng cỏ thơm, 

khói sóng, cúc nở hoa...). Thơ Đường thường là "tả cảnh nhập tình", "tình 

hoà trong cảnh". Nhiều khi tính từ chỉ hình dáng trạng thái của sự vật, hiện 

tượng đồng thời diễn tả tâm trạng con người như “cô phàm” (cánh buồm lẻ 

loi), “cô chu” (con thuyền cô độc), màu sắc âm thanh của ngoại vật nhuốm 

màu tâm trạng của con người. Nhiều câu thơ theo kiểu cấu trúc cảnh sinh tình 

như “Tùng cúc lƣỡng khai tha nhật lệ” (khóm cúc hai lần nở hoa làm tuôn rơi 

nước mắt ngày trước). Ở thơ Hai - cư, cảnh hiện ra như - nó - là, con người 

bừng ngộ “thấy”, “biết” bản chất “chân như” của tồn tại. Thơ Hai - cư ít dùng 

các mĩ từ pháp, cũng ít dùng tính từ, trạng từ. Chim đỗ quyên hót chỉ là tiếng 

chim đỗ quyên hay nắm tóc bạc của mẹ chỉ là một di vật có thật. Không so 

sánh tiếng vượn giống như tiếng đứa trẻ mà là nhà thơ đang đi giữa núi rừng 

hoang vắng nghe tiếng kêu không biết vượn hú hay tiếng trẻ bị bỏ rơi. Với lối 

đối, trong thơ Đường thường có sự cân bằng đối xứng: xưa - nay, mây - sóng. 

Thơ Hai - cư thường có sự cân bằng bất đối xứng: Hoa xuân - du nữ - đai 

lưng, giọt lệ - mái tóc mẹ - sương thu. Tất cả bên nhau không trật tự nhưng từ 

đó ta nhận ra chân lý sâu xa trong cuộc đời. 
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Việc mở rộng so sánh đối chiếu sẽ giúp cho học sinh dần có một nhãn 

quan rộng lớn về văn học thế giới mà văn học dân tộc chỉ là một bộ phận. 

Qua đây, dù chỉ là bước đầu rèn cho học sinh có ý thức so sánh để các em 

thấy được sự gần gũi về thể loại đề tài giữa các nền văn học nước ngoài với 

nhau, phần nào có ý thức về sự tương đồng loại hình, quan hệ ảnh hưởng văn 

học hay sự khác biệt do bản chất văn học.       

2.3.4.4. Đề xuất hướng tiếp cận 

Từ những tìm hiểu về đặc trưng thể loại thơ Hai- cư, chúng tôi nhất trí 

với TS. Hoàng Hữu Bội - Đại học sư phạm Thái Nguyên (ĐHSPTN) khi 

giảng dạy một số bài thơ Hai - cư cụ thể người giáo viên cần dẫn dắt các em 

tìm hiểu theo đúng đặc trưng của nó: 

- Bài thơ tả cảnh vật gì trước mắt? (Mỗi bài thơ Hai - cư bao giờ 

cũng nói về một cảnh vật trước mắt) Khoảnh khắc mà cảnh vật miêu tả? 

Nghệ thuật lựa chọn chi tiết, nét đặc sắc của cảnh vật được biểu hiện như 

thế nào? Phát hiện quý ngữ (từ chỉ mùa) ở đây là từ nào? Ý nghĩa của 

những quý ngữ này? 

- Phát hiện tứ thơ của bài thơ? (Mỗi bài thơ bao giờ cũng có một tứ thơ 

nhất định để thể hiện một cảm xúc hoặc suy tư nhất định). 

 - Phát hiện nét Thiền tông và nét văn hoá phương Đông thấm đẫm 

trong bài thơ ở điểm nào? (Những hiện tượng tự nhiên đều có sự giao thoa và 

chuyển hoá lẫn nhau; Con người và vạn vật có quan hệ chặt chẽ; Đề cao cái 

Vắng lặng, Đơn sơ, Hiu hắt, U huyền, Mềm mại, Nhẹ nhàng,...). 

2.3.4.5. Hướng dẫn học sinh đọc - hiểu một trong số bài thơ Hai cư của Ba - sô  

Bài số 1: 

Đất khách mƣời mùa sƣơng 

về thăm quê ngoảnh lại 

Ê - đô là cố hƣơng. 
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A. Hướng dẫn cách đọc 

-Đọc diễn cảm bản dịch thơ 

B. Phát hiện vẻ đẹp bài thơ qua các tín hiệu thẩm mĩ 

- Tứ thơ: Sau mười năm sống ở đất khách quê người, nay trở về thăm 

quê, nhà thơ lại thấy nhớ nơi mình đã ở mười năm qua, thấy nó thân thiết như 

quê cũ (cố hương). 

- Cảnh vật ở đây là mùa thu ở quê hương, thời điểm sương mù bao phủ, 

thiên nhiên chìm trong vắng lặng, u huyền (đây là cảm thức thẩm mĩ riêng 

của thơ Hai - cư, một cảm thức thấm đẫm tinh thần Thiền tông). 

- Quý ngữ: mùa sƣơng. 

- Thời khắc đó của cảnh vật nơi quê cũ làm dấy lên trong lòng nhà thơ 

một cảm xúc: Nhớ da diết mảnh đất mình vừa ở trong mười năm qua (Ê- đô). 

Nhà thơ bỗng nhận ra (đốn ngộ) rằng: Ê- đô là cố hƣơng. Vậy ra nhà thơ đã 

có một tình cảm gắn bó với mảnh đất mình như là chính quê hương mình, 

nhưng chỉ đến khi xa nó nhà thơ mới nhận ra. 

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, bài thơ này có lẽ chịu ảnh hưởng của 

bài thơ tứ tuyệt Độ Tang Càn (Qua sông Tang Càn) của nhà thơ Giả Đảo thời 

nhà Đường của Trung Quốc. Trong các thể thơ thì thơ tứ tuyệt là thể thơ cô 

đọng súc tích, vậy mà so với thơ Hai - cư thì thơ tứ tuyệt vẫn nhiều lời. Tứ thơ 

ở bài thơ của Giả Đảo cũng giống như tứ thơ của bài thơ Hai - cư của Ba - sô. 

Một người xa xứ, sống ở đất khách đã mười năm, lúc nào cũng nhớ về quê cũ, 

bỗng nhiên trên con đường về thăm quê, khi đi qua con sông Tang Càn, 

người xa xứ bỗng nhận ra rằng: đất khách với mình cũng gắn bó thân thiết 

như với quê cũ. Nhân vật trữ tình hai bài thơ đều có cùng một cử chỉ “ngoảnh 

lại” và đều nhận ra: Đất khách đã thành cố hương. 

Song, ở hai bài thơ vẫn có sự khác biệt: ở bài thơ Độ Tang Càn, dòng 

sông là cơ duyên  tạo ra phút giây đốn ngộ ở nhân vật trữ tình. Còn ở bài thơ 

của Ba - sô, giây phút đốn ngộ không cần một cơ duyên cụ thể nào. 
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Dạy và học thể loại thơ Hai - cư là vấn đề còn khá mới mẻ và nhạy 

cảm trong thời điểm hiện nay. Những nghiên cứu và đề xuất mới chỉ là những 

ý tưởng ban đầu (dù đã qua nghiên cứu lý thuyết và khảo sát) nên những vấn 

đề nêu trong bài vẫn là một hệ thống mở rất mong được các đồng nghiệp 

nghiên cứu tiếp.  

2.3.5. Văn bia 

2.3.5.1. Khái niệm và đặc trưng thể loại văn bia 

“Văn bia gồm bi kí, bi văn, bi minh, mộ chí minh. Thể loại văn học lịch 

sử trung đại, rất phổ biến ở các nƣớc Đông Á nhƣ Trung Quốc, Việt Nam, 

Triều Tiên, Nhật Bản. Đó là những bài văn khắc trên bia đá đặt ở chùa chiền, 

đền miếu, lăng mộ, cầu đình... để ghi công tích các bậc danh nhân, anh hùng 

hoặc các sự kiện quan trọng đáng nhớ, thƣờng viết bằng văn xuôi, phần minh 

thƣờng đƣợc viết bằng văn vầ n, gồm phần ghi chép tiểu sử, lai lịch và phần 

ngợi ca, phẩm bình...” (Từ điển thuật ngữ văn học Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, 

nguyễn Khắc Phi). 

Bi tức là bia, là thể văn dùng để khắc vào đá, ngƣời ta gọi là bi bản, bi 

biểu, bi chí, bi kệ, bi minh, bi bảng, bi trung... Lƣu Hiệp trong Văn tâm điêu 

long ghi “Bi là sự đề cao hoàng đế thủa xƣa khi ghi hiệu phong thần đều 

dựng bia đá trên núi cao để khắc ghi công lao cho nên đƣợc gọi là bia. Thể 

văn bia đòi hỏi cái tài của nhà làm sử, việc kể sự tích để lƣu truyền, còn bài 

văn để khắc ghi đức lớn thì phải hiện lên vẻ rực rỡ của cốt cách cao khiết, 

mà ghi điều tốt đẹp thì phải thì phải cho thấy công lao phi thƣờng, đó là quy 

định của bia”. Từ sƣ Tăng đời Minh có nói: Văn bia từ đời Hán trở lại đây 

càng có nhiều ngƣời làm, có bia về cầu đƣờng, có bia về đàn, giếng, có bia 

về đền thần, có bia về nhà thờ, có bia cổ tích, phong thổ, có bia công đức, có 

bia mộ, chùa, quán... Thể văn bia chủ yếu là kể chuyện dần dần về sau pha 

tạp nghị luận, đó là không đúng. Tự sự mới là thể chính của văn bia, có nghị 

luận là thể biến của văn bia, nếu có ngụ ý thì lại là thể khác. 
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Văn bia là thể văn hình thành sớm nhất trong các thể văn xuôi  ở Việt Nam 

vào thời Lí (Mấy vấn đề thi pháp văn học trung đại Việt Nam Trần Đình Sử). 

Từ những cách hiểu trên ta có thể rút ra kết luận: Văn bia là những bài 

văn khắc trên bia đá đặt ở chùa chiền, đền miếu, lăng mộ, cầu đình... để ghi 

công tích các bậc danh nhân, anh hùng hoặc các sự kiện quan trọng, thường 

được viết bằng văn xuôi chữ Hán. 

2.3.5.2. Hướng dẫn học sinh đọc - hiểu văn bản đọc thêm  

HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA 

(Thân Nhân Trung) 

A. Hướng dẫn đọc 

- Đọc toàn bộ văn bản, giọng đọc nghiêm cẩn, thể hiện được ý kiến của 

tác giả về tầm quan trọng của hiền tài đối với quốc gia, về chính sách trọng 

nhân tài của triều đại Lê Thánh Tông, về ý nghĩa của việc khắc bia tiến sĩ. 

B. Tìm hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật 

1. Nội dung 

-  Tác giả khẳng định vai trò của người có tài cao đức trọng đối với 

quốc gia. 

- Vì nhận thức rõ điều đó nên triều đình (thời Lê Thánh Tông) đã có 

những chính sách trọng hiền tài (đặt lễ xướng danh, ban mũ áo, đãi yến, làm 

lễ vinh quy bái tổ cho những người đỗ đạt cao). 

- Song “ban ơn lớn mà vẫn cho là chƣa đủ” nên nhà vua cho khắc bia 

tiến sĩ đặt ở Văn Miếu để khích lệ “kẻ sĩ”, “rèn luyện danh tiết, gắng sức 

giúp vua”, “ra sức báo đáp” sự “đề cao nhất mực” của triều đình. 

- Như vậy “việc dựng tấm bia đá này ích lợi rất nhiều: kẻ ác lấy đó 

làm răn, ngƣời thiện theo đó mà gắng”.  

b. Nghệ thuật  

- Đoạn trích cho thấy đặc trưng của bài văn bia, một thể văn có tính 

chức năng. 
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-  Văn phong của bài văn bia ngắn gọn, chặt chẽ, súc tích, giàu sức 

thuyết phục... 

Với thể loại văn bia bên cạnh sự mới mẻ về nội dung và đặc trưng thể 

loại học sinh còn có dịp nâng cao năng lực trình bày, phân tích văn nghị luận 

2.3.6. Bình sử 

2.3.6.1. Về thể loại  

“Bình sử là lời nhận xét, bình luận thể hiện thái độ quan điểm của nhà 

viết sử về những sự kiện, nhân vật lịch sử đƣợc nói đến. Đó thƣờng là những 

đoạn văn nghị luận đặt ở sau những đoạn ghi chép lịch sƣ̉ về những sự kiện 

quan trọng hoặc những sự kiện đặc biệt mà nhà viết sử thấy cần có ý kiến 

nhận xét, đánh giá.” (Trần Đình  Sử (chủ biên), SGV Ngữ văn 10, tập 2, 

(SGK thí điểm) NXB giáo dục, Hà Nội, 2003.) 

Thể loại bình sử, cho phép các nhà sử học lấy trách nhiệm các cá nhân 

mà bàn, xem như một ý kiến riêng góp vào sử chung, cho nên mọi lời bàn 

đều ghi rõ “Sử thần Lê Văn Hƣu bàn”, và “sử thần Ngô Sĩ Liên bàn”... 

Trong “Đại Việt sử kí toàn thƣ” của Lê Văn Hưu có 31 lời bình đề cập 

tới các trường hợp vua trị nước, quan lại phương bắc và một số nhân vật khác. 

Ngô Sĩ Liên có 174 lời bình đề cập tới 37 vua, 46 viên quan triều đình và 

nhiều người khác. Lời bình sử của ông tràn đầy ý thức tự hào dân tộc, thấm 

nhuần tư tưởng đạo đức của nhân dân và theo quan niệm tiến bộ của Nho gia. 

Văn bình sử mang tính chất nghị luận, bộc lộ trực tiếp quan điểm của 

người viết sử. Ngôn ngữ trong văn bình sử ngắn gọn, sắc sảo và đòi hỏi 

người cầm bút phải có dũng khí. 

2.3.6.2. Hướng dẫn học sinh  đọc - hiểu văn bản Thái sư Trần Thủ Độ 

A. Hướng dẫn cách đọc 

- Đọc với giọng rành mạch, rõ ràng để làm nổi bật tính cách  chính trực, 

hóm hỉnh của nhân vật Trần Thủ Độ. 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 

64 

B. Giá trị nội dung và nghệ thuật 

1. Nội dung:  

Văn bản gồm ba phần:  

- Mở đầu văn bản, sử gia thông báo về thời gian (ngày, tháng, năm) và sự 

kiện (thái sư Trần Thủ Độ được truy tặng Thượng phụ Thái sư Trung Vũ Đại 

Vương). Liền sau đó là nhận định khái quát về tài lược, về uy tín với nhà Lí, 

công lao đối với nhà Trần của ông. Nhận định rất ngắn gọn, xúc tích “Thủ Độ 

tuy không có học vấn, nhưng tài lược hơn người, làm quan triều Lí được mọi 

người suy tôn. Thái Tông lấy được thiên hạ đều nhờ mưu sức của Thủ Độ cả”. 

- Tiếp theo phần chính của văn bản, sử gia kể về bốn câu chuyện sảy ra 

trong cuộc đời của Trần Thủ Độ để làm sáng tỏ cho nhận định trên: 

+ Trần Thủ Độ thừa nhận ý kiến và ban thưởng cho người dám hặc tội mình. 

+ Trần Thủ Độ ban thưởng cho người lính gác thềm cấm về hành động 

không cho chính vợ mình ngồi kiệu đi qua. 

+ Trần Thủ Độ ứng xử khôn khéo và hóm hỉnh đối với kẻ nhờ cậy vợ 

mình xin một chức quan nhỏ. 

+ Trần Thủ Độ can vua Trần Thái Tông không nên cử người anh của 

ông giữ chức tể tướng. 

Cuối đoạn trích, từ những tình tiết trên, tác giả khẳng định lại phẩm 

chất công lao của của Trần Thủ Độ với vua với nước. 

Bốn câu chuyện trên đã khắc hoạ rõ chân dung Trần Thủ Độ: một con 

người cao thượng, chí công vô tư, không để tình riêng lấn át việc chung, luôn 

giữ kỉ cương phép nước và không kém phần thông minh hóm hỉnh. 

2. Về nghệ thuật viết sử của Ngô Sĩ Liên 

- Viết kiệm lời, không miêu tả, phân tích tâm lí mà tính cách các nhân 

vật lịch sử vẫn được thể hiện sâu sắc. 

- Lời kể không chỉ ngắn gọn mà còn tỏ ra khách quan. Tuy vậy thái độ 

khen chê của tác giả cũng bộc lộ rõ ràng. 
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- Cách kể hấp dẫn vì luôn gây được yếu tố bất ngờ đối với người đọc. 

* Đề xuất cách tiếp tiếp cận một văn bản nghị luận thời trung đại 

Trước thực tế học sinh phổ thông (ở những trường khảo sát) còn lúng 

túng và chưa biết cách thức, thao tác cụ thể khi tiếp cận một văn bản nghị 

luận thời trung đại Việt Nam. Đứng trước văn bản nghị luận cụ thể, các em 

thường không biết bắt đầu từ đâu, công việc cụ thể gồm mấy bước. Nội dung 

mỗi bước làm những việc gì? Phần lớn khi tiếp cận, các em mới chỉ đọc qua 

một, hai lượt rồi tìm cách trả lời ngay các câu hỏi trong SGK. 

Việc hướng dẫn cụ thể là tạo điều kiện cho các em đi sâu vào việc cảm 

thụ nhằm phát hiện ra những vấn đề mà mà văn bản nghị luận đề cập tới, phát 

hiện ra tư tưởng, quan điểm tình cảm thái độ của người viết đồng thời cung 

cấp cho các em kĩ năng phương pháp học tập cũng  như phát huy vai trò tự 

học của học sinh trước những văn bản đọc thêm hạn chế về thời lượng. 

Như chúng ta đã biết, đến với văn bản nghị luận là đến với quan điểm 

tư tưởng của người viết, thể hiện bằng hệ thống luận điểm, luận cứ và cách 

lập luận của tác giả qua lời văn ngắn gọn khúc triết.Vì vậy giáo viên có thể 

hướng dẫn cho học sinh cách tiếp cận một văn bản nghị luận trung đại Việt 

Nam như sau: 

Bƣớc 1: Tiếp xúc bước đầu với văn bản. ở bước này gồm 3 việc. 

Việc 1: Đọc tìm hiểu văn bản (đọc văn bản và giải toả hàng rào ngôn ngữ). 

- Đọc văn bản là cơ sở cho việc tiếp cận tác phẩm văn học nói chung và 

văn bản nghị luận trung đại Việt Nam nói riêng, tiếp cận văn học gắn liền với 

việc đọc, sự  xâm nhập vào văn học chỉ có thể bắt đầu từ việc đọc. 

- Việc “giải toả hàng rào ngôn ngữ” nội dung chính là tìm hiểu những 

từ khó trong trong văn bản để hiểu câu văn và toàn bộ văn bản. 

Việc 2: Tìm hiểu tác giả và hoàn cảnh ra đời của văn bản nghị luận 

trung đại Việt Nam. 

- Tìm hiểu tác giả  
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- Tìm hiểu hoàn cảnh ra đời của văn bản : 

+ Tìm hiểu hoàn cảnh lớn: Là hoàn cảnh thời đại xã hội lịch sử, thể 

hiện bằng những sự kiện lịch sử chính trị xã hội và văn hoá lớn, hoàn cảnh 

này tác động dến cả một xã hội, một dân tộc. 

+ Tìm hiểu hoàn cảnh nhỏ: Là hoàn cảnh có quan hệ trực tiếp liên quan 

đến cá nhân tác giả (bao gồm hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh xã hội, quan hệ 

bạn bè, môi trường văn hoá, phong tục tập quán...) 

Việc 3: Tìm hiểu cấu trúc văn bản (để có một cái nhìn tổng quát về văn 

nghị luận). 

Đọc lại văn bản, rồi nắm bố cục văn bản. Nội dung chính của việc 3 

này là sơ bộ đi vào kết cấu từng phần văn bản nghị luận để tìm hiểu nội dung 

xem tác giả định nói gì trong văn bản nghị luận, thái độ tình cảm ra sao? Sơ 

bộ tư tưởng, quan điểm của tác giả về những vấn đề đang bàn tới. 

Bƣớc 2: Đọc - hiểu nội dung văn bản. 

Việc 1: Thâm nhập vào hệ thống luận điểm, luận cứ trong văn bản  

Việc 2: Thâm nhập vào thế giới tình cảm của nhà văn trong văn bản  

Bƣớc 3: Đọc - hiểu ý nghĩa văn bản  

Việc 1: Tìm hiểu tư tưởng chủ đề văn bản 

Việc 2: Liên hệ với những văn bản khác nhằm khắc sâu ấn tượng của 

người đọc đối với văn bản và tác giả của văn bản đó. 

2.3.7. Tiểu thuyết Minh Thanh 

2.3.7.1. Vài nét về nguồn gốc của thể loại 

- Ra đời ở thời Minh Thanh, trở thành nét tiêu biểu cho thành tựu 

chung của văn học cả giai đoạn. Thật ra, thành tựu này đúng như tên gọi của 

nó, không được coi là thể loại chính thống. Dưới con mắt của nhà nho “văn 

tải đạo, thi ngôn chí”, tiểu thuyết chỉ có nghĩa là đầu đường xó chợ của kẻ tiểu 

nhân. Nhưng thời đại lại đặt ra những đòi hỏi mới và thể loại trước kia bị liệt 

vào hàng phi chính thống lại nhanh chóng đáp ứng nhu cầu quảng đại quần 
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chúng nhân dân mà trở thành thể loại chủ yếu, với gần một vạn tác phẩm lớn 

nhỏ, trong đó có hàng loạt tác phẩm được nhân dân Trung Quốc và cả nhân 

dân các nước ưa chuộng như Tam Quốc, Tây du kí, Thuỷ  hử, Hồng lâu mộng 

v.v... Đạt được thành tựu đó, tiểu thuyết Trung Quốc trải qua một quá trình 

hình thành và phát triển hàng chục thế kỉ. Trong cuốn sách  Trung Quốc tiểu 

thuyết sơ lƣợc, Lỗ Tấn khảo sát bốn giai đoạn phát triển của tiểu thuyết Trung 

Quốc từ tiểu thuyết “Chí quái chí nhân” (ghi chép những mẩu chuyện về thần 

thánh, ma quỷ, về những con người khác thường) đời Tấn (thế kỉ 3, 4), trải 

qua tiểu thuyết truyền kì (truyền lại những chuyện kì lạ) đời Đường (thế kỉ 7 

đến 9), đến tiểu thuyết “thoại bản” đời Tống (thế kỉ 12 đến 13). Tiểu thuyết 

chương hồi Minh Thanh kế thừa trực tiếp những thành tựu của tiểu thuyết 

thoại bản Tống Nguyên. Theo Lỗ Tấn, chín phần mười các bộ tiểu thuyết 

Minh Thanh lấy đề tài và cốt truyện từ thoại bản. Nó đã phát triển và hoàn 

chỉnh thể loại và được gọi là tiểu thuyết cổ điển Trung Hoa. 

2.3.7.2. Đặc điểm thể loại 

- Là sản phẩm của văn hoá trung đại, nó là bước phát triển trung gian 

giữa kể chuyện sử thi và tiểu thuyết. So với tiểu thuyết hiện đại, nó có một số 

đặc điểm riêng biệt: 

- Kết cấu theo trình tự thời gian, có trước nói trước, có sau nói sau, 

không đảo ngược xen kẽ như kết cấu theo diễn biến tâm lí của tiểu thuyết 

hiện đại. 

- Tiểu thuyết chương hồi sử dụng khá nhiều thủ pháp nghệ thuật trong 

xây dựng tính cách nhân vật: 

+ Tính cách nhân vật cũng thường được tái hiện dần dần thông qua 

ngôn ngữvà hành động của bản thân nó mà không qua sự  thuyết minh phân 

tích của nhà văn.  

+ Khắc hoạ những nét ngoại hình, chân dung có tính truyền thần, lột tả 

được cốt cách, vận mệnh của nhân vật . 
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+ Đặt các nhân vật trong quan hệ đối sánh nhiều chiều (tương cận, 

tương phản ...) để soi rọi làm nổi bật tính cách mỗi nhân vật và gợi đối thoại 

giữa các tính cách ấy. 

+ Miêu tả thiên nhiên, môi trường thường cô đọng súc tích, tạo dựng 

được bối cảnh góp phần thể hiện được tính cách nhân vật. 

- Trong cách mô tả, lí giải thường hay sử dụng phổ biến các công thức 

và ước lệ thường thấy trong các tác phẩm cổ trung đại. 

2.3.7.3. Gợi ý hướng dẫn đọc - hiểu văn bản 

TÀO THÁO UỐNG RƢỢU LUẬN ANH HÙNG 

(Trích Tam quốc diễn nghĩa - La Quán Trung) 

A. Hướng dẫn đọc 

- Đọc hoặc kể đoạn trích, chú ý : Lời thoại của Lưu Bị dè dặt có ý thăm 

dò, thể hiện tính cách khiêm nhường, thận trọng kín đáo, khôn ngoan; trái với 

lời thoại thể hiện tính cách tự tin đến kiêu ngạo của Tào Tháo. 

B. Nội dung hướng dẫn 

Với thời lượng hướng dẫn trên lớp khoảng 10 phút, theo chúng tôi, giáo 

viên nên lưu ý học sinh : 

* Tìm hiểu ở nhà:  

- Tìm hiểu về cốt truyện, về hai nhân vật Lưu Bị và Tào Tháo, về nét 

độc đáo của nghệ thuật kể chuyện trong đoạn trích. 

 * Ở trên lớp : Giáo viên hướng đẫn học sinh phân tích kịch tính của 

đoạn trích; cách gọi tên Lưu Bị và Tào Tháo (vì đây là vấn đề tinh tế, học sinh 

khó khám phá). 

-  Cốt truyện : 

Tuy chỉ là một đoạn trích nhưng Tào Tháo uống rƣợu luận anh hùng 

vẫn có cốt truyện hoàn chỉnh: 

+ Trình bày: Giới thiệu nhân vật, sự việc, hoàn cảnh: Huyền Đức đang 
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ở đất của Tào Tháo nhưng vẫn có mưu đồ việc lớn. Để Tào Tháo khỏi nghi, 

ông làm một vườn rau, ngày ngày vun sới. Bỗng Tào Tháo sai người đến mời 

Huyền Đức về phủ Thừa tướng uống rượu. 

+ Khai đoạn: Giữa tiệc rượu, câu chuyện “luận anh hùng” đến một 

cách tự nhiên do sự xuất hiện của hiện tượng vòi rồng hút nước. 

+Phát triển: Huyền Đức nêu một số tên tuổi và Tào Tháo bác bỏ. 

+ Đỉnh điểm: Tào Tháo trỏ vào Lưu Bị rồi trỏ vào mình mà nói rằng: 

“Anh hùng trong thiên hạ bây giờ chỉ có sứ quân và Tháo mà thôi”. 

+Kết thúc: Lưu Bị giật mình đánh rơi đũa, thìa nhưng nhờ tiếng sấm rền 

vang mà che đậy được. “Tháo thấy thế không nghi ngờ gì Huyền Đức nữa” 

Rõ ràng, cốt truyện của đoạn trích này là dấu ấn của  truyện kể (thoại bản), 

một loại viết ra để kể chứ không phải là để đọc: cốt truyện li kì, hấp dẫn, chứa 

đựng nhiều tình huống gay cấn, hấp dẫn, tạo ở người nghe sự hồi hộp chờ đợi.    

-  Nhân vật  

+ Lưu Bị là một người có chí lớn (làm vua). ở đoạn trích này, Lưu Bị 

đang ở nhờ đất của Tào Tháo nên phải tìm mọi cách để giấu chí lớn đi. Ông 

vốn là người khiêm nhường, thận trọng, kín đáo và khôn ngoan. Trong tình 

thế này, tính cách ấy càng được thể hiện rõ. 

Ở đoạn này, Lưu Bị đã hai lần “giật mình” và một lần “tái mặt”. Nhưng 

rồi do khôn ngoan, thận trọng nên Lưu Bị đã lấy lại được bình tĩnh ứng phó 

trót lọt tình huống gay cấn: Tào Tháo chất vấn về vấn đề anh hùng, Lưu Bị từ 

chối bình luận. Tình thế buộc phải nói ra thì Lưu Bị nêu những tên tuổi đáng 

chú ý, mặc kệ TàoTháo bác bỏ, không tranh luận. Khi Tào Tháo chỉ đích danh 

Lưu Bị là người anh hùng thì ông đã lợi dụng tiếng sấm vang rền để che giấu 

điều tuyệt mật của mình. 

Tác giả đã dùng nhiều biện pháp nghệ thuật để thể hiện tính cách của Lưu 

Bị: miêu tả trực tiếp bằng thái độ, hành động, ngôn ngữ (làm vườn rau, giật mình, 

tái mặt trấn tĩnh, dùng một câu của Khổng Tử trong Luận ngữ để biện hộ cho 
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viếc đánh rơi đũa, thìa); so sánh với tính cách của Quan Vũ, Trương Phi;  miêu 

tả gián bằng việc miêu tả thiên nhiên (vòi rồng, tiếng sấm rền vang). 

+ Nhân vật Tào Tháo: 

 Câu nói: “Anh hùng là ngƣời trong bụng có chí lớn, có mƣu cao, có tài 

bao trùm đƣợc cả vũ trụ, có chí nuốt cả trời đất” cho thấy quan niệm về người 

anh hùng của Tào Tháo là quan niệm của giai cấp áp bức, bóc lột trong xã hội 

phong kiến lúc bấy giờ: muốn đè đầu cưỡi cổ dân chúng, làm bá chủ thiên hạ. 

* Cách gọi tên Lưu Bị và Tào Tháo bộc lộ thái độ khen chê. 

- Ở đoạn trích này, tác giả rất ít khi gọi họ tên Lưu Bị mà thường bằng 

tên chữ “Huyền Đức” - để thể hiện thái độ kính trọng. Ngược lại, tác giả chỉ 

một lần gọi đủ họ tên Tào Tháo, còn lại  đều gọi riêng tên mà thôi. Chẳng hạn : 

+ “Huyền Đức sợ tái mặt. Tháo cầm tay Huyền Đức dắt vào vƣờn nhà” 

+ “Tháo và Huyền Đức cùng dựa vào lan can ngắm xem”. 

* Kịch tính trong đoạn trích (thể hiện ở những chi tiết) 

- Tào Tháo đột ngột cho người đến mời Lưu Bị mà không nói rõ lí do. 

- Tào Tháo nói Lưu Bị đang làm một việc lớn nhưng lại không nói rõ là 

việc gì, mãi sau đó mới nói rõ. 

- Tào Tháo trỏ vào Lưu bị mà khẳng định “Anh hùng trong thiên hạ bây 

giờ chỉ có mỗi sứ quân và Tháo mà thôi”. 

2.3.7.4. Đề xuất hướng tiếp cận 

Theo chúng tôi nên chọn hướng tiếp cận từ đặc trưng thể loại của tác 

phẩm tự sự thì những đoạn trích của văn bản này sẽ xoay quanh ba yếu tố: cốt 

truyện, nhân vật và lời kể (bao gồm thái độ người kể và nghệ thuật kể chuyện). 

Và theo hướng đó thì nội dung bài học bao gồm ba phần: cốt truyện, nhân vật 

và lời kể. 

- Về cốt truyện: Hồi trống Cổ Thành và Tào Tháo uống rƣợu luận anh 

hùng chỉ là những đoạn trích nhưng lại có một kết cấu hoàn chỉnh. Trình tự 
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câu chuyện được sắp xếp có thứ lớp phân minh, nhân vật đến và đi hợp tình 

hợp lí. Các sự kiện được sắp khôn khéo để  nâng cao kịch tính và đi đến kết 

thúc bất ngờ rất hấp dẫn. Do vậy giáo viên cần hướng dẫn học sinh nhận ra 

năm thành phần ấy trong mỗi đoạn trích, phân tích được sự gay cấn li kì, hấp 

dẫn của câu chuyện với những tình huống gây hồi hộp chờ đợi. 

- Về nhân vật: Cả hai đoạn trích đều có hai nhân vật chính và một số 

nhân vật phụ. Tính cách nhân vật được thể hiện qua ngôn ngữ và hành động. 

Các nhân vật phụ giúp làm rõ tính cách của nhân vật chính. 

Giáo viên dẫn dắt học sinh phân tích, bình giảng các chi tiết nghệ thuật 

để khắc sâu ấn tượng về hai nhân vật chính. 

Về lời kể: Lời kể rành rẽ, khách quan, không tô vẽ, không bình phẩm, 

miêu tả sinh động thái độ, ngôn ngữ và hành động của các nhân vật. 

Cần hướng dẫn học sinh suy nghĩ về quan hệ đối thoại giữa các tính 

cách, nhất là giữa Lưu Bị và Tào Tháo, qua đó hiểu thái độ “ủng Lưu, phản 

Tào” của tác giả La Quán Trung phản ánh nguyện vọng hướng về một nền 

nhân chính với nhà vua nhân nghĩa theo đường lối Đức Trị. 

2.3.8. Văn bản “Thề nguyền” trích Truyện Kiều của  Nguyễn Du 

2.3.8.1. Nguồn gốc và thể loại 

Truyện Kiều được sáng tác trên cơ sở cốt truyện của tiểu thuyết chương hồi 

Trung Quốc Kim Vân Kiều Truyện.Tuy nhiên, Nguyễn Du đã sáng tạo nên một 

tác phẩm mới, với cảm hứng mới, nhận thức, lí giải theo cách riêng của ông một 

thể loại truyện thơ khác hẳn Kim Vân Kiều truyện là tác phẩm tự sự văn xuôi.  

Truyện Kiều là truyện thơ được viết bằng thể thơ lục bát, với một tài 

năng điêu luyện, một sự lựa chọn thể loại truyện thơ kết hợp nhuần nhuyễn cả 

chất tự sự và chất trữ tình, sự am hiểu đồng thời cả ngôn ngữ bình dân cũng 

như ngôn ngữ văn học bác học, Nguyễn Du đã sáng tạo nên một kiết tác độc 

nhất vô nhị của văn học Việt Nam. 
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2.3.8.2. Hướng dẫn  học sinh đọc - hiểu văn bản  

THỀ NGUYỀN 

(Trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du 

A. Hướng dẫn đọc  

- Đọc với giọng truyền cảm, bộc lộ cảm xúc của nhân vật trữ tình. 

- Văn bản có nhiều từ Hán Việt, nhiều điển cố, nhiều từ cổ rất khó hiểu 

đối với thế hệ trẻ ngày nay. Giáo viên yêu cầu học sinh đọc kĩ các chú thích 

để hiểu văn bản hơn. 

B. Nội dung và nghệ thuật 

1. Nội dung 

- Ngày hôm ấy, nhân lúc cả nhà đi vắng, Kiều đã sang nhà Kim Trọng 

tâm sự. Chiều tà, nàng trở về nhà, được tin cả nhà vẫn chưa về, Kiều lại Ỏvội 

rủ  rèm the, “xăm xăm băng lối vƣờn khuya một mình” trở lại gặp Kim Trọng. 

Những từ “vội”, “xăm xăm”, “băng” cho ta thấy rõ nàng hành động rất 

dứt khoát, táo bạo, mạnh mẽ, bất chấp mọi quan niệm hà khắc của lễ giáo 

phong kiến. “Hình ảnh nàng “xăm xăm băng lối vƣờn khuya một mình” bây 

giờ đây vẫn còn có thể làm cho lắm kẻ ngơ ngác, phân vân” ( Hoài Thanh) 

Điều gì khiến cho Kiều đến với hạnh phúc một cách chủ động như vậy? 

Chính nàng đã giải thích điều đó trong lời nói với Kim Trọng lúc bấy giờ. 

“Nàng rằng: “khoảng vắng đêm trƣờng” 

Vì hoa nên phải trổ đƣờng tìm hoa 

Bây giờ rõ mặt đôi ta, 

Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao” 

Thuý Kiều sống trong một mối tình hết sức hồn nhiên trong sáng, tự do 

và tha thiết. Nhưng lúc nào Kiều cũng băn khoăn về một sự tan vỡ... Tất cả 

những tâm trạng đó khiến “Thuý Kiều đến với tình yêu của Kim Trọng nhanh 

hơn, quyết liệt hơn” 
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- Hành động của Kiều chứng tỏ ý thức mạnh mẽ làm người của nàng 

“trong văn học Việt Nam, hiếm có một nhân vật thứ hai nào có ý thức về cuộc 

sống, ý thức làm người rõ rệt sâu sắc như Thuý Kiều” (Nguyễn Lộc). 

- Tám câu cuối của đoạn trích, Nguyễn Du đã đưa ta về với cuộc thề 

nguyền của đôi trai gái yêu nhau thời phong kiến: 

+ Tại nhà Kim Trọng 

+ Nến được thắp, hương được đốt. 

+ Thuý Kiều và Kim Trọng viết lời thề vào tờ giấy và dùng con dao 

quý cắt tóc thề nguyền. 

+ Trên bầu trời, vầng trăng sáng vằng vặc chứng giám cho cuộc thề 

nguyền của đôi trai gái. 

Nguyễn Du đã dựng lên một cuộc thề nguyền rất thiêng liêng. Tuy vậy 

người đọc vẫn thấy mối tình Kim Trọng - Thuý Kiều đẹp mà cô đơn, gắn bó 

mà không hứa hẹn. Cuộc thề nguyền của con người không có con người và xã 

hội chứng giám, chỉ có một ngọn nến và một vầng trăng sáng, xa xôi, lạnh lẽo. 

2. Nghệ thuật  

- Trong đoạn trích này, những từ ngữ, những cách nói quen thuộc của 

người bình dân Việt Nam được Nguyễn Du làm cho trở nên rất nghệ thuật : 

xăm xăm, băng lối vƣờn khuya, khoảng vắng đêm trƣờng, trổ đƣờng tìm hoa, 

rõ mặt đôi ta,... 

- Tất nhiên Nguyễn Du cũng không thể vượt ra hẳn thi pháp của văn 

học trung đại, đó là hiện tượng ông sử dụng nhiều từ Hán Việt, nhiều điển tích, 

điển cố. Vì vậy để hiểu được Truyện Kiều, người đọc ngày nay cần tra cứu 

các sách chú giải về tác phẩm. 

Thông qua việc miêu tả không gian thần tiên, thiêng liêng của cuộc thề 

nguyền giữa Kim Trọng và Thuý Kiều, tác giả thể hiện thái độ đồng cảm trân 

trọng đối với tình yêu tự do. 
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2.4. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG VIỆC 

HƢỚNG DẪN HỌC SINH ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN ĐỌC THÊM THEO 

ĐẶC TRƢNG LOẠI THỂ TRONG SGK NGỮ VĂN 10 THPT 

Xuất phát từ yêu cầu đổi mới chương trình, đổi mới phương pháp dạy 

và học, căn cứ vào tình hình thực tiễn hướng dẫn đọc - hiểu những văn bản 

đọc thêm hiện nay, chúng tôi mạnh dạn đưa ra 2 biện pháp sau đây: 

Biện pháp 1: Trang bị tri thức đọc - hiểu về thể loại nhằm đáp ứng việc 

dạy học theo hướng đọc - hiểu của chương trình và sách giáo khoa. 

Biện pháp 2: Đổi mới quy trình hoạt động của thày và trò trong giờ 

hướng dẫn đọc - hiểu các văn bản đọc thêm. 

2.4.1. Biện pháp 1: Trang bị tri thức đọc - hiểu theo đặc trƣng loại  thể 

nhằm đáp ứng việc dạy học theo hƣớng đọc - hiểu theo đặc trƣng 

loại thể của chƣơng trình và sách giáo khoa 

2.4.1.1. Đối tượng trang bị  

2.4.1.1.1. Đối với giáo viên 

Sách giáo khoa Ngữ văn đã cung cấp cho học sinh mỗi thể loại một vài 

tac phẩm thật sự tiêu biểu cho thể loại do vậy giáo viên cần dạy một cách kĩ 

lưỡng để học sinh một mặt thấy được vẻ đẹp của tác phẩm ấy, nhưng mặt khác, 

giúp học sinh biết cách đọc, cách phân tích và tiếp nhận một bài thơ Đường, 

một truyện dân gian hay một tiểu thuyết, một vở kịch,... để các em có thể tự 

mình đọc, tìm hiểu và khám phá những tác phẩm tương tự. Kết quả là học sinh 

sẽ không còn lúng túng khi đối mặt với một tác phẩm nào đó trong kì thi, kiểm 

tra dù tác phẩm đó chưa được học trên lớp, nhưng thể loại đó cùng cách tiếp 

cận và phân tích nó đã được học rất kĩ càng. Trước một thể loại nào đó giáo 

viên cần giúp học sinh khám phá và nắm được thông tin trên ba phương diện:  

- Các tác phẩm thể loại này có những đặc điểm gì cần lưu ý? 

- Các tác phẩm này hay ở chỗ nào? (Nội dung và nghệ thuật cụ thể) 

- Cách thức tìm hiểu, tiếp cận và phân tích kiểu tác phẩm này. 
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 Muốn làm được điều này, trước mỗi thể loại, giáo viên nên tìm đọc 

những tài liệu để mở rộng hiểu biết về đặc trưng từng thể loại: 

- Những tác phẩm cùng thể loại . 

- Những tài liệu nghiên cứu về thể loại đó. 

- Những tài liệu hướng dẫn về phương pháp giảng dạy. 

2.4.1.1.2. Với học sinh 

Trang bị cho các em những hiểu biết về đặc trưng từng thể loại. Ví dụ 

như với thể loại thơ Hai - cư  cần cho các em nắm rõ : 

- Nguồn gốc 

- Đề tài  

- Ngôn ngữ thơ 

- Hình ảnh thơ 

- Cách tiếp cận thể loại thơ Hai - cư  

2.4.1.2. Những hình thức hoạt động nhằm trang bị cho giáo viên và học sinh 

2.4.1.2.1. Đối với giáo viên  

- Tổ chức sinh hoạt tổ bộ môn theo chuyên đề. Ví dụ “Thơ Hai - cư”, 

“Thơ Đường” 

- Nâng cao vốn hiểu biết bằng cách tìm đọc những tài liệu phục vụ cho 

việc giảng dạy đối với từng thể loại. 

2.4.1.2.2. Đối với học sinh 

- Tổ chức các giờ đọc các văn bản đọc thêm theo từng thể loại tiêu biểu:  

Chẳng hạn giáo viên tổ chức cho các em được đọc những văn bản mà 

các em chưa có điều kiện tìm hiểu sâu ở trên lớp như: Đoạn trích “Tào Tháo 

uống rƣợu luận anh hùng”, bình sử “Thái sƣ Trần Thủ Độ”, văn bia “Hiền 

tài là nguyên khí quốc gia” v.v... 

- Tổ chức những buổi học chuyên đề: 

Giáo viên có thể nâng cao vốn hiểu biết của học sinh bằng việc tổ chức 
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những buổi học theo chuyên đề (hình thức này lâu nay vẫn được áp dụng với 

những lớp chọn Văn). Trong giờ học đó, giáo viên có thể tiến hành cung cấp cho 

học sinh những kiến thức về thể loại và về các tác phẩm khác thuộc thể loại đó. 

- Tổ chức hoạt động ngoại khoá. 

Có thể tổ chức hình thức hoạt động này tương tự như trò chơi: Đường 

lên đỉnh Ôlimpia, Hành trình văn hoá ... Nghĩa là trò chơi sẽ được tổ chức theo 

lối hỏi - đáp. Hoặc có thể cho các em đi dã ngoại Văn Miếu (đối với những 

trường gần Hà Nội), sau đó sẽ cho học sinh viết thu hoạch về bài văn bia, về 

cảm nghĩ của mình. Cũng có thể thành lập những câu lạc bộ thơ Đường, thơ 

Hai - cư để các em có cơ hội thử sức, sáng tác, trải nghiệm những điều đã học. 

2.4.2. Biện pháp 2: Đổi mới quy trình hoạt động  của thày và trò trong 

giờ hƣớng dẫn đọc - hiểu các bài đọc thêm nhằm đáp ứng yêu cầu 

đổi mới trong dạy và học hiện nay 

2.4.2.1. Tiến trình giờ học và hoạt động của thày và trò trong tiến trình đó  

Bƣớc 1: Chuẩn bị để đến với văn bản tác phẩm 

Trước khi tiến hành tiếp xúc với văn bản tác phẩm, giáo viên cần tổ 

chức , hướng dẫn cho học sinh tìm hiểu những yếu tố nằm ngoài văn bản, nắm 

được những tri thức chung về tác giả, xuất xứ, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác 

cũng như giá trị nội dung và nghệ thuật chính của tác phẩm. Bước chuẩn bị 

đến với văn bản là bước khởi đầu quan trọng bởi nó cung cấp cho các em một 

cái nhìn khá toàn diện về thể loại và tác phẩm mà có thể các em chỉ được học 

một đoạn trích. Trong bước này, giáo viên sẽ là người tổ chức hướng dẫn cho 

các chiếm lĩnh thông qua những câu hỏi gợi mở. Giáo viên sẽ hướng dẫn các 

em tìm hiểu phần tiểu dẫn thông qua hệ thống các câu hỏi .  

Cụ thể trong bài học về thơ một số bài thơ Hai - cư của Ba - sô, chuẩn 

bị để đến với các văn bản, giáo viên cần tổ chức cho học sinh nắm được khái 

niệm về thể thơ Hai - cư. Để thực hiện được điều đó, giáo viên có thể sử dụng 

những câu hỏi gợi dẫn sau: 
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Gợi dẫn 1: Thể thơ Hai - cƣ có đặc điểm gì về hình thức và nội dung? 

Gợi dẫn 2: Thơ Hai - cƣ thấm đẫm tinh thần Thiền tông và tinh thần 

văn hoá phƣơng Đông. Điều đó thể hiện ở những khía cạnh nào? 

Gợi dẫn 3: Việc tiếp nhận thơ Hai - cƣ có những nét đặc trƣng gì? 

Dưới sự hướng dẫn của các thày cô, các em sẽ thực hiện tốt khâu này 

và chuyển sang tìm hiểu văn bản với một tâm thế tốt. 

Bƣớc 2: Tiếp xúc bƣớc đầu với văn bản tác phẩm 

Mục tiêu của bước này là học sinh được tiếp xúc tực tiếp với văn bản 

qua hoạt động đọc và tóm tắt tác phẩm để mã ngôn ngữ chuyển thành mã hình 

tượng, làm cho văn bản trở thành tác phẩm trong từng học sinh. Mặt khác, 

đây cũng là bước có ý nghĩa tạo tâm thế cho bài học, hướng sự chú ý của các 

em vào văn bản, lôi cuốn các em vào thế giới hình tượng trong tác phẩm văn 

học . Trong bước Tiếp xúc ban đầu với tác phẩm này, hoạt động của giáo viên 

và học sinh sẽ diễn ra nhịp nhàng dưới sự tổ chức hướng dẫn của người thày. 

Để thực hiện tốt bước này, cần  phải có những hoạt động sau: 

a. Đọc văn bản: 

 Như chúng tôi đã trình bày, trong đọc - hiểu văn bản nghệ thuật, đọc 

văn bản là khâu rất quan trọng. Học sinh đọc văn là để hiểu văn, “hiểu chính 

xác và cặn kẽ tác phẩm văn chƣơng, khám phá ra ở đó những giá trị văn 

chƣơng (văn hoá, xã hội) mới mẻ, lớn lao, hữu ích”. Đọc diễn cảm tốt toàn bộ 

tác phẩm văn bản sẽ kích thích hứng thú của các em, đánh thức trí tưởng 

tượng của các em, tạo một ấn tượng tốt đẹp ban đầu của các em về tác phẩm. 

Khi tiến hành đọc tác phẩm văn học, giáo viên có thể tuỳ theo tính chất 

của từng thể loại cụ thể mà tổ chức tiến hành đọc sao cho có hiệu quả. 

Giáo viên có thể đọc trước một lần từ đầu đến cuối văn bản nhằm gây 

ấn tượng ban đầu cho học sinh về tác phẩm. Song song quá trình nghe giáo 

viên đọc văn bản, học sinh có thể đọc thầm để thực sự thâm nhập vào văn bản, 

sống và cảm nhận với tác phẩm. Giáo viên cũng nên để học sinh đọc trực tiếp 
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sau khi có sự hướng dẫn cách đọc. Việc đọc văn bản còn có thể diễn ra trong 

quá trình phân tích, cắt nghĩa, giải mã tác phẩm. Có những văn bản đọc thêm 

chỉ được dành thời lượng từ 5 - 10 phút thì giáo viên sẽ hướng dẫn cách đọc 

cho học sinh đọc ở nhà và giáo viên kiểm tra việc đọc của học sinh bằng 

nhiều hình thức ở những tiết sau. 

Việc đọc ở nhà hay còn gọi là giai đoạn đọc chuẩn bị, học sinh cần đạt 

được các yêu cầu sau:  

- Chuẩn bị được tâm thế, tập trung chú ý để tri giác văn bản 

- Xác định rõ  lớp nghĩa công cụ của ngôn từ (nghĩa văn bản) để tạo 

tiền đề cho xác định lớp nghĩa văn cảnh. 

Trên cơ sở kết quả đọc ở quá trình chuẩn bị bài của học sinh - tức khi 

lớp nghĩa công cụ và lớp nghĩa văn cảnh đã được liên thông trong hình dung 

người đọc - tại lớp, giáo viên có thể tiến hành giúp học sinh tái hiện những 

kiến thức mà học sinh đã tiếp xúc khi đọc chuẩn bị. Đọc sáng tạo là quá trình 

người đọc bằng hình dung liên tưởng của mình từng bước thâm nhập bài văn, 

từ lựa chọn lớp nghĩa thích hợp đến định hình ấn tượng về đường nét, bố cục 

bức tranh nghệ thuật; đồng thời xác định cảm xúc và giọng điệu của nhà văn 

để hiểu tác phẩm một cách thấu đáo. 

b) Tìm hiểu và tóm tắt cốt truyện. 

Có những đoạn trích so với thời lượng là tương đối dài, việc đọc trên 

lớp là khó khăn, giáo viên có thể  cho học sinh tóm tắt lại cốt truyện (trong 

đoạn trích) để phát hiện cấu trúc của đoạn trích nhằm ghi nhớ đậm nét những 

sự kiện chính diễn ra trong đoạn trích giúp cho việc thâm nhập vào thế giới 

hình tượng đạt hiệu quả. 

Ví dụ: Trong giờ hướng dẫn đọc - hiểu văn bản “Tào Tháo uống rƣợu 

luận anh hùng”, giáo viên cần đưa ra câu hỏi để học sinh phát hiện cấu trúc 

đoạn trích: 
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- Hãy nhận xét về cốt truyện của đoạn trích này? 

Học sinh qua việc đọc và tìm hiểu ở nhà có thể nhận ra cốt truyện của 

đoạn trích  

Bƣớc 3: Thâm nhập vào cấu trúc hình tƣợng nghệ thuật  

Đây chính là phần đọc - hiểu nội dung văn bản, nhằm đi sâu vào văn 

bản để phát hiện, phân tích, đánh giá văn bản từ các chi tiết, các hình ảnh. 

Tầng cấu trúc hình tượng nghệ thụât thường được tổ chức thành mối quan hệ 

vô cùng phức tạp giữa cái ý thức vô thức; giữa cái hiển ngôn và vô ngôn, ổn 

định và biến đổi, hợp lý và phi lý ... nằm sâu, chìm vào hình tượng nghệ thuật 

trong một kết cấu vẫy gọi nửa như giấu kín nửa như mời gọi. 

Muốn làm được điều đó cần phải: 

Việc 1 : Xác định những dấu hiệu nghệ thuật trong tác phẩm văn học 

để liên tƣởng, tƣởng tƣợng. Bao gồm : 

+ Ngôn ngữ; 

+ Thể loại; 

+ Không gian nghệ thuật; 

+ Thời gian nghệ thuật; 

+ Thái độ và phong cách tác giả; 

+ Yếu tố thời đại; 

Việc 2: Khám phá chủ đề tƣ tƣởng tác phẩm 

Trong tất cả các yếu tố tạo thành tác phẩm, tư tưởng có vai trò quan 

trọng nhất vì nó có tác dụng chỉ đạo đối với toàn bộ tác phẩm. Người đọc chỉ 

thực sự chiếm lĩnh tác phẩm văn chương khi hiểu nội dung tư tưởng gửi gắm 

trong đó. Để khám phá được chủ đề tư tưởng của mỗi tác phẩm, học sinh cần 

suy nghĩ, phát hiện: Vấn đề đặt ra trong tác phẩm là gì ? Thông qua hình 

tượng nhân vật, tác phẩm đề cập đến vấn đề gì? Điều đó tác động đến người 

đọc như thế nào? 
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Từ những hiểu biết về đặc sắc nội dung và nghệ thuật tác phẩm, từ chủ 

đề tư tưởng tác phẩm... Học sinh liên hệ với kinh nghiệm sống, trình độ nhận 

thức của học sinh để phát triển các năng lực tinh thần, trí tuệ, tâm hồn. 

Bƣớc 4: Khắc sâu ấn tƣợng về bài học. 

Có nhiều cách để tạo ấn tượng về bài học cho học sinh như : 

- Giáo viên định hướng cho học sinh ghi nhớ một nội dung hoặc hình 

thức nghệ thuật nào đó của tác phẩm bằng những câu hỏi gợi mở. Ví dụ khi 

khắc sâu ấn tượng về những triết lí, quan niệm nhân sinh của Thôi Hiệu trong 

bài “Hoàng Hạc lâu”, giáo viên có thể đưa ra những câu hỏi : Bài thơ Lầu 

Hoàng Hạc của Thôi Hiệu tuy chỉ miêu tả một di tích của ngƣời xƣa, vậy mà 

vẫn gần gũi với cuộc đời, với con ngƣời. Vì sao? 

- Giáo viên có thể khơi gợi cho học sinh phát biểu tự do về những điều 

các em thu hoạch được sau giờ học để các em bộc lộ cảm nhận chủ quan, niềm 

hứng thú của mình về tác phẩm hay một chi tiết trong đoạn trích vừa học. Ví dụ 

sau khi  hướng dẫn học sinh tự học xong trích đoạn “Tào Tháo uống rƣợu luận 

anh hùng”, giáo viên có thể cho học sinh phát biểu những cảm nhận chủ quan, 

những nhận xét, đánh giá về hình tượng nhân vật Tào Tháo và Lưu Bị để một 

lần nữa ấn tượng sâu đậm về bài học trở lại trong học sinh. 

Việc tạo được ấn tượng ở học sinh về tác phẩm sau mỗi bài học là một 

việc làm thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả giờ học tác phẩm văn chương. 

2.4.2.2. Phương thức kiểm tra, đánh giá kiến thức học sinh tự học những 

bài đọc thêm 

Do điều kiện thời lượng hướng dẫn trực tiếp trên lớp có hạn, những bài 

đọc thêm học sinh phải tự  học là chính nên yêu cầu bắt buộc đối với giáo 

viên là phải kiểm tra đánh giá kiến thức tự học của học sinh để kịp thời uốn 

nắn và bổ sung. Nhưng làm thế nào để giáo viên có thể đánh giá toàn diện 

kiến thức của học sinh cả về tác giả, tác phẩm, thể loại, tri thức văn hoá, tri 
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thức tiếng Việt mà học sinh đã tiếp thu được qua những bài đọc thêm? Theo 

chúng tôi, bên cạnh hình thức kiểm tra miệng,  kiểm tra bằng hình thức tự 

luận, giáo viên có thể sử dụng hình thức kiểm tra theo lối trắc nghiệm. Hình 

thức kiểm tra này có ưu điểm là trong một khoảng thời gian ngắn nhất giáo 

viên có thể kiểm tra được lượng kiến thức nhiều nhất, đảm bảo vừa sức, đồng 

thời khắc phục được lối học vẹt và sao chép nhằm kiểm tra năng lực hiểu thực, 

hiểu câu, hiểu đại ý của đoạn của bài, hiểu cách diễn đạt hàm ẩn. 

Xuất phát từ yêu cầu đổi mới chương trình và từ đặc điểm riêng biệt 

của những bài đọc thêm, chúng tôi mạnh dạn đưa ra một vài gợi ý về câu hỏi 

trắc nghiệm đối với các bài đọc thêm như sau: 

2.4.2.2.1. Loại câu đúng sai 

Loại câu này đặt học sinh đứng trước một nhận định về văn học và học 

sinh phải trả lời phương án trả lời đúng hay sai. 

* Truyện thơ là thể loại đặc sắc của văn học dân gian các dân tộc  

thiểu số Việt Nam. Đúng hay sai? 

* Truyện thơ là sự kết hợp giữa yếu tố tự sự với yếu tố trữ tình. Đúng 

hay sai? 

* Truyện thơ “Tiễn dặn ngƣời yêu” là của dân tộc Ê- Đê. Đúng hay sai? 

* Chủ đề chính của đoạn trích “Lời tiễn dặn” (trích truyện thơ “Tiễn 

dặn ngƣời yêu”): là lời tố cáo, phản kháng tập tục hôn nhân trong xã hội 

phong kiến miền núi xƣa. Đúng hay sai hay chƣa đầy đủ? 

2.4.2.2.2. Loại câu nhiều lựa chọn  

Loại câu này đặt học sinh trước một câu hỏi đã có sẵn những câu trả lời 

khác nhau. Học sinh phải tự chọn lấy một câu trả lời mà họ cho là đúng. 

* Cảm hứng chủ đạo của  bài thơ “Quốc Tộ” của Pháp Thuận là gì ? 

A. Sự lạc quan tin tƣởng. 

B. Sự phấn khởi. 
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C. Sự tự hào. 

D. Sự lo lắng. 

* Bài thơ Cáo bệnh bảo mọi ngƣời (Mãn Giác) là:  

A. Một bài thơ về tình yêu thiên nhiên. 

B.Một bài thơ thể hiện tinh thần nhân đạo. 

C. Một bài thơ nói về chân lí của nhà Phật. 

D. Bài thơ nêu ra một triết lí nhân sinh. 

* Từ “mai” trong câu thơ cuối của bài thơ Cáo  bệnh bảo mọi ngƣời 

(Mãn Giác) được dùng theo nghĩa nào trong những nghĩa dưới đây? 

A.Chỉ dùng với nghĩa hoa mai. 

B. Chỉ cành mai nở muộn. 

C. Chỉ cành mai nở sớm. 

D. Chỉ sức chống chọi với tự nhiên. 

* Nhận xét nào sau đây khái quát đúng nhất nội dung chủ đạo của bài 

Hứng trở về (Nguyễn Trung Ngạn) 

A. Bài thơ thể hiện lòng nhân đạo cao cả. 

B. Bài thơ thể hiện lòng yêu nƣớc và niềm tự hào dân tộc. 

C. Bài thơ thể hiện sự gần gũi của tác giả đối với cảnh vật quê hƣơng. 

D. Bài thơ thể hiện nỗi niềm nhớ tiếc quá khứ. 

* Hình ảnh nào sau đây không xuất hiện trong bài thơ Hứng trở về  

(Nguyễn Trung Ngạn). 

A. Giàn trầu 

B. Cua 

C. Lúa 

D. Dâu 

2.4.2.2.3. Loại câu điền khuyết 

Loại câu này đặt học sinh trước một nhận định đúng về văn học và có 
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để khuyết một phần, học sinh phải điền từ khuyết vào phần đó. 

* Hai - cƣ là thể thơ có nguồn gốc từ nƣớc ...  

* Mỗi bài thơ Hai - cƣ đều có một ... nhất định, thƣờng chỉ ghi lại một 

phong cảnh với vài sự vật cụ thể trong một ... nhất định để từ đó khơi gợi 

lên ... của ngƣời đọc. 

* Thời điểm trong thơ đƣợc xác định theo mùa, mùa qua quy tắc sử 

dụng “...”  (từ chỉ mùa). 

* Thơ Hai - cƣ thấm đẫm tinh thần ... và ...nói chung. 

2.4.2.2.4. Loại câu ghép đôi 

Loại câu hỏi trắc nghiệm này đòi hỏi học sinh dùng vốn hiểu biết của 

mình về kiến thức văn học để ghép hai dãy thông tin với nhau. 

* Hãy ghép cột tên tác phẩm (đoạn trích) với tên nhân vật trong hai 

dãy cột sau:  

Cột A : Tên nhân vật  Cột B: Tên văn bản 

1) Thái sư Trần Thủ Độ - Thái sƣ Trần Thủ Độ 

2) Tào Tháo   - Tào Tháo uống rƣợu luận anh hùng  

3) Linh Từ Quốc Mẫu - Truyện Kiều. 

4) Huyền Đức 

5) Quan Vũ  

6) Thuý Kiều 

7) Trương Phi 

8) Kim Trọng 

2.4.2.2.5. Loại câu trả lời ngắn 

Loại câu này đặt học sinh trước một câu hỏi về chi tiết trong tác phẩm 

văn học và yêu cầu học sinh tự mình tìm đáp án thích hợp. 

* Vì sao khi nhìn thấy “màu dƣơng liễu” người thiếu phụ lại hối hận vì 

đã để chồng đi kiếm tước hầu? 
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* Mối quan hệ giữa động và tĩnh, hình và âm được thể hiện như thế nào 

trong bài thơ Khe chim kêu của Vương Duy?  

* Tào Tháo quan niệm như thế nào về người anh hùng? 

* Trong hai câu thơ : 

“Vừng trăng vằng vặc giữa trời  

Đinh ninh hai miệng một lời song song” 

Hình ảnh vừng trăng vằng vặc đóng vai trò gì? 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Hướng dẫn đọc sinh đọc - hiểu theo đặc trưng loại thể  nói chung và 

các bài đọc thêm trong sách giáo khoa Ngữ văn 10 THPT nói riêng là một quá 

trình lâu dài, phải được thực hiện ở tất cả các cấp học, để từ đó rèn cho học 

sinh ý thức chủ động trong học tập cũng như khả năng và thái độ tự học đáp 

ứng những đòi hỏi và yêu cầu của xã hội đặt ra về con người mới. 

Để làm được điều đó đòi hỏi cần có  nhiều điều kiện, trong đó quan 

trọng trước hết là người giáo viên. Giáo viên phải là người có tri thức chuyên 

môn sâu rộng, biết ứng xử tinh tế, có phương pháp sư phạm hiện đại, biết 

định hướng sự phát triển của học sinh theo mục tiêu giáo dục. Học sinh phải 

có ý thức tự học và sự năng động trong việc tiếp thu kiến thức cũng như sự 

giác ngộ mục đích học tập. 

Đổi mới về phương pháp giáo dục chính là ở chỗ người giáo viên mạnh 

dạn tiếp cận với phương pháp mới một cách đúng đắn và khoa học. Biết 

hướng dẫn học sinh cách tiếp cận, và chỉ cho học sinh cách tiếp cận để các em 

không còn lúng túng với những văn bản dù chưa được học kĩ trên lớp, nhưng 

thể loại đó cùng cách tiếp cận và phân tích nó đã được học rất kĩ càng 

Chương 2 của luận văn "Hƣớng dẫn đọc - hiểu văn bản đọc thêm  

theo đặc trƣng loại thể trong sách giáo khoa Ngữ văn 10 THPT cũng 

không nằm ngoài mục đích đó. 
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Chƣơng 3 

THIẾT KẾ THỂ NGHIỆM 

3.1. MỤC ĐÍCH THỂ NGHIỆM 

Thể nghiệm sư phạm có vị trí đặc biệt quan trọng của khoa học giáo dục 

nói chung và phương pháp dạy học văn nói riêng, để kiểm tra tính khả thi của 

phương pháp mà đề tài nêu ra. Đây là một phương diện rất khó khăn và phức 

tạp, cả về phương diện lý thuyết lẫn phương diện tổ chức và tiến hành thể 

nghiệm. Tuy nhiên, với yêu cầu khoa học, với sự nỗ lực của bản thân, sự giúp 

đỡ nhiệt tình của đồng nghiệp, học sinh nơi tiến hành thể nghiệm, chúng tôi đã 

thu được những kết quả nhất định, để từ đó có cơ sở khẳng định ban đầu về 

tính khả thi của phương pháp dạy học (PPDH) hướng dẫn đọc - hiểu theo đặc 

trưng loại thể đối với những bài đọc thêm trong SGK Ngữ văn 10 THPT. 

Chúng tôi tiến hành thể nghiệm sư phạm nhằm mục đích: 

- Kiểm tra, đánh giá tính khả thi của PPDH nhằm phát huy tính tích cực 

của HS trong việc tự đọc - hiểu những bài đọc thêm trong SGK Ngữ văn 10. 

Trên cơ sở đó điều chỉnh, bổ sung nhằm hoàn thiện tiến trình hướng dẫn việc 

tổ chức các hoạt động dạy học đã tiến hành thử nghiệm. 

- Bước đầu đánh giá hiệu quả về tác dụng của PPDH được thể nghiệm 

nhằm kích thích hứng thú, củng cố, nâng cao kiến thức và phát huy tính tích 

cực học tập của học sinh trong giờ hướng dẫn học sinh đọc hiểu văn bản đọc 

thêm theo đặc trưng loại thể trong  SGK Ngữ văn 10 THPT. 

3.2. NỘI DUNG THỂ NGHIỆM 

Do sự hạn hẹp thời gian, nên chúng tôi không thể tiến hành thể nghiệm toàn 

bộ nội dung kiến thức và kỹ năng trong chương trình đọc thêm trong SGK Ngữ 

văn 10 THPT, chúng tôi chỉ triển khai, vận dụng vào việc xây dựng thiết kế hướng 

dẫn học sinh đọc - hiểu theo đặc trưng loại thể  để dạy học 3 bài trong SGK Ngữ 

văn 10, tập 1 - tập 2 (NXB Giáo dục, 2006 - chương trình chuẩn) THPT. Cụ thể:  
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1. Tiết 43: Vận nƣớc (Pháp Thuận), Cáo bệnh bảo mọi ngƣời (Mãn 

Giác), Hứng trở về  (Nguyễn Trung Ngạn). 

2. Tiết 53: Thơ Hai - cƣ (Ba - sô). 

3. Tiết 63 (15phút) Hiền tài là nguyên khí quốc gia (Thân Nhân Trung) 

3.3. ĐỐI TƢỢNG THỂ NGHIỆM 

Do điều kiện thời gian và nhiều nguyên nhân khách quan việc tiến hành 

thể nghiệm rộng rãi trên nhiều địa bàn với nhiều đối tượng gặp khó khăn. Vì 

vậy, chúng tôi chỉ tiến hành ở trường THPT Lê Hồng Phong với 2 lớp khối 10. 

Cụ thể: 

10 A4: 47HS      

10 A5: 41HS 

3.4. ĐIỂM MỚI CỦA BÀI SOẠN THỂ NGHIỆM 

- Điểm mới lớn nhất và cũng là mục đích của thiết kế bài soạn là không 

những tổ chức các thao tác để học sinh tự thân vận động, chiếm lĩnh nội dung 

bài học mà qua đó người thiết kế còn phải gắn các nội dung bài học, khi học 

sinh đã phát hiện ra vào việc làm rõ thêm tri thức loại thể để từ đó các em có 

cái gốc đọc được bất cứ một văn bản nào chung loại thể.  

- Thiết kế mới theo phương pháp hướng dẫn học sinh đọc - hiểu không 

dừng lại ở mức độ học sinh nắm được nội dung bài học, mà còn hướng tới mục 

đích cao hơn, giúp học sinh nắm được những yếu tố làm nên nét đặc sắc tiêu 

biểu, đặc trưng của thể loại.  

- Thiết kế đặt vấn đề học sinh phải làm việc nhiều ở nhà, chuẩn bị bài 

thật kỹ, trước khi đến lớp tham gia bài học. 

- Thiết kế mới cũng vận dụng thích hợp nhiều biện pháp như: hệ thống 

các loại câu hỏi, phân tích, giảng bình... với mục đích vẫn là định hướng khêu 

gợi, dẫn dắt học sinh để các em thực sự hoạt động bên trong, tự khám phá và 

chiếm lĩnh bài học. 
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3.5. NHỮNG KHÓ KHĂN 

- Dạy học theo đặc trưng loại thể là một vấn đề còn nhiều mới mẻ đối 

với cả GV và HS THPT. Phương pháp này đặt ra yêu cầu rất cao với người 

dạy và người học. Bởi bài soạn theo hướng đọc - hiểu theo đặc trưng loại thể 

không những chú trọng đến vai trò chủ thể học sinh, học sinh tự khám phá và 

chiếm lĩnh nội dung bài học, mà còn đặt bài soạn vào nhiều mối quan hệ khác 

như: quan hệ với Tiếng Việt, Làm văn, Lý luận văn học, với chính tác giả, với 

các tác giả khác, các môn học khác, các ngành nghệ thuật khác... 

- Các tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn về dạy học theo hướng dạy 

đọc -  hiểu theo đặc trưng loại thể còn ít và phần lớn GV THPT hiểu về đọc - 

hiểu chưa kĩ, chưa sâu. Đây cũng là điều gây nhiều khó khăn cho GV trong 

việc hướng dẫn học sinh đọc - hiểu các bài đọc thêm 10 theo đặc trưng loại thể . 

- Trong thiết kế bài học theo hướng dạy học này lại đòi hỏi lượng kiến 

thức vừa phong phú vừa tổng hợp, nếu giờ học không có phương tiện dạy học 

(máy chiếu...) hỗ trợ thì GV có thể sẽ gặp khó khăn “quá tải”. 

- Bài soạn đặt ra yêu cầu HS phải chuẩn bị bài kĩ trước khi đến lớp, phải 

có tinh thần học tập cao. Vì thế, khi dạy thực nghiệm, GV có thể gặp phải khó 

khăn, nếu HS chuẩn bị bài chưa kĩ và chưa có tinh thần chủ động, tích cực học 

THIẾT KẾ HƢỚNG DẪN MỘT SỐ BÀI ĐỌC THÊM  

THEO ĐẶC TRƢNG LOẠI THỂ 

(Cho học sinh lớp 10 chƣơng trình chuẩn) 

Tiết 43 (Văn) : Đọc thêm: 

VẬN NƢỚC  (Đỗ Pháp Thuận) 

CÁO BỆNH BẢO MỌI NGƢỜI (Mãn Giác) 

HỨNG TRỞ VỀ (Nguyễn Trung Ngạn) 

A. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh thấy 

1) Bài Vận nƣớc (Không Lộ) 
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- Ý thức trách nhiệm và niềm lạc quan tin tưởng vào tương lai đất nước 

của tác giả. 

 - Khát vọng hoà bình của con người thời đại bấy giờ và truyền thống 

yêu chuộng hoà bình của dân tộc Việt Nam. 

2) Bài Cáo bệnh bảo mọi ngƣời (Cáo tật thị chúng) - Mãn Giác. 

- Hai nội dung chủ yếu có liên quan: Nội dung triết lí đạo Phật và ý 

nghĩa nhân sinh toát lên từ tác phẩm. 

3) Bài Hứng trở về (Đỗ Trung Ngạn) 

- Lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc được tác giả thể hiện qua: 

+ Nỗi nhớ quê hương, gắn bó tha thiết với cuộc sống 

+ Yêu mến và tự hào về quê hương: nghèo vật chất nhưng giàu tấm lòng.  

B. Phƣơng tiện thực hiện. 

SGK Ngữ văn 10, chương trình chuẩn, tập một, NXBGD, 2006 

Sách giáo viên (SGV) Ngữ văn 10, chương trình chuẩn, tập một. 

NXBGD, 2006 

Chương  II : phần thơ Đường Việt Nam đã nêu trong luận văn. 

C. Cách thức tiến hành 

GV tổ chức giờ dạy học theo các phương pháp: Đọc sâu, tái hiện gợi 

tìm và biện pháp đặt câu hỏi. 

( Phần trả lời của học sinh ở trong giờ là dự kiến - yêu cầu cần đạt). 

D. Tiến trình dạy học 

1. Ổn định tổ chức lớp  

2. Kiểm tra bài cũ của HS 

3. Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài đọc thêm 
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Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt 

*Lời dẫn của giáo viên: Sau nhiều 

năm chiến tranh loạn lạc do nội chiến 

(loạn mười hai sứ quân và sự thống 

nhất đất nước thời Đinh Tiên Hoàng), 

do chiến tranh xâm lược (cuộc xâm 

lược của quân Tống năm 981 thời Lê 

Đại Hành), đất nước bước vào thời kì 

tương đối ổn định. Lê Đại hành muốn 

xây dựng một vương triều phong kiến 

vững mạnh, một quốc gia hùng 

cường. Bài thơ ra đời trong khí thế đi 

lên của dân tộc, một vận hội mới 

đang mở ra. 

 

 

- Em biết gì về tác giả và tác 

phẩm qua phần tiểu dẫn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài: VẬN NƯỚC (Quốc tộ) - 

Pháp Thuận. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Tác giả, tác phẩm 

1.Tác giả 

- Thiền sư Pháp Thuận (915 - 990) 

sống thời Tiền Lê. Ông là người có 

kiến thức uyên bác được vua Lê Đại 

Hành tin dùng. 

2. Tác phẩm 

- Đây là bài thơ đầu tiên có tên tác 

giả được viết bằng chữ Hán của văn 

học trung đại Việt Nam. 

II. Hƣớng dẫn đọc và giải thích từ ngữ 

1. Hướng dẫn đọc 

- Đọc cả ba văn bản (phiên âm, 

dịch nghĩa, dịch thơ)  

- Giọng đọc khoẻ khoắn, tự hào. 
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Ngoài các từ đã chú thích trong 

SGK, GV giải thích thêm các từ: thái 

bình, đao binh 

 

- Nhà vua hỏi “Vận nƣớc nhƣ thế 

nào?”, Pháp Thuận trả lời : “Vận 

nƣớc nhƣ mây quấn - Trời Nam mở 

thái bình”. Em hiểu như thế nào về 

câu trả lời đó? 

 

 

 

 

 

 

- “Vô vi trên điện các”  là thế nào? 

Tại sao “Vô vi trên điện các”  lại làm 

cho “Chốn chốn dứt đao binh”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Giải thích từ ngữ:  

III. Tìm hiểu bài thơ 

1. Hai câu đầu: 

- Nhà thơ dùng hình tượng thiên 

nhiên để nói về vận mệnh của đất 

nước: nhƣ dây mây leo quấn quýt. 

+ Khẳng định vận nước vững chắc 

lâu dài, hưng thịnh.  

+ Ràng buộc, phức tạp, khéo giữ 

thì vận nước dài lâu, không khéo giữ 

thì vận nước ngắn ngủi. 

- Câu thứ hai nói lên niềm tin của 

tác giả vào tương lai thái bình thịnh trị 

của đất nước. 

2. Hai câu kết 

- “Vô vi”: cần phải hiểu theo tinh thần 

Nho giáo, nghĩa là: Nhà vua phải dùng 

đạo đức của chính mình để cảm hoá 

dân, khiến cho dân tin phục, như thế 

đất nước mới khỏi loạn lạc. 

- “Trên điện các”: chỉ cung điện, triều 

đình, nơi điều hành triều chính. 

Pháp Thuận khuyên nhà vua điều hành 

chính sự theo quy luật tự nhiên, dùng 

đức để trị, lấy đức mà giáo hoá dân. Có 

được như thế thì đất nước mới hoà bình 

thịnh vượng, không sảy ra chiến tranh. 
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- Từ ý kiến của nhà thơ về vận nước 

và đường lối trị nước, chúng ta thấy 

được nét truyền thống gì của con 

người Việt Nam? 

 

 

 

 

- Nghệ thuật độc đáo của bài thơ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nêu những nét chính về tác giả? 

 

 

 

 

 

 

- Em hiểu thế nào nào một bài kệ? 

Đặc điểm của bài kệ là gì?  

III.Tổng kết 

1. Nội dung: Bài thơ có bốn câu 

mà đã có hai câu nói về thái bình, dứt 

đao binh. Điều đó thể hiện khát vọng 

của con người thời đại bấy giờ đó là 

một đất nước hoà bình thịnh trị không 

có chiến tranh, đây cũng là truyền 

thống tốt đẹp của nhân dân ta. 

2. Nghệ thuật: Bài thơ có tính 

chính luận rõ rệt. Tuy bàn về chính trị 

nhưng nó trở thành thơ vì mọi ý tứ đều 

được diễn đạt bằng những hình ảnh 

hàm súc, mang ý nghĩa tượng trưng, 

gửi gắm kín đáo niềm tự hào, lạc quan 

của tác giả. 

 

Bài: CÁO BỆNH BẢO MỌI NGƢỜI 

(Cáo tật thị chúng - Không Lộ thiền sư). 

A. Tác giả - tác phẩm. 

I. Tác giả 

- Thiền sư Mãn Giác tên Lí 

Trường (1052 - 1096), sớm nổi tiếng 

thông minh, là người thông hiểu cả 

Nho, Phật; được vua Lí Nhân Tông ban 

hiệu là Hoài Tín và mời đến trong cung 

để hỏi han việc triều chính. 

II. Tác phẩm 

- Kệ: văn bản do các nhà sư làm ra 

để truyền bá đạo Phật cho các đệ tử. Kệ 
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GV và học sinh đọc ba văn bản, cả 

lớp đọc thầm. 

 

 

 

 

- Qua phần chuẩn bị ở nhà, hãy 

cho biết bài thơ có thể chia làm mấy 

phần? Căn cứ vào đâu để chia như  

vậy? 

 

 

 

 

 

- Nhà sư nói điều gì qua hai câu 

mở đầu? Trật tự sắp xếp từ ngữ ở đây 

có gì đáng chú ý? 

thường được làm bằng văn vần để đúc 

kết sự giác ngộ chân lý Phật giáo. 

Nhưng cũng có bài kệ dùng những hình 

ảnh sinh động, vừa mang tính triết lí, 

vừa mang những rung động chủ quan 

của nhà sư, nên có những giá trị văn 

chương như một bài thơ. Đây là một 

bài kệ như vậy. 

B. Hƣớng dẫn học sinh tự học 

I. Hướng dẫn đọc: Chậm rãi, trầm 

tư, nhưng không buồn vừa làm rõ triết 

lí của nhà Phật vừa thể hiện tâm hồn 

lạc quan của tác giả. 

II. Bài thơ 

1.  Bố cục: Chia 2 phần - căn cứ 

vào nội dung và hình thức bài thơ. 

- Bốn câu đầu là thơ năm chữ: Diễn 

tả quy luật biến đổi của thiên nhiên và 

quy luật biến đổi của đời người. 

- Hai câu cuối là thơ bảy chữ, vẽ 

lên hình ảnh cành mai nở giữa lúc mùa 

xuân sắp qua để nói về quy luật khác - 

quy luật về sự bất biến trong tinh thần, 

ý chí, tư tưởng. 

2. Nội dung 

a. Quy luật của sự sống 

- Quy luật biến đổi của tự nhiên: 

Mùa xuân về cây cối tốt tươi và khi 

mùa xuân đi thì hoa lại rụng. 
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- Hai câu tiếp theo nhà thơ nói về quy 

luật biến đổi của đời người. Con 

người có biến đổi theo quy luật luân 

hồi như cây cối không? 

- Phát hiện sự nghịch đối? Ý nghĩa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vẽ lên hình ảnh cành mai ở cuối bài 

thơ, nhà thơ bày tỏ ý tưởng gì? 

 

 

 

- Tác giả nói hoa rụng trước rồi 

mới nó đến hoa tƣơi sau: gợi lên vòng 

sau, kiếp sau tiếp nối vòng trước, kiếp 

trước. Trật tự sắp xếp khác thường về 

từ ngữ ở hai câu thơ này là thông báo 

sự tuần hoàn, luân hồi của muôn hoa, 

muôn vật. Tác giả dùng từ “trăm” là 

nói đến quy luật luân hồi tuyệt đối, 

không có ngoại lệ. 

Hiện tượng điệp từ (xuân, hoa) và 

đối ngữ (Xuân qua- xuân tới; hoa rụng 

- hoa tƣơi) ở hai câu thơ này đã thể 

hiện rõ quy luật biến đổi của tự nhiên. 

- Mái tóc bạc là hình ảnh tượng 

trưng cho tuổi già của con người. Theo 

quan niệm của nhà Phật, quy luật của 

đời người là: sinh, lão, bệnh, tử. 

Sự nghịch đối: Giữa lúc trăm hoa 

tƣơi thì con người trên đầu già đến rồi. 

Nhà thơ có tâm trạng nuối tiếc nhưng 

vẫn có ý thức rõ về sự hữu hạn của đời 

người. Vì vậy con người không thể 

sống vô nghĩa. 

b. Chân lí Phật giáo 

-  Trong văn học cổ, mai là một 

trong tứ quý tượng trưng cho vẻ đẹp 

thanh cao quý phái. Nhưng ở đây mai 

mang một ý nghĩa khác. Nhà thơ vẽ lên  

cành mai ở cuối bài thơ để thể hiện sự  

bừng ngộ của ông về chân lí Phật giáo: 

khi con người đã giác ngộ được chân lí 
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- Phát hiện ý nghĩa của bài thơ? 

 

 

 

 

 

 

- Từ bài thơ em rút ra được điều gì 

sâu sắc? 

 

 

 

- Những nét chính về tác giả và hoàn 

cảnh ra đời bài thơ? 

 

 

 

 

 

phật giáo thì sẽ trở về với bản thể vĩnh 

hằng, không sinh, không diệt như cành 

mai bất chấp xuân tàn. Câu thơ bảy chữ 

thể hiện tâm trạng thanh thản lạc quan 

của thiền sư trước lúc mất. 

2. Kết luận 

Bài thơ vừa mang tính triết lí vừa 

mang những rung động chủ quan của 

bài thơ. Từ bài thơ toát lên hai ý nghĩa: 

- Ý nghĩa tôn giáo: Triết lí về sự 

biên đổi tuần hoàn của đạo Phật. 

- Ý nghĩa nhân sinh: Ý thức về sự 

hiện hữu, có thật về cuộc đời, nhìn 

cuộc đời với niềm tin yêu lạc quan. 

* Học sinh thảo luận: Phải sống có 

ích ngay từ ngày hôm nay. 

 

BÀI: HỨNG TRỞ VỀ  

(Nguyễn Trung Ngạn) 

I. Tác giả , tác phẩm 

1. Tác giả 

- Nguyễn Trung Ngạn (1288 - 1370)  

- Quê Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. 

Ông làm quan đến chức Thượng Thư 

trong triều nhà Trần. 

2. Bài thơ 

- Thời vua Trần Anh Tông, ông được 

cử đi sứ ở Giang Nam (Trung Quốc). 
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- Theo em nên đọc bài thơ với giọng 

đọc như thế nào? 

 GV gọi 2 học sinh đọc cả ba phần 

phiên âm và dịch thơ. 

 

 

- Khi  ở xa Tổ quốc, mỗi khi nhớ về 

quê hương, những hình ảnh nào sống 

dậy trong tâm trí nhà thơ? 

GV: Thơ thời Trần  có một mảng 

cũng viết về cảnh sống thanh bình: 

 Lúa bắp bát ngát đầy lũng 

Dâu gai mơn mởn thẳng hàng. 

(Nguyễn Bá Thông, Xúc cảnh) 

Mục đồng sáo thổi trâu về hết 

Cò trắng tƣng đôi liệng xuống đồng 

( Trần Nhân Tông,  Thiên 

Trƣờng vãn vọng) 

- Nỗi nhớ quê hương da diết đã 

làm dấy lên trong tâm trạng tác giả 

điều gì? 

 

 

 

Bài thơ được ông làm lúc bấy giờ, tại 

xứ người. 

II. Hƣớng dẫn học sinh tự học 

1. Hướng dẫn cách đọc : Đọc chính xác 

phần phiên âm. Phần dịch nghĩa đọc 

chậm, rõ. Phần dịch thơ đọc biểu cảm 

thiết tha sâu lắng, nhấn giọng ở những 

từ cuối câu. 

2. Bài thơ 

a. Nỗi nhớ quê hương đất nước của nhà 

thơ. 

- Hình ảnh của quê hương trong 

nỗi nhớ nhà thơ:  

Dâu già lá rụng tằm vừa chín 

Lúa sớm bông thơm cua béo ghê. 

 

 

 

 

 

b. Niềm khao khát được trở về quê nhà 

- Cuộc sống bình dị nơi quê nhà đã 

khiến nhà thơ muốn rời ngay cảnh 

phồn hoa đô hội (Giang Nam) để trở về 

với quê hương yêu dấu dẫu còn nhiều 

đói nghèo. Câu thơ gửi gắm cả niềm tự 

hào dân tộc của tác giả và cũng cả dân 

tộc Việt Nam. 
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- Về mặt nghệ thuật, bài thơ này có 

những nét đặc sắc gì? (kết cấu, hình 

ảnh, lời thơ?) Đâu là nét riêng của bài 

thơ? 

2. Nghệ thuật 

- Kết cấu chặt chẽ, phù hợp với 

diễn biến, tâm trạng của nhà thơ. Lúc 

đầu là nỗi nhớ, sau đó là lòng mong 

mỏi được về Tổ quốc. 

- Hình ảnh tiêu biểu cho cuộc sống 

bình dị nhưng “chứa cả hồn xưa của đất 

nước”, dễ làm xúc động lòng người. 

- Lời thơ giản dị, vừa bộc bạch 

tâm trạng gián tiếp vừa trực tiếp tác 

động mạnh tới người đọc. 

-  không dùng những hình ảnh ước 

lệ, tao nhã mà dùng cách nói chân tình, 

mộc mạc. Đây chính là nét riêng của 

bài thơ. 

IV. Củng cố: 

- Giá trị nội dung, nghệ thuật ba bài thơ. 

- Những tinh hoa tiếp thu từ thơ Đường Trung Quốc. 

V. Hƣớng dẫn học sinh tự học ở nhà 

1. Bài cũ 

- Học thuộc ba bài thơ (phần dịch thơ) 

- Tìm nét độc đáo trong ba bài thơ về nội dung và nghệ thuật? 

2. Chuẩn bị bài mới : Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng 

Lăng (Lí Bạch) 

- Tìm hiểu về tác giả Lí Bạch. 

- Đọc nhiều lần bài thơ. 

- Phát hiện mối quan hệ : không gian - thời gian; tình - cảnh trong bài thơ. 

- Tìm “ý tại ngôn ngoại” của bài thơ. 
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Tiết 53:  

THƠ HAI CƢ CỦA BA - SÔ 

A. Mục đích yêu cầu  

-  Hướng dẫn học sinh bước đầu làm quen với văn học Nhật Bản, hiểu 

được thơ Hai- cư; vài nét đặc trưng giá trị tư tưởng và nghệ thuật thơ Hai - cư 

của Ba - sô. 

-  Rèn kĩ năng tự đọc - hiểu một bản dịch thơ nước ngoài, trình bày 

những cảm nhận của bản thân trước tập thể. 

B. Phƣơng tiện thực hiện 

-  SGK Ngữ văn 10 tập 1, NXB Giáo dục, 2006. 

- SGV Ngữ văn 10 tập 1, NXB Giáo dục, 2006. 

 - Chương 2 phần gợi ý đọc -  hiểu thơ Hai - cư đã nêu trong luận văn. 

- Một số tài liệu tham khảo, những bài viết về thơ Hai - cư và những bài 

thơ của Ba sô như:  

- Hai ku: Một chút lịch sử (Nguyễn Nam Trân). 

- Ảnh hưởng của Trung Quốc đối với văn học Nhật Bản (Nguyễn Nam Trân) 

- Chân dung của Ba - sô. 

- Tác phẩm của Ba - sô: Lối lên miền Ô - ku. 

C. Cách thức tiến hành  

- Dạy thiết kế thể nghiệm hướng dẫn  học sinh đọc - hiểu  ba bài thơ Hai 

- cư của Ba - sô theo thiết kế  mới của luận văn vào tháng 12/ 2007. 

-  Đánh giá kết quả thể nghiệm  bằng phiếu cho học sinh. 

D.Tiến trình dạy học 

Sau tiết 48 hướng dẫn học sinh đọc - hiểu ba bài thơ Đường, giáo viên 

nên gợi dẫn học sinh đọc - hiểu ở nhà gồm các công đoạn sau: 

- Đọc phần tiểu dẫn và các bài thơ từ 2- 3 lần. 

- Tìm đọc các tài liệu tham khảo (giáo viên có thể cho cả lớp photo) 
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- Nhận diện được đặc trưng thể loại thơ Hai - cư. 

1. Ổn định lớp. 

2. Kiểm tra bài cũ 

3. Hướng dẫn học sinh tự học 

Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt 

 

  

-Thể thơ Hai - cư có đặc điểm gì 

về hình thức và nội dung? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giáo viên chiếu cho học sinh 

xem những hình ảnh thường được 

dùng làm quý ngữ trong thơ Hai - cư 

(hoa anh đào, chiều thu, hoa bìm bìm, 

tuyết, hoa lau, đom đóm...) 

 

 

I. Tìm hiểu thể thơ Hai - cƣ của Nhật 

Bản 

1. Đặc điểm về hình thức và nội dung 

a) Về hình thức  

- Thơ Hai - cư có số từ vào loại ít 

nhất so với các thể loại khác, mỗi bài 

thơ chỉ là một câu, gồm 17 âm tiết (hay 

hơn), được ngắt thành ba đoạn, thường 

là theo thứ tự 5 - 7 - 5 (âm tiết). Tiếng 

Nhật là thứ tiếng đa âm tiết nên 17 âm 

tiết ấy thực ra chỉ có mấy từ. 

b) Về nội dung: 

- Mỗi bài thơ Hai - cư đều có một 

tứ thơ nhất định. 

-  Mỗi bài chỉ ghi lại phong cảnh 

với vài sự vật cụ thể, thường là những 

cảnh vật bình dị, quen thuộc với 

người Nhật Bản. Thơ Hai - cư tìm 

đến cái đẹp trong sự bình thường ấy. 

Thơ Hai - cư chỉ vẽ cảnh bằng những 

nét chấm phá, để dành một khoảng 

trống lớn cho trí tưởng tưởng của 

người đọc. Phong cảnh ấy lại chỉ ghi 
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- Thơ Hai - cư thấm đẫm tinh 

thần Thiền tông và tinh thần văn hoá 

phương Đông. Điều đó thể hiện ở 

những khía cạnh nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Việc tiếp nhận thơ Hai- cư có 

nét đặc trưng gì? 

 

 

 

vào một thời điểm nhất định. Thời 

điểm trong thơ được xác định theo 

mùa gọi là “quý ngữ” . 

-  Mỗi  bài thơ gợi lên một cảm 

xúc hay một suy tư nào đó. 

* Thơ Hai cƣ thấm đẫm tinh thần 

thiền tông và văn hoá phƣơng Đông 

- Thiền tông là môn phái trong 

đạo Phật, lấy thanh tịnh làm gốc, lấy 

việc ngồi yên lặng ngẫm nghĩ  đạo lí 

làm phép tu (thiền định). Cảm thức 

thẩm mĩ của Hai - cư cũng vậy, đề 

cao cái Vắng lặng, Đơn sơ, U Huyền, 

Mềm mại, Nhẹ Nhàng,... 

- Văn hoá phương Đông thường 

thể hiện cái nhìn nhất thể hoá: trời -  

đất, con người, vạn vật. Những sự vật 

trong tự nhiên có thể tương giao 

chuyển hoá lẫn nhau theo những quy 

luật bí ẩn của tự nhiên: âm thanh, 

màu sắc, ánh sáng, mùi hương... 

* Đặc trƣng tiếp nhận thơ Hai- cƣ 

- Thơ Hai - cư quá ngắn gọn, quá 

hàm súc và mơ hồ. Vì vậy mỗi bài 

thơ Hai - cư tuỳ theo sự từng trải và 

cảm xúc của mỗi người mà có cảnh, 

tình , ý khác nhau. 
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 - Phần tiểu dẫn cho chúng ta biết 

gì về tác giả Ma- su - ô Ba- sô? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nội dung, đối tượng mà Ba- sô 

thường hướng tới? 

 

 

 

- Thơ Hai - cư dùng âm thanh 

trầm lắng nhất, ngôn ngữ kết tinh 

nhất để khơi dậy cảm xúc sâu xa 

trong lòng người đọc. Thơ Hai - cư 

trao cho người đọc một quyền năng 

lớn về trí tưởng tượng và tư duy. 

II. Tìm hiểu một số bài thơ Hai - cƣ 

của Ba - sô. 

1) Tìm hiểu về tác giả, tác phẩm  

a) Tác giả 

- Ông sinh trưởng trong một gia đình 

võ sĩ đạo Xa-mu-rai bình thường ở 

thành phố U- e - nô (nay là tỉnh Mi-ê). 

- Chín tuổi ông đã phải đi hầu hạ 

lãnh chúa. 

- Ông thích văn thơ hội hoạ, thích 

đi ngắm cảnh, thích thăm viếng bạn 

bè ở nhiều nơi. 

- Là người có công lớn trong việc 

cách tân nội dung, hình thức thơ 

Hai - cư. 

b) Về tác phẩm 

-Thơ Hai - cư thể hiện tình yêu 

thương sâu sắc với con người nhất là 

những con người bình thường nhỏ bé; 

thể hiện tình yêu và sự gắn bó với 

thiên nhiên vũ trụ và cái đẹp. 
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Giáo viên có thể đọc mẫu, sau 

gọi 1 - 2 học sinh đọc. 

 

 

 

 

 

-  Bài thơ tả cảnh gì trước mắt? 

 

 

- Em hãy tìm quý ngữ trong bài thơ? 

Bài thơ nói cảm xúc gì? Vì sao có 

cảm xúc ấy?  

 

 

- Phát hiện cảm thức thẩm mĩ của 

bài thơ?  

 

 

- Giây phút ấy nhà thơ đốn ngộ 

ra điều gì? 

 

 

 

2. Đọc - hiểu một số bài thơ Hai - cư 

của Ba - sô ( 3 bài ) 

a) Hướng dẫn đọc:  

- Đọc diễn cảm các bài thơ phần dịch 

thơ, giọng đọc trầm thể hiện tình cảm 

hoài niệm (bài 1), đau xót ( bài 3, 4). 

b)Nội dung đọc - hiểu.  

Bài 1   

- Quê Ba- sô ở Mi - ê, ông chuyển 

tới sống ở Ê - đô (Tô- ki- ô) tới thời 

điểm làm bài thơ này là 10 năm giờ 

mới có dịp trở lại thăm Mi - ê. 

- Quý ngữ : Mùa sương - mùa thu. 

- Tứ thơ: Sau mười năm sống ở 

đất khách quê người, nay trở về thăm 

quê, nhà thơ lại thấy nhớ nơi mình ở 

đã mười năm qua, thấy nó thân thiết 

như là quê cũ (cố hương). 

- Cảnh vật ở đây là mùa thu ở 

quê hương, thời điểm sương mù bao 

phủ, thiên nhiên chìm trong vắng 

lặng, u huyền . 

- Thời khắc của cảnh vật nơi quê 

cũ làm dấy lên trong nhà thơ một cảm 

xúc: nhớ da diết mảnh đất mình ở 

trong mười năm qua (Ê - đô). Nhà thơ 

bỗng đốn ngộ ra rằng: Ê - đô là cố 
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- Hãy so sánh ba văn bản sau đây (bài 

số thơ số 1 của Ba - sô với bài Độ 

Tang Càn (Giả Đảo). Cho biết: 

- Văn bản nào ít chữ nhất? 

- Cả ba văn bản đều nói về quy 

luật tình cảm nhưng cách nói của ba 

người khác nhau ở chỗ nào? (Ba -sô 

có kể giãi bày như Giả Đảo không? 

Có phải Ba - sô chỉ chấm phá về một 

cảnh vật cụ thể  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hƣơng. Vậy ra, nhà thơ đã có một tình 

cảm gắn bó với mảnh đất mình như ở 

chính quê hương mình; nhưng chỉ đến 

khi rời xa nó nhà thơ mới nhận ra. 

* So sánh ba văn bản: 

 Nét giống nhau: 

- Đều thể hiện tình cảm thân thiết 

của người viết với mảnh đất mình ở, 

mặc dù đó không phải là quê hương 

mình.  

- Cả ba tác giả đều có những suy 

nghĩ khái quát về quy luật tình cảm: 

sống ở nơi nào sẽ có tình cảm với nơi 

ấy, đều thấy gắn bó và thân thiết như 

quê hương mình. 

 Nét khác nhau:  

- Bài thơ của Ba- sô vẻn vẹn có 

mấy từ. 

-  Cũng để bày tỏ tình cảm gắn 

bó của mình với vùng đất Tinh Châu 

- đất khách quê người, Giả Đảo bốn 

lần nhắc đến ba địa danh, còn Ba - sô 

chỉ nhắc đến một địa danh duy nhất 

là Ê - đô. 

-  Giả Đảo kể, tả, giãi bày hành động, 

tâm trạng mười năm ở đất khách, còn 

Ba - sô chỉ nói tới một khoảnh khắc 
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Giáo viên đọc mẫu 1 lần,  sau đó 

gọi hai 2, 3 học sinh đọc. Cả lớp đọc 

thầm. 

- Bài thơ ra đời trong hoàn cảnh nào? 

 

 

 

 

- Em hãy phát hiện khoảnh khắc của 

cảnh vật được miêu tả? 

 

- Phát hiện đỉnh điểm cảm xúc của 

nhà thơ ? 

- Tình cảm của tác giả đối với mẹ 

được thể hiện hình ảnh nào? 

 

(ngoảnh lại) và đó là khoảnh khắc 

bừng ngộ một chân lý: thấy đất khách 

như là quê hương mình - một chân lí 

đơn giản mà sâu sắc. 

-  Ở Độ Tang Càn, dòng sông là cơ 

duyên tạo ra giây phút đốn ngộ ở 

nhân vật trữ  tình. Còn bài thơ Hai - 

cư của Ba - sô, giây phút đốn ngộ của 

nhân vật trữ tình không cần một cơ 

duyên nào cả. 

Bài 3 

Lệ trào nóng hổi 

tan trên tay tóc mẹ 

làn sƣơng thu. 

- Năm 1684, lúc 40 tuổi, nhà thơ Ba - 

sô về thăm quê thì mẹ đã mất. Người 

anh đưa cho ông di vật còn lại còn lại 

của mẹ là nắm tóc bạc. Ông đau đớn 

viết bài thơ này. 

- Khoảnh khắc cảnh vật ở đây là nắm 

tóc bạc của mẹ mà ông đang cầm trên 

tay. 

- Đỉnh điểm cảm xúc của nhà thơ là 

nỗi đau đớn xót xa vì mẹ đã khuất. 

- Hình ảnh những giọt lệ trào nóng 

hổi rơi xuống đôi bàn tay đang nâng 

niu nắm tóc bạc của mẹ nói bao điều 
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- Em hãy phát hiện quý ngữ của bài 

thơ? Hình ảnh đó mơ hồ ra sao? 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên dẫn dắt: Bài thơ này 

gây xúc động mạnh cho người đọc vì 

hình tượng thơ gợi ra cảnh sống bi 

thảm của người dân Nhật ngày xưa, 

nhất là vào những năm mất mùa đói 

kém, nhiều gia đình nông dân túng 

quẫn quá, không nuôi nổi con đành 

phải bỏ con vào rừng hoặc thậm chí 

còn phải giết chúng khi mới sơ sinh. 

Đó là những Ma - ki - bu (những đứa 

trẻ bị tỉa bớt) 

- Giáo viên cho 1- 2 HS đọc diễn 

cảm, sau đó GV có thể đọc lại một 

lần nữa. 

Cả lớp đọc thầm. 

 

về tâm trạng của nhà thơ: ân hận, đau 

đớn, xót xa tự trách mình không làm 

tròn chữ hiếu. 

- Quý ngữ: Làn sương thu, chỉ mùa 

thu. 

Làn sương thu - làn tóc mẹ, làn sương 

thu, cuộc đời ngắn ngủi mong manh 

như sương hay làn ước mắt xót 

thương của người con? Tuỳ người 

đọc liên tưởng. 

Bài 4:  

Tiếng vƣợn hú não nề 

hay tiếng của trẻ con than khóc 

gió mùa thu tái tê. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 

106 

- Em hãy xác định khoảnh khắc 

của cảnh vật? Từ đó xác định đỉnh 

điểm cảm xúc trong bài thơ? 

 

 

 

 

- Tìm quý ngữ của bài thơ? 

 

 

- Đâu là sự mơ hồ trong hình ảnh 

ngôn ngữ của bài thơ? 

 

 

 

- Đọc xong bài thơ này em có 

liên tưởng tới bài thơ, câu thơ nào của 

ai cũng thể hiện tấm lòng của mình 

với những em bé bất hạnh? Sự liên hệ 

ấy gợi cho em suy nghĩ và cảm nhận 

điều gì? 

 

- Nhà thơ đi qua cánh rừng, nghe 

tiếng vượn hú não nề trong ông bỗng  

trào dâng nỗi thương xót đối với 

những em bé bị bỏ rơi trong rừng. 

- Đỉnh điểm cảm xúc: Nhà thơ nghe 

tiếng vượn hú thê lương, não lòng mà 

gợi nhớ đến những em bé bất hạnh. 

- Quý ngữ: Gió mùa thu - với nhà 

thơ đây là một mùa thu tái tê, thê 

lương, ảm đạm. 

- Hình ảnh mơ hồ: 

+ Tiếng vượn hót hay tiếng trẻ 

than khóc thực sự ? 

+ Trong gió thu hay gió thu cũng đang 

than khóc cho nỗi đau của con người 

 Liên hệ :  

Kìa những đứa tiểu nhi tám bé 

Lỗi giờ sinh lìa mẹ lìa cha 

Lấy ai bồng bế vào ra 

U ơ tiếng khóc thiết tha nỗi lòng 

( Nguyễn Du, Văn chiêu hồn). 

Những nhà thơ lớn có thể khác 

nhau về thời đại, quốc tịch, dân tộc 

hay hoàn cảnh nhưng họ đều gặp 

nhau ở một diểm chung nhất đó là tài 

năng, nhân cách và tấm lòng đối với 

cuộc đời. 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 

107 

IV. Củng cố: 

- Nét độc đáo của thể loại thơ Hai - cư. 

- Tài năng và tấm lòng của nhà thơ Ba - sô đối với con người và cuộc đời 

được thể hiện trong những bài thơ của ông. 

V. Hƣớng dẫn học sinh học bài ở nhà  

1. Bài cũ:  

- Nắm vững đặc trưng và thể loại thơ Hai - cư 

- Biết cách tiếp cận những bài thơ Hai -  cư còn lại theo phương pháp đã 

hướng dẫn (yêu cầu ghi đầy đủ vào vở soạn). 

- Thử sáng tác thơ Hai - cư. 

* Lời khuyên của nhà thơ Nhật Soichifuruta: 

- Quan sát, khám phá. 

- Mở rộng liên tưởng 

- Thiên nhiên ở quanh ta và trong ta 

- Ghi chép những ý tưởng bất ngờ 

- Tránh dùng từ ngữ  mòn sáo 

- Đọc nhiều thơ Hai - cư của bậc thầy đi trước. 

2. Bài mới: - Trả bài viết số 4 
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Tiết: 21 

HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KH Í QUỐC GIA 

(Trích Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba) 

Thân Nhân Trung 

A. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh thấy được: 

1. Về nội dung 

- Khẳng định tầm quan trọng của hiền tài đối với quốc gia: có quan hệ 

sống còn với sự thịnh suy của đất nước. 

- Khắc bia tiến sĩ là việc làm khích lệ nhân tài không những có ý nghĩa 

lớn đối với đương thời mà còn có ý nghĩa lâu dài đối với hậu thế. 

- Thấy được chính sách trọng nhân tài của triều đại Lê Thánh Tông. Từ 

đó có thể rút ra những bài học lịch sử quý báu. 

2. Về nghệ thuật 

- Kết cấu chặt chẽ, lập luận khúc triết, giàu sức thuyết phục. 

B. Phƣơng tiện thực hiện 

- SGK Ngữ văn 10, chương trình chuẩn, tập hai,NXBGD, 2006 

- SGV Ngữ văn 10, chương trình chuẩn, tập hai, NXBGD, 2006 

-  Chương 2: Phần đặc trưng thể loại của văn bia đã nêu trong luận văn. 

C. Cách thức tiến hành 

GV tổ chức giờ học theo phương pháp đọc sâu, gợi tìm và đặt câu hỏi. 

Trước giờ học GV yêu cầu học sinh đọc kĩ bài bia nhiều lần ở nhà. 

Nhận diện được nội dung  nghệ thuật cơ bản của bài bia. 
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D.Tiến trình dạy học 

Hoạt động của GV và HS 

 

 

Văn bản đoạn trích có mấy ý 

và các ý ấy liên kết với nhau như 

thế nào? 

GV chiếu cho học sinh  xem hình 

ảnh những tấm bia đá ở Văn 

Miếu (Hà Nội). 

 

 

 

 

 

- Tác giả viết “Hiền tài là 

nguyên khí quốc gia”. Em hiểu 

câu nói đó như thế nào? 

 

 

 

 

 

 

- Các vua chúa anh minh ngày 

xưa có nhận thức rõ mối quan hệ 

giữa hiền tài với quốc gia không? 

Yêu cầu cần đạt 

1. Cấu trúc của văn bản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tìm hiểu “Hiền tài là nguyên khí quốc 

gia” 

- Câu nói đó thể hiện nhận thức rõ 

của ông về vai trò của hiền tài đối với sự 

tồn vong và thịnh suy của đất nước.  

- Để chứng minh cho luận điểm đó 

của mình, tác giả đã nêu ra một vài dẫn 

chứng: “Vì vậy các đấng thánh đế minh 

vƣơng... nhƣ thế” cho nên “ban ân cho 

rất lớn mà vẫn cho là chƣa đủ”. Lập luận 

như vậy là rất chặt chẽ. 

3. Tìm hiểu chính sách trọng đãi người tài 

của triều đại Lê Thánh Tông. 

- “Triều đình mừng đƣợc ngƣời tài, 

Ý nghĩa, tác dụng của việc khắc 

bia tiến sĩ  

Khuyến khích hiền tài 

 

 

Việc đã làm   Việc tiếp tục làm 

 

 

 

 

 

 

 

Việc  

 

 

Vai trò quan trọng của hiền tài 
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- Theo Thân Nhân Trung thì 

triều đình nhà Lê đã làm gì để 

trọng đãi nhân tài? 

 

 

 

 

- Tác giả đã đưa ra những lí lẽ và 

dẫn chứng nào để nói rõ lợi ích 

của  việc dựng tấm bia đá ghi tên 

tiến sĩ? Lời văn và cách lập luận 

ở đây khác với đoạn trên ở điểm 

nào? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

không có việc gì không làm đến mức cao 

nhất”: “nêu tên ở tháp Nhạn ban cho 

danh hiệu Long hổ, bày tiệc Văn hỉ”. 

- Tuy vậy, “thánh minh lại cho rằng, 

chuỵên hay việc tốt.. chƣa đủ lƣu vẻ sáng 

lâu dài, cho nên dựng đá đề danh đặt ở 

Hiền quan”, mục đích là “Khiến cho kẻ sĩ 

trông vào mà phấn chấn hâm mộ, rèn 

luyện danh tiết, gắng sức giúp vua”. 

4. Tìm hiểu lợi ích của việc dựng tấm bia 

đá 

- Để làm rõ ích lợi của việc dựng tấm 

bia đá khắc tên hiền tài, tác giả đã đưa ra 

những lí lẽ và dẫn chứng sau: 

+ Dựng bia sẽ làm cho “kẻ sĩ chốn 

trƣờng ốc lều tranh, phận thật nhỏ mọn 

mà đƣợc triều đình đề cao rất mực nhƣ 

thế, thì họ phải làm thế nào để tự trọng 

tấm thân mà ra sức báo đáp?”. Lí lẽ này 

được thể hiện bằng câu văn cảm thán nên 

có sức gợi cảm rất lớn. 

+ Dẫn chứng thực tế: Có người đỗ 

đạt “đã đem văn học...”, nhưng cũng có 

kẻ “Vì chƣa nhận hối lộ mà hƣ hỏng...” 

+ Từ dẫn chứng và lí lẽ đó, tác giả 

kết luận: “thì việc dựng tấm bia đã này 

tác dụng rất nhiều... cho nhà”. 

- Nếu như đoạn trên, tác giả lập luận theo 

lối diễn dịch thì ở đoạn này lại lập luận 

theo lối quy nạp. Đoạn văn dùng nhiều 
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- Qua bốn câu chuyện trên, em 

nhận xét gì về nghệ thuật viết sử 

của Ngô Sĩ Liên? 

câu cảm thán. Cách diễn đạt (qua bản 

dịch) mang tính dân tộc “ví thử hồi đó... 

thế thì... thánh thần đặt ra đâu phải vô 

dụng” 

5. Nghệ thuật  

- Tuy chỉ là đoạn trích nhưng đã thể hiện 

mẫu mực của văn chính luận trung đại: 

kết cấu chặt chẽ, lập luận sắc bén, ngôn 

ngữ có cảm xúc, lời văn khiêm tốn, sử 

dụng phép biền ngẫu tạo nên nhịp điệu dễ 

đọc cho bài văn. 

IV. Củng cố:  

- Tầm quan trọng của hiền tài với quốc gia. 

- Chính sách trọng đãi người tài của triều Lê Thánh Tông. 

- Lợi ích của việc dựng tấm bia đá. 

- Nghệ thuật của đoạn trích. 

* Ngày nay Đảng và Nhà nước ta đang phát huy truyền thống trọng 

người tài của cha ông. Em có suy nghĩ và đề xuất gì với Nhà nước với Nhà 

nước về chính sách trọng đãi người tài? 

V. Hƣớng dẫn học sinh tự học 

1. Bài cũ:  

+ Làm rõ được ba nội dung trên. 

+ Đặc sắc về nghệ thuật của văn bản. 

+ Tìm hiểu, sưu tầm những bài văn bia khác. 

2. Bài mới :  

+ Chuẩn bị bài tự chọn bám sát: Luyện tập một số phương thức biểu cảm, 

thuyết minh. 

+ Đọc kĩ lí thuyết, chuẩn bị ví dụ. 
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3.6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SAU KHI THỂ NGHIỆM 

* Ƣu điểm cách dạy thể nghiệm:  

Thiết kế thể nghiệm có những điểm khác so với thiết kế giảng văn 

truyền thống song vẫn tập trung khai thác giá trị nội dung, nghệ thuật của thi 

phẩm, ít nhiều tôn trọng và khích lệ nhu cầu tự giải phóng tiềm năng tích cực 

của HS, mở ra một hướng dạy học theo hướng đọc - hiểu  nhằm phát huy tính 

chủ động, tích cực, sáng tạo của HS trong giờ học, đồng thời lượng kiến thức 

đưa vào trong bài sẽ phong phú, đa dạng hơn. 

 Hệ thống câu hỏi trong thiết kế thể nghiệm chú ý đến nhóm câu hỏi 

nêu vấn đề, tạo ra không khí dân chủ, cởi mở, gần gũi giữa GV và HS.  

Tuy nhiên thiết kế thể nghiệm đòi hỏi sự nỗ lực tích cực ở cả hai thành 

tố GV và HS . GV thiết kế sẽ vất vả hơn bởi lượng kiến thức cũng như câu 

hỏi trong giờ học nhiều hơn, phong phú hơn, phải kích thích được hoạt động 

của HS trong suốt quá trình, từ khâu chuẩn bị bài đến khi tìm hiểu bài học ở 

trên lớp và khi về nhà.  

Để thăm dò kết quả nhận thức của HS qua các giờ dạy thể nghiệm, 

chúng tôi đã cho HS làm bài kiểm tra 15 phút với câu hỏi sau:  

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1: Nhận xét nào sau đây về Mát- su - ô Ba - sô là đúng? 

A. Ông là nhà thơ Hai - cư nổi tiếng bậc nhất Nhật Bản. 

B. Ông là tác giả của tập : Du kí Phơi thân đồng nội. 

C. Sở  thích của ông là đi du hành và viết thơ Hai - cư. 

D. Cả A, B và C 

Câu 2: Dòng nào sau đây nói đúng nhất về dạng tồn tại phổ biến của một bài 

thơ Hai - cư? 

A. 3 đoạn, 15 âm tiết. 

B. 3 đoạn 16 âm tiết. 

C. 3 đoạn 17 âm tiết. 

D. 3 đoạn 18  âm tiết. 
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Câu 3: Trong bài thơ sau, hình ảnh “cành khô” và “chim quạ” gợi tả điều gì :  

Trên cành khô  

chim quạ đậu 

chiều thu 

A. Sự lo âu, sợ hãi. 

B. Một chiều thu não nề , buồn thảm trĩu nặng. 

C. Vẻ đẹp đơn sơ mà sâu thẳm của một chiều thu cô tịch, u buồn. 

D. Một chiều thu thê lương, chết chóc. 

Câu 4:  

Lệ trào nóng hổi 

tan trên tay tóc mẹ 

làn sƣơng thu. 

Bài thơ ra đời trong hoàn cảnh nào? 

A. Khi nhà thơ đặt chân về sau bao năm xa cách. 

B. Khi nhà thơ về nhà mà mẹ không còn nữa. 

C. Khi nhà thơ nghe tin mẹ mất. 

D. Trong ngày giỗ của mẹ  

Câu 5.  Nhận định nào sau đây không đúng với thơ Hai- cư? 

A. Là kết quả của những phút giây bừng ngộ. 

B. Ngôn ngữ hàm súc, chỉ gợi chứ không tả. 

C. Thấm đẫm tinh thần Thiền tông và tinh thần văn hoá phương Đông. 

D. Thể hiện thái độ phản đối chống chiến tranh phong kiến. 

Câu 6. Hai bài thơ sau có điểm gì giống nhau 

1. Trên cành khô 

   chim qụa đậu 

  chiều thu. 

2. Vắng lặng u trầm 

  thấm sâu vào đá 

  tiếng ve ngân. 
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A. Đều thể hiện sự tĩnh lặng 

B. Đều thể hiện sự cô đơn  

C. đều thể hiện sự u trầm. 

D. Cả ba ý trên. 

II. Phần tự luận 

Qua bài số 5, em cảm nhận được về vẻ đẹp gì trong tâm hồn nhà thơ? 

(viết một đoạn văn khoảng 5- 7 câu) 

* Mục đích kiểm tra: 

Kiểm tra kiến thức khi học bài thơ Hai - cư của Ba - sô và kĩ năng đọc - 

hiểu văn bản của học sinh. 

* Kết quả thể nghiệm nhƣ sau:  

Kếtquả 

Lớp 

Trả lời đúng,  

đủ ý 

Trả lời đúng, 

còn thiếu 

Trả lời sơ sài, 

chƣa đúng 

10A4 12/47 25/47 3/47 

Tỉ lệ (HS) 40,4% 53,1% 6,4% 

10A5 11/41 22/41 8/41 

Tỉ lệ (HS) 26,8% 53,6% 19,5% 
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Phần ba 

KẾT LUẬN 

Trong luận văn, chúng tôi đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ, mục đích đặt 

ra ở phần mở đầu là nghiên cứu tìm hiểu những vấn đề lí luận của phương 

pháp dạy học Ngữ văn ở nhà trường phổ thông theo nhiệm vụ của bộ môn và 

theo hướng đọc - hiểu theo đặc trưng loại thể , phù hợp với yêu c ầu giáo dục 

của nhà trường hiện đại thông qua việc khảo sát, thiết kế một số bài học 

hướng dẫn học sinh đọc - hiểu văn bản đọc thêm theo đặc trưng loại thể trong 

Ngữ văn 10 THPT, để từ đó thấy được việc đổi mới thiết kế theo hướng đọc - 

hiểu theo đặc trưng loại thể là một việc làm đúng đắn và cần thiết. 

1. Để đạt được mục đích đề ra, ở chương 1 chúng tôi đã đi vào tìm hiểu 

những vấn đề lí luận liên quan đọc - hiểu, từ đó thấy được bản chất, ý nghĩa, 

vai trò của việc đọc - hiểu  trong dạy học Ngữ văn . 

2. Ở chương 2 từ việc khảo sát và phân tích những tồn tại, hạn chế của 

khuynh hướng dạy học tách rời đặc trưng loại thể, luận văn đã xây dựng gợi ý 

đọc - hiểu với từng văn bản thuộc mỗi thể loại nhất định và đề xuất hướng 

tiếp cận trước mỗi thể loại đó. Đây  là nguyện vọng muốn đáp ứng được yêu 

cầu của việc dạy học văn trong nhà trường phổ thông hiện nay, nhằm nâng 

cao hiệu quả giờ dạy học Ngữ văn. 

- Gợi ý đọc - hiểu theo đặc trưng loại thể là sự phối hợp đồng bộ quá 

trình học tập các môn học, tìm ra điểm đồng tâm, đồng quy giữa các phân 

môn thuộc bộ môn Ngữ văn, qua đó hình thành các kỹ năng sử dụng chung 

cho cả ba phân môn: Văn, Tiếng Việt, Làm văn. 

- Thiết kế giáo án thể nghiệm Hƣớng dẫn học sinh đọc - hiểu bản đọc 

thêm theo đặc trƣng loại thể trong SGK Ngữ văn 10 THPT vận dụng 

những phương pháp dạy học mới, tích cực một cách phong phú, linh hoạt, 
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mềm dẻo. Nhằm tác động đến tư duy học sinh, giúp học sinh phát huy tính 

chủ động, sáng tạo và có khả năng khái quát, tổng hợp, hệ thống vấn đề. 

- Thiết kế bài học theo hướng đọc - hiểu theo đặc trưng loại thể phù 

hợp với mục tiêu giáo dục của nhà trường hiện đại , tránh được tình trạng dư 

thừa, trùng lặp kiến thức , tiết kiệm thời gian đào tạo , thanh lọc được những 

điểm chưa hợp lý của chương trình phổ thông hiện nay - nhằm đem lại hiệu 

quả cao cho Giáo dục - đào tạo. 

3. Để việc thiết kế bài học Ngữ văn theo hướng đọc - hiểu theo đặc 

trưng loại thể nói chung, lớp 10 THPT nói riêng, yêu cầu đặt ra  cho cả GV và 

HS ở mức độ cao hơn, khó hơn so với hướng dạy học cũ. GV và HS phải thực 

sự cố gắng, nỗ lực trong việc tìm tòi, nghiên cứu SGK, SGV, sách bài tập, tài 

liệu tham khảo có liên quan đến bài học và đến vấn đề đọc - hiểu, thể loại. 

Học Ngữ văn theo hướng đọc - hiểu, HS  không những tập trung tìm hiểu, 

khai thác, nắm bắt kiến thức trong bộ môn mà còn phải liên hệ, gắn kết với 

những vấn đề khác có liên quan: lịch sử, triết học, đời sống, các ngành nghệ 

thuật khácẶ để từ đó học sinh có tri thức tổng hợp về nhiều môn. Điều này 

được thể hiện trong thiết kế, thể nghiệm ở chương 3. 

4. Đề tài Hƣớng dẫn học sinh đọc - hiểu văn bản đọc thêm theo đặc 

trƣng loại thể trong SGK Ngữ văn 10 THPT của chúng tôi xuất phát từ 

những vướng mắc, băn khoăn của GV về cách hướng dẫn như thế nào đối với 

các văn bản đọc thêm cho hợp lý và có kết quả khả quan. Luận văn là kết quả 

của sự cố gắng, của những tìm tòi, suy nghĩ để vận dụng lý luận dạy học mới 

theo hướng đọc - hiểu vào thực tế dạy học một lớp, một số bài cụ thể. Văn học 

nhà trường có quy luật vận động riêng, vì thế luận văn có ý nghĩa khoa học và 

thực tiễn nhất định. Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy, mỗi giáo viên có một 

phương hướng, cách thức, con đường riêng để tiếp nhận và định hướng tiếp 

nhận cho HS đối với mỗi bài học, mỗi tác phẩm cụ thể. Vì vậy, có thể coi đề tài 
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của chúng tôi như một tài liệu tham khảo cần thiết, thiết thực cho HS, sinh viên, 

cho thực tế dạy học đối với GV Ngữ văn ở nhà trường THPT. 

5. Để góp phần nâng cao hiệu quả cho giờ hướng dẫn học sinh đọc - 

hiểu theo đặc trưng loại thể, tác giả  luận văn xin đưa ra một vài ý kiến sau: 

 - Hướng dẫn học sinh đọc - hiểu những bài đọc thêm theo đặc trưng 

loại thể yêu cầu một  lượng kiến thức rất phong phú mà lượng thời gian trên 

lớp thì có hạn, nếu không có phương tiện day học hỗ trợ thì giáo viên sẽ gặp 

khó khăn khi lên lớp.Vì thế các nhà trường phổ thông cần được trang bị 

những phương tiện dạy học hiện đại như: máy chiếu, máy vi tính... để phục vụ 

cho việc dạy học tốt hơn. 

- Sở giáo dục cần thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc dạy học theo 

hướng đọc - hiểu của GV và HS để có những chỉ đạo, điều chỉnh, uốn nắn kịp 

thời, khoa học. 

- Các trường phổ thông nên tăng cường tổ chức trao đổi kinh nghiệm về 

phương pháp dạy học theo hướng đọc - hiểu bằng nhiều hình thức như: tổ 

chức hội giảng, soạn giáo án mẫu...  

- Cần chuẩn bị cho học sinh nắm được phương pháp học tập ngay khi 

các em còn ở THCS. HS phải được làm quen, trang bị về phương pháp tự học, 

tự nghiên cứu và được hướng dẫn thực hành, rèn luyện các phương pháp đó 

trong từng môn học, của quá trình học tập để sau khi tốt nghiệp THPT các em 

có thể ứng dụng vào cuộc sống hoặc tiếp tục học cao hơn. 

6. Luận văn là kết quả ban đầu tập dượt  nghiên cứu một vấn đề khoa 

học; tuy có ý thức ham học hỏi, có sự cố gắng và nghiêm túc trong nghiên 

cứu khoa học, nhưng khả năng nghiên cứu của bản thân tác giả có hạn. Vì vậy, 

luận văn của chúng tôi không tránh khỏi thiếu sót nhất định và chắn chắn sẽ 

có vấn đề chưa được lý giải thoả đáng. Theo tinh thần học hỏi để cầu thị tiến 

bộ, rất mong nhận được sự chỉ bảo tận tình của thầy, cô, sự đóng góp ý kiến 

chân thành của bạn bè, đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện hơn. 
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