
3. T hực h à n h : T h iế t kê t r a n g  tru y  n h ậ p  cho  g iáo  á n  th e o  
c â u  h ìn h

a. Mở File “BAI lOB.ppt”: My Computer > D (hoặc C) > TAP 
GIAO AN > VAN HOC > BAI > DONG CHI > BAI lOB.ppt.

-  Vận dụng thao tác ‘T ạo  các trang (Page) bằng Microsoft Forms 
2.0 MultiPage" để tạo 14 trang  truy nhập (như trong mẫu):

+ Chọn biểu tượng More Controls 
trên thanh công cụ Control Toolbox, 
trên danh sách thả chọn Microsoft 
Forms 2.0 MultiPage.

+ Dùng thao tác chuột, kéo - th ả  
tạo 1 MultiPage trên Slide (Hình 2)

+ Chuột phải trên M ultiP age >
Chọn MultiPage Object -  Edit.

+ Chuột phải trên  Page 1 >
Trên danh sách thả chọn Rename .

+ Trên hộp thoại Rename nhập tên truy nhập và phụ đề cho Page 1
> OK (Hình 3 và Hình 4)

Hình 2

Y>ưn}>m>»n»»»»»»>v»»»»»» 
PariRl Ipano?!

Insert

Delete

Move...

Caption

^ rra lo c to «  V »ị' r
Control Tip Text: |cH |N CÂU Hll ■GiIM i i 4p An|

1 0̂ 11 Cancel 1

Hình 3 Hình 4
+ Chuột phải trên  Page 2 > Trên danh sách thả chọn Insert để bổ 

sung thêm một Page 3. Lặp lại thao tác để bổ sung cho đủ 14 Page .
+ Chuột phải trên Page 2 > Trên danh sách thả  chọn Rename > 

Trên hộp thoại Rename nhập tên truy nhập và phụ đề cho Page 2. 
Lặp lại thao tác nhập tên truy nhập và phụ đê cho các Page còn lại.

+ Thay đổi trậ t  tự  sắp xếp các Page: Chuột phải trên  MultiPage > 
Chọn Properties > TabOrientation (TabOrientation Left)
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4. T hự c  h à n h ; V ận  d ụ n g  th a o  tá c  “T ạ o , copy, d á n  các Text 
B ox trên  các M u ltiP a g e” đ ể  tạo , copy  và  p a s te  14 T e x t Box 
t r ê n  14 t r a n g  M u ltiP a g e

-  Chuột phải trên MultiPage > Trên danh sách thả  chọn 
Toolbox... Trên hộp thoại Toolbox... chọn Text Box:

Controls I

A  abl s  E i  

F  <5- □  - I

TextBox

MITHMI IcÃU HÚI (bap ÁN |P»lt<iPl»5l

Hình 5 Hình 6
-  Thao tác chuột, kéo -  thả, tạo Text Box trên  Page 1 “ĐAM 

THOAI 1”.
-  Chuột phải trên  Text Box > Chọn Propertier > Thiết lập các 

mặc định Enter KeyBehavior -  True -  Scrollbars 3fmScrollbarsBoth
> Close; Font: Times New Roman -  Bold 28; M ultiline -  True; 
ScrollBars
SfmScrollBarsBoth ^  Close.

-  Chọn Text Box đã xác 
lập các mặc định > Copy >
Chọn lần lượt các Page 
2/3/.../14 và Paste các Text 
Box .

-  Nhập các nội dung Text 
vào các Text Box như ỏ 
thao tác 7 (TextBox Object -  
Edit). Hình 7

86



5. T h ự c  h à n h : Copy các  t r a n g  M icroso ft P ow erP o in t

P re se n ta tio n  (MỤC TIÊU / CẢM HỨNG / KẾT CẤU / TổNG KẾT) 
ỏ thiết kê kiểu 1 và Paste. Thao tác chuột kéo -  thả sắp xếp các 
biểu tượng Microsoft PowerPoint Presentation vào vị trí thích hỢp 
trên Slide.

6. Thực hành: Copy các W indows M edia P layer và Sound.
Thao tác chuột kéo -  thả sắp xếp các biểu tượng Windows Media 
Player và Sound  vào vị trí thích hỢp trên Slide. (Đôl chiếu vối mẫu).

7. Thực hành: Trình ch iếu  thử  và h iệu  ch ỉnh
-  Đóng chương trình  (Close).
-  Mở File “ BAI lO B .ppt Duyệt thử  -  hiệu chỉnh.
-  Trình chiếu và hiệu chỉnh theo thao tác dạy học.
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Phẩn III 
PHỤ LỤC CÁC GIÁO ÁN

Giáo án LỖI VICT cñu

A. VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM bài h ọ c

Trong hệ thông tiếng Việt 10, Lỗi v iế t câu  là bài sô' 9, đưỢc bô' trí 
sau bài 7 “Lỗi về câu”, học sinh (HS) đã được củng cố, chuẩn bị về cơ sở 
lí thuyết. Về thòi lượng, bài được phân phôi dạy học trong 1 tiết (45 
phút). Về dung lượng, bài gồm các đơn vỊ kiến thức cơ bản như sau:

1. Lỗi về thành phần câu
-  Không phân định rõ thành  phần trạng ngữ và chủ ngữ.
-  Không phân định rõ định ngữ, phần phụ và vị ngữ.

-  Không phân định rõ trậ t  tự có các thành phần câu.

2. Lỗi về quan hệ ý nghĩa giữa các bộ phận trong câu và giữa câu 
với câu

-  Không phân định rõ những bổ ngữ có cách chi phôi khác nhau.
-  Không phân định rõ mốì quan hệ giữa các vê câu hoặc giữa câu 

vối câu.

Như vậy, trên  lốp, cả thầy và trò phải làm việc trên  5 loại lỗi 
khác nhau với ít nhất là 7 ngữ liệu khác nhau (lỗi về thành  phần câu 
4: Không phân định rõ trạng ngữ và chủ ngữ; định ngữ và vị ngữ; 
phụ chú và vỊ ngữ; trậ t tự thành  phần các vê câu, câu với câu). Nếu 
chia đều quỹ thòi gian thì mỗi loại chỉ được dạy trong 7 phút và mỗi
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lỗi cụ thể trong 1 ngữ liệu cụ thể chỉ được dạy -  học trong 5 phú t -  
chưa tính chi phí thòi gian cho những khâu khác. Đây là điều râ't 
khó thực hiện nếu đảm bảo nguyên tắc “hưống vào hoạt động giao 
tiếp” và sử dụng phát vấn đàm thoại.

Để khắc phục tình trạng bất cập này, trong thiết kế cần dùng 
giải pháp phát phiếu thực hành cho học sinh chuẩn bị trưốc theo một 
hệ thông ngữ liệu và câu hỏi đã được định tính, định lượng.

B. ĐỊNH HƯỚNG THIẾT KẾ

I. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên (GV) soạn, in và phát phiếu thực hành cho HS chuẩn 

bị trưốc ỏ nhà.
2. HS tự  nghiên cứu, trả  lòi và viết các nội dung trả  lòi ra giấy để 

sau tiết thực hành GV thu, kiểm tra  và cho điểm đánh giá.
3. Dùng bảng phụ tổng kết yêu cầu cơ bản của một câu đúng 

thông thưòng:
-  Vê cấu trúc ngữ pháp phải đảm bảo sự hiện diện của một cấu 

trúc nòng cốt (C -  V), một ngữ điệu, các từ và cụm từ phải đưỢc kết 
hỢp v à  s ắ p  x ế p  th e o  m ộ t t r ìn h  tự  hỢp lí.

-  Về cấu trúc ngữ nghĩa, câu phải có nghĩa, thông tin giữa các từ, 
các bộ phận phải thông nhất, không được mâu thuẫn  nhau, ý nghĩa 
của câu phải thông nhất vói ý nghĩa của văn bản.

II. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. v ể  nhận thút:  Giúp HS củng cô’ tri thức lí thuyết, hiểu và 
nắm vững;

-  Hai loại lỗi cơ bản: Lỗi về thành phần và lỗi về ngữ nghĩa.
-  Biểu hiện và nguyên nhân của lỗi.
-  Phương hướng và cách thức sửa chữa.
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2. Về k ĩ năng: Giúp HS rèn luyện kĩ nàng nhận diện, sửa chữa 
lỗi, viết câu đúng, câu hay.

3. v ể  giáo dục: Giáo dục ý thức viết câu là sự thể hiện nhân  cách, 
bản chất và trình  độ văn hoá của mỗi cá nhân.

III. TỔ CHỨC DẠY HỌC THựC HÀNH

1. O n đ ịn h  tổ  ch ứ c  và k iểm  t r a  t in h  h ìn h  c h u ẩ n  b ị c ủ a  HS
(5 phút)

2. G iới th iệ u  b à i m ới tạ o  tâ m  th ế  (1 phút)

ở  các tiết trước, chúng ta  đã tìm hiểu câu phân loại theo cấu tạo 
ngữ pháp, câu phân loại theo mục đích nói năng, câu trong văn 
bản,... và đã thực hành phân tích các kiểu câu cụ thể. Tiết học này, 
chúng ta  sẽ thông qua thực hành chữa lỗi câu để vừa củng cô’ thêm 
các tri thức lí thuyết vừa củng cô' rèn luyện thêm về các kĩ năng lĩnh 
hội và tạo câu, thực hiện nhiệm vụ giao tiếp.

3. Tổ ch ứ c  d ạ y  -  h ọ c  th ự c  h à n h  (35 phút)

HOẠT ĐỘNG 

CỦAGV
(Phương pháp, 

thủ pháp dạy học)

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
(Kiô"n thứ c chuẩn)

Đàm thoại phát 
vấn: Sử dụng bảng 
phụ sau khi đã 
tổng  hỢp ý k iến  
của HS để HS 
theo dõi đối chiếu.

A. Củng cố vể câu đúng (3’)
CH: Một câu đúng trong tiếng Việt phải đảm bảo 
được những yêu cầu cơ bản nào về cấu trúc ngữ 
pháp và cấu trúc ngữ nghĩa?
TL (Xem bảng phụ)
-  Về cấu trúc ngữ pháp: Phải đảm bảo sự hiện diện 
của một cấu trúc nòng cốt (C -  V), một ngữ điệu, các 
từ  và cụm  từ  phải được k ế t hỢp, sắp  xếp theo  đúng 
quy tắc ngữ pháp của tiếng Việt.
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s ử  dụng phiếu 
thực hành số 1. 
HS đọc

P hát vấn + đàm  
thoại (5’)

CHI: Phân tích 
cấu tạo ngữ pháp 
của câu được đánh 
số (2)? ^

CH2: So vổi cấu
trú c  câu  đúiig , câu  
trên còn thiếu 
thành phần nào, 
vì sao?

CH3: Có mấy cách 
sửa câu trên, các 
nào đúng nhất, vì 
sao ?

-  Về cấu trúc ngữ nghĩa: Câu phải có nghĩa, đảm 
bảo yêu cầu thông tin, giữa các từ, các bộ phận 
trong câu phải thông nhất, đúng quan hệ, không 
được mâu thuẫn nhau, ý của câu phải thống nhất 
với ý của  văn  bản.

B. Thực hành về lỗi câu
I. Lỗi vể thành  phần câu (22')
Ngữ liệu 1:
Mời tr ầ u  là m ột trong  số  nhữ ng  bài thơ  th ể  h iện  
khá rõ dấu ấn phong cách Hồ Xuân Hương.‘” Qua 
bài thơ  đ ã  p hần  nào cho ta  th ấ y  được m ột hồn thơ 
luôn yêu đời, yêu sống, luôn trẻ trung và khao khát 
một tình yêu đích thực thuỷ chung.®

(Trích từ bài làm của học sinh)

TLl:
Qua_±bầLthg dã,phánnàQ chQ ta. thấy đuợc một hổn 
TN (cụm giới) V(vụm động từ)
thơ luôn vêu đòi, vẻu sống, luôn trẻ trung và khao 
khát mõt tình vẽu đích thức thuv chung.
TL2:
-  So VỚI câu trúc đúng, câu trên còn thiêu thành 
phần chủ ngữ “C”.
-  Vì mỏ đầu bằng giới từ “Qua”, lầm chủ thể logic 
“bài thơ” với chủ ngữ pháp của câu, không ý thức 
được đã có giới từ “Qua” thì cụm từ “Qua + bài thơ” 
chỉ có khả năng làm trạng ngữ chỉ phương thức của 
câu dẫn đến không phân định đưỢc đâu là trạng 
ngữ, đâu là chủ ngữ.
TL3: Có 2 khả năng sửa lại câu trên như sau:
-  (Bỏ từ “qua”); “Bài thơ đã phần nào cho ta thấy 
đưỢc nét yêu đời, yêu sốhg, luôn trẻ trung và khao 
khát một tình yêu đích thực thuỷ chung của hồn thơ
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Gợi mở:
+ Không có trạng 
ngữ?
+ Giữ nguyên trạng
ngữ thì c là gì ?

CH tổng hỢp:
Khi mỏ đầu một 
câu 'bằng giói từ 
“qua, vồi, bằng...” 
cần chú ý gì để 
không viết câu 
chập cấu trúc, 
không phân định 
đưỢc trạng ngữ vối 
chủ ngữ ?
Sử dụng phiếu 
thực hành (số 2) 
HS dọc Phát vấn 
+ Đàm thoại *■

CHI:
Phân tích cấu tạo 
ngữ pháp của câu 
đưỢc đánh sô' (2).

CH2: So với cấu 
trúc đúng, câu

phụ nữ này”.
-  (Vẫn giữ từ “qua”): “Qua bài thơ, ta phần nào thấy 
được nét yêu đòi, yêu sống, luôn trẻ trung và khao 
khát một tình yêu đích thức thuỷ chung của hồn thơ 
phụ nữ này”.
Trong hai cách sửa, cách thứ hai đúng hơn vì vừa 
thông tin đúng vừa đảm bảo tính liên kết với câu (1) 
của đoạn văn.
TL:
Khi mỏ đầu một câu bằng các giới từ “qua, vỏi, 
bằng...” cần chú ý xác định chủ thể lôgic của vị từ 
nằm trong cụm giới từ thì phải xác định và chọn chủ 
ngữ cho câu.

Ngữ liệu 2:
“Q'r<tttự “''Oán t i  n g h ĩa  tụ  ®n« ( ị ì u ệ è ' , h ìn h  tuọnợ  n ạ u à i 

nồng  d à n  ụ iu  nuéte ehấnụ ỊỊÌặt n ụ ở ạ i Jeàm h iện  l in  íà  iTrft 
đẽ ^ìlhững etttt nụtiili n ợ o à ì eât eh ì en m a n h  áo luii, 
ụuant ttro iltittụ ỉtắttụ Ịưồi fUto tnĩi tuĩt! ituệi r4ị0 /<iW/

iởi MÌ qiậe eãnợ nhu' khồnụ^‘. <ĩ)f đrp linh thíỉn nàự đã 

kh iến  eho hà i oăn tê 'tr i' th à n h  hà ì en oJ  nht'tnụ nạuèíi anh  

h ù n ụ  th a t thê  m à  ữẫtt hiên  .

TLl:
Những con nsĩười ngoài cât chỉ có manh áo vải.

D đn,
gựờm đeo dùng bằng dao phay mả vẫn đạp rào 

đn2 đna
lưỏt tỏi coi giăc cũng như không 
TL2:
-  So với cấu trúc đúng, câu trên còn thiếu vị ngữ
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trên thiếu thành 
phần nào. vì sao?

CH3: Có mấy cách 
sửa câu trên, cách 
này đúng nhất, vì 
sao?

Sử dụng phiếu 
thực hành (số 3) 
HS dọc
P hát vấn + Đàm 
thoại

CHI: Phân tích 
cấu tạo ngữ pháp 
của câu đưỢc đánh

-  Câu mới chỉ có cụm danh “Những con ngưòi...” có 
khả năng làm chủ ngữ, các thành phần còn lại chỉ là 
định ngữ cho “con người”, Người viết đă nhầm bộ 
phận định ngữ là vị ngữ của câu.

TL3: Có 2 khả năng sửa lại câu trên như sau:
-  T hêm  (C + V) vào đầu  câu, biến toàn  bộ cụm  d an h  
“Những con ngưòi...” thành định ngữ sỏ thuộc cho 
cụm danh từ “vẻ đẹp tinh thần”:
“ Vẻ dep hình tương lả vẻ dep tinh thần của ...”

c  V

-  Biến thành phần “ngoài cật chỉ có manh áo vải, 
gươm đeo dùng bằng lưỡi dao phay” thành trạng 
ngữ, thên c  cho câu bằng cách thay từ “mà” 
bằng “nhưng những người nông dân yêu nước” và ta 
có câu:
^iíiẬừiiỉ eăt títi eổ míuth áo  ếMÍí, ựiífl'm íTeo íĩàtiự hanụ ỉưẽíì 

i l a o  p h a i j  n h u 'n t j  n h ĩ í n t !  n i Ị u i l ì  n A n ụ  i l â n  ự ẽ i t  n i i i i e  n à n  

ĩ t ạ p  r à f l  ÌÁ Ì  e o i  I /Ù ìe  e ũ t iq  n h ư  i th ồ n tẬ .

-  T rong 2 cách sửa, cách th ứ  n h ấ t đúng  hơn vì vừa 
thông tin đúng vừa đảm bảo tính liên kết vối câu 1 
và  3  r ủ a  đ o ạ n  v ă n

Ngữ liệu 3:
Hồ Xuân Hương, bà chúa thơ Nôm của dân tộc Việt 
Nam.*‘’ Bà có rất nhiều bài thơ hay viết vê thân 
phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến.® “Bánh 
trôi nước” là một bài thơ như vậy.'*

(Trích từ bài làm của học sinh)
TLl:
Hổ Xuân Hương, bà chúa thơ Nỏm của dân tôc Viẽt Nam

D ND___________định ngữ
Phụ chú ngữ
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CH2: So vâi cấu 
trúc đúng, câu 
trên thiếu thành 
phần nào, vì sao?

CH3: Có mấy cách 
sửa câu trên, cách 
nào đúng nhất, vì 
sao?

Thuyết m inh -  
giải thích

Sử dụng phiếu 
thực hành ( s ố  4) 
HS đọc
Phát vấn + Đàm 
thoại

CHI: Phân tích 
cấu tạo ngữ pháp 
của câu trên?

TL2:
-  So với cấu trúc đúng, câu còn thiếu thành phần vị 
ngũ.

-  Câu mới chỉ có danh từ “Hồ Xuân Hương” có khả 
năng làm chủ ngữ, cụm D còn lại chỉ là phụ chú ngữ 
cho “Hồ Xuân Hương”. Ngưòi viết đã nhầm bộ phận 
phụ chú ngữ là vị ngữ câu.
T L 3: Có 2 kh ả  n ăn g  sử a lại câu trê n  n h ư  sau:

-  Bỏ dấu phẩy, thêm “là”: “Hồ Xuân Hương là bà 
chúa thơ Nôm của dân tộc Việt Nam”.
-  Thay dấu chấm cuối cùng bằng dấu phẩy, bỏ chủ 
ngữ “Bà” của câu biến vị ngữ câu® thành vị ngữ 
của câu"’: “Hồ Xuân Hương, bà chùa thơ Nôm của 
dân tộc Việt Nam, có rất nhiêu bài thơ hay viết về 
thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến”. 
Trong 2 cách sửa, cách thứ nhất rõ ràng hơn; cách 
thứ hai ngắn gọn hơn vì vậy có thể chọn một trong 
hai cách đều được.
Củng cố:
Phụ chú là thành phần chú giải thêm cho một đô'i 
tưỢng hoặc chủ th ể  logic nào đó tro n g  câu, thường 
đưỢc ngăn  cách với th à n h  p hần  b iểu  th ị đối tưỢng 
hoặc chủ thể logic bằng dấy phảy hay dấu gạch 
ngang, cần chú ý để tranh nhầm lẫn vói vị ngũ câu.
Ngữ liệu 4:
Cùng vối các nhà văn khác ưu tú, Nguyễn Công 
Hoan đã bóc trần hiện thực đen tối của xã hội thực 
dân phong kiến đương thời.

(Trích từ bài làm của học sinh)

TLl:
Cùng với các nhà văn khác ưu tủ Nguvễn Công Hoan 

T c
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CH2: Nhận xét về 
trật tự sắp xếp các 
thành phần trong 
nhóm giới từ làm 
trạng ngữ phướng 
thức “Cùng với các 
nhà văn khác ưu 
Lú”?
CH3: Chữa lại
cáu sai cho thành 
câu đúng?
S ử  d ụ n g  p h iế u  
th ự c  h à n h  ( s ố  5) 
H S  d ọ c

P h á t vấn  + Đ àm  
th o ạ i

dã bóc trán hiên thực den tối của xã hỏi thuc dần 
phonư kiến dường thòi V
TL2: Trật tự sắp xếp các thành phần trong nhóm 
giới từ làm trạng ngữ phương thức “Cùng với các 
nhà văn khác ưu tú” không hỢp lí. Người ta thường 
sắp xếp và diễn đạt “Cùng vỏi các nhà văn ưu tú 
khác”.

TL3: Cùng với các nhà văn ưu tú khác. Nguyễn 
Công Hoan đã bóc trần hiện thực đen tối của xã hội 
thực dân phong kiến đương thòi.

II. L ỗ i v ề  q u a n  h ệ  n g ữ  n g h ĩa  g iữ a  c á c  b ộ  p h ậ n  
t r o n g  c â u  v à  g iữ a  c â u  vớ i c â u  

N g ữ  l iệ u  5:

Trong “Văn tê nghĩa sĩ cần Giuộc” Nguyễn Đình 
Chiểu đã nêu lên đưỢc một hiện thực đau thương 
của dân tộc đất nưốc và một hình tưỢng nông dân 
nghĩa sĩ đẹp bi tráng như một tượng đài nghệ thuật.

CHI: Phân tích
cấu tạo ngữ pháp 
của câu văn trên?

T L l:

Trong “V ăn tê' nghĩa sĩ c ắ n  Giuỏc” Nguyễn Đình Chiểu

CH2: Nhận xét
quan hệ ngQ nghĩa 
giữa cụm động từ 
vỊ ngữ “nêu lên 
đưỢc” với B, và Ba ?

T c
dã nêu lên dườc môt hiên thực đau thường của dân 
tôc dất nưóc Đ (v n )  B,

và môt hình tưdng nông dân nghĩa sĩ dep bi tráng 
như môt tường dài nghê thuât B2

TL2: Trong tiếng Việt, cụm động từ “nêu lên đưỢc” 
có khả năng kết hỢp hạn chế, nó có thể kết hỢp với 
bổ ngữ “hiện thực” nhưng không kết hỢp với bổ ngữ 
“hình tưỢng”. Vì thế viết gộp “Nêu lên được + một 
hiện thực và một hình tưỢng ...” là sai.

95



Gợi mở:
Nói “nêu lên hình 
tượng” đưỢc không, 
vì sao? ^
CH3: Cần chữa lại 
câu sai trên như 
thế nào?

Sử dụng phiếu 
thực hành (số 6) 
HS đọc
Phát vấn + Đàm 
thoại

CHI: Xác định nội 
dung ngữ nghĩa 
giữa hai vế của 
câu (1) c6 phù hỢp 
với cấu trúc ngữ 
pháp của câu 
không, vì sao ?
Gợi mở: Câu ghép 
theo quan hệ đối 
lập Ci + V, nhưng

TL3: Có thể thêm một động từ vị ngữ “xây dựng 
thành công” và ta có câu đúng:
T rong “V ăn tế  nghĩa sĩ cầ n  Giuộc”, N guyễn Đình 
Chiểu đã nêu lên được một hiện thực đau thương 
của dân tộc đất nước và xây dựng thành công một 
hình tưỢng nông dân nghĩa sĩ đẹp bi tráng như một 
tượng đài nghệ thuật.
Chú ý: Giữa động từ với bổ ngữ luôn có mô'i quan hệ 
chi phôi về ngữ nghĩa. Phải càn cứ vào ý nghĩa của 
bổ ngữ để xác định đúng động từ và ngược lại, phải 
căn cứ vào ý nghĩa của động từ để xác định đúng 
bổ ngữ.
Ngữ liệu 6:
Cao Bá Quát là một nhà nho nhưng bài thơ “Dương 
phụ hành” của ông lại thấm đượm một tinh thần 
nhân văn sâu sắc.“’ Cái nhìn của Cao Bá Quát đối 
vói người thiếu phụ phương Tây không phải là cái 
nhìn kì thị Vợ chổng họ rất hiện đại, khac hản 
nhữ ng  cặp vỢ chồng phương Đông®.

TLl: Câu có cấu trúc ngữ pháp của câu ghép theo 
quan hệ đối lập: c , + V, nhưng C2 + Vg. Nội dung 
ngữ nghĩa của V, “là một nhà nho” không đốì lập với 
nội dung  ngữ ngh ĩa  của Va “th ấ m  đưỢm m ột tinh  
thần nhân văn sâu sắc”. Vì thế câu thành sai logic.
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C.2 + Vj. Xét nội 
dung ngữ nghĩa có 
đối lập không? 
CH2: Cần sửa nội 
dung ngữ nghĩa 
của câu (1) thế nào 
cho phù hỢp với ý 
đồ của đoạn văn?

CH3: Mốì quan hệ 
ngữ nghĩa giữa 
câu (2) vâi câu (3) 
trong đoạn văn có 
phù hỢp không, 
tại sao?
Gợi mở: Câu (2) 
thông báo gì, câu 
(3) thông báo gì ? 
CH4: Cần sửa thế 
nào để đảm bảo 
tính thông nhất về 
thông tin giữa câu 
(2) với câu (3)?
Gợi mở: Không thể 
sửa câu (2) vì câu 
(2) đã liên kết, phù 
hỢp với câu (1), 
phải sửa câu (3). 
T huyết m inh- 
giải thích

TL2: Có thể sửa lại như sau: “Cao Bá Quát là một 
nhà nho trong bài thơ “Dương phụ hành” của ông lại 
thể hiện một cái nhìn râ't mới mẻ, tiến bộ”.

TL3: Không phù hỢp vì câu (2) thông báo về “Cái 
nhìn của Cao Bá Quát đốĩ với ngưòi thiếu phụ 
phương Tây” nhưng câu (3) lại thông báo về “Vợ 
chồng họ”. Đối tưỢng thông báo và nội dung thông 
báo không thống nhất nên văn lạc mạch.

TL4: Có thể sửa lại nội dung câu (3) như sau: “ông 
đã miêu tả người thiếu phụ trong một vẻ rất hiện 
đại, khác hẳn với quan niệm truyền thống của 
phương Đông”.

Chú ý: Khi viết câu. viết đoạn văn chú ý môi quan 
hệ ngữ nghĩa giữa các vế câu và giữa các câu vối câu 
trong đoạn, cần  đảm bảo tính phù hỢp với cấu trúc 
ngữ pháp của câu và tính liên kết nhất quán về 
thông tin trong đoạn, tránh mâu thuẫn.
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4. C ủng  cố  hư ớ ng  d ẫ n  (4 phút); Yêu cầu ghi chép nội dung 
hưống dẫn:

B à i tậ p  1: Phân tích cấu tạo ngữ pháp, xác định c ,  nguyên 
nhân sai.

B à i tập  2: Phân tích cấu tạo ngữ pháp, xác định c + V nòng cốt, 
nguyên nhân sai.

B à i tá p  3: Phân tích câu tạo ngữ pháp, xác định V, nguyên 
nhân sai.

B à i tập  4: Tìm hiểu trậ t tự sắp xếp trong các thành  phần, 
nguyên nhân sai.

B à i tãp  5: Xác định c  của câu, nguyên nhân sai.
B à i tập  6: Tìm hiểu trậ t tự sắp xếp trong thành  phần V, nguyên 

nhân sai.
B à i táp  7: Tìm hiểu quan hệ ngữ nghĩa giữa hai thành  phần V 

của hai vế câu, nguyên nhân sai.

PHIẾU THựC HÀNH VỂ L ỗ l TẠO CÂU

PHIẾU SỐ 1
Cho đoạn văn:
“Mời trầu” là một trong số những bài thơ thể hiện khá rõ dấu ấn phong 
cách Hồ Xuân Hương"’. Qua bài thờ đã phần nào cho ta thấy đươc môt 
hổn thơ luôn vẽu đòi, vêu sống, luôn trẻ trung và khao khát môt tình vẽu
đích thuc. thuv chung*̂ *.

(Trích từ bài làm học sinh) 
Câu hỏi 1; Phân tích cấu tạo ngữ pháp của câu được đánh số-(2i),
Cáu hỏi 2: So vối cấu trúc đúng, câu trên còn thiếu thành phần nào? Vì 
sao?
Cáu hỏi 3; Có mấy-cách sửa câu trên, cách nào đúng nhất, vì sao?
Cáu hỏi tổng hợp: Khi mở đầu một câu bằng các giới từ “qua”, “vối”, 
“bằng” cần chú ý để không viết câu chập cấu trúc, không phân định đưỢc 
trạng ngữ với chủ ngữ?

98



PHIẾU SỐ 2

Cho đoạn văn:

“Trong “Văn tế  nghĩa sỹ cần  Giuộc”, hình tượng người nông dân 
yêu nước chôVig giặc ngoại xâm hiện lên th ậ t là đẹp đẽ‘*’. Những 
con ngưòi ngoài cât chỉ có manh áo vải. gUđm đeo dùng bằng lưỡi 
dao phay mà vẫn dap rào lướt tỏi coi giăc như không'^*. vẻ đẹp tinh 
thần  này đã khiến cho bài văn tế  trở thành bài ca về những ngưòi 
anh hùng th ấ t th ế  mà vẫn hiên ngang'^’”.

{Trích bài làm học sinh)

C âu hỏ i 1: Phân tích cấu tạo ngữ pháp của câu được đánh sô" (2).

Câu h ỏ i 2: So với câu trúc câu đúng, câu trên còn thiếu thành 
phần nào? Vì sao?

Cáu h ỏ i 3: Có mấy cách sửa câu trên, cách nào đúng nhất, vì sao?

PHIỂU SỐ 3

Cho đoạn văn:

“Hổ Xuân Hường, bà chúa thờ Nôm của dân tõc Viẽt Bà có
rấ t nhiều bài thơ hay viết về thân phận ngưòi phụ nữ trong xã hội 
phong kiến®. “B ánh trôi nưỏc” là một bài thơ như vậy®.

{Trích từ  bài làm học sinh)

Câu hỏ i 1: Phân tích cấu tạo ngữ pháp của câu được đánh số  (1).

Cáu hỏi 2: So với cẩu trúc đúng, câu trên  còn thiếu thành phần 
nào? Vì sao?

Cáu hỏ i 3: Có m ấy cách sửa câu trên, cách nào đúng nhất, vì sao?
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PHIẾU SỐ 4

Cho câu sai:

“Cùng vối các nhà văn khác ưu tú, Nguyễn Công Hoan đã bóc trần  
hiện thực đen tối của xã hội thực dân phong kiến đương thòi”

{Trích từ bài làm học sinh)

C âu hỏ i 1: Phân tích cấu tạo ngữ pháp của câu văn trên ?

C ãu hỏi 2: Nhận xét về trậ t tự sắp xếp các thành phần trong 
nhóm giối từ  làm trạng ngữ phương thức “cùng vối các nhà văn 
khác ưu tú ”?

C âu hỏ i 3: Chữa lại câu sai cho thành câu đúng?

PHIẾU S Ố  5

Cho câu sai:

“Trong “Văn tế  nghĩa sĩ cần Giuộc”, Nguyễn Đình Chiểu đã nêu 
lên được một hiện thực đau thương của dân tộc đất nước và một 
hình tượng nông dân nghĩa sĩ đẹp bi tráng như một tưỢng đài nghệ 
th u ậ t”.

{Trích từ  bài làm học sinh) 

C âu hỏ i 1: Phân tích cấu tạo ngữ pháp câu trên?

C ãu hỏ i 2: Nhận xét quan hệ ngữ nghĩa giữa cụm động từ  vị ngữ 
“nêu lên đưỢc” vối bổ ngữ 1 và bổ ngữ 2?

C ãu hỏ i 3: cần  chữa lại câu sai trên như thế  nào?
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PHIẾU SỐ 6

Cho đoạn văn:

“Cao Bá Q uát là một nhà nho nhưng bài thơ “Dương phụ hành” 
của ông lại thấm  đượm một tinh thần  nhân văn sâu sắc.“’ Cái nhìn 
của Cao Bá Q uát đốì với người thiếu phụ phương Tây không phải 
là cái nhìn kì thị.® Vợ chồng họ rấ t hiện đại khác hẳn những cặp 
vỢ chồng phương Đông/^'

C ãu h ỏ i I:  Xác định nội dung ngữ nghĩa giữa hai vế của câu (1) có 
phù hỢp vái cấu trúc ngữ pháp của câu không, vì sao?

C ãu h ỏ i 2: cần  sửa lại nội dung ngữ nghĩa của câu (1) thế  nào cho 
phù hỢp vói ý đồ của đoạn văn?

C âu h ỏ i 3: Môi quan hệ ngữ nghĩa giữa câu (2) với câu (3) trong 
đoạn văn có phù hỢp không, tại sao?

C âu h ỏ i 4: Cần sửa lại thê nào để đảm bảo tính thống nhất về 
thông tin  giữa câu (2) với câu (3)?
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Gióo on PHƯƠNG PHRP TR CẢNH

(Bài 21, SG K N gữ  Văn 6, Tập 2, trang 45)

A. SÁCH GIÁO KHOA VÀ NHỮNG Bổ SUNG ĐIỀU CHỈNH
— SGK biên soạn theo tinh thần củng cô', nâng cao các kiến thức 

về văn miêu tả. Bởi vì HS bưốc đầu đã đưỢc làm quen ở tiểu học và 
được học ở các bài trước đó.

— Bài có kết cấu hai phần:

+ Phần thứ nhất trình  bày ngữ liệu mẫu cùng các câu hỏi tìm 
hiểu ngữ liệu GV có thể  hướng dẫn H S  rút ra kết luận về phương 
pháp viết văn tả cảnh).

+ Phần thứ  hai gồm 3 bài tập luyện tập thực hành rèn kĩ năng và 
1 bài tập  về nhà.

— Bài được dạy -  học trong 1 tiết trên  lốp.

— Nhìn chung, các định hưống biên soạn thích hỢp, theo tinh thần 
củng cố nâng cao, rèn luyện kĩ năng thực hành là mục đích chính.

Tuy nhiên một số  điểm cần đưỢc điều chỉnh, bổ sung, cụ thể hoá 
như sau:

+ Thứ  nhất: Ngữ liệu (a) chọn không đúng. Đây là đoạn tả người 
chứ không phải tả  cảnh.

+ Thứ hai: Các câu hỏi tìm hiểu ngũ liệu mới chỉ tập trung 
vào 3 thao tác “Xáe itình ifô'i tượnự tnìiu tá”, “'7rìnli hí r/iian sát oà miiu tá",

e a t t  3  Ị t k ầ n  e t ta  /WĨ«

• c ầ n  bổ sung thêm một sô' câu hỏi gắn vói những thao tác cần 
yếu của quá trình  làm văn miêu tả: Câu hỏi xác định ĩtũh miiii 
la ', Cầu hỏi xác đinh '̂’̂ f(hữnq <Tặe ítìrm eán lii'a ehnn đi phù hrip Ofii ntiir íTíe/i”, 
câu hỏi “''Địnlt hướnụ Urn liiinụ"...
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• Câu hỏi tìm hiểu văn bản thứ hai hỏi sai vì nhầm  lẫn không
phân biệt giữa etitth với fiíto*9Ịf

+ Thứ ba: Đổì tượng khái quát của văn tả  cảnh là “eánh” nhưng 
luôn là sự tập  hỢp của rấ t nhiều sự vật hiện tượng và vì vậy:

• Cần có câu hỏi định hướng để HS biết căn cứ vào mục đích giao 
tiếp văn bản, xác định rõ cần chọn những sự vật hiện tượng nào cụ 
thể hoá cho cảnh... Những sự vật hiện tượng nào tuy có trong cảnh 
nhưng có thể lướt qua hoặc không cần thiết phải đưa vào.

• Ngay với những sự vật hiện tưỢng được chọn cũng không nhất 
th iết phải miêu tả  tấ t  cả các đặc điểm, c ầ n  hưống dẫn cho HS biết 
chọn những đặc điểm phù hỢp với mục đích của việc miêu tả.

+ Thử tư: Bài tập  luyện tập 1 “Nếu phải tả quang cảnh lớp học 
trong giờ viết bài tập làm văn thì em sẽ miêu tả như  thê'nào?” không 
hợp lí, cần thay  thê bằng một bài tập  khác.

B. ĐỊNH HƯỚNG THIẾT KÊ

I. CÁC PHƯƠNG TIỆN TRựC QUAN
C ó  t h e  s ử  d ụ n g  b ả n g  p h ụ , p h ư d n g  t i ệ n  t r ì i ih  c li iù u  đ ể  h ệ  I h ô iig  

hoá quy trình và thao tác làm một bài văn miêu tả; đưa ngữ liệu.

II. MỤC ĐÍCH YÊU CẨU

1. v ề  n h ậ n  thức:  Giúp HS nắm vững:

-  Khái niệm về “etình" và văn tả  cảnh.

-  Quy trình  và thao tác làm một bài văn tả  cảnh.

2. Vê' k ĩ  n ă ng :  Giúp HS rèn luyện các kĩ năng:

-  Xác định mục đích giao tiếp của văn bản (tả để làm gì?)

-  Xác định đúng đôl tưỢng miêu tả  (cảnh gì?)
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-  Lựa chọn được những sự vật, hiện tưỢng tiêu biểu của cảnh và 
p h ù  hỢp vói m ụ c  đ íc h  m iê u  tả .

-  Biết quan sát, lựa chọn những đặc điểm tiêu biểu của sự vật, 
hiện tượng, cùng tập  trung vào việc làm nổi bật bản chất của cảnh và 
p h ù  hỢp vói m ụ c  đ ích  m iê u  tả .

-  Biết định hưống liên tưởng để có thể sử dụng các biện pháp tu 
từ  th íc h  hỢp t r o n g  m iê u  tả .

-  Biết tổ chức, sắp xếp các ý theo trình tự và bô' cục hỢp lí.

3. Vê g iá o  dục: Giáo dục HS có ý thức trong lĩnh hội và tạo lập 
văn bản miêu tả  phong cảnh, trên  cơ sở đó có ý thức tự bồi dưỡng 
n ă n g  lực, n â n g  cao  h iệ u  q u ả  g iao  tiế p .

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY -  HỌC

1. Ôn đ ịnh tổ  chức, kiểm  tra bài CÛ (5 phút)

(1 phút kiểm tra  công việc chuẩn bị của HS. 4 phút kiểm tra bài cũ).

H ỏ i:  <ĩ)ăn miên tá tà ựì? <T)ai trè eùu quan iá i, tưồnụ tượnụ., itì tánh  

eJt nhân jeét trtìnụ ữàn ntiĩu hi?

T rả  lời: Văn miêu tả  là loại vàn tái hiện đặc điểm của sự vật 
hiện tương, làm cho sự vật hiện tượng như đang hiện ra trước mắt 
người đọc, người nghe. Trong văn miêu tả, quan sát, tưởng tượng, so 
sánh và nhận xét giữ vai trò rấ t quan trọng, có ý nghĩa quyết định.

2. Giới th iệu  bài mới, tạo tâm  th ế

(Thông báo giải thích -  1 phút) ơ  các bài trưốc, chúng ta  đã tìm 
hiểu chung về đặc điểm của văn miêu tả, các yêu cầu cơ bản nhất về 
quan sát, tưởng tưỢng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả. Tiết 
học hôm nay, chúng ta sẽ thông qua các bài tập thực hành và một số 
tình huông giao tiếp tiêu biểu để tìm hiểu sâu vào một dạng miêu tả, 
đó là văn tả  cảnh.
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3. Tổ chứ c dạy -  học các đơn vị k iến  thức (35 phút)

HOẠT ĐỘNG CỦA GV
(Phương pháp, thủ pháp, 

hình thức dạy học)

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
(Kiến thức chuẩn)

PHƯƠNG TIỆN 
HỔ TRỢ

HĐl: Phãn tích mẫu, 
thông qua dăm  thoại 
củng cố, mở rộng và 
nâng cao.

(Quy nạp -  20’).
Bưởc 1: Đưa ngữ liệu 1

CHI: Hãy xác định văn 
bản đã cho miêu tả cảnh 
gì?
CH2: Mục đích miêu tả 
dòng sông Năm Căn của 
tác giả (mục đích giao 
tiếp của văn bản là gì?) 
(Gợi mở: Tả để làm gì?)

CHS: Tác giả chọn những 
sự  vậ t h iện  tưỢng nào để 
miêu tả? Vì sao?

I. Phương pháp viết văn 
tả cảnh
(Theo dõi trên bảng phụ 
hoặc giáo khoa)

TLl: Văn bản tả cảnh 
dòng sông Năm Căn.

TL2: Miêu tả dòng sông 
Năm Càn tác giả muốn 
ngdi ca, làm bật nổi vẻ 
đẹp kì vĩ, hoành tráng và 
phong phú, giàu có nên 
thơ của thiên nhiên Nam 
Bọ nói riêng , đ â t nước 

nói chung.

TL3: Tác giả đã chọn 3 
sự v ậ t h iện  tưỢng tiêu  

biểu của sông nưốc Năm 
Căn để miêu tả. Đó là 
''dòng nướể\ “cá”, ''rừng 
đước hai bên bư\ Chọn 
“cá” tả để làm bật nổi sự 
phong phú giàu có, chọn

Dùng bảng phụ 
hoặc thiết bị 
trình chiếu:
Văn bản 1:
^h u ụ ề n  ehting tồi 
ehỉti thoát qua  kênh  

.ỉìtàị, iTồ ra efín 
ầồng ^ i 'a  Miỉn, jntòi 
ơể ^ì(ãm  ệ^àn.

»ồntẬ îlàm ^àn 
m ỉ n k  m ồttíẬ ^ m iở e  

ầnt ầ m  đè ra hiỉn  
nụàụ  đ ĩm  ếthtí'tháet

« í  nưÁ'f> hởi hàng
ĩtàn đen irời 9thfi lèn 

h ụ p  ^rttếntậ tth tí  
ngiiìỉi htíi ieh  giữa
» th u n ụ  ưàtt ếóntẬ

irấnự. ^httụỉn jntồi 
iậ iừ a  i i ồ n ụ  et*9t ịồntẬ  

r ồ n ụ  h ố n  n g à n  

th ư ớ e ^  i ể ồ n g  h a i  h ê n  

rừng íTướe dụ ‘nụ  

tin  eaó n ụ ấ t tthtt' 

h a i tlãtị inỉỉtntẬ
t h à n h  <1/9 tận . Qâụ

đtiởe mọe í/à ì theo 

hài, ỉễteỡ iừntậ iứa
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CH4: Tác giả quan sát và 
miêu tả theo trình tự nào? 
Có hỢp lí không, vì sao?
Gợi mở: Đứng ỏ đâu để 
quan sát, di chuyển hay 
cô" định? Không gian đưỢc 
quan sát theo hướng từ 
đâu đến đâu? Nhờ cách 
quan sát theo sự chuyển 
động của thuyền nên tác 
giả có bị cố định vào một 
sự vật hiện tượng không?

CH5: Những đặc điểm 
của dòng nưdc, cá, rừng 
đưóc được tác giả lựa 
chọn để miêu tả là gì, có 
p h ù  hỢp vòi m ục đích 
miêu tả không, vì sao?

“dòng nước” tả để làm nổi 
bật vẻ kì vĩ hoành tráng, 
chọn “rừng đước hai bên 
bờ' tả vừa để làm nổi bật 
vẻ kì vĩ vừa để làm bật nổi 
sự phong phú, giàu có.

TL4: Tác giả đã quan sát 
và miêu tả theo trình tự 
từ kênh ra sông và theo 
thuyền xuôi ra phía biển. 
Trình tự này rất hợp lí vì 
điểm quan sát không bị 
cô" định, cảnh sông nưốc 
sẽ đưỢc mở dần  theo 
điểm nhìn.

TL5: Những đặc điểm 
được tác giả lựa chọn để 
miêu tả là: nưóc “m ê n h  

m ồ n ụ ,  ầ m  ầ m  i tồ  r a  h iể t t t  

đ ầ u  iÁnạ i r ấ n g ,

nạàn ihưởê  khới cá
íTàn, đe»t trã i nhồ íên 

kụụ drttồnụ ,̂ rừng đước 
hai bên bờ '‘‘‘tiling tên eaở 
ngai, ntợe dà i iheíi lữii, 

nợởn h ắ n ụ  tâ m  tắ p t fớ'p n à ụ

ỉrá i n m ụ , nụọn  
h ắ n g  tá m  fấ p , tép  

nàụ ehềttq ỈÁỌ kìa 

ònt Ịâ'ụ itồntẬ ii>9ttẬ, 
đ a p  từtíẬ hậe m iut 
jranh tá m ạ , m àu  

f e u ,  m n u  

ehai /ọ... 
nhtià ẩtt hiện trtinq 
itt'ti'n g  f t t i t  t fà  ĩ i ỉ t t í i  

h a n  n t a i .
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CH6: Tác giả đã có những 
liên tưởng gì? Để diễn đạt 
những liên tưởng ấy, tác 
giả đã dùng những biện 
pháp tu từ nào, có phù 
hợp không, vì sao?

Bước 2: Đưa ngữ liệu 2 
Bước 3: Phát vấn

CHI: Hãy xác định văn 
bản đã cho miêu tả cảnh 
gì?
CH2: Mục đích miêu tả 
luỹ tre làng của tác giả

ehồitiỊ Un Itip Uìn, tTấệí từng  
hậe màtt >fank, iởÌ! tthớà âft

h i è n \

Những đặc điểm này rất 
phù hợp vói mục đích 
miêu tả vì đều là những 
đặc điểm có khả năng 
làm nổi bật vẻ đẹp kì vĩ, 
hoành tráng, phong phú, 
giàu có và nên thơ của 
thiên nhiên sông nước 
Năm Căn.
TL6: Tác giả đã liên 
tưởng dòng nước chảy vái 

đàn cá với “nifúờl 
htíi i'eh", rừng đước hai 
bên bò với dÕỊỊ írư^ny 
ihỉittit tfS

Để diễn đạt những liên 
tưỏng này, tác giả đã 
dùng biện pháp tu từ so 
sánh. Các cách so sánh
( Ỉ P 1 1  r â t  p h ù  h r l p  vì vừ n  
làm tăng tính tạo hình 
sinh động vừa làm bật 
nổi đưỢc đặc điểm phong 
phú, giàu có, kì vĩ hoành 
tráng của cảnh được 
miêu tả.
TLl: Văn bản miêu tả 
luỹ tre làng.
TL2: Làm nổi bật vẻ đẹp 
lâu đời cổ kính, vừa bình dị

Dùng bảng phụ 
hoặc thiết bị trình 
chiếu:
2. Ngữ liệu:
Uùiỷ íà n ợ  là  m ộ t  

%
ttà n h  ỉ ta i  p h ồ n ự
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(mục đích giao tiếp của 
văn bản) là gì ? '»■
Gợi mở: Tả để làm  gì ?

CH3: Tác giả đã chọn 
những sự vật hiện tượng 
nào để miêu tả? Vì sao?

vừa nên thơ, kiên cố, 
bền bỉ như một sức 
sô n g  b ấ t  d iệ t  c ủ a  SÛC 
m ạnh đoàn kết và tinh 
thần  bất khuất, đậm 
bản sắc quê hương, 
dân tộc của luỹ tre 
làng. Chính qua việc 
làm bật nổi vẻ đẹp này, 
tác giả đã kín đáo bộc 
lộ t ìn h  cả m  y ê u  m ế n , 
n iề m  tự  h à o  s â u  sắ c  
đốì vói quê hưđng, đất 
nước.

TL3: Tác giả đã chọn, đặc 
tả 3 lớp tre và những 
mầm măng của luỹ tre lớp 
tre, gai ngọài cùng; lóp tre 
hoá giữa; lớp tre hoá trong 
và những mầm măng dưới 
gốc. Ngoài ra, tác giả chọn 
tả bố sung các hình ảnh 
mưa, chuồn chuồn, mối 
cánh, mây. sở đĩ chọn tả 3 
lớp tre và những mầm 
măng vì mục đích của tác 
giả không chì tả tre mà là 
tả  “Uiiiậ tre”, không chì gỢi 
hình ảnh về tre mà còn 
gỢi liên tưởng tới người 
(sức mạnh đoàn kết, tư 
thế kiên cường bất khuất, 
sức sốhg mãnh liệt, bất 
diệt).

Ihú  k i in  eii7 Ấitiậ
tà n g  eÁ ha ỊịètìiẬ 
hat* q u a n h  ÌàHtậ. 
JHàu jrank là  m à u  
eủa iuộ.:
M itỳ ttụ tià i fù»tụ 
trềnụ  ụ a i, thíi'
i f f  ựồe tỡ, th à n  fti 
nhtểntị nụôấn nụhèti 
khồỆĩiẬ thắễtựt 
râm  đen ehéit nhau. 
./H á ì t t h á n k  tr*  ỉ ạ i  etí 

*tftũ'ềtợ ựai nkọtt 
hoất, ểâì etihự m à  
nhìt^ụ  a i ffé*t m ảng  
ttàtt Mn íttụ̂  /MỈ ụ 
ụiẫm  pháif khiều  
ntíA eìinụ k h á  ph ìỉn . 

Mttậ n ạ íià i etm ự  
Jtàụ k h ồ n ụ  ĩtồM, irr 
tfíf't ttif trưụỈH ttifi 
k ia . tít, i f f
ồệiự, /rr hàf eha, 

mẹ, tre efíftf iff 
f i h á t t ,  e h t i !  e h  í t ,

e h ằ n ự  e h ế o  h a n ự

nệặọn hằn g  tán ,
Ịtanụ eÂek ơụ kh ièn  

i é  h a ụ  oàt>  

eùntậ khồ ttti iọ i.., 
^ i l h ữ n ụ  ự ế e  e ú ‘ 

tũ h ự  t in ,  ehaựển  
ihàttk m àu ìhAạ,

kkép kín  oàở

t t h a U f  t h a n k  h ứ e
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CH4: Tác giả đã quan sát 
và miêu tả theo trình tự 
nào ? Có hỢp lí không, vì 
sao ?
Gợi mở: Luỹ tre được quan 
sát từ đâu đến đâu? Nhò 
cách quan sát, miêu tả 
theo trình tự không gian 
ấy, tác giả đã gỢi đưỢc 
những liên tưởng gì? ^

CHS: Những đặc điểm 
của tre ỏ vòng ngoài, vòng 
giữa, vòng trong, của 
măng dưới gốc... đưỢc lựa 
rhọn rỉê miêu tả cổ phù 
hỢp với mục đích miêu tả 
không, vì sao?

TL4: Tác giả đã quan sát 
miêu tả theo trình tự từ 
ngoài vào trong, từ tổng 
thể đến chi tiết, từ thân 
đến ngọn rồi đến gốc. 
Trình tự này là hỢp lí vì 
phù hỢp vối mục đích 
làm bật nổi tính chất 
“/««/” của tre. Tả vòng 
ngoài để làm bật nổi vẻ 
lâu đòi, kiên cố. Tả vòng 
giữa, vòng trong, tre 
thay lá, sắc màu và 
chuồn chuồn mây trắng,... 
để làm bật nổi vẻ đẹp nên 
thơ. Tả măng dưới gổc để 
làm bật nổi tư thê' bất 
khuất, sức sống bất diệt. 
TL5: Những đặc điểm của 
tre, của măng đưỢc lựa 
chọn miêu tả rất phù hỢp 
với mục đích miêu tả: 
Vòng ngoài: Irt ụaì, ợAe ta, 
ihàn iơ, nọoan títậũèt*f eành 

rậm , đan ehéũ, gai nhọn, 

eáe thè'hẻ ken iít Ỉỉtònh hửe

irưòng thành —> Kiên cô, 
lâu đời, đoàn kết.
Vòng giữa uà vòng trong:

hoáf iễtàn ihầnợ, 6*tụ 

eếtttũí, jranft tản tn ỉm

m ạ i f  thaự tá. Húp n o n ,,.

nên thơ.

tưỉínịỊ thàtth mà  

ehièií iranh  
tậiáở tnáủf twi nụựtt 

thuớ' mtiẤn

itệỊ nhập  ơàơ ỉànụ 

eếtẩntẬ íỉễ gì.

Jkitụ giữa eiinọ ioàn 

irt nhưntị tà íởại tre 

thẫiẾtẬ (tre hớáị. 

M ẫ ị Ịậ  i r t t n ự  e ỉ m q  i r t  

eànụ thẳnụ htin .

¿ntậ eềittỏi tuif(n 

thầnụ  tốp , nụọtt 

UhồỆtg iiàụ, từi ểậm 

nh ư  ỉr^ ựai.

» tà m  j r a n h  rìì^tt

iTầụ »ửe ẳồ'nụ. ^)à  

itĩn mùa đối ỉá thì 

ioỉm hẠ tán jranh 

thuụển ihimh mội 

màu oànự nhạt, 

IKhi một irán ựiÁ 

ntìta íaụ ỉầnụ

tầttụ íá ftồt nhatt 
haụ Ịạũ

thùnk ntậi tíải 

tùmụ,., iũụ iàng

th a ụ  / á . . .  ./ầíìiít íá  
mới oà ntềị, thứ màu 

iụt nắng »ắm 

e ễ tiĩ t t  o à ũ  irò ệ ĩtị n h i í  

m àtt nụọử-, ittệi n h ti  
ioài eâụ eànk quần 

thểf hátt hièu một 

mùa h ỉ ềồi đệnụ» 

tre eứntậ eMf 
ián irt m ỉm  mại.

ràtị ập jntắnự^ 

rồi ỉrỉỉì iạnkt m ứ  

eánh, eấtttần ehttồn
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CH6: Tác giả đã có những 
liên tưỏng gì? Để diễn đạt 
những liên tưởng ấy, tác 
giả đã dùng những biện 
pháp tu từ nào, có phù 
hỢp không, vì sao?

M ă n g :  tu a  tú a , nhọn  h n a t, 
xu ụ ên  qua  íTất m à  trắi iỉậụ , 

hr hợe k ín  th â n .. .  th ê  h ệ

tiếp nối, sức sống bất 
diệt.
TL6: Những liên tưởng;
— Vói người “Ç7m «/, trf 
õnự, trr hà...” (n h â n  hoá), 

với hứe hiÀMỢ thành (so 
s á n h ) ,  eon lê  haụ khồn tị iọ t 

(cường điệu hoá), ehiiit
tro n h  ựíáơ m áe, 041Ỉ nụtt'a

Ihiià' jrua (truyền thống 
chiến đấu giữ làng, giũ 
nước -  so sánh) '»■ rất 
phù  hỢp với m ục đích 
làm bật nổi vẻ đẹp kiên 
cố, lâu đời, gợi liên tưởng 
tới sức mạnh đoàn kết.
— Í7n>«v « * " ' m à u  etín nụọe, 
itẹp nhtí' /fíọỉ eầự eỉĩ*th q u ầ n

th i  (so sán h ) rắ t p h ù  
hỢp vói mục đích làm  b ậ t 
nổi vẻ đẹp nên thơ,

— M i i  ự a i kh iin ạ  lẳ (so 
s á n h ) ,  án m ẹ trù m  lầ n  
Irnnụ lẩn n ụ n à i eke  ítứa enn 

nitfi nớt (so sá n h ) , tình  

mẫu lá  (so s á n h )  -> r ấ t  
phù  hỢp vói m ục đích 
làm bật nổi vẻ đẹp của tư 
th ế  b ấ t k h u ấ t, sức sông 
tiếp  nôi b ấ t diệt.

íĩan eàỉ hatt
iĩaụ m âtj Jfvtp 

tểẳntẬ.
^ìlktn iẻn 9ihủhụ 
n ụ ợ n  i r t  t h i t ạ  / Á ,  

nhữnự httạ tre non 
kÌ9t đáở, nạâụ thfí’, 
hứa hẹn »ự ỉn ứ n ụ  
fhànkf tồnụ ụêtí 
qttê eìía ean nựttới 
iĩurie hẦi đ ắ ft iúe  
nàũ k h ồ n tị rồ ĩ.., 

^/)ưởi ụẽíe fita
fita  nhtt'ntj tn ầ m  
m à n ụ . ./ìtànọ ÌrẦi 
lên nhọ n  h ơ ấ i n h ư  
m ộ t m ủ i iẬai k h ỏ n g  
ÍẦ jruụèn q u a  đ a ỉ  
íttụ. m à  tfẶ i iiộự , hẹ 
m ả n g  hoe k ín  tkà n  
eáụ nôn, ủ  k ĩ  n h ư  
áỡ m ẹ trùm  tần  
ir4*níị lấ n  nụ o à i ehñ 
đứa Hin ntìn nởt^ €^i 
d á m  hâo ịhảũ mộe 
ỉư  nhiên kh ồ n ụ  etí 
tình  m ẫ u  tử  ?...

(Ngô Vàn Phú)
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HD 2: Luyện tập (15’): 
Bài tập  1
Bước I: Thay thế bài tập 
“N ếu p h ả i tả  quang  cảnh  
lớp học tro n g  giò v iế t bài 
tậi) làm văn thì em sẽ 
miêu tả như thế nào?” 
bằng một bài tập khác vì 
bài tập này không hỢp lí. 
Bước 2: Đưa bài tập thay 
thế: “Nếu phải tả quang 
cảnh sân trường trong giờ 
ra chơi thì em sẽ miêu tả 
như thếnàoT  
Bước 3: Phát vấn 
CHI: Đôì tượng miêu tả?

CH2: Mục đích miêu tả?

CH3: Sự kiện, yếu tô' tiêu 
biểu nhất của đối tượng 
để miêu tả?

II. Luyện tập:

TLl: Xác định rõ đối 
tưỢng miêu tả: Quang 
cảnh sân trường trong 
giờ ra chơi.
TL2: Xác định rõ mục 
đích miêu tả: Tả để làm
g ì  ( w  tnẬỌỈ ẳiír iàttọ tii/ỉỉ 

niềm  m ù  hne iĩưòni/, làm  hậ! 
»Ổỉ itt' ĩta ilạttụ p ỉ  tính  eáeit 
pà ụ ihửe  /ỡ eỉtửe ểú iu ậ t eỉta 
họe ị inh, o t ĩtẹp eiia m ỗ i 

Ỉriiinttỉ/ tfãfi hơá, ...)?

TL3: Căn cứ vào mục 
đích xác đ ịnh  lựa chọn sự 
k iện , yếu tố  tiêu  biểu 
n h ấ t  của đối tưỢng để 
miêu tả {khỗnỊỊ p h á i  tã  tà i

eá m à  fh ọ n  n h ũ n ạ  ạ iu  lồ '
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CH4: Đặc biệt phù hợp 
của các sự kiện, yếu tố đã 
lựa chọn?

CH5: Hướng liên tưởng, 
thái độ và biện pháp tu từ 
phù hỢp?

CH6: Trình tự miêu tả?

Bước 4: Viết đoạn mở bài 
và kết bài:

Bài tập  2: Rút thành dàn 
ý. Sau khi đọc đoạn văn 
“Biển đẹp” trong SGK;

tiến */•«/): Sân trường/ các 
lớp khác/ các nhóm bạn/ 
các trò chơi/ âm thanh 
nói cưòiy m àu sắc áo 
quần,...?
TL4: Căn cứ vào mục 
đích miêu tả xác định lựa 
chọn những đặc điểm 
phù hợp, xác định hướng 
liên tưởng, thái độ và 
biện pháp tu từ phù hỢp. 
TL5: Xác định trình tự 
miêu tả: Theo trình tự 
thòi gian hay theo trình 
tự không gian.
T L 6: Lập dàn  ý theo ba 
phần: Mở -  T hân  -  Kết.
-  Diễn đạt thành vàn.
Mở bài: Sau tiết thứ
mấy, tiết gì, mệt mỏi......
Kết bài: nhận xét
tổ n g  hỢp v ề  q u n n h  c ả n h
sân trường ra chơi ?
Chủ đề: Vẻ đẹp muôn 
màu, muôn sắc của biển.
-  Sớm nắng đẹp -  buồm 
nâu hồng rực lên, trời 
xanh.
-  Chiểu sau gió mùa 
Đông Bắc vừa dừng -  biển 
đỏ đục, thuyền thưa thót.
-  Ngày mưa rào -  quãng 
mưa giăng, quãng nắng
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xuyên biển óng ánh đủ. 
màu, quãng thâm sì 
nặng trịch, thuyên ưốt 
đẫm.
-  Sớm nắng mò -  biển 
bốc hơi mò mịt,
-  Chiều lạnh nắng tắt 
sóm -  nước dâng màu 
bạc trắng, sóng rì rầm, 
đảo lam nhạt.
-  Chiểu nắng tàn -  biển 
xanh veo, đảo xa tít pha 
hồng, sóng nhè nhẹ.
-  Xế trưa Mặt Trời bị 
mây che -  tia nắng dát 
vàng một vùng, những 
cánh buồn duyên dáng. 
Tổng hỢp: Biển luôn thay 
đổi màu tuỳ theo màu 
sắc mây trời. Biển như 
một con người biết buồn 
vui.
Kếl luận: K l iá i  q u á t  lio á  

thành chủ đề “Vẻ đẹp của 
biển là vẻ đẹp ki diệu 
muôn màu, phần lớn do 
mây trời và ánh sáng tạo 
nên".

Có thể viết bài 
mẫu cho đọc và 
trình chiếu

4. C ủ n g  cố, d ặ n  dò  (5 phút)
-  v ể  nhà học nắm  chắc: Đặc điểm của vàn tả  cảnh, quy trình và 

thao tác làm một bài tả  cảnh?
-  Ra đề bài viết sô' 5: Chọn 1 trong sô' 4 đề của sách giáo khoa 

kèm theo câu hỏi hướng dẫn:

113



+ Xác định đối tưỢng miêu tả của vàn bản là gì?
+ Mục đích miêu tả của em (ca ngợi / chê bai, yêu thích / không 

thích...)?
+ Xác định các phương diện, các yếu tô' được lựa chọn để miêu tả?
+ Xác định đặc điểm cơ bản phù hỢp với mục đích miêu tả  của các 

phương diện, các yếu tô" đã đưỢc lựa chọn?
+ Xác định hướng liên tưởng, các biện pháp tu  từ để diễn đạt các 

đặc điểm?
+ Xây dựng bô' cục 3 phần: Mở bài -  Thân bài -  Kết bài.
+ Xây dựng dàn ý kết cấu theo bố cục: Các ý cơ bản của phần mở 

bài, các ý cơ bản các phần thân bài và các ý cơ bản của phần kết luận.
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G iá o  ón V Ộ I V À N G

(SGK N gữ văn 11 nâng cao, Tập 2, trang 27;
SG K  N gữ văn 11 cơ bản, Tập 2, trang 21)

A. VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM c ủ a  bài h ọ c

-  Bài được biên soạn nhằm mục đích cụ thể hoá cho những nhận 
xét khái quát về Xuân Diệu và phòng trào Thơ Mới. Đây là bài thơ 
thứ ba trong sô" 4 tác phẩm được đưa vào chương trình: Đ ãỵ m ù a  
th u  tớ i ^  yêu đòi thể  hiện qua nỗi buồn; Thơ  d u yên  yêu đòi thể 
hiện qua tương hoà giao cảm; Vội và n g  ^  yêu đòi thể hiện qua sự si 
mê, ham hô’ và một triế t lí nhân sinh mới mẻ chưa từng thấy; Toả 
n h i K iêu  yêu đòi thể hiện qua thái độ sỢ phải hoà tan  vào một thê 
giới mờ nhạt không bản ngã.

-  Phần tiểu dẫn ngắn gọn nhưng có tác dụng hỗ trỢ việc tìm hiểu 
bài thơ, phần văn bản và chú thích không có gì sai sót cần bổ sung, 
hiệu chỉnh.

-  Phần câu hỏi hưống dẫn nhìn chung tính định hướng tìm hiểu 
piá trj nội dnnp và nghệ th\iật rhn họr BÌnh còn you vì còn chung 
chung, ít bám vào nội dung cảm xúc cụ thể, đặc trưng phong cách 
Xuân Diệu và những giá trị cơ bản của Thơ Mới. c ầ n  hiệu chỉnh cụ 
thể hoá.

B. ĐỊNH HƯỚNG THIẾT KÊ

I. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

GV: Tim  hiểu sách giáo khoa, chuẩn bị giáo án và câu hỏi tìm  
hiểu bài học cho HS.

HS: Chuẩn bị bài ở nhà theo câu hỏi hướng dẫn cho trước.
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II. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Về nhận thức: Giúp HS nắm được:
-  Sự xuất hiện độc đáo của cái tôi Xuân Diệu và ý nghĩa nhân 

văn của sự xuất hiện đó.
-  Sự khẳng định một thiên đường có th ậ t ngay trong cuộc sông 

trần  gian, sự thể hiện một niềm yêu đời, yêu sôVig, một điệu cảm, nếp 
nghĩ hết sức mới mẻ, trẻ trung.

-  Một quan niệm nhân sinh “vội vàng" rấ t Xuân Diêu, tràn  
đầy tinh thần  nhân văn thời đại và mới mẻ chưa từng thấy trong 
văn học.

-  Những sáng tạo độc đáo trong ngôn ngữ và hình tượng thơ.
2. Về k ĩ năng: Củng cô và rèn kĩ năng tìm hiểu một thể loại của 

văn học hiện đại: Thơ trữ tinh.
3. v ể  giáo dục: Bồi dưỡng một thái đội sống tích cực, đúng đắn.

III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP

1. Ổn định tổ chức, kiểm tra bài cũ (5 phút)

+ Điểm danh, kiểm tra  vở soạn và nội dung chuẩn bị ỏ nhà của HS.
+ Kiểm tra  bài cũ:
CH: Vì sao nói Đ ây m ù a  th u  tới là một trong số những bài thơ 

thể hiện rấ t rõ đặc điểm của hồn thơ Xuân Diệu, một hồn thơ có 
buồn nhưng không chán?

TL: Nỗi buồn thu trong Đ ây m ù a  th u  tới khác hẳn nỗi buồn thu 

trong thơ thu truyền thống, ở  Đ ây m ù a  th u  tới, Xuân Diệu buồn 
thu vì cảm nhận đưỢc bưốc đi của thời gian và những m ất m át của 
sự sống cùng vối nhịp thòi gian. Đó là nỗi buồn đầy bâng khuâng tiếc 
nuối thể hiện một niềm yêu đòi, yêu sông đến thiết tha hoàn toàn 
khác vói nỗi buồn kẻ sĩ trong thơ thu xưa.
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2. Giới thiệu bài mòi, tạo tâm thê' (HS đọc tiểu dẫn GV tóm lược 
giỏi thiệu -  2 phút)

ơ  các tiết trưổc, chúng ta  đã đưỢc biết một Xuân Diệu hết sức 
tinh tê và nhạy cảm vói một khả năng sông toàn tâm, toàn trí, toàn 
hồn, sông bằng mọi thức nhọn của giác quan qua Thơ duyên , một 
Xuân Diệu luôn tắm  đẫm tạo vật mùa thu trong một cảnh quan thời 
gian vối đầy những bâng khâng tiếc nuôi qua Đ ây m ù a  th u  tới. Vói 
Vội và n g , chúng ta  sẽ đưỢc biết thêm một Xuân Diệu mạnh mẽ trẻ 
trung, th iế t tha  rạo rực, yêu đòi yêu sông đến ham hô’ si mê, một 
Xuân Diệu vối một triế t lí nhân  sinh mới mẻ chưa từng thấy trong 
thơ ca, một Xuân Diệu mói n hấ t trong những nhà Thơ Mới.

3. Tố chức d ạ y -  học các đơn vị kiến thúc (33 phút)

H O Ạ T Đ Ộ N G  CỦA  

G V

(Phương pháp, 
thủ pháp dạy học)

HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
(Chuẩn kiến thức)

PHƯƠNG TIỆN 
HỖ TRỢ

HĐ 1: Tổ chức cho 
H S đọc - cảm tác 
phẩm:
Bước 1: Gọi học sinh 
đọc (nhận xét).

Bưởc 2: Giáo viên 
đọc mẫu
Bước 3: Hướng dẫn 
HS nhận xét mạch 
cảm xúc, gợi ý cách 
kết câu của bài thơ. 
HĐ 2: Tổ chức cho 
học sinh tìm hiểu kết 
cấu tác phẩm

Có thể sử dụng 
phương tiện trình 
chiếu hoặc bảng phụ 
để trình bày nội dung 
này.
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Bước 1: Phát vấn «■
CHI: Theo mạch
cảm xúc, có thể chia 
bài thơ thành mấy 
phần?

HĐ 3: Tổ chức cho 
H S phản  tích 4 
câu đẩu:
Bước 1: Phát vấn =»• 
CH2: So vối cả bài 
thơ, bốn câu thơ đầu

TLl: Theo mạch cảm 
xúc, có thể chia bài thơ 
thành 4 phần:
-  4 câu đầu: Sự xuất 
hiện và khẳng định độc 
đáo của cái tôi Xuân 
Diệu.
-  Tiếp đến “Tôi không 
... mới hoài xuân”: Sự 
cảm nhận và khẳng định 
một thiên đường có thật, 
có ngay trong cuộc sống 
trần gian.
-  Tiếp đến “Mau đi 
thôi!... Mùa chưa ngả 
chiều hôm”: Những cảm 
nhận về sự hữu hạn của 
tuổi trẻ và đời người, 
tâm trạng bâng khuâng 
tiếc cả đất tròi.
-  Pliầii còn lại: Một
thái độ yêu đòi yêu sống 
đến si mê cuồng nhiệt, 
một triết lí nhân sinh 
mới mẻ trẻ trung chưa 
từng thấy.
1. Sự xuất hiện vá 
khẳng định độc đáo 
của cái tôi Xuân Diệu:

TL2:
-  Thể thơ năm chũ tạo
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có gì đặc biệt về thẻ 
thd, ý thơ và giọng 
điệu?

Gợi mở:
-  Thể thơ năm chữ 
tạo nên âm hưỏng, 
nhịp điệu thế nào?
-  Kết hỢp từ nào đưỢc 
điệp đi điệp lại?
-  Nắng gió thuộc về 
thiên nhiên, cái tôi 
thuộc phạm trù con 
người, trong cảm thức 
thẩm mĩ -  nhân sinh 
con người xưa, đó là 
những hiện tượng 
mang ý nghĩa thế nào 
(trưòng tồn vĩnh cửu 
hay nhỏ bé dễ tan 
biến)?

-  Thái độ của cái tôi 
Xuân Diệu đốỉ vói 
các hiện tưỢng thiên 
nhiên là thái độ gì? 
Thái độ ấy thể hiện 
một tầm vóc, một tư 
thế nhân sinh như 
thế nào?

nên âm hưởng, nhịp điệu 
ngắn gọn, đanh chắc, 
mạnh mẽ, phù hỢp với 
giọng điệu khẳng định 
dứt khoát.

-  Tô hỢp từ “tôi muốn” 
đưỢc điệp lại hai lần 
nhấn mạng vào cái tôi cá 
nhân.
-  Trong cảm thức thẩm 
mĩ -  nhân sinh của 
người xưa, nắng gió là 
hiện tưỢng trường tồn 
vĩnh cửu, con người là 
nhỏ bé, thường rỢn ngỢp 
tan biến trước thiên 
nhiên.

-  Thái độ của cái tôi Xuân 
Diệu với các hiện tưỢng 
oiia thipn nViÌPn là thái (tộ 
muốn thay đổi, giành 
giật. Nó thể hiện một tầm 
vóc, một tư thê nhân sinh 
hoàn toàn mới mẻ. Cái tôi 
không nhỏ bé mà dám 
công khai khẳng định 
mình.

Có thể sử dụng 
phương tiện trình chiếu 
hoặc bảng phụ để trình 
bày nội dung này.
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B ư ở c  2: Tổng hỢp ý 
kiến, thuyết minh - 
giải thích (diễn 
giảng, cho ghị) «- 
Bước 3; Dân dắt: 
Suôt thòi kì Trung 
đại, dưới sự toả chiết 
của hệ tư tưỏng 
phong kiến, cái tôi cá 
nhân đã không có cơ 
hội khẳng định mình 
và tìm một chỗ đứng 
chính thức trong văn 
học. Khi Xuân Diệu 
đến vối phong trào 
Thơ Mới thì tình 
hình khác hẳn. 
Luồng gió dân chủ 
tư sản của thòi đại 
đã thổi bùng lên 
trong văn chương 
sức sống mới mẻ của 
cái tôi cá nhân đưỢc 
giải phóng và hồn 
thơ của chàng thi sĩ 
trẻ trung này dã rộng 
mở, đón nhận tất cả 
đ ể  t rỏ  t h à n h  “m ói nhâì 
tr4>nự nhũHg nhà
MHỈ’ (Hoài Thanh).
-  Ngay mở đầu bài 
thơ, bôn câu thơ 
đưỢc viết theo thể 
năm chữ vối cách 
điệp lại hai lần kết 
cấu “OT/ miiồn” đã 
tạo nên một giọng 
điệu thật đặc biệt:

+ Rõ ràng, Xuân Diệu đã 
cố ý tách biệt câu thơ 
này thành một ý riêng, 
một giọng điệu riêng: 
đanh gọn, dứt khoát, đầy 
vẻ lí trí, khác hẳn với 
giọng điệu của những câu 
thơ còn lại được viết tự do 
theo mạch tuôn chảy dạt 
dào của cảm xúc.
-  Không thể tìm đâu 
trong văn học Trung đại 
một kiểu xuất hiện như 
thế của cái tôi trữ tình. 
“̂ Hắng, ợ/á” vôn là những 
hiện tượng của thiên 
nhiên, vũ trụ, những quy 
luật trường tồn vĩnh cửu 
thuộc vê siêu nhiêu mà 
trong cảm thức - nhân 
sinh của người xưa, con 
ngưòi dường như chỉ có 
thể hướng tới để chiêm 
nghiệm chứ không thể 
n à o  th a y  đổi. T h ấ y  m ìn h  
nhỏ bé, bất lực trưóc 
thiên nhiên vũ trụ nên 
nhiều khi tìm đến thiên 
nhiên mà con người lại 
rỢn ngỢp tưởng đến sắp 
tan biến, mất hút vào 
thiên nhiên.
-  Xuân Diệu thì không 
thế. Vừa mới xuất hiện 
là cái tôi của thi nhân đã 
công khai, đàng hoàng 
tối mức ngang nhiên “(7<ỉ/

Có thể sử dụng 
phương tiện trình 
chiếu hoặc bảng phụ 
để trình bày nội dung 
này.
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r 7 í9 / ‘  m u t in  f a t  » t íín ụ  đ ĩ  

ệ^ítí  ̂m in t  ỉ t ĩ iU ụ  t th i t i  t n ấ i  

ÇJôi m ttồ n  h u ò e  t Ị Ìó  i ạ i  

hiiồtUỊ đ ĩiìt tị  hatị đ ĩ

Bước 4; Giảng bình
¡V
Bước 5: So sánh để 
làm bật nổi sự mới mẻ 
trong cảm thức thẩm 
mĩ nhân sinh của 
Xuân Diệu.

-  Đỗ Mục:
i t ỉ t ỏ n ợ  íĩọ*»t t ĩ í t n t  eS  

ĩtiêit tnồ i ~ ^Oan eồ iiẻtt 

t r à n  hưồỆ tiẬ  t í t ử  ir u tt iẬ

(Trời rộng nhạt nhoà, 
bóng chim cô đơn mất 
hút -  Vạn cổ tiêu 
trầm cũng trong một 
khoảng đó “'̂ tìtUu/
^íUtne ^fhí nợiiựẻti ^
Thôi Hiệu: “(7/V>A Hifn 
ilĩ th ù a  '3f>nànq Tf>ạe 
khú' -  '7há' địa khànụ 

till >ff>oa»ĩíj ^ttụt tan ~ 

7 f if íà n ợ  /t t ỊP  n h ã ì  t h ứ

tíii khỏnỊ/ till till" (Hạc 
vàng năm xưa đã 
bay đi mất -  trên 
mảnh đất này chỉ 
còn trơ lại một lầu 
Hoàng Hạc -  Hạc 
vòng một đi không 
đi trở lại — Chỉ có 
mây trắng nghin 
năm vẫn lững lờ trôi
' ' ’3 f> o àn ụ  'JC ạe M à u " ) . . .

m tiSn  tấ t ttíittợ đ ĩ  ~ €¿ho 
n t í i i i  íT ìih ợ  n h ạ i  m à ì  — Ç îfii 

m n ồ n  h t i Ậ e  ụ ỉ i ì  i ạ i  —

htifí'nụ đìiitiị haụ ĩtỉ\ một
thứ mong muốn đến lạ kì 
vô lí nhưng thực ra lại là 
sự khẳng định một quan 
niệm, một tư thê nhân 
sinh, một niềm yêu đời, 
yêu sống đến si mê 
cuồng nhiệt.
-  Với sự xuất hiện này 
của cái tôi Xuân Diệu, 
con ngưòi đã không còn 
nhỏ bé rỢn ngỢp trước 
thiên nhiên mà thực sự 
trở thành khổng lồ, dám 
khẳng định mình, dám 
giành giật với tạo hoá, 
muốn thay đổi cả những 
quy luật của vũ trụ để 
trì kéo, níu giữ, tận 
hưởng sự sông, “Mnii
toùn tàm, Inàn t r i  toàn hẦn,

ết*9tíẬ hàttíẬ tnrtì tfiáe  nhọn  
e t ta  iỊÌátỷ í Ị i t i t t t ,  s ò n ụ  m ộ i

ntjittj Ỉttỉn ntaụ mưrỉi
”» ìà » n . . .  .
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Bước 6: Giảng bình
C9"

HĐ4; Tổ chức cho 
học sinh  phân  tích  
đoan tiếp theo "... 
mới hoài x u â n ”: 
Bước 1: Dẫn dắt:
-  Ngưòi xưa coi cuộc 
sinh tồn chôn nhân 
gian là “(Bi' Utii, i  
thưòng giải thoát

-  Tất nhiên, rất sâu sau 
những ham muôn lạ kì và 
cái ý thức dám khẳng 
định mình này, ta cảm 
nhận đường như vẫn có 
cả một tiếng lòng run rẩy, 
một nỗi niêm luyến tiếc 
thấy mình chưa kịp cảm 
nhận, chưa kịp tận hưởng 
những đẹp tươi, rạo rực 
của cuộc sống chốn nhân 
gian đưỢc đất tròi ban 
tặ n g  th ì “iá f"  đã  “nhạt 

mâĩ' và “hiỉoig" cũng đã 
itỉ’. Xét trên một ý 

nghĩa nào đó, những 
mạnh mẽ táo bạo trên và 
cả những run rẩy luyến 
tiếc này của hồn thơ Xuân 
Diệu đều chỉ là khởi 
nguồn từ một niềm yêu 
đời, yêu sống đến thiết 
tha, nó là những tình cảm 
nhân bản nhưng cũng là 
một thái độ nhân sinh 
tràn đấy tinh thần nhân 
văn của thời đại.

2. Cảm nhận và khẳng  
định một thiên đường 
có thật, có ngay trong 
cuộc sống trần giaru

Có thể ghi riêng 2 
nội dung này ra 
giấy để tham khảo, 
nếu đã nhớ rồi thì 
không cần thiết

Có thể ghi riêng nội 
dung này ra giấy 
giấy để tham khảo, 
nếu đã nhớ rồi thi 
không cần thiết
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mình bằng cách tìm 
đến thiên nhiên như 
là Um đến một cõi 
mộng. Nhưng sơn 
thuỷ hữu tình, tùng 
cúc trúc mai, những
’’tíim  filiỊiiụ in , '7ttiin
^hni thường được ưóc 
lệ và cảm nhận như 
là thiên đường của 
những thanh khiết 
vĩnh hằng, những 
suôi nguồn hoan lạc 
bất lận, Xuân Diệu 
trong lùiiig' thì
không thế, ông khác 
hẳn vđi người xưa, 
phát hiện và khẳng 
định một thiên đường 
có thật, có ngay trên 
mặt đất, có ngay trong 
CVIỘC s ố n g  t r ầ n  g i a n .  

Bước 2: Phát vấn 
CHI; Những sự vật 
hiện tưỢng được Xuân 
Diệu liệt kê trong 
đoạn trích “Của ong 
bướm... mới hoàn 
xuân" là những sự vật 
hiện tưỢng nào, nó có 
thể cảm nhận đưỢc 
bằng giác quan hay 
chỉ là trong mơ ưốc? 
CH2: Cách liệt kê và 
điệp lại các từ “này 
dây, này đây, ... và 
này dây... “gợi suy

TLl: Những sự vật hiện 
tưỢng đưỢc Xuân Diệu 
liệt kê: ong bướm, hoa 
đông nội, lá cành tơ, ánh 
áng, tiếng chim hót, 
n ắ n g  sớm, mùa x u i in , . . .  
tất cả đểu là sự vật hiện 
tượng thuộc về t hiên 
nhiên ỏ ngay quanỉi ta, 
có th ể  cảm  n h ậ n  đưỢc 
bằng giác quan.
TL2: Rất nhiều, liê)t tiếp 
xuất hiện, như giăr Ị bày 
ngay trước mắt, con người 
hối hả, vồ vập cảm nhận

Có thể sử dụng 
phương tiện trình 
chiếu hoặc bảng phụ 
để trình bày các nội 
dung này.
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nghĩ gì về sô' lượng và 
sự hiện hữu của sự 
vật hiện tưỢng, thái 
độ của cái tôi Xuân 
Diệu trước các sự vật 
hiện tượng đó? '»■
CH3: Những từ ngữ 
nào cho thấy các sự 
vật hiện tượng qua 
cảm nhận của Xuân 
Diệu trở nên tràn trề 
nhựa sống, đầy hấp 
dẫn? «■
Bước 3: Tổng hỢp ý 
kiến kiến, thuyết 
minh -  giải thích 
(diễn giảng, cho ghi)

Bước 4: Dẫn dắt 
“Khảng định vẻ đẹp 
của thiên nhiên, 
ngưòi xưa thường lấy 
thiên nhiên làm 
chuẩn mực cho cái 
đẹp nói chung, vẻ 
đẹp của con ngưòi 
nói riêng khiến cho 
hình tượng thơ nhiều 
khi xơ cứng bỏi ước 
lệ. T hí dụ: “Màn tku 
th u ụ  n r t m â n  ttfti -  
'X>oa ghen  th u a  th ẳ m ,  
U iu htin kém  r a n k .. .  
‘X o a  rưồi nạạe th ố i 
đo a n  tra n ạ  -  JHâự th u a
nưét lÁe, luụii nhưilHit
m à u  d a " ,  “'PA i/ d u n ạ  
n h ư  d iit t , liễu nhu '

TL3: Một loạt tính từ, ẩn 
dụ so sánh độc đáo: “tuần 
tháng mật, xanh rì, cành 
tơ phơ phất, khúc tình si, 
thần vui, ngon như một 
cặp môi gần, ...”

-  Bữa tiệc trần gian của 
hồn thơ Xuân Diệu trong 

oànụ" th ậ t  là  th ịn h  
soạn, có lĩiùi vị, hương 
sắc, có đầy đủ những của 
ngon vật lạ mà đất tròi 
ban tặng cho con người 
tận hưởng đến “no nỉ, 
e h ih k  eh a á n ụ " . N à o  là  ong  
hưéỉm, ụf'n a n h ,  n à o  là  htta  
đẦnạ nồtf lá  vành á n h  
iá n ụ t m ù a  jru â n . . .  tâ 't  c ả  
đều đưỢc được liệ t kê ra 
một cách rất "<ĩ)ệi oàng\ 
ngồn ngộn hiện hữu như 
giăng bày mời gọi: “««V 
đâ ịị, HÒỊị itâ Ịỉ,... oà nàự  
đàự...”, chứa đầy những 
phát hiện mối mẻ, từ 
thòi gian, không gian,

-  Có thể ghi riêng 
nội dung này ra 
giấy giấy để tham 
khảo, nếu đã nhớ 
rồi thì không cần 
thưt.
-  Nên nói chậm để 
HS có thể ghi thêm 
những nét chính.

124



m i  ... Xuân Diệu
t r o n g  " ' 'O ộ ì  t t í i n i f "

cũng khẳng định vẻ 
đẹp của thiên nhiên 
nhưng đó là vẻ đẹp 
của rạo rực nhựa 
sông, của những cảm 
nhận từ lỏng khát 
khao yêu đến ham 
hố, đến cuồng nhiệt 
si mê cuộc sống trần 
gian. Và vì thế, với 
hồn thơ ông, con 
người mói là trung 
tâm, chính con người 
hồng hào mơn mởn, 
tràn trề sinh lực và 
tình yêu, một tác 
phẩm diệu kì của tạo 
hoá mới là hiện thân 
của vẻ đẹp cuộc sông 
trần gian, là thước 
đo thâm mĩ của vũ 
trụ. Tư tưởng đột 
phá ,  rấ t h i ện  đạ i  và 
nhân văn này đã 
giúp ông tạo dựng 
đưỢc trong đoạn thơ 
những hình tưỢng 
hết sức mối mẻ, độc 
đáo đến táo bạo”.

ánh sáng, sắc màủ, cỏ 
cây hoa lá đến chim 
muông, ong bưốm, tất cả 
đều như đang nảy nỏ 
sinh sôi, hối hả, rạo rực 
nồng nàn lên bởi một 
miền si mê khao khát 
sống, tất cả đểu như 
muốn được cùng nhau 
tận hưởng mọi mật ngọt, 
men say của cuộc đời. 
Ong bướm thì dập dìu 
vối “lutỉn Httínọ mậi'\ hoa 
cũng ngan ngát sắc 
hương giữa đồng nội 
Jtanh rí, lá cành non tơ 
pítt) phâì như giỡn đùa với 
gió, thơ mộng đến phong 
tình, khúc nhạc thiên 
nhiên yến anh ríu rít làm 
say mê hồn người như 
một “hhúr lình tỉ', bình 
minh mỗi sốm mai tươi 
sáng như thần vui gõ 
r ủ a  t â m  hồn.  mi ìa  x\ iân 
rạo rực như “m<s/ rtiß mái 
ụún". Có lẽ nào con người 
lại không “oẬj Bùnq" lên 
để mà tận hưỏng! Đúng 
là vối hồn thơ Xuân Diệu 
thì đâu cần phải đi tìm 
trong hão huyền mộng 
tưởng một “'ỈMo 'tlụuụin", 
một “Qhưn Qhai’. Chỉ cần 
có ‘Vừp mẩf jranh \  chi 
Cần b iế t cảm th ấy  cuộc 
sông bằng thứe nhan
fita ựiáe quan ’ th ì  th ế  giói

-  Có thể ghi riêng 
nội dung này ra 
giấy giấy để tham 
khảo, nếu đã nhớ 
rồi thi không cần 
thiết.
-  Nên nói chậm để  
HS có thể ghi thêm 
những nét chính.
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Bước 5: Phát vấn '»■ 
CH4: Những hình
ảnh và so sánh ẩn dụ 
nào cho thấy tư tưởng 
lấy con người làm 
chuẩn mực của cái 
đẹp cùng những sáng 
tạo độc đáo trong việc 
tạo dựng hình tưỢng 
thơ của Xuân Diệu? 
«■
Bước 6: Thuyết minh
-  giải thích '»■
(diễn giải)
Bước 7; Dẫn dắt: 
“Con người là hiện 
thân, là trung tâm, 
là chuẩn mực của cái 
đẹp của cuộc sống, 
những hạnh phúc 
trần gian là thiên 
đưòng có thật nhưng 
con ngưòi không tồn 
tại vĩnh cửu cùng vói 
thiên nhiên tạo vật. 
Thời gian thì vẫn cứ 
vùn vụt trôi đi, tuổi 
trẻ qua nhanh, một 
đi không trỏ lại. Đó là 
cái lẽ để người xưa 
than thỏ chán chường;

quanh ta, cuộc sông trần 
gian này đã là một thiên 
đưòng có thật và mỗi 
tuần tháng của cuộc đòi 
ta sẽ đều là “hián tháng 
m ậ f \  sẽ đều là mùa xuân 
rạo rực, đắm say như một 
nụ hôn đầu khi sắp sửa.

TL4:
— “cAnh lá n ạ  ehéỈỊt kàtUỊ m ỉ '  

'’'"^hánq ựìènự nựtttt » h ư  
m ộ! eặfi mHi ựán"
-  Có thể nói không thể 
nào tìm thấy trong thơ 
ca cổ điển một điệu cảm, 
một nếp nghĩ và một lối 
diễn tả đầy tính trực 
cảm sinh động như vậy. 
Chỉ vói hồn thơ Xuân 
Diệu, một hồn thơ lãng 
mạn, mới nhất trong 
những hồn Thơ Mới, cái 
long lanh, trong trẻo đầy 
n h ữ n g  xỡii x a n g  củ a  
sóng mắt người thiếu nữ 
tuổi dậy thì, cái rạo rực, 
nồng nàn đến ngây ngát 
của một nụ hôn đầu khi 
sắp sửa, những tuyệt 
đích của tình yêu và sự 
sông rất trần gian mới 
được đưa ra như một 
chuẩn mực tuyệt vòi của 
cái đẹp để so sánh với 
thiên nhiên, vối mùa 
xuân.
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oạtt iảt! ftgàfi

• t t Ị Ì t t Ậ  i à  m á i Ị  k i ê ' p  p í i i t

iiníi y ntỊũiii ttếttí

áng phìt oàn, nh ti hó»tif 

eàụ q u a  etia iồ  , **ry<ỉi»ự 
ỉà  th á e  ià  o ề ..

Bước 8: Phát vấn ^  
CH5: Xuân Diệu
trong “''Oội nànt/" có 
cảm nhận được quy 
luật nghiệt ngã vĩnh 
hàng của tạo hoá 
như người xưa 
không, những câu 
thơ nào cho thấy 
điều đó ? ^

CH6: Theo em, cả 
đoạn thơ “M à
h i ì . . .  & hủnụ han ụ iồ  
n iia ! ' CÓ phải là 
những lòi than thỏ 
chán chường của 
Xuân Diệu hay 
không, vì sao có thể 
nói như vậy ?
Bưởc 9: Tổng hỢp ý 
kiến thuyết minh -giải

TL5: Xuân Diệu trong 
oànự" cũng cảm 

nhận đưỢc quy luật 
nghiệt ngă vĩnh hằng 
của tạo hoá như ngưòi 
xưa khi ông viết:
/ftà Jttiíiii Itêí ntfhĩa là fi*¡ 

eĩttĩầẬ »niit

M à » i i j  t ồ i  r ^ ệ t i Ị  ệ t h t ít t ịậ  Í í i 'f f t t i f  

trời eứ eítậi

DCitồntậ eítfí iiìti thòi trê ettt! 

nểiáết ụiatt

^ỉ(6i làin ftti rattij ^mìtt ơnn 

tuầtt hỡàn
Ếuót irt' eỉtầm/ ỉtai tần 

Ịhắtn ỉại

^ồn trò'i đai 9ỉhttfiiẬ ehầntị 

nồ*t tôi m # ? / .

TL6: Đây hoàn toàn 
không phải là những 
tiếng thỏ than chán 
chường mà là tiếng lòng 
hối hả của cái tôi đã thức 
tĩnh ý thức cá nhân, 
muốn vươn lên tự khắng 
định bằng một niềm 
khát khao, ham sông 
một cuộc sông đích thức

hắng mọi ihtìe nhọn 

fita ụiáe quan^ iồnự toìuỊ tâm

^  Có thể sử dụng 
phương pháp tiện 
trình  chiếu hoặc 
bảng phụ để trình  
bày nội dung này.
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thích (diễn giải - cho 
ghi tóm tắt) '»■

HĐ ỹ: Tổ chức cho 
HS p h â n  tich đoạn 
tiếp theo ta
m uốn cắn vào 
ngươiì”

Bước 1: Dẫn dắt 
“Xuân Diệu đã sông 
toàn tâm, toàn trí 
toàn hồn, sốhg bằng 
mọi thức nhọn của 
giác quan nhưng lại 
bất lực trưâc quy 
luật của thòi gian và 
có lẽ vì thế  mà ông

toàn tr í toàn hẤn, iấnự m ồt 
nụnụ  htín tnáụ m ưtíi n á m .. ”

Hẳn là có lý khi ai đó 
cho rằn g  “Oĩitiàn ơ )iỊu  tà

n h à  thH eúa eÂnt q u a n  Ihèỉì
ụ ia n " . Đọc “^OẠi o à n iì ' 
ngưòi ta thấy trên sân 
ga hiện tại, cái tôi khát 
khao háo hức của Xuân 
Diệu luôn cảm nhận thòi 
gian như một chuyến tôc 
hành nặng chồ những 
tươi đẹp của sự sống vùn 
vụt lao vào quá khứ
“CCnôí* iTanự léti n q k ĩa  là  
m ă n  ĩtanụ  q u a  -  OtxiâM «À« 
nữtt n ạ h ìa  ià Jntâti i f  ụ ia

và nó tự mâu thuẫn vừa 
thay đổi, giành giật vối 
vũ trụ, với thòi gian để 
trì kéo, níu giữ mọi 
hương sắc của sự sốhg
“OT/ muến tắt nấnạ đỉ -  
tih o  m á u  dúMg n h ạ t m á ì -  

m uốn huẠe ụiii lạ i -  &tti 
hưnttụ đừnạ aụ đ f ' lại vừa 
mong đợi háo hức, vừa 
cuống quýt vội vàng “tnnạ 
ếưởng. ithư nụ  t%ồ4 tịànụ m ồ i
n ử a ” để được đón nhận, 
đưỢc sông với mọi vẻ 
đẹp của cuộc sốhg đang 
đến, và rồi nó “khỗni/ thì!
nẳntỊ h a  méti h ớ à i jruán'y
bâng khuâng tiếc cả đất 
tròi vì sự sống đã ra đi

-  Có thể ghi riêng 
nội dung này ra 
giấy để tham khảo, 
nếu đã nhớ rồi thi 
không cần thiết.
-  Nên nói chậm để 
HS có thể ghi thêm 
những nét chính.
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khítànụ tiè'e eà

đíi! \  tiếc đến đau 
đớn. Nuôi tiếc sự 
sông, “muAn" nhưng 
không thể “/íĩ/ nắnụ 
đì, haộ* ụió lạt' nên 
Xuân Diệu đã 
chuyển thành triết lí 
nhân sinh “f'Oôi 
oànụ". Cái tôi khát 
khao ham hô' của 
ông gấp như chạy 
đua với thời gian tới 
mức ôm đồm, dồn 
nén, tham lam. Hãy 
nghe nó cuông quýt:
'‘'‘M a t i  iTĩ i h ồ i ĩ  M i ta  

ehttit ftợá ehiỉu  A ế ìm ”

và nó cuồng si:
n tt iồ n  è m

*tt' »ồnụ m ó i h ắ t đ a a  
mtfft màn
Ợ'ếi tùẻi m à ụ  dtt'a

Ị%à ợỉớ /u'tfft

m u  An ta ự  eảnh  

htiổm  íứỉi t ìn h  ụ ỉtt

m tt i ỉn  t h â u  tr^yníẬ 

m ộ ỉ eáỉ hồn  n h i ỉu  

f^()à ttơn #|//Ỉrf<>, từt eâụ, 
fíà en rợnụ

t^ho tituỉníi ehơánụ m ùi 
thồm

ệịht^ tTâ đtĩụ ánk  tá n ạ

cùng với nhịp thời gian. 
Thật khó tìm đâu một 
hồn thơ nhạy cảm, yêu 
sống thiết tha, si mê mà 
đầy trăn trở, cuống quýt 
đến đau đớn như Xuân 
Diệu. Nhà thơ cảm nhận 
thời gian và sự sông một 
cách trực cảm “mùi thánụ 
nàtn' ^hia phồt'. Xuân 
Diệu lắng nghe những 
rung động vi diệu của 
linh hồn tạo vật thật
tinh tê ^̂ iồttỊỊ n ú t th a n  

Ihắm, ựió jrinh thì tkàò'. ở
bất cứ đâu, bất cứ thời 
khắc, sự vật nào “Wfä'p
iồn iị nú i, ửtfn ọ ió  jrink, tá

hiỉe, ehim rện ểànụ.,.'\ cái 
tôi nhạy cảm, khát khao 
của ông cũng cảm nhận 
đưỢc những tàn phai, 
mất mát của sự sống
‘W m  tự  ehia Ịthỗi, th a n  

th á n  firn  h iịt, d ú i tìếnạ  n o  
thi, hờn fthài haụ đi, MỢ' íTẠ 

p h a i  là n  iắ p  tã 'a . . ." .
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&ĩO ftí* nè thanh iấe tủa

thời iưttí

jniàtt kềttg ta muồn 

ửắn ữàt* nụađi ĩ

Bước 2: Phát vấn ®" 
CHI: Cách điệp đi 
điệp lại cụm từ “ta 
muốn’’ có tác dụng 
nhấn mạnh ý nghĩa 
gì, vì sao không phải 
là “tôi muốh” như ở 4 
câu mở đầu? '»■

CH2 ; Những từ ngữ 
nào biểu thị thái độ 
và niềm yêu đòi yêu 
sốhg đến si mê cuồng 
nhiệt của cái tôi 
Xuân Diệu?
CH3: Những từ ngữ 
nào thể hiện thiên 
nhiên mùa xuân qua 
cảm nhận của hồn 
thơ Xuân Diệu trở 
thành một thiên 
nhiên đẹp và hấp 
dẫn đến mê li?

3 . Một thái đội yêu đời 
yêu sổng đến si mê 
cuồng nhiệt, một triết 
li nhân sinh mới mẻ 
trẻ trung chưa từng  
thấy;

TLl: Khẳng định khát 
vọng cá nhân, tầm vóc 
và tư thế nhân sinh của 
cái tôi một cách mạnh 
mẽ, công khai. Không 
còn là một cái tôi nhỏ bé 
mà đã là một “rái la” lớn 
lao, chủ động, có thể ôm 
cả tạo vật đất tròi trong 
vòng tay khát khao.

TL2ỉ “ỏm, riỉí, iaụ, thảUf
hồn  ehiều, ehếeh ehởítníẬ, itã  

itẴụ, Ệttt eẳH. .

T L 3 :  “m â ụ  đ u a , ụìn liiợti, 

eÂnk hưồm, tìn h  ụèiit 
no» oà eồijf từi eẴ

rạnụ , m ù i  thờ m , ánh  iá n q ,  
th a n h  íắ&, Jfuân hằniậ, 9tụ

h ỗ n . . ." .  Tât cả đều “m o« 

mớ«”, tươi mới, trẻ trung 
như mời gọi.
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CH4: Mở đầu bài thơ 
là “tôi muốn” (tắt 
nắng, buộc gió) kết 
thúc bài thơ là “ta 
muôn (ôm cả... riết 
mây..., thâu...) cách 
sử dụng đại từ nhân 
xưng này có ý nghĩa 
gì vê' vị thế và tầm 
vóc của cái tôi trữ 
tình?
Bước 3; Tổng hỢp ý 
kiến thuyết minh -  
giải thích (diễn giải
-  cho ghi tóm tắt) '»■

-  Có thể nói trong số 
những câu thơ xuất thần 
của Xuân Diệu thì đây 
chính là những câu thơ 
xuất thần rất Xuân Diệu
-  Xuân Diệu ỏ sự si mê 
đa tình đến mức siêu 
thoát khỏi mọi phàm 
tục; Xuân Diệu ở thái độ 
tham lam, ham hô', ôm 
đồm; Xuân Diệu ỏ sự trẻ 
trung, xuân sắc và Xuân 
Diệu ỏ sự tinh nhạy, sắc 
nhọn của giác quan, 
Xuân Diện cả ỏ cách 
dùng từ viết câu vối 
những hình tưỢng thơ 
mới mẻ và táo bạo. Đoạn 
thơ không dài. Nếu tính 
cả câu thơ vắt dòng thì 
tất cà chì có mười dòng 
thơ. Ãy vậy mà Xuân 
Diệu tham lam dồn nén 
m ột cách r ấ t  “'ỊfỊi oàng”. 
Có tời năm lán cái tôi 
khát khao của thi nhân 
kêu lên “/o muửt" và toàn 
là muôn những hành 
động, những trạng thái, 
những cảm giác tuyệt 
đích, tuyệt đỉnh của tình 
yêu, nhiều khi tưởng 
như đến hả hê, chếnh 
choáng, cuổng thác, đầy 
trực cảm: Và hãy để ý,

è m ,  ể i i í ,  t h â n ,  h è m

m h i ỉ t t ,  e k ẻ e ề t  f h o á t t Ợ f  đ à  đ á ự t

'»■ Có thể sử dụng 
phương tiện trình 
chiếu hoặc bẳng phụ 
để trình bày nội dung 
này.

Những nội dung 
gạch dưới cần nói 
chậm đe học sinh có 
thể ghi chép
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n o  n r ,  Cuộc sống
qua cặp mat xanh non, 
qua ngọn bút xuất thần 
của Xuân Diệu đưỢc liệt 
kê sao mà phong phú, 
trẻ trung, dồi dào sinh 
lực, tươi mói hấp dẫn 
đến thế. Chưa từng thấy 
ỏ đâu cuộc sốhg lai hiện 
lên ngồn ngộn, hồng hào, 
phong tình đến mê li 
như thế_này: “mếỉợ đ ttH ,

ụió ititfttf fắnít hưởm, tình 
ụiu , ơò nò9t mi'tfr, ơìt eảụ oit eA 
Mftụ, mùi thíím, ántt íảnự, 

thanh iíiCf jrttíin ỊtẦnụ, nụ

Aờrt...”. Tất cả đều 
m in”, tươi mối, trẻ trung 
như mòi gọi. Có lẽ trong 
hồn thơ Xuân Diệu, sự 
sống mùa xuân như đưỢc 
hoá thân thành một 
người tình trẻ trung, 
hồng hào mơn mỏn và 
Xuân Diệu không phải 
chỉ yêu, chỉ cuồng si 
người tình ấy. Cái tôi 
“fĩ)ậi oànụ” của thi nhân 
đã đắm đuôi đến mức 
thăng hoa trong tình yêu 
đối với cuộc sống, nó 
không nhỏ bé bị động mà 
chủ động tự tin, nó 
không trôn vào thiên 
nhiên vũ trụ mà trái lại 
còn thu cả thiên nhiên 
vũ trụ vào ^ong vòng 
tay khát khao của nó.
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4. củng cố, dặn dò (5 phút)
-  Tổng k ết, đánh giá chung về bài thơ:

N hìn  chung, Vội và n g  là một bài thơ rấ t Xuân Diệu. Xuân Diệu 
ở trá i tim sôi sục; ở cặp m ắt háo hức xanh non; ỏ sự khẳng định con 
ngüíji, tuổi trẻ, tình yêu, lấy đó làm chuẩn mực cho cái đẹp; ở hình 
tưỢng thơ mới mẻ tới mức táo bạo, ứ tràn  cảm giác, nhịp thơ hăm hở 
cuông quýt, lôi viết câu rấ t hiện đại, vắt dòng thoải mái. Vói Xuân 
Diệu dường như tấ t cả những gì của cuộc sông trần  gian đời thường 
đều đáy chất thơ và đều có thể thành thơ, mỗi câu mỗi chữ trong 
nàtiự' V Ì th ế  đều mang hơi thổ nồng nàn của cái tôi Xuân Diệu — cái 
tôi của một nhà Thơ Mối n hấ t trong các nhà Thơ Mối.

-  Dặn dò:
+ Về nhà đọc thêm N g u yệ t cầm  và Toả n h ị K iều  để hiểu thêm 

về Xuân Diệu.
+ Soạn bài T rà n g  G iang.
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Giáo on ĐỔNG CHÍ

I. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÈN VÀ HỌC SINH

GV: Tìm hiểu giáo khoa, chuẩn bị câu CH3 tìm  hiểu bài cho học 
sinh, th iế t kế  giáo án.

HS: Chuẩn bị bài thao câu CH3 hưáng dẫn.

II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Xác định mục tiêu bài học

a. Về nhận thúc:

-  Cảm nhận được tình đồng chí là tình  cảm rấ t  thiêng liêng của 
ngưòi lính cách mạng, đó là sự hội tụ  kết tinh  của những tình cảm 
tốt đẹp, truyền thông vói tình cảm cách mạng, là một trong những 
phương diện làm nên vẻ đẹp tinh  thần  của anh bộ đội Cụ Hồ.

b. v ể  k ĩ năng:

-  Nắm đưỢc quy trình  và các thao tác tư  duy trong đọc hiểu, cảm 
th ụ  một bài thơ trữ  tình  cách mạng (xác định rõ đặc trưng thể loại -  
cảm hứng trữ  tình chủ đạo -  mạch cảm xúc trữ  tình -  phân tích các 
hình tưỢng cảm xúc -  phân tích giá trị thẩm  mĩ, hiệu quả biểu đạt 
của các yếu tố  ngôn ngữ,...).

c) v ể  giáo dục:

-  T rân trọng những tình cảm tốt đẹp của con ngưòi, yêu mến 
kính trọng người lính cách mạng trên cđ sỏ cảm nhận được vẻ đẹp 
tinh thần  của họ.

-  Ý thức phân tích một bài thơ trữ  tình  một cách có cơ sở lí luận, 
không suy diễn, áp đặt chủ quan.
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2. Xác định cảm hứng trữ tình chủ đạo của bài thđ

Gợi mở: Nhân vật trữ  tình đã xác định một điểm nhìn nghệ thuật 
như th ế  nào để trữ  tình (nhân danh ai, thòi gian, không gian, hoàn 
cảnh như th ế  nào)?

-  Trong một đêm sương muôi giữa rừng hoang.

-  Đứng cạnh ngưòi đồng chí trong cùng một một nhiệm vụ kháng 
chiến "chờ giặc tói".

-  PQiông nhân danh tác giả mà nhân danh một ngưòi đồng chí 
cảm nhận vê' ngưòi đồng chí và tình đồng chí.

Chính điểm nhìn nghệ th u ậ t này đã góp phần thể hiện sinh 
động, sâu sắc cảm hứng trữ tình chủ đạo của bài thơ:

Toàn bộ bài thơ là những cảm nhận thầm kín, chăn thành, thấm  
thìa và sâu sắc của một người chiến sĩ về tinh đồng chí, một tinh cảm 
thiêng liêng, hội tụ và kết tinh những tinh cảm tốt đẹp truyền thống 
với tinh cảm cách mạng, một phương diện làm nên vẻ đẹp tinh thần 
của của người lính cách mạng nói chung, anh bộ đội Cụ Hồ trong 
k h á n g  chiến chống  P h á p  nói riêng.

3. Xác định kết cấu của bài thơ

Bài thd đưỢc kết cấu theo 3 phần:

-  Từ đầu đến "Đồng c h í !" Xa lạ thành  đồng chí.

-  Tiếp đến "... tay  nắm lấy bàn tay" Đồng cảm với nhau qua 
những hi sinh, m ất m át, những chung chịu khó khăn gian khô của 
kháng chiến.

-  Đoạn kết " Đêm nay... đầu súng trăng  treo" ^  Tinh thần lạc 
quan và vẻ đẹp của lí tưởng của ngưòi lính cách mạng.
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4. Phân tích các hình tượng

(Phát vấn -  đàm thoại)

PH Ư Ơ N G  P H Á P C H U Ẩ N  K IÊ N  THỨC

Đàm  thoại 1;

C H I: Trước khi trở thành đồng 
chí, hai ngưòi lính có hoàn cảnh 
xuất thân  như th ế  nào?

Gợi mỏ:

-  Quê hương họ ở đâu?

-  Về không gian địa lí họ có 
sông gần nhau không?

-  Đó là những miền quê gắn 
liền vói những điều kiện sông và 
lao động như th ế  nào?

CH2: Cuộc sông và lao động ở 
những miền quê như vậy đã 
khiến cho hai người tuy xa nhau 
về không gian địa lí nhưng vẫn 
có chung bản chất gì, gần gũi 
nhau trong những tình cảm nào, 
những tình cảm ấy có ý nghĩa 
như thế  nào đối với tình đồng chí?

I. Hoàn cảnh xuất thân  

TLl;

-  Nước mặn đồng chua Đồng 
bằng chua mặn ven biên.

-  Đất cày lên sỏi đá Vùng 
trung  du cằn cỗi.

Rất xa nhau về địa lí Hoàn 
cảnh sổhg và lao động khó khàn, 
vất vả, lam lũ nhọc nhằn.

TL2: Cùng chung nguồn gốc 
nông dân ^  Có tình hữu ái giai 
cấp, gần gũi, dễ đồng cảm Cơ 
sở của tình đồng chí.

Tiểu kết: Trưốc khi trô thành 
đồng chí, cả hai người đều có 
chung nguồn gốc nông dân. Họ 
đều ra đi từ những làng quê 
nghèo khó của Việt Nam  trưóc 
cách mạng. Một người từng lam 
lũ nhọc nhằn với nước mặn đồng 
chua miền đồng bằng duyên hải. 
Một người cơ cực đánh vật với đất
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Đàm  th oạ i 2:

CH3: Tình cảm gì đã khiến hai 
con người xa lạ gặp gõ, chẳng 
hẹn quen nhau, cuộc sông 
kháng chiên có gì khác vê cơ bản 
vối cuộc sống của họ khi còn là 
nông dân ở quê?

Gợi mở:

-  Họ quen nhau trong hoàn 
cảnh nào, tình cảm gì đã khiến 
họ đến vối hoàn cầnh đó?

-  Trong cuộc sông kháng chiến, 
họ chung những điểm gì, những 
điểm chung này có khác về chất

cằn sỏi đá vùng đồi trọc trung 
du. Họ xa nhau về địa lí nhưng 
rất gần nhau trong bản chất 
nông dân. Chính những lam lũ 
cơ cực trong những tháng ngày 
một nắng hai sương, đã để lại 
trong tâm hồn họ một tình hữu 
ái giai cấp vỏi những mối đồng 
cảm sâu xa. Họ cùng có chung 
một kẻ thù  giai cấp là thực dân 
phong kiến. Đây là những tiền 
đề để họ chẳng hẹn nên quen, 
cùng lên đưòng kháng chiến, trở 
thành đồng chí của nhau.

II, Cuộc sống kháng ch iến  

TL3:

-  Chính tình cảm yêu nước đã 
đưa hai con ngiïrti xa lạ đến với 
nhau. Yêu nưỏc, họ lên đưòng đi 
kháng chiến và cuộc sông kháng 
chiến vối họ có nhiều điều thậ t 
là mới mẻ.

-  Trưốc đây, trong cuộc sông của 
người nông dân, họ chỉ biết toan 
lo nghèo khó vối con trâu, cái cày, 
thửa ruộng cho cuộc sông riêng 
tư của chính mình, còn giờ đây 
họ cầm súng để bảo vệ Tổ quô'c,
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với những điểm chung khi họ còn 
là nông dân sôhg ỏ quê không?

-  Trong cuộc sống gian khổ của 
kháng chiến, giữa họ đã nảy 
sinh những tình cảm gì, những 
tình cảm này mối về chất ở 
những điểm nào?

-  Vì sao khi đặt tên cho bài thơ 
là "Đồng chí", tác giả không sử 
dụng dấu câu nhưng đến câu 
thđ thứ bẩy, tác giả lại tách 
riêng hai tiếng "Đồng chí" thành 
một dòng thơ và viết dưói dạng 
một câu cảm?

họ không đơn độc, không cá 
nhân, họ có những người đồng 
đội, những ngưòi bạn cùng

chung một chiến hào, chung lí 
tưởng cách mạng, chung nhiệm 
vụ kháng chiến, cùng chia ngọt 
sẻ bùi trước những khó khăn 
gian khổ của cuộc sống kháng 
chiến, họ cảm thông và chia sẻ 
với nhau.

+ Súng  bên súng, đầu sát bên 
đầu Tình bạn chiến đấu, tình 
đồng đội, cùng chung lí tưởng cách 
mạng, nhiệm vụ kháng chiến.

+ Đêm rét chung chăn ^  Chia 
ngọt sẻ bùi, chung chịu những 
khó khăn gian khổ của kháng 
chiến.

+ Thành đôi tri k ỉ Hiểu biết, 
cảm thông lẫn nhau, cùng tâm 
sự sẻ chia vui buồn, đây là tình 
bạn truyền thống cao đẹp.

+ Đồng chí ! ^  Một tiếng lòng 
bật thốt -  xúc động chân thành -  
một tình  cảm mới mẻ về chất 
đã nảy sinh, là sự hội tụ  và kết 
tinh  tấ t  cả những gì thiêng 
liêng tô t đẹp n h ấ t của tình  bạn
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D iển  giảng:
"Ruộng nương anh gửi bạn thăn cày 

Gian nhà không mặc kệ gió lung lay 

Giêng nưóc gốc đa nhớ người ra lính"

Đàm  thoại 3:

-  Các hình tưỢng trong 3 câu 
thơ trên gỢi suy nghĩ gì về 
những hi sinh và nỗi lòng thầm

truyền thôVig, tình đồng đội và 
tình cảm cách mạng.

Tiểu kết:

-  Tách riêng hai tiếng "Đồng 
chí!" thành một dòng thơ, Chính 
Hữu không chỉ thể hiện một 
niềm xúc động chân thành  sâu 
sắc mà còn gỢi liên tưởng rấ t 
sâu xa tói nhiều tầng ý nghĩa.

-  Rõ ràng, chính cuộc sông 
kháng chiến đã làm nảy sinh 
giữa những con người vô’n trước 
kia là xa lạ một tình cảm hết 
sức mới mẻ, khác hẳn về chất, 
đó là tình đồng chí.

-  Tình đồng chí trong cảm nhận 
của nhà thơ chính là sự hội tụ, 
kết tinh những gì tô"t đẹp nhất, 
thiêng liêng nhất của tình bạn 
tri âm tri kỉ truyền thông, tình 
hữu ái giai cấp, tình đồng đội 
của những người chung một 
chiến hào và xuyên thấm , bao 
trùm  lên tấ t cả là tình cảm yêu 
nưốc, tình cảm cách mạng.

III. Sự  h i s in h  và n h ữ n g  cảm  
th ô n g  c h ia  sẻ

+ Ruộng nương, gian nhà tranh 
^  Là tấ t cả những gì thân  th iết
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kín của người đồng chí qua 
những cảm nhận của nhân vật 
trữ  tình?

Gợi mở:

+ Ruộng nương, gian nhà tranh 
có ý nghĩa như th ế  nào đôl vối 
cuộc sốhg của ngưòi nông dân?

+ Giếng nước, gốc đa có ý nghĩa 
như thê nào đốì vói đòi sống 
tinh thần  những người lính ra 
đi từ  những làng quê?

+ Vì sao họ bỏ lại tấ t  cả để ra 
đi, điều này đã để lại trong tâm  
hồn họ những tình cảm, nỗi 
niềm gì?

+ Hiểu để cảm nhận và cảm 
thông vói nhau, tình cảm của 
những người đồng chí ở đây 
đưỢc thể hiện như th ế  nào?

gắn bó nhất, đưỢc tạo dựng bằng 
mồ hôi, nước mắt, bằng kỉ niệm 
buồn vui trả i suốt cuộc đòi nông 
dân lam lũ nhọc nhằn.

+ Giếng nước, gốc đa (nhân hoá) 
Cũng là những gì th ân  th iết 

gắn bó nhất vói những kỉ niệm 
buồn vui trả i suô"t cuộc đời 
nông dân lam lũ nhọc nhằn ở 
quê hương. (Liên hệ: Qua đình 
ngả nón... Trúc xinh trúc mọc... 
Hôm qua tá t  nước....)

+ Gửi bạn thân cày ¡Mặc kệ gió 
lung lay Chấp nhận bỏ lại tấ t 
cả để lên đường kháng chiến. 
Một sự hy sinh vô cùng to lớn, 
thể hiện một tấm  lòng yêu nước 
cao cả, sâu xa. '*■ Không nhẹ 
nhàng dễ dàng gì. trong lòng 
vẫn luôn day dứt, nhó nhung 
thầm  kín.

«■ Một sự cảm nhận  và cảm 
thông sâu xa, thấm  th ìa , chân 
thành. (Liên hệ: Làm  nên
truyền thông tốt đẹp -  vẻ đẹp 
tinh thần).

Tiểu kết: Các hình tưỢ ng trong 
3 câu thơ trên rấ t giàu sức gợi 
cảm. Không cần những lòi lẽ to tát,
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CH4: Tình cảm yêu thương gắn 
bó giữa những người đồng chí 
trong cuộc sông kháng chiến đã 
được hình thành  trên cơ sở nào, 
nó phản ánh vẻ đẹp gì của người 
lính cách mạng?

những cảm xúc lãng m ạn bay 
bổng, chỉ toàn nhắc tói ruộng 
nương, gian nhà tranh , giếng 
nưóc gốc đa, chân th ậ t tới mức 
giản đơn, th ế  nhưng lại thực sự 
là những tiếng nói đồng cảm vô 
cùng sâu sắc và đằng sau những 
bùi ngùi thương cảm ấy lại 
chính là sự thể hiện giản dị mà 
sinh động sâu sắc phẩm chất 
yêu nước anh hùng của người 
lính cách mạng. Bởi vì ruộng 
nương, gian nhà tranh , giếng 
nưóc gốc đa, đó là tấ t  cả những 
gì thân th iết gắn bó nhất, được 
tạo dựng bằng mồ hôi, nước 
mắt, bằng kỉ niệm buồn vui trải 
suô't một cuộc đòi nông dân lam 
lũ nhọc nhằn của ngưòi đồng 
chí. Chấp nhận bỏ lại tấ t cả để 
lên đường kháng chiến th ậ t 
không nhẹ nhàng dễ dàng gì. Đó 
là một sự hy sinh vô cùng to lớn, 
thể hiện một tấm  lòng yêu nước 
cao cả, sâu xa.

TL4: + Anh với tôi biết từng cơn 
ớn lạnh!Số t run người vừng 
trán ướt mồ hôi «■ Sốt rét rừng
-  rấ t gian khổ, cùng chung chịu, 
cùng cảm nhận  để cảm thông 
và cảm thương một cách sâu 
sắc, sự cảm thông và cảm thương
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Gợi mở:

+ Đó là sự cảm thông của người 
ngoài cuộc đôl vối người trong 
cuộc hay đó là sự đồng cảm của 
những ngưòi trong cuộc?

+ Trong cuộc sống kháng chiến, 
họ cùng chung chịu những khó 
khăn gian khổ như thế  nào, so 
với những khó khăn gian khổ 
khi họ còn là những người nông 
dân ở quê có gì giông và khác?

+ Tinh thần, thái độ và tình 
cảm đồng đội của người lính 
cách mạng ở đây đã được thể 
hiện như th ế  nào?

của những người cùng chung 
cảnh ngộ. (Liên hệ: Tây Tiến 
đoàn binh không,..)

+ Ao anh rách vai / Quần tôi có 
vài mảnh vá Ị Chân không giày  
^  vẫn thiếu thôVi chẳng khác gì 
khi còn là những ngưòi nông 
dân ở quê .

+ Miệng cười buốt giá ^  Thiên 
nhiên khắc nghiệt, giá rét thấu  
xương Gian khổ là vô cùng 
Không kêu ca phàn nàn, trá i lại 
còn "miệng cưòi" Một nụ cười 
tỏa sáng tinh thần  lạc quan 
cách mạng, ấm áp tình  đồng chí.

+ Thương nhau tay nắm lấy bàn 
tay Lặng lẽ, không cần nói 
lên thành lòi ^  Chỉ cần nhìn 
vào m ắt Iiliau, Iihìii nụ cười pliả 
hơi buốt giá, tay nắm lấy bàn 
tay là đã hiểu hết nỗi lòng của 
nhau Đồng cảm, yêu thương 
sâu xa, thắm  thiết.

T iểu  kế t;  Khi đã trở th àn h  
những ngưòi đồng chí, họ cảm 
thông và và cảm  thương với 
nhau  th ậ t  vô cùng sâu sắc. 
Đây hoàn toàn  không phải là 
thứ tình thương trắc ẩn của một
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người ngoài cuộc đôi với kẻ 
trong cuộc. Tình thương của 
những ngưòi đồng chí dành cho 
nhau có cơ sở từ  một sự đồng 
cảm sâu xa của những ngưòi 
cùng chung cảnh ngộ.

-  Họ cùng có chung cái cảm giác 
"ớn lạnh" khi phải chịu đựng sự 
hành hạ của những cơn sốt rét 
rừng, cùng chung chịu những 
thiếu thốn của cuộc sống kháng 
chiến trong những ngày đầu 
gian khổ với "áo rách vai, quần 
vài mảnh vá, chân không giày " 
giữa cái buốt giá của rừng 
hoang sương muôi.

-  Chính những chịu đựng gian 
khổ khó khăn và tình cảm 
thưong nhau cùng với hành 
động lặng lẽ nắm tay nhau để 
vượt qua khó khăn vối một nụ 
cười phả hơi buốt giá giữa đêm 
sương muôi rừng hoang đã làm 
tỏa sáng một th ế  giới tinh  thần  
đẹp đẽ của anh bộ đội Cụ Hồ. Đó 
chính là tình đồng chí đồng đội 
sâu xa ấm áp, là tinh  thần  lạc 
quan cách mạng, là chủ nghĩa 
yêu nưóc anh hùng.
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CHS Hình ảnh hai người đồng 
chí đứng cạnh bên nhau chò 
giặc tói giữa đêm rừng hoang 
sương muối mà vẫn cảm nhận 
đầu súng trăng  treo kết thúc bài 
th ơ  gỢi s u y  n g h ĩ gì v ề  vẻ đẹp  
tinh thần, vẻ đẹp lí tưởng của 
ngưòi lính cách mạng?

Gợi mở:

+ Thiên nhiên rừng hoang 
iư o n g  m u ố i là  m ộ t th iê n  n h iê n  

n h ư  t h ế  n ào ?

+ Nhiệm vụ chò giặc tới là một 
n h iệ m  v ụ  n h ư  th ê  n à o , th ư ờ n g  
g â y  tâ m  t r ạ n g  gì cho  ng ư ò i lín h ?

+ Hình ảnh hai ngưòi đồng chí 
đứng cạnh bên nhau thể hiện 
tình  cảm và tinh thần  gì của 
ngưòi lính cách mạng?

+ Nòng súng thường mang ý 
n g h ĩa  b iể u  tưỢ ng gì?

+ Vừng trăng  thường mang ý 
hghĩa biểu tượng gì?

+ Kết hỢp hai hình ảnh lại 
thành hình tượng "Đầu súng 
trăng treo", Chính Hữu gỢi cho 
người đọc suy nghĩ gì về hiện 
thực, về vẻ đẹp tầm  vóc, tâm 
hồn, lí tưỏng của người lính cách 
mạng?

TL5

+ Rừng hoang sương muôi 
Một thiên nhiên hoang vắng, 
khắc nghiệt, đầy khó khăn gian 
khổ.

+ Chờ giặc tới ^  Một nhiệm vụ 
khó khăn, thường gây tâm  trạng 
căng thẳng, hồi hộp chò đợi.

+ Đứng cạnh bên nhau  Cùng 
c h u n g  n h iệ m  v ụ , đ o à n  k ế t  g ắ n  
bó, k ề  v a i s á t  c á n h .

+ Đầu súng  Thường gỢi liên 
tưởng tỏi chiến tranh , chết chóc, 
hận thù.

+ Vừng trăng Thường gợi liên 
tưởng tới hòa bình, nguồn sáng 
trong trẻo, dịu dàng, vẻ đẹp 
vĩnh cửu của thiên nhiên vũ trụ.

+ Đầu súng trăng treo Không 
hưống vào chiến tranh  chết chóc 
mà hưống tới ánh sáng hòa bình
-  vẻ đẹp lí tưởng.

T iểu  kế t:  Kết thúc bài thd là 
những h ình ảnh  đẹp, rấ t  giàu 
ý nghĩa liên tưởng. Không gian 
của một đêm sương muôi rét 
buôt giữa rừng hoang như một 
nền th iên  nhiên  đầy khó khàn 
g ia n  k h ổ  là m  b ậ t  n ổ i h ìn h  tưỢ ng
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hai người lính “Đứng cạnh bên 
nhau chờ giặc tới" trong một vẻ 
đẹp tinh thần, vẻ đẹp của tình 
đồng chí. Mọi biểu hiện “thương 
nhau” của những người đồng chí 
dưòng như đã đưỢc chuyển hóa 
thành hành động, kết tụ  thành 
một sức mạnh tinh thần, một 
niềm tin, một mục đích rấ t 
trong sáng, lạc quan.

-  “Đầu súng trăng treo" là một 
sáng tạo nghệ th u ậ t vừa đẹp vẻ 
đẹp hiện thực vừa giàu ý nghĩa 
liên tưởng, rấ t lãng mạn. Trong 
thực tế, tràng  hạ huyền nửa 
đêm về sáng đã xuông ngang 
đỉnh núi. Quan sát về phía hai 
người lính đang đứng canh nơi 
lưng dèu, ta sè Lhấy vừng tráng 
như đang đưỢc treo lửng lơ ngay 
trên đầu nòng súng. Đó là vẻ 
đẹp hiện thực. Nhưng trên một 
nền đêm rừng hoang sương 
muối vắng lặng và hư ảo, hình 
ảnh một vành trăng  thơ mộng 
như đang đưỢc treo trên  đầu 
nòng súng của anh bộ đội Cụ Hồ 
lại tỏa ra một nguồn sáng rấ t thi 
vị, nâng  h ình  tưỢng người lính

145'



lên tầm  vóc của thiên nhiên và 
mang đến cho hình tượng một 
vẻ đẹp rấ t lãng mạn. Đầu súng 
vốn thường biểu tượng cho chiến 
tranh, chết chóc, hận thù  còn 
vầng trăng  lại thường biểu 
tượng cho tình yêu, niềm tin, sự 
trong sáng. Kết hỢp hai hình 
ảnh với hai ý nghĩa liên tưởng 
hoàn toàn trá i ngược nhau 
thành một hình tượng thơ, 
Chính Hữu đã mang đến cho 
ngưòi đọc những liên tưởng mói 
mẻ thú  vị về vẻ đẹp tầm  vóc và 
tinh thần  của anh bộ đội Cụ Hồ. 
Nòng súng của anh bộ đội Cụ 
Hồ không hưống và chiến tranh 
mà hưống tói hòa bình, họ đang 
đứng gác cho hòa bình, rấ t hiển 
lành và trong sáng.

Tổng kết:

5. củng cố dặn dò

C ủng cố: Một trong những thành công lân nhất của thơ ca 
kháng chiến là đã khắc họa được hình tượng người lính, nhân vật 
trung tâm của cuộc chiến tranh vệ qúốc vĩ đại, bằng cả hai loại bút 
pháp, bút pháp lãng mạn và bút pháp hiện thực. Nếu như Quang 
Dũng đã rất thành công ỏ bút pháp lãng mạn vối bài thơ "Tây Tiến" 
thì Chính Hữu với bài thơ "Đồng chf' chính là người đã thành công 
xuất sắc ở bút pháp hiện thực.
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B ằ n g  n h ữ n g  h ìn h  tưỢ ng th ơ  g iả n  dị, c h â n  t h ậ t  m à  g ià u  sứ c  gợi 

liên tưởng, với những cảm nhận thấm  thìa sâu sắc, Chính Hũu đã 
là m  b ậ t  n ổ i đưỢc v ẻ  đ ẹp  c ủ a  t ìn h  đ ồ n g  ch í, m ộ t t ìn h  cả m  th iê n g  liê n g  

hội t ụ  v à  k ế t  t in h  được n h ữ n g  t ìn h  cả m  tr u y ề n  thôVig tô t  đ ẹp  vối 

n h ữ n g  t ìn h  c ả m  cá ch  m ạ n g , đ ồ n g  th ò i c ũ n g  q u a  đó  còn  là m  b ậ t  nổi 
đưỢc p h ẩ m  c h ấ t  y ê u  n ư ố c  a n h  h ù n g  c ủ a  n h ữ n g  n g ư ờ i n ô n g  d â n  m ặc  

áo lính -  vẻ đẹp tinh  thần  của anh bộ đội Cụ Hồ.

-  Dặn dò;

+ Đọc thuộc lòng bài thơ.

+ Tìm đọc một sô" tác phẩm  của Chính Hữu.

+ Soạn bài Tiểu đội xe không kính.
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