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CHỮ CÁI (= MẪU TỰ ) (lettres de l’alphabet) :

Chữ cái là dấu hiệu viết ra, chắp lại với nhau để biểu thị tiếng nói. 

Tiếng Việt có 29 chữ cái:
a, ă, â, b, c, d, đ, e, ê, g, h, i, k, l, m, n, o, ô, ơ, p, q, r, s, t, u, ư, v, 

x, y. 

NGUYÊN ÂM, PHỤ ÂM và DẤU 
(voyelles, consonnes et accents) :

Để ghi âm tiếng Việt, chúng ta có nguyên âm,  
phụ âm đơn và phụ âm ghép, cùng các dấu.

10 nguyên âm : 
a, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư, y. 

2 bán nguyên âm : 
ă, â 

1 bán phụ âm : 
q

(ă, â và q  không bao giờ đứng một mình nhưng kết hợp với những 
chữ khác để tạo âm).

16 phụ âm đơn : 
b, c, d, đ, g, h, k, l, m, n, p, r, s, t, v, x. 

11 phụ âm ghép : 
ch, gh, gi, kh, ng, ngh, nh, ph, qu, th, tr. 



Họ :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Tên : .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sanh :   ...............................................................................................................................................................

Liên lạc phụ huynh :   .................................................................................................................................................................................

T ...........................................................................................

E-mail : ..................................................................................

Niên khóa 202.....- 202....., lớp :   .............................................................................................................................

Giáo viên 1 :   ............................................................................................................................................................................................................................

T ...........................................................................................

E-mail : ..................................................................................

Giáo viên 2 :   ............................................................................................................................................................................................................................

T ...........................................................................................

E-mail : ..................................................................................
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Chương trình dạy vần  của các sách việt ngữ (đoàn TNTT)

- Cấp 1 : Các nguyên âm đơn và các phụ âm đầu.
- Cấp 2 :  Vần ghép từ hai nguyên âm đơn. (nền vàng trong bảng)/ Tiếp tục ôn các phụ 

âm đầu (b, c/ k, ch, d, đ, g/gh, gi, h, kh, l, m, n, ng/ngh, nh, ph, qu, r, s, t, th, tr,v, 
x) và  các dấu giọng (huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng).

- Cấp 3 : Vần ghép từ một nguyên âm và một phụ âm. (nền xanh lá cây trong bảng)
- Cấp 4 : Các vần có nền đỏ trong bảng.
- Cấp 5 : Các vần có nền mầu xanh nước biển trong bảng.
- Cấp 6 : Các vần còn lại.

• * : ec, eng, uơ, ưm, ưn, oeo, uêu, uênh, uya, uyu, oong : vần cho rất ít từ.
• Vần in đậm : oa, oe, uê, uy, uơ : đánh dấu trên nguyên âm thứ hai vì theo nguyên tắc, chúng ta đánh dấu 
trên nguyên âm mạnh của vần. 
Thí dụ :  trong vần ao nguyên âm mạnh là chữ a, trong vần oa nguyên âm mạnh cũng là chữ a, trong vần ui 
nguyên âm mạnh là chữ u, trong vần uy nguyên âm mạnh là chữ y.



Hướng dẫn sử dụng sách  
Giáo khoa Việt ngữ 

1- Tập đọc : 

Giảng viên nên thận trọng, cho các em thiếu nhi đọc chậm và phát âm thật rõ. 
Giảng viên không cần giải thích tất cả  các từ vựng. Giảng viên chỉ giải thích từ vựng nếu 
có câu hỏi.

Yêu cầu : Giảng viên cho các em  đọc chung, rồi lần lượt mỗi em đọc một từ, như thế 
nhiều lần. Nếu thấy dấu giọng không chuẩn thì giảng viên cho ôn lại ngay cách bỏ dấu. 
Những em nào đọc không đúng hoặc không rõ phải đọc lại và lặp lại, nhiều lần nếu cần.

2-Ngữ vựng :  

Học sinh phải học thuộc lòng những từ có hình để viết chính tả.

3-

• Học thuộc lòng, địa lí, sử, bài đọc, đối thoại :
Chương trình được soạn với nhiều loại bài khác nhau, để tránh nhàm chán, tạo hứng thú 
nơi các học sinh. Giảng viên phải tìm cách khuyến khích các học sinh tham gia tích cực 
trong giờ học. Giảng viên cho đọc, giải nghĩa các từ học sinh không hiểu.
Để giúp dễ nhớ những bài học thuộc lòng, giảng viên nên cho đọc nhiều lần. Lúc đầu cho 
cả nhóm lặp lại từng câu, rồi từng em đọc nguyên bài.

Lưu ý : không nên cho các học sinh viết chính tả những từ có vần khó mà trình độ của 
lớp chưa đạt tới. 

• Bài tập :
- Tập làm câu với một vài từ trong phần 1-(Tập đọc) hoặc trả lời các câu hỏi liên quan 
trực tiếp đến phần 2-(bài học). Giảng viên để học sinh tìm trước và giúp sửa sau.
- Để tránh các lỗi chính tả, giảng viên sẽ viết những câu trả lời của các học sinh trên 
bảng trước khi cho các em viết vào vở.

• Ca dao :  phải học thuộc lòng

DỤNG CỤ HỌC SINH
Ngoài cuốn sách này, các em thiếu nhi cần :

1 cuốn vở khổ A5 để làm bài tập và làm bài kiểm mỗi tuần



Việt ngữ  n Nghĩa sĩ - cấp VII
BÀI HỌC 1 (MỘT)

TNTT Việt Nam tại Pháp6

A - Câu xác định (phrase affirmative)

Để làm thành câu xác định, phải có ít nhất chủ từ và động từ. Chủ từ đứng trước, kế 
tiếp là động từ, rồi đến túc từ (complément).
Thí dụ :  
  1- Tôi  / ngủ. (Chủ từ / động từ )
  2- Tôi  / ngủ / trong phòng. (Chủ từ / động từ / túc từ )
  3- Em tôi / chơi / nhảy dây. (chủ từ / động từ / trực tiếp túc từ)
  4- Tôi / gửi / thư /cho bạn tôi. (chủ từ /động từ /trực tiếp túc từ /gián tiếp túc từ )

Nhận xét : Cho : giới từ (préposition) dùng để giới thiệu gián tiếp túc từ, không được dịch 
là “donner”.

Cấu trúc các câu đơn giản

B - Câu phủ định (phrase négative)

Thông thường, trong câu phủ định, người ta đặt 1 trạng từ (adverbe) phủ định giữa chủ 
từ và động từ : không, chẳng, chưa, chỉ
Thí dụ :
Ne… pas : 1- Tôi  không xem phim.
Ne … pas (négation renforcée) : 2- Tôi chẳng xem phim.
Ne … pas encore : 3- Tôi chưa xem phim này.
Ne … que (négation restrictive) : 4- Tôi chỉ xem phim gián điệp.
Ne … jamais : 5- Tôi chưa bao giờ xem phim tình cảm.
                                                                            (je n’ai jamais regardé un film sentimental.)
 6- Tôi không bao giờ xem phim ma. 
     (je n’ai jamais regardé de film d’horreur.)

Để nhấn mạnh, người ta có thể thêm vào câu phủ định 1 từ cuối câu : đâu
Thí dụ : 
Ne .. pas (du tout) 7- Con không đi xem phim đâu.
hoặc 8- Con chẳng đi xem phim đâu.
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C - Câu nghi vấn ( phrase interrogative)

Nhận xét chung : 
- Thứ tự trong câu nghi vấn so với câu xác định không thay đổi (chủ từ / động từ / túc từ).
- Để làm câu nghi vấn, người ta thêm các trạng từ nghi vấn vào đầu câu hoặc cuối câu.

C1- Các trạng từ nghi vấn được đặt ở cuối câu gồm có : 
- (có)…không, phải không (= có phải không), (đã) ... chưa, hả (hỉ= hử = hở).
- Chăng, à, nhỉ.
Thí dụ :
1- Em xem phim kiếm hiệp không ? 
2- Em đã xem phim «Những người khốn khổ» của Victor Hugo chưa ?
2- Các phim khoa học giả tưởng được hâm mộ chăng ? (Tôi ao ước điều này, je le doute)
3-  Các phim khoa học giả tưởng được hâm mộ lắm phải không ? (Nhấn mạnh : 

renforcement)
4- Em mới 10 tuổi mà đã xem phim cấm trẻ em à ? (Sự ngạc nhiên : étonnement)
5- Cuốn phim này hay nhỉ ? (Muốn sự đồng ý của người đối thoại : invitation à dire oui)

C-2.Các trạng từ nghi vấn sau đây thường được đặt ở cuối câu, trừ các trạng từ « sao, vì 
sao, làm sao, tại sao »
-  Trạng từ chỉ  nguyên nhân : Tại sao = vì sao = sao = làm sao : pourquoi (Conjonction du 

Complément Circonstanciel de cause)
- Trạng từ chỉ thời gian : Khi nào = lúc nào = bao giờ  (c. C.C. de temps)
-  Trạng từ chỉ thời gian : Bao lâu = bao nhiêu lâu = mấy  + danh từ  chỉ  thời gian (Giây, 

phút, giờ, ngày, tháng,  năm) : combien de temps (c.C.C. de temps)
- Trạng từ chỉ nơi chốn : Đâu = ở đâu = chỗ nào = nơi nào : où (c. C.C de lieu)
- Trạng từ chỉ phương tiện : Thế nào = làm thế nào : comment (c.C.C. de manière)

C-3. Các trạng từ nghi vấn đại danh từ : ai, người nào, cái gì = cái nào= vật gì, chuyện 
gì, không thay đổi  vị trí so sánh với các câu xác định. 
Thí dụ : 
1- Ai làm bể bình hoa ? - Không có ai, chẳng ai làm bể. ( ai = chủ từ)
2- Bác là ai ? – Bác là mẹ của Hoa. (ai = túc từ)
3- Anh đang làm gì (=  cái gì) ? – Anh làm một chuyện bí mật (gì = đối từ)
4- Chuyện gì đã xảy ra ?  (chuyện gì = chủ từ)



BÀI HỌC 1 (MỘT)
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Việt ngữ  n Nghĩa sĩ - cấp VII

- Chủ từ :  .......................................................................................................................................

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

- động từ :  .....................................................................................................................................

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

- danh từ :  .....................................................................................................................................

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

- trạng từ :  .....................................................................................................................................

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

- túc từ :  .........................................................................................................................................

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

- gián tiếp túc từ : .........................................................................................................................

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

- trực tiếp túc từ :  .........................................................................................................................

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

- giới từ :  .......................................................................................................................................

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

- phim khoa học giả tưởng :  .......................................................................................................

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

- phim tình cảm :  .........................................................................................................................

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

- phim kiếm hiệp :  .......................................................................................................................

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

- phim gián điệp : .........................................................................................................................

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

Giải nghĩa: Theo phần phụ lục ở cuối cuốn sách, em hãy giải thích các từ 
vựng sau :
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Viết các câu xác định sau đây thành một câu phủ định và một câu nghi vấn :
Câu mẫu : Hôm nay, em giúp mẹ rửa chén.
- Hôm nay, em không giúp mẹ rửa chén.
- Em giúp mẹ rửa chén khi nào ?

1. Mỗi ngày, chú  Hai chạy bộ ba cây số. 

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

2. Em và bạn em thích chơi thể thao.

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

3. Em ghét đọc truyện tranh.

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

4. Em của em chỉ xem phim hoạt hoạ. 

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

5. Khi chạy nhanh, cái xe này gây nhiều tiếng động.

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

6. Ông em thường đọc báo. 

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

7. Chúng em rủ nhau đi chèo thuyền ở sông Seine.

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

8. Em đi học bằng xe đạp.

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

9. Đây là ngày đẹp nhất đời tôi.

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

10. Em dùng tự điển để làm bài.

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

Bài tập : 



Việt ngữ  n Nghĩa sĩ - cấp VII
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Có một nhà khoa học rất giỏi, lĩnh vực nào ông cũng nổi tiếng : toán, vật lí, sử học, địa lí, 
văn học…
Một hôm, trên con đò qua sông, nhà khoa học hỏi người lái đò :
- Anh có biết toán học không ?
- Dạ, tôi không biết toán học là gì.
-  Ôi đáng tiếc, nếu thế thì anh đã mất một phần tư (¼) cuộc đời rồi. Thế, anh biết vật lý 

không ?
- Dạ, cũng không biết.
- Ô, thế thì anh mất nửa cuộc đời. Vậy anh có biết sử địa không ?
- Dạ, tôi chưa bao giờ nghe nói đến sử địa.
- Thế à, thế thì anh đã mất ba phần tư cuộc đời rồi còn gì.
Đúng lúc đó, bão nổi lên, mưa to gió lớn, con thuyền sắp  bị chìm. 
Người lái đò hỏi nhà khoa học : 
- Thưa ông, ông có biết bơi không ạ ?
- Ôi ! tôi không biết bơi.
Người lái đò liền nói :
- Nếu thế thì ông sắp mất cả cuộc đời rồi.

Giải nghĩa :

- khoa học : .....................................................................................................................................

- nổi tiếng :  ....................................................................................................................................

- lĩnh vực :  .....................................................................................................................................

- vật lí :  ...........................................................................................................................................

- sử học :  .........................................................................................................................................

- địa lí :  ...........................................................................................................................................

- văn học :  ......................................................................................................................................

- sinh vật :  ......................................................................................................................................

- hóa học :  ......................................................................................................................................

- thể dục :  .......................................................................................................................................

Nhà khoa học và người lái đò
BÀI HỌC 2 (HAI)
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Bài tập :

A - Tập đối thoại theo bài học. Lập nhóm gồm 3 em học sinh để đóng vai như :
- Người thuật chuyện (kể chuyện).
- Người lái đò.
- Nhà khoa học.
B - Chuyển câu cảm thán theo câu mẫu sau đây
Câu mẫu : Hôm nay trời nóng.
=> Ồ, hôm nay trời nóng quá !
=> Trời ơi, sao hôm nay trời nóng thế !

1- Em bé này dễ thương.

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

2- Chị ấy mặc áo dài trắng đẹp.

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

3- Cái máy may này kêu ồn ào. 

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

4- Bạn nói tiếng Pháp giỏi. 

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

5- Anh có ý kiến hay. 

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

6- Cuộc đi du lịch thật thú vị. 

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

- Anh ngữ :  ....................................................................................................................................

- ngôn ngữ :  ...................................................................................................................................

- đáng tiếc :  ....................................................................................................................................

- con đò :  ........................................................................................................................................

- nhà khoa học :  ............................................................................................................................

- người lái đò:  ................................................................................................................................              

- chìm :  ...........................................................................................................................................
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Việt ngữ  n Nghĩa sĩ - cấp VII

C - Một điểm khác nhau giữa từ thuần Việt và từ Hán-Việt :
Trong từ Hán-Việt, những tiếng bổ túc cho danh từ luôn đứng trước danh từ. Ngược lại 
trong từ thuần Việt, những tiếng bổ túc cho danh từ luôn đứng sau danh từ.

BÀI HỌC 2 (HAI)

Điền các từ thuần Việt và từ Hán-Việt trong bảng đối chiếu sau đây :

Từ thuần Việt Từ Hán-Việt

người (bị) bệnh …….   ………….

người đẹp ……… nhân

người cá Ngư nhân

người giúp việc trong nhà Gia nhân

người hát hay Ca sĩ

người viết nhạc …….  ………..

người làm …. Thi sĩ 

người … Văn sĩ 

Nhà khoa học ……  …….  ………..

….  ……… ……….. sử gia
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BẢNG TỪ HÁN -VIỆT

Giải nghĩa :
- Ngũ giác : năm giác quan của con người là
Thính giác : nghe
Thị giác : nhìn thấy
Khứu giác: ngửi
Vị giác: cảm giác nhận biết được nhờ đầu lưỡi
Xúc giác : chạm biết
- Ngũ hành : năm nguyên tố trong trời đất là
Kim: kim loại ; Mộc: cây cối, gỗ ; Thủy : nước ; Hỏa : lửa ; Thổ : đất
- Lục Tỉnh : 6 tỉnh Nam Kỳ vào cuối thế kỷ XIX gồm Gia Định, Biên Hoà, Định Tường,
Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên
- Thất ngôn bát cú là một thể thơ đường luật : mỗi bài thơ gồm 8 câu, mỗi câu 7 chữ.
- Trong một bài thơ lục bát, câu lẻ có 6 chữ và câu chẵn có 8 chữ.
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Một ngày của em
BÀI HỌC 3 (BA)

Mỗi ngày em thức dậy lúc 7 giờ kém 15. Em tung mền ngồi dậy khi đồng hồ báo thức reo 
lên. Em làm lại giường gọn gàng trước khi vào phòng tắm. Em đánh răng, rửa mặt và chải 
đầu. Sau đó em đi ăn sáng với ba mẹ và bé Tâm, em của em. Ngày nào mẹ cũng chuẩn bị 
bữa điểm tâm chu đáo cho cả gia đình.
Em mặc quần áo lúc 7 giờ rưỡi. Hôm nay trời lạnh. Trước khi ra khỏi nhà, em mặc áo 
khoác, đội mũ len, mang bao tay và đeo khăn quàng cẩn thận.
Em đi học bằng xe buýt. Em học trường phổ thông cơ sở.  Hôm nay là thứ ba, em bắt đầu 
môn sinh ngữ : tiếng Tây Ban Nha, rồi môn lí hoá. Buổi  trưa em ăn cơm tại trường cùng 
các bạn. Sau trưa, em học các môn sử địa và Pháp văn. 
Hôm nay tan học lúc bốn giờ chiều. Em vui mừng trở về nhà. Em không quên ghé qua 
trường tiểu học để đón bé Tâm. Em cho bé Tâm ăn lót dạ rồi làm bài tập cho ngày mai 
trong khi chờ đợi ba mẹ đi làm về.
Đến giờ cơm tối em giúp mẹ dọn bàn. Ở bàn ăn, ba mẹ em không cho phép vừa ăn vừa đọc 
sách hoặc bấm điện thoại. Sau bữa tối, em được xem phim hoặc đọc sách trước khi đi ngủ.

Giải nghĩa :

- chuẩn bị :  .....................................................................................................................................  

- bữa điểm tâm :  ............................................................................................................................  

- ăn lót dạ :  .....................................................................................................................................

- trường tiểu học :  .........................................................................................................................

- trường trung học :  .....................................................................................................................

- trường đại  học :  .........................................................................................................................

- trường phổ thông cơ sở :  ...........................................................................................................

- trường phổ thông trung học :  ..................................................................................................

- địa cầu :  .......................................................................................................................................

- địa lí :  ...........................................................................................................................................

- lịch sử : .........................................................................................................................................

- hoá học :  ......................................................................................................................................
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- vật lí :  ...........................................................................................................................................

- tiếng Pháp :  .................................................................................................................................

- Pháp văn :  ....................................................................................................................................

Bài tập :

Em làm gì mỗi ngày thứ tư trong tuần ? Em hãy viết về ngày đó.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................
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Lịch sử

BÀI HỌC 4 (BỐN)

Nhà Lý, còn được gọi là nhà Hậu Lý (để phân biệt với nhà Tiền Lý của Lý Nam Đế), bắt đầu 
khi vua Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn) lên ngôi tháng 10 âm lịch năm 1009, và chấm dứt khi Lý 
Chiêu Hoàng, mới lên 8 tuổi bị ép nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh vào năm 1225 – 
tổng cộng là 216 năm.
Năm 1010, nhận thấy đất Hoa Lư chật hẹp không thể phát triển được, Lý Thái Tổ bèn cho 
dời đô về thành Đại La. Nhân đêm nằm mơ thấy có rồng vàng bay lên tại đây nên nhà vua 
đổi tên thành là Thăng Long, nay là Hà Nội.
Năm 1054, vua Lý Thánh Tông (vua thứ 3 nhà Lý) lên ngôi, đổi quốc hiệu là Đại Việt.

Nhà Lý đã lập Văn Miếu để đề cao nho học và mở Quốc Tử Giám để đào tạo nhân tài cho 
hai ngành văn và võ, được coi là trường đại học đầu tiên của nước ta.

Nhà Lý (1009 - 1225) - Nước Đại Việt

Khuê Văn Các Văn Miếu Môn
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Lý Thái Tổ (974-1028)

Lý Công Uẩn người làng Cổ Pháp, tỉnh Bắc Ninh. Người ta không biết cha ông là ai. Lúc 3 
tuổi, ông được sư Lý Khánh Vân ở chùa Cổ Pháp nhận làm con nuôi. Vì thế ông mang họ 
Lý.
Khi lớn lên, ông vào Hoa Lư làm quan cho nhà Tiền Lê. Ông tỏ ra là người có tài năng và 
đức độ nên được mọi người quý mến. Khi vua Lê Long Đĩnh mất, Lý Công Uẩn được tôn 
lên làm vua lấy hiệu là Lý Thái Tổ. Lúc đó ông 35 tuổi.

Giải nghĩa :

- lên ngôi :  ......................................................................................................................................

- nhường ngôi :  .............................................................................................................................

- được tôn lên :  ..............................................................................................................................

- phát triển :  ...................................................................................................................................

- đào tạo nhân tài :  .......................................................................................................................

- thành = thành phố :  ...................................................................................................................

- đô = kinh đô :  .............................................................................................................................

- nho học :  ......................................................................................................................................

- tài năng :  ......................................................................................................................................

- đức độ :  ........................................................................................................................................

- nhân : nguyên nhân :  .................................................................................................................

Câu hỏi :

1- Vị vua đầu tiên nhà Lý tên là gì, lên ngôi năm nào ?

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

2- Vua Lý Thái Tổ cho dời đô về đâu ?

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

3- Tại sao kinh đô nhà Lý mang tên là Thăng Long ?

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

4- Thành Thăng Long thuộc vị trí nào trên bản đồ ngày nay ?

..........................................................................................................................................................
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Địa lí

Tiếng Việt có trầm có bổng, có ngắn có dài, du dương, nói như hát, là loại tiếng nói riêng 
biệt, có từ thuở lập quốc.
Trong quá trình phát triển, tiếng Việt đã thu nhận nhiều từ Hán (tiếng Trung Hoa), được 
gọi là từ Hán-Việt. Tiếp theo, từ cuối thế kỷ thứ XIX đến nay, đã việt hoá một số lớn những 
từ khoa học kĩ thuật của ngôn ngữ Tây Phương.
Thuở ban đầu, chúng ta đã có chữ viết riêng gọi là chữ Khoa Đẩu. Tới thời Bắc thuộc, chữ 
Hán là chữ viết chính thức. Sau khi lấy lại độc lập từ thế kỉ thứ X, ta đã sáng tạo ra chữ 
Nôm, dùng song hành với chữ Hán. Sang thế kỉ thứ XVII, khi các nhà truyền giáo phương 
Tây vào truyền đạo Công giáo đã dựa trên kí tự La-Tinh để kí âm tiếng Việt. Đây là cơ sở 
cho sự ra đời của chữ Quốc Ngữ hiện nay.

Giải nghĩa :

- Quá trình :  ..................................................................................................................................

- chữ  Khoa Đẩu :  ..........................................................................................................................

- chữ Nôm :  ....................................................................................................................................

- Kí tự :  ...........................................................................................................................................

- Kí âm :  .........................................................................................................................................

- Song hành :  .................................................................................................................................  

- trầm :  ...........................................................................................................................................

- bổng :  ...........................................................................................................................................

 Tiếng Việt và chữ Việt

BÀI HỌC 5 (NĂM)
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- du dương :  ...................................................................................................................................

- chính thức :  .................................................................................................................................

- cơ sở :  ...........................................................................................................................................

- khoa học kĩ thuật :  .....................................................................................................................

Câu hỏi : 
1- Chữ Nôm ra đời vào thế kỉ thứ mấy ?

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

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

2- Trong thời Bắc thuộc, chữ chính thức là chữ nào ?

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

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

3- Chữ Quốc Ngữ có từ khi nào ?

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

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

4- Tiếng Việt có bao nhiêu dấu ?

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

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

5- Tiếng việt có bao nhiêu thanh ?

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

..........................................................................................................................................................
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Câu đố 1 :
Em là biểu tượng quốc gia.
Bỏ huyền tiếng Pháp nghĩa là quả tim.
C ( cờ) đi, B (bờ) đến thay vào.
Thành ra bơ sữa để chiên để xào.
Là gì ?

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

Câu đố 2 :
Mang tên một trái giống chua.
Thêm huyền là món mọi nhà chấm xôi.
Nặng thành người đẻ ra tôi.
Thêm o, huyền nữa, chuột thời tránh xa.
Là trái gì ?

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

Câu đố 3 :
Tên em chẳng thiếu chẳng thừa.
Tấm lòng ngon ngọt, rất vừa lòng anh.
Là quả gì ?

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

Câu đố     
BÀI HỌC 6 (SÁU)
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Câu đố 4 :
Chẳng phải là chim.
Mà bay trên trời.
Chở được nhiều người.
Đi khắp mọi nơi.
Là gì ?

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

Câu đố 5 :
Nhỏ như cục kẹo.
Dẻo như bánh dầy.
Ở đâu mực dây.
Có em là sạch.
Là gì ?

..........................................................................................
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Chích bông be bé, ngoan và chăm việc.
Chích bông là một cậu chim bé xinh đẹp nhất thế giới loài chim. Hai chân xinh bằng hai 
chiếc tăm. Thế mà cái chân tăm ấy rất nhanh nhẹn, được việc, nhảy cứ liên liến. Hai chiếc 
cánh nhỏ xíu, cánh nhỏ mà xoải nhanh vun vút. Cặp mỏ chích bông tí tẹo bằng hai vỏ 
trấu chắp lại. Thế mà quý lắm đấy. Cặp mỏ tí hon ấy gắp sâu trên lá nhanh thoăn thoắt. 
Nó khéo biết moi những con sâu độc ác nằm bí mật trong hốc đất hay trong thân cây vừng 
mảnh dẻ, ốm yếu.
Chích bông tuy nhỏ bé nhưng ai cũng quý chích bông.  Chẳng những chích bông xinh xắn 
là bạn của trẻ em mà chích bông còn là bạn thân của bà con nông dân, vì chích bông có 
tính chăm nhặt sâu, bắt mồi tránh phá hoại mùa màng và cây cối.

Tô Hoài

Giải nghĩa :
- Tô Hoài là một trong những nhà văn trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Các văn sĩ của 
nhóm này có chung một chiều hướng là ủng hộ và cổ võ cho chữ Quốc ngữ.

- Chim chích bông :  ......................................................................................................................  

- Liên liến :  .....................................................................................................................................  

- Vỏ trấu :  .......................................................................................................................................  

- Xoải :  ............................................................................................................................................

- Hốc đất :  ......................................................................................................................................

Chim chích bông
BÀI HỌC 7 (BẢY)
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- Cây vừng :  ...................................................................................................................................

- Nông dân :  ..................................................................................................................................

- Bắt mồi :  ......................................................................................................................................

- Phá hoại :  .....................................................................................................................................

- Mùa màng :  .................................................................................................................................
- Chăm = chăm chỉ :  ....................................................................................................................

Bài làm : 

A- Trả lời các câu hỏi sau :
1- Gạch dưới những từ vựng diễn tả sự nhỏ bé của chim chích bông (màu xanh dương).
2- Gạch dưới những từ vựng diễn tả sự nhanh nhẹn của chim chích bông (màu đỏ).
3- Tìm và khoanh tròn từ «cậu chim» trong bài. Tác giả sử dụng phương pháp nhân cách 
hoá ( personification) để nâng cao giá trị con chim, xem nó như người.
4- Đây là bài văn miêu tả, được chia thành ba phần. Tìm ý chính của mỗi phần: nhập đề, 
thân bài, kết luận.

5- Tại sao chim chích bông được trẻ em yêu thích ?

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

6- Tại sao chim chích bông là bạn thân của nông dân ?

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

B- Tả một con thú mà em thích. Bài văn sẽ có ba phần: nhập đề, thân bài, kết luận.

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................  
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Một hôm có một con chó tham ăn vào hàng cơm, ngoạm trộm một miếng thịt. Người chủ 
trông thấy vác gậy đuổi theo. Con chó cắm đầu, ba chân bốn cẳng chạy. Khi chạy đã xa, 
đến một cái cầu, nhìn xuống sông nó thấy một con chó khác đang ngoạm miếng thịt to 
hơn.
Con chó tham ăn mới nghĩ : Ta phải cướp miếng thịt của con chó kia mới được. Nghĩ sao 
làm vậy, nó liền nhả ngay miếng thịt ấy ra, nhảy xuống sông để tranh lấy miếng thịt ở dưới 
nước với con chó kia.
Nhưng nào có lấy được !   

Vừa nhảy xuống sông thì bóng nước tan ra, nó vùng vẫy một hồi mà chẳng kiếm được gì. 
Bấy giờ mọi người đổ xô ra cầm gậy đánh nó. 
Miếng thịt bị dòng nước cuốn đi, con chó dùng hết sức đuổi theo cũng không sao lấy lại 
được.
Ôi ! Con chó lấy trộm miếng thịt là có tội. Con chó nhả bỏ miếng thịt lại là khờ dại. Thả 
mồi bắt bóng, bóng bắt chẳng được, mồi kia không còn, chẳng là đáng tiếc lắm sao !
Người ta sống chẳng nên đứng núi này, trông núi nọ ; đã được voi lại đòi tiên. Cái gì đã 
nắm chắc trong tay, ta chẳng nên buông ra mà ôm lấy những cái hão huyền đâu đâu.

(Theo “Con chó và miếng thịt” - Truyện ngụ ngôn Việt Nam – Nguyễn Văn Ngọc)

Giải nghĩa : 

- Ngoạm trộm : ..............................................................................................................................

- Vác gậy : ........................................................................................................................................

- Đâm đầu chạy : ............................................................................................................................

- Nhả ngay :  ...................................................................................................................................

- Bóng : ............................................................................................................................................

Con chó và miếng thịt
BÀI HỌC 8 (TÁM)
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- Dùng hết sức : ..............................................................................................................................

- Hão huyền đâu đâu : ...................................................................................................................

1- Tìm từ phản nghĩa in đậm sau đây :
khôn ngoan, đẩy tới, giữ chặt, nhả, nhảy lên, gần

ngậm ≠ ..........................................................................

xa ≠  ...............................................................................

nhảy xuống ≠ ...............................................................

kéo đi ≠  ........................................................................

khờ dại ≠   ....................................................................

buông ra ≠  ...................................................................

2- Giải nghĩa ba câu tục ngữ trong bài theo nghĩa đen và nghĩa bóng  
(sens propre et sens figuré). 
- Nhìn thấy cái bóng to hơn vật có thật, nên muốn lấy cái bóng. 
-  Nhìn thấy ngọn núi to lớn trước mặt, nhưng không biết là mình cũng đang đứng trên 

ngọn núi  lớn vậy. 
- Tham lam quá đến mất cả lí trí để suy xét đâu là đúng.
- Có con voi là vật quý hiếm rồi mà vẫn muốn có tiên (fée) là nhân vật tưởng tượng. 

Câu tục ngữ Nghĩa đen Nghĩa bóng

Được voi, đòi tiên

Thả mồi, bắt bóng

Đứng núi này, trông núi 
nọ
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Lịch sử

Thời nhà Lý, biên giới phía Nam nước Đại Việt thường bị quân Chiêm Thành quấy nhiểu.
Năm 1068, vua Lý Thánh Tông và đại tướng Lý Thường Kiệt đem 5 vạn quân đánh Chiêm 
Thành. Quân Lý bắt được vua Chiêm là Chế Củ giải về Thăng Long. Chế Củ xin dâng 3 
tỉnh Bố Chính, Địa Lý và Ma Linh để được tha về.
Năm 1075, nhà Tống (bên Trung Hoa) âm mưu xâm chiếm Đại Việt. Nhà Lý xét rằng đánh 
trước có lợi hơn, bèn tấn công Ung Châu, Khâm Châu và Liêm Châu (Quảng Tây). Sau khi 
chiếm được thành Ung Châu, Lý Thường Kiệt rút quân về, mang theo nhiều của cải và một 
số tù binh. Vì nước Đại Việt nhỏ mà thắng được Trung Hoa là nước lớn, nên ca dao có 
câu :

Nực cười châu chấu đá xe
Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng

Năm 1076 - 1077, nhà Tống khởi đại quân - gồm 10 vạn quân, 1 vạn kỵ binh và 20 vạn dân 
phu – tiến xuống phương nam để báo thù. Lý Thường Kiệt lập phòng tuyến tại bờ nam 
sông Như Nguyệt, khiến quân Tống không vượt qua sông được. Một thời gian sau, nhà 
Tống đành phải rút quân về.
Trong trận chiến này, để phấn khởi tinh thần quân lính, Lý Thường Kiệt làm 4 câu thơ, 
cho người lén vào đền Trương Hát bên sông thét ra (như là tiếng thần thánh phán ra) :

Nhà Lý phá Tống bình Chiêm

BÀI HỌC 9 (CHÍN)
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Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm ?
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư !

Tạm dịch :
Sông núi nước Nam vua Nam ở
Rành rành định phận tại sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời

Bài thơ này được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta.

Câu hỏi :
1- Tại sao Lý Thường Kiệt đem quân sang đánh nhà Ung Châu, Khâm Châu và Liêm 

Châu ?

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

2- Viết lại bài thơ của Lý Thường Kiệt, được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của 

nước ta ?

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

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

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

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

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

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

Học thuộc lòng
Sông núi nước Nam vua Nam ở
Rành rành định phận tại sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời
Lý Thường Kiệt
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 quân Lý quân Tống
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Năm 1068 :   Nhà Lý đánh Chiêm Thành, chiếm 3 châu Bố Chính, Địa Lý và Ma Linh.
Năm 1075 :   Nhà Lý đánh Ung Châu, Khâm Châu và Liêm Châu.
Năm 1076 :   Nhà Tống đánh nước Đại Việt.
                       Nhà Lý lập phòng tuyến bên bờ sông Như Nguyệt.
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Địa lí

Đối với người Việt, phong tục thờ cúng tổ tiên  gần như trở thành một thể tôn giáo, được 
gọi nôm na là đạo «Thờ Cúng Ông Bà», chiếm đại đa số trong tổng số hơn 93 triệu dân ta 
(theo thống kê 2016). 

Vì là phong tục, không hệ thống hoá, nên người theo đạo «Thờ Cúng Ông Bà» vẫn có thể 
song song đó, gia nhập một đạo giáo khác.
Phật giáo đến nước ta từ thế kỉ thứ VI, là đạo giáo có tầm ảnh hưởng lớn trong văn hoá 
Việt Nam.

Kế tiếp là Công Giáo, được truyền vào nước ta từ thế kỉ thứ XVI. Hiện nay với hơn bảy 
triệu giáo dân, Việt Nam là quốc gia có tỉ lệ tín đồ Công Giáo xếp thứ ba ở châu Á, sau 
Đông Timor và Phi Luật Tân.

Vào năm 1926, đạo Cao Đài được khai lập tại Việt Nam. Có khoảng 1 triệu tín đồ.
Đạo Hoà Hảo, còn gọi là Phật Giáo Hoà Hảo là một tông phái Phật Giáo, thành lập từ năm 
1939. Ước tính khoảng gần hai triệu tín đồ. Tín đồ Hoà Hảo, cũng như Cao Đài, tập trung 
chủ yếu ở miền Tây Nam phần.

Vào năm 1926, Cao Đài Giáo được khai lập tại Việt Nam, đến nay có khoảng một triệu tín 
đồ.

Tôn giáo

BÀI HỌC 10 (MƯỜI)
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Đạo Hoà Hảo, còn gọi là Phật Giáo Hoà Hảo là một tông phái Phật Giáo, thành lập từ năm 
1939. Ước tính khoảng gần hai triệu tín đồ. Tín đồ Hoà Hảo, cũng như Cao Đài, tập trung 
chủ yếu ở miền Tây Nam phần.

Giải nghĩa :
Phong tục : những hoạt động sinh sống được hình thành và ổn định thành nề nếp, được 
cộng đồng thừa nhận, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Tôn giáo : niềm tin vào siêu nhiên, cùng với những đạo lí, lễ nghi, tục lệ và tổ chức liên 
quan đến niềm tin đó. 
Tỉ lệ : tỉ số các phần của một tổng thể (%)
Hệ thống hoá: sắp xếp những phần tử có tính độc lập và chức năng riêng thành một chuỗi 
tương quan có quy luật nhất định.

Câu hỏi :
1- Kể tên những tôn giáo được nói đến trong bài học.

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

2- Công Giáo ở nước ta có bao nhiêu giáo dân ?

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

3- Công Giáo đến với dân ta từ thế kỉ mấy ?

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

4- Tính theo tỉ lệ dân số, nước ta có số giáo dân đứng hàng thứ mấy ở châu Á ?

..........................................................................................................................................................
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Một ông thầy thuốc già chữa bệnh giỏi có tiếng. Khi ông đau nặng, các học trò đến chầu 
chực, thuốc thang bên cạnh. Ông cố gắng nói rằng : « Ta biết ta sắp chết, nhưng ta có 
nhắm mắt cũng cam lòng. Vì ta có để lại cho đời được ba thầy thuốc rất hay ».
Ông nói đến đây mệt quá phải nghỉ. Các  học trò cố lắng tai nghe, ai cũng nghĩ  bụng, 
trong ba người ấy thế nào cũng có tên mình.
Ông nghỉ rồi lại nói : « Trong ba thầy thuốc ấy hay nhất là thầy Sạch sẽ, thứ nhì là thầy 
Điều độ, thứ ba là thầy Thể dục. Sau khi ta mất, nếu các anh biết theo ba thầy ấy mà chữa 
cho người ta, thì thiên hạ sẽ tránh khỏi được nhiều bệnh tật ».

Giải nghĩa

- thầy thuốc:  ..................................................................................................................................

- đau nặng:  .....................................................................................................................................

- cam lòng:  .....................................................................................................................................

- nghĩ bụng:  ...................................................................................................................................

- lại nói:  ..........................................................................................................................................

- nói lại:  ..........................................................................................................................................

- thiên hạ: .......................................................................................................................................

- bệnh tật:  ......................................................................................................................................

- nói thều thào:  ..............................................................................................................................

- săn sóc:  ........................................................................................................................................

- nói thì thầm:  ...............................................................................................................................

- điều độ:  ........................................................................................................................................

Ba thầy thuốc giỏi
BÀI HỌC 11 (MƯỜI MỘT)
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Bài làm :

1- Kể tên ba thầy thuốc giỏi trong bài học.
..........................................................................................................................................................

2- Nếu em là thầy thuốc thì em sẽ giải nghĩa ra sao để mọi người hiểu phải sống như thế 
nào mới tránh được bệnh tật. Làm ba câu và tìm cách sử dụng các câu phức tạp.

Câu phức tạp chỉ điều kiện hoặc thời gian : 
- Nếu...( mệnh đề phụ)...thì ...(mệnh đề chính)
- Khi nào ...

Các câu mẫu :
- Nếu anh hút thuốc nhiều quá thì anh sẽ bị ung thư.
- Nếu anh chạy bộ mỗi ngày thì anh tránh được bệnh tim
- Khi nào nhà dơ thì em phải quét nhà.

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

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

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

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

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

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

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

Trích Quốc văn Giáo khoa thư
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BÀI HỌC 12 (MƯỜI HAI)

Hoa mai trắng

Hoa mai thật có vẻ đẹp thanh tao.
Hoa năm cánh nhỏ, xinh xắn, trắng phau, gốc và cành khúc khuỷu. Hoa mai thường nở 
đều một loạt. Nếu được ánh nắng cuối đông soi rọi vào cây mai đương nở hoa thì trông có 
vẻ trong trắng vô ngần, bắt ta phải liên tưởng đến tuyết sạch giá trong.
Nếu được hương sắc thì hoa mai sẽ thật là một danh hoa. Hoa mai nở độ mười lăm ngày 
thì tàn. Mà cánh hoa rụng cũng thật là có ý nghĩa. Chỉ một cơn gió thoảng qua cũng đủ 
làm cho bao nhiêu cánh hoa trắng, rất nhẹ nhàng êm ái, bay theo gió là là rơi xuống đất.
Chừng như hoa mai đã nở thì cố giữ được tấm thân trong trắng mà lúc phải tàn thì coi cái 
chết như không.

Theo Thụy Chi

Giải nghĩa :

- đẹp thanh tao :  ...........................................................................................................................

- trắng phau :  .................................................................................................................................

- khúc khuỷu :  ...............................................................................................................................

- đương :  .........................................................................................................................................

- nở :  ...............................................................................................................................................

- trong trắng vô ngần :  .................................................................................................................

- liên tưởng :  ..................................................................................................................................

- hương sắc :  ..................................................................................................................................

- gió thoảng :  .................................................................................................................................

- chừng như :  .................................................................................................................................

- rụng :  ...........................................................................................................................................

- tàn :  ..............................................................................................................................................
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Bài làm :

1- Điền sơ đồ với các bộ phận của bông hoa : cánh  hoa, nhị (nhuỵ) hoa, đài hoa, phấn hoa, 
cuống hoa.

2- Tả một cây hoa mà em thích.

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

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

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

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

Câu hỏi :

Hoa mai được tả ra sao? (hình dáng bông hoa như thế nào?

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

Hoa mai nở vào mùa nào trong năm ?

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

Hoa mai có hương thơm không ?

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

Tìm ba phần chính của bài học (nhập đề, thân bài, kết luận) và ý nghĩa của từng phần.
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Người ta có hai mắt. 
Mắt gồm có lòng trắng và lòng đen. Giữa lòng đen có con ngươi. Mắt có thể  đưa qua đưa 
lại dễ dàng. Ngoài mắt có hàng lông mi và lông mày để giữ cho mắt khỏi vướng bụi hoặc bị 
mồ hôi làm bẩn.
Mắt dùng để trông. Nhờ có mắt, em mới nhìn được nét mặt  những người thân yêu. Nhờ 
có mắt, em mới trông thấy phong cảnh tươi đẹp của thiên nhiên, mới xem được tranh ảnh 
và đọc được sách báo…
Mắt thật đáng quý. Em phải biết giữ gìn đôi mắt. Hằng ngày, em rửa mặt bằng nước sạch 
với khăn cá nhân. Khi tay bẩn, em không dụi lên mắt. Lúc đọc sách, em không để sách quá 
gần.

Trích QVGKT

Giải nghĩa :

- lòng trắng :  ..................................................................................................................................

- lòng đen :  .....................................................................................................................................

- con ngươi :  ..................................................................................................................................

- lông mi :  .......................................................................................................................................

- lông mày :  ....................................................................................................................................

- trông :  ..........................................................................................................................................

Đôi mắt
BÀI HỌC 13 (MƯỜI BA)



 Ngày................. tháng.................. năm .................. 

TNTT Việt Nam tại Pháp 37

Làm năm câu theo câu mẫu và sử dụng các động từ sau : xem, trông, nhìn, nhìn ra = nhìn 
thấy, ngắm nhìn, quan sát, chiêm ngưỡng.

Câu mẫu : 
Trong phòng thí nghiệm, tôi dùng mắt và kính hiển vi để quan sát hồng huyết cầu trong 
máu.

1-  .....................................................................................................................................................  

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

2-  .....................................................................................................................................................

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

3-  .....................................................................................................................................................

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

4-  .....................................................................................................................................................

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

5-  .....................................................................................................................................................

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

Bài làm :
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Lịch sử

Lý Thường Kiệt là một danh tướng đời nhà Lý, trải qua 3 đời vua (Lý Thái Tông, Lý Thánh 
Tông, Lý Nhân Tông) đều được trọng dụng và yêu mến không ai bằng.
Năm 1075, nghe tin nhà Tống (bên Trung Hoa) sửa soạn binh lương để đánh nước ta, Lý 
Thường Kiệt cùng tướng Tôn Đản chia quân ra làm hai ngả đánh thành Ung Châu, Khâm 
Châu và Liêm Châu. Sau khi chiến thắng, ông cho lịnh rút quân về nước phòng thủ.
Năm 1076, quân Tống sang đánh báo thù. Lý Thường Kiệt đặt phòng tuyến trên bờ sông 
Như Nguyệt, sợ quân sĩ ngã lòng ông đặt bài thơ bằng chữ Hán được dịch ra như sau :

Sông núi nước Nam vua Nam ở
Rành rành định phận tại sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời

Quân ta nghe được 4 câu thơ lấy làm phấn khởi, liều chết đánh giặc. Quân Tống đánh mãi 
không được đành phải rút quân về.

Danh tướng Lý Thường Kiệt 
(1019-1105)

BÀI HỌC 14 (MƯỜI BỐN)
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Cuối năm 1103, Lý Thường Kiệt xin vua Lý Nhân Tông cho phép ông đem quân dẹp loạn 
Lý Giác ở Diễn Châu (nay thuộc tỉnh Nghệ An), lúc đó ông đã 84 tuổi. Lý Giác thua chạy 
sang Chiêm Thành.
Năm 1104, nghe lời Lý Giác, quân Chiêm Thành sang đánh chiếm lại ba châu đã dâng nhà 
Lý năm 1068 là Bố Chính, Ma Linh và Địa Lý (nay là tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị). Lý 
Thường Kiệt lại mang quân đánh dẹp khiến quân Chiêm Thành thua và phải trả lại ba 
châu trên. Ông kéo binh về nước được một năm sau thì mất, thọ được 86 tuổi.

Giải nghĩa :

- danh tướng:  ................................................................................................................................

- sửa soạn binh lương: ..................................................................................................................

- phòng thủ:  ...................................................................................................................................

- phấn khởi:  ...................................................................................................................................

- liều chết:  ......................................................................................................................................

- dẹp loạn:  ......................................................................................................................................

1- Nhà Tống thuộc nước nào ?

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

2- Nước Chiêm nằm ở vị trí nào so với nước ta ?

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

3- Năm 1075, Lý Thường Kiệt cùng Tôn Đản đánh quân Tống, lúc đó Lý Thường Kiệt bao 

nhiêu tuổi ?

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

4- Ai là người nổi loạn chống nhà Lý ?

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

5- Kể ba trận đánh lớn của Lý Thường Kiệt theo thứ tự thời gian.

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

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

Bài làm :
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Bản đồ nam tiến



 Ngày................. tháng.................. năm .................. 

TNTT Việt Nam tại Pháp 41



TNTT Việt Nam tại Pháp42

Việt ngữ  n Nghĩa sĩ - cấp VII
BÀI HỌC 14 (MƯỜI BỐN)
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Phụ lục 
Giải thích từ vựng

Viết tắt: dt: danh từ - tt: tính từ - đt: động từ - trt: trạng từ - tng: tục ngữ

A
Anh ngữ : dt. tiếng anh, ngôn ngữ ( tiếng nói) của người Anh.
Ăn lót dạ (bữa) : đt. ăn chút ít cho đỡ đói – une collation, un goûter.

B
(bắt) mồi : dt. 1- thức ăn dùng nhử để bắt loài vật -appât ; 2- vật bị bắt giữ - proie.
Bệnh tật : dt. bệnh và tật – maladie et handicap.
Bóng : dt. hình dáng không có thật của  1 vật - ombre, image.
Bổng : tt. (giọng) cao.
Bữa điểm tâm : dt. bữa ăn sáng.

C
Cam lòng : đt. chấp nhận và chịu đựng – se résigner.
Cây vừng : dt. cây mè – sésame.
Con đò : dt. con thuyền được dùng để chuyên chở người và hành lí qua sông - 
barque ou bateau.
Con ngươi : dt. tinh thể của mắt, có khả năng hội tụ ánh sáng – cristallin.
Cơ sở : dt. nền tảng – base.

CH
Chim chích bông : dt. le roitelet.
Chìm : = đắm, đt.  hạ xuống khỏi mặt nước - couler, naufrager.
Chính thức : hợp cách thức ấn định ; được chính quyền thừa nhận – officiciel.

Chủ từ : dt. tiếng giữ vai chủ trong một câu ( phrase) hay một mệnh đề ( 
proposition) – sujet.
Thí dụ : cái bàn này hư rồi. cái bàn là chủ từ của câu này. 
Chuẩn bị : đt. sửa soạn sẵn.
Chữ  Khoa Đẩu : dt. một loại chữ viết có hình dạng giống con nòng nọc.
Chữ Nôm : dt.chữ tiếng Việt, giống chữ Hán, là loại chữ khối vuông.
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Chừng như : đt. dường như – il semble que

D
Danh từ : dt. tiếng gọi sự vật trong ngữ pháp – nom.
Thí dụ : sách, vở, chó, mèo.. là các danh từ.
Danh tướng : dt. tướng giỏi, nổi tiếng.
Dẹp loạn : đt. dẹp giặc – réprimer une révolte, battre l’ennemi.
Du dương : (giọng),tt. thâm trầm – harmonieux, mélodieux. Tiếng đàn du dương.
Dùng hết sức : đt.sử dụng tất cả sức lực có được.

Đ
Đáng tiếc : rất tiếc – regretable.
- Thật đáng tiếc : c’est dommage !
Đào tạo nhân tài : đt. đào luyện, rèn đúc, gầy dựng nên người giỏi.
Đau nặng : đt. bị bệnh nặng.
Đâm đầu chạy : đt. chạy cuống quýt không ngẩng mặt để nhìn về phía trước.
(Đẹp) thanh tao : tt. lịch sự, dịu dàng.
Địa cầu : dt. Trái đất, hành tinh thứ ba của hệ Mặt Trời.
Địa lý = địa lí : dt. hình thể mặt đất, hiện tượng tự nhiên trên mặt đất.
- Địa lí học : dt.môn học nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên trên mặt đất, các 
sự liên hệ giữa mặt đất và đời sống các sinh vật, sự phân chia thành nhiều nước.. 
-  Géographie.
Điều độ : trt. có chừng mực – modéré.
Động từ : dt. tiếng bày tỏ động tác trong một câu – verbe.

Đô : = kinh đô dt. – cité impériale.
Đức độ : tt. đức hạnh và độ lượng.
- đức hạnh : đạo đức và hạnh kiểm.
- độ lượng : 1- giờ ăn và mức độ phải ăn (ăn uống độ lượng) ; 2- lòng rộng rãi, 
tha thứ.
Đương : đang.

GI
Gió thoảng : dt. cơn gió rất nhẹ.
Giới từ : dt. trong câu, tiếng xen vô giữa để giới thiệu túc từ, gián tiếp túc từ hoặc 
mệnh đề - préposition, conjonction.
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H
Hão huyền đâu đâu : tt. không có thật, tưởng tượng.
Hóa học : dt. môn học nghiên cứu cách cấu tạo các thể đơn ( nguyên tử : atome, 
Phân tử : molécule) và sự thay đổi tính chất của chúng – Chimie.
Hốc đất : dt. lỗ nhỏ trong đất.
Hương sắc : dt. hương thơm và sắc đẹp.

K
Kí tự : = ký tự, dt. ghi chữ bằng dấu hiệu.
Kí âm : = ký âm: dt. ghi giọng bằng dấu hiệu thông dụng cả thế giới.

KH
Khoa học : dt. bao gồm các môn toán, lí, hoá, vạn vật.
Khoa học kĩ thuật : dt. tài nghệ chuyên môn có phương pháp, có tổ chức.
Không sao : đt. không thể nào (khác với “ không sao đâu ” : ce n’est rien)
Khúc khuỷu : tt. (đường) quanh co.

L
Lại nói : đt. nói tiếp. Phân biệt với ‘nói lại’ : lập lại – répéter.
Lên ngôi : = làm vua - accéder au trône.
- nhường ngôi : để người khác làm vua thế cho mình - céder son trône.
- được tôn lên ngôi vua : être proclamé comme roi
Liên liến : trt. nhanh và liên tục.
Liên tưởng : đt. làm nghĩ đến.
Liều chết : đt. thí mạng, không sợ chết – risquer sa vie.
Lĩnh vực : = lãnh vực, dt.1- khu vực thuộc chủ quyền của một người ; 2- phạm 
vi, công việc riêng một giới - domaine
Lòng đen : = tròng đen, dt. phần tròn ở giữa mắt – iris.
Lòng trắng : = tròng trắng, dt. vòng bao chung quanh tròng đen của con mắt.
Lông mi : = lông nheo, dt. lông mọc ở mí mắt.
Lông mày : dt. đám lông mọc thành hàng dài trên mắt.

M
Mùa màng : dt. thời kì riêng cho những sự vật trong năm ; ở đây chỉ mùa gặt hái 
– récolte
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N
Nở (hoa) : đt. cánh  mở ra.
(Nói) thều thào : đt. nói nhỏ và khó nghe vì không còn sức.
(Nói) thì thầm : đt. nói  rất nhỏ.
Nổi tiếng : dt. nổi danh, có tiếng, đồn dậy xa gần – célèbre.
Nông dân : dt. người trồng trọt – agriculteur.
- nông nghiệp : agriculture.
Nước chiếu lại : hiện tượng phản chiếu của mặt nước (réflexion).

NG
Nghĩ bụng : đt. nghĩ thầm.
Ngoạm trộm : đt. ngậm lén vật gì trong mõm.
Ngôn ngữ : dt. tiếng nói.
Người lái đò : dt. người điều khiển một con thuyền - batelier.             

NH
Nhà khoa học = khoa học gia : dt. tiếng chỉ người biết về khoa học.
Nhả ngay : đt. há mõm để làm rớt xuống ngay lập tức.
Nho học : dt. nền học đạo Nho (đạo của Khổng tử), chữ Nho ( chữ Hán, chữ 
Hoa).

PH
Phá hoại : đt. làm tan nát đổ vỡ những công trình hoặc công cuộc – détruire.
Phấn khởi : đt. giục (bảo nhau) cho hăng hái – s’enthousiasmer.
Phát triển : đt. mở rộng thêm ra – se développer.
Phim : dt. cuộn giấy nhựa dùng chụp ảnh hoặc quay hình ảnh rồi chiếu lên màn 
ảnh – film.
- Phim khoa học giả tưởng : film de sciences-fiction.
- Phim tình cảm : film sentimental.
- Phim kiếm hiệp : feuilleton des arts martiaux. 
- Phim gián điệp : film policier.
Phòng thủ: đt. giữ gìn và ngăn chống – se défendre.

Q
Quá trình : dt. chuỗi thời gian.
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R
Rụng : (thực vật): đt. lìa cành, rơi xuống đất.

S
Săn sóc :  đt. chăm nom, lo lắng cho mọi việc – prendre soin.
Sinh vật học : = vạn vật học, môn học nghiên cứu các loài được sinh ra, lớn lên 
rồi chết ( être vivant) như con người, thú vật, thực vật.. - SVT (sciences de la vie 
et de la terre).
Song hành : đt. đi cùng, đi song song.
Sử học : = lịch sử, dt. môn học nghiên cứu về sử kí – Histoire.
- Sử kí = sử ký : sách lịch sử.
- Sử địa : hai môn học sử kí và địa lí gọi tắt.
Sửa soạn binh lương: đt. chiêu mộ, chuẩn bị số quân lính và lương thực.

T
Tài năng : dt. tài giỏi, làm được việc.
Tàn : (hoa) đt.  héo, mất màu sắc, suy mòn.
Túc từ : = đối từ, dt. tiếng bổ nghĩa cho động từ trong câu, trong văn phạm – 
complément.
- gián tiếp túc từ : COI, thường đứng sau giới từ « cho »
- trực tiếp túc từ : COD.
Từ : dt. đơn vị nhỏ nhất để cấu tạo nên câu.

TH
Thành : = dt. thành phố. 
Thầy thuốc : dt. người dùng các loại lá cây để chữa bệnh.
Thể dục : dt. cách luyện tập cho thân thể nở nang và thêm sức mạnh – sport, EPS
- Thể thao : sport ‘collectif ’.
Thiên hạ : dt.mọi người.

TR
Trạng từ : dt. tiếng chỉ tình trạng hay tính cách sự việc, thường đi kèm với động 
từ hay tĩnh từ - adverbe. 
Trắng phau : tt. rất trắng.
Trầm : (giọng) thấp.
Trong trắng vô ngần : tinh khiết, không gì có thể so sánh được.
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Trông : đt. nhìn, xem.
Trường học : dt. nhà dạy học chữ hoặc nghề.
- trường tiểu học: primaire
- trường trung học: secondaire. 
- trường đại  học: trường dành cho học sinh đã có tú tài - université.
- trường phổ thông cơ sở : gồm các lớp 6, 7, 8, 9 ( từ đệ lục đến đệ tam (de la 
sixième à la troisième) – collège.
- trường phổ thông trung học : gồm các lớp 10, 11, 12 ( đệ nhị, đệ nhất cấp, đệ 
nhị cấp) – lycée.

V
Vác gậy : đt. cầm 1 cây gậy trên vai.
Văn học : dt. sự học hỏi về chữ nghĩa, nghiên cứu về văn chương – Littérature.
- Văn nghệ: văn chương và nghệ thuật : ca, vũ, nhạc, kịch..
- Văn phạm: = ngữ pháp, mẹo luật nói và viết, môn học dạy cho ta nói và viết một 
ngôn ngữ theo đúng tinh thần của dân tộc có ngôn ngữ đó.
Vật lý = vật lí : dt. gốc phát sinh và lẽ biến hoá của mọi vật thể. 
- Môn vật lí : = vật lí học, môn học nghiên cứu về tính chất, sinh hoạt và biến hoá 
của vật thể - Physique.
- Lí hoá : hai môn học vật lí và hoá học gọi tắt.
Vỏ trấu: dt. phần ngoài của hạt lúa, bao bọc hạt gạo.

X
Xoải : đt. (cánh) dang rộng cánh bay.
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Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Pháp
Đoàn Kitô Vua – Paris 

10 Điều Tâm Niệm Thiếu Nhi

1  Thiếu Nhi mỗi sáng dâng ngày, 
điểm tô đời sống hương bay nguyện cầu. 

2  Thiếu Nhi Thánh Thể nhiệm mầu,  
tôn sùng rước lễ, nhà chầu viếng thăm. 

3  Thiếu Nhi Thánh Giá Chúa nằm,  
nhìn lên phấn khởi chuyên cần hy sinh. 

4  Thiếu Nhi nhờ Mẹ đinh ninh,  
quyết làm gương sáng xứng danh tông đồ. 

5  Thiếu Nhi mọi việc nhỏ to,  
tinh thần vâng phục chuyên lo đậm đà.

6  Thiếu Nhi đằm thắm nết na,  
nói năng hành động nõn nà trắng trong.

7  Thiếu Nhi bác ái một lòng,  
tim luôn quảng đại mới mong giúp người.

8  Thiếu Nhi ngay thẳng trọn đời,  
nói làm đúng mực người người tin yêu.

9  Thiếu Nhi dù khó trăm chiều,  
chu toàn bổn phận mọi điều chăm chuyên.

10  Thiếu Nhi thực hiện hoa thiêng,  
chép ghi mỗi tối cộng biên mỗi tuần.


