
Câu hỏi :

1- Tìm điểm đặc biệt của thành phố Hà Nội.
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2. Thành phố Hà Nội thuộc miền nào của Việt Nam ?
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.............................................................................................................................................

3. Kể hai di tích lịch sử ở thành phố Hà Nội.
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4. Kể hai công trình kiến trúc (xây cất) ở thành phố Hà Nội.
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5. Khu phố xưa của Hà Nội có điểm nổi bật nào?
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.............................................................................................................................................
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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 :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
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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.
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Việt ngữ  n Nghĩa sĩ - cấp IX
BÀI HỌC 1 (MỘT)

TNTT Việt Nam tại Pháp6

Thành phố Hà Nội
Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam. Trước đây, Hà Nội mang tên là Thăng 
Long, là kinh đô của các triều vua Lý, Trần, Lê...
Là trung tâm chính trị và văn hoá của Việt Nam, Hà Nội có nhiều di tích lịch 
sử như : di tích thành Cổ Loa, đền thờ hai bà Trưng, đền thờ Trần Hưng Đạo, 
trường Quốc Tử Giám - trường đại học đầu tiên của Việt Nam, có bia ghi danh 
các vị tiến sĩ. Hà Nội có các thắng cảnh như chùa Một Cột, hồ Hoàn Kiếm được 
nhiều người đến thăm viếng. Ngoài ra, Hà Nội còn có một khu phố xưa gồm 36 
phố phường nhỏ hẹp như : phố hàng Giấy, phố hàng Nón, phố hàng Bạc v.v...

Ngày nay bên cạnh các công trình kiến trúc lớn mang sắc thái Âu châu như Nhà 
hát lớn, nhà Đấu Xảo và Nhà thờ Lớn (được ví như nhà thờ Đức Bà Paris thu 
nhỏ) của thời thuộc địa, rất nhiều cao ốc và khách sạn lớn được mọc lên, mang 
lại cho thành phố Hà Nội một dáng vẻ hiện đại hơn.

Dân số Hà Nội hiện nay tính theo năm 2019 có khoảng trên 8 triệu người, đứng 
thứ 2 trên cả nước.

Hồ Hoàn Kiếm



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

TNTT Việt Nam tại Pháp 7

Trường Quốc Tử GiámNhà Thờ Chính Tòa

Câu hỏi :

1- Tìm điểm đặc biệt của thành phố Hà Nội.

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

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

2. Thành phố Hà Nội thuộc miền nào của Việt Nam ?

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

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

3. Kể hai di tích lịch sử ở thành phố Hà Nội.

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

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

4. Kể hai công trình kiến trúc (xây cất) ở thành phố Hà Nội.

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

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

5. Khu phố xưa của Hà Nội có điểm nổi bật nào ?

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

.............................................................................................................................................
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BÀI HỌC 2 (HAI)

Chị đã đến Văn Miếu chưa ? 
Chưa, tôi chưa bao giờ đến. Còn anh ?
Tôi đã đến hai lần rồi.
Vậy sao ! Anh đi với ai ?
Tôi chẳng đi với ai. Tôi đi một mình thôi.
Anh đến đó bằng cách nào ? 
Tôi lấy xe  buýt.
Anh thấy nơi đó như thế nào ?
Văn Miếu là nơi cổ kính và trang nghiêm.

Bài làm ứng dụng :

Từng cặp hai người viết lại bài đối thoại. Lựa chọn và thay đổi những từ in màu 
xanh : 
(có thể đổi tên cho thích hợp)
- chùa Một Cột ; hồ Hoàn Kiếm ; thành Cổ Loa…
- Tôi mò đường và đi bộ ; Tôi lấy xe tắc xi ; Tôi đi xe đạp….
- nhỏ / to ; xấu / đẹp / thơ mộng ; ồn ào / yên tịnh ; hiện đại / cổ kính / trang 
nghiêm….

Đối thoại -  Hỏi ý kiến
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.............................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biển Việt Nam thuộc Thái Bình Dương và được gọi là biển Đông vì nằm về phía 
đông của nước Việt Nam. Bờ biển Việt Nam dài khoảng 3 260km.
Biển Việt Nam có khoảng 4 000 đảo lớn, nhỏ như đảo Phú Quốc, đảo Côn Sơn, 
đảo Phú Quý, hòn Trống Mái, đảo Bạch Long Vĩ, cù lao Chàm, quần đảo Hoàng 
Sa, quần đảo Trường Sa,...
Từ Bắc xuống Nam, bờ biển Việt Nam có nhiều hải cảng cho tàu bè ra vào như 
hải cảng (ở thành phố) Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn và quân  cảng  
Cam Ranh.
Bờ biển Việt Nam có nhiều bãi biển rất đẹp như : bãi biển Đồ Sơn, Sầm Sơn, Lăng 
Cô, Sa Quỳnh, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Long Hải,... Các bãi biển thu hút 
rất nhiều du khách vì không có sóng lớn, nước biển trong xanh, ấm áp, bãi cát 
mịn, nắng chan hoà.
Việt Nam còn nổi tiếng với vịnh Hạ Long, như một kỳ quan của thế giới với các 
hang động thạch nhũ lóng lánh, có thuyền đưa du khách vào xem bên trong được.

Câu hỏi :

1- biển Việt Nam thuộc đại dương nào ?

..........................................................................................................................................................
2- Đảo phú quốc nằm ở đâu ?

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

Biển Việt Nam

BÀI HỌC 3 (BA)
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3- kể tên và đánh dấu trên bản đồ ba bãi biển. 

.......................................................................................................................................................
4- Việt Nam có bao nhiêu hải cảng lớn ? Kế tên.

.......................................................................................................................................................
5- Vịnh Hạ Long thuộc miền nào của nước Việt Nam ?

.......................................................................................................................................................
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Một ông lão làm ruộng, có bốn người con trai. Một hôm, ông gọi cả bốn người 
lại trước một cái bàn, trên để một bó đũa và một túi bạc. Ông bảo :
- Hễ đứa nào bẻ gãy được bó đũa này, thì ta cho túi bạc.
Bốn người con, mỗi người thử một lượt, không ai bẻ được. 
Ông già bèn cởi bó đũa ra, bẻ từng chiếc một, thì bẻ gãy như chơi. 
Các con nói rằng :
- Nếu bẻ từng cái một thì chẳng khó gì.
Người cha bảo rằng : 
- Này các con, như thế thì các con biết rằng : muốn có sức mạnh thì phải hợp 
quần. Khi ta chết rồi, thì các con phải nhớ đến chuyện bó đũa này. Các con phải 
thương yêu nhau, đùm bọc lấy nhau, thì mới đủ thế lực mà đối với người ngoài.

Giải nghĩa :
- Túi bạc :  .........................................................................................................................
- Thử một lượt :  ...............................................................................................................
- Hợp quần :  ....................................................................................................................
- Sức mạnh :  ....................................................................................................................
Đại ý : Muốn có sức mạnh thì phải đoàn kết.

Câu hỏi : 
1- Gia đình ông  lão có mấy người con ?
............................................................................................................................................
2- Người cha nói gì với các con ?
............................................................................................................................................
3- Tại sao không ai bẻ gẫy được bó đũa ?
............................................................................................................................................
4- Câu chuyện này có ý khuyên ta điều gì ?
............................................................................................................................................

Anh em phải đùm bọc nhau

BÀI HỌC 4 (BỐN)
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Bài tập : viết lại và thêm dấu

Bàn Tay
Ban tay em năm ngon.
Co ngon ngăn, ngon dai. 
Như anh em môt nha. 
Co ke hơn ngươi kem. 
Nhưng cung môt me cha. 
Phai thương yêu đoan kêt. 
Mơi thât la khôn ngoan.

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................
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Cha tuyên bố hùng hồn :
− Ngày đầu năm là ngày quyết định những việc to tát. Năm nay, cha hứa sẽ sơn 
lại tường của tất cả các phòng trong nhà mình.
Mẹ reo lên :
− Tuyệt vời ! Nếu vậy thì em sẽ để anh xem ti vi, coi bóng đá mà không cằn 
nhằn gì hết.
Bà đồng tình với mọi người và bảo :
− Bà hứa tuần nào cũng làm khoai tây chiên cho Dũng và cả nhà ăn... và sẽ  bớt 
các  món có rau, củ đi. Bà làm ít nhất một tuần một lần.
Thanh Dũng mừng quá, góp ý :
− Hết xẩy, con cào cào nhẩy ! Vậy thì con cũng hứa sẽ không nói bậy nữa!
Ờ... ờ... con hứa sẽ bỏ dần dần ...
Thanh Vân cũng tham dự :
− Còn em thì sẽ không châm chọc anh Dũng nữa …
……………………………Thinh lặng ………………………
Cả nhà nhìn ông, chờ đợi …
Bà hỏi ông : 
− Thế còn ông, ông hứa điều gì nào?
Ông xoa đầu,  vừa cười vừa đáp :
− Ờ, ờ, ông hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ là... nhắc nhở mọi người khi có ai quên 
không giữ lời hứa !

(Trích 365 truyện ông kể cháu nghe − Jacquelin Bovy
Phạm Toàn dịch)

Những quyết định đẹp đẽ

BÀI HỌC 5 (NĂM)
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Bài làm :

1) Mỗi học sinh tự đọc thầm.

2) Giải nghĩa những từ in đậm. 

3) Phân biệt rau, củ. Học sinh cho thí dụ (rau là lá cây, củ là thực vật đào dưới đất)

4) « vừa cười vừa đáp ». 

Tìm các cặp động từ tương ứng để làm câu với thành ngữ : « vừa….vừa… »

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

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

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

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

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

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

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

Nước Việt Nam được chia làm ba miền: Bắc, Trung, Nam và có một mạng lưới sông 
ngòi dày đặc (2.360 con sông dài trên 10 km).  Hai sông lớn nhất là sông Hồng và 
sông Mê Kông tạo nên hai vùng đồng bằng rộng lớn và phì nhiêu cho hai miền Nam 
Bắc. Dưới đây là những con sông lớn đặc trưng cho 3 miền đất nước :
 
1)  Miền Bắc, sông Hồng phát nguồn từ Trung Quốc, chảy vào nước ta với nhiều 
nhánh khác nhau và khi chảy gần đến Hà Nội, các nhánh sông hợp lại thành một 
dòng. Vì chứa nhiều phù sa làm cho nước sông có màu đỏ nhạt nên được gọi là sông 
Hồng. Ngoài ra còn có sông Thái Bình gồm ba con sông hợp lại (ở Phả Lại ) là sông 
Cầu, sông Thương, sông Lục Nam.
Đặc biệt là sông Bạch Đằng, nổi danh vì có ba chiến thắng làm vẻ vang dân tộc 
(năm 938 Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán, năm 981 vua Lê Đại Hành đánh 
thắng quân Tống và năm 1288 Trần Hưng Đạo chiến thắng quân Nguyên).
 
2) Miền Trung, các con sông đều bắt nguồn từ dãy Trường Sơn và đổ ra biển Đông.
Quen thuộc nhất là sông Hương, chảy qua thành phố Huế với cây cầu Trường Tiền 
nổi tiếng trong thi ca và hội hoạ.
Sông Mã chảy qua Thanh Hoá. Đây là sông có đồng bằng rộng nhất miền Trung.
Hai con sông được ghi vào lịch sử vì đã từng được chọn để chia đôi đất nước : Sông 
Gianh trong thời Trịnh Nguyễn phân tranh và Sông Bến Hải, nằm trên vĩ tuyến 17, 
ranh giới của hai miền Nam-Bắc (1954-1975).

Sông ngòi Việt Nam

BÀI HỌC 6 (SÁU)
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3) Và miền Nam, sông Mê Kông là một trong những con sông dài nhất trên thế 
giới, bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy qua Lào, Myanma (Miến Điện), Thái Lan và 
Campuchia. Đến miền Tây Nam nước ta thì được chia thành hai nhánh là Tiền 
giang và Hậu giang, rồi chảy ra biển Đông theo chín nhánh sông ví như chín con 
rồng. Vì thế được gọi là sông Cửu Long. (Cửu = chín, Long = Rồng) 
Ở miền Đông Nam bộ có sông Đồng Nai, sông Thị Vải, sông Bé. Sông Sài Gòn 
là một nhánh sông Đồng Nai chảy qua thành phố Sài Gòn. Sông Thị Vải là nơi tập 
trung các cảng chính của miền Nam.Sông Bé và sông Đồng Nai có sức chứa lượng 
thuỷ năng dồi dào ( như thuỷ điện Trị An,thuỷ điện Thác Mơ, thuỷ điện Srok Phu 
Miêng, v.v...)

Bài làm :

Chia nhóm ra để 
viết và làm chung 
một bài thuyết trần 
ngắn (mini-exposé)
nói về sông ngòi của 
từng miền. Cần giải 
nghĩa với bản đồ.
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Xin chào, tôi tên là Tú. Tôi đang là sinh viên trường đại học Y - Hà Nội. Sở thích 
của tôi là nghe nhạc, và chơi thể thao. Tôi rất thích chơi bóng đá và bơi. Tôi 
thường chơi bóng đá với bạn và đi bơi vào thứ bảy, chủ nhật. Tôi cũng rất thích 
các buổi trình diễn của các ca sĩ nhạc trẻ. Các anh chị ấy nhảy giỏi và  hát hay 
lắm.
Gia đình của tôi có bảy người : ông nội, bố, mẹ, chị Thu, chị Xuân, cháu Ly và 
tôi. Bố tôi là bác sĩ và mẹ tôi là y tá. Tuần này bố mẹ tôi không đi làm, bố mẹ tôi 
ở nhà nghỉ. Ông nội của tôi năm nay đã 70 tuổi, ông rất vui tính. Ông rất thích 
đọc sách và đi bơi với tôi. Hai chị của tôi rất đẹp. Chị Xuân 25 tuổi và chị Thu 
29 tuôi. Chị Thu là giáo viên và chị Xuân là công nhân.
Chị Thu đã lấy chồng và có một con gái. Cháu tên là Ly, rất dễ thương. Gia đình 
chị ở căn hộ cùng tầng với chúng tôi. Chị Xuân chưa lấy chồng nhưng đã có bạn 
trai. Anh ấy là kỹ sư điện tử. Năm sau anh và chị ấy sẽ làm đám cưới.
Gia đình tôi thường thức dậy lúc 6 giờ sáng. Bố tôi, tôi và ông nội chạy bộ, mẹ và 
các chị làm món ăn sáng. Sau đó gia đình chúng tôi ăn sáng rồi tôi đến trường, 
chị Xuân và chị Thu đi làm. Buổi trưa, tôi ăn cơm với gia đình nhưng chị Xuân 
và chị Thu không ăn cơm ở nhà. Buổi tối, các chị ấy thường về nhà lúc 6 giờ tối. 
Chúng tôi ăn tối, xem ti vi và chơi với cháu Ly. Tôi thường về phòng lúc 9 giờ 
tối, đọc sách và làm bài. Tôi đi ngủ lúc 12 giờ đêm.

A- Hãy chọn 1 câu trả lời thích hợp cho mỗi câu hỏi. Viết câu trả lời em đã 
lựa chọn

Giới thiệu gia đình

BÀI HỌC 7 (BẢY)

1-Sở thích của Tú là gì ?
a) Sở thích của bạn ấy là chơi đàn.
b) Bạn ấy thích nghe nhạc, chơi thể thao
c) Tú thích bơi và đọc sách.

2- Tú thích chơi môn thể thao nào ?
a) Tú thích chơi bóng chuyền.
b) Bạn ấy thích chơi bóng đá và bơi
c) Tú thích chơi bơi và bóng đá
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3- Người chị thứ hai của Tú tên là gì ?
a) Chị ấy tên là Xuân.
b) Chị ấy tên là Thu.
c) Các chị ấy tên là Thu và Xuân

4- Bố mẹ Tú có đi làm tuần này không ?
a) Không, bố mẹ bạn ấy ở nhà.
b) Không, bố mẹ bạn ấy đi làm.
c) Bây giờ, bố mẹ tôi ở nhà.

5- Ông nội Tú thích làm gì ?
a)  Ông thích đi bơi với tôi và đọc sách.
b) Ông rất vui tính.
c)  Ông thích đi bơi với Tú và đọc sách.

6- Tại sao Tú thích các ca sĩ nhạc pop ?
a)  Vì các anh ấy nhảy giỏi và hát hay.
b)  Tại sao các anh ấy nhảy giỏi và hát rất 
hay.
c)  Vì chúng anh ấy rất nhảy giỏi và hát 
rất hay.

7- Bạn trai của chị Xuân làm nghề gì ?
a) Chị Xuân là công nhân.
b)  Anh ấy là kĩ sư.

c)  Anh ấy làm kĩ sư.
d) Anh ấy là bác sĩ.

8- Chị Thu và Xuân có ăn trưa ở nhà 
không ? 
a) Không, hai chị ấy không ăn trưa ở nhà.
b) Buổi trưa, tôi ăn trưa với gia đình.
c) Chị Thu và chị Xuân có ăn trưa ở nhà.
 
9- Buổi tối Tú thường làm gì ?
a) Buổi tối Tú thường đọc sách và đi ngủ 
lúc 12h đêm.
b) Tú thường xem ti vi, chơi với cháu Ly, 
sau đó về phòng làm bài tập.
c)  Tú thường chơi với cháu Ly.

10- Buổi sáng sớm, ông nội Tú có tập 
thể thao không ?
a)  Buổi sáng, tôi và bố tôi và ông nội 
chạy bộ.
b)  Không, ông nội Tú thích đọc sách và 
bơi.
c) Có, ông nội thường chạy bộ với Tú và 
bố.

B- Trả lời các câu hỏi sau :
Ngoài giờ học, em có thú tiêu khiển (loisirs) nào ? Em thích hoặc chơi môn thể 
thao nào ? Em có giúp ba mẹ em trong các việc nhà không ? 

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

............................................................................................................................................
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Chủ nhà : Chào bà.
Khách : Chào ông.
Chủ nhà : Bà là ai ?
Khách : Tôi là Minh.
Chủ nhà : Chào bà Minh ! Dạ, bà tìm ai ?
Khách : Tôi tìm bà Năm.
Chủ nhà : Mời bà vào và xin chờ một chút.
Khách : Cám ơn ông.

Chủ nhà : Bà dùng trà không?
Khách : Không. Tôi không uống trà.
Chủ nhà : Vậy, bà uống cà phê không ?
Khách : Dạ, cám ơn cô, tôi cũng không uống cà phê.
Chủ nhà : Thế, bà uống gì ?
Khách : Ông có nước cam không ?
Chủ nhà : Có. Mời bà dùng.
Khách : Dạ, cám ơn ông!

Đối thoại - Tiếp khách

BÀI HỌC 8 (TÁM)
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Bài làm ứng dụng :

Từng cặp hai người viết lại bài đối thoại. Lựa chọn và thay đổi những từ in màu 

xanh : (có thể đổi tên cho thích hợp)

Nước dừa, nước suối, nước cam, nước chanh, nước mía nước bưởi, nước xoài, 

nước dưa hấu…

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

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

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

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

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

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

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

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

Ngư nghiệp là một ngành kinh tế trong lãnh vực sản xuất thuỷ sản. Nó có chức 
năng khai thác hay nuôi trồng các loài thuỷ sản trong ao, hồ, sông và biển.
Thuỷ sản nước ngọt được biết đến nhiều như cá trê, cá lóc, cá chép ...Thuỷ sản 
nước mặn như cá thu, cá mòi, cá nục,...và còn nhiều loại tôm, tép, cua, ghẹ, sò, 
ốc khác nữa.
Nước ta có bờ biển dài 3260 km, thuộc Thái Bình Dương. Vùng biển này vốn có 
những dòng hải lưu chứa nhiều tiểu sinh vật cùng rong rêu nên thu hút nhiều 
tôm cá lớn nhỏ.
Nhờ hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt nên sinh hoạt ngư nghiệp của 
người dân từ ngàn xưa đã rất đa dạng và sống động. Người dân còn biết chế 
biến từ thuỷ sản thành nguồn thức ăn vừa giữ lâu được, vừa giàu chất đạm. 
Nguồn thức ăn đó gồm các loại khô cá, khô mực, các loại mắm như mắm ruốc, 
mắm tôm, mắm lóc, mắm sặc, cùng các loại cá mặn, cá hấp v.v...và v.v...
Trong bữa cơm thường ngày của người dân cũng thường có các món ăn đơn sơ 
nhưng rất ngon từ thuỷ sản như tôm kho tộ, canh chua cá lóc, cá trê chiên ăn 
nước mắm gừng  hay cá thu chưng tương.
Ngoài ra, Phan Thiết và Phú Quốc là hai địa danh sản xuất nước mắm ngon, nổi 
tiếng trong và ngoài nước.

Ngư nghiệp Việt Nam

BÀI HỌC 9 (CHÍN)
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Giải thích:
- Ngư nghiệp : một nghề nuôi trồng, khai thác các loài thuỷ sản.
- Thuỷ sản : những vật thể hay sinh vật đến từ sông ngòi và biển cả.
- Hải lưu : dòng nước chảy trong biển
- Thực phẩm : thức ăn, đồ ăn
- Chế biến : làm ra, chế tạo ra
- Thu hoạch : Kết quả có được sau khai thác hay nuôi trồng
- Kênh : dòng nước do người ta đào ra (để nối 2 dòng sông hay đưa nước 
 đến 1 nơi mong muốn)
- Rạch : dòng nước nhỏ có trong tự nhiên
- Đa dạng : nhiều thứ, nhiều loại
- Sản xuất : làm ra với số lượng lớn
- Chưng : nấu chín bằng hơi nước
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Câu hỏi :

1- Nha Trang nằm ở đâu trong bản đồ Việt Nam ?

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

2-Tìm điểm khác biệt của thành phố Nha Trang so với thành phố Sài Gòn.

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

3- Nha Trang có trường Đại học nào ?

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

Nha Trang nằm ven bờ biển trung phần, là thành phố du lịch của Việt Nam.
Tôi đến đây vào buổi chiều mùa hạ.
Giờ này nhiều người đã ra dạo mát ngoài bãi biển. Tuy nhiên, phố xá cũng 
không kém vẻ náo nhiệt, nhất là ở phố chợ. Hai bên con đường nhựa thẳng tắp, 
san sát những cửa hàng tạp hóa, cửa hiệu bán lâm sản và hải sản.
Sau khi đi thăm viện Pasteur, Hải Học Viện,  trường Đại Học Hải Quân, tôi ra 
bãi biển. Trên bãi cát hình bán nguyệt nằm dài giữa hai hàng dừa và phi lao, 
những tà áo đủ các màu bay phất phới. Ngoài xa, những cánh buồm trắng in 
trên nền trời trong xanh; những hòn đảo, nhất là hòn Chồng - lô nhô trên mặt 
nước biển phẳng lặng, thấp thoáng những bóng chim Hải Âu bay về.

Thăm Nha Trang

BÀI HỌC 10 (MƯỜI)
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4- Theo em, thành phố Nha Trang có tầm quan trọng không ? Tại sao ?

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

viện Pasteur
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BÀI HỌC 11 (MƯỜI MỘT)

- Đi thăm Văn Miếu xong rồi, mình đi ăn không anh ? Anh đói chưa ?
- Chưa, anh chưa đói lắm.Còn em?
- Em đói lắm rồi.
- Vậy mình đi ăn thôi.
- Hay quá, mình tìm ăn một món đặc sản hả anh ?
- Gần đây có một tiệm ăn nổi tiếng là ngon.
- Anh đã ăn ở đó chưa ?
- Anh đã ăn nhiều lần rồi.Tiệm này nấu phở rất ngon.
- Tuyệt quá ! Mình đi thôi anh !

Đối thoại –  Món ăn đặc sản

Văn Miếu Quốc Tử Giám

Lăng vua Khải Định ở Huế
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Bài làm ứng dụng :

Từng cặp hai người viết lại bài đối thoại. Lựa chọn và thay đổi những từ in màu 

xanh về địa danh và món ăn đặc sản, ví dụ Chùa một cột.

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

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

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

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

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

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

Chùa một cột
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Lịch sử Việt Nam có thể được chia thành 6 giai đoạn :

1-  Các vua Hùng dựng nước :
Nước Văn Lang bắt đầu cách đây gần 5 000 năm.
Thời đó thuộc về huyền sử, vì không có sách sử nào ghi lại, nhưng được dân 
gian kể lại qua các câu chuyện :
- Lạc Long Quân và bà Âu Cơ (Lạc Long Quân là Hùng Vương 2)
- sự tích trầu cau (thời Hùng Vương 4)
- sự tích bánh chưng – bánh dầy (thời Hùng Vương 6)
- sự tích quả dưa đỏ (thời Hùng Vương 10)
- Sơn Tinh - Thủy Tinh (thời Hùng Vương 18)

2- Từ An Dương Vương tới Hai Bà Trưng :
Sách sử có chép rằng năm 257 trước Công Nguyên, An Dương Vương thay 
Hùng Vương làm vua, đổi tên nước là Âu Lạc. An Dương Vương xây thành Cổ 
Loa, làm cung nỏ, bắn tên đầu bịt đồng để giữ nước.
Đến năm 207 trước Công Nguyên thì mất nước vào tay Triệu Đà (xem chuyện 
Mỵ Châu và Trọng Thủy).
Từ năm 40 đến năm 43, nước ta lại được độc lập nhờ Hai Bà Trưng. Trưng Trắc 
và Trưng Nhị cũng thuộc dòng dõi Hùng Vương.

Lịch sử

Tóm lược lịch sử Việt Nam

BÀI HỌC 12 (MƯỜI HAI)
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3- Một ngàn năm Bắc thuộc :
Thật ra thời kì này kéo dài gần 900 năm. Đó là thời kì nước ta bị Trung Hoa 
(phương Bắc) đô hộ, bắt đầu năm 43 và kéo dài đến năm 938.
Trong suốt 9 thế kỉ, những cuộc khởi nghĩa thường xuyên, chống lại guồng máy 
thống trị phương Bắc đã nhắc nhở cho người Việt rằng chúng ta là một dân tộc 
có nguồn gốc và văn hóa khác người Trung Hoa, chúng ta có một lãnh thổ riêng 
cần được bảo vệ. Những cuộc khởi nghĩa đó đã hun đúc nên tinh thần tự chủ, 
lòng yêu nước, tình thương giống nòi, niềm tự hào dân tộc.
Năm 938, Ngô Quyền dùng kế đóng cọc nhọn dưới lòng sông Bạch Đằng đánh 
tan quân Nam Hán, đã mở ra một thời kì độc lập lâu dài cho nước ta.

4- Các triều đại phong kiến :
Đây là thời gian nước ta được độc lập với các triều đại :
968 ............ 980 Đinh :  Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn Mười Hai Sứ Quân
980 ............ 1009 Lê :   Lê Đại Hành phá tan quân Tống
1010 ........... 1225 Lý :   Lý Thường Kiệt đánh Tống, bình Chiêm
1225 .......... 1413 Trần :  Nhà Trần 3 lần đại thắng quân Nguyên

Đọc thêm
1400 .......... 1407 Hồ :   Nhà Hồ mất nước vào tay giặc Minh
1428 .......... 1788 Lê :   Lê Lợi đuổi giặc Minh
1527 1667 Mạc :   Chúa Trịnh và chúa Nguyễn phò vua Lê đánh  
    nhà Mạc
1778 .......... 1802 Tây Sơn :  Nguyễn Huệ đại thắng quân Thanh
1802 .......... 1945 Nguyễn :  từ thời này, nước ta mang tên là Việt Nam

5- Thời kì Pháp thuộc :
Từ năm 1886 đến năm 1945, Pháp đô hộ Đông Dương (Indochine) gồm Việt 
Nam, Lào và Cam-Bốt. Nước ta bị Pháp chia thành Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì.
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6- Giai đoạn 1945-1975 :

- 1945 – 1954 : chiến tranh Việt – Pháp, kết thúc bằng trận Điện Biên Phủ.
   Hiệp định Genève chia đôi đất nước (lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới) :
 miền Bắc (thủ đô là Hà Nội) thuộc khối cộng sản
 miền Nam (thủ đô là Sàigòn) thuộc khối tự do
- 1954 – 1975  : Chiến tranh Miền Nam (thể chế Cộng hòa) - Miền Bắc (thể chế  
   Cộng Sản)» 
- ngày 30-4-1975 : cộng sản chiếm miền Nam.
- Năm 1976 : Nước Việt Nam được thống nhất, mang tên là Cộng Hòa Xã Hội 
Chủ Nghĩa Việt Nam.

Nhìn lại lịch sử Việt Nam để nhớ ơn cha ông chúng ta đã dựng nước và giữ 
nước. Mỗi người Việt Nam, dù ở trong nước hoặc ngoài nước đều cò bổn phận 
phát triển đất nước, đem lại tư do hạnh phúc cho toàn dân.

Câu hỏi :

1- Theo huyền sử, các vua Hùng truyền được bao nhiêu đời, từ khoảng năm nào 

đến năm nào ? Thời đó, nước ta mang tên là gì ?

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

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

2- Sau các vua Hùng, ai đã làm vua ? và đổi tên nước là gì ?

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

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

3- Hai Bà Trưng đã dành được độc lập từ năm nào đến năm nào ?

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

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

4- Sau 900 năm bị phương Bắc đô hộ, ai đã chiến thắng quân Tàu trên sông 

Bạch Đằng mở ra thời kì độc lập lâu dài cho nước Nam ?

BÀI HỌC 12 (MƯỜI HAI)
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........................................................................................................................................

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

5- Kể tên, theo thứ tự thời gian, các triều đại phong kiến của nước ta.

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

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

6- Nước ta mang tên là Việt Nam từ năm nào ?

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

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

7- Nước Việt Nam bị Pháp đô hộ từ năm nào đến năm nào ?

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

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

8- Chiến tranh Việt – Pháp diễn ra từ năm nào đến năm nào ? và kết thúc bằng 

sự kiện gì ?

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

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

9- Chiến tranh hai miền Nam Bắc diễn ra từ năm nào đến năm nào ? và kết 

thúc bằng sự kiện gì ?

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

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

10- Là người mang nguồn gốc Việt, chúng ta có bổn phận gì ?

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

........................................................................................................................................
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Sài gòn là một trong hai thành phố lớn nhất Việt Nam đồng thời là một trong 
những trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá và giáo dục quan trọng nhất của 
Việt Nam.Thành phố Sài Gòn đổi thành tên thành phố Hồ Chí Minh năm 1975 
với dân số theo thống kê năm 2019 là trên 8 990 000 người.
Tuy không có những di tích lịch sử nhưng Sài Gòn lại có những công trình 
xây cất đẹp như dinh Thống Nhất (dinh Độc Lập), nhà thờ Đức Bà, Bưu điện 
thành phố, tòa Đô Chính cũ,... Sài Gòn còn có nhiều chợ đông đúc như chợ Bến 
Thành, chợ Bình Tây,... Thương cảng Sài Gòn lúc nào cũng tấp nập với nhiều 
tàu bè nước ngoài.Ngoài ra Sài Gòn còn có một phi trường quốc tế là phi trường 
Tân Sơn Nhất hàng năm đón nhận vô số du khách đến từ khắp nơi trên thế 
giới.
Trước 1975, Sài Gòn đã từng là thủ đô của nước Việt Nam Cộng Hoà.Bây giờ, 
thành phố Hồ Chí Minh là thành phố trực thuộc trung ương,được xếp loại đô 
thị đặc biệt của Việt Nam, cùng với thủ đô Hà Nội.

BÀI HỌC 13 (MƯỜI BA)

Thành phố Sài Gòn

Nhà thờ Đức Bà
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Câu hỏi :

1- Tìm điểm đặc biệt của thành phố Sài Gòn.

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

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

2- Thành phố Sài Gòn thuộc miền nào của Việt Nam ?

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

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

3- Kể hai công trình kiến trúc (xây cất) ở thành phố Sài Gòn.

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

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

Bưu điện Chợ Bến Thành
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- Chào anh. Việc tìm nhà của anh đến đâu rồi ?
- Chào chị, tuần trước tôi đi thăm một căn nhà rất vừa ý.
- Vậy sao ! Nhà có nhiều phòng hả ?
- Nhà này chỉ có hai phòng ngủ và một phòng khách, nhà bếp hơi nhỏ, phòng  
  tắm thì vừa vừa thôi.
- Vậy anh thích nó ở điểm nào ?
- Điểm mà tôi thích là nhà này có cái gác. Tôi có thể làm thêm phòng ngủ.
- Anh thật may mắn. Anh đã mua nó chưa ?
- Chưa, vì giá nhà mắc quá. 

Đối thoại -  Mua nhà

BÀI HỌC 14 (MƯỜI BỐN)
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Bài làm ứng dụng :

Từng cặp hai người viết lại bài đối thoại. Lựa chọn và thay đổi những từ in màu 

xanh về sự kiến trúc của căn nhà. Có thể vẽ thêm sơ đồ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BÀI HỌC 15 (MƯỜI LĂM)

Năm 1407, quân Minh (người Trung Hoa) 
đánh nước ta, mượn cớ là đánh nhà HỒ 
để lấy lại cơ nghiệp cho nhà TRẦN. Sau 
khi đánh bại Hồ Quý Ly, quân Minh lấy 
hết sách vở, tài vật và bắt cả người tài giỏi 
của ta đưa về Tàu. Nhà Minh bắt đầu đặt 
chánh sách đô hộ và thu thuế. Dân chúng 
sống rất là khổ sở.
Bấy giờ ở làng Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
có một nhà nông giàu có tên là Lê Lợi. Ông 
có tính hào hiệp, khẳng khái hay giúp đỡ 
người nghèo khó. Thấy quân Minh càng 
ngày càng hà hiếp dân chúng, Lê Lợi bèn 

chiêu mộ hào kiệt, khởi nghĩa ở Lam Sơn. Ông được nhiều người tài giúp đỡ, 
trong số đó có Nguyễn Trãi và Lê Lai. Cuộc kháng chiến kéo dài suốt 10 năm 
(1418-1428) mới thành công.

Lúc đầu, Lê Lợi bị thua luôn. Ba lần ông phải rút quân về Chí Linh và chịu 
nhiều gian khổ. Sau ông đánh thắng được nhiều trận nên người theo càng ngày 
càng đông. Các tướng nhà Minh tên là Vương Thông bị vây ở Tây Đô, Liễu 
Thăng bị chém ở Chi Lăng. Quân Minh lần lượt tan rã, phải rút về nước.

Lê Lợi
(1385 – 1433)
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Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi vua lấy hiệu là Lê Thái Tổ, đóng đô ở Thăng Long và 
đặt tên nước ta là Đại Việt.
Nhà Hậu LÊ, từ vua Lê Thái Tổ đến Lê Cung Hoàng trị vì được 100 năm (1428 
– 1527).

Giải nghĩa :
- Đô hộ : nắm giữ và điều khiển tất cả bộ máy chính quyền
- Hà hiếp : lấn áp, đè nén bằng quyền lực
- Chiêu mộ : tập hợp người để làm một việc gì
- Hào kiệt : người có tài năng và chí khí hơn người bình thường
- Khởi nghĩa : tập hợp lực lượng nổi dậy, lật đổ chế độ đang đô hộ

Câu hỏi :

1- Quân Minh lấy cớ gì sang xâm chiếm nước ta ?

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

2- Dưới sự cai trị của người Trung Hoa, dân chúng ta sống như thế nào ?

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

3- Ông Lê Lợi chống quân Minh trong bao lâu ?

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

4- Khi lên làm vua, ông Lê Lợi đặt tên nước ta là gì ?

............................................................................................................................................
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Vào thời giặc Minh đô hộ nước Nam, chúng coi dân ta như cỏ rác, làm nhiều 
điều bạo ngược, thiên hạ căm giận chúng đến xương tủy. Bấy giờ ở vùng Lam 
Sơn, nghĩa quân nổi dậy chống lại chúng, nhưng trong buổi đầu thế lực còn non 
yếu nên nhiều lần nghĩa quân bị thua. Thấy vậy, đức Long Quân quyết định cho 
nghĩa quân mượn thanh gươm thần để họ giết giặc.
Hồi ấy, ở Thanh Hóa có một người làm nghề đánh cá tên là Lê Thận. Một đêm 
nọ, Thận thả lưới ở một bến vắng như thường lệ. Khi kéo lưới lên, chàng thấy 
nằng nặng, trong bụng mừng thầm, chắc là có cá to. Nhưng khi thò tay vào bắt 
cá, Thận chỉ thấy có một thanh sắt; chàng vứt luôn xuống nước, rồi lại thả lưới ở 
một chỗ khác.

Truyện cổ tích
Sự tích Hồ Hoàn Kiếm

BÀI HỌC 16 (MƯỜI SÁU)

Tháp Rùa giữa Hồ Gươm – Hà Nội

Xem phim vẽ : https://youtu.be/a5M34s1LP7k



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

TNTT Việt Nam tại Pháp 39

Lần thứ hai cất lưới lên cũng thấy nặng tay; Thận không ngờ thanh sắt vừa rồi 
lại chui vào lưới mình. Chàng lại nhặt lên và ném xuống sông. Lần thứ ba, lại 
vẫn thanh sắt ấy mắc vào lưới. Lấy làm quái lạ, Thận đưa lại mồi lửa nhìn xem. 
Bỗng chàng reo lên :
– Ha ha ! Một lưỡi gươm !
Về sau Thận gia nhập đoàn quân khởi nghĩa Lam Sơn. Chàng hăng hái gan dạ 
không nề nguy hiểm. Một hôm chủ tướng Lê Lợi cùng mấy người tùy tòng đến 
nhà Thận. Trong túp lều tối om, thanh sắt hôm đó tự nhiên sáng rực lên ở xó 
nhà. Lấy làm lạ, Lê Lợi cầm lấy xem và thấy có hai chữ “Thuận Thiên” khắc sâu 
vào lưỡi gươm. Song tất cả mọi người vẫn không biết đó là báu vật.
Một hôm, bị giặc đuổi, Lê Lợi và các tướng chạy tháo thân mỗi người một ngả. 
Lúc đi qua một khu rừng, Lê Lợi bỗng thấy một ánh sáng lạ trên ngọn cây đa. 
Ông trèo lên mới biết đó là một cái chuôi gươm nạm ngọc. Nhớ đến lưỡi gươm 
ở nhà Lê Thận, Lê Lợi rút lấy chuôi giắt vào lưng.
Ba ngày sau, Lê Lợi gặp lại tất cả các bạn trong đó có Lê Thận. Lê Lợi mới đem 
chuyện bắt được chuôi gươm kể lại cho mọi người nghe. Khi đem tra gươm vào 
chuôi thì vừa như in.
Lê Thận nâng gươm lên ngang đầu nói với Lê Lợi:
– Ðây là Trời có ý phó thác cho minh công làm việc lớn. Chúng tôi nguyện đem 
xương thịt của mình theo minh công, cùng với thanh gươm thần này để báo 
đền Tổ quốc !

Từ đó nhuệ khí của nghĩa quân ngày một tăng tiến. Trong tay Lê Lợi, thanh 
gươm thần tung hoành khắp các trận địa, làm cho quân Minh bạt vía. Uy thanh 
của nghĩa quân vang khắp nơi. Họ không phải trốn tránh như trước mà xông 
xáo đi tìm giặc. Họ không phải ăn uống khổ cực như trước nữa, đã có những 
kho lương của giặc mới cướp được tiếp tế cho họ. Gươm thần đã mở đường cho 
họ đánh tràn ra mãi, cho đến lúc không còn bóng một tên giặc trên đất nước.
Một năm sau khi đuổi giặc Minh, một hôm Lê Lợi – bấy giờ đã làm vua – cưỡi 
thuyền rồng dạo quanh hồ Tả Vọng trước kinh thành. Nhân dịp đó, Long Quân 
sai rùa vàng lên đòi lại thanh gươm thần. Khi chiếc thuyền rồng tiến ra giữa 
hồ, tự nhiên có một con rùa lớn nhô đầu và mai lên khỏi mặt nước. Theo lệnh 
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BÀI HỌC 16 (MƯỜI SÁU)

vua, thuyền đi chậm lại. Ðứng ở mạn thuyền, vua thấy lưỡi gươm thần đeo bên 
người tự nhiên động đậy. Con rùa vàng không sợ người, nhô đầu lên cao nữa 
và tiến về phía thuyền vua. Nó đứng nổi trên mặt nước và nói: “Xin bệ hạ hoàn 
gươm lại cho Long Quân!”.
Vua rút gươm quẳng về phía rùa vàng. Nhanh như cắt, rùa há miệng đớp lấy 
thanh gươm và lặn xuống nước. Gươm và rùa đã chìm đáy nước, người ta vẫn 
còn thấy vật gì sáng le lói dưới mặt hồ xanh.
Từ đó hồ Tả Vọng bắt đầu mang tên là hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm.

Giải nghĩa : 
- Thiên hạ :  mọi người
- Long Quân :  vua Rồng
- Thuận Thiên :  theo ý trời
- Báu vật  :  vật quí, có giá trị lớn
- Minh công :  một người thủ lãnh tốt
- Tổ quốc :  đất nước
- Bệ hạ  :  nhà vua
- Hoàn  :  trả lại
- Gươm  :  kiếm
- Chuôi gươm 
- Lưỡi gươm
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............................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................
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“Từ hôm đó, tôi có thói quen ngắm nghía hai bàn tay của mình. Trước nay, tôi 
chưa bao giờ quan tâm đến chúng. Tôi sai bảo hai bàn tay làm cái này cái nọ, 
chép bài, gọt bút chì, gãi lưng, đấm nhau với tụi bạn .., đem chiếc ghế từ chỗ này 
sang chỗ khác…, và thường là sau đó tôi quên mất chúng.
Bây giờ ngồi phơi nắng một mình ngoài vỉa hè, tôi mới có thì giờ nhìn ngắm hai 
bàn tay của mình. Có bao giờ bạn nhìn ngắm hai bàn tay của bạn không? Nếu có 
lần nào bạn nhìn ngắm hai bàn tay của bạn, bạn sẽ thấy chúng thật là ngoan.
Bạn không cần nói ra miệng, bạn chỉ ra lệnh trong đầu thôi, chẳng hạn “Đưa lên”, 
bàn tay sẽ nghe lời bạn ngay tức khắc. Cả hai bàn tay đều đưa lên, nếu bạn muốn cả 
bàn tay trái lẫn bàn tay phải cùng nghe lời. Nếu bạn muốn chúng nắm lại, chúng sẽ 
nắm lại. Bạn bảo “Tụi bay đứng im, chỉ ngón tay cái nhúc nhích thôi”, ngón tay cái 
sẽ nhúc nhích trong khi những ngón còn lại không dám cựa quậy.
Nói chung, hai bàn tay của chúng ta rất dễ thương, chúng thường nằm im chờ 
chúng ta sai khiến. Trong khi chúng ta chẳng hề thương xót chúng, thỉnh thoảng 
lại bắt chúng làm những việc nguy hiểm khiến chúng bị trầy xước hoặc chảy máu 
rất nhiều.
Tôi yêu hai bàn tay của mình lúc tôi ngồi ngắm chúng, thường là vào lúc mẹ tôi 
vừa cắt móng tay cho tôi xong. Lúc đó những ngón tay giống như những đứa trẻ 
vừa được tắm gội, trông sạch sẽ và gọn gàng.
Hai bàn tay của ta giống như những người bạn thân, luôn chia sẻ với ta mọi vui 
buồn trong cuộc sống. Bạn cứ ngẫm nghĩ mà xem, có phải khi bạn mừng rỡ hay 
phấn khởi, hai bàn tay hăng hái vỗ vào nhau để nhân đôi niềm vui trong lòng 
bạn. Khi bạn khóc, hai bàn tay lại thay phiên nhau lau khô những giọt lệ lăn tròn 
trên gò má bạn. Hai bàn tay lúc đó giống như những chú chim vàng anh trong 
truyện cổ tích, cần mẫn tha từng hạt cườm long lanh trên mặt bạn đem gửi vào 
nắng, vào gió, vào mưa để một lát sau sự tươi tỉnh lại nhuộm hồng gương mặt 
mới đây còn tái xanh của bạn.

Bài học : Đôi bàn tay

BÀI HỌC 17 (MƯỜI BẢY

trích trong tác phẩm « Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh »
tác giả Nguyễn Nhật Ánh
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Câu hỏi :

1) Mỗi học sinh tìm động từ và điền vào câu : « tôi sai bảo hai bàn tay ….., lập tức 

chúng ….. » Thí dụ :  « tôi sai bảo hai bàn tay xoa đầu , lập tức chúng xoa đầu  »

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

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

2) Tìm từ trái nghĩa với những từ in đậm trong bài.

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

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

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

3) Viết và giải thích những từ gạch dưới.

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

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

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

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

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

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

4) Viết bài tả « đôi mắt » hoặc « đôi chân » của em.

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

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

.............................................................................................................................................
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Năm 1258, Đại Việt đã đánh bại quân Mông Cổ lần thứ nhất. Biết rằng nhà 
Nguyên tuy thua trận nhưng không từ bỏ mộng xâm lăng, nhà Trần tiếp tục ra 
sức củng cố lực lượng để bảo vệ đất nước.
Tháng 10/1282, vua Trần Nhân Tông mở hội nghị Bình Than nhằm họp tướng 
lĩnh, các nhà quý tộc, quan lại bàn kế giữ nước và phân công nhiệm vụ trấn giữ 
các khu vực trọng yếu.
Đến tháng 12/1284, nhà Trần được tin vua Nguyên sai thái tử là Trấn Nam 
Vương Thoát Hoan, mang quân lấy cớ mượn đường đi đánh Chiêm Thành để 
xâm lược nước ta. 
Thượng hoàng Trần Thánh Tông cho mở hội nghị Diên Hồng, mời các vị bô 
lão trong nước họp để bàn kế sách giữ nước và hỏi ý kiến nên chiến đấu hay 
hàng giặc. Theo Đại Việt Sử ký toàn thư : « Các phụ lão điều nói «đánh», muôn 
người cùng hô một tiếng, như bật ra từ một cửa miệng ».
Tháng 1/1285, quân Nguyên Mông tràn sang nước ta
Về cuộc chiến Đại Việt - Nguyên Mông lần thứ 2 này, trong Nguyên sử có ghi: « 
Quân nhà Trần càng đánh càng đông ». Đây là chi tiết chứng tỏ người dân nghe 
lời hiệu triệu của triều đình sẵn sàng tòng quân giết giặc. 

Thực tế, trong 3 cuộc kháng chiến 
chống quân Nguyên Mông (1258, 1285, 
1288), thắng lợi vang dội của nhà Trần 
là thắng lợi của toàn quân, toàn dân. 
Đó là nhờ chính sách trọng dân, tinh 
thần dân chủ của nhà vua, của triều 
đình mà thể hiện đỉnh cao, rõ nhất là 
ở Hội nghị Diên Hồng, nơi người dân 
được bày tỏ ý kiến và thể hiện lòng yêu 

nước nồng nàn của mình. Để từ đó, người dân đã góp người, góp của cùng với 
triều đình đánh bại kẻ thù.

Hội nghị Diên Hồng

BÀI HỌC THÊM
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Bài hát - Hội nghị Diên Hồng  
Nhạc : Lưu Hữu Phước / Lời : Việt Tiên

https://www.youtube.com/
watch?v=SCHEVyEw8Hc

Toàn dân ! Nghe chăng ? Sơn hà nguy biến !
Hận thù đằng đằng! Biên thùy rung chuyển
Tuôn giày non sông rền vang tiếng vó câu
Gây oán nghìn thu
Toàn dân Tiên Long ! Sơn hà nguy biến !
Người nào hào hùng ! Nên hòa hay chiến ?
Diên Hồng tâu lên cùng minh đế báo ân
Hỡi đâu tứ dân!

Kìa vừng hồng tràn lan trên đỉnh núi
Ôi Thăng Long ! Khói kinh kỳ phơi phới
Loa vang vang, chiếu ban truyền bốn hương
Theo gió bay khắp miền sông núi réo đời.

Lòng dân Lạc Hồng nhìn non nước yêu quê 
hương
Giống anh hùng nâng cao chí lớn
Giống anh hùng đua sức tráng cường.
Ta lên đường lòng mong tâu đến long nhan
Dòng Lạc Hồng xin thề liều thân liều thân !

Đường còn dài
Hồn vương trên quan tái
Xa xa trông áng mây đầu non đoài

Trông quân Nguyên tàn phá non sông nhà
Đoạt thành trì toan xéo giày lăng miếu
Nhìn bao quân Thoát lấn xâm tràn nước ta
Ôi sông núi nhà rền tiếng muôn dân kêu la

Hỏi : Trước nhục nước nên hòa hay nên 
chiến ?
Đáp: Quyết chiến !

Hỏi : Trước nhục nước nên hòa hay nên 
chiến?
Đáp : Quyết chiến !

Quyết chiến luôn
Cứu nước nhà
Nối chí dân hùng anh

Hỏi : Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh ?
Đáp : Hy sinh !

Hỏi : Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh ?
Đáp : Hy sinh!

Thề liều thân cho sông núi

Muôn năm lừng uy !!
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Thành Cổ Loa Trường Quốc Tử Giám
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BÀI HỌC THÊM

Số đếm
0 Không
1 một
2 hai
3 ba
4 bốn
5 năm
6 sáu
7 bảy
8 tám
9 chín

10 mười
11 mười một
12 mười hai
13 mười ba
14 mười bốn 
15 mười lăm
16 mười sáu
17 mười bảy
18 mười tám
19 mười chín

20 hai mươi
21 hai mươi mốt
22 hai mươi hai
23 hai mươi ba
24 hai mươi bốn
25 hai mươi lăm
26 hai mươi sáu
27 hai mươi bảy
28 hai mươi tám
29 hai mươi chín

30 Ba mươi
31 ba mươi mốt
32 ba mươi hai
33 ba mươi ba
34 ba mươi bốn
35 ba mươi lăm 
36 ba mươi sáu 
37 ba mươi bảy 
38 ba mươi tám 
39 ba mươi chín

40 bốn mươi 
50 năm mươi
60 sáu mươi
70 bảy mươi
80 tám mươi
90 chín mươi
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100 một trăm, 101 một trăm lẻ một, 102 một trăm lẻ hai, 
103 một trăm lẻ ba, 104 một trăm lẻ bốn, 105 một trăm lẻ 
năm, 106 một trăm lẻ sáu, 107 một trăm lẻ bảy, 108 một 
trăm lẻ tám, 109 một trăm lẻ chín, 110 một trăm mười, 
111 một trăm mười một, 
115 một trăm mười lăm, 121 một trăm hai mươi mốt, 
125 một trăm hai mươi lăm..

1000 một ngàn
1005 một ngàn không trăm lẻ năm
1010 một ngàn không trăm mười
1100 một ngàn một trăm
1200 một ngàn hai trăm
10 000 mười ngàn
1 000 000 một triệu
1 000 000 000 một tỉ

Lưu ý : 
- Ngàn =  nghìn 
- Sách lịch sử hay dùng chữ vạn thay cho mười ngàn :  
 + 10 000 = 1 vạn
 + 100 000 = 10 vạn
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Để giữ lễ phép,  người ta xưng hô như có mối dây liên hệ trong họ hàng. Khi 
người này nói chuyện với người khác, các nhân xưng được thay đổi theo:
- Tuổi tác giữa hai người. (người lớn tuổi làm anh, người nhỏ tuổi làm em)
- Phái nam hoặc phái nữ. ( anh- chị /em)
- Mối quan hệ tình cảm thân thiết. ( bạn gái của mẹ được gọi bằng dì; bạn trai 
của ba được gọi bằng chú hoặc bác; …)
- Cấp bậc trong xã hội :
 v Cha (xưng con) - thầy-sơ(xưng em) 
 v Huynh trưởng: gọi anh hoặc chị (xưng em nếu là TN;  
      xưng cô, chú.. nếu là phụ huynh)
 v Thầy cô giáo: gọi thầy- cô ( xưng em nếu là học sinh, xưng tôi nếu là  
      phu huynh)

Ghi chú :
- Xưng hô lễ phép : phong tục muốn rằng người nhỏ tuổi hơn phải xưng hô rất 
lễ phép với người lớn tuổi : ( “em” không được gọi “anh/chị ” bằng “nó”nhưng 
anh chị lại có thể gọi em bằng “nó” ) 
« nó, thằng đó, con đó, tụi nó..» người vai lớn được dùng trong khi người vai 
nhỏ dùng thì bị xem là hỗn.

- Xưng hô khách sáo : khi chưa quen biết nhiều thì cứ coi như người ta lớn hơn 
mình và nhún nhường xưng em.
- Mình (= on) : tôi (văn nói)  /  Mình : gọi vợ hoặc chồng: mon corps, mon autre 
moitié ..
- Tên gọi : có thể thay thế bất cứ ngôi nào (un nom propre peut substituer 
n’importe quelle personne)

Nhân xưng đại danh từ

BÀI HỌC THÊM

Pronoms personnels
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- Bảng dưới đây giải thích một cách tổng quát các ngôi thứ giúp phân biệt giữa các 
ngôi số nhiều và số ít.

Nhân xưng đại danh từ Bình thường, lịch sự (neutre) Không lịch sự (Informel)
Ngôi thứ nhất số ít Tôi (tui)
 Em, con, anh, chị, em, bác, chú, 
 cô, dì, ông, bà, cha, mẹ,  …
 Mình Tao / tớ /   ta

Ngôi thứ hai số ít Anh, chị, em, bạn, bác, chú, cô, 
 dì, ông, bà, em, con …
 Ngài (cho vua, Chúa..) Mày / mi, / ngươi

Ngôi thứ ba số ít (Anh, chị, em, bạn, bác, chú, cô, 
 dì, ông, bà, em, con, …) ấy (đó)
 người ấy (khi không biết tên)
  Người (viết hoa) 
 (cho vua, Chúa..) Nó, y, hắn, gã

Ngôi thứ nhất số nhiều Chúng tôi, chúng ta, chúng con, 
 ba mẹ, ông bà ..
 bọn (tụi, mấy) ( anh, chị ..)
 bọn (tụi) (tôi, mình) Chúng tao, chúng tớ, 

Ngôi thứ hai số nhiều Các (Anh, chị, em, bạn, bác, chú, 
 cô, dì, ông, bà, em, con, …)
 bọn (tụi, mấy) (tôi, anh, chị..) Chúng mày, chúng mi, các  
  ngươi 
 
Ngôi thứ ba số nhiều Họ
 Các (Anh, chị, em, bạn, bác, chú,    Chúng nó, tụi nó, bọn nó
 cô, dì, ông, bà, em, con …) ấy (đó) 
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Nhận xét :

1) Trong phúc âm, Chúa Giêsu xưng bằng « ta » và gọi người khác là « ngươi, 
các ngươi ». Các môn đệ gọi Chúa bằng « Ngài». Khi kể về Chúa thì các Thánh 
sử gọi Chúa là « Người » (viết hoa, ngôi thứ ba)

2) Đôi khi, ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai được xác nhận theo vị trí các từ trong 
câu. 
Thí dụ: «con yêu cha mẹ» có thể viết ngược lại thành «cha mẹ yêu con» : cùng từ 
nhưng ngôi thứ thay đổi. 
v Phân tích các câu sau :
- Số ít ( viết hay nói) :            con yêu cha mẹ                    / cha mẹ yêu con 
- Số nhiều(văn viết) : Chúng con yêu cha mẹ           / cha mẹ yêu các con 
- Số nhiều(văn nói) :    Tụi con yêu cha mẹ           / cha mẹ yêu tụi con 

Ngôi thứ hai số nhiều : «tụi bây»(người lớn đang quạu), « tụi con » (người lớn 
đang vui)... 

3) Xưng hô thân mật : Ngôi thứ ba thứ ba số ít, trong văn nói của người miền 
Nam : anh ấy = ảnh, cô ấy = cổ, « ông ấy, bà ấy» = « ổng,bả »...,
Ngoài ra còn có « anh ấy »= « anh ta »(chị ta, cô ta, bà ta, ông ta, hắn ta) nữa.
Đây là văn nói. khi nghe «ổng» thì nên viết là « ông ấy »

4) Khi viết hoặc nói chuyện trước công chúng, nên dùng: « các em » thay vì « mấy em” 
để ám chỉ ngôi thứ hai số nhiều.

5) Khi nói với số đông, gồm nhiều vai vế khác nhau, người ta xưng hô theo người có 
cấp bậc cao nhất :
Thí dụ:  Kính thưa cha, các phụ huynh, các em TN, chúng con sẽ tổ chức tết vào 
tháng ba.
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Việt ngữ  n Thiếu nhi VIII

- 2000 ?       
     Hùng Vương nước Văn Lang 
       
       
       

-400       
       
       
       

-300       
   trước Công Lịch    
   257 -  207  An Dương Vương nước Âu Lạc 
       

-200   207 - 111  Triệu Đà nước Nam Việt 
       
       
       

-100       
     Bắc thuộc  
       
         

0       
       
   40 - 43  Hai Bà Trưng đóng đô tại Mê Linh 
       

100     Bắc thuộc  
       
       
       

200       
       
   248  Bà Triệu  
       

300     Bắc thuộc  
       
       
       

400       
       
       
       

500       
       
   544 - 602  Nhà Tiền Lý nước Vạn Xuân 
       

600     Bắc thuộc  
       
       
       

700       
   722  Mai Hắc Đế  
       
       

800   767  Phùng Hưng  
       
     Bắc thuộc  

NIÊN BIỂU LỊCH SỬ VIỆT NAM
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     Bắc thuộc  
      
      
      
      
     Bắc thuộc  

900       
   939  Ngô Quyền  
   968  Đinh Tiên Hoàng Đại Cồ Việt 
   980  Nhà Tiền Lê  

1000   1010 - 1225  Nhà Hậu Lý Đại Việt 
       
       
       

1100       
       
       
       

1200       
   1225 - 1400  Nhà Trần  
       
       

1300       
       
       
       

1400   1400 - 1407  Nhà Hồ  
     Nhà Minh xâm lăng Đại Việt 
   1428  Nhà Hậu Lê  
       

1500       
   1527  Nhà Mạc  
       
       

1600   1592  Trịnh Nguyễn phân tranh  
       
       
       

1700       
       
       
   1778  Nhà Tây Sơn  

1800   1802  Nhà Nguyễn Việt Nam 
       
       
       

1900   1884  Pháp thuộc  
       
   1945  Việt Nam độc lập  

       
2000       
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BÀI HỌC ÔN (VUA HÙNG - NHÀ TRẦN)

Việt ngữ  n Thiếu nhi VIII
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Hội Nghị Bình Than

Tháng 10 năm Nhâm Ngọ

(1282) Trần triều trước tình

thế cấp bách và nghiêm

trọng, triệu tập các vương

hầu và bá quan văn võ bên

sông Bình Than (thuộc

huyện Quế Dương, tỉnh Bắc

Ninh, chỗ sông Đuống nối

với sông Thái Bình). Nơi

họp có tính cách bí mật vì

cần tránh tai mắt của bọn

gián điệp đối phương. Hội

nghị này là hội nghị để thăm

dò y kiến của các vương

hầu, tướng lĩnh.

Các quan có người bàn

không nên nghịch . Mông

Cổ nghĩa là cho mượn

đường và giúp lương. Có

người bàn nên đem qui vật

sang cống để cầu hoãn binh.

Duy chỉ có Trần Quốc Tuấn

và Trần Khánh Dư chủ chiến

và xin đem quân giữ các nơi hiểm yếu.

Hội Nghị Diên Hồng

Tháng chạp năm Giáp Thân

(1284) Thượng Hoàng (vua

Thánh Tông) cho triệu các

bô lão tới điện Diên Hồng để

trưng cầu dân . cùng hỏi

mưu chước. Các bô lão đều

đồng thanh xin đánh.

Thế là qua hai hội nghị,

toàn quốc đã nhất trí

kháng địch.

trích Việt Sử Toàn Thư
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BÀI HỌC ÔN (VUA HÙNG - NHÀ TRẦN)

Việt ngữ  n Thiếu nhi VIII
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Bài làm ở nhà 

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

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

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

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

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

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

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

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................



Bài làm ở nhà 

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

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

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


