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I .PHẦN VĂN BẢN:  
1. Truyền thuyết: 
- Loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ. 
-  Thường có yếu tố tưởng tượng kì ảo.  
- Truyền thuyết thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch sử được kể. 
2. Cổ tích :  
- Loại truyện dân gian kể về cuộc đời của một số kiểu nhân vật quen thuộc: 

+ Nhân vật bất hạnh;  
+ Nhân vật dũng sĩ và nhân vật có tài năng kì lạ; 
+ Nhân vật thông minh và nhân vật ngốc nghếch; 
+ Nhân vật là động vật;  

- Truyện cổ tích thường có yếu tố hoang đường. 
- Thể hiện ước mơ, niềm tin của nhân dân về chiến thắng cuối cùng của cái thiện đối với cái ác, cái tốt đối với 
cái xấu, sự công bằng đối với sự bất công. 
3. Truyện ngụ ngôn. 
- Là loại truyện kể bằng văn xuôi hoặc văn vần , mượn chuyện về loài vật, đồ vật hoặc về chính con người để 
nói bóng gió, kín đáo chuyện con người . 
- Nhằm khuyên nhủ, răn dạy người ta bài học nào đó trong cuộc sống.                                          
 4. Truyện cười:  
- Loại truyện kể về những hiện tượng đáng cười trong cuộc sống. 
- Nhằm tạo ra tiếng cười mua vui hoặc phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội. 
 
*Hệ thống kiến thức các văn bản truyện dân gian: 

 
Thể 
loại 

Tên 
truyện 

PTBĐ Ý nghĩa Nghệ thuật 

 
 
 
 
 
 
 
 

Truyền 
thuyết 

 
Bánh 
chưng 
bánh 
giầy 

 
Tự sự. 
 

 
Suy tôn tài năng, phẩm chất con 
người trong việc xây dựng đất 
nước 
 

 
- Sử dụng chi tiết tưởng tượng  
- Lối kế chuyện theo trình tự thời 
gian. 
 

 
Thánh 
Gióng 

Tự sự. 
 
 

Ca ngôïi ngöôøi anh huøng 

ñaùnh giaëc tieâu bieåu cho söï troãi 

day cuûa truyeàn thoáng yeâu nöôùc , 

ñoaøn keát tinh thaàn anh duõng, 

kieân cöôøng cuûa  nhaân daân ta. 
 

- Xaây döïng ngöôøi anh huøng mang 

maøu saéc thaàn kì vôùi nhöõng yeáu toá 

kì aûo, phi thöôøng – bieåu töôïng cho 

yù chí, söùc maïnh cuûa coäng ñoàng 

ngöôøi Vieät tröôùc hieåm hoïa xaâm 

laêng. 

- Xaâu chuoãi söï kieän lòch söû vôùi 

hình aûnh thieân nhieân ñaát nöôùc. 
 

 
Sơn 
Tinh, 
Thuỷ 

 
Tự sự. 
  

 
Giải thích hiện tượng mưa bão 
xảy ra ở đồng bằng Bắc bộ thuở 
các Vua Hùng dựng nước; thể 

- Xaây döïng hình töôïng mang daùng 

daáp thaàn linh vôùi nhieàu chi tieát 

töôûng töôïng, kì aûo. 



Tinh hiện sức mạnh và ước mơ chế 
ngự thiên tai, bảo vệ cuộc sống 
của người Việt cổ. 
 

- Taïo söï vieäc haát daãn. 

- Daãn daét, keå chuyeän loâi cuoán, sinh 

ñoäng 

Sự tích 
Hồ 
Gươm 

Tự sự. 
  

Giải thích tên gọi Hồ Gươm, ca 
ngợi cuộc kháng chiến chính 
nghĩa chống giặc Minh do Lê Lợi 
lãnh đạo đã chiến thắng vẻ vang 
và ý nguyện đoàn kết, khát vọng 
hoà bình của dân tộc ta. 
 

- Xây dựng tình tiết thể hiện ý 
nguyện, tinh thần của dân  ta đoàn 
kết một lòng chống giặc ngoại xâm. 
- Sử dụng một số hình ảnh, chi tiết 
kì ảo giàu ý nghĩa. 

 
 
 
 
 
 

Truyện
cổ tích 

 
 
 

 
Thạch 
Sanh 

Tự sự. 
 
 
 

Theå hieän öôùc mô, nieàm tin cuûa 

nhaân daân veà söï chieán thaéng cuûa 

nhöõng con ngöôøi chính nghóa, 

löông thieän. 
 

-Sắp xếp tình tiết tự nhiên khéo léo 
-Sử dụng những chi tiết thần kì 
-Kết thúc có hậu 
 
 

 
Em bé 
thông 
minh 

 
 

 
Tự sự. 
 
 

 
Đề cao trí khôn dân gian, kinh 
nghiệm đời sống dân gian; tạo ra 
tiếng cười 
 
 
 

 
- Dùng câu đố để thử tài-tạo tình 
huống thử thách để em bé bộc lộ tài 
năng, phẩm chất 
- Cách dẫn dắt sự việc cùng mức độ 
tăng dần, cách giải đố tạo tiếng cười 
hài hước 
 

 
 
 

Truyện 
 ngụ 
ngôn 

 
Ếch 
ngồi 
đáy 

giếng 

 
Tự sự. 
 

Nguï yù pheâ phaùn nhöõng keû hieåu 

bieát haïn heïp maø laïi hueânh 

hoang , ñoàng thôøi khuyeân nhuû 

chuùng ta phaûi môû roäng taàm hieåu 

bieát, khoâng chuû quan, kieân ngaïo. 
 

- Xaây döïng hình töôïng gaàn guõi vôùi 

ñôøi soáng. 

- Caùch noùi baèng nguï ngoân, caùch 

giaùo huaán töï nhieân, ñaëc saéc. 

- Caùch keå baát ngôø, haøi höôùc, kín 

ñaùo 
Thầy 
bói 
xem 
voi 

 Tự sự. 
 

Khuyeân nhuû con ngöiôøi khi tìm 

hieåu veà moät söï vaät, söï vieäc naøo 

ñoù phaûi xem xeùt chuùng moät caùch 

toaøn dieän. 

- Caùch giaùo huaán töï nhieân, saâu saéc. 

- Döïng ñoái thoaïi, taïo neân tieáng 

cöôøi haøi höôùc, kín ñaùo. 

- Laëp laïi caùc söï vieäc. 

- Ngheä thuaät phoùng ñaïi. 
 
 
 

Truyện 
cười 

 

 
Treo 
biển 

Tự sự. 
 

Tạo tiếng cười hài hước, vui vẻ, 
phê phán những người thiếu chủ 
kiến khi hành động và nêu lên bài 
học về sự cần thiết phải tiếp thu ý 
kiến có chọn lọc. 

- Xaây döïng tình huoáng cöïc ñoan, 

voâ lí, caùch giaûi quyeát moät chieàu 

khoâng suy nghó, ñaén ño. 

- Söû duïng nhöõng yeáu toá gaây cöôøi. 

- Keát thuùc baát ngôø. 
 

 
Lợn 
cưới, 

áo mới 

Tự sự. 
 
. 

Chế giễu, phê phán những người 
có tính hay khoe của - một tính 
xấu khá phổ biến trong xã hội. 

- Taïo tình huoáng truyeän gaây cöôøi. 

- Mieâu taû ñieäu boä, haønh ñoäng, 

ngoân ngöõ. 

- Söû duïng bieän phaùp ngheä thuaät 

phoùng ñaïi. 



(Hs học  tác phẩm, thể loại  ý nghĩa, viết đoạn văn có chủ đề  kết nối với nội dung của các văn bản trên) 

II. PHẦN TIẾNG VIỆT 
1. Từ và cấu tạo từ tiếng Việt: 
     - Từ là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất dùng để đặt câu. 
     - Từ đơn là từ chỉ có một tiếng. 
     - Từ phức là từ có 2 tiếng trở lên, từ phức gồm có từ ghép và từ láy. 

+ Từ ghép: Ghép các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa. 
+ Từ láy: Có quan hệ láy âm giữa các tiếng với nhau. 

2. Từ mượn: 
  - Từ thuần Việt: là những từ do nhân dân ta tự sáng tạo ra. 
  - Từ mượn: Là những từ của ngôn ngữ nước ngoài được nhập vào ngôn ngữ của ta để biểu thị những sự vật, 
hiện tượng, đặc điểm,…mà tiếng ta chưa có từ  thật thích hợp để biểu thị. 
- Bộ phận từ mượn quan trọng nhất trong tiếng việt là từ mượn tiếng Hán (gồm từ gốc Hán và từ Hán việt). 
- Ngoài ra còn mượn từ của một số ngôn ngữ khác như Anh, Pháp, Nga… 
2. Nghĩa của từ: 
  - Nghĩa của từ: là nội dung mà từ biểu thị. 
  - Các giải thích nghĩa của từ: 2 cách. 
      + Trình bày khái niệm mà từ biểu thị 
      + Đưa ra những từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa với từ cần giải thích. 
3. Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ: 
  - Từ có thể có một nghĩa hay nhiều nghĩa 
  - Từ nhiều nghĩa là kết quả của hiện tượng chuyển nghĩa. 
     + Nghĩa gốc: Là nghĩa xuất hiện từ đầu, làm cơ sở để hình thành các nghĩa khác. 
     + Nghĩa chuyển là nghĩa được hình thành trên cơ sở của nghĩa gốc. 
4. Danh từ:  
 - Đặc điểm của danh từ:  
   + Là những từ chỉ người, vật, hiện tượng,  khái niệm… 
   + Danh từ có thể kết hợp với từ chỉ số lượng ở phía trước, các từ này, nọ, ấy, kia,…và một số từ khác ở sau để 
tạo thành cụm danh từ. 
   + Chức vụ điển hình trong câu của danh từ là chủ ngữ. Khi  làm vị ngữ danh từ cần có từ là đứng trước.  
  - Các loại danh từ:  
        + Danh từ đơn vị: nêu tên đơn vị dùng để tính đếm, đo lường sự vật 
        + Danh từ chỉ sự vật: dùng để nêu tên từng loại hoặc từng cá thể người, vật, hiện tượng, khái niệm… 
           Danh từ chung : là tên gọi một loại sự vật 
           Danh từ riêng: tên riêng của từng người, từng vật, từng địa phương 
5. Cụm danh từ: 
  - Là tổ hợp từ do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành. 
  - Cụm danh từ có ý nghĩa đầy đủ hơn và cấu tạo phức tạp hơn một mình danh từ nhưng hoạt động trong câu 
giống như danh từ. 
 - Cấu tạo đầy đủ của cum danh từ gồm 3 phần : Phần phụ ngữ trước, phần trung tâm, phần ngữ phụ sau. 
  6. Số từ và lượng từ: 
   * Số từ: là những từ chỉ số lượng và thứ tự của sự vật. 
    - Khi biểu thị số lượng sự vật, số từ thường đứng trước danh từ. 
    - Khi biểu thị số thứ tự, số từ đứng sau danh từ.  
   * Lượng từ: Là những từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật. 
      Lượng từ được chia thành hai nhóm: + Lượng từ chỉ ý nghĩa toàn thể. 

                                                      + Lượng từ chỉ ý nghĩa tập hợp hay phân phối. 
   7. Chỉ từ: 
      * Chỉ từ là những từ dùng để trỏ vào sự vật, nhằm xác định vị trí của sự vật trong không gian hoặc thời gian. 
      * Hoạt động của chỉ từ trong câu: 
      + Chỉ từ thường làm phụ ngữ sau trong cụm danh từ.  
      + Làm chủ ngữ hoặc trạng ngữ trong câu. 



8. Phoù töø:  

- Phó từ laø nhöõng töø chuyeân ñi keøm ñoäng töø, tính töø ñeå boå sung yù nghóa cho ñoäng töø, tính töø. 

- Phó từ goàm hai loaïi lôùn. 

+ Phoù töø ñöùng tröôùc ñoäng töø, tính töø: Nhöõng phoù töø naøy boå sung moät soá yù nghóa lieân quan ñeán haønh ñoäng,  

traïng thaùi, ñaëc ñieåm, tính chaát neâu ôû ñoäng töø hoaëc tính töø nhö (quan heä thôøi gian, möùc ñoä, söï tieáp dieãn 

töông töï, söï phuû ñònh, söï caàu khieán). 

+ Phoù töø ñöùng sau ñoäng töø, tính töø: thöôøng boå sung moät soá yù nghóa nhö möùc ñoä, khaû naêng, keát quaû vaø 

höôùng.. 

9. Động từ:       
   - Đặc điểm của động từ:   
    + Động từ là những từ chỉ hành động, trạng thái của sự vật. 
    + Động từ thường kết hợp với các từ đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, hãy, đừng, chớ… để tạo thành cụm động từ. 
    + Chức vụ điển hình trong câu của động từ là làm vị ngữ. Khi làm chủ ngữ động từ thường mất hết khả năng 
kết hợp với các từ đã, sẽ, đang, cũng, vẫn… 

Các loại động từ:  
      + Động từ tình thái (thường đòi hỏi có động từ khác đi kè) 
      + Động từ chỉ hành động, trạng thái: động từ chỉ hoạt động (Trả lời câu hỏi làm gì? ) và động từ trạng thái 
(trả lời câu hỏi làm sao? thế nào?) 
10. Cụm động từ:  
     - Cụm động từ là tổ hợp từ do động từ một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành  
     - Cụm động từ có ý nghĩa đầy đủ và có cấu tạo phức tạp hơn một động từ 
     - Chức vụ ngữ pháp của cụm động từ giống như động từ 

(Hs học lí thuyết và vận dụng làm bài tập) 
   III. TẬP LÀM VĂN: 
                            
- Lí thuyết:  Văn tự sự 
                 + Kể chuyện đời thường 
                 +  Kể chuyện tưởng tượng 
-Thực hành:  

+ Viết bài văn tự sự kể chuyện đời thường: Kể việc, kể người… 
           + Viết bài văn kể chuyện tưởng tượng: Mượn lời đồ vật, sự vật, chuyển ngôi kể, lời kể …. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Duyệt của Ban Giám hiệu                Tổ trưởng chuyên môn 

 
 
 
 

  Nguyễn Thị Kim Hoa 
 

 
 
 
 
 

 

 


