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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

1.1. Dạy đọc hiểu văn bản là một trong những yêu cầu hết sức quan trọng của 

chương trình GDPT tất cả các nước. Không phải ngẫu nhiên mà Chương trình đánh 

giá học sinh quốc tế (PISA) đã coi đọc hiểu văn bản là một năng lực thiết yếu cần có 

đối với mọi học sinh sau khi kết thúc giai đoạn giáo dục cơ bản (9 năm) ở độ tuổi 15. 

Đọc hiểu được coi là một năng lực công cụ giúp mỗi người đi tiếp, học tiếp suốt đời. 

Ban đầu là học để biết đọc và sau đó là đọc để học. Không có năng lực đọc hiểu sẽ 

khó có thể học suốt đời. “Đọc hiểu không chỉ là một yêu cầu của suốt thời kì tuổi thơ 

trong nhà trường phổ thông mà nó còn là một nhân tố quan trọng trong việc xây 

dựng, mở rộng những kiến thức, kĩ năng và chiến lược của mỗi cá nhân trong suốt 

cuộc đời khi họ tham gia vào các hoạt động ở những tình huống khác nhau, trong 

mối quan hệ với người xung quanh, cũng như trong cộng đồng.” [99].Vì thế năng lực 

đọc- hiểu được coi là một trong những năng lực cốt lõi (key competence) cần có của 

một công dân được giáo dục tốt.  

Hầu hết mục tiêu của CTGDPTcác nước đều chú ý đến việc hình thành và phát 

triển các năng lực cốt lõi, trong đó có năng lực đọc hiểu, một năng lực thành phần 

(subcompetence) của năng lực giao tiếp (communication competence). Năng lực này 

được hình thành và phát triển qua nhiều môn học và các hoạt động giáo dục, nhưng ban 

đầu và chủ yếu vẫn thuộc về môn học Tiếng Việt-Ngữ văn. 

Nói cách khác, mục tiêu dạy học Tiếng Việt và Ngữ văn trong nhà trường 

không thể không đặt ra vấn đề đọc hiểu và phương pháp dạy đọc hiểu cho HS với các 

mức độ và yêu cầu khác nhau. Nhiệm vụ của môn học này không chỉ hình thành mà 

còn phát triển năng lực này để HS có được một công cụ thiết yếu, phục vụ tốt cuộc 

sống, công tác và học suốt đời. 

1.2. Vấn đề đọc hiểu văn bản đã đặt ra từ lâu đối với CTGDPT các nước phát 

triển, nhưng ở Việt Nam mãi đến Chương trình hiện hành, được xây dựng từ trước và 

sau năm 2000, vấn đề đọc hiểu văn bản mới được đặt ra và chính thức có trong 

chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn. Do mới thay đổi nên trong thực tế vấn đề 

đọc hiểu văn bản vẫn còn nhiều khúc mắc, nhiều nội dung, khái niệm thuật ngữ, cách 
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hiểu chưa thống nhất. Giáo viên còn nhiều lung túng trong việc thực hiện dạy học 

theo yêu cầu đọc hiểu văn bản; chưa nhận thức đúng về bản chất của đọc hiểu và đặc 

biệt là phương pháp dạy đọc hiểu cho HS.  

Có thể nói điểm mới trong môn Ngữ văn chính là nhận thức lại vai trò và ý 

nghĩa của của giờ đọc - hiểu văn bản. Đọchiểu văn bản như một khâu đột phá trong 

việc đổi mới học và thi môn Ngữ văn, là yêu cầu bức thiết đối với việc đào tạo nguồn 

nhân lực mới cho đất nước. Một năng lực quan trọng như thế nhưng vẫn còn nhiều 

hạn chế bất cập trong cả lý luận lẫn thực tiễn dạy học. 

  1.3. Đối tượng của đọc hiểu là các văn bản theo nghĩa rộng nhất của thuật ngữ 

này. Trong các loại văn bản văn học người ta thường chia ra hai loại lớn: văn bản hư 

cấu (fiction) và văn bản không hư cấu (non fiction). Trong các văn bản hư cấu thì thơ 

trữ tình là loại văn bản rất khó, có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau, do giàu có về 

trí tưởng tượng, sự đa dạng về cảm xúc cá nhân, sự phức tạp trong cách thức phô 

diễn, do các đặc trưng cô đọng, hàm súc về ngôn từ nghệ thuật của thể loại này... 

Theo Aristote, trữ tình là một trong ba phương thức phản ánh hiện thực cơ bản nhất 

và thường là hình thái văn học đầu tiên trong các nền văn học. Do đặc trưng của thể 

loại, thơ trữ tình có khả năng “phản ánh cuộc sống, thể hiện những tâm trạng, những 

cảm xúc mạnh mẽ bằng ngôn ngữ hàm súc, giàu hình ảnh và nhất là có nhịp điệu” 

[53]; Cũng vì thế, thơ trữ tình có điều kiện thâm nhập, thấm sâu vào thế giới nội tâm, 

làm phong phú, giàu có thêm thế giới tinh thần, tình cảm, tâm hồn của con người; từ 

đó giúp ta sống nhân văn hơn, cao đẹp hơn… 

Mặt khác,thường có dung lượng nhỏ bé, ngắn gọn, dễ cảm, dễ thuộc nên thơ trữ 

tình có ưu thế tuyệt đối trong lòng bạn đọc. Trong chương trình Ngữ văn bậc THPT, 

thơ trữ tình chiếm một tỉ lệ khá lớn. Tuy nhiên, việc dạy học thơ trữ tình, và nhất là thơ 

trữ tình hiện đại cũng đặt ra không ít thách thức với cả giáo viên lẫn học sinh. Do vậy, 

việc dạy đọc – hiểu loại văn bản này rất xứng đáng có được một sự đầu tư, tìm hiểu kĩ 

lưỡng hơn. Những tìm tòi, nghiên cứu về phương pháp dạy đọc – hiểu thơ trữ tình, nếu 

thành công, sẽ góp phần ích dụng, thiết thực vào việc đổi mới phương pháp và nâng 

cao hiệu quả dạy học văn trong nhà trường phổ thông ở nước ta hiện nay.  

1.4. Chúng tôi cho rằng với CT và SGK hiện hành vấn đề đọc hiểu văn bản nói  

chung và thơ trữ tình nói riêng mới chỉ dừng lại bước hình thành và rèn luyện, chưa  
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phát triển thành một năng lực đọc hiểu để có thể giúp HS tự mình đọc hiểu, đánh giá 

và thẩm định được cái hay, cái đẹp và ý nghĩa, giá trị của các bài thơ trữ tình chưa 

được học; tức là có năng lực đọc độc lập (independent reading), một năng lực mang  

tính công cụ rất quan trọng để mỗi người có thể “học suốt đời”. 

Hiện trạng trên ít nhất là do 2 nguyên nhân:  

i) Hệ thống câu hỏi, bài tập trong sách Ngữ văn về đọc hiểu thơ trữ tình còn 

đơn điệu, thiếu thống nhất về mô hình câu hỏi đọc hiểu vì thế khó hình thành cho HS 

kỹ năng đọc hiểu, tiếp nhận. 

 ii) Ngoài những giờ dạy học đọc hiểu thơ trữ tình, HS chưa được chú trọng 

rèn luyện bằng một hệ thống bài tập đọc hiểu thơ trữ tình đa dạng, phong phú với 

nhiều dạng loại và yêu cầu đọc hiểu khác nhau.  

Với những lí do nêu trên, chúng tôi chọn vấn đề phát triển năng lực đọc hiểu 

văn bản thơ trữ tình cho học sinh THPT qua hệ thống bài tậplàm đề tài nghiên cứu 

của luận án. 

2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu  

 2.1. Một số nghiên cứu về năng lực đọc hiểu văn bản văn học và đọc hiểu 

văn bản thơ trữ tình cho học sinh Trung học phổ thông 

 2.1.1. Những nghiên cứu về năng lực đọc hiểu văn bản và đọc hiểu văn bản 

văn học 

2.1.1.1. Thành tựu nghiên cứu ở nước ngoài 

Vấn đề đọc hiểu văn bản trên thế giới đã có từ lâu và đạt được nhiều thành tựu; 

nhiều định hướng và đề xuất quan trọng của các công trình nghiên cứu rất có ý nghĩa 

đối với những nhiện vụ nghiên cứu mà đề tài luận án đã đặt ra. Đã có rất nhiều luận 

án nêu về vấn đề đọc hiểu VB, vì thế ở đây chúng tôi chỉ nêu một số nét khái quát. 

Có thể dẫn ra một số công trình nghiên cứu vềđọc hiểutổng quát như bốn tập 

của cuốn Handbook of Reading Research được P. David Pearson và các cộng sự biên 

tập gồm: tập 1 (NXB Psychology Press, 1984); tập  2 (NXB  Psychology Press, 

1996) ; tập 3 (NXB Lawrence Erlbaum Associates, 2000); tập 4 (NXB Taylor & 

Francis, 2010). Xem xét qua bộ sách này có thể thấy sự phong phú của vấn đề 

nghiên cứu đọc hiểu. Ngoài ra còn rất nhiều những trang web, những hiệp hội, 

https://www.google.co.uk/search?hl=vi&amp;tbo=p&amp;tbm=bks&amp;q=inauthor%3A%22P.%2BDavid%2BPearson%22&amp;source=gbs_metadata_r&amp;cad=7
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những tổ chức tầm quốc gia, quốc tếcó liên quan trực tiếp tới đọc hiểu, hỗ trợđọc 

hiểu. 

Ở các nước có nền giáo dục phát triển, đặc biệt là Đức, Anh, Pháp, Mĩ, Hàn 

Quốc, Singapore… những công trình nghiên cứu về đọc hiểu đã được nghiên cứu từ rất 

sớm và đạt được nhiều thành công đáng khích lệ. Trong quá trình thu thập tài liệu, 

chúng tôi đã tham khảo được nhiều tư liệu bổ ích để phục vụ cho luận án này. Tuy 

nhiên, do mục đích nghiên cứu và hạn chế về dung lượng của luận án nên chúng tôi chỉ 

giới thiệu một số công trình có liên quan nhiều đến vấn nghiên cứu của mình. 

   Vấn đề đọc hiểu trong nhà trường phổ thông Hoa Kỳ đã được nghiên cứu một  

cách sâu rộng và khá toàn diện. Bài báo “Đọc để học – những ảnh hưởng của sự 

hướng dẫn chiến lược kết nối đối với học sinh trung học” đăng trên tạp chí The 

Journal of Educational Research, Bloomington 2004 của tác giả Miriam Alfassi là 

một trong những tài liệu đó. Kết quả nghiên cứu dựa trên sự khảo sát và phân tích số 

liệu thống kê tại trường trung học Midwest. Từ đó tác giả nhấn mạnh: để tham gia 

vào một xã hội biết đọc, biết viết ngày nay, học sinh phải biết học từ việc đọc để hiểu 

ý nghĩa của văn bản tác phẩm, biết đánh giá khách quan thông tin và ghi nhớ nội 

dung, biết áp dụng kiến thức một cách linh hoạt, học sinh cần phải dựa vào khả năng 

của mình để tự hiểu một bài văn và tiếp tục sử dụng thông tin ý nghĩa tiếp nhận từ tác 

phẩm [143] 

 Đến nay, ở Mỹ các cuốn sách về đọc hiểu như Reading Comprehension 

strategies của Danielle S. McNamara, Reading and Learning to Read (fifth edition) 

của Jo Anne L. Vacca (và các tác giả khác), Literacy for the 21st Century A Balanced 

Approach của Gail E. Tompkins, Readings for the 21st century (fifth edition) của 

William Vesterman đang được coi là những tài liệu quý dành cho giới nghiên cứu về 

ĐHVB [ theo 25].  

Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc tế được tổ chức lần thứ tư tại Australia vào 

năm 1978 về đọc hiểu đã thu hút được sự tham gia của hơn 700 nhà khoa học uy tín 

trên thế giới. Các tham luận đã đề cập tới tác dụng của việc đọc đối với học sinh phổ 

thông và ý nghĩa của việc đọc hiểu trong âm nhạc, toán học, ngoại ngữ… Theo quan 

niệm của một số nhà nghiên cứu tham dự hội thảo thì khái niệm đọc hiểu không chỉ 
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bó hẹp trong phạm vi khoa học văn học mà còn được vận dụng vào các lĩnh vực khoa 

học khác nằm trong chương trình giáo dục phổ thông. 

Đểcócáinhìntổngquan về cácvấnđềđãvàđangđượcnghiêncứuvề đọc hiểu là cơ sở 

cho những nghiên cứu của mình chúng tôi dã đọc và tiếp thu các thành tựu nghiên cứu 

nước ngoài còn từ con đường thông qua các kết quả nghiên cứu của nhiều tác giả trong 

nước, đặc biệt một số nội dung có tính chất tổng thuật như “Lịch sử nghiên cứu vấn 

đềđọc hiểu” của Nguyễn Thanh Hùng [34]; “Lịch sử nghiên cứu và quan niệm về  đọc 

hiểu văn bản” củaPhạm Thị Thu Hương [37] và một số tác giả khác.  

Có thể nêu lên một số nhận xét khái quát về kết quả nghiên cứu đọc hiểu mà các 

tác giả đã đề cấp đến như sau: 

a)  Đọc hiểu là một yêu cầu hết sức quan trọng đối với người HS nói riêng và 

người lao động mới nói chung; một năng lực chung (cốt lõi) quan trọng cần có ở tất 

cả người và là một trong những cơ sở, nền tảng giúp cho việc học suốt đời. 

b)  Các nghiên cứu đều khẳng định  hành động đọc là một quá trình linh hoạt, 

phức tạp; “hiểu” là một kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố; không chỉ là kết quả đọc 

khách quan từ VB và các yếu tố của VB mà còn có vai trò chủ quan “kiến tạo” của 

người đọc dựa trên VB.  

c) Để đọc hiểu tốt, có hiệu quả, người đọc cần được trang bị rất nhiều hành 

trang, trong đó tri thức nền và các chiến thuật đọc hiểu VB có một vai trò hết sức 

quan trọng. Những tri thức này sẽ quyết định kết quả đọc hiểu xét từ góc độ người 

đọc với tư cách là người “kiến tạo” ý nghĩa VB dựa trên những hiểu biết và kinh 

nghiệm vốn có củamình. 

d) Ngoài ra các nghiên cứu về đọc cũng ngày càng quan tâm đến “bối cảnh đọc”; 

tức là xem xét việc đọc trong mối quan hệ với năng lực sử dụng ngôn ngữ của người 

đọc và nhiều yếu tố ngoại cảnh khác (bối cảnh kinh tế- chính trị, tâm thế -tâm lý xã hội, 

ý thức và trình độ của cộng đồng đọc…” 

Trên đây là những điểm khái quát quan trọng được rút ra từ việc khảo sát các 

nghiên cứu về đọc hiểu qua các công trình nước ngoài. Tuy nhiên do đối tượng 

nghiên cứu là hệ thống bài tập nên chúng tôi tập trung tìm hiểu một số SBT của nước 

ngoài nhằm phát triển năng lực đọc hiểu. Bài tập ở đây được hiểu là các câu hỏi và 

nhiệm vụ yêu cầu học sinh luyện tập mở rộng, nhằm củng cố, khắc sâu nhằm phát 

triển những gì đã được học trong SGK. 
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Một số cuốn sách bài tập đọc hiểu của Australia 

Chúng tôi đã khảo sát một số bộ/cuốn sách giáo khoa của Australia xuất bản gần 

đây (từ sau 2005 đến 2015) như:Successful English 1-3; Successful Grammar; 

Successful Spelling; Successful Reading; Successful Writing; Grammer Through Text 

Types;Analysing and Presenting Argument;English for a Purpose (1-4); Oxford English 

1 Knowledge and Skills; Exploring Language;Exploring Language and Literature ; 

Success in English Literature ; Homework Contracts 3e (1-6);Reading and Creating; 

Reading and Comparing; Grammar in Action (1-3); Skillworks (1-4); English Skills 

Builder (1-3); Using Language to Persuade ; VCE English success.v.v… 

 Trong khuôn khổ của luận án, chúng tôi chỉ tập trung khảo sátcấu trúc sách và 

mô hình bài tập của một số cuốn như: 

- Bộ bài tập Successful English – Oxford University Press. Australia (2010); 

Tác giả: Amanda Ford, Elizabeth Haywood, Heather McIntosh, Judy Conlan, Marie 

Henley. Đây là bộ 03 cuốn 1-3 dành cho 3 lớp đầu tiên của bậc trung học mỗi cuốn 

dành cho mỗi lớp.  

- Bộ bài tập 4 cuốn: 1) Successful Grammar; 2) Successful Spelling; 3) 

Successful Comprehension and 4)Successful Writing; Tác giả: Amanda Ford, 

Elizabeth Haywood - Oxford University Press. Australia(2010). 

 Mục đích của bộ sách này thực chất cũng giống như bộ sách vừa nêu trên. 

Chúng tôi chỉ tập trung xem xét cuốn về đọc hiểu( Successful Comprehension).Số 

lượng bài tập trong mỗi bài khác nhau, phụ thuộc vào nội dung từng bài, ít nhất là 11, 

nhiều là 19-20 bài tập. Trong mỗi bài tập có thể có nhiều câu nhỏ.   

Một số sách bài tập của Hoa Kỳ 

Trong chương trình các bang của Hoa Kỳ, môn Tiếng Anh gọi là English 

language art nhưng SGK (SHS, SGV cũng như SBT) có nhiều tên khác nhau. Chúng 

tôi đã khảo sát một số cuốn SBT như: Start reading (Bắt đầu đọc), Spectrum Reading 

(Đọc mở rộng), Reading comprehension and skills(Đọc hiểu và các kỹ năng) , 

Reading for detail (Đọc chi tiết), Logic and Reasoning (Logic và lập luận), Main idea 

(Tư tưởng chính), Predictin outcomes (Dự đoán kết quả), Reading between the line 

(Đọc giữa dòng), Fact or Opinion (Dữ kiện và ý kiến), Drawing Conclusion (Phác 

thảo kết thúc), Cause & Effect (Nguyên nhân và kết quả), Figurative language (Ngôn 

ngữ tượng trưng), Science Reading- Ocean Life (Đọc khoa học- sự sống ở đại 
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dương),Reading and Building Vocabulary Through Literature (Đọc và tích lũy từ 

vựng qua văn học), How to read faster and recall more (Làm thế nào để đọc nhanh 

và nhớ nhiều), Read better remember more(Đọc tốt hơn nhớ nhiều hơn), Read power 

(Sức đọc), Start Reading by Oxford (Bắt đầu đọc với Oxford) .v.v…  

Cũng như phần trên, chúng tôi chỉ tập trung khảo sát một vài bộ sách liên quan 

trực tiếp đến cấu trúc và mô hình bài tập như: 

- Bộ sách Reading comprehension and writing skills  

Bộ sách Kỹ năng đọc hiểu và viết dành cho HS trung học (Copyright © 2009 

Learning Express, LLC). Cấu trúc bài tập :Mỗi bài có 2 phần, phần đầu là tóm tắt nội 

dung, phần 2 là bài tập thực hành.  

- Bộ sách Luyện đọc (gồm Bắt đầu đọc và Đọc mở rộng) 

Bộ sách giúp HS phát triển kỹ năng đọc thông qua các bài đọc và hệ thống câu 

hỏi, bài tập. Mỗi lớp có 2 tập tương ứng với 2 yêu cầu, 2 loại trình độ: bắt đầu đọc và 

đọc rộng khi đã thành thạo.  Cấu trúc mỗi bài gồm 2 phần: a) Bài đọc và b) Bài tập. 

- Bộ sách SAT Reading 

 Đây là bộ sách giúp học sinh luyện tập để thi tốt kỳ thi SAT ở Hoa Kỳ. Tất cả 

các bang đều biên soạn bộ sách này phù hợp với chuẩn chương trình của mỗi bang. 

Bộ sách giới thiệu ở đây là bộ sách của bang Illinois, viết tắt là ISAT dành cho HS 

lớp 8 bang Illinois, xuất bản 2006. 

MỘT SỐ NHẬN XÉT CHUNG 

- Tất cả các câu hỏi/ bài tập đều bám sát yêu cầu của chuẩn chương trình và 

nội dung dạy học của SGK. Theo hướng hình thành và phát triển năng lực, các bộ 

sách thường tổ chức bám sát các kỹ năng giao tiếp, với bậc trung học tập trung nhiều 

vào đọc hiểu (reading comprehension) và viết (writing).  

- Để hình thành và phát triển năng lực giao tiếp, các bài tập của mỗi loại kỹ 

năng thường có cấu trúc lặp lại, ví dụ các bài tập đọc hiểu của Australia thường theo 

3 yêu cầu và coi đó là cơ sở sư phạm vững chắc của hướng tiếp cận đọc hiểu :  

 Nói về cái gì? (what is being said?) 

 Có ý nghĩa gì? (what  does it mean?) 

 Tôi nghĩ gì về điều đó? (what do I think about it?) 
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- Ngữ liệu bài tập rất đa dạng, phong phú về đề tài và kiểu loại văn bản, gồm: 

hư cấu (fiction), bài báo (newspaper article), tạp chí (magazine article), VB phi hư 

cấu  

(non-fiction), VB lịch sử (history text), thực đơn (menu).v.v…  

- Cách nêu câu hỏi rõ ràng, hấp dẫn, tăng cường yêu cầu hài hước để giảm 

bớt sự nhàm chán, đơn điệu của loại bài tập trong luyện tập các kỹ năng giao tiếp.  

2.1.1.2. Thành tựu nghiên cứu ở Việt Nam 

Kế thừa kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thế giới, các nhà khoa học 

trong nước cũng dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu và giới thiệu lí thuyết tiếp nhận 

về Việt Nam, trong đó có rất nhiều cuốn sách chuyên luận, các bài báo, luận án, luận 

văn nghiên cứu sâu về vấn đề đọc hiểu văn bản. 

 Theo kết quả nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thanh Hùng, từ những thập niên 70 

của thể kỉ XX, vấn đề đọc hiểu đã được các nhà nghiên cứu ở Đức đưa ra bàn luận. Tác 

giả A. Brown, A Pugh, M. Adams, K.Goodman,… đã bàn bạc về hoạt động đọc văn 

bản, phương pháp đọc diễn cảm văn bản  và các phản ứng tâm lí của con người trong 

quá trình đọc văn bản. Đến những năm 80 rất nhiều công trình nghiên cứu về đọc hiểu 

được ra mắt công chúng nhằm mục đích giải quyết mối quan hệ giữa văn học với 

chương trình ngữ văn cải cách đồng thời tìm ra những giải pháp tốt nhất để làm thay 

đổi diện mạo và chất lượng dạy học Ngữ văn trong Nhà trường trung học. Đến năm 

2002 – 2003 một công trình nghiên cứu về đọc hiểu của tập thể tác giả có uy tín như 

Erich Schon, Ursula Christmann, Norbert Groeben… được xuất bản. Với nhiều vấn đề 

được giải quyết: tâm lí học của việc đọc; xã hội học, giảng dạy văn học và yêu cầu đọc 

trong Nhà trường… nội dung của các công trình nghiên cứu đã góp phần nâng cao 

năng lực đọc hiểu trong môi trường giáo dục. Kết quả và thành tựu nghiên cứu về đọc 

hiểu văn bản của nước ngoài đã được Nguyễn Thanh Hùng [33, 34], Trần Đình Sử [ 

87, 89, 90, 91]  giới thiệu trong các công trình và bài viết của mình.  

 Theo Phạm Thị Thu Hương [37], ở nước ngoài, người ta hay nhắc đến các quan 

niệm như: “Đọc là quá trình phức tạp bao gồm sự kết hợp của các khả năng cảm nhận, 

tâm lí ngôn ngữ và nhận thức” (Adam, 1990); “Mục đích chính của việc đọc là thu nhận 

và kiến tạo ý nghĩa từ văn bản” (Sweet& Snow, 2002); “Đọc hiểu là năng lực nhận thức 

phức tạp yêu cầu khả năng tích hợp thông tin trong văn bản với tri thức có trước của 

người đọc” (Anderson & Pearson, 1984); “Đọc hiểu là một quá trình tương tác xảy ra 
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giữa một người đọc và một văn bản” (Rumelhart, 1994); “Đọc là một quá trình tương 

tác, trong quá trình đó, tri thức có trước về thế giới của người đọc tương tác với thông 

điệp được truyền đạt một cách trực tiếp hoặc gián tiếp bằng văn bản” (Smith, 1995); Đọc 

hiểu là “quá trình tư duy có chủ tâm, trong suốt quá trình này, ý nghĩa được kiến tạo 

thông qua sự tương tác giữa văn bản và người đọc” (Durkin, 1993)...  Trong các quan 

niệm trên, hai yếu tố “người đọc” và “văn bản” có mối quan hệ tương tác với nhau. 

  Gần đây nhất, trong luận án tiến sĩ, tác giả Phạm Thị Thu Hiền đã thống kê và 

phân tích khá chi tiết nội dung những công trình nghiên cứu về đọc hiểu đã được 

công bố trên thế giới. Theo tác giả: Tất cả các công trình nghiên cứu đều coi trọng vai 

trò của đọc hiểu. Chẳng hạn, Steven Stahl và Jeanne S. Chall trong bài Hoạt động đọc 

đã cho rằng “mục đích tối hậu của hoạt động đọc là để có thể hiểu tài liệu được viết 

ra, để định giá và để sử dụng cho nhu cầu của một ai đó” [25]. Ở Mỹ, lí thuyết đọc 

hiểu đã đi vào trường học từ mẫu giáo đến THPT.  

Tác giả Nguyễn Thanh Hùng trong cuốn Đọc và tiếp nhận văn chương đã phân 

tích kĩ mối quan hệ giữa văn học nghệ thuật và sự tiếp nhận của công chúng. Tác giả 

khẳng định nghệ thuật đem lại cho mỗi người nhiều thứ như học có thể tiếp nhận. 

Năng lực này phụ thuộc vào khả năng tiếp nhận của từng người được phát triển như 

thế nào. Vì vậy, chất lượng nghệ thuật của tác phẩm chỉ là một phần còn lại là do 

năng lực tiếp nhận của mỗi người tạo nên. Đọc là một khâu trong quá trình tiếp nhận, 

đó là hoạt động chuyển đổi tác phẩm nghệ thuật thành một vũ trụ tình cảm và cảm 

xúc thẩm mĩ trong tư duy hình tượng cho riêng mình. Đọc văn thực sự là một khoa 

học và nghệ thuật của tư duy ngôn ngữ liên tục được sáng tạo trong mỗi văn bản nghệ 

thuật. Dù đọc theo phương thức nào thì cái đích cuối cùng phải phải đạt được là hiểu 

văn. “Hiểu văn là đồng cảm và nắm được những gì nhà văn muốn nói, muốn gửi gắm 

đến người tiếp nhận bằng nhiệt tình và năng lực thuyết phục của phương thức trình 

bày nghệ thuật hấp dẫn, mới lạ có giá trị nâng cao sự cảm thụ hình thức thẩm mĩ của 

ngôn ngữ tác phẩm” [34, 89]. 

Trong bài viết Năng lực đọc hiểu tác phẩm văn chương của học sinh THPT, 

tác giả Nguyễn Thanh Hùng cũng lí giải: đọc văn chương là giải quyết vấn đề tương 

quan của các cấu trúc tồn tại trong tác phẩm. Trước hết là cấu trúc ngôn ngữ, tiếp đến 

là cấu trúc hình tượng thẩm mĩ và cuối cùng là cấu trúc ý nghĩa. Tầng lớp xuất thân, 
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vị trí xã hội của người đọc có ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận những thông tin hiện 

thực đời sống của tác phẩm. 

Trong cuốn Kĩ năng đọc hiểu Văn, tác giả Nguyễn Thanh Hùng đã dành một  

phần lớn để tìm hiểu lịch sử nghiên cứu vấn đề đọc hiểu trên thế giới và Việt Nam. 

Tác giả khẳng định đọc hiểu là một phạm trù khoa học trong nghiên cứu và giảng dạy 

văn học, có quan hệ với năng lực đọc, hành động đọc, kĩ năng đọc để nắm vững ý 

nghĩa của văn bản nghệ thuật ngôn từ. Đọc hiểu là mục đích cuối cùng và là hiệu quả 

mong muốn để người đọc lĩnh hội được giá trị đích thực của tác phẩm. Từ đây tác giả 

phân tích các bình diện của đọc hiểu gồm: bình diện văn hóa, bình diện sư phạm, bình 

diện triết học, bình diện nghệ thuật, bình diện tâm lí. Cuối cùng tác giả chỉ rõ bản 

chất của việc đọc hiểu: “Đọc hiểu là quá trình phân tích, tổng hợp, so sánh, liên 

tưởng, ghi nhớ, suy luận diễn ra liên tục trong một khoảng thời gian… Đọc là hoạt 

động sáng tạo vì đó là quá trình phát hiện ra sự sáng tạo của người viết và cả người 

đọc, có điều kiện  

lại bổ sung ý nghĩa bên ngoài dữ liệu và ý đồ của tác phẩm” [34,59]. 

Nhà nghiên cứu Trần Đình Sử trong bài viết Đọc hiểu văn bản - một khâu đột 

phá trong dạy học Ngữ văn hiện nay, đã chỉ ra bản chất của môn Văn và việc dạy 

Văn của các nước phát triển trên thế giới chính là môn Đọc văn. Dạy văn là dạy cho 

học sinh năng lực đọc, kỹ năng đọc để học sinh có thể đọc  hiểu bất cứ văn bản nào 

cùng loại. Từ đọc hiểu văn mà trực tiếp nhận các giá trị văn học, trực tiếp thể nghiệm 

các tư tưởng và cảm xúc được truyền đạt bằng nghệ thuật ngôn từ, hình thành cách 

đọc riêng có cá tính. Cách hiểu như vậy mới đúng bản chất của văn học và đúng thực 

chất việc dạy văn là dạy năng lực, phát triển năng lực tiếp nhận cho học sinh. Vì vậy, 

theo tác giả, ở nước ta hiện nay hầu như chưa có khái niệm đọc hiểu văn bản và còn 

coi việc đọc hiểu văn bản là một việc làm giản đơn, cứ biết chữ là có thể đọc hiểu 

được. Từ lập luận ấy, tác giả đã đề ra những yêu cầu và mục đích quan trọng nhất của 

vấn đề đọc hiểu văn bản: “Đọc là tìm ra ý nghĩa trong một thông điệp được tổ chức 

bằng một hệ thống ký hiệu… Muốn đọc hiểu văn bản văn học - khâu quan trọng nhất 

trong hoạt động đọc thì phải hiểu rằng mọi yếu tố của văn bản đều có nghĩa, các yếu 

tố đó lại kết thành hệ thống, và cái nghĩa có sức thuyết phục nhất là phù hợp, không 

mâu thuẫn với bất cứ yếu tố biểu hiện nào… Đọc văn là để cảm, đế sống, để thưởng 

thức, để dùng, để tự phát triển bản thân, cho nên đọc sáng tạo và đọc sử dụng là khâu 
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cao nhất. Người đọc phải tìm được cái nghĩa mà người đọc trước chưa thấy, thậm chí 

hiểu cái nghĩa ngoài tầm kiểm soát của tác giả” [87]. 

 Như thế đọc là một hoạt động văn hóa có tầm nhân loại và ý nghĩa giáo dục sâu  

sắc. Tác giả còn nêu lên suy nghĩ của mình về “hiểu” trong “đọc hiểu”. “Hiểu”, theo 

Trần Đình Sử có nội hàm rất rộng: “1. Cảm thụ (tiếp nhận) kí hiệu vật chất (màu sắc, 

con chữ,…). 2. Nhận ra kí hiệu quen hay lạ, hiểu ý nghĩa của nó được lặp lại trong 

ngôn ngữ. 3. Hiểu ý nghĩa của nó trong ngữ cảnh. 4. Đối thoại với ý nghĩa đó (tán 

thành, phản đối), trong nhận thức bao gồm cả sự đánh giá về chiều sâu và chiều rộng. 

Bản chất tâm lí của sự hiểu là biến cái của người khác thành cái vừa của mình – vừa 

của người khác. Hiểu bao giờ cũng là tự hiểu, nghĩa là biến cái được hiểu thành kiến 

thức, quan điểm, niềm tin của mình” [91]. 

Nguyễn Thái Hòa trong bài viết Vấn đề đọc hiểu và dạy đọc hiểu, đã nhấn 

mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa cấp thiết của vấn đề đọc hiểu. Tác giả khẳng định: 

“Đọc đúng hiểu đúng, đọc nhanh hiểu kĩ, đọc diễn cảm hiểu tinh tế là một yêu cầu 

cấp thiết của mọi người để tiếp nhận, giải mã thông tin trong thời đại thông tin dồn 

dập như vũ bão hiện nay. Vì vậy, dạy đọc hiểu có tầm quan trọng đặc biệt trong việc 

nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường”.[27] 

Trong bài Đọc hiểu văn bản nghệ thuật trong giờ Ngữ văn nhìn từ hoạt động 

học tập của học sinh [73] tác giả Đỗ Huy Quang cho rằng: Học văn phải đọc văn. 

Nhưng từ đọc đến hiểu là một khoảng cách quá lớn, phải có thầy giáo giúp đỡ. Từ 

cách hiểu đó nên đã tồn tại quan niệm sai lầm về vấn đề đọc văn và hiểu văn. Học 

sinh luôn thụ động lĩnh hội lời giảng của thầy cô mà không phát huy được khả năng 

sáng tạo của mình trong việc đọc và hiểu tác phẩm.  

Bàn về dạy ĐH ở Tiểu học, Nguyễn Minh Thuyết và Hoàng Hòa Bình đã nêu 

lên phương pháp ĐH trong cuốn Phương pháp dạy học Tiếng Việt nhìn từ Tiểu học 

[4]. Tác giả đã chia VB thành hai loại: VB nghệ thuật và VB  phi hư cấu. Tương ứng 

với từng loại VB là từng PPDH khác nhau. Đối với dạy học ĐHVB nghệ thuật, theo 

tác giả, có 3 cấp độ: cấp độ 1 - đọc vỡ, cấp độ 2 - đọc sâu và cấp độ 3 - đọc sáng tạo. 

Đối với dạy học ĐHVB phi hư cấu, "so với việc rèn luyện kĩ năng đọc hiểu văn bản 

nghệ thuật thì rèn kĩ năng đọc hiểu các văn bản phi hư cấu ở Tiểu học trải qua ít công 

đoạn hơn, nội dung hiểu đơn giản, khách quan hơn. Có những văn bản, việc đọc hiểu 

chỉ cần dừng ở cấp độ 1... Bên cạnh đó, có những văn bản đòi hỏi HS không chỉ làm 
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chủ các phương diện ngôn từ (đọc hiểu cấp độ 1) mà còn phải rút ra được ý nghĩa của 

tác phẩm (cấp độ 3)... Dạy đọc hiểu văn bản phi hư cấu, GV cũng áp dụng các biện 

pháp để hiểu nội dung, ý nghĩa văn bản như: đọc mẫu, đọc thầm, áp dụng các biện 

pháp giải nghĩa từ, đặt câu hỏi" [4, 252]. Theo đó, tác giả đã nêu lên quy trình rèn luyện 

kĩ năng đọc theo 3 cấp độ trên. 

 Nguyễn Thị Hạnh, dựa trên cơ sở ngôn ngữ học, khẳng định đọc hiểu “là một 

hoạt động giao tiếp ở đó người đọc lĩnh hội lời nói đã được viết thành văn bản nhằm 

làm thay đổi những hiểu biết, tình cảm hoặc hành vi của chính mình, đọc hiểu là hoạt 

động đọc cho mình (người đọc)” [23, 15]. 

 Trong cuốn Đọc hiểu và chiến thuật đọc hiểu văn bản trong nhà trường phổ 

thông [37], Phạm Thị Thu Hương đã nêu lên những việc mà độc giả làm khi ĐHVB. 

Đó là: huy động tích cực những tri thức, trải nghiệm đọc hiểu; xác định mục tiêu đọc, 

giải mã văn bản; tạo kết nối trong và sau quá trình đọc văn bản; dự đoán; hình dung, 

tưởng tượng; suy luận, cắt nghĩa; đặt câu hỏi; tổng hợp, đánh giá và vận dụng; giám 

sát việc hiểu của bản thân. Ngoài ra tác giả còn nêu lên một số "chiến thuật" ĐHVB 

như: đánh dấu và ghi chú bên lề, tổng quan về văn bản, cộng tác ghi chú, cuộc giao 

tiếp văn học, câu hỏi kết nối tổng hợp, mối quan hệ hỏi-đáp, mối quan hệ nhận thức 

và siêu nhận thức, đọc suy luận, cuốn phim trí óc... Đây là những sự kiếm tìm có ý 

nghĩa của người viết về dạy học ĐHVB ở nhà trường phổ thông.Cũng bàn về dạy học 

ĐH ở Tiểu học, trong cuốn Dạy học tập đọc ở tiểu học [67], Lê Phương Nga dành 

hẳn một chương để nói về "Tổ chức dạy học tập đọc ở Tiểu học", trong đó nêu ra các 

công việc chuẩn bị trước giờ lên lớp dạy học tập đọc ở Tiểu học, hình thành và luyện 

các kĩ năng đọc cho HS tiểu học, tổ chức DH cho HS trong giờ học. Trong các kĩ 

năng đọc, tác giả trình bày kĩ năng "đọc thành tiếng" và "đọc hiểu". Đối với đọc hiểu, 

"đọc thầm" được coi là "hình thức đọc có nhiều lợi thế để hiểu VB"[67, 196]; các 

công việc cần làm để tổ chức quá trình ĐH cho HS Tiểu học bao gồm: tìm hiểu đề tài 

của VB, tìm hiểu tên bài, tìm hiểu từ ngữ trong bài, tìm hiểu câu, đoạn, làm rõ ý 

chính của VB, rèn luyện kĩ năng hồi đáp VB của HS.  

 Như vậy, trong mỗi quan niệm trên đây, dù đứng ở góc độ nào cũng thấy “đọc” 

được coi là một quá trình tổng hợp, đòi hỏi cần sử dụng nhiều kĩ năng; “hiểu” là mục 

đích của “đọc”; để đọc hiểu, người đọc phải tích cực, chủ động khám phá. 

Song, nói đến vấn đề đọc hiểu văn bản ở nước ngoài, phải kể đến quan niệm  
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của PISA. Nhờ việc tham gia PISA, hiện nay, hơn 70 nước trên thế giới (trong đó có  

Việt Nam) đang xích lại gần nhau, thống nhất một quan niệm và những yêu cầu 

chung về đọc hiểu văn bản. Trong bài viết Đánh giá năng lực đọc hiểu của học sinh - 

nhìn từ yêu cầu PISA, tác giả Đỗ Ngọc Thống đã phân tích khá tỉ mỉ quan niệm về 

đọc hiểu của PISA và nhấn mạnh vai trò của đọc hiểu đối với chương trình giáo dục ở 

Việt Nam. Theo PISA, “Năng lực đọc hiểu được hiểu là khả năng biết đọc, có trình 

độ đọc hiểu”, “là sự hiểu biết, sử dụng và phản hồi lại trước một bài đọc viết, nhằm 

đạt được mục đích, phát triển tri thức và tiềm năng cũng như việc tham gia hoạt động 

của một ai đó trong xã hội”. [99]. PISA không nghiên cứu về dạy học ĐHVB, song, 

qua việc nêu lên đối tượng đọc (tức VB đọc hiểu), nội dung đọc, các mức độ đọc và 

cung cấp các đề kiểm tra, đánh giá NL đọc hiểu VB, chương trình đánh giá HS quốc 

tế này đã gián tiếp nêu lên phương pháp dạy học ĐHVB. 

Có thể thấy, từ năm 2000 đến nay, đã có nhiều bài viết về vấn đề đọc hiểu ở 

nhà trường phổ thông với sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu như: Trần Đình Sử, 

Nguyễn Thanh Hùng, Lê Phương Nga, Đỗ Ngọc Thống, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn 

Thị Hạnh, Nguyễn Trọng Hoàn, Phạm Thị Thu Hương, Phạm Thị Thu Hiền và nhiều  

tác giả khác. Các bài nghiên cứu đã  khai thác vấn đề theo hai hướng: 

+ So sánh CT đọc hiểu văn bản ở nhà trường PT trong nước và thế giới. 

+ Hướng dẫn học sinh đọc hiểu văn bản trong nhà trường phổ thông. 

Các công trình nghiên cứu về đọc hiểu trên thế giới cũng như trong nước khá 

phong phú. Khái niệm đọc cũng không chỉ có duy nhất một cách hiểu mà luôn có sự 

bổ sung về nội hàm ý nghĩa. Tuy nhiên, điểm chung của các công trình nghiên cứu đó 

đều cho rằng: đọc hiểu là một năng lực trong tiếp nhận văn bản, là cái đích cuối cùng 

của việc đọc. Không có phương pháp vạn năng nào có thể chỉ dẫn đúng đắn, hiệu quả 

việc đọc hiểu từng văn bản, nhưng sẽ có chìa khóa để giúp con người biết cách giải 

mã các loại hình văn bản cụ thể.  

Kết quả nghiên cứu của tác giả Hoàng Hoà Bình 4 là những gợi ý khoa học có 

tính chất cơ sở, nền tảng cho hướng nghiên cứu tiếp theo về việc rèn luyện năng lực văn 

cho HS ở các cấp, bậc học cao hơn khi tác giả khẳng định tâm hồn văn học cũng như 

phẩm chất tâm lý của HS tiểu học, đặc biệt là đối tượng HS lớp 4, 5 trong việc hình 

thành những kỹ năng văn học cho các em. Những nghiên cứu trong toàn bộ cuốn sách đã 

góp một căn cứ để tin rằng: nếu có một đường lối dạy văn đúng (cung cấp cho HS cách 
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học, phương pháp, chìa khoá học tập), thì HS ở bậc THCS hoàn toàn có khả năng tiếp 

nhận độc lập, chủ động, sáng tạo TPVH (theo đúng đặc trưng thể loại). Từ chỗ nắm được 

thi pháp riêng của mỗi thể loại văn học, có được chìa khoá riêng để khám phá, các em sẽ 

có khả năng phân tích, lý giải và bình giá đúng đắn một tác phẩm thuộc cùng thể loại 

chưa hề được học trong chương trình. Đó là cách dạy HS biết tự đọc văn, học văn. 

Tác giả Nguyễn Thị Hạnh trong Dạy học đọc hiểu ở Tiểu học đã kết luận: "những 

nội dung cụ thể của PPDH văn theo hướng đổi mới đã thực sự góp phần tích cực vào 

việc "hình thành ở các em nhu cầu thưởng thức cái đẹp, khả năng rung cảm trước cái 

đẹp". Và "trang bị cho các em kỹ năng đọc - hiểu tốt tức là đã trang bị cho các em 

phương pháp để các em có thể tự học suốt đời, có khả năng tiếp cận với một nền văn hoá 

đọc để rồi có một học vấn và một vốn kinh nghiệm cần thiết, phong phú"23. 

Tác giả Nguyễn Trọng Hoàn cho rằng: "dạy học phải hướng vào hoạt động sáng 

tạo của HS, giúp HS hình thành năng lực tự thông hiểu và vận dụng kiến thức", "chất 

lượng và hiệu quả giờ văn được xác định không chỉ ở những kết luận hay ấn tượng 

sâu sắc đọng lại ở HS mà điều quan trọng còn lại là con đường đi đến kết luận thông 

qua đặc trưng của phương thức tư duy tiếp nhận sáng tạo, khả năng tự khám phá và 

chiếm lĩnh tác phẩm văn học của HS'' 26 . "Điều quan trọng" mà tác giả nhấn mạnh 

cũng là điều cơ bản, cốt lõi trong hoạt động tiếp nhận văn học, đó là con đường đi 

đến kết luận văn học của bạn đọc - HS. 

Tác giả Nguyễn Thị Thanh Hương đã đề cập đến một số vấn đề cơ bản về tiếp 

nhận văn học của HS phổ thông 38. Mặc dù chưa đưa ra cụ thể, chưa đặt ra mục 

đích chủ yếu về tính độc lập, tích cực của HS trong tiếp nhận TPVH nhưng có thể 

nhận ra tinh thần xuyên suốt nội dung cuốn sách là "dạy học văn chính là dạy và tập 

cho HS tự biết tiếp nhận văn chương một cách sáng tạo, bồi dưỡng năng lực tư duy 

văn học, tư duy thẩm mỹ để mỗi em có thói quen tiếp nhận chủ động những giá trị 

văn minh, văn hoá tinh thần của dân tộc và nhân loại". 

Trần Đình Sử viết:"Học cách đọc, phép đọc, để tự mình biết đọc mới là nội 

dung phổ biến cần phải đào tạo'' [89. Đặt vấn đề nhiệm vụ kép của GV trong dạy học 

TPVH, tác giả Đỗ Ngọc Thống viết:"Trong dạy học TPVC, giúp cho HS thấy cái hay, 

cái đẹp là quan trọng nhưng quan trọng hơn là cung cấp cho các em con đường để tự 

họ tìm ra được cái hay, cái đẹp đó'' [101], [102.  
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Tóm lại, đọc hiểu là hoạt động cơ bản của con người để chiếm lĩnh văn hóa. 

Khái niệm đọc hiểu (comprehension reading) có nội hàm khoa học phong phú, có 

nhiều cấp độ, gắn liền với lí luận dạy học văn, lí thuyết tiếp nhận, tâm lí học nghệ 

thuật, lí thuyết giao tiếp, thi pháp học, tường giải học, văn bản học,… 

Tuy nhiên, khái niệm đọc hiểu do chưa đủ bao quát hoạt động và đặc thù của 

việc tiếp cận, chiếm lĩnh một văn bản văn chương, cho nên dễ gây ngộ nhận, hiểu lầm 

là đọc văn chỉ có đọc hiểu, chỉ cần nắm được thông tin (nội dung), chỉ chú trọng hiểu 

biết, trí tuệ mà coi nhẹ đọc thẩm mĩ, đọc văn chương, coi nhẹ đồng cảm thẩm mĩ, 

đồng thể nghiệm, đồng sáng tạo. Khái niệm đọc hiểu tác phẩm văn học cần được hiểu 

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

phẩm, khám phá và chiếm lĩnh những giá trị văn chương mới mẻ, sâu sắc, lớn lao và 

hữu ích không chỉ về nội dung tư tưởng mà còn là nghệ thuật thể hiện. Hiểu như vậy, 

đọc văn thực chất là một quá trình trực cảm thẩm mĩ đồng thời phân tích, giải mã văn 

bản để tiếp nhận, chiếm lĩnh những giá trị tư tưởng, nghệ thuật của tác phẩm và định 

hướng hiệu quả tác động về nhận thức và thẩm mĩ nơi người đọc. Vì vậy, đọc hiểu 

văn bản văn học phải chú ý đến phương diện quan hệ thẩm mĩ giữa chủ thể đọc văn 

và đối tượng thẩm mĩ là văn bản văn học. 

Đọc hiểu là hoạt động truy tìm giải mã và tạo nghĩa của văn bản. Ý nghĩa ấy 

hình thành và sáng tỏ dần nhờ sự soi chiếu tổng hợp khái quát hóa từ ý nghĩa tồn tại 

trong hình thức hóa nghệ thuật của tác phẩm, từ ý đồ sáng tạo, quan niệm nghệ thuật 

của nhà văn và ý nghĩa phái sinh thông qua khả năng tiếp nhận của người đọc. Ngày 

nay người ta có thể xét ý nghĩa trong ba quan hệ: ý nghĩa mà tác giả muốn gửi gắm, ý 

nghĩa vốn có trong văn bản, tương quan với một hiện thực nào đó, ý nghĩa do mối 

quan hệ của người đọc đặt vào văn bản. Chính vì vậy mà VB văn học có tính đa 

nghĩa. 

Đọc văn là cuộc đi tìm ý nghĩa tiềm ẩn của văn bản, để rồi từ đó đọc hiểu một 

“văn bản lớn hơn” là thế giới và cuộc đời, nói cách khác là cuộc đi tìm ý nghĩa nhân 

sinh qua văn bản văn học.Tác phẩm văn học có đặc trưng riêng, vì thế đọc văn bản 

văn học không giống như đọc các loại văn bản thông thường khác. “Đọc TPVC là 

giải quyết vấn đề tương quan của các cấu trúc tồn tại trong TP. Trước hết là cấu trúc 

ngôn ngữ, thứ đến là cấu trúc hình tượng thẩm mĩ, sau nữa là cấu trúc ý nghĩa” 

[88,14]. 
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Cấu trúc hình tượng thẩm mĩ trong tác phẩm là hiện thực được sáng tạo bằng  

sự tổ chức lại quan hệ xã hội giữa con người trong một thế giới được xác định bởi 

không gian nghệ thuật, thời gian nghệ thuật, hình tượng nghệ thuật, chi tiết nghệ thuật 

thông qua ngôn ngữ nghệ thuật. 

Bộ môn Ngữ văn trong chương trình, SGK tự nó mang hai giá trị/ hai lĩnh vực: 

Nghệ thuật và Khoa học. Bởi vậy, bộ môn Ngữ văn là một đối tượng đặc biệt đối với 

ngưỡng tiếp nhận của học sinh. Đứng trước một đối tượng có tính đặc thù như vậy, và 

để tiếp cận được nó, học sinh phải có song song tư duy nghệ thuật và tư duy khoa 

học. Tuy nhiên, trong cơ cấu chương trình ngữ văn cả THCS lẫn THPT thì các tác 

phẩm văn học chiếm tỉ lệ rất lớn. Chính bộ phận kiến thức mang tính nghệ thuật cao 

độ này đòi hỏi tư duy tiếp cận môn học ở học sinh phải là tư duy nghệ thuật. 

Nhưng vấn đề đặt ra là, những gì gắn liền với nghệ thuật thường cần phải có tư 

chất cá nhân, sáng tạo nghệ thuật. Tuy nhiên, với đối tượng là học sinh THPT, chúng 

ta không thể đặt ra mục tiêu đó một cách toàn diện mà mục đích chủ yếu là hướng 

đến khả năng tiếp nhận, cảm thụ nghệ thuật của học sinh THPT. 

Dựa vào năng lực đọc hiểu văn bản nghệ thuật của học sinh, ta có thể đánh giá 

được khả năng lực tiếp nhận, cảm thụ nghệ thuật này ở các em. Chúng ta có thể chưa 

giáo dục cho các em khả năng sáng tạo văn bản nghệ thuật. Nhưng chí ít, chúng ta 

cũng có thể nâng cao khả năng cảm thụ nghệ thuật ở các em thông qua việc hình 

thành và nâng cao năng lực đọc hiểu văn bản nghệ thuật. 

2.1.2. Những nghiên cứu về đọc hiểu thơ trữ tình trong nhà trường phổ thông 

Thơ trình tình chiếm một bộ phận không nhỏ trong chương trình Ngữ văn ở 

nhà trường THPT. Với đặc thù của phương thức thể hiện, nhìn chung, thơ trữ tình 

thuộc dạng khó để cho học sinh tiếp nhận. Nhất là ở khâu đọc hiểu văn bản. 

2.1.2.1.Một số nghiên cứu về dạy đọc hiểu thơ trữ tình trong SGK nước ngoài 

Dạy học đọc hiểu theo thể loại văn học được nhiều nước quan tâm vận dụng. 

Chúng tôi cũng đã xem xét một số tài liệu nước ngoài về dạy học thơ trữ tình, chủ 

yếu là các tài liệu giáo khoa trong nhà trường phổ thông. Trước hết về chương trình 

môn học của nhiều nước như Australia, Anh, Hoa Kỳ, Singapore, Pháp, Đức, Niu di 

lân, Trung Quốc, Phần Lan, Hàn Quốc,....có thể nói tất cả các nước đều dạy đọc hiểu 

về thơ trữ tình cũng như các thể loại chính khác của văn bản văn học. Việc dạy đọc 

hiểu thể hiện cụ thể trong các tài liệu giáo khoa chẳng hạn cuốn Re- Immagining VCE 
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Enghlish 1&2 khi dạy cho HS đọc hiểu thơ chú ý các nội dung chính như: Thơ là gì? 

Tư tưởng và chủ đề trong thơ; Âm hưởng thơ ; Hình thức thơ, Nhịp trong thơ, Ngôn 

ngữ và phong cách thơ, Các hình ảnh và ngôn ngữ  tượng hình (so sánh, ẩn dụ, nhân 

cách hóa, tượng trưng....) ; Phân tích bài thơ...[25,96]. 

Trong tầm bao quát và năng lực hạn chế của mình, chúng tôi tập trung tìm hiểu 

việc dạy học thơ và thơ trữ tình trong CT và SGK của Hoa Kỳ gần đây thông qua bộ 

SGK văn học từ lớp 6 đến lớp 12 của hãng M.Dougal Littell [135-142] như một 

nghiên cứu điển hình (case study). Bộ sách này tập trung tổ chức dạy học các loại VB 

theo đặc trưng thể loại với 2 loại lớn là: VB văn học (literary text) và VB thông tin 

(informational text). Trong mỗi loại lớn có nhiều thể loại nhỏ. Với thể loại thơ 

(poetry), bộ sách chia ra nhiều tiểu loại nhỏ như: thơ tự sự (narrative poetry), thơ 

châm biếm (irony poetry), thơ trữ tình (lyric poetry)… 

Để đọc hiểu thơ nói chung và thơ trữ tình nói riêng, tất cả các cuốn sách từ lớp 

6-12 đều có phần sổ tay (Cẩm nang đọc - Reading Handbook).Nội dung hướng dân 

cách đọc hiểu các loại VB trong đó có văn bản văn học nói chung và đọc VB thơ nói 

riêng.  

Ngoài phần hướng dẫn trong Sổ tay đọc, mỗi cuốn SGK còn có những bài học 

đi sâu vào việc hướng dẫn đọc thơ nhằm phát triển chiến lược đọc (reading strategy: 

reading poetry).  

Với việc hướng dẫn đọc thơ nói chung, sách yêu cầu người học tập trung vào 

một số yếu tố chính sau đây:  hình dạng (form); dòng thơ (line); khổ thơ (stanza); chủ 

thể trữ tình ( người nói- speaker); vần thơ ( rhyme); nhịp thơ ( rhythm); âm thanh 

(sound); ngôn ngữ bóng bẩy (figurative language); hình ảnh (imagery). 

NHẬN XÉT CHUNG 

Qua việc khảo sát có thể thấy việc hình thành và phát triển năng lực đọc hiểu  

VB văn học nói chung và thơ nói riêng trong nhà trường ở Hoa Kỳ hết sức kỹ lưỡng, 

thể hiện qua mấy điểm sau: 

- Hình thành cách đọc, phương pháp đọc thông qua các thể lọai chính. Ở mỗi 

thể loại và tiểu loại trong đó lại tập trung vào các thành tố quan trọng làm nên đặc 

điểm và tính chất của thể loại, tiểu loại đó. 

- Với thơ và các tiểu loại thơ các thành tố quan trọng đó là: hình dạng; dòng  

thơ; khổ thơ; chủ thể trữ tình (người nói); vần thơ; nhịp thơ; âm thanh; ngôn ngữ;  
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hình ảnh. 

- Yêu cầu đọc hiểu về thơ giữa các lớp lặp lại và nâng cao theo một mô hình 

bài học thống nhất: hình thành tri thức, hiểu biết qua các mẫu; thực hành phân tích 

theo mẫu; thực hành luyện tập với mỗi thành tố của VB văn học; thực hành đọc hiểu 

tổng hợp. Tổ chức bài học đọc hiểu thường qua 3 giai đoạn: trước, trong và sau khi 

đọc.  

- Các yêu cầu đọc hiểu thường có 3 cấp độ: i) hiểu; ii) phân tích văn học iii) 

phê bình văn học. Yêu cầu hiểu tập trung chính vào việc nắm bắt thông tin cụ thể, 

hiển ngôn trong VB. Yêu cầu phân tích văn học đòi hỏi HS phải nhận ra và làm sáng 

tỏ mối quan hệ giữa các yếu tố hình thức biểu đạt và nội dung VB. Yêu cầu phê bình 

văn học đòi hỏi người học phải có những suy nghĩ, nhận xét, đánh giá về VB một 

cách có phê phán. Đây có thể coi là mô hình câu hỏi đọc hiểu VB văn học nói chung 

và thơ nói riêng của bộ sách này. 

- Đối chiếu với cách dạy đọc hiểu VB văn học nói chung và thơ nói riêng của 

SGK Ngữ văn VIệt Nam hiện hành có thể thấy sách của ta chưa có chiến lược dạy 

đọc hiểu một cách hệ thống; chưa hình thành được mô hình câu hỏi hướng dẫn đọc 

hiểu thống nhất và nhất quán nhằm tạo ra và phát triển năng lực đọc hiểu độc lập cho 

người  

học; hiệu quả dạy học đọc hiểu VB văn học và thơ vì thế bị hạn chế rất nhiều. 

2.1.2.2. Nghiên cứu về dạy học thơ trữ tình ở Việt Nam 

Vấn đề phương pháp dạy học văn nói chung và dạy học thơ trữ tình nói riêng 

đã được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Có khá nhiều công trình nghiên cứu đề cập 

đến vấn đề này. Nhưng riêng nghiên cứu về vấn đề phát triển năng lực đọc hiểu thơ 

trữ tình cho HS THPT thì không nhiều.  Sau đây, chúng tôi xin điểm qua những công 

trình nghiên cứu chủ yếu.  

Trước hết là công trình Vấn đề giảng dạy tác phẩm văn học theo loại thể [17] 

của nhóm tác giả Trần Thanh Đạm, Đàm Gia Cẩn, Huỳnh Lý, Hoàng Như Mai. Công 

trình này đã giới thiệu một số kiến thức cơ bản nhất về loại thể văn học chủ yếu trong 

chương trình văn học ở bậc THPT. Đồng thời, các tác giả cũng đề xuất những phương 

pháp, biện pháp dạy dạy học tác phẩm văn học theo đặc trưng loại thể khá cụ thể. 

Trong dạy học thơ trữ tình, các tác giả lưu ý, cần chú ý đến đặc trưng của thơ, đặc biệt 
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là mạch cảm xúc chủ đạo, hình tượng nhân vật trữ tình, ngôn ngữ biểu cảm và giàu nhạc 

tính. Có thể nói, đây là công trình đầu tiên đi sâu nghiên cứu về loại thể văn học và vấn 

đề giảng dạy tác phẩm văn học theo loại thể. 

Công trình thứ hai là Phương pháp dạy học văn của nhóm tác giả Phan Trọng 

Luận (chủ biên), Trương Dĩnh, Nguyễn Thanh Hùng, Trần Thế Phiệt [53]. Công trình 

này được các trường Đại học Sư phạm sử dụng làm giáo trình và nó cũng đóng vai trò 

mở đường cho các công trình nghiên cứu về phương pháp dạy học văn. Có thể nói đây 

là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách tổng thể, toàn diện về phương pháp dạy học 

văn. Tuy nhiên phần phương pháp dạy học văn bản thơ trữ tình tác giả chưa đề cập đến 

một cách cụ thể. Hơn nữa, cuốn sách ra đời cách đây khá lâu, chương trình phổ thông 

đã trải qua nhiều lần cải cách, chỉnh lí, thay đổi do đó nhiều nội dung trong công trình 

này chưa bám sát được thực tế thay đổi của chương trình giáo dục phổ thông.  

Tác giả Nguyễn Viết Chữ, trong cuốn Phương pháp dạy học tác phẩm văn 

chương (theoloại thể) [9]  đã trình bày một số phương pháp, biện pháp dạy học tác phẩm 

văn học theo đặc trưng loại thể, trong đó có thơ trữ tình. Theo tác giả, khi dạy tác phẩm 

văn chương nói chung và thơ trữ tình nói riêng, cần phải xác định được “chất của loại 

trong thể”. Việc xác định sai thể loại sẽ khiến GV khi dạy rất lúng túng, tựa như “mở nhầm 

cửa” [9; 94]. Nhìn chung, những ý kiến đề xuất của tác giả dừng lại ở những định 

hướng có  

tính khái quát, đôi khi còn mang tính phiến diện.  

Tác giả Nguyễn Thị Thanh Hương trong bài viết Giảng dạy thơ trữ tình hiện 

đại trong nhà trường[38] đã chỉ ra sự khác biệt cơ bản giữa thơ và các thể loại khác.  

Năm 2006, tác giả Nguyễn Thị Dư Khánh trong cuốn Thi pháp học và vấn đề  

giảng dạy văn học trong nhà trường[44; 99] đã chỉ ra một số yếu tố thi pháp thơ và 

gợi dẫn phân tích văn bản thơ từ góc nhìn của thi pháp học.  

SGK và SGV Ngữ văn vừa là công cụ dạy học, đồng thời cũng là những tài liệu 

tham khảo khoa học rất hữu ích đối với chúng tôi. Bộ SGK Ngữ văn chương trình 

chuẩn do tác giả Phan Trọng Luận tổng chủ biên [48,49], và bộ SGK Ngữ văn nâng cao 

do tác giả Trần Đình Sử tổng chủ biên [81,82] đã có những thay đổi so với bộ SGK 

chỉnh lí hợp nhất năm 2000. Bộ SGK Ngữ văn đã định hướng cho giáo viên và học sinh 

khám phá phân tích tác phẩm bằng hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, bằng yêu cầu 

cần đạt và ghi nhớ ở đầu và cuối mỗi bài học. Phần yêu cầu cần đạt giúp giáo viên xác 
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định được trọng tâm kiến thức của bài học, giúp học sinh kiểm tra việc dạy của giáo 

viên và việc tiếp thu kiến thức của mình. Phần hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài 

giúp HS từng bước khám phá, tiếp cận văn bản và đồng thời nó cũng hướng dẫn GV tổ 

chức giờ học. 

 Cùng với bộ SGK Ngữ văn mới, Bộ Giáo dục cũng cho xuất bản đồng thời bộ 

SGV Ngữ văn. Trong bộ sách này, ở phần 2 Phương pháp và tiến trình tổ chức dạy 

học các tác giả đã đưa ra những phương pháp cụ thể để tiến hành một giờ dạy đọc – 

hiểu thơ trữ tình. Những phương pháp này rất cụ thể, thiết thực, tuy nhiên, đây mới 

chỉ là phương pháp cho từng tác phẩm riêng lẻ, chứ chưa phải là những vấn đề 

phương pháp luận có tính bao quát. 

Ngoài ra còn có thể kể đến các sách tham khảo, hướng dẫn dạy học văn như: 

Thiết kế bài giảng Ngữ văn 10, 11, 12 của Nguyễn Văn Đường [19]; Để học tốt; 

Phân tích tác phẩm văn học trong nhà trường, Kĩ năng đọc – hiểu văn bản Ngữ văn 

của Nguyễn Kim Phong [73] v.v. Tuy nhiên tất cả những công trình này đều mới chỉ 

dừng lại ở việc khám phá, phân tích một tác phẩm cụ thể chứ chưa đưa ra được 

phương pháp chung nhất trong việc dạy đọc – hiểu thơ trữ tình, đặc biệt là mảng thơ 

trữ tình hiện đại.  

Gần đây, trên Tạp chí Giáo dục số 345 (kì 1- 11/2014), tác giả Phan Ngọc 

Thanh có bài báo "Vận dụng đặc điểm loại hình tác giả - loại hình cái tôi trữ tình của 

Thơ mới Việt Nam (1932 - 1945) để hướng dẫn học sinh đọc hiểu những bài Thơ mới 

trong chương trình Ngữ văn Trung học". Bài viết vận dụng lí thuyết về loại hình tác 

giả - loại hình "cái tôi" để khám phá những biểu hiện của "cái tôi" trong Thơ mới, 

dưới góc lí thuyết thi pháp học, gắn với thực tế dạy học ở nhà trường phổ thông. 

Đã có một số tài liệu liên quan đến việc hướng dẫn HS đọc hiểu thơ trữ tình. 

Chẳng hạn cuốn Rèn luyện kĩ năng cảm thụ thơ văn cho học sinh qua bài dạy học đọc 

– hiểu trữ tình hiện đại ở lớp 9 của Lê Thị Luyến [61] .Hoặc tài liệu Dạy học thơ trữ 

tình Trung Đại Việt Nam ở lớp 11 theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của 

học sinh của Nguyễn Thị Phương Thảo [94]. Theo đó, tác giả này đề ra một số biện 

pháp đòi hỏi tính tự giác cao độ của học sinh.  

Trong bài viết của Lý Thiên Diệu: Phương hướng bồi dưỡng năng lực tiếp 

nhận thơ tự do cho học sinh trung học phổ thông [13] có đề ra phương pháp nâng cao  

năng lực đọc hiểu thơ ca cho học sinh phổ thông. 
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Một tài liệu khác mà chúng tôi tiếp cận được là Giảng dạy thơ trữ tình hiện đại  

trong nhà trường phổ thông của tác giả Nguyễn Thị Thanh Hương. Theo đó, tác giả 

đề ra một số phương pháp để giúp học sinh nâng cao năng lực đọc hiểu thơ ca trữ 

tình. 

Như vậy, tuy mỗi người có một hệ thống phương cách để giúp học sinh hình 

thành, nâng cao và rèn luyện năng lực đọc hiểu thơ ca trữ tình. Nhưng tựu trung lại, 

vẫn là rèn luyện năng lực đọc hiểu thơ trữ tình cho học sinh bằng nguyên tắc và 

phương pháp dạy học văn gắn liền với đặc trưng thể loại.Có thể thấy, các công trình 

nghiên cứu trên là những tài liệu tham khảo bổ ích cho rất nhiều giáo viên, học sinh. 

Dù chưa trực tiếp bàn sâu vào vấn đề dạy đọc hiểu thơ trữ tình trong chương trình 

THPT theo hướng phát triển năng lực đọc hiểu, nhưng những công trình này đã đem 

lại những gợi ý vô cùng quý giá giúp chúng tôi thực hiện đề tài này. 

Tuy nhiên phát triển năng lực đọc hiểu thơ trữ tình theo nghĩa mà đề tài này 

xác định là: từ những gì đã được hình thành về đọc hiểu thơ trữ tình tiếp tục rèn luyện 

nâng cao hơn để HS có thể tự đọc hiểu được loại văn bản này. Với ý nghĩa đó hầu 

như rất ít tài liệu viết về việc phát triển năng lực đọc hiểu thơ trữ tình cho HS. Phần 

lớn tài liệu chỉ tập trung vào các yêu cầu rèn luyện nhằm hình thành năng lực đọc 

hiểu thơ trữ tình nói chung. 

 2.2. Những vấn đề luận án cần giải quyết 

 Trên cơ sở khảo sát kết quả nghiên cứu vấn đề phát triển năng lực đọc - hiểu 

văn bản nói chung, VB văn học và thơ trữ tình nói riêng, cập nhật với xu thế và 

những yêu cầu mới về dạy học đọc hiểu, chúng tôi xác định luận án cần giải quyết và 

làm rõ một số vấn đề chính yếu sau: 

- Thế nào là năng lực đọc hiểu thơ trữ tình?  

- Thế nào là phát triển năng lực đọc hiểu thơ trữ tình 

- Hạn chế của việc hình thành và phát triển năng lực đọc hiểu thơ trữ tình  

trong dạy học Ngữ văn hiện hành là những gì? 

- Cơ sở khoa học của việc lựa chọn hình thức rèn luyện, phát triển năng lực 

đọc hiểu thơ trữ ? Tại sao lại chọn hình thức bài tập đọc hiểu thơ trữ tình? 

- Yêu cầu và mô hình bài tập nhằm phát triển năng lực đọc hiểu thơ trữ tình. 

- Tính khả thi và tính hiệu quả của các hình thức bài tập rèn luyện phát triển  

năng lực đọc hiểu thơ trữ tình? 
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3. Mục đích nghiên cứu 

Xây dựng hệ thống BT nhằm phát triển năng lực đọc hiểu tác phẩm thơ trữ 

tình cho học sinh THPT. 

4. Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án này là hệ thống BT nhằm phát triển năng 

lực đọc hiểu VB thơ trữ tình cho học sinh THPT. Bài tập ở đây được hiểu theo nghĩa 

rộng là toàn bộ hệ thống câu hỏi, các yêu cầu, nhiệm vụ mà HS phải thực hiện khi 

đọc hiểu VB thơ trữ tình. 

4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Tìm hiểu, xác định một số vấn đề lí luận và thực tiễn về dạy đọc hiểu văn bản 

nói chung và phát triển năng lực đọc hiểu thơ trữ tình nói riêng. 

- Đề xuất hệ thống bài tập nhằm phát triển năng lực đọc  hiểu thơ trữ tình cho 

học sinh THPT.  

- Thực nghiệm sư phạm nhằm chứng minh hiệu quả của hệ thống bài tập mà 

luận án đưa ra. 

5. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi tài liệu khảo sát của luận án là toàn bộ các BT đọc hiểu thơ trữ tình 

trong SGK Ngữ văn THPT và BT vận dụng nâng cao ở một số văn bản thơ trữ tình 

chưa được học tương ứng với các tác gia, khuynh hướng và giai đoạn văn học đã học. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

Xuất phát từ đối tượng, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu, luận án được tiến  

hành với các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau: 

- Phương pháp thống kê – phân loại: Phương pháp này được chúng tôi sử dụng  

để liệt kê hệ thống văn bản thơ trữ tình, hệ thống câu hỏi, BT đọc hiểu các tác phẩm 

trữ tình trong SGK, SGV, SBT Ngữ văn THPT. Sau khi liệt kê ra, chúng tôi phân loại 

hệ thống câu hỏi, BT theo những tiêu chí, định hướng để nhận xét, đánh giá ; từ đó  

khái quát được vấn đề.  

- Phương pháp phân tích – tổng hợp: Sau khi thống kê và phân loại, việc cần 

thiết là phải nhận diện ra được đặc điểm, tính chất của hệ thống câu hỏi/ BT. Do vậy,  

chúng tôi sử dụng phép phân tích – tổng hợp để thực hiện nhiệm vụ này; từ đó nắm  

bắt các thông tin cần thiết để có đánh giá và xác định phương hướng cụ thể. 
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- Phương pháp so sánh – đối chiếu: Đây cũng là một phương pháp quan trọng 

mà chúng tôi ưu tiên lựa chọn nhằm mục đích là làm nổi bật vấn đề. Cụ thể, chúng tôi 

so sánh, đối chiếu các quan niệm về văn bản và đọc – hiểu văn bản; bài tập và hệ 

thống bài tập của SGK, SBT trong nước cũng như một số nước trên thế giới. 

- Phương pháp điều tra – phỏng vấn: Khi lựa chọn phương pháp này, chúng tôi 

muốn hướng đến sự khách quan. Cụ thể, chúng tôi sẽ thành lập một số câu hỏi và tiến 

hành phỏng vấn trực tiếp một số cá nhân về vấn đề thiết kế bài tập, yêu cầu của bài tập,... 

- Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Chúng tôi hướng đến giải pháp và ứng 

dụng khi lựa chọn và sử dụng các giải pháp sư phạm mà luận án đề xuất. Chương 3 

của chúng tôi sẽ là phần chủ yếu để vận dụng phương pháp thực nghiệm sư phạm. 

Vận dụng  phương pháp này, chúng tôi muốn cụ thể hóa những ý tưởng để đạt được 

hiệu quả khi dạy học đọc hiểu văn bản thơ trữ tình nói riêng cho học sinh theo định 

hướng phát triển năng lực. Và đây cũng là cơ sở để điều chỉnh, bổ sung nhằm rút 

ngắn khoảng cách từ thực tế đến phương pháp dạy học. 

7. Giả thuyết khoa học 

Thơ trữ tình được đưa vào giảng dạy trong nhà trường từ rất lâu, tuy nhiên học 

sinh chủ yếu chỉ thấy cái hay, cái đẹp của từng bài cụ thể đã học mà chưa có được 

năng lực tự đọc hiểu thơ trữ tình. Nếu đề xuất được một hệ thống bài tập theo yêu cầu 

đọc hiểu đa dạng, phù hợp và khả thi thì có thể khắc phục được hạn chế của cách dạy 

học hiện hành; phát triển được năng lực đọc- hiểu thơ trữ tình cho HS THPT mang lại 

hiệu quả cao trong dạy học đọc hiểu văn bản theo hướng phát triển năng lực. 

8. Đóng góp của luận án 

 8.1. Về mặt lý luận 

 Luận án đã i) đưa ra được những căn cứ khoa học để xây dựng hệ thống bài 

tậpphát triển năng lực đọc hiểu thơ trữ tình của HS nói riêng và đọc hiểu văn bản nói 

chung trong dạy học môn Ngữ văn; ii) đề xuất được mô hình hệ thống bài tập nhằm 

phát triển năng lực đọc hiểu VB thơ trữ tình cho học sinh THPT dựa trên căn cứ khoa 

học ấy. 

8.2. Về mặt thực tiễn 

Hệ thống bài tập cụ thể, thiết thực do Luận án là một tài liệu tham khảo tốt 

giúp GV và HS THPT có phương hướng dạy học đọc hiểu thơ trữ tình có hiệu quả; 

giúp GV có tư liệu rèn luyện năng lực tự đọc hiểu thơ trữ tình đúng hướng, nhằm 
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khắc phục tình trạng tiếp nhận thụ động các VB văn học nói chung và thơ trữ tình nói 

riêng. 

9. Cấu trúc của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận 

án gồm 3 chương: 

Chương 1:Cơ sở lý luận và thực tiễn. Nội dung chương này tập trung xác định 

một số vấn đề lý luận và thực tiễn như là các cơ sở cho việc đề xuất hệ thống bài tập 

phát triển năng lực đọc hiểu thơ trữ tình. Các vấn đề trọng tâm là: quan niệm về đọc 

hiểu VB văn học; đặc điểm thơ trữ tình và đọc hiểu thơ trữ tình; thực trạng dạy học 

đọc hiểu thơ trữ tình; yêu cầu đổi mới dạy học ngữ văn và đọc hiểu VB văn học; quan 

niệm về mô hình hệ thống bài tập và vai trò của bài tập trong rèn luyện phát triển NL  

đọc hiểu thơ trữ tình. 

Chương 2:Hệ thống bài tập phát triển năng lực đọc hiểu thơ trữ tình. 

Chương này, chúng tôi đi sâu vào việc tìm hiểu những nguyên tắc cơ bản khi 

xây dựng hệ thống BT phát triển năng lực đọc hiểu thơ trữ tình cho HS. Từ đó, chúng 

tôi trình bày mô hình và những mô tả về hệ thống BT phát triển năng lực đọc hiểu thơ 

trữ tình. Một vấn đề không thể thiếu, đó là phải đánh giá được ý nghĩa của hệ thống 

BT phát triển năng lực và việc vận dụng hệ thống BT đó vào thực tiễn giảng dạy. 

Chương 3:Thực nghiệm sư phạm 

 Ở đây, chúng tôi tiến hành thực nghiệm sư phạm và những vấn đề “tiền thực 

nghiệm” như: phương hướng thực nghiệm, thời gian – đối tượng – quy trình thực 

nghiệm,… Và quan trọng nhất là thiết kế những giáo án thực nghiệm của văn bản thơ 

trữ tình. Đồng thời, Luận án cũng rút ra những bài học kinh nghiệm và đánh giá kết 

quả thực nghiệm. 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

1.1. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực 

1.1.1 Năng lực: khái niệm và phân loại 

Đã có rất nhiều tài liệu nêu lên các định nghĩa và cách hiểu về khái niệm năng 

lực. Ở đây chúng tôi xin không nhắc lại mà chỉ lựa chọn một cách hiểu về năng lực để 

sử dụng trong luận án này.  

Có thể thấy dù cách phát biểu (câu chữ) có khác nhau, nhưng các cách hiểu về 

năng lực đều khẳng định: nói đến năng lực là phải nói đến khả năng thực hiện, là phải 

biết làm,chứ không chỉ biết và hiểu. Tất nhiên hành động (làm),thực hiện ở đây phải 

gắn với ý thức và thái độ; phải có kiến thức và kĩ năng, chứ không phải làm một cách 

“máy móc”,“mù quáng”; đúng như, CT của Indonesia đã xác định:“Năng lực 

(competence) là những kiến thức ( knowledge), kĩ năng (skills) và các giá trị (values) 

được phản ánh trong thói quen suy nghĩ và hành động của mỗi cá nhân. Thói quen tư 

duy và hành động kiên trì, liên tục có thể giúp một người trở nên có năng lực, với ý 

nghĩa làm một việc gì đó trên cơ sở có kiến thức, kĩ năng và các giá trị cơ bản. 

(Puskur, 2002)” 

 Phân loại năng lực là một vấn đề rất phức tạp. Kết quả phụ thuộc vào quan 

điểm và tiêu chí phân loại. Nhìn vào CT thiết kế theo hướng tiếp cận  năng lực của 

các nước có thể thấy 2 loại chính: Đó là những năng lực chung/ cốt lõi (key 

competence) và năng lựcchuyên biệt (specific competence). 

 Năng lực chung/ cốt lõi là năng lực cơ bản, thiết yếu để con người có thể sống 

và làm việc bình thường trong xã hội. Năng lực này được hình thành và phát triển do 

nhiều môn học, liên quan đến nhiều môn học.  

 Năng lực chuyên biệt là năng lực riêng chỉ có và cần cho một số người ở một 

số lĩnh vực cụ thể nào đó. Năng lực này được hình thành và phát triển do một lĩnh 

vực/ môn học nào đó; vì thế CT Québec gọi là năng lực môn học cụ thể (Subject-

specific competencies) để phân biệt với năng lực xuyên CT- năng lực chung. 

Nhìn chung sự phân biệt giữa năng lực chung và năng lực chuyên biệt là cần 

thiết, tuy nhiên giữa hai loại năng lực này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, góp 
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phần bổ sung cho nhau và do vậy nhiều khi ranh giới giữa chúng thường bị nhòe mờ, 

không thật rõ ràng, minh bạch. Chẳng hạn tư duy sáng tạo là năng lực chung, nhưng 

môn học nào cũng có yêu cầu sáng tạo như là một năng lực chuyên biệt: sáng tạo toán 

học, sáng tạo nghệ thuật, sáng tạo văn học, sáng tạo công nghệ,…Giao tiếp là năng 

lực chung, nhưng khi đi sâu vào giao tiếp ngôn ngữ nếu các kĩ năng đọc, viết, nghe, 

nói (môn Tiếng Việt- văn học) được yêu cầu ở một mức độ nào đó thì nó lại trở thành 

năng lực chuyên biệt; ví dụ nói và diễn thuyết (hùng biện) thì nói là năng lực chung, 

yêu cầu ở mức bình thường nhưng diễn thuyết và nhất là hùng biện không phải là 

năng lực chung mà là năng lực chuyên biệt; tương tự năng lực đọc và đọc diễn cảm 

cũng như vậy…Năng lực của HS là đích cuối cùng của quá trình giáo dục. Bởi vậy, 

những yêu cầu về phát triển năng lực của HS cần được đặt đúng chỗ trong mục tiêu 

dạy học. 

Giáo dục phổ thông nước ta đang thực hiện bước chuyển từ chương trình giáo 

dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học – tức là từ đề cao nội 

dung của chương trình học chuyển sang đề cao nội dung mà học sinh chiếm lĩnh, ứng 

dụng và thực hiện được qua quá trình học và hoạt động trong thực tiễn cuộc sống. Để 

làm được điều đó, nhất định phải thực hiện thành công việc chuyển từ phương pháp 

dạy học theo lối “truyền thụ một chiều” sang dạy cách học vận dụng kiến thức, rèn 

luyện kỹ năng, hình thành năng lực và phẩm chất. Đồng thời phải chuyển cách đánh 

giá kết quả giáo dục từ nặng về kiểm tra tái hiện sang kiểm tra, đánh giá sáng tạo; 

phải biết kết hợp giữa kiểm tra, đánh giá điểm (kiểm tra, đánh giá kết thúc) với kiểm 

tra đánh giá thường xuyên (kiểm tra, đánh giá quá trình) để có tác động kịp thời nhằm 

điều khiển chất lượng của hoạt động dạy học và giáo dục. Đây là nguyên tắc cần thiết 

khi chúng ta xây dựng một nền giáo dục chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu của xã 

hội. 

Hiện nay, các nhà giáo dục có nhiều ý kiến thảo luận về các năng lực chung 

cần thiết phải hình thành và phát triển cho học sinh. Ngoài việc hình thành và phát 

triển các năng lực đặc thù, mỗi môn học đều phải đóng góp vào việc hình thành và 

phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung nêu trên. Trong các năng lực 

chung ấy, mỗi môn học có vai trò và vị trí khác nhau. Môn Ngữ văn có vai trò và vị 

trí quan trọng nhất/ chủ yếu trong việc hình thành và phát triển năng lực giao tiếp.  

1.1.2 Đọc - một năng lực bộ phận quan trọng của năng lực giao tiếp 
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Giao tiếp là một hoạt động đảm bảo sự tồn tại của giới hữu sinh. Nó không chỉ  

là một hoạt động diễn ra trong ngôn ngữ mà bao trùm hết tất cả mọi hoạt động của 

con người. Theo nghĩa rộng, giao tiếp là sự giới thiệu, trao đổi thông tin bằng một hệ 

thống ký hiệu, biểu tượng thông qua nhiều con đường và cách thức khác nhau. Hầu 

hết CT môn ngôn ngữ và văn học trong nhà trường các nước hiện nay đều hướng đến 

hình thành và phát triển cho HS năng lực giao tiếp một cách hiệu quả, trước hết là 

giao tiếp ngôn ngữ. Giao tiếp hiệu quả được coi là một năng lực chung, cốt lõi trong 

CTGD phổ thông của hầu hết các nước phát triển. CTGD phổ thông (2013) của 

Seychelles xác định:“ Ngôn ngữ và biểu tượng là hệ thống ký hiệu giúp chúng ta giới 

thiệu và trao đổi thông tin, tư tưởng và kinh nghiệm. Con người sử dụng chúng bằng 

nhiều cách và với nhiều phương tiện khác nhau nhằm tạo ra và diễn đạt ý nghĩa thông 

qua vô số các loại văn bản: nói, nghe, viết và nhìn. Người có năng lực (giao tiếp) là 

người có thể hiểu, giải thích và sử dụng từ ngữ, các con số, mô hình, hình ảnh, các 

động tác và biểu tượng khác nhau để giao tiếp trong một bối cảnh rộng, sử dụng công 

nghệ một cách phù hợp, hiệu quả” [148] 

Trong các phương tiện/hình thức giao tiếp thì ngôn ngữ là phương tiện/ hình 

thức phổ biến nhất. Như thế theo nghĩa hẹp có thể hiểu năng lực giao tiếp chính là 

năng lực ngôn ngữ. Năng lực ngôn ngữ (languague competence) là khả năng vận 

dụng những hiểu biết và kĩ năng ngôn ngữ của một người vào làm việc cũng như giao 

tiếp hàng ngày. Có thể tham khảo định nghĩa sau:“Năng lực ngôn ngữ là khả năng 

hoặc có tri thức làm một việc gì đó bằng cách sử dụng ngôn ngữ. Chúng ta sử dụng 

ngôn ngữ để làm những việc như nói và viết, đọc những gì người khác viết ra hoặc 

nghe những gì người khác nói.” [148] 

 Năng lực ngôn ngữ được tạo nên bởi các thành tố sau :  

a) Những kiến thức về ngôn ngữ: đó là những hiểu biết về hệ thống chữ cái,  

chính tả, phát âm, từ vựng, ngữ pháp, tu từ... 

 b) Những kĩ năng ngôn ngữ: chủ yếu là 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết; ngoài 

ratrong thời đại nghe nhìn phát triển, một số nước đã đưa thêm vào CT cả kĩ năng 

quan sát (viewing) và kỹ năng trình bày (presenting). Các kĩ năng này là phương tiện 

để đáp ứng 2 nhiệm vụ quan trọng của giao tiếp là tiếp nhận từ bên ngoài (đọc, nghe, 

quan sát) và tạo lập do chủ thể tạo ra (nói, viết, trình bày). 

 c) Những tình cảm, thái độ đối với ngôn ngữ và trong việc sử dụng ngôn ngữ.  
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Đó là ý thức học hỏi, tích lũy những hiểu biết về ngôn ngữ; trân trọng, giữ gìn, bảo 

vệ, góp phần làm giàu đẹp và trong sáng thêm ngôn ngữ mà mình sử dụng.  

 Chương trình môn tiếng Anh của Anh quốc [116]xác định các yêu cầu về năng 

lực ngôn ngữ qua 4 năng lực chính là nghe, nói, đọc, viết.Năng lực 

đọc(ReadingCompetencies)được yêu cầu như sau: 

 Nhận biết được các thể loại khác nhau và chức năng của chúng 

 Đọc và hiểu được các loại VB với những mục đích khác nhau 

 Theo dõi được sự phát triển tư tưởng (trong VB) 

 Trình bày được hiểu biết về chủ đề, nhân vật và cốt truyện 

 Dự đoán và đưa ra được các suy luận thích đáng 

 Phân biệt được tư tưởng chính và thứ yếu  

 Sử dụng kiến thức nền, bối cảnh, từ ngữ, văn bản “tấn công” vào các kỹ năng 

để hiểu các từ ngữ, khái niệm chưa rõ. 

 Phản hồi cá nhân, tưởng tượng và phê phán đối với VB 

 So sánh trong VB và liên VB 

 Liên hệ tư tưởng trong VB với kinh nghiệm bản thân 

 Nhận biết được điểm nhìn của nhà văn 

 Đánh giá được VB và đưa ra kết luận 

 Đọc to lưu loát, phát âm rõ ràng, chính xác 

 Đọc to với nhịp độ, âm lượng thay đổi phù hợp và diễn cảm 

 Trong bốn năng lực bộ phận quan trọng của năng lực giao tiếp ngôn ngữ, năng 

lực  đọc hiểu đóng một vai trò quan trọng. Như phần mở đầu đã nêu, không phải ngẫu 

nhiên mà Chương trình đánh giá HS quốc tế (PISA) của OECD lại tập trung coi đọc 

hiểu là một trong 3 năng lực cần thiết nhất phải xem xét, xếp loại HS các nước khi kết 

thúc giai đoạn GD cơ bản (độ tuổi 15). Đọc là một trong những hình thức và phương 

tiện hữu hiệu nhất để con người phát triển của trí tuệ lẫn tình cảm. Không biết đọc, 

không có năng lực  đọc hiểu thì việc giao tiếp sẽ trở nên nghèo nàn, hạn chế hiệu quả  

giao tiếp. 

 Sở dĩ gọi năng lực đọc là năng lực chung là vì: đây là yêu cầu tối thiểu của 

việc dạy học trong suốt 12 năm của chương trình giáo dục phổ thông. Năng lực này 

đòi hỏi học sinh phải nắm bắt và thực hành ngôn ngữ một cách hiệu quả. Chẳng hạn, 
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học sinh phải đọc được tất cả các ký tự, các văn bản, các chữ số; phải viết được ý 

kiến của bản thân hoặc những nội dung yêu cầu. Năng lực đọc này, nói cho chính 

xác, là kỹ năng đọc: đọc mặt chữ, đọc thông… Tóm lại, đây là phép đọc hình thức vì 

người đọc chỉ có thể chạm vào bề mặt của văn bản thông qua nắm bắt ngôn ngữ bình 

thường nhất.  

Dựa vào năng lực đọc  hiểu văn bản nghệ thuật của học sinh, ta có thể đánh giá 

được khả năng cảm thụ nghệ thuật này ở các em. Chúng ta có thể chưa giáo dục cho các 

em khả năng sáng tạo văn bản nghệ thuật. Nhưng chí ít, chúng ta cũng có thể nâng cao 

khả năng cảm thụ nghệ thuật ở các em thông qua việc hình thành và nâng cao năng lực 

đọc hiểu văn bản nghệ thuật. Bởi vì, đọc hiểu không chỉ là hoạt động tái tạo âm thanh từ 

chữ viết mà là một tương quan năng động giữa cấu trúc tâm lí nhân cách, cấu trúc văn 

hoá, cấu trúc ngôn ngữ, cấu trúc hình tượng và cấu trúc tư tưởng thẩm mĩ của tác phẩm 

văn học.Ngoài ra với yêu cầu vận dụng trong nhà trường, việc dạy học đọc hiểu thơ 

trữ tình nói riêng và đọc hiểu văn bản nói chung cần tuân thủ và dựa vào các lý thuyết 

tâm lý học giáo dục như: lý thuyết tâm lý giáo dục: lý thuyết hành vi, lý thuyết nhận 

thức và lý thuyết kiến tạo.Để hình thành và phát triển năng lực này, trong dạy học, 

giáo viên cần phải lưu ý một số điểm sau: 

Đầu tiên, giáo viên phải chấp nhận thực tế rằng: mỗi học sinh có một tốc độ 

học tập khác nhau chứ không thể cào bằng về mặt nhận thức được. Cho nên cần phải 

có một chiến lược dạy học linh hoạt biến hoá tuỳ theo đối tượng. 

Thứ hai, năng lực nói chung và năng lực đọc hiểu của học sinh cần phải được 

hình thành và rèn luyện theo một lộ trình thực hành và luyện tập cao độ chứ không 

thể dựa trên hệ thống tri thức mà chương trình áp đặt lên học sinh. 

Thứ ba, giáo viên phải coi trọng cấu trúc nhận thức của học sinh, coi trọng vai 

trò chủ động chiếm lĩnh tri thức của học sinh. Giáo viên nên xuất hiện trong tiến trình  

dạy học ở vai trò và vị thế của người hướng dẫn chứ không phải là người truyền đạt 

toàn tri cho học sinh. 

Thứ tư, tri thức và sự ứng dụng tri thức vào đời sống thực tiễn phải gắn kết với 

quá  

trình tự kiến tạo thông tin trong nhận thức của học sinh. Đó là một năng lực cần phải có ở 

học sinh. Do vậy, phải khơi dậy ở học sinh khả năng độc lập chiếm lĩnh tri thức. 

1.2.3.Một số vấn đề về đọc hiểu và năng lực đọc hiểu văn bản 
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1.2.3.1. Khái niệm văn bản 

Có nhiều tài liệu và luận án đã nêu lên khái niệm văn bản, ở đây chúng tôi xin 

không nhắc lại mà chỉ lựa chọn một cách hiểu để sử dụng nhất quán trong luận án.   

Theo nghĩa rộng nhất, văn bản được hiểu là vật mang tin được ghi bằng kí hiệu 

hay bằng ngôn ngữ, nghĩa là bất cứ phương tiện nào dùng để ghi nhân và truyền 

đạtthông tin từ chủ thể này đến chủ thể khác. Theo cách định nghĩa này từ các loại 

giấy tờ, tài liệu sách vở đến các loại bia, hoành phi, câu đối, khẩu hiệu, áp phích, 

băng ghi âm, bản vẽ…đều được coi là văn bản. 

 Theo nghĩa hẹp, văn bản là khái niệm dùng để chỉ các giấy tờ, các tài liệu, các 

hồ sơ được hình thành trong quá trình của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, 

các tổ chức kinh tế,… Theo nghĩa này, các giấy tờ, công văn dùng để quản lý và điều 

hành các hoạt động của cơ quan, tổ chức như: chỉ thị, thông tư, thông báo, đề án, dự 

án, nghị quyết, quyết định, báo cáo,… đều được gọi là văn bản. Ngày nay, khái niệm 

này được sử dụng rộng rãi trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức. 

 Trong phạm vi nhà trường phổ thông, theo Đỗ Ngọc Thống có thể coi quan 

niệm về văn bản trong Chương trình môn Tiếng Anh (2012) của Australia là quan niệm 

chung nhất:“Các văn bản cung cấp phương tiện cho giao tiếp. Chúng có thể được viết, 

nói hoặc là đa phương thức; có thể với hình thức in ấn hoặc các hình thức trực tuyến / 

kỹ thuật số. Văn bản đa phương thức có sự kết hợp ngôn ngữ với các phương tiện khác 

như hình ảnh thị giác, âm thanh hoặc lời nói, như trong phim hoặc phương tiện máy 

tính truyền thông. Các văn bản cung cấp cơ hội quan trọng để tìm hiểu các phương diện 

về kinh nghiệm con người và về giá trị thẩm mỹ. Nhiều nhiệm vụ mà HS phải thực 

hiện trong và ngoài trường có liên quan đến sự hiểu biết và tạo lập các loại VB như VB 

hư cấu tưởng tượng, VB thông tin, VB thuyết phục, VB truyền thông đại chúng, VB 

nhật dụng và các VB công vụ [116]. 

Xuất phát từ các tiêu chí khác nhau, người ta còn chia văn bản thành các dạng  

như sau: Văn bản văn học (literary text) và Văn học thông tin (informational text). 

 Theo Đỗ Ngọc Thống Chương trình môn Tiếng Anh (2012) của Australia định 

nghĩa khái niệm văn bản văn học như sau:“Thuật ngữ "văn học" dùng để chỉ những 

văn bản của quá khứ cũng như hiện tại qua một loạt các bối cảnh văn hóa có giá trị về 

hình thức và phong cách, được công nhận là có giá trị lâu bền hoặc gía trị nghệ thuật. 

Trong khi bản chất của những gì cấu thành văn bản văn học là năng động và phát 
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triển, chúng được xem là có giá trị cá nhân, giá trị xã hội, giá trị văn hóa, giá trị thẩm 

mỹ và khả năng làm giàu kinh nghiệm của học sinh. Văn học bao gồm một loạt các 

hình thức như: tiểu thuyết, thơ, truyện ngắn và kịch; văn bản hư cấu cho thanh niên 

và trẻ em, văn bản đa phương thức như phim, và một loạt các văn bản phi hư cấu. 

Văn bản văn học cũng bao gồm những đoạn trích từ văn bản dài hơn. Điều này cho 

phép một loạt các văn bản văn học được học ở bất kỳ trình độ (lớp) nào với mục đích 

học thật kỹ hoặc để so sánh. [116]. 

Định nghĩa trên đã trình bày khái niệm văn bản văn học theo hai cách hiểu. 

Theo nghĩa rộng, văn bản văn học chỉ tất cả các văn bản sử dụng ngôn từ một cách có 

nghệ thuật (tất cả nhữngvăn bản như thơ, truyện, kịch, hịch, cáo, chiếu, biểu... đều 

được coi là văn bản văn học).Theo nghĩa hẹp, văn bản văn học chỉ bao gồm các sáng 

tác có hình tượng nghệ thuật được xây dựng bằng hư cấu (như sử thi, truyện ngắn, 

tiểu thuyết, kịch, thơ...) hoặc các văn bản phi hư cấu. 

Ngoài văn bản văn học, chương trình SGK nhiều nước còn bổ sung vào hệ 

thống văn bản một kiểu văn bản khác: văn bản thông tin.Duke đã từng đưa ra định 

nghĩa về văn bản thông tin như sau: “Mục đích chính của văn bản thông tin là truyền 

tải thông tin về thế giới tự nhiên và xã hội, điển hình là từ những người được cho là 

biết thông tin đến những người được cho là không biết.” [143, 16].  

Theo cách phân loại VB gắn với mục đích xã hội [150] văn bản trong nhà 

trường phổ thông được chia là 3 loại : 

a) Văn bản nhằm mục đích truyền đạt thông tin (VB thông tin) 

b) Văn bản nhằm mục đích biểu cảm: thổ lộ, giãi bày tư tưởng, tình cảm của 

người viết về/ với một đối tượng nào đó (VB văn học) 

c) Văn bản nhằm mục đích thuyết phục (VB nghị luận); 

Dù theo cách phân loại nào thì thơ nói chung và thơ trữ tình nói riêng thuộc 

văn bản văn học, VB nhằm mục đích biểu cảm.  

1.2.3.2.Thế nào là đọc hiểu văn bản ? 

 Khái niệm ĐHVB ở Việt Nam cho đến nay vẫn còn có nhiều điểm cần trao đổi 

thảo luận, trước hết là vấn đề về bản chất của khái niệm ĐHVB.Theo Nguyễn Thanh 

Hùng, “Đọc không phải chỉ là tái tạo âm thanh từ chữ viết mà còn là quá trình thức 

tỉnh cảm xúc, qúa trình tri giác và nhuần thấm tín hiệu để giải mã ngôn ngữ, mã nghệ 



 

 39  
 

thuật, mã văn hóa đồng thời với việc huy động vốn sống, kinh nghiệm cá nhân người 

đọc để lựa chọn giá trị tư tưởng thẩm mĩ và ý nghĩa vốn có của tác phẩm”.  

 “Đọc không phải chỉ là hoạt động nhận thức nội dung ý nghĩa từ văn bản mà 

còn là hoạt động trực quan sinh động giàu cảm xúc, có tính trực giác và khái quát 

trong nếm trải của con người. Đọc văn còn là hành động mang tính chất tâm lí, một 

hoạt động tinh thần của độc giả, bộc lộ rõ năng lực văn hóa từng người”. 

  “Qua đọc hiểu, năng lực và tri thức văn hoá của từng người được bộc lộ rõ, 

đồng thời làm xuất hiện kinh nghiệm văn hoá đọc và làm biến đổi cách thức, chất 

lượng và tầm văn hoá đọc” [33].   

 Trong nhiều quan niệm về ĐHVB, chúng tôi lựa chọn cách hiểu của PISA. Để 

đánh giá năng lực ĐHVBcủa HS, tổ chức OECD quan niệm : “Đọc hiểu là sự hiểu 

biết, sử dụng và phản hồi lại trước một văn bản viết, nhằm đạt được mục đích, phát 

triển tri thức và tiềm năng cũng như việc tham gia hoạt động của một ai đó trong xã 

hội.” [theo 99]. Trong định nghĩa này cần lưu ý: Khái niệm biết đọc như là sự giải mã 

(decoding) và thấu hiểu (comprehension) tư liệu, bao hàm cả việc hiểu 

(understanding) sử dụng (using) và phản hồi (reflecting) về những thông tin với nhiều 

mục đích khác nhau. 

Nhà nghiên cứu Frank Smith (2004) cho rằng nghĩa gốc của thuật ngữ “đọc” là 

giải thích, hiểu và nó được dùng để chỉ tất cả những hành động của chúng ta nhằm để 

hiểu, kiến tạo nghĩa cho những gì chúng ta thấy, những gì diễn ra xung quanh chúng 

ta. Như vậy, “đọc” chính là kiến tạo nghĩa (making sense). Việc kiến tạo nghĩa lại 

dựa trên việc chúng ta liên hệ tình huống mới với những gì chúng ta đã biết” [143].  

“Đọc” theo cách hiểu là đọc một văn bản viết, theo Frank Smith, chỉ là một 

cách dùng đặc biệt của thuật ngữ này. Hiểu “đọc” là kiến tạo nghĩa (making sense), 

Frank Smith đã rất lưu ý đến kiến thức nền và việc đoán nghĩa của người đọc. Ông 

cho rằng: người đọc không cần phải biết một điều gì trước đó (thuộc về văn bản) để 

có thể hiểu văn bản. Tuy nhiên, chúng ta phải đặt văn bản trong một mối liên hệ với 

ngữ cảnh văn bản (bên trong và bên ngoài) để hiểu nó. Ngữ cảnh văn bản này, theo 

ông, chính là kiến thức nền đã có ở người đọc. Ví dụ, muốn hiểu được các tác phẩm 

trung đạiphải có kiến thức nền, tức là ngữ cảnh của văn bản, với văn hóa trung đại, thi 

pháp trung đại đã có từ trước. Ông cho rằng, không có trường hợp người đọc không 

thể nắm bắt nghĩa của văn bản mà chỉ là người đọc không có đủ kiến thức nền để giải 
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mã những mật mã trong văn bản đó. Một phương diện khác mà Frank Smith nhấn 

mạnh trong quá trình đọc  hiểu văn bản thì chuỗi thao tác để cảm thụ văn bản cũng là 

quá trình tìm nghĩa và đoán nghĩa để kiến tạo nghĩa. Người đọc sẽ phải huy động tất 

cả những thông tin đã từng được tri nhận, những kiến thức nền để đoán nghĩa. Và đó 

cũng chính là quá trình nếm trải nghệ thuật và thưởng thức thẩm mĩ cũng như sinh ra 

khoái cảm thẩm mỹ (ở nhiều mức độ khác nhau). Việc đoán để tìm nghĩa của văn 

bản, theo mạch lập luận của Frank Smith, khi người đọc tiến hành đoán để tìm nghĩa, 

người đọc sẽ tự có những câu hỏi đặt ra với văn bản. Tức là người đọc đã tìm thấy 

“vấn đề” của một mật mã mà cần được khám phá. Và “hiểu” (comprehension) sẽ diễn 

ra khi người đọc có thể trả lời câu hỏi đó (không nhất thiết phải trả lời hết các câu 

hỏi), tức là đã giải được một mật mã được mã hóa trong văn bản.  

Có thể nói, đọc hiểu là hoạt động cơ bản của con người để chiếm lĩnh văn hóa. 

Với văn bản văn học, khái niệm đọc hiểu có nội hàm khoa học phong phú, có nhiều 

cấp độ, gắn liền với lí luận dạy học văn, lí thuyết tiếp nhận, tâm lí học nghệ thuật, lí 

thuyết giao tiếp, thi pháp học, tường giải học, văn bản học,… Bởi vì, đọc hiểu không 

chỉ là hoạt động tái tạo âm thanh từ chữ viết mà là một tương quan năng động giữa 

cấu trúc tâm lí nhân cách, cấu trúc văn hoá, cấu trúc ngôn ngữ, cấu trúc hình tượng và 

cấu trúc tư tưởng thẩm mĩ của tác phẩm văn chương. 

 Tuy nhiên, khái niệm đọc hiểu do chưa đủ bao quát hoạt động và đặc thù của 

việc tiếp cận, chiếm lĩnh một văn bản văn chương, cho nên dễ gây ngộ nhận, hiểu lầm 

là đọc văn chỉ có đọc hiểu, chỉ chú trọng hiểu biết, trí tuệ mà coi nhẹ đọc thẩm mĩ, 

đọc văn chương, coi nhẹ đồng cảm thẩm mĩ, đồng thể nghiệm, đồng sáng tạo. Khái 

niệm đọc hiểu tác phẩm văn học cần được hiểu là phương thức đọc văn nhằm mục 

đích cảm thụ và hiểu biết chính xác và cặn kẽ tác phẩm, khám phá và chiếm lĩnh 

những giá trị văn chương (văn hóa, xã hội) mới mẻ, sâu sắc, lớn lao và hữu ích. Hiểu 

như vậy, đọc văn thực chất là một quá trình trực cảm thẩm mĩ đồng thời phân tích, 

giải mã văn bản để tiếp nhận, chiếm lĩnh những giá trị tư tưởng, nghệ thuật của tác 

phẩm và định hướng hiệu quả tác động về nhận thức và thẩm mĩ nơi người đọc. Vì 

vậy, đọc hiểu văn bản văn học phải chú ý đến phương diện quan hệ thẩm mĩ giữa chủ 

thể đọc văn và đối tượng thẩm mĩ làvăn bản văn học. 

 Đọc hiểu là hoạt động truy tìm và giải mã ý nghĩa của văn bản. Ý nghĩa ấy 

hình thành và sáng tỏ dần nhờ sự soi chiếu tổng hợp khái quát hóa từ ý nghĩa tồn tại 
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trong hình thức hóa nghệ thuật của tác phẩm, từ ý đồ sáng tạo, quan niệm nghệ thuật 

của nhà văn và ý nghĩa phái sinh thông qua khả năng tiếp nhận của người đọc. Ngày 

nay người ta có thể xét ý nghĩa trong ba quan hệ: ý nghĩa mà tác giả muốn gửi gắm, ý 

nghĩa vốn có trong văn bản, tương quan với một hiện thực nào đó, ý nghĩa do mối 

quan hệ của người đọc đặt vào văn bản. Chính vì vậy mà văn học có tính đa nghĩa. 

 Việc đọc văn bản văn học trong nhà trường so với đọc tự nhiên ngoài xã hội 

ngoài một số điểm khác biệt thì vẫn có nhiều điểm chung cơ bản. Mặt khác, giữa các cá 

nhân dù là cùng xuất phát điểm (học chung chương trình, cùng lứa tuổi, cùng trình độ 

học vấn…) khi cảm thụ một văn bản văn học vẫn rất khác nhau. Những điểm chung 

cũng như riêng này xuất phát từ bản chất của hoạt động đọc hiểu văn bản văn học. 

Theo Trần Đình Sử: “Đọc văn là quá trình đối thoại, đối thoại với tác giả, với 

cách hiểu của người đọc trước, với “tiền lí giải” – tri thức, cách hiểu tích luỹ từ ban 

đầu của chính người đọc nữa. Đọc là quá trình liên hệ với các văn bản có trước trong 

mối liên hệ liên văn bản rất rộng lớn và sâu sắc. Đọc là quá trình liên hệ với ngữ cảnh 

của văn bản – sáng tác của nhà văn, bối cảnh lịch sử, xã hội” [88].  

 Trong bài viết Từ giảng văn qua phân tích tác phẩm đến dạy học đọc hiểu văn 

bản văn học, Trần Đình Sử còn tạm chia ra một số cách hiểu khái niệm đọc hiểu: “Về 

khái niệm đọc văn bản văn học nhìn chung có thể xác định với sáu nội dung như sau: 

– Đọc là hoạt động tâm lí nhằm giải mã văn bản. Một là chuyển văn bản kí 

hiệu văn tự thành văn bản bằng ngôn ngữ tương ứng với văn bản chữ viết. Hai là giải 

mã văn bản để tìm ý nghĩa. 

 – Đọc là hoạt động tìm nghĩa, và vì ý nghĩa là cái không hiển thị rõ ràng nên 

đọc là hoạt động cảm thụ kết hợp với tư duy nhằm kiến tạo ý nghĩa. 

 – Đã có vai trò của cảm thụ và tư duy thì đọc là hoạt động mang tính cá thể 

hoá cao độ, gắn với trình độ, cá tính, trí tuệ của người đọc. Đọc hiểu là tự hiểu. 

Không ai hiểu hộ được cho ai. 

 – Sự kiến tạo ý nghĩa xác định đọc là hoạt động sáng tạo. 

 – Hoạt động tìm nghĩa là quá trình đối thoại với tác giả và cộng đồng lí giải –  

tính liên chủ thể, tính hợp tác. 

 – Hoạt động chiếm lĩnh văn bản tất yếu phải xử lí mối liên hệ giữa văn bản đang 

đọc với trường văn bản xung quanh – tính liên văn bản, hoạt động liên kết văn hoá”. 
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Nhà nghiên cứu Langer (1992) cũng cho rằng đọc văn bản là hành động tạo 

nghĩa (making sense) hơn là tìm sự kiện (fact finding) như quan niệm của Frank 

Smith. Khi Frank Smith cho rằng việc đọc văn bản là một quá trình không ngừng của 

việc đoán nghĩa và dựa trên kiến thức nền để tìm câu trả lời thì Langer cũng đồng 

thời mô tả rằng: cách đọc văn chương như là hướng tới chân trời của những khả năng 

(reaching toward a horizon of possibilities). Chân trời của những khả năng này là vô 

tận, luôn ở phía trước. Nhà nghiên cứu này tin rằng, hoạt động đọc là một quá trình 

dài hơn chúng ta tưởng tượng. Bởi nó không chỉ xảy ra ngay khi đang đọc mà ngay cả 

sau khi đọc thì người đọc vẫn tiếp tục suy nghĩ về văn bản và những ý tưởng về văn 

bản đó vẫn có thể nảy sinh thêm hoặc thay đổi. Tác giả còn cho rằng, hoạt động đọc  

hiểu là quá trình tương tác ba chiều: người đọc với văn bản; người đọc với chính 

mình và người đọc với người đọc khác [143]. 

Rosenblatt dựa trên đặc trưng của văn bản văn học so với các loại văn bản 

khác, lại nhấn mạnh ý nghĩa của việc đọc hiểu tác phẩm văn học đối với cuộc sống 

của cá nhân học sinh. Bà viết: “tất cả những hiểu biết của học sinh về lịch sử văn học, 

về tác giả, và về các thời kì và thể loại văn học sẽ trở nên hoàn toàn vô nghĩa nếu 

chúng không hướng học sinh đến việc tìm trong văn học những kinh nghiệm có ích 

cho cuộc sống cá nhân của họ” [143,59]. Short (1997) cũng có ý kiến tương tự khi 

ngụ ý rằng học sinh sẽ chỉ cảm thấy hứng thú khi đọc nếu họ tìm thấy điều gì đó có ý 

nghĩa hay quan trọng với cuộc sống của chính họ. Carter và Long (1991) thì nhấn 

mạnh rằng văn bản văn học không giống như các loại văn bản khác. Chúng là loại 

văn bản đặc biệt có thể ban cho ta những cảm xúc đặc biệt mà nếu điều này mất đi thì 

việc dạy và học văn cũng mất đi giá trị cơ bản của nó.  

Từ những yếu tố trên, chúng ta có thể khẳng định, đọc văn là cuộc đi tìm ý 

nghĩa tiềm ẩn của văn bản, để rồi từ đó đọc hiểu một “văn bản lớn hơn” là thế giới và 

cuộc đời, nói cách khác là cuộc đi tìm ý nghĩa nhân sinh qua văn bản văn học. 

 Đọc văn bản văn học không hoàn toàn đồng nhất với đọc văn bản hay đọc 

sách. “Đọc TPVC là giải quyết vấn đề tương quan của các cấu trúc tồn tại trong TP. 

Trước hết là cấu trúc ngôn ngữ, thứ đến là cấu trúc hình tượng thẩm mĩ, sau nữa là 

cấu trúc ý nghĩa.” [87]. 

 Cấu trúc hình tượng thẩm mĩ trong tác phẩm là hiện thực được sáng tạo bằng 

sự tổ chức lại quan hệ xã hội giữa con người trong một thế giới được xác định bởi 
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không gian nghệ thuật, thời gian nghệ thuật, hình tượng nghệ thuật, chi tiết nghệ thuật 

thông qua ngôn ngữ nghệ thuật. 

 Cấu trúc ý nghĩa tồn tại tiềm ẩn và được người đọc phát hiện, đánh giá dựa trên 

cơ sở cấu trúc ngôn ngữ và cấu trúc hình tượng thẩm mĩ của tác phẩm. Cấu trúc ý nghĩa 

của tác phẩm văn học là cấu trúc mở, là “kết cấu vẫy gọi” sự tham gia sáng tạo của mọi 

người. Vì vậy, không thể loại trừ thiên hướng chủ quan, “cái tôi” của người đọc ra 

ngoài qúa trình giải mã cấu trúc ý nghĩa của tác phẩm. Tuy nhiên, muốn đọc hiểu cấu 

trúc ý nghĩa của văn bản văn học – khâu quan trọng nhất trong hoạt động đọc thì phải 

hiểu rằng mọi yếu tố của văn bản đều có nghĩa, các yếu tố đó lại kết thành hệ thống, và 

cái nghĩa có sức thuyết phục nhất là phù hợp, không mâu thuẫn với bất cứ yếu tố biểu 

hiện nào. 

 Nói ngắn gọn lại, đọc văn bản văn học là một qúa trình phát hiện và khám phá 

nội dung ý nghĩa xã hội, con người, thời đại trong cấu trúc hình tượng thẩm mĩ của 

tác phẩm đan xen giữa hoạt động nhận thức, đánh giá và thưởng thức giá trị đích thực 

tồn tại trong hình thức nghệ thuật độc đáo của tác phẩm. 

1.2.3.3. Cấu trúc năng lực đọc hiểu văn bản  

Như trên đã trình bày, có thể quan niệm đọc hiểu là toàn bộ quá trình tiếp 

xúc trực tiếp với văn bản (gồm quá trình cảm thụ kí hiệu vật chất và nhận ra ý nghĩa 

của những kí hiệu đó); là quá trình nhận thức, quá trình tư duy (tiếp nhận và phân 

tích lí giải ý nghĩa của văn bản, phát hiện ra ý nghĩa không có sẵn giữa các dòng 

văn, đọc ra những biểu tượng, ẩn ý của văn bản và diễn đạt lại bằng lời của người 

đọc, kiến tạo ý nghĩa văn bản); là quá trình phản hồi, sử dụng văn bản (sự thay đổi 

nhận thức, tư tưởng, tình cảm của người đọc, người đọc tìm ra ý nghĩa lịch sử, giá 

trị của văn bản trong các thời đại khác nhau). 

Quan niệm về đọc hiểu văn bản, nhất là văn bản văn học trong giới nghiên cứu  

là hết sức đa dạng, phong phú. Tuy nhiên với HS phổ thông, khi dạy học đọc hiểu văn 

bản trong nhà trường cần xác định một cách hiểu phù hợp với đối tượng GV và HS. 

Cách hiểu ấy vừa đúng bản chất của đọc hiểu, vừa không quá phức tạp, khó hiểu, khó 

vận dụng. Tham khảo một số sách giáo khoa trong nhà trường Úc, Mỹ, Hàn Quốc, 

Singapore…có thể thấy điểm chung trong việc xác định năng lực đọc hiểu là: 

- Đọc thực chất là quá trình tạo ra nghĩa từ một văn bản viết. Cốt lõi của đọc là 

nghĩa [132]. 
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- Hiểu văn bản trong các sách giáo khoa của Australia thường theo 3 yêu cầu và 

coi đó là cơ sở sư phạm vững chắc của hướng tiếp cận đọc hiểu:  

a) Nói về cái gì? (what is being said?) 

b) Có ý nghĩa gì? (what does it mean?) 

c) Tôi nghĩ gì về điều đó? (what do I think about it?) [132]. 

 Từ đây mà thiết kế mô hình câu hỏi đọc hiểu. Câu hỏi đầu yêu cầu người đọc 

nắm được nghĩa đen, nội dung tường minh trong văn bản; câu thứ 2 yêu cầu hiểu 

nghĩa bóng, nội dung hàm ẩn trong văn bản; câu hỏi thứ 3 hướng đến người đọc: nhận 

xét đánh giá về điều mình đã hiểu. 

- Đọc hiểu không chỉ hiểu thông đúng nội dung thông tin của VB (cả nghĩa 

đen lẫn nghĩa bóng) mà còn phải hiểu cả vai trò, tác dụng của các yếu tố hình thức 

của VB trong việc biểu đạt nội dung (thông tin), nhất là với VB văn học. Chính vì thế 

các SGK văn học của Hoa Kỳ [ 135-142] xác định mô hình câu hỏi đọc hiểu bao 

gồm: 

 a) Hiểu (comprehension): chủ yếu kiểm tra nội dung thông tin; 

b) Phân tích văn học (literary analysis ): chỉ ra, phân tích vai trò, mối quan hệ giữa 

hình thức và nội dung VB; 

c) Phê bình văn học (literary criticism): nhận xét, đánh giá gía trị của VB; 

Theo Nguyễn Thị Hồng Vân [129], năng lực đọc hiểu sẽ bao gồm 4 thành tố/ 

kỹ năng thành phần là: 

A. Xác định các thông tin từ văn bản về tác giả, hoàn cảnh sáng tác, cốt truyện, 

ý tưởng, thông điệp,…; 

B. Phân tích, kết nối các thông tin để xác định giá trị nội dung và gía trị nghệ 

thuật của văn bản, từ văn bản; 

C. Phản hồi và đánh giá văn bản: phản hồi, đánh giá thông tin thể hiện trong  

văn bản và qua văn bản từ kinh nghiệm cá nhân;   

D. Vận dụng thông tin từ văn bản vào thực tiễn: sử dụng các thông tin trong  

văn bản để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong học tập và trong đời sống.  

Bảng sau đây mô tả chi tiết các chỉ số hành vi ở mỗi kỹ năng thành phần của 

năng lực đọc hiểu nêu trên.[129] 
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Chỉ số hành vi của các thành tố/ kỹ năng thành phần của năng lực Đọc hiểu 

Thành tố Chỉ số hành vi 

Xác định 

các thông 

tin từ văn 

bản 

- Nhận biết thông tin về tác giả, bối cảnh sáng tác,… 

- Nhận biết từ ngữ, chi tiết, đối tượng, đề tài của văn bản.  

- Xác định cốt truyện, chủ đề, nhân vật, cảm xúc, ý chính, thông điệp,… 

của văn bản  

Phân tích, 

kết nối 

thông tin 

của văn 

bản 

-  Kết nối ý tưởng cơ bản từ các thông tin trong văn bản (như đặc điểm 

tính cách, phẩm chất của nhân vật; mạch cảm xúc, mạch lập luận; cách 

thức hành động; các từ ngữ, phép tu từ trong văn bản; kiến thức về các 

vấn đề xã hội, văn học, kiến thức về các kinh nghiệm thực tế, …) 

- Đối chiếu, phân tích những thông tin, ý chính của văn bản qua kiến 

thức và kinh nghiệm của cá nhân. 

- Khái quát hóa các thông tin về nội dung và nghệ thuật của văn bản 

Phản hồi 

và đánh 

giá văn 

bản 

- Nhận xét, đánh giá giá trị của văn bản, ý tưởng, cảm hứng của tác giả 

qua việc liên kết, so sánh, đối chiếu với các mối liên hệ ngoài văn bản 

và kinh nghiệm sẵn có bản thân;  

- Khái quát hóa các vấn đề về lí luận như phong cách, thời đại, quá trình 

sáng tác, giá trị lịch sử và văn học,… 

- Rút ra được bài học cho bản thân và những thông điệp của văn bản 

Vận dụng 

thông tin 

từ văn bản 

vào thực 

tiễn 

- Vận dụng các thông tin của văn bản trong việc giải quyết các vấn đề 

của cuộc sống; 

- Biết khái quát hoá quá trình đọc hiểu thành cách thức, phương pháp để 

đọc hiểu các văn bản tương tự hoặc thuộc các nội dung, vấn đề khác. 

- Rút ra ý nghĩa tư tưởng, các giá trị sống của cá nhân từ văn bản. 

 

Có thể biểu thị cấu trúc năng lực đọc hiểu đã xác định trên bằng biểu đồ sau, 

bao gồm 4 thành tố/ kỹ năng thành phần và 10 chỉ số hành vi đã nêu. 
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Cấu trúc năng lực đọc hiểu văn bản [129] 

Mô hình trên là mô hình lý thuyết chung cho đọc hiểu tất cả các kiểu-loại văn bản. 

Đối với văn bản văn học, cụ thể là đọc hiểu văn bản thơ trữ tình,sau khi tham khảo 

quan niệm đọc hiểu thơ trữ tình trong SGK của một số nước như Úc và Mỹ đã nêu, 

trong luận án này chúng tôi quan niệmnăng lực đọc hiểu được thể hiện qua các yêu 

cầu sau:  

a) Nhận biết được nội dung và hình thức bề nổi của văn bản/ bài thơ 

Yêu cầu HS nhận biết được các chi tiết lộ rõ trên văn bản như: thông tin về tác 

giả, bối cảnh sáng tácđề tài, tiêu đề, bố cục, (phần, khổ, đoạn), từ ngữ, chi tiết, đối 

tượng; thể loại và các hình thức đặc trưng (ví dụ vần, nhịp, từ ngữ độc đáo, hình ảnh 

nổi bật…); ý chính của mỗi phần, đoạn thơ; các chi tiết thuộc nội dung của bài thơ. 

Từ đó nhận biết, giải thích, phân tích, đánh giá đề tài của văn bản,…Có thể thấy yêu 

cầu này tương đương với bước 1 của mô hình nêu trên: năng lực “thu nhận thông tin 

từ văn bản”. Để ngắn gọn, yêu cầu này gọi là Nhận biết văn bản. 

b) Hiểu được nội dung bề sâu và vai trò của các hình thức trong việc thể 

hiện nội dung ấy. 

Với văn bản văn học, nội dung và hình thức bề nổi nêu trên chỉ là phương tiện 

(là cái biểu đạt) để chuyển tải thông điệp, ý tưởng bên trong, những nội dung bề sâu 

mà tác giả không thể hiện trực tiếp (cái được biểu đạt). Để ngắn gọn xin gọi yêu cầu 

này là Hiểu văn bản. Muốn hiểu văn bản, người đọc cần biết “phân tích, kết nối 

thông tin” theo yêu cầu và nguyên tắc của việc tiếp nhận văn bản văn học. Cụ thể là 

Năng lực Đọc hiểu văn bản

Thu nhận thông tin 
từ văn bản

Nhận biết tác giả, 
bối cảnh sáng tác

Xác định ý chính 
của văn bản

Phân tích, kết nối 
thông tin

Giải thích ý tưởng cơ 
bản từ các thông tin 

Đối chiếu, phân tích 
thông tin

Khái quát hóa nội 
dung, nghệ thuật

Phản hồi, đánh giá 
văn bản

Đánh giá ý tưởng, 
giá trị của văn bản 

Khái quát hóa ý 
nghĩa lý luận 

Rút ra bài học kinh 
nghiệm

Vận dụng thông tin từ 
văn bản vào thực tiễn

Vận dụng thông tin 
trong tình huống 

hành động

Rút ra ý nghĩa tư tưởng, 
giá trị sống của cá nhân
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từ những yếu tố hình thức nghệ thuật, phân tích, kết nối để thấy rõ nội dung được tác 

giả gửi gắm trong đó cũng như ý nghĩa khách quan của văn bản (ý nghĩa nằm ngoài ý 

đồ tác giả). Đối với VB thơ trữ tình, các yếu tố hình thức thường được chú ý như: 

- Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ thơ: Phân tích, đánh giá 

sự phù hợp, nét đặc sắc trong cách dùng từ ngữ, viết câu, vận dụng các biện pháp tu 

từ, tổ chức diễn ngôn; các yếu tố thuộc ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết; ngôn ngữ kể 

chuyện, ngôn ngữ đối thoại; ngôn ngữ tự nhiên và các phương tiện giao tiếp đa 

phương thức. 

- Đặc trưng thể loại: Nhận biết, miêu tả, phân tích, so sánh, đánh giá các yếu tố 

văn học như không gian- thời gian, nhân vật trữ tình, tình tiết, vần, nhịp, dòng thơ, 

khổ thơ,… và vai trò tác dụng của chúng trong việc thể hiện nội dung cảm xúc,… 

Phân tích, đánh giá sự phù hợp của các yếu tố được lựa chọn đối với mục đích và ý 

đồ nghệ thuật của bài thơ. 

- Khái quát hóa giá trị nội dung, nghệ thuật của bài thơ bằng cách kết nối ý 

tưởng cơ bản từ các thông tin trong văn bản (như đặc điểm tính cách, phẩm chất của 

nhân vật trữ tình; mạch cảm xúc; các từ ngữ, phép tu từ trong văn bản; kiến thức về 

các vấn đề xã hội, văn học, kiến thức về các kinh nghiệm thực tế, …) 

c) Phản hồi, đánh giá, vận dụng,liên hệ,so sánh ngoài phạm vi văn bản 

Mức độ này thể trước hết ở yêu cầu đánh giá tổng quát ý nghĩa nội dung và giá 

trị của văn bản. Tiếp đến là việc xem xét, đánh giá tác động của văn bản-tác phẩm  

trong mối quan hệ với các yếu tố ngoài văn bản như: bối cảnh văn hóa, lịch sử; quan 

hệ với người đọc; liên hệ, so sánh với những văn bản- tác phẩm tương tự…Cụ thể 

cần:  

- Phân tích, so sánh, đánh giá quan hệ giữa nội dung bài thơ với bối cảnh lịch 

sử, văn hóa. 

- Phân tích, so sánh, liên hệ giữa nội dung bài thơ và những tri thức, các tình 

huống trải nghiệm riêng của người đọc từ đó có thể đánh giá, phê bình, khám phá ra 

các ý nghĩa mới của bài thơ. 

- Đánh giá bài thơ và đóng góp của các tác giả từviệc so sánh văn bản, thể loại 

có liên hệ với nhau về thời gian, đề tài, chủ đề, hoặc phong cách sáng tác (phương 

pháp liên văn bản). 

- Rút bài học về ý nghĩa tư tưởng, giá trị sống của cá nhân ; 
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     - Vận dụng những hiểu biết từ việc đọc hiểu bài thơ này (nội dung và cách thức  

tiếp nhận) để tự đọc, tự khám phá các bài thơ tương tự. 

Như vậy, yêu cầu này tổng hợp bước 3 và 4 trong mô hình trên. Để ngắn gọn 

chúng tôi gọi là yêu cầu Đánh giá văn bản. 

Có thể khái quát yêu cầu đọc hiểu thơ trữ tình bằng mô hình sau: 

 
 

Tóm lại, tuy có những cách lí giải khác nhau nhưng nhìn chung các nhà nghiên  

cứu đều nhấn mạnh bản chất của việc đọc văn vốn là một quá trình tương tác mà ở đó  

người đọc dựa trên kiến thức nền của mình để kiến tạo nghĩa cho văn bản. Quá trình 

này luôn tiếp diễn và không tồn tại khái niệm “hiểu đúng”. Hơn nữa, việc đọc thực sự 

hay quá trình kiến tạo nghĩa chỉ diễn ra một cách hiệu quả khi học sinh quan tâm và 

có hứng thú đọc, cảm thấy việc đọc mang lại một ý nghĩa gì đó cho cuộc sống của họ. 

1.2. Cơ sở lí luận văn học liên quan đến đọc hiểu thơ trữ tình 

 Dạy đọc hiểu văn bản văn học (nói chung), mà trong phạm vi đề tài này là văn 

bản thơ trữ tình (nói riêng), nhất thiết phải tuân theo những yêu cầu của khoa học 

chuyên ngành Ngữ văn. Ở đây, chúng tôi dựa vào các lý thuyết văn học có liên 

quanđể đề xuất các yêu cầu của việc dạy học đọchiểu văn bản văn học. 

1.2.1. Lý thuyết Tiếp nhận văn học (reception theory) 

Năng lực Đọc hiểu thơ trữ tình

Nhận biết được nội dung và 
hình thức bề nổi của bài thơ

Các chi tiết bề nổi: thể thơ,
khổ đoạn, dòng thơ; tên bài,
nhân vât trữ tình...

Tác giả, bối cảnh ra đời

Hiểu được nội dung bề sâu và
vai trò của hình thức bài thơ

Giải thích ý tưởng cơ 
bản từ các yếu tố hình 

thức của bài thơ 

Đối chiếu, phân tích sự 
phù hợp giữa hình thức 

và nội dung

Khái quát hóa nội dung, 
nghệ thuật

Phản hồi, đánh giá, vận
dụng, liên hệ, so sánh
ngoài phạm vi văn bản

So sánh liên văn bản,
để đánh giá ý tưởng,
giá trị của bài thơ

Liên hệ với bối cảnh,
kinh nghiệm bản thân,
khám phá ý nghĩa mới

Rút ra bài học và vận
dụng vào cuộc sống
cũng như việc đọc thơ
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Lí thuyết tiếp nhận hiện nay cơ bản đã được công nhận do những quan điểm 

mang tính khoa học và những thành tựu về lí luận và thực tiễn ứng dụng. Mặc dù lí 

thuyết tiếp nhận không đặt ra vấn đề dạy và học văn như thế nào ở trường phổ thông 

(và đại học) một cách trực tiếp, song quan điểm và những vấn đề mà nó đặt ra lại 

mang tính ứng dụng cao trong thực tiễn giảng dạy văn học. Trong phạm vi luận án 

này, chúng tôi dựa vào một số vấn đề của lí thuyết tiếp nhận có ý nghĩa trong việc 

ứng dụng dạy học Ngữ văn. 

 Vấn đề tầm đón nhận 

Tầm đón nhận là những nhu cầu và trình độ thưởng thức kết tinh từ kinh nghiệm 

thẩm mỹ cũng như kinh nghiệm xã hội của từng người đọc. Nó chính là tầm văn hoá do 

điều kiện lịch sử - xã hội và thời đại quy định. Nó gắn liền với hệ thống chuẩn mực 

nghệ thuật tương đối ổn định. Khi bạn đọc tiếp cận với những tác phẩm có phẩm tính 

thẩm mỹ mới lạ thì tầm đón đợi của bạn đọc sẽ được nâng lên. Ngược lại, nếu bạn đọc 

chỉ quanh quẩn với những tác phẩm kém cỏi thì tầm đón nhận sẽ bị kéo xuống. 

Như vậy, khái niệm “tầm đón nhận” đã chỉ ra mối liên hệ giữa tác phẩm và sự 

tiếp nhận của người đọc. Ở một mức độ nào đó, nghệ thuật của tác phẩm phải phù 

hợp với trình độ của người đọc. Học sinh phổ thông cũng là bạn đọc và mỗi cá nhân 

lại có một tầm đón nhận riêng. Vấn đề đặt ra là phải xác định được tầm đón nhận của 

những đối tượng đó để công tác dạy học hiệu quả hơn. Tuy nhiên, thực tế hiện nay 

cho thấy việc xác định tầm đón nhận của học sinh chưa được quan tâm đúng mức.  

Thứ nhất, do xây dựng chương trình theo định hướng nội dung, nên giáo viên  

Ngữ văn chỉ nhấn mạnh nhấn mạnh đến tác phẩm chứ chưa quan tâm đến người đọc 

ở góc độ tiếp nhận. 

Thứ hai, trong quá trình giảng dạy, giáo viên phụ thuộc vào chương trình thiết 

kế sẵn, nên đã bỏ qua sự phân hoá về mặt bằng tầm đón nhận giữa các học sinh và 

giữa các nhóm học sinh. Thực tế này xuất phát từ việc không nhận thức được ý nghĩa 

của sự khác biệt về tầm đón nhận ở người học.  

Để khắc phục những hiện trạng trên cần có những giải pháp sau: 

Thứ nhất, việc thiết kế chương trình sách giáo khoa cũng như giáo trình, bài 

giảng môn văn phải quan tâm đến tầm đón nhận của người đọc ở những mức độ khác  

nhau. Tuỳ theo từng đối tượng tương ứng với tầm đón nhận riêng mà có sự điều 

chỉnh  
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thiết kế cho phù hợp. 

Thứ hai, giáo viên cần phải “lượng hoá” tầm đón nhận của học sinh. Đây là 

yêu cầu cần thiết và cấp thiết. Chỉ khi nào chúng ta nắm vững được mặt bằng tầm 

nhận thức của học sinh thì chúng ta mới có thể đề ra một khung chuẩn năng lực đọc - 

hiểu cơ bản cần thiết để hình thành cho học sinh. 

Thứ ba, cần tăng tính chủ động, mềm dẻo cho giáo viên dạy văn ở tất cả các 

cấp học. Điều này giúp người dạy có thể điều chỉnh phương pháp, nội dung cho phù 

hợp với từng đối tượng khác nhau do tầm đón nhận khác nhau. Thực tế, nếu chương 

trình sách giáo khoa có được thiết kế theo tầm đón nhận của từng đối tượng học sinh 

khác nhau (theo bậc học, lớp, vùng, miền…) thì cũng không thể bao hàm hết mọi đối 

tượng do tính phong phú đa dạng của tầm đón nhận. Vì vậy, tính chủ động, mềm dẻo, 

sáng tạo của người dạy là hết sức cần thiết trong giảng dạy văn học. 

 Vấn đề khoảng cách thẩm mĩ 

“Khoảng cách thẩm mĩ” là khoảng cách giữa tầm đón nhận của độc giả và tầm 

đón nhận của tác phẩm. Tầm đón nhận của bạn đọc là sự trông đợi tác phẩm phù hợp 

với khả năng tiếp cận của bạn đọc. Tầm đón nhận của tác phẩm là sự trông đợi của 

tác giả về khả năng tiếp cận của bạn đọc tương ứng với sự gởi gắm của tác giả vào tác 

phẩm.Khái niệm “khoảng cách thẩm mĩ” đã đề cập như trên rõ ràng quyết định trực 

tiếp đến tính hiệu quả trong tiếp nhận tác phẩm văn học. Khái niệm này đặt ra vấn đề 

cần đảm bảo thực hiện là giáo viên phải điều chỉnh khoảng cách thẩm mĩ cho phù hợp 

giữa tầm đón đợi của văn bản và tầm đón đợi của học sinh. Nếu giáo viên đẩy khoảng 

cách thẩm mĩ quá xa, người học sẽ cảm thấy khó tiếp cận, khó hiểu, khó chấp nhận. 

Nếu giáo viên kéo tầm chờ đợi của tác phẩm tiến sát tầm đón nhận của người đọc thì 

học sinh sẽ mất đi hứng thú trong tiếp nhận. Chỉ ở khoảng cách thẩm mĩ nhất định, 

tầm đón nhận của người đọc mới có điều kiện nâng cao, kinh nghiệm thẩm mĩ mới có 

được những cái mới. 

Vấn đề cần lưu ý là trong dạy học thì "khoảng cách thẩm mỹ" ấy nên đến đâu 

là "vừa sức" và "tạo sức". Chính vi yêu cầu này Vygotski (1896-1934) đã nêu khái 

niệm "vùng phát triển gần nhất".  Như thế trong việc dạy học đọc hiểu, cần chọn được 

các VB sao cho có khoảng cách thẩm mỹ phù hợp; tức là vừa vừa sức, vừa tạo sức;  

không quá dễ, quá đơn giản nhưng cũng không được quá khó so với chính sức đọc 

của  
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HS ở mỗi lứa tuổi. Để điều chỉnh khoảng cách thẩm mĩ được phù hợp, cần phải: 

Thứ nhất, giáo viên dạy văn phải xác định được một cách tương đối khoảng 

cách thẩm mĩ hiện có giữa tác phẩm cần dạy và đối tượng tiếp nhận. 

Thứ hai, giáo viên dạy văn phải cung cấp tất cả các kiến thức cần thiết cho 

việc rút ngắn khoảng cách thẩm mĩ. Chẳng hạn, để giảng dạy một tác phẩm thuộc văn 

học nước ngoài, dân tộc thiểu số…, giáo viên phải cung cấp cho học sinh các kiến 

thức sơ đẳng về văn hoá, nề nếp sinh hoạt, tư duy, cách nghĩ của con người sản sinh 

ra văn bản ấy… Đối với các tác phẩm văn học cổ thì công việc này càng cần thiết. 

Thứ ba, đối với mỗi tác phẩm, giáo viên dạy văn phải lựa chọn các khuynh 

hướng tiếp nhận phù hợp với tầm đón nhận của người học. Thông thường mỗi tác 

phẩm luôn có nhiều khuynh hướng, phương diện tiếp nhận khác nhau. Có phương 

diện, khuynh hướng dễ tiếp cận nhưng có phương diện khó tiếp cận đối với một số 

đối tượng có tầm đón nhận thấp. Tuy nhiên, giải pháp này khó khả thi do người giáo 

viên chỉ được truyền thụ những kiến thức, nội dung tư tưởng đã được “chỉ định”. Nó 

chỉ được dùng trong một số trường hợp đặc biệt. Do vậy, giải pháp cơ bản để giải 

quyết trường hợp khoảng cách thẩm mĩ quá xa thì chỉ có thể vận dụng cách thức thứ 

nhất  

như đã trình bày. 

 Vấn đề kinh nghiệm thẩm mĩ 

Ở bình diện giao tiếp - tiếp nhận, kinh nghiệm thẩm mĩ có khả năng cho phép 

con người thưởng thức những cái có tính ảo diệu chỉ tồn tại trong bối cảnh nghệ 

thuật. Hơn nữa, kinh nghiệm thẩm mỹ là một sức mạnh có khả năng làm tốt đẹp một 

thế giới không hoàn thiện. Kinh nghiệm thẩm mĩ đóng vai trò quan trọng như vậy 

trong tiếp nhận tác phẩm văn học ở học sinh. Nó là một dạng năng lực mà học sinh 

cần đạt được. Nhưng vấn đề này cũng chưa được quan tâm đúng mức trong nhà 

trường.  

Thứ nhất, kinh nghiệm thẩm mĩ của học sinh chỉ được xem là phương tiện để 

cá nhân lĩnh hội các nội dung, kiến thức văn học chứ không phải là mục đích của quá 

trình dạy học văn. Những trải nghiệm và cảm xúc thẩm mỹ ở học sinh thường không 

được xem là tiêu chuẩn để kiểm tra, đánh giá. Hoặc là đánh giá nó thông qua nội 

dung, kiến thức văn học. 

Thứ hai, hiện nay phương pháp khám phá tác phẩm văn học mà học sinh được  
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trang bị thuần tuý mang tính suy luận logic. Năng lực cảm thụ, đồng cảm, đồng sáng 

tạo, tái tạo cảm xúc của tác giả vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Các em chưa thể 

lay động trước tác động của hình tượng nghệ thuật, nên khi các em tiến hành giải mã 

tác phẩm với những kỹ năng xơ cứng được lặp lại thành phản xạ có điều kiện có tính 

công thức. Rõ ràng kinh nghiệm thẩm mỹ của học sinh đã bị lãng quên và chôn giấu. 

Thứ ba, kinh nghiệm thẩm mĩ chỉ có được trực tiếp thông qua hoạt động đọc – 

hiểu của học sinh. Tuy nhiên, năng lực đọc – hiểu văn bản của học sinh đã bị triệt 

tiêu. Cho nên, học sinh có thể phân tích toàn diện tác phẩm đã học nhưng lại hoàn 

toàn không thể cảm nhận được các tác phẩm khác dù là đơn giản. 

 Vấn đề công chúng văn học 

Công chúng văn học học là phạm trù dùng để chỉ những đối tượng tiếp cận với 

tác phẩm nghệ thuật. Công chúng văn học bao gồm hai loại: thứ nhất là đối tượng mà 

nhà văn muốn tác động, giao tiếp trong quá trình sáng tác; thứ hai là các đối tượng 

khác có khả năng tiếp cận được tác phẩm nghệ thuật ở mức độ nhất định. Mỗi nhà 

văn tuỳ theo phong cách của mình mà dành sáng tác cho một nhóm đối tượng nhất 

định. Tuy nhiên cũng có những đối tượng khác nằm ngoài suy tính của nhà văn có 

khả năng tiếp cận tác phẩm. Mỗi loại công chúng văn học lại có những hiệu ứng nghệ 

thuật khác nhau tuỳ thuộc và lứa tuổi, văn hoá, dân tộc, tâm lý, kinh nghiệm… Chính 

điều này đã tạo ra sự không đồng nhất đồng thời cũng tạo nên tính đa dạng trong tiếp 

nhận. 

Trong nhà trường, chỉ có duy nhất một loại công chúng văn học. Đó là người 

học theo chương trình, theo đơn vị bài học chứ không có sự phân loại theo giới, văn 

hoá, tâm lý, kinh nghiệm… Hơn nữa, người đọc trong nhà trường cũng chỉ được phép 

tiếp nhận tác phẩm theo cùng một kiểu đã được thể hiện trong chương trình, bài 

giảng. Những thực tế đó cho thấy phạm trù công chúng văn học trong nhà trường đã 

được “tinh giản hoá’ đến mức tối đa. Điều này không phù hợp quy luật tiếp nhận văn 

bản ở mỗi cá nhân cụ thể cũng như mang nặng tính áp đặt chủ quan, duy ý chí của cơ 

quan quản lý giáo dục. 

 Như vậy, lý thuyết tiếp nhận văn học đã bổ sung cho chương trình dạy học 

Ngữ văn những phạm trù cơ bản và cấp thiết cho định hướng phát triển năng lực đọc 

hiểu văn bản cho học sinh trong nhà trường THPT cả trong dạy trên lớp và rèn luyện 

bằng hệ thống BT.  



 

 53  
 

 Trước hết là về vấn đề giải phóng văn bản ra khỏi hệ quy chiếu của 

nhữngkhung thiết kế sẵn về tiến trình hoạt động dạy và học Ngữ văn. Theo đó, văn 

bản văn học dù đã được nhà văn ký thác những hình tượng nghệ thuật nhưng đó vẫn 

chỉ là một trang giấy trắng. Bởi lẽ nó chưa được cung cấp nghĩa cụ thể. Theo mô hình 

của lý thuyết tiếp nhận văn học, quá trình hình thành tác phẩm sẽ bao gồm hai giai 

đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn từ tác giả đến văn bản. Giai đoạn hai là từ văn 

bản đến người đọc. Sau khi đến tay người đọc, văn bản mới trở thành tác phẩm. 

Nghĩa của văn bản là do bạn đọc cung cấp, cho nên trong dạy học Ngữ văn theo định 

hướng năng lực, phải trả văn bản về với bạn đọc. Mà bạn đọc ở đây là học sinh. Vì 

thế trong rèn luyện cần tôn trọng và ưu tiên những BT yêu cầu HS phát biểu ý kiến 

của cá nhân. 

 Thứ hai, lý thuyết tiếp nhận văn học đã chứng minh rằng bạn đọc có tầm đón 

nhận của mình. Trong nhà trường THPT, học sinh là những người bạn đọc. Mỗi cá 

nhân có một tầm đón riêng của mình, cho nên, giáo viên phải tôn trọng tầm đón nhận 

của các em và phải biết phân loại tầm đón của học sinh để có chiến lược dạy học cụ 

thể và hợp lý. Tầm đón đợi gắn liền với hứng thú, nên nó là động lực để hình thành 

năng lực đọc hiểu văn bản. Trong việc rèn luyện cần có các BT thể hiện đúng tầm 

đón nhận một cách đa dạng (dựa vào vùng phát triển gần nhất- Vyzgotxki) không quá 

khó, nhưng cũng không quá dễ đối với HS. 

Thứ ba, kinh nghiệm thẩm mỹ, như đã chứng minh, phải là một mục tiêu và là 

một dạng năng lực cần thiết phải có ở học sinh. Do đó, giáo viên cần chú ý hình thành 

kinh nghiệm thẩm mỹ cho học sinh thông qua các BT mang tính thẩm mỹ và huy 

động  

được kinh nghiệm thẩm mỹ của mỗi HS. 

Thứ tư, khoảng cách thẩm mỹ là một vấn đề quan trọng trong tiến trình tiếp 

nhận tác phẩm cũng như sự hình thành năng lực đọc hiểu. Người dạy phải sử dụng hệ 

thống BT đọc hiểu nhằm san bằng khoảng cách này ở một cự ly dễ dàng chấp nhận 

nhất để học sinh chủ động khám phá và lấp đầy khoảng trắng ý nghĩa văn bản. 

1.2.2.Lý thuyết ứng đáp(reader’s responds theory) 

Thuyết ứng đáp của người đọc ra đời ở Mĩ, khởi nguồn nhằm chống lại lý 

thuyết Phê bình Mới. L. M. Rosenblatt được coi là người đặt nền móng lí luận đầu  

tiên với công trình “Văn học như là sự khám phá”. 
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Ứng đáp (response), theo nghĩa từ điển, là sự phản ứng lại, đối đáp lại, hồi âm,  

hưởng ứng, đáp ứng một yêu cầu, một lời nói, một hành động nào đó.Ứng đáp của  

người đọc (reader’s response), nói một cách ngắn gọn là sự phản ứng, đối đáp, hưởng 

ứng của người đọc đối với văn bản mà họ đọc dựa trên vốn tri thức, cảm xúc, sự trải 

nghiệm, niềm tin và hệ giá trị của chính họ. 

Nhiều nhà nghiên cứu chọn và quan tâm đặc biệt đến cụm từ “ứng đáp văn 

học” (response to literature) hơn cụm từ “đọc văn” (reading of literature) vì 4 lí do 

chính như sau: 1) thuật ngữ này gợi ra đầy đủ sự phức tạp của quá trình đọc, từ việc 

giải mã, suy luận, cắt nghĩa văn bản cho đến sự bộc lộ cảm xúc, trải nghiệm, vốn văn 

hoá, sở thích, tâm trạng, cá tính, suy tư của người đọc trong quá trình đọc; 2) gợi mở 

vai trò quan trọng của người đọc; 3) mở rộng tầm nhìn về quá trình đọc bao gồm cả 

sự liên tưởng, đánh giá văn bản trong và sau khi đọc; 4) thuật ngữ này kết nối với 

truyền thống lí thuyết giáo dục học và nghiên cứu văn học ở Mĩ và Anh, nơi thuật 

ngữ “ứng đáp” được sử dụng hữu ích đúng theo nội hàm đã được xác định ở trên 

[144]. 

Như vậy, cùng với lý thuyết tiếp nhận văn học, thuyết ứng đáp đã đưa người 

đọc lên ngôi và trả văn bản về với hoạt động tiếp cận trực tiếp của bạn đọc để cung 

cấp ý nghĩa cho tác phẩm. Xuất phát từ những góc độ không giống nhau, nhưng các 

nhà lí luận thuộc hai thuyết này có chung một lập trường là: thừa nhận kết 

quả hoặc hiệu quả của văn bản (using, significance) là vấn đề xứng đáng được 

nghiên cứu nghiêm túc; rằng nghĩa của văn bản là do người đọc kiến tạo nên trong 

quá trình giao tiếp (transaction) với văn bản. Tiêu biểu cho khuynh hướng lí thuyết 

này có thể kể đến các nhà hiện tượng học và chú giải học châu Âu như Roman 

Ingarden, Hans Georg Gadamer, Wolfgang Iser, Georges Poulet, Hans Robert Jauss; 

các nhà tâm lí học Hoa Kì như Norman Holland, David Bleich và 3 nhà lí luận Hoa 

Kì - Louise  Rosenblatt, Stanley Fish và Jonathan Culler. [145; 11] 

Hiện nay, chúng ta có nhiều quan điểm khác nhau về mục tiêu dạy Ngữ văn ở 

nhà trường phổ thông Việt Nam: khẳng định mục tiêu công cụ, rèn kĩ năng đọc; hoặc 

đề cao mục tiêu giáo dục nhân văn, hoặc chú trọng mục tiêu giáo dục thẩm mĩ, hoặc 

tiếp tục coi trọng mục tiêu giáo dục kiến thức... Trong dạy học Ngữ văn, giúp học sinh 

hiểu nghĩa (meaning) văn bản là mục tiêu quan trọng, nền tảng của dạy đọc văn. Hiểu 

nghĩa văn bản bao gồm hiểu được nội dung, tư tưởng, chủ đề văn bản; hiểu được tâm 
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sự, thái độ, lập trường của tác giả, nhân vật về cuộc đời và con người; hiểu được cấu 

trúc văn bản, các thủ pháp, biện pháp nghệ thuật, ngôn từ tương ứng với các thể loại 

văn bản. Nói một cách khái quát, hiểu  bao gồm 3 phương diện như đã nêu ở trên: i) 

Nhận biết được nội dung bề nổi của VB…; ii) Hiểu được tác dụng của các hình thức 

nghệ thuật trong việc thể hiện nội dung; iii) Nhận xét, so sánh, vận dụng, đánh giá được 

giá trị tác phẩm nhờ liên hệ với các yếu tố ngoài văn bản như: bối cảnh, tác giả, các tác 

phẩm cùng đề tài, kinh nghiệm của người đọc... Đạt được mục tiêu này, học sinh sẽ có 

những tri thức cơ bản, phù hợp với cấp độ lớp về thể loại văn bản, về văn hoá, xã hội, 

lịch sử, con người qua các thời đại của các dân tộc, các nền văn hoá khác nhau; có kĩ 

năng sử dụng ngôn ngữ hiệu quả trong những tình huống giao tiếp cụ thể. Hơn 

nữa, hiểu (understand) - theo thang bậc đánh giá quá trình nhận thức chỉ là cơ sở để vận 

dụng (apply) và sáng tạo (create). Vấn đề quan trọng là, trong học tập Ngữ văn, học 

sinh không thể và không nên tiếp nhận văn bản thông qua sự hiểu của một đối tượng 

khác. Lối học này dẫn đến sự trống rỗng của tư duy, sự sáo mòn của phương pháp học.  

Trong thực tế, giáo viên Ngữ văn hiện nay đang dạy học sinh đọc văn và kiểm 

tra đánh giá kiến thức đọc của học sinh không dựa vào mục tiêu hiểu nghĩa văn bản 

mang tính tự thân, mà dựa vào lịch sử tiền lý giải của các nhà nghiên cứu văn học. 

Mục tiêu khuyến khích học sinh trải nghiệm, ứng dụng văn bản vào “tình thế” mới, 

“tình thế” của chính mình để hiểu mình và hiểu người, để phát triển cá tính và các 

năng lực trí tuệ xúc cảm đã bị bỏ qua.  

Việc lựa chọn, sáng tạo ý nghĩa văn bản là một quá trình tất yếu của hiểu nghĩa 

văn bản. Ứng đáp ở mức độ cao là phải “ứng dụng” được sự hiểu đó vào những “tình 

thế” mới, “tình thế” của cá nhân học sinh hoặc một cộng đồng nhất định. Hiểu nhân 

vật, hiểu con người, hiểu tâm sự của tác giả trong tác phẩm là để giúp học sinh hiểu 

hơn chính mình, để phát triển tâm hồn và cá tính, để giao tiếp hiệu quả với nhiều 

người vì những mục tiêu khác nhau – đó mới là mục tiêu tối thượng của dạy học văn.  

Để ứng đáp với văn bản, trước hết, học sinh phải trực tiếp đọc văn bản: phải 

đọc sâu, đọc kĩ văn bản (close reading); nhớ cốt truyện, nhân vật, chi tiết, sự kiện 

quan trọng; thông hiểu nội dung, ý chính của các phần, đoạn; cắt nghĩa, suy luận, dự 

đoán, giải mã, phân tích nhân vật, chi tiết, thủ pháp, ngôn ngữ trong tính chỉnh thể 

của VB. 
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Để hiểu người và hiểu mình, để tìm kiếm trong văn bản một ý nghĩa riêng cho 

cuộc đời mình, học sinh phải ứng đáp sáng tạo thông qua các hoạt động, chẳng hạn: 

Phán đoán về chủ đề, nội dung, diễn biến, kết thúc câu chuyện; nêu những cảm xúc, ấn 

tượng của mình về văn bản, nhân vật, cốt truyện; đặt câu hỏi về những điểm mà mình 

chưa rõ về văn bản; đặt mình vào địa vị, tình thế của nhân vật để liên hệ, chiêm nghiệm 

từ những hiểu biết nền và kinh nghiệm cá nhân... 

Để làm được như vậy, người dạy phải trả học sinh về với những kinh nghiệm, 

hứng thú, sự cảm nhận cá nhân của các em. Theo Probst, khi học sinh được tự do bày 

tỏ cảm xúc, suy nghĩ về văn bản cũng có nghĩa rằng, người dạy cần “hỏi học sinh 

những gì họ nhìn thấy, cảm thấy, suy nghĩ và ghi nhớ khi đọc; khuyến khích họ tập 

trung vào sự trải nghiệm của mình đối với văn bản”; tổ chức các cuộc thảo luận nhằm 

đi đến “sự hiểu biết thấu đáo hơn là cảm giác chiến thắng” [144]. Judith A. Langer 

lưu ý thêm: “Khuyến khích sự cảm thụ hồn nhiên, nghiêng về linh cảm hơn là sự 

chính xác”; “đặt những câu hỏi liên quan đến vốn tri thức, hiểu biết của học sinh, đón 

bắt kịp những gì họ nói hơn là tuân thủ lập trình bài giảng của bạn” [144;17]. 

Tóm lại, LTƯĐCNĐ đã bổ sung một hướng tiếp cận cơ bản, đầy tiềm năng đối 

với vấn đề nghĩa và ý nghĩa của tác phẩm văn chương. Lý thuyết này  đòi hỏi phải có 

hệt hống BT đọc hiểu: i)  yêu cầu HS phải trực tiếp đọc VB-TP; ii) Bám sát các yêu 

cầu của việc hiểu 1 VB thơ trữ tình; iii) Phải tìm kiếm trong VB đó một ý nghĩa cho 

riêng mình, có ích với mình; iv) Phải biết liên hệ vận dụng vào tình huống mới để 

tiếp nhận VB…. Các luận điểm cơ bản của lí thuyết ứng đáp đã làm sáng tỏ nhiều vấn 

đề về cơ chế giao tiếp, tương tác giữa người đọc và văn bản. Nó cung cấp những tiền 

đề lí luận quan trọng cho việc đề xuất BT đọc hiểu văn bản văn học trong nhà trường. 

1.2.3. Đặc điểm thơ trữ tình và yêu cầu đọc hiểu thơ trữ tình 

 1.2.3.1 Đặc điểm của thơ trữ tình 

Trong bộ sách Văn học của M.Dougal [ 135 - 142]Thơ trữ tình được giới thiệu 

như sau: “Thơ trữ tình là một bài thơ ngắn với 01 chủ thể,chia sẻ những suy nghĩ và 

cảm xúc cá nhân về một vấn đề nào đó. Thời cổ Hy Lạp các nhà thơ trữ tình thể hiện 

cảm xúc của mình trong bài hát, được đệm bằng dàn Lia. Trong thời hiện đại các bài 

thơ trữ tình không còn là những bài hát, chúng đều có những đặc điểm sau: 

 Cảm giác của nhịp và giai điệu 

 Ngôn ngữ tượng trưng(figurative language) 
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 Khám phá cảm xúc hoặc ý tưởng cá nhân” [139 và 140] 

Thơ trữ tình nhằm phân biệt với thơ tự sự (narrative poetry). Thơ tự sự “sử  

dụng ngôn từ một cách chọn lọc để kể một câu chuyện. Bài thơ tự sự cũng sử dụng 

các yếu tố tự sự như VB truyện gồm bối cảnh, nhân vật, cốt truyện; nó cũng có xung 

đột và tạo sự hồi hộp chờ đợi như truyện” [139 và 140]. 

Ở phương Tây, trên phương diện từ nguyên, từ “thi ca” có nguồn gốc từ tiếng 

Hi Lạp La Mã. Poesis có nghĩa là lấy hình thức văn có vần hoặc không vần để “chế 

tác”, nghĩa gốc là “chế tạo”, bao hàm cả ý nghĩa tạo thành một cách tự nhiên và nhân 

tạo. Hàm nghĩa phổ biến của từ thơ ca là chỉ bất kì tác phẩm nào có vần điệu. Cách 

nói này tồn tại một vấn đề: thơ ca và văn vần là một loại. Trên thực tế, văn vần chỉ là 

tác phẩm dựa theo quy luật một cách máy móc, thơ ca lại do sự tinh diệu tạo thành. 

Văn vần cũng có khả năng bị coi là hình thức văn xuôi, vì nó theo đuổi sự chế tác 

máy móc chứ không dùng linh cảm để nói. Chính vì nguyên nhân này, người ta cho 

rằng chỉ có thơ ca mới có tính chất lãng mạn siêu nhiên, mới có chuyện dùng linh 

cảm để truyền đạt, mới có sự tạo thành ý nghĩa một cách tự nhiên. 

Lý luận văn học từ lâu đã cho rằng, thơ ca là một dạng thức lớn của văn học, là 

thể loại văn học dung chứa tình cảm mãnh liệt, tưởng tượng phong phú, vận dụng thủ 

pháp so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, tương phản, trùng điệp, biểu hiện khái quát, tập trung 

tư tưởng tình cảm của nhà thơ, ngôn ngữ sinh động, cô đọng, tiết tấu, âm luật phong  

phú. Thơ ca có những đặc trưng thẩm mĩ như sau: 

Thứ nhất, thơ ca có sự tưởng tượng phong phú và cảm thụ mãnh liệt. Chính vì 

vậy mà Musset - nhà thơ lãng mạn Pháp - chủ trương rằng thơ là sự phát tiết của tình 

cảm cá nhân. Trên thực tế, thơ ca từ xưa đến nay đều lấy tình cảm làm đối tượng biểu 

đạt. Willam Hallit - nhà phê bình người Anh thế kỉ XIX, nói: “Khủng khiếp là thơ, hi 

vọng là thơ, yêu thương là thơ, thù hận là thơ, khinh thường, đố kị là thơ, yêu mến, 

thương xót, tuyệt vọng hoặc điên cuồng, tất cả đều là thơ” (Trung tâm văn hóa Đông 

Tây (2009), Diễn từ Nobel, Nxb Văn học, Hà Nội). Thơ ca không ngừng biểu hiện 

tình cảm, hoặc là mạnh mẽ hùng hồn, hoặc là trằn trọc băn khoăn, hoặc là vui sướng 

đến phát cuồng, hoặc buồn bã đến đoạn tuyệt, hoặc đau khổ, tất cả đều lộ bộc lộ 

mãnh liệt, nồng nàn, triền miên không dứt. Điều đó khiến cho ngay cả thơ tự sự cũng 

là sự hát lên trong tình cảm mãnh liệt của nhà thơ về một câu chuyện. 
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Điều đáng chú ý là, thơ ca, mặc dù lấy tình cảm làm đối tượng biểu hiện 

nhưng không có nghĩa là trong tình cảm mà thơ ca biểu hiện không tồn tại 

nhântốý và nghĩa. Tình cảm trong thơ gắn bó chặt chẽ với nhân tố nghĩa và chí. 

Chí và nghĩa là thành phần cấu thành tất yếu của tình cảm thơ ca. 

Cùng với tình cảm mãnh liệt, điều mà mọi người đều nhất trí là thơ ca có sự 

tưởng tượng phong phú.Trong sáng tác thơ ca, khi tình cảm của nhà thơ dâng trào 

mãnh liệt, muốn dừng mà không được, thì những thể nghiệm thẩm mĩ và cảm thụ 

thẩm mĩ sẽ phá vỡ cái vỏ bề ngoài của sự thực khách quan, vượt qua giới hạn giữa vật 

và ta, giữa không gian và thời gian, thậm chí lấy sinh mệnh, tình cảm gán cho những 

vật thể vô tri vô giác. Lúc đó, trí tưởng tượng và suy nghĩ của thi nhân cứ miên man 

không dứt. Tưởng tượng giống như cánh chim tự do bay lượn. Tưởng tượng, bản thân 

nó lại giúp cho tình cảm được nâng lên một tầng cao mới. Do đó, trong thơ ca, nhật, 

nguyệt, tinh tú, phong, hoa, tuyết, sấm chớp… đều chịu sự điều khiển của nhà thơ; 

sông hồ biển cả, núi cao đèo sâu, đều có thể bay lên nhảy múa; thảo mộc hoa lá, cá 

chim côn trùng đều có thể nói tình đạt ý. Bởi vậy, Đỗ Trung Quân đã cho rằng nếu Lý 

Bạch tái thế, chắc chắn phải khen những câu của Lưu Trọng Lư trong bài thơ Say: 

“Ta say ngựa cũng là đà/ Trời cao xuống thấp, núi xa lại gần”… 

Thứ hai, kết cấu của thơ ca mang tính nhảy vọt. 

Trên phương diện hình thức bên ngoài, thơ ca có sự phân dòng, sắp đặt tiết 

tấu.  

Ở phương diện hình thức bên trong, thơ ca biểu hiện ra một loại kết cấu mang 

tính nhảy vọt. Cả hai đều khiến thơ ca khác với các thể loại văn học khác, nhưng kết 

cấu bên trong giữ vai trò quan trọng hơn. Đặc điểm của hình thức kết cấu mang tính 

nhảy vọt là: không tuân theo thứ tự không gian, thời gian tự nhiên mà tùy ý co giãn, 

lúc căng lúc chùng hết sức linh hoạt, lúc thì đột nhiên đến, lúc thì đột nhiên đi, từ đầu 

này nhảy đến đầu khác, từ có ý đến trống không; tỉnh lược quan hệ từ, tỉnh lược câu, 

đoạn mang tính quá độ, tính quá trình. Đặc điểm này do đặc tính thẩm mĩ của thơ 

quyết định. Thơ ca bão hòa tình cảm, phong phú tưởng tượng, cho nên, tất yếu tuân 

theo logic của tình cảm và tưởng tượng, mà logic của tình cảm và tưởng tượng là 

không chấp nhận giới hạn không gian thời gian, lúc thì ở chỗ này, lúc thì ở chỗ kia, 

thoắt ở trước mắt, thoắt lại ở sau lưng, nhảy nhót bất tận làm lộ ra một khoảng trống 
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nhất định. Điều này rõ nhất là trong thơ Hàn Mặc Tử. Thơ Hàn Mặc Tử bao giờ cũng 

có sự nhảy xa về ý nên có cảm giác khó hiểu, phi logic. 

Thứ ba, thơ ca có sự kết tụ đặc biệt về ngôn ngữ, coi trọng sự lạ hóa, giàu tiết  

tấu và âm luật, phong phú về nhạc tính. 

Sự kết tụ đặc biệt của ngôn ngữ thơ ca là: vận dụng triệt để khả năng của câu 

thơ để biểu đạt nội dung phong phú, ý tứ rộng lớn, thậm chí yêu cầu mỗi từ đều phải 

có sức biểu hiện mãnh liệt.  

Ngôn ngữ thơ ca chú trọng sự lạ hóa. Thơ ca khi vận dụng ngôn ngữ rất chú 

trọng sự thay đổi, biến hình của ngôn ngữ hằng ngày. Trên phương diện từ vựng, thơ 

ca thường dùng nhiều lớp từ vựng, sử dụng từ ngữ có tính phát sinh, biến hóa, chẳng 

hạn như: nội động từ biến thành động từ hoặc danh từ. Trên phương diện cú pháp, thơ 

ca thường dùng một số cấu trúc ngữ pháp bất quy tắc, có khi khuyết chủ ngữ, khiến 

cho hình thức câu phát sinh biến đổi khác thường; lại có khi tỉnh lược một số quan hệ 

từ, phối hợp bằng trắc nhịp nhàng, ngữ điệu trôi chảy, câu chữ linh động, trật tự ngôn 

ngữ biến hóa đa dạng, phối hợp chủ ngữ, vị ngữ, động từ, tân ngữ linh hoạt khiến cho 

văn bản thơ khác biệt rất lớn so với khẩu ngữ. 

Ngôn ngữ thơ giàu nhạc tính, có tiết tấu, âm luật, đối ngẫu… Tiết tấu của thơ 

ca có những khoảng lặng, những đoạn dừng lại giống như nhịp phách của âm nhạc. 

Tiết tấu của thơ ca do nội dung quyết định. Tiết tấu của thơ ca ứng với mạch của cuộc 

sống, ứng với tiết tấu của tự nhiên và biến động của tình cảm. Ngoài ra, tiết tấu của 

thơ ca còn dựa vào sự phát âm không giống nhau của từ ngữ, (lúc cao thấp, lúc nhẹ 

lúc nặng, lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc yếu). Tiết tấu là một trong những phẩm 

chất quan trọng của thơ, làm tăng sức nặng và hiệu quả của thơ. Âm luật là cách thức 

phối hợp bằng trắc và quy luật ghép vần của thơ. Vần chân chủ yếu là cuối câu dùng 

chữ tương đồng về nguyên âm. Đã là một câu có vần thường diễn đạt một ý tương đối 

trọn vẹn, hình thành một tình cảnh tương đối hoàn chỉnh, hoặc biểu hiện một tình 

điệu thống nhất. Vần luật còn làm cho ngôn ngữ thơ ca hình thành một quan hệ hài 

hòa, khiến cho câu thơ trước sau có sự hô ứng. Không chỉ có tác dụng gắn kết ngôn 

ngữ, vần còn khiến cho thơ trở nên dễ thuộc. Đối ngẫu là một loại phương thức tu từ 

đặt câu chữ ngang hàng, đối xứng nhau, tương quan hoặc tương phản về nội dung, 

tương đồng hoặc tương tự về kết cấu, ví dụ như: “Tình xuyên lịch lịch Hán Dương 

thụ/ Phương thảo thê thê Anh Vũ châu”. Câu thơ đối ngẫu, kết cấu đều đặn chỉnh tề, 
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đọc lên có âm vang, làm người nghe cảm thấy hài hòa tha thiết, làm cho câu thơ dễ 

nhớ, dễ truyền bá, không những thế, còn tạo ra một loại sức căng khiến cho giữa hai 

thứ đối nhau hình thành không gian và thời gian tương ứng, nâng cao sức biểu hiện. 

Tiết tấu, âm luật, đối ngẫu… không những có thể tạo nên tính nhạc cho ngôn 

ngữ thơ ca, làm cho bản thân thơ ca có tính tình cảm mà còn có thể tạo ra một loại ý ở 

ngoài lời. Ý ở ngoài lời chính là ẩn ý trong cảm nhận vô tận của người đọc. 

Thứ tư, thơ ca có thi pháp đặc thù.Thi pháp là lí luận, nguyên tắc và cách viết 

trong nghệ thuật thơ ca.  Pháp là khuôn phép, quy tắc, vì vậy, thi pháp chỉ hình thức thơ 

ca, chỉ cách biểu hiện cố định, không thay đổi về phương diện kĩ xảo - chủ yếu là thủ 

pháp biểu hiện và kĩ xảo của riêng thơ như: khởi hứng, ẩn dụ, tượng trưng, hình tượng, 

trùng điệp ý tượng… Đặc biệt, thơ ca rất giàu tính ẩn dụ và tượng trưng. Và quan trọng 

nhất, thơ ca phải có hình tượng. 

Sự phân loại thơ ca có nhiều tiêu chí và nhiều cơ sở. Từ góc độ nội dung, có 

thể phân thơ ca thành thơ trữ tình và thơ tự sự; từ phương diện hình thức có thể phân 

thơ ca thành thơ cách luật và thơ tự do. 

Thơ trữ tình thể hiện rõ nhất đặc trưng thẩm mĩ của thơ ca. Thơ trữ tình lấy 

tình cảm làm đối tượng biểu hiện, thủ pháp biểu hiện chủ yếu là trữ tình, không yêu 

cầu hình tượng nhân vật chỉnh thể, tình tiết câu chuyện, cũng không yêu cầu trần 

thuật tường tận sự kiện cuộc sống, chỉ cần sự bộc lộ cảm thủ thẩm mĩ và thể nghiệm 

cuộc sống của thi nhân. Tụng ca, bi ca, tình ca, thơ điền viên, thơ sơn thủy, thơ trào 

phúng, thơ vịnh sử…đều là thơ trữ tình. 

Thơ tự sự là tác phẩm tự sự được thi nhân lấy hình thức thơ ca dạt dào tình 

cảm để tiến hành trần thuật. Thơ tự sự có hình tượng nhân vật và tình tiết câu chuyện 

tương đối hoàn chỉnh, có hoàn cảnh tương đối đầy đủ giống như tác phẩm tự sự, 

nhưng cũng có những điểm khác biệt, như: không miêu tả quá tường tận, không khắc 

họa quá tỉ mỉ, chỉ chú trọng biểu hiện nhân tố, thành phần tình cảm dạt dào của nhân 

vật và của thi nhân. Sử thi, thơ kịch, thơ kể chuyện, thơ ca tụng anh hùng đều thuộc 

về thơ tự sự. 

Thơ cách luật là thơ mà trong một bài, hình thức câu thơ, số dòng thơ, số chữ 

đều bị quy định nghiêm ngặt; thanh điệu, âm vận có quy luật nhất định; ngay sự biến 

hóa cũng phải tuân theo quy tắc đã định sẵn. Thể thơ ngũ ngôn, thất ngôn tuyệt cú, 

thơ luật, thơ luật trường thiên và điệu từ khúc trong thơ ca cổ điển Trung Quốc, thơ 
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14 dòng của châu Âu đều là thơ cách luật. Thơ cách luật chính là thơ thông qua luật 

đặt ra đối với số chữ, âm tiết, bằng trắc, hiệp vần…. và tuân thủ quy tắc biến hóa của 

nómà đạt đến sự hài hòa về thanh điệu, sáng rõ về tiết tấu, phong phú trong luật cảm 

thụ. 

Thơ tự do, còn gọi là thơ mới, được sáng tác đầu tiên bởi nhà thơ Mĩ Walt 

Whitman. Thơ tự do không có quy định cố định về hình thức bài thơ, câu thơ, số 

dòng, không giới hạn số chữ, âm vận, cách luật. Tuy thơ tự do cũng chú ý sắp xếp 

một cách có ý thức về tiết tấu, nhưng không hình thành niêm luật, sự trầm bổng, chỗ 

ngừng nghỉ của nó về cơ bản ăn khớp với ngữ điệu của khẩu ngữ. 

Ngoài ra, dựa theo trào lưu sáng tác, người ta còn có thể phân chia thơ với tính 

đặc thù của trào lưu sáng tác: thơ lãng mạn, thơ tượng trưng, thơ siêu thực,… 

 1.2.3.2 Yêu cầu dạy đọc  hiểu văn bản thơ trữ tình 

Dạy đọc  hiểu văn bản văn học nói chung, và văn bản thơ trữ tình nói riêng là 

một công việc khó khăn. Những tác phẩm được tuyển chọn vào chương trình học đều 

là những tác phẩm hết sức có giá trị. Nhưng với đặc điểm lứa tuổi của mình, học sinh 

không thể nào tiếp nhận văn bản một cách thấu đáo và sâu sắc. Cho nên, giáo viên 

không thể dạy cho hết những điều tâm huyết. Tuy nhiên, chí ít, việc dạy đọchiểu văn 

bản thơ trữ tình cũng phải đảm bảo những yêu cầu sau: 

- Yếu tố ngữ cảnh tồn tại văn bản. 

- Thể loại. 

- Thi pháp của văn bản. 

- Phong cách tác giả. 

Ngữ cảnh tồn tại của văn bản là gì? Hiểu chung nhất, đó là một mạng lưới 

những liên hệ góp phần vào việc quy định sự hình thành và giá trị của tác phẩm. 

Những liên hệ này có thể dự phần trực tiếp, hoặc gián tiếp đến tác phẩm. Những yếu 

tố đó có thể là xã hội, là văn hóa, là thời đại - lịch sử, truyền thống nghệ thuật, tâm lý 

dân tộc và tâm lý thời đại, là chủng tộc... 

Như đã biết, tác phẩm là con đẻ của nhà văn và hiện thực. Bản thân nhà văn 

vốn là một cá thể giữa lòng xã hội. Anh ta là một mắt xích đối với toàn thể cộng 

đồng. Cho nên anh ta không thể nào thoát ly ra khỏi những thiết chế mà anh ta vốn là 

một phần tử của nó. Bất cứ nhà nghệ sĩ – dù vĩ đại đến mấy, cũng thuộc về một chủng 

tộc nhất định với một truyền thống văn hóa và nghệ thuật riêng biệt đã trở thành “cổ 
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mẫu” – di chỉ tinh thần của anh ta. Cho nên, tác phẩm văn học bao giờ cũng có tính 

thời đại, tính dân tộc – văn hóa trong bản thân nó. Ở bề mặt xã hội, những thiết chế 

như chính trị, đạo đức xã hội, tôn giáo… cũng chi phối đến tư duy sáng tạo và động 

cơ sáng tạo của nhà văn. Hoặc gần hơn nữa là hoàn cảnh cá nhân của nhà văn. Điều 

này đã ảnh hưởng đến tác phẩm không kém phần quan trọng. Bởi vậy, khi dạy đọc 

văn bản văn học nói chung và văn bản thơ trữ tình nói riêng, giáo viên phải cho học 

sinh biết hoàn cảnh và xuất xứ của tác phẩm, những yếu tố liên quan đến nhà văn và 

thời đại,… Nhìn ở lăng kính phương pháp dạy học, đây chính là bước cung cấp kiến 

thức ngoại vi vàcó vai trò khơi gợi sự tiếp nhận của độc giả trong nhà trường. 

Dạy học đọc hiểu văn bản dù theo lý thuyết nào đi nữa vẫn phải bám sát đặc 

trưng thể loại của văn bản. Thể loại là hình thức đặc trưng chung nhất của văn văn bản 

văn học. Ðiều gì đã tạo nên sự giống nhau về hình thức tồn tại của tác phẩm văn học 

trong khi nội dung vốn dĩ lại rất khác nhau? Chính là qui luật loại hình tác phẩm, tức là 

sự tổng hợp các phương thức tổ chức, phương thức tái hiện đời sống của những đặc 

trưng cơ bản gần gũi với nhau. Nguyễn Thị Dư Khánh trong cuốn Thi pháp học và 

vấn đề giảng dạy văn học trong nhà trườngcho rằng “Nếu nói văn học phản ánh hiện 

thực thì hiện thực trong thơ trữ tình chủ yếu là hiện thực tâm hồn của chính nhà thơ, 

người tạo ra văn bản. Đây chính là sự khác biệt căn bản giữa phương thức tự sự và trữ 

tình: tự sự chủ yếu là kể chuyện ngoài đời (khách thể), trữ tình chủ yếu để bày tỏ, bộc 

lộ cảm xúc của chủ thể. (…)  Đối với thơ trữ tình, một thể loại mang tính chủ quan 

đậm nét, giàu nhạc tính, và có sự tham dự đáng kể của yếu tố vô thức, thì vấn đề cảm 

thụ, vấn đề đọc, nhất là đọc thành tiếng phải được quan tâm trước nhất trong dạy và 

học văn. Quá trình ấy cũng phù hợp với quy luật nhận thức có tính biện chứng trong 

nhận thức nói chung” [44; 99]. 

Mỗi loại truyện; thơ; kí; kịch đều có các phương thức tổ chức, phương thức tái 

hiện gần gũi với nhau và từ đó qui định sự tiếp nhận văn học. Nhà văn cũng như 

người đọc đều hiểu mình sáng tác hay tiếp nhận loại tác phẩm này chứ không phải 

loại tác phẩm khác. Lí luận văn học đã khái quát các tác phẩm khác nhau thành một 

số loại thể nhất định dựa theo những qui luật loại hình. Những qui luật này chi phối, 

qui định các yếu tố khác nhau của tác phẩm văn học. Mỗi loại thể khác nhau có các 

loại nhân vật, kết cấu, lời văn khác nhau. Chẳng hạn khi nói đến loại tác phẩm trữ 

tình, ta có thể nhắc đến nhân vật trữ tình, kết cấu trong thơ trữ tình, lời thơ, câu thơ, 
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đoạn thơ, luật thơ. Nói đến tác phẩm tự sự, có thể nói đến nhân vật tự sự, kết cấu 

trong tác phẩm tự sự, lời văn tự sự. Qua tác phẩm kịch, có thể nói đến nhân vật kịch, 

kết cấu kịch, lời đối thoại, hành động kịch... Rõ ràng là chúng rất khác nhau.  

Bên cạnh đặc trưng thi pháp của thể loại đó là thi pháp của văn bản. Vậy, thi 

pháp của văn bản là gì? Thi pháp của thể loại là cái chung, là một kiểu khuôn mẫu để 

nhà văn tạo tác văn bản thì thi pháp của văn bản chính là cái hồn cốt riêng biệt của 

văn bản mà nhà văn hướng đến. Không có một nhà nghệ sĩ nào lại mong muốn sinh 

hạ ra những đứa con có khuôn mặt giống với con của người khác, cũng như không 

muốn những đứa con của mình lại giống nhau y hệt. Thi pháp văn bản chính là sự tổ 

chức nghệ thuật trong nội bộ của văn bản theo dụng ý riêng của nhà văn. Thông qua 

thi pháp của văn bản, chúng ta mới đánh giá được sự sáng tạo, khả năng cảm thụ hiện 

thực, thế giới quan và tài năng của nhà văn. Chính nhờ điều này, mà khi tiếp cận văn 

bản cùng chủ đề - đề tài, cùng thể loại, người đọc vẫn có thể phân biệt được từng văn 

bản với nhau. Thậm chí là phân biệt và đánh giá, so sánh các nhà văn với nhau.  

Mục đích dạy đọc  hiểu văn bản văn học nói chung và văn bản thơ trữ tình nói 

riêng, ở trong nhà trường trung học phổ thông, dừng lại ở mức là khám phá ra được 

thi pháp của văn bản. So với khám phá văn bản bằng đặc trưng thể loại, thì mức độ 

này đã có tính chuyên sâu hơn nhiều. Nó có tính cảm thụ riêng biệt và thể hiện được 

trình độ cảm thụ văn học của học sinh hơn. Dưới lăng kính phương pháp dạy học, đây 

chính là yêu cầu cao nhất của việc dạy học Ngữ văn nói chung. Thông qua dạy đọc  

hiểu văn bản thơ trữ tình theo hướng khám phá thi pháp văn bản, giáo viên đã đưa 

cho học sinh chìa khóa để mở ra cánh cửa khám phá mọi văn bản. 

So với đào tạo chuyên ngành Ngữ văn ở bậc trên THPT, thì ở THPT, vấn đề 

phong cách tác giả không phải là vấn đề thiết yếu của dạy đọc hiểu văn bản thơ trữ 

tình. Mà phong cách nhà văn được nhìn nhận như là một chìa khóa để giáo viên trao 

cho học sinh để khám phá văn bản. Chính vì vậy mà phần Tiểu dẫn trong SGK Ngữ 

văn thường nêu vấn đề về phong cách nhà văn trước khi để học sinh khám phá văn 

bản. Tuy có một vị trí khiêm nhường như vậy, song, việc cho học sinh khám phá vấn 

đề phong cách nhà văn là một vấn đề cũng không kém phần quan trọng. Nó là dấu chỉ 

ưu tú nhất để khám phá thi pháp văn bản. Ở lăng kính phương pháp dạy học, đây là 

cách giáo viên hình thành cho học sinh phép quy chiếu giữa văn bản và tác giả, tạo  

điều kiện cho học sinh khỏi sai lệch khi tìm hiểu văn bản. 
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Để dạy đọc hiểu 1 bài thơ trữ tình cần chú ý hinh thành cho HS cách đọc, cách 

tiếp cận, nhiều SGK gọi đó là chiến lược đọc . Đây là nội dung hướng dẫn Chiến lược 

đọc 1 bài thơ trong SGK lớp 11 của Hoa Kỳ [135, 139] 

 Chú ý hình thức bài thơ hoặc sự sắp xếp các dòng, các khổ thơ trên trang giấy 

 Đọc to bài thơ một vài lần, nghe và chú ý vần, nhịp của bài thơ 

 Tưởng tượng hình ảnh và so sánh 

 Nối kết bài thơ bằng câu hỏi: nhà thơ đã cố gắng gửi trong đó thông điệp gì? 

 Thiết lập mạng từ vựng hoặc sơ đồ ghi lại phản ứng và câu hỏi của bạn 

Hướng dẫn HS đọc hiểu một bài thơ trữ tình được mô hình hóa theo sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chỉ dẫn về cách đọc 1 bài thơ, SGK văn học  lớp 11 [140] đã nêu như sau: 

“ Đọc một bài thơ đòi hỏi không chỉ chú ý về nghĩa của các từ mà còn chú ý cả 

hình thức và âm thanh nữa. Chiến lược (cách thức) sau sẽ giúp bạn điều đó: 

 Chú ý xem các dòng thơ được sắp xếp trên trang giấy như thế nào. Chúng dài  

hay ngắn? Chúng được ghép thành các khổ thơ bình thường hay đặc biệt hoặc chúng 

không được tổ chức thành các khổ thơ? Sự phá khổ thơ (stanzas breaks) thường báo 

hiệu một ý tưởng mới. 

 Dừng lại ở những chỗ có dấu chấm câu, đúng như khi đọc văn xuôi. Chú ý 

trong thơ, dấu chấm câu không thường xuyên xuất hiện ở cuối dòng mà có thể sau 

mấy dòng.  

 Đọc to bài thơ vài lần. Khi đọc chú ý xem nhịp bài thơ bình thường hay thay 

đổi đa dạng. Vần của bài thơ được sắp xếp theo hệ thống hay thường chỉ ở vần cuối ?  

… Các yếu tố vần và nhịp tạo ra chất nhạc cho bài  thơ.  

Có thể thấy đọc thơ trữ tình trước hết phải tuân thủ cách đọc thơ nói chung, 

sau đó chú ý khai thác thêm đặc điểm và tính chất của thơ trữ tình. Hai đặc điểm cần 

chú ý ở thơ trữ tình là:  

Câu hỏi về bài 

thơ 

Nghĩa của các từ 

khó 
Nhan đề và tác 

giả bài thơ 

Dòng thơ yêu 

thích trong bài 

Ý kiến về bài thơ 
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i) Có 01 tiếng nói của chủ thể trữ tình (speaker)   

ii) Nội dung chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc cá nhân về một vấn đề nào đó. 

Về quy trình, sách tập trung nêu lên 3 giai đoạn: trước khi đọc, trong khi đọc 

và sau khi đọc. Ví dụ trước khi đọc cần xem xét bài thơ theo hướng sau: 

 Bài thơ có mấy khổ, mỗi khổ mấy dòng 

 Xác định các từ mang vần của các khổ 

 Đọc to bài thơ và lăng nghe nhịp lên xuống, bổng trầm của bài thơ 

 Chú ý người nói trong bài thơ xưng tôi nhưng có thể không phải là nhà thơ. 

Yêu cầu đọc hiểu tập trung nhiều vào phần sau khi đọc với các yêu cầu chính là: 

 Hiểu (comprehension) 

 Phân tích văn học (literary analysis ) 

 Phê bình văn học (literary criticism) 

Việc luyện tập nhằm phát triển năng lực đọc thơ trữ tình cho HS được tổ chức 

thực hiện theo các thành tố của thơ (poetic elements). Theo cách này mỗi bài tập 

trung đi sâu vào một số yếu tố riêng của thơ, ví dụ có bài tập trung vào âm thanh, có 

bài tập trung vào hình dạng ( khổ, vần, nhịp), có bài tập trung vào ngôn ngữ bóng bẩy 

(tượng trưng) của thơ… Sau đó thực hành luyện tập tổng hợp vận dụng tất cả các 

thành tố trong việc đọc hiểu 1 bài thơ. Việc thực hành thường dựa vào ngữ liệu của 2-

3 bài thơ. Đây là ví dụ 01 bài hướng dẫn đọc hiểu một cụm 03 bài thơ trữ tình qua hệ 

thống câu hỏi. Ba bài thơ gồm, bài 1: Nơi đó cơn mưa lành sẽ tới (There Will Come 

Soft Rains) của Sara Teasdale; bài 2: Gặp gỡ trong đêm (Meeting at Night) của 

Robert Browning và bài 3: Âm thanh của đêm (The Sound of Night ) của Maxine 

Kumin.  

 Đặc điểm chung của 3 bài là có yếu tố âm thành nổi bật, vì thế với mỗi bài 

trước hết có các câu hỏi nhận xét về yếu tố âm thanh (sound devices); ví dụ với bài 

1:Đọc to khổ thơ đầu. Chú ý cặp vần. Cái gì được mong đợi nhờ vào vần cuối này? 

Bạn có thể nhận ra sự điệp âm trong dòng thơ từ 1-6 là gì ? 

 Bài 2 với câu hỏi: Đọc to khổ thơ đầu. Bạn chú ý tới vần nào? 

 Bài 3 câu hỏi là: Bạn có thể nhận ra từ tượng thanh nào ở khổ thơ thứ nhất?  

Chúng giúp bài thơ nói thêm được điều gì? 

 Như trên đã nêu, phần câu hỏi đọc hiểu tập trung vào mục sau khi đọc (after  
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reading) với các yêu cầu: hiểu, phân tích văn học và phê bình văn học. Đây là câu hỏi  

cho phần sau khi đọc 3 bài thơ: 

I. Comprehension (hiểu) 

1. Làm rõ: Dựa vào người nói trong bài thơ của Teasdale (để trả lời câu hỏi), 

giới tự nhiên sẽ tác động như thế nào nếu “ loài người hoàn toàn lạnh cóng”? 

2. Làm rõ: Người nói trong bài thơ của Browning đã gặp ai khi anh ta tới theo 

mục đích của anh; 

3. Làm rõ: Thời gian và địa điểm nào được miêu tả trong bài thơ của Kumin? 

II. Literary Analysis (phân tích văn học) 

4.  Bài thơ nào bạn thấy xúc động khi đọc to? Hãy giải thích hiệu quả mang lại  

nhờ việc đọc này. 

5. Phân tích vần: Miêu tả vần cuối đã được sử dụng trong mỗi bài thơ như thế 

nào? Mỗi bài thơ sử dụng một cấu trúc vần ra sao? Ý tưởng nào được nhấn mạnh 

thông qua vần cuối ? Sứ dụng biểu đồ sau để nêu dàn ý câu trả lời của bạn. 

6. Nhận biết điệp âm: Bài thơ nào sử dụng điệp âm một cách rõ nhất? Cảm 

giác hoặc ý tưởng được gợi ra nhờ việc điệp phụ âm là gì? 

7. Liên kết chủ đề và âm thanh: Mô tả phẩm chất của thiên nhiên được truyền 

đạt trong mỗi bài thơ. Âm thanh nào được sử dụng để gợi ra những phẩm chất đó ? 

Nhìn vào biểu đồ âm thanh trong dàn ý trả lời của bạn.   

8. Dự thảo kết luận: Mỗi bài thơ đã gợi ra điều gì về con người và thiên nhiên? 

III. Literary Criticism (phê bình văn học) 

9. Phê bình giải thích: Dựa vào một ý kiến phê bình bài thơ của Teadale: 

“Diễn tả sự mong manh của cuộc sống con người nơi mà hiện thực chỉ thực sự đến từ  

thiên nhiên”. Bình luận này phù hợp với bài Nơi đó cơn mưa lành sẽ đến như thế 

nào? 

Trên đây, chúng tôi đã trình bày các yêu cầu về dạy đọchiểu văn bản thơ trữ 

tình trong trường THPT. Các yêu cầu trên được triển khai ở hai khía cạnh: vừa là kiến 

thức thể loại văn học (thơ trữ tình) vừa là phương pháp và chiến lược dạy học. Xuất 

phát từ đó mà đề xuất hệ thống bài tập rèn luyện NL đọc hiểu thơ trữ tình cho HS. 

1.3. Thực trạng dạy học đọc hiểu thơ trữ tình trong nhà trường phổ thông 

1.3.1. Hệ thống câu hỏi, bài tập đọc hiểu thơ trữ tình trong SGK Ngữ văn 

Để có cơ sở nhận xét, đánh gía về hệ thống câu hỏi, bài tập trong SGK Ngữ văn  
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hiện hành, chúng tôi đã tiến hành khảo sát hệ thống câu hỏi đọc hiểu nêu trong sách 

Ngữ văn hiện hành ở một số văn bản- tác phẩm tiêu biểu cho thơ trữ tình dân gian, 

trung đại và hiện đại (xem Phụ lục 1). Xin nêu một số nhận xét khái quát: 

Nhận xét 1: các câu hỏi, bài tập trong SGK Ngữ văn THPT hiện hành (kể cả bộ 

Cơ bản và bộ Nâng cao) chưa xuất phát từ một quan niệm thống nhất về đọc hiểu và 

hướng dẫn HS đọc hiểu thơ trữ tình. Đọc toàn bộ hệ thống câu hỏi nêu trong các văn 

bản  đọc hiểu thơ trữ tình sẽ thấy không rõ những câu hỏi này xuất phát từ quan niệm 

và cơ sở nào để nêu lên. Ví dụ:Cùng hướng dẫn đọc hiểuthơ trung đại nhưng những 

câu hỏi đọc hiểu của bài Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi) và bài Độc Tiểu Thanh kí 

(Nguyễn Du) của sách Ngữ văn 10 (bộ Cơ bản ) nêu rất khác nhau về kiểu loại và 

trình tự hỏi: 

Bài Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi) Bài Độc Tiểu Thanh ký (Nguyễn Du) 

1. Trong bài thơ có nhiều động từ diễn tả 

trạng thái của cảnh ngày hè. Đó là những 

động từ nào, trạng thái của cảnh được 

diễn tả ra sao? 

2. Cảnh ở đây có sự hài hòa giữa âm 

thanh và màu sắc, cảnh vật và con người. 

Anh chị hãy phân tích và làm sáng tỏ. 

3. Nhà thơ đã cảm nhận cảnh vật bằng 

những giác quan nào? Qua sự cảm nhận 

ấy, anh chị thấy Nguyễn Trãi là người có 

tấm lòng như thế nào đối với thiên nhiên. 

4. Hai câu thơ cuối cho ta hiểu tấm lòng 

của Nguyễn Trãi đối với người dân thế 

nào? Âm điệu của câu thơ lục ngôn kết 

thúc bài thơ khác âm điệu những câu thất 

ngôn như thế nào? Sự thay đổi âm điệu 

như vậy có tác dụng gì trong việc thể 

hiện tình cảm của tác giả? 

BÀI TẬP 

1. Theo anh chị vì sao Nguyễn Du lại 

đồng cảm với số phận của nàng Tiểu 

Thanh? 

2. Câu “Nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi” có 

nghĩa là gì? Nỗi hờn (hận) ở đây là gì? 

Tại sao tác giả cho là không thể hỏi trời 

được? 

3. Nguyễn Du thương xót và đồng cảm 

với người phụ nữ có tài văn chương mà 

bất hạnh. Điều đó nói gì về tấm lòng của 

nhà thơ? 

4. Phân tích vai trò của mỗi đoạn thơ (đề, 

thực, luận, kết) đối với chủ đề toàn bài. 

BÀI TẬP 

Đọc đoạn thơ sau trong Truyện Kiều và 

chỉ ra điểm tương đông với bài Độc Tiểu 

Thanh kí 

“Rằng: hồng nhan tự thuở xưa/ Cái điều 

bạc mệnh có chừa ai đâu/ Nỗi niềm tưởng 
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1. Cảm nhận về vẻ đẹp của thiên nhiên và 

con người Nguyễn Trãi qua bài thơ 

2. Học thuộc lòng bài thơ 

đến mà đau/ Thấy người nằm đó biết sau 

thế nào” 

 

Rõ ràng các câu hỏi hướng dẫn đọc hiểu bài Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi) và 

Độc Tiểu Thanh kí (Nguyễn Du) không thống nhất về quan niệm đọc hiểu và cách 

hướng dẫn đọc hiểu một tác phẩm thơ trữ tình. Bài trước bắt đầu từ khai thác các yêu 

tố nghệ thuật như hỏi về các động từ, các âm thanh, giác quan… câu cuối lại hỏi về 2 

câu thơ cuối và nghệ thuật câu thơ lục ngôn và tác dụng của sự thay đổi này…Bài sau  

lại bắt đầu bằng câu: Tại sao Nguyễn Du đồng cảm với Tiểu Thanh, tiếp theo hỏi 

nghĩa 1 câu thơ cụ thể và câu ba hỏi về tấm lòng nhà thơ , câu 4 hỏi về vai trò các câu 

theo bố cục  “đề, thực, luận, kết” của bài thơ luật Đường. 

Nhận xét 2: Các câu hỏi, bài tập hướng dẫn đọc hiểu của các bài thơ trữ tình 

giữa các tác giả trong cùng một bộ và giữa các bộ sách Ngữ văn rất khác nhau, không 

theo một hệ thống loại hình câu hỏi xuất phát từ yêu cầu đọc hiểu và cách đọc hiểu. 

Ví dụ Cũng là hướng dẫn đọc hiểu bài thơ Tràng giang của Huy Cận, câu hỏi của 

sách Ngữ văn (bộ Cơ bản) và câu hỏi của sách Ngữ văn (bộ Nâng cao) nêu các câu 

hỏi rất khác nhau về kiểu lọai và trình tự: 

Sách Ngữ văn (bộ Cơ bản) Sách Ngữ văn (bộ Nâng cao) 

1. Anh chị hiểu như thế nào về câu thơ đề 

từ Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài? 

Đề từ đó có mối liên hệ gì với bức tranh 

thiên nhiên và tâm trạng của tác giả trong 

bài thơ? 

2. Nêu cảm nghĩ về âm điệu chung của 

toàn bài thơ? 

3. Vì sao nói bức tranh thiên nhiên trong 

bài thơ đậm màu sắc cổ điển mà vẫn gần 

gũi thân thuộc? 

4. Tình yêu thiên nhiên ở đây có thấm 

đượm lòng yêu nước thầm kín không? Vì 

sao? 

1. Anh chị có cảm nhận thế nào về âm 

điệu chung của bài thơ? Âm điệu ấy góp 

phần diễn tả tâm trạng gì của tác giả 

trước thiên nhiên. 

2. Hãy nêu cảm nhận của anh chị về bức 

tranh thiên nhiên được thể hiện trong câu 

thơ. Câu đề từ có mối liên hệ gì với hình 

ảnh của tạo vật thiên nhiên và tâm trạng 

của tác giả được thể hiện trong bài thơ? 

3. Hãy nhận xét về hình thức tổ chức câu 

thơ và việc sử dụng lời thơ trong các cặp 

câu sau 

- “Sóng gợn… song song” 
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5. Phân tích những đặc sắc nghệ thuật của 

bài thơ ( thể thơ thất ngôn, thủ pháp 

tương phản, các từ láy, các biện pháp tu 

từ) 

BÀI TẬP 

1. Cách cảm nhận không gian và thời 

gian trong bài thơ này có gì đáng chú ý? 

2. Vì sao câu thơ cuối lại làm cho người 

đọc liên tưởng đến hai câu thơ trong bài 

Lầu Hoàng Hạc của Thôi Hiệu? 

- “Nắng xuống… cô liêu” 

4. Hình ảnh “Củi …mấy dòng”  và hình 

ảnh “Chim nghiêng…sa” gợi cho anh chị 

cảm nhận gì? 

5. Tại sao có thể nói tình yêu thiên nhiên 

ở đây chứa đựng lòng yêu nước thầm 

kín? 

6. Học thuộc lòng bài thơ 

BÀI TẬP:  Hãy tìm hiểu hai chiều không 

gian và thời gian và mối quan hệ giữa 

chúng trong bài thơ 

 

Rõ ràng nội dung, cách hỏi, số lượng và thứ tự các câu hỏi không giống nhau và 

quan trọng là không theo một quan niệm nhất quán nào cả. So sánh câu hỏi và bài tập 

hướng dẫn đọc hiểu của các bài thơ trữ tình khác như ca dao trữ tình, thơ trữ tình hiện 

đại… trong hai bộ sách Ngữ văn THPT hiện hành đều thấy tình trạng tương tự.  

Có thể thấy các câu hỏi hướng dẫn đọc hiểu thơ trữ tình trong SGK Ngữ THPT 

hiện hành hầu hết nhằm mục đích khai thác nội dung ý nghĩa và các biện pháp nghệ 

thuật, không tìm thấy loại câu hỏi định hướng cho HS rèn luyện cách thức hay phương 

pháp tiếp nhận thơ trữ tình.Chỉ tập trung nhiều vào BT hình thành, chưa chú trọng BT 

phát triển (chưa có yêu cầu liên hệ, vận dụng, đánh giá nhất là yêu cầu đọc độc lập, tự 

đọc hiểu). 

Ngay trong loại BT hình thành thì hạn chế lớn nhất vẫn là chưa xác lập được mô 

hình đọc hiểu theo thể loại VB trong đó có thơ trữ tình. Biểu hiện là các câu hỏi mỗi 

bài mỗi kiểu (mặc dù cùng thể loại).Kết quả là không mô hình hóa được các dạng loại 

câu hỏi mang tính hệ thống để hướng dẫn đọc hiểu trữ tình. Nghĩa là không làm rõ 

được: đọc 1 bài thơ trữ tình nói chung và theo 1 thể thơ nói riêng cần phải chú ý vào 

những  gì (thông qua các câu hỏi)? Cũng có nghĩa là không hình thành cho HS được 

cách đọc, phương pháp đọc thơ trữ tình theo thể loại, từ đó không giúp HS phát triển 

được năng lực tự đọc, đọc độc lập 1 bài thơ trữ tình.Đấy cũng chính là hướng khắc 

phục về hệ thống bài tập nhằm phát triển năng lực đọc hiểu thơ trữ tình mà luận án 

này đề xuất. 
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1.3.2. Thực trạng dạy học đọc hiểu thơ trữ tình trong nhà trường THPT 

1.3.2.1. Mục đích khảosát 

Tìm hiểu thực dạy và học đọc hiểu văn bản thơ trữ tình của HS THPT hiện nay. 

Cụ thể là: 

- Nhận thức của GV về dạy học Ngữ văn với phân môn đọc hiểu văn bản nói chung 

và đọc hiểu văn bản thơ trữ tình nói riêng. 

- Thực trạng vấn đề nhận thức và việc học đọc hiểu văn bản thơ trữ tình của HS  

- Biểu hiện học tập và hứng thú học tập của HS đối với các tác phẩm đọc hiểu văn 

bản trữ tình. 

- Đánh giá năng lực của HS trong quá trình học đọc hiểu văn bản với các tác phẩm 

thơ trữ tình. 

1.3.2.2. Đối tượng khảo sát 

- 100 GV ở các trường khác nhau thuộc tỉnh Quảng Trị và Tỉnh Kom Tum, ba 

trường khảo sát đó là trường THPT  Lê Lợi (Đông Hà- Quảng Trị), THPT Nguyễn Tất 

Thành (Kom Tum), THPT Duy Tân (Kom Tum). GV của các trường đều đạt trình độ 

chuẩn và trên chuẩn, đều có thể đáp ứng được những yêu cầu của việc thực nghiệm. 

- 400 HS khối lớp 10, 200 HS khối lớp 11 và 400 HS khối lớp 12 của một số 

trường THPT  Lê Lợi (Đông Hà- Quảng Trị), THPT Nguyễn Tất Thành (Kom Tum), 

THPT Duy Tân (Kom Tum). 

Lý do chọn đối tượng HS lớp 10 và lớp 12 nhiều hơn để khảo sát: 

- Khối lớp 10 đã qua 4 năm học THCS, đã được trang bị gần như đầy đủ (trên 

phương diện lý thuyết) về những kỹ năng phân tích thơ trữ tình. Kiểm tra khả năng  

đọc hiểu thơ trữ tình đầu cấp THPT. 

- Khối lớp 12 là khối lớp cuối cấp THPT nhằm xác định chất lượng và hiệu quả 

đầu ra về năng lực đọc hiểu thơ trữ tình của HS so với lớp đầu cấp (lớp 10). Thực 

chất cũng là để khẳng định năng lực đọc hiểu thơ trữ tình nói chung của HS cấp 

THPT, bổ sung cho kết quả khảo sát năng lực này ở lớp 10. 

Dựa trên kết quả khảo sát của các 02 khối lớp, phân tích đánh giá thực chất năng 

lực đọc hiểu thơ trữ tình của HS THPT để định hướng và đề xuất hệ thống các biện 

pháp rèn luyện đọc hiểu thơ trữ tình cho HS. 

1.3.2.3.  Phương pháp khảo sát 

-  Để tìm hiểu các vấn đề nêu trên chúng tôi sử dụng các phương pháp: Phương pháp 
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điều tra (trò chuyện, phỏng vấn, xin ý kiến GV). Đồng thời chúng tôi cũng sử dụng 

phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục và phương pháp nghiên cứu tài liệu liên quan 

đến thực trạng DH đọc hiểu văn bản thơ trữ tình của HS và GV hiện nay. 

- Cho HS làm bài kiểm tra (KT), một bài KT yêu cầu đọc hiểu 01 thơ trữ tình đã 

học trong chương trình, một bài KT yêu cầu đọc hiểu 01 thơ trữ tình không có trong 

chương trình nhưng cùng thể loại, có nội dung gần gũi với các bài thơ trữ tình đã học 

trong chương trình. 

- Yêu cầu đọc hiểu: 

+ Năng lực nhận diện và hiểu ngôn ngữ bài thơ 

+ Năng lực hiểu các yếu tố hiển ngôn (bài thơ viết về cái gì/ về ai, là lời/ tâm 

trạng của ai, tên bài thơ có ý nghĩa gì? Thể thơ nào? Có mấy khổ, các khổ thơ có gì 

đặc biệt?…) và ý nghĩa hàm ẩn của bài thơ (Qua bài thơ, tác giả muốn nhắn gửi / làm 

nổi bật ý tưởng gì?) 

+ Năng lực nhận biết và phân tích vai trò của các yếu tố nghệ thuật trong việc 

biểu đạt các yếu tố hiển ngôn và ý nghĩa hàm ẩn trong bài thơ (Nhận biết, miêu tả, 

phân tích, so sánh, đánh giá các yếu tố như bối cảnh, cái tôi trữ tình, nhân vật trữ tình, 

tình tiết, vần, nhịp, dòng thơ, khổ thơ,…và sự phù hợp của các yếu tố nghệ thuật 

được lựa chọn đối với mục đích, nội dung cảm xúc của nhân vật trữ tình…). 

+  Năng lực đánh giá nội dung và hình thức bài thơ (đề tài có quen thuộc hay xa 

lạ, đề tài có giàu ý nghĩa? Chủ đề/ nội dung bài thơ có gì độc đáo?...) Nhận xét về 

nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ thơ (Phân tích, đánh giá sự phù 

hợp, nét đặc sắc trong cách dùng từ ngữ, viết câu, vận dụng các biện pháp tu từ; các 

yếu tố thuộc ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết;…). 

+ Năng lực vận dụng, liên hệ giữa ý nghĩa của bài thơ với kinh nghiệm, đời 

sống của bản thân người đọc (Tâm trạng của người viết bài thơ này nói hộ được gì 

tâm trạng của cá nhân HS? Bài thơ có tác động gì tới tình cảm, suy nghĩ của bản thân 

HS?...) 

- Chấm bài và xử lý kết quả. 

1.3.2.4. Kết quả khảo sát 

a) Nhận thức của GV về phát triển năng lực đọc hiểu của HS trong quá trình 

họctác phẩm thơ trữ tình 
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Qua khảo sát bằng phiếu hỏi (Phụ lục 2) cho thấy: nhận thức của đại đa số GV về 

DH đọc hiểu văn bản thông qua hệ thống bài tậpcòn mơ hồ, chung chung. Với câu hỏi: 

“Ý kiến của thầy/cô khi tự mình xây dựng hệ thống bài tập phát triển năng lực đọc hiểu thơ 

trữ tình trong chương trình Ngữ Văn THPT”, chúng tôi nhận được kết quả như sau: 54%  

GV nhận xét rằng khó để xây dựng một hệ thống bài tập đọc hiểu văn bản, có 15% GV 

nhận thất rất khó để có thể xây dựng một hệ thống bài tập như thế để đưa vào giảng dạy 

phận môn đọc hiểu văn bản, trong khi đó chỉ có 4% GV nhận thấy việc đó là đơn giản. 

Một câu  hỏi khác  “Theo thầy/ cô, việc sử dụng hệ thống bài tập phát triển năng lực đọc 

hiểu cho học sinh trong khi dạy học thơ trữ tình trong chương trình THPT cần thiết ở mức 

độ...” đa số GV đều có cùng câu trả lời là “cần thiết”, chiếm đến 52%.Tuy nhiên có thể do 

rất nhiều các lí do khác nhau nên sự áp dụng này chưa được chú trọng. Với câu hỏi về 

dạng bài tập được sử dụng “Thầy/ cô thường sử dụng loại bài tập nào?: Câu hỏi đóng hay 

câu hỏi mở”, đối với câu hỏi này chúng tôi rất hi vọng các GV sẽ nghiêng về phương án 

sử dụng hệ thống bài tập, câu hỏi mở nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của 

chúng tôi, có đến 50% GV chọn phương án sử dụng hệ thống “câu hỏi đóng” để đưa vào 

bài tập cho HS trong quá trình dạy học đọc hiểu văn bản thơ trữ tình, trong khi đó chỉ có 

6% số lượng GV chọn phương án sử dụng hệ thống “câu hỏi mở”. Điều này cho thấy GV 

vẫn chưa thay đổi nhận thức và cách vận dụng BT trong quá trình DH, có lẽ chính điều đó 

đã gây ra cảm giác chán nản cho HS trong quá trình học tập, hệ thống BT với câu hỏi 

đóng quá nhiều sẽ tạo áp lực và không thể phát triển được năng lực cho HS trên tất cả mọi 

mặt. Khi GV được hỏi “Trong quá trình giải quyết bài tập thơ trữ tình, học sinh của anh 

chị thường gặp khó khăn ở khâu nào sau đây nhất?” thì đến 94% GV có ý kiến rằng gặp 

khó khăn ở việc xây dựng những bài tập vận dụng cao. Phải thừa nhận rằng việc xây dựng 

một bài tập vận dụng cao khó khăn nhiều hơn so với các dạng bài tập khác, vì vậy cần có 

những tập huấn cũng như những hướng dẫn GV xây dựng hệ thống bài tập ở mức độ vận 

dụng cao, xây dựng hệ thống bài tập vận dụng cao để giúp HS thể hiện được năng lực tư 

duy của mình trong quá trình học tập cũng như giải quyết những vấn đề liên quan trong 

cuộc sống. 

b)Khảo sát tìm hiểu giáo án, kế hoạch dạy học của giáo viên 

Chúng tôi đã khảo sát 100 giáo án (GA)Ngữ văn, tập trung vào 3 phần: 

phần yêu cầu bài học, tiến trình tổ chức giờ dạy, phần hướng dẫn HS chuẩn bị 

bài mới ở nhà.Phần Yêu cầu bài học, chúng tôi khảo sát các yêu cầu sau: 
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 - Yêu cầu 1: nắm được nghĩa một số từ ngữ khó và diễn xuôi một số câu thơ  

- Yêu cầu 2: tìm hiểu xác định nội dung chính của bài thơ 

- Yêu cầu 3: tìm hiểu vai trò, tác dụng của các biện pháp nghệ thuật của bài thơ 

- Yêu cầu 4: rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, cách đọc hiểu một bài thơ cụ thể  

Kết quả khảo sát phần Yêu cầu bài học trong giáo án củaGV, 

Tổng số GA  100 Yêu cầu 1 Yêu cầu 2  Yêu cầu 3 Yêu cầu 4  

Kết quả 80 

80% 

100 

        100% 

70 

               70% 

6 

               6% 

 

Nhận xét: Qua bảng trên có thể thấy yêu cầu tìm hiểu nội dung (100%) của bài 

thơ và yêu cầu nắm được nghĩa một số từ ngữ khó bài thơ chiếm tỷ lệ khá cao (80%). 

Tỷ lệ này tuy không nói lên tất cả về bản chất của PPDH song cũng phản ánh một 

phần về sự truyền thụ một chiều kiến thức văn học giữa GV và HS. GV văn học đã 

quá chú ý vào việc khai thác nội dung của tác phẩm mà xem nhẹ các yếu tố, các 

phương tiện nghệ thuật làm nên nội dung, ý nghĩa ấy của TPVH.  

Trong 100 GA Ngữ văn chỉ có 6 GA có đề cập tới việc giúp HS rèn luyện kỹ 

năng tìm hiểu, kỹ năng phân tích một TPVH. Yêu cầu này cũng chỉ được đề cập một 

cách hình thức. Chưa khẳng định được là 6 GA ấy đã triển khai cụ thể, nghiêm túc và 

có hiệu quả trong diễn tiến giờ dạy học văn của GV. 

Phần tiến trình tổ chức bài học, khảo sát 100 GA, có thể khẳng định hầu hết 

đều được thực hiện theo một quy trình hoạt động sau : 

- Tổ chức Đọc và tìm hiểu chú thích. 

- Tổ chức Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi ở phần đọc - hiểu văn bản. 

- Tổ chức HS rút ra ý nghĩa văn bản. 

- Tổ chức HS học phần Ghi nhớ. 

- Tổ chức Luyện tập. 

Các bước trong quy trình dạy học rất đầy đủ. Thế nhưng, đúng như phần Yêu cầu 

bài học đã đề cập ở trên, hầu hết các GA đều chỉ đơn thuần triển khai việc khai thác nội 

dung tác phẩm. GV hỏi, HS trả lời. Các câu hỏi đưa ra cốt để nêu bật được nội dung 

TPVH. Có ít các câu hỏi về hình thức nghệ thuật, về đặc điểm thể loại văn bản cụ thể. 

Nếu có thì cũng rất chiếu lệ, không tìm thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa việc khai thác 

hình thức nghệ thuật với nội dung tác phẩm. Nếu như kết quả khảo sát phần Yêu cầu 
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bài học còn có 6% GA đưa ra yêu cầu trong bài giảng văn là rèn cho HS kỹ năng tìm 

hiểu, phân tích TPVH thì trong tiến trình tổ chức hoạt động dạy học, không tìm thấy 

việc định hướng, tổ chức cho HS cách thức, phương pháp đọc - hiểu TPVH. Có GA 

cũng đã đưa ra cho HS thảo luận về thể loại và đặc điểm thể loại nhưng cũng chỉ là 

nhắc lại kiến thức trong SGK.  

Phần Hướng dẫn HS chuẩn bị bài mới, tất cả các GA được khảo sát (100 GA) 

đều có phần Hướng dẫn học bài mới. Tuy nhiên GV cũng chỉ đưa ra trong GA như một 

mục, một phần cho đủ quy trình. GA nào cũng chỉ có một câu : "Dặn dò HS về nhà chuẩn 

bị bài mới ...", còn chuẩn bị như thế nào? Cần những tài liệu nào khác ngoài SGK hoàn toàn 

không được thể hiện trong GA của GV. Như vậy ở phần Hướng dẫn HS chuẩn bị bài 

mới, lẽ ra GV có thể sử dụng để hướng dẫn cho HS bước đầu tự mình đọc để hiểu văn 

bản, để khám phá, chiếm lĩnh TPVH trước khi có sự giúp đỡ  thì ngược lại, hoàn toàn 

bị bỏ ngỏ. Kết quả là HS có chuẩn bị bài mới ở nhà cũng chỉ là thụ động và máy móc, 

nhiều khi chưa cần đọc văn bản vẫn soạn bài được đầy đủ vì đã ''chép" lại các câu trả 

lời có sẵn trong các tài liệu tham khảo khác. 

 Nhìn chung đa số GA của GV, kể cả những GA chu đáo nhất, chi tiết nhất, 

GA của những GV tham gia giờ dạy giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh vẫn chỉ cố gắng 

thể hiện, trình bày nội dung, ý nghĩa của TPVH. Nhìn vào GA chưa thấy rõ một 

cách thức tổ chức cho HS học tập. Phần lớn các yêu cầu trong GA của GV đều 

giống như yêu cầu trong các bài soạn sách GV và các tài liệu hướng dẫn giảng 

dạy khác. Thực trạng GV soạn GA để đối phó là có thật. Giờ học văn chỉ là 45 

phút hỏi - đáp, ghi chép trên lớp học. Như vậy, GV đã vô tình ''thả nổi'' HS, để HS 

''bơi'' trên những đơn vị kiến thức mà các em chưa được chuẩn bị để tiếp nhận. Hiệu 

quả giờ dạy chắc chắn sẽ không cao, HS không thể chủ động, sáng tạo khám phá, 

chiếm lĩnh một TPVH. 

Trong giáo án của GV chủ yếu là các hoạt động để giải quyết các nội dung kiến 

thức trong bài học, không có phần thiết kế cho các hoạt động tư duy phát triển năng lực 

hay lồng ghép các bài tập phát triển năng lực vào trong kế hoạch giảng dạy ở mỗi bài học 

cụ thể. Thực tế cho thấy giáo án lên lớp của GV chủ yếu sử dụng mẫu thiết kế bài giảng 

trong các sách tham khảo.  

Tóm lại: căn cứ vào các tiêu chí mà chúng tôi đã trình bày trong phần mô tả cách 

thức khảo sát, đồng thời căn cứ vào các tiết dự giờ, chúng tôi xin đưa ra một số nhận định 
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cơ bản nhưsau: 

 - Thứ nhất, trong giờ dạy, đa số GV chỉ chú ý và cố gắng giảng hết những phần 

nội dung đã được trình bày trong SGK, rất ít, thậm chí không đưa thêm những câu hỏi hay 

bài tập nhằm mở rộng, khắc sâu kiến thức hay những bài tập có tác dụng phát triển năng 

lực đọc hiểu văn bản văn học, đặc biệt là thơ trữ tình choHS. 

 - Thứ hai, GV chưa dành thời gian thỏa đáng để HS suy nghĩ về vấn đề cần giải 

quyết. Nhiều GV còn không dám để HS tự do tranh luận vì sợ làm mất thời gian, không 

hoàn thànhđược bài dạy (cháy giáo án). Nhiều khi HS chưa kịp  nói hết ý đã bị GV thúc 

giục, thậm chí bác bỏlàm cho HS không được tự tin, nhiều em còn thấy e sợ, lúng túng,.. 

Các hoạt động trao đổi, thảo luận được tiến hành rất nhanh, rất gấp gáp, dường như cho 

xong việc. Cách làm này dẫn đến không kích thích được HS tích cực suy nghĩ, tìm nhiều 

hướng đi, nhiều giải pháp và giải pháp mới, độcđáochovấnđề. 

 - Thứ ba, GV chưa thực sự tạo điều kiện cho HS được hoạt động, trao đổi, 

thảo luận để trả lời bài tập. Những câu trả lời hoặc cách giải khác của HS nhiều khi 

còn không được chấp nhận chỉ vì cách giải đó khác với cách giải của GV. Nó dẫn đến 

việc HS chỉ tuân theo cách giải của GV, hình thành cho chúng suy nghĩ rằng chúng 

không thể tìm ra cách nào khác được GV chấp nhận. Cách làm này thực sự cản trở sự 

phát triển năng lực trong học tập của HS. 

 - Thứ tư, trong các giờ dạy, GV đã hoàn toàn bỏ rơi đối tượng HS trung bình và 

dưới trung bình trong việc phát triển các yếu tố của tư duy thông qua các hoạt động học 

tập của HS. Nó thể hiện ngay từ thái độ thiếu tin tưởng của GV khi không gọi nhóm đối 

tượng HS trung bình và dưới trung bình tham gia giải quyết những bài tập nâng cao, mở 

rộng và việc không khuyến khích, gợi mở, dẫn dắt để nhóm HS này có thể nỗ lực giải 

quyết những bài tập, những vấn đề đòi hỏi sáng tạo trong quá trình học tập,... 

Tất cả những cách thực hiện như nêu trên của GV trong giờ dạy sẽ dẫn đến hệ 

quả là không phát huy được năng lực của HS đối với môn Ngữ văn nói chung cũng 

như phân môn đọc hiểu văn bản nói riêng. 

c) Thực trạng năng lực đọc hiểu thơ trữ tình của HS  

- Mục đích:đánh giá bước đầu về thực trạng năng lực đọc hiểu thơ trữ tình của 

HS THPT.  

- Cách thức: cho HS làm bài kiểm tra (KT), một bài KT yêu cầu đọc hiểu 01 thơ 

trữ tình đã học trong chương trình, một bài KT yêu cầu đọc hiểu 01 thơ trữ tình không có 
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trong chương trình nhưng cùng thể loại, có nội dung gần gũi với các bài thơ trữ tình đã 

học trong chương trình.  

- Đối tượng khảo sát: Khác với đối tượng  điều tra theo phiếu hỏi, việc khảo sát 

đánh giá thực trạng năng lực đọc hiểu thơ trữ tình qua bài kiểm tra được tiến hành với 

số lượng nhỏ hơn, gồm: 100 HS khối lớp 10 và 100 HS khối lớp 12 của một số 

trường THPT trong các trường được khảo sát. 

Dựa trên kết quả khảo sát của các 02 khối lớp, phân tích đánh giá thực chất năng 

lực đọc hiểu thơ trữ tình của HS THPTđể định hướng và đề xuất hệ thống các biện 

pháp rèn luyện đọc hiểu thơ trữ tình cho HS.  

- Nội dung:Chọn một bài thơ trữ tình trong chương trình, một một bài thơ trữ tình 

ngoài chương trình cho cùng một đối tượng HS để kiểm tra, khảo sát nhằm góp phần vào 

việc khách quan hoá việc "đo" năng lực đọc hiểu thơ trữ tình của HS. Cụ thể: 

Đề bài 1:Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm(Tác phẩm đã được 

học trong SGK). 

Một mai, một cuốc, một cần câu, 

Thơ thẩn dù ai vui thú nào 

Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, 

Người khôn người đến chốn lao xao 

Thu ăn măng trúc, đông ăn giá, 

Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao 

Rượu đến cội cây ta sẽ uống, 

Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao 

Đề bài 2: Phân tích bài thơ Thú nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm (Tác phẩm 

ngoài chương trình) 

Lẩn thẩn ngày qua lại tháng qua,  

Một năm xuân tới một phen già.  

Ái ưu vằng vặc trăng in nước,  

Danh lợi lâng lâng gió thổi hoa.  

Án sách vẫn còn án sách cũ,  

Nước non bạn với nước non nhà.  

Cuộc cờ đua chí dù cao thấp,  

Ta muốn thanh nhàn thú vị ta. 
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(Trích Bạch Vân quốc ngữ thi tập) 

- Lý do chọn tác phẩm trên để khảo sát : 

 Cả hai tác phẩm đều thuộc giai đoạn văn học Trung đại. Đối với HS, việc tiếp 

nhận các tác phẩm văn thơ cổ tương đối khó. Vì vậy sẽ giúp phân biệt rõ hơn khả 

năng tiếp nhận một TPVH trong CT và một TPVH ngoài CT của HS. 

Cả hai tác phẩm đều cùng một tác giả, cùng thời kỳ sáng tác, đều được viết bằng 

ngôn từ dân tộc: chữ Nôm, cùng thể loại thơ Đường thất ngôn bát cú. 

 Cả hai bài thơ cùng một đề tài viết về thú nhàn tản, đều bộc lộ một tâm hồn 

thanh cao, tao nhã, trong sáng, không phàm tục của Nguyễn Bỉnh Khiêm với triết lý: 

sống trong cảnh nhàn để giữ cho tâm hồn thanh cao; “Nhàn” mà trong sạch, cao quý; 

đó là một nét đẹp của tâm hồn kẻ sĩ thanh cao. 

- Yêu cầu đọc hiểu : 

+ Yêu cầu 1: nhận diện và hiểu nghĩa ngôn từ bài thơ 

+ Yêu cầu2:hiểu các yếu tố hiển ngôn (bài thơ viết về cái gì/ về ai, là lời/ tâm 

trạng của ai, tên bài thơ có ý nghĩa gì? Thể thơ nào? Có mấy khổ, các khổ thơ có gì 

đặc biệt ?…)  

+ Yêu cầu 3:nhận biết và phân tích vai trò của các yếu tố nghệ thuật trong việc 

biểu đạt các yếu tố hiển ngôn và ý nghĩa hàm ẩn trong bài thơ (Nhận biết, miêu tả, phân 

tích, so sánh, đánh giá các yếu tố như bối cảnh, cái tôi trữ tình, nhân vật trữ tình, tình 

tiết, vần, nhịp, dòng thơ, khổ thơ,…trong việc thể hiện nội dung cảm xúc của nhân 

vật trữ tình…)và ý nghĩa hàm ẩn của bài thơ (Qua bài thơ, tác giả muốn nhắn gửi / làm 

nổi bật ý tưởng gì?) 

+  Yêu cầu 4: đánh giá nội dung và hình thức bài thơ (đề tài có quen thuộc hay 

xa lạ, đề tài có giàu ý nghĩa? Chủ đề/ nội dung bài thơ có gì độc đáo?...) Nhận xét về 

nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ thơ (Phân tích, đánh giá sự phù 

hợp, nét đặc sắc trong cách dùng từ ngữ, viết câu, vận dụng các biện pháp tu từ; các 

yếu tố thuộc ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết;… ) 

+ Yêu cầu5: vận dụng, liên hệ giữa ý nghĩa của bài thơ với kinh nghiệm, đời sống 

của bản thân người đọc (Tâm trạng của người viết bài thơ này nói hộ được gì tâm 

trạng của cá nhân HS? Bài thơ có tác động gì tới tình cảm, suy nghĩ của bản thân ?...); 

chứng tỏ biết cách đọc hiểu một bài thơ trữ tình trung đại. 

- Chấm bài và xử lý kết quả. 
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Như đã nêu, để khảo sát năng lực đọc hiểu thơ trữ tình, luận án giới hạn năng 

lực là phẩm chất tổng hợp, bao gồm cả sự cảm, hiểu và cách diễn đạt sự cảm, hiểu ấy 

ra thành một bài văn hoàn chỉnh. Mặt khác trong quan niệm lâu nay của GV dạy văn, 

việc đọc hiểu TPVH thường được thực hiện qua thao tác phân tích. Trong hai đề bài 

trên, yêu cầu phân tích được sử dụng với lý do như vậy. 

Dựa vào cách đo trình độ đọc hiểu của HS trong tài liệu Dạy học và đánh giá 

theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Ngữ văn THPT(Vụ GDTH và 

Chương trình phát triển GDPT năm 2014)luận án đưa ra 3 mức độ để đánh giá bài 

viết của HS: Ghi nhớ, thông hiểu và vận dụng.  

Mức độ 1 (MĐ1) : Ghi nhớ (gồm những bài làm đạt điểm trung bình (TB), từ 5 

- 6 điểm):HS có khả năng hiểu đúng từ ngữ, cách sử dụng từ ngữ trong bài thơ ; ghi 

nhớ được các chi tiết, có khả năng tái hiện lại những gì đã được học. (tương ứng với 

năng lực 1 và 2 đã nêu ở trên) 

Mức độ 2 (MĐ2) :Thông hiểu (gồm những bài làm đạt loại khá, từ 6,5 - 7,5 

điểm):HS có khả năng xác định và nắm vững nội dung của bài thơ, tìm ra mối liên hệ 

giữa các chi tiết, các yếu tố hình thức nghệ thuật, phân tích, chỉ ra được vai trò , tác 

dụng của các chi tiết, hình thức đó trong việc biểu đạt nội dung. (tương ứng với năng 

lực 3 và 4 đã nêu ở trên)  

Mức độ 3(MĐ3) : Vận dụng có sáng tạo (gồm những bài làm tốt, điểm từ  8 - 

10):HS biết vận dụng một cách linh hoạt những kiến thức đã thông hiểu vào thực tế 

cuộc sống và liên hệ với bản thân để biến thành hành vi, cách ứng xử và các mối quan 

hệ trong cuộc sống; biết diễn đạt, so sánh, liên tưởng, biết đặt ra những giả thiết, các 

vấn đề từ bài thơ để tiếp tục suy nghĩ,... (tương ứng với năng lực 5 đã nêu ở trên) 

Vận dụng các mức độ đánh giá trên để cụ thể hóa yêu cầu cho mỗi đề bài khảo 

sát (xem phụ lục 2), từ đó chấm bài và đánh giá kết quả. 

 

 

 

Bảng 2.1. Kết quả tiếp nhận TPVH của HS lớp 10 

Loại đề 
Kết quả ( số lượng và %) 

Dưới MĐ1 MĐ1 MĐ2 MĐ3 



 

 79  
 

Đề kiểm tra phân tích 

tác phẩm chưa được 

học 

 

75% 

 

 

20 % 

 

5% 

 

0% 

Đề kiểm tra phân tích 

tác phẩm  đã được 

học 

 

30% 

 

 

50% 

 

15% 

 

5% 

 

Bảng 2.2. Kết quả tiếp nhận TPVH của HS lớp 12 

Loại đề 
Kết quả ( số lượng và %) 

Dưới MĐ1 MĐ1 MĐ2 MĐ3 

Đề kiểm tra phân tích 

tác phẩm chưa được 

học 

 

70% 

 

 

25 % 

 

5% 

 

0% 

Đề kiểm tra phân tích 

tác phẩm  đã được 

học 

 

25% 

 

 

55% 

 

12% 

 

8% 

NHẬN XÉT về thực trạng đọc hiểu/ tiếp nhận thơ trữ tình 

+ Nhìn vào các số liệu của cả 2 bảng, có thể thấy sự chênh lệch khá lớn giữa kết 

quả đọc hiểu bài thơ đã được học và bài thơ chưa được học. Cụ thể: 

+ Số HS bị điểm dưới mức TB ở đề bài KT phân tích bài thơ đã được học chiếm từ 

25-30 %, trong khi đó với bài thơ chưa được học, số HS không đạt chiếm tới từ 70-75%. 

Cũng với đề bài KT phân tích bài thơ chưa được học, số HS Lớp 10 đạt ở MĐ1 là 20 %, 

MĐ 2 là 5%; Lớp 12  tỷ lệ cũng tương tự 25% và 5%.  

+ Tỷ lệ số HS dưới trung bình (không đạt) đọc hiểu bài thơ chưa học là khá lớn : Với 

lớp 10 là 75/100; với lớp 12 cũng tương tự: 70/100 

Những con số này khẳng định một điều : HS đang còn lệ thuộc rất nhiều vào bài 

giảng của GV. Với những bài thơ chưa được học, các em chưa đủ kiến thức và phương 

pháp để tự tìm hiểu, tự tiếp nhận. 

+ Dễ thấy số HS được khảo sát yêu cầu phân tích bài thơ được học cao hơn 

điểm của đề bài yêu cầu phân tích bài thơ chưa được học. Điều này là hiển nhiên, vì 

dù sao, qua bài giảng của GV, HS cũng đã nắm được những kiến thức cơ bản về bài 
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thơ. Con số này nói lên vai trò quan trọng của GV trong việc cung cấp kiến thức và 

phương pháp đọc hiểu cho HS.  

+ Có những HS có thể đạt điểm cao với đề bài kiểm tra PT bài thơ đã được học lại 

chỉ đạt điểm thấp đối với đề yêu cầu phân tíchbài thơ chưa được học . Điều đó chứng tỏ 

khả năng đọc hiểu và diễn đạt kết quả đọc hiểu bài thơ của những HS này chưa ổn định, 

những kiến thức văn học chưa thực sự là sản phẩm tư duy đích thực của các em. Kết quả 

này cũng đặt ra vấn đề về phương pháp dạy học, cách thức dạy học. 

+ Cả hai bài khảo sát về đọc hiểu 1 bài thơ chưa học (ngoài CT), đều không có 

điểm giỏi (MĐ 3: từ 8 - 10 điểm). Một trong những nguyên nhân, chúng tôi cholà Thơ 

Nguyễn Bỉnh Khiêm là thơ trung đại, được ''ký mã'' với quan niệm sáng tác nghệ 

thuật, cảm hứng nghệ thuật và bằng một hệ thống ngôn từ khá cũ (từ cổ, từ Hán 

Việt, điển tích), có thể xa lạ, khó hiểu với đối tượng tiếp nhận HS ngày nay. 

 Ngoài việc đánh giá thực trạng qua kiểm tra đọc hiểu như vừa nêu, chúng tôi 

còn thực hiện đánh giá thêm về khả năng, hứng thú của HS trong việc học và rèn 

luyện qua bài tập đọc hiểu thơ trữ tình bằng phiếu phỏng vấn (xem Phụ lục 3). Từ các 

phiếu hỏi, có thể nêu một số nhận xét sau đây: 

 Về thực trạng học xử lí và vận dụng xử lí các bài tập đối với phân môn đọc hiểu 

thơ trữ tình. Khi được hỏi “Em tự đánh giá năng lực nào của bản thân là nổi bật, nhất là 

khi làm bài tập về thơ trữ tình?”, có đến 37.9% các em học sinh chọn phương án A đó 

là “năng lực tiếp cận khái quát”, đây là điều đáng nghi ngại nhất mà chúng tôi muốn đề 

cập, với câu hỏi này chúng tôi mong ràng nhận được những phản hồi để thấy được 

những năng lực cao hơn năng lực tiếp cận khái quát, bởi lẽ năng lực tiếp cận khái quát 

là một dạng năng lực cơ bản nhất mà tất cả các HS cần có khi giải quyết bài tập. Điều 

đáng nói ở đây, HS không thể mở rộng hay làm chủ được vấn đề để có thể sâu chuỗi 

nắm bắt tri thức nhằm mở rộng vấn đề, dẫn đến chỉ có hơn 20% các bạn HS cảm thấy 

có thể có năng lực “vận dụng” với hệ thống bài tập mà GV đưa ra. Khi được hỏi “Học 

thơ trữ tình, em thích loại bài tập nào nhất?”, có đến 45,4% các bạn HS lựa chọn 

phương án “bài tập nhóm”, điều này chứng tỏ sự thích thú của các bạn HS THPT khi 

giải quyết bài tập đọc hiểu theo hình thức nhóm học gồm nhiều HS, với hình thức 

nhóm HS có thể tích cực phát huy được nhiều năng lực khác nhau, có thể là năng lực 

độc lập tự chủ, năng lực giải quyết và chọn vấn lọc vấn đề, năng lực sáng tạo,… Cũng 

là một hình thức xây dựng câu hỏi bài tập nữa mà GV nên chú ý áp dụng để xây dựng 
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cho các em đó là hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan. Khi được hỏi với nội dung 

câu hỏi “Trong các loại bài tập ghi điểm trực tiếp khi học thơ trữ tình, em thích nhất là 

loại câu hỏi bài tập nào?”, có đến hơn 50% HS chọn loại bài tập trắc nghiệm, có thể do 

tính chất hình thức nên mới gây hứng thú như vậy đối với các em. Đồng ý rằng, đối với 

môn Ngữ văn một năng lực không thể thiếu đó chính là năng lực trình bày và diễn đạt 

vấn đề, nhưng bên cạnh đó đối với tri thức đọc hiểu, một dạng tri thức yêu cầu cao về 

tính chính xác và khách quan thì cũng không nên bỏ qua các bài tập trắc nghiệm.  

d) Nhận xét chung 

Qua phân tích kết quả điều tra thực trạng, chúng tôi cho rằng nhìn chung việc phát 

triển năng lực đọc hiểu văn bản thơ trữ tình thông qua hệ thống bài tập chưa được quan 

tâm đúng mức: 

+ Thứ nhất, nhận thức của GV, HS về dạy đọc hiểu văn bản thơ trữ tình thông qua 

hệ thống bài tập còn mơ hồ, chung chung. Mặc dù GV đã ít nhiều nhận thức được tầm 

quan trọng của kiến thức đọc hiểu đối với HScần thiết cho sự  hình thành và phát triển 

năng lực cho HS nhưng phần lớn GV đều chưa có biện pháp cụ thể. 

+ Thứ hai, các câu hỏi trong SGK và sách bài tập Ngữ văn 10, 11 và 12 hiện hành 

hầu hếtkhông chú ý hình thành và rèn luyện cho HS phương pháp đọc hiểu thông qua 

loại câu hỏi định hướng cách thức tiếp nhận thơ trữ tình. Trong hệ thống câu hỏi này, 

những câu hỏi thiên về khai thác nội dung chiếm tỷ lệ cao. Những câu hỏi phát huy tính 

tích cực, tính sáng tạo của HS không nhiều lắm. Các câu hỏi khái quát thường là quá 

khó đối với HS. Đặc biệt câu hỏi chưa được biên soạn theo một quan niệm đọc hiểu 

thống nhất (thế nào là hiểu và cách đọc hiểu một VB?), mỗi tác giả SGK soạn theo một 

quan niệm và cách hiểu riêng. Kết quả là cùng hỏi về 01 bài thơ Mới lãng mạn hay thơ 

trung đại nhưng 2 người soạn câu hỏi đọc hiểu theo 2 cách, 2 hướng khác nhau (xem 

phụ lục 1). HS khó mà hình thành được cách tự đọc hiểu 1 bài thơ tương tự. 

+ Thứ ba: việc rèn luyện năng lực đọc hiểu qua hệ thống bài tập chưa thực sự hấp 

dẫn, chưa gây hứng thú cho người học,có thể khẳng định hầu hết GV chưa tạo ra được 

một môi trường lớp học ở đó mọi HS được đối xử một cách tôn trọng, công bằng,…và 

một bầu không khí lớp học vừa cởi mở vừa cạnh tranh để khuyến khích, được tự do phát 

biểu quan điểm của mình để phát huy năng lực đọc hiểu cho từng cá thể HS.   

+ Thứ tư, GV chưa chú ý đến hệ thống bài tập trong quá trình dạy học đọc hiểu văn 

bản thơ trữ tình mà chỉ chú ý đến diễn xuôi các ý chính trong tác phẩm một cách rập 
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khuôn, gò bó.Cụthể,khidự giờmộtsốtiếtdạycủacácGV, chúng tôi không hề thấy GV ít đề 

cập đến hệ thống bài tập phát triển năng lực có thể sử dụng trong các bài kiểm tra, hầu 

như chỉ đến tiết ôn tập khi đó GV mới tổ chức củng cố những bài học đã được học, khi đó 

có thể kiến thức về bài học đó đối với HS đã vơi đi rất nhiều. GV cũng chưa tạo điều kiện, 

khuyến khích hay tổ chức để HS vận dụng linh hoạt các bài tập theo nhiều hướng mà chỉ 

áp dụng rập khuôn, một cách máy móc những tri thức đó.  

+ Thứ năm,năng lực đọc hiểu văn bản thơ trữ tình của HS òn nhiều hạn chế. 

Chủ yếu vẫn là thụ động, tiếp nhận theo bài giảng của thầy cô và các tài liệu tham 

khảo; đặc biệt không có khả năng tự đọc, tự khám phá VB thơ trữ tình, nhất là đối với 

các bài thơ chưa được học (chưa có năng lực đọc độc lập). HS chưa có ý thức rèn 

luyện năng lực đọc hiểu trong quá trình thực hiện bài tập. Chưa biết và chưa có thói 

quen tìm ra nhiều ý tưởng hay cho một bài tập hay một câu hỏi gợi mở vấn đề.Áp dụng 

máy móc kiến thức kĩ năng, hướng đi gò bó, truyền thống.  

Chưa biết vận dụng kiến thức được học vào xử lý linh hoạt, sáng tạo các tình huống 

thực tiễn. Thường bế tắc khi gặp các văn bản chưa được học, chưa biết cách giải quyết 

linh hoạt; 

Đây là những biểu hiện tiêu biểu chứng tỏ HS chưa phát triển năng lực nói chung 

và phát triển năng lực trong việc đọc hiểu văn bản thơ trữ tình nói riêng.Tóm lại, mặc dù 

vấn đề đọc hiểu đã đưa vào CT và SGK ngữ văn trong nhà trườngTHPT hiện hànhđã 

được đăt ra và chú ý. Tuy nhiên, hầu như GV chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề rèn 

luyện năng lực này choHS qua hệ thống BT, cũng như chưa có biện pháp phát triển năng 

lực đọc hiểu cho HS một cách hiệu quả. Thực tiễn đó đòi hỏi cần thay đổi vừa khắc phục 

tình trạng nêu trên. 

 

 

 

 

 

 

Tiểu kết chương 1 

- Dạy học theo định hướng phát triển năng lực là xu thế quốc tế được thể hiện 

trong CT và SGK nhiều nước phát triển. Hầu hết CT các nước đều chia ra 02 loại 
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năng lực chung và năng lực chuyên biệt, trong đó năng lực giao tiếp được coi là năng 

lựcchung, năng lực cốt lõi. Môn tiếng Việt- Ngữ văn đóng vai trò then chốt trong việc 

phát triển năng lực giao tiếp.Trong nhà trường phổ thông phát triển năng lực giao tiếp 

chủ yếu thể thiện qua giao tiếp ngôn ngữ . Trong giao tiếp ngôn ngữ hầu hết các  

nước đều lấy 04 kĩ năng là nền tảng là đọc, nghe, nói, viết. Có nước thêm một vài kỹ 

năng khác như nhìn (viewing) và trình bày (presenting)… Nhưng chung quy lại vẫn 

thuộc 02 nhóm năng lực tiếp nhận và năng lực tạo lập văn bản. Vì thế phát triển năng 

lực giao tiếp, nhất là giao tiếp ngôn ngữ không thể không bàn tới đọc hiểu như là một 

năng bộ phận. Nội hàm của các khái niệm như năng lực giao tiếp, văn bản và đọc 

hiểu văn bản,… là cơ sở quan trọng để luận án đề xuất hệ thống BTĐH thơ trữ tình. 

- Trọng tâm của luận án là Hệ thống câu hỏi/bài tập đọc hiểu thơ trữ tình. Tuy 

nhiên để xây dựng và vận dụng được hệ thống BT đó cần xác lập được định hướng 

dạy học đọc hiểu thơ trữ tình với hệ thống câu hỏi hướng dẫn khai thác VB. Từ cách 

dạy, cách dạy, cách hướng dẫn đọc hiểu mà đề xuất hệ thống BTĐH thơ trữ tình. Để 

đề xuất cách dạy, cách hướng dẫn đọc hiểu thơ trữ tình cần dựa vào một số cơ sở lý 

luận văn học liên quan như lý thuyết tiếp nhận, lý thuyết ứng đáp và đặc điểm thơ trữ 

tình. Chúng tôi coi đây là 3 vấn đề lý luận quan trọng có liên quan đến việc dạy học 

thơ trữ tình và rèn luyệnnăng lực đọc hiểu VB thơ trữ tình. Luận án cũng chỉ lựa chọn 

một số điểm liên quan và chi phối tới cách đọc, phương pháp và hiệu quả đọc hiểu. 

Dựa vào đó để đề xuất mô hình câu hỏi, BT dạy học đọc hiểu và rèn luyện năng lực 

đọc hiểu thơ trữ tình qua hệ thống BT. 

- Trong chương này, chúng tôi cũng trình bày kết quả khảo sát thực tiễn dạy học 

đọc hiểu thơ trữ tình trên 2 bình diện: hệ thống câu hỏi, BT trong SGK và SGV, SBT 

hiện hành và kết quả kháo sát dạy học đọc hiểu thơ trữ tình qua phỏng vấn, phiếu 

điều tra, đề kiểm tra đối tượng GV và HS để có cơ sở thực tiễn đề xuất hệ thống 

BTĐH.  

Xuất phát từ các nội dung lớn đã nêu khái quát, chúng tôi cho đó là cơ sở lý 

luận và thực tiễn quan trọng nhất để đề xuất mô hình dạy học đọc hiểu và hệ thống 

BTĐH.  

CHƯƠNG 2 

HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂNNĂNG LỰC ĐỌC HIỂU THƠ TRỮ TÌNH 

CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
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2.1. Bài tập và vai trò của bài tập trong phát triển năng lực đọc hiểu 

2.1.1. Bài tập và phân loại bài tập 

 Bài tập là gì? Như trên đã nêu, BT ở đây hiểu theo nghĩa rộng. Đó là một hệ 

thống các vấn đề mà người ta dùng để tập dượt, để khám phá, để ôn luyện, để kiểm 

tra kiến thức, khả năng thực hành, trình độ và năng lực đối với đối tượng cần khảo sát 

và rèn luyện. Bài tập có thể đưa ra dưới hình thức một nhiệm vụ, một đề nghị, một 

yêu cầu hay một câu hỏi.Để ngắn gọn, chúng tôi chỉ dùng thuật ngữ bài tập (BT) 

 Trong dạy học, BT là một thành phần hết sức quan trọng và không thể thiếu. Dù 

là mô hình giáo dục truyền thống hay hiện đại, tập trung hay phổ thông, định hướng 

kiến thức hay là định hướng năng lực, dù là quan niệm và triết lý giáo dục gì đi nữa thì 

bên cạnh phần học tập lý thuyết nhất định đều có phần thực hành. 

Đối với giáo viên, BTlà yếu tố điều khiển quá trình giáo dục. Đối với học sinh, 

bài tập là một nhiệm vụ cần thực hiện, là một phần nội dung học tập. Các BTcó nhiều 

hình thức khác nhau, có thể là BTmiệng, BTviết, BTngắn hạn hay dài hạn, BTtheo 

nhóm hay cá nhân, BTtrắc nghiệm đóng hay tự luận mở, BTthuyết trình... Những yêu 

cầu chung đối với các BTlà: 

- Bài tập phải được trình bày rõ ràng, chân phương, không được hiểu theo 

nhiều nghĩa do dùng từ gây nhầm lẫn. 

- Bài tập lại được xây dựng sao cho có ít nhất một lời giải. 

- Với những dữ kiện cho trước, học sinh có thể tự lực giải được. 

- Bài tập đảm bảo rằng học sinh không thể giải qua đoán mò được. 

Theo chức năng lý luận dạy học, BTcó thể bao gồm: BTkhi học và BTđánh giá 

(thi, kiểm tra): 

Bài tập khi học: Bao gồm các BTdùng trong bài học để lĩnh hội tri thức mới, 

chẳng hạn các BTvề một tình huống mới, giải quyết BTnày để rút ra tri thức mới, 

hoặc các BTđể luyện tập, củng cố, vận dụng kiến thức đã học. 

Bài tập đánh giá: Là các đề kiểm tra ở lớp do giáo viên ra hay các đề tập trung  

trên diện rộng kiểm tra chất lượng, so sánh; bài thi tốt nghiệp, thi tuyển. 

Thực tế hiện nay, các bài tập chủ yếu là các bài luyện tập và bài thi, kiểm tra. 

Bài tập khi học, lĩnh hội tri thức mới ít được quan tâm. Tuy nhiên, bài tập học tập 

dưới dạng học khám phá có thể giúp học sinh nhiều hơn trong làm quen với việc tự 

lực tìm tòi và mở rộng tri thức. 
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Theo dạng của câu trả lời của bài tập “mở” hay “đóng”, có các dạng bài tập sau: 

Bài tập đóng: Là các bài tập thường câu trả lời chỉ đơn nhất, nhiều trường hợp 

người học không cần tự trình bày mà chỉ suy nghĩa để lựa chọn từ những câu trả lời cho 

trước. Như vậy trong loại bài tập này, giáo viên đã biết câu trả lời, học sinh được cho 

trước các phương án có thể lựa chọn. 

Bài tập mở: Là những BT mà không có lời giải cố định đối với cả GV và HS 

(người ra đề và người làm bài); có nghĩa là kết quả BT là “mở”. Chẳng hạn GV đưa 

ra một chủ đề, một vấn đề hoặc một tài liệu, HS cần tự bình luận, thảo luận về đề tài 

đó. Các đề bài bình luận văn học không yêu cầu học theo mẫu, HS tự trình bày ý kiến 

theo cách hiểu và lập luận của mình là các ví dụ điển hình về BT mở. 

Bài tập mở được đặc trưng bởi sự trả lời tự do của các nhân và không có một lời 

giải cố định, cho phép các cách tiếp cận khác nhau và dành không gian cho sự tự quyết 

định của người học. Nó được sử dụng trong việc luyện tập hoặc kiểm tra năng lực vận 

dụng tri thức từ các lĩnh vực khác nhau để giải quyết các vấn đề. Tính độc lập và sáng 

tạo của học sinh được chú trọng trong việc làm dạng bài tập này. Tuy nhiên, bài tập mở 

cũng có những giới hạn như có thể khó khăn trong việc xây dựng các tiêu chí đánh giá 

khách quan, mất nhiều công sức hơn khi xây dựng và đánh giá cũng không phù hợp với 

mọi nội dung dạy học. Trong việc đánh giá bài tập mở, chú trọng việc người làm bài biết 

lập luận thích hợp cho con đường giải quyết hay quan điểm của mình. 

Phân loại BT theo thang nhận thức của Bloom và Niko cũng là một cách.Có 3  

dạng BT chủ yếu:BT nhận biết; BT thông hiểu; BT vận dụng (thấp và cao) 

 2.1.2. Vai trò của bài tập trong việc phát triển năng lực cho học sinh 

Trong dạy học Ngữ văn, có thể nâng cao chất lượng dạy học và phát triển năng 

lực nhận thức của học sinh bằng nhiều biện pháp, phương pháp khác nhau. Luyện tập 

bằng hệ thống BT Ngữ văn có vai trò và tác dụng rất lớn trong việc giáo dục, rèn 

luyện và phát triển năng lực học sinh. Vì HS phải thực hiện, phải làm. Đó cũng là  

thước đo trình độ nắm vững kiến thức và kỹ năng Ngữ văn của học sinh. 

Đi sâu tìm hiểu về hướng nghiên cứu BT, xây dựng và sử dụng BTtrong dạy 

học, chúng tôi nhận thấy BTđóng vai trò đặc biệt và cực kì quan trọng đối với hiệu 

quả học tập của học sinh.  

Các tác giả như B. P. Exipov, M. A. Danilov đều khẳng định vai trò và hiệu 

năng tích cực của BTtrong quá trình dạy học. Các tác giả này cho rằng BTlà một mắc 
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xích quan trọng trong tiến trình dạy học, và đặc biệt quan trọng trong quá trình tái 

thực hành độc lập ở người học. BTgiữ vai trò rất quan trọng, nó vừa là mục đích, vừa 

là nội dung, lại vừa là phương pháp dạy học hiệu quả. Nó cung cấp cho HS cả kiến 

thức, con đường giành lấy kiến thức, và cả niềm vui sướng của sự phát hiện - tìm ra 

đáp số - một trạng thái hưng phấn - hứng thú nhận thức - một yếu tố tâm lý góp phần 

quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của hoạt động thực tiễn của con người, điều 

này được đặc biệt chú ý trong nhà trường của các nước phát triển. 

G. D. Sharma lại cho rằng, GV có thể hướng dẫn cho HS phương hướng tự 

học, tự nghiên cứu bằng nhiều hình thức khác nhau. Ông cho rằng dù hình thức dạy 

học có linh hoạt và biến hóa đến đâu đi nữa thì việc xây dựng và sử dụng hệ thống 

BT vẫn đóng vai trò quan trọng nhất. 

L. X. Vygotxky cũng cho rằng tại mỗi thời điểm trong sự phát triển của trẻ em 

đều có hai trình độ: mức phát triển hiện tại và vùng phát triển gần nhất. Chúng ta có 

thể nhận thấy hai trình độ trong quá trình giải quyết các nhiệm vụ học tập của HS với 

hai mức độ khác. Mức độ thứ nhất là ở những BTmà HS có thể độc lập giải quyết 

chúng một cách triệt để. Mức độ thứ hai là lúc HS giải quyết các BTđó và cần có sự 

hướng dẫn của người lớn hoặc GV. Do đó, BTcó vai trò là giúp mở rộng vùng phát 

triển gần nhất cũng như củng cố lại mức phát triển hiện tại của HS. 

 N. A. Rubakin, R. Retzke lại đánh giá cao vai trò của bài tập nhận thức đối với  

hoạt động tự học của HS. Theo họ, việc giải quyết những BTnhận thức không chỉ 

giúp HS khắc sâu thêm kiến thức cũ, mà nó còn là con đường giúp HS hình thành 

kiến thức mới từ những kiến thức đã học. Như vậy, vai trò của BTnhận thức đối với 

quá trình học tập là giúp HS tự mình chiếm lĩnh các kiến thức mới. 

 Các nhà nghiên cứu như R. J. Marzano cho rằng, việc thực hiện những BTlý 

thuyết lẫn BTthực hành đều tạo cho học sinh những cơ hội để đào sâu hơn kiến thức và 

luyện tập thành thục những kĩ năng liên quan đến bài học đã được giới thiệu trước đó. 

 Tóm lại, vai trò của bài tập đối với quá trình học tập của học sinh là không có 

gì chối cãi. Nhìn về bản chất của việc thực hiện bài tập, không khó để nhận ra việc 

thực hiện bài tập được xây dựng trên cơ chế phản xạ có điều kiện trong tâm lý học 

của Paplov, hoặc mô hình kích thích – phản ứng trong tâm lý học giáo dục của thuyết 

hành vi với quan niệm rằng: quá trình học tập là quá trình thay đổi hành vi. 
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 Tuy có sự diễn giải khác nhau cũng như sự đa dạng của ý tưởng, song nhìn 

chung, các nhà nghiên cứu giáo dục cho rằng vai trò và hiệu năng của bài tập đối với 

quá trình học tập của học sinh ở cả 2 phương diện: hình thành và phát triển, củng cố 

và nâng cao, tái hiện và sáng tạo, thông hiểu và vận dụng, ôn tập và phát hiện, bị 

động và chủ động, kiến thức căn nền và ý tưởng có tính bản sắc… 

 Như đã nói, vai trò của bài tập đối với việc học tập của học sinh là hết sức 

quan trọng. Cho nên, giáo viên cần phải có sự đầu tư, nghiên cứu kỹ lưỡng và khoa 

học khi định hướng yêu cầu, xây dựng chi tiết và cụ thể hóa hệ thống bài tập cho học 

sinh. Mặc dù, xây dựng bài tập quan trọng nhất nhưng vẫn còn một yếu tố quan trọng 

không kém, đó là việc sử dụng bài tập. Bởi lẽ, không phải một bài tập “hay” thì luôn 

có tác dụng tích cực và có hiệu ứng cao. Vấn đề còn lại phụ thuộc vào “người sử 

dụng” nó, phải biết trao đúng đối tượng, phải biết cách khai thác triệt để mọi khía 

cạnh có thể có của vấn để, để học sinh tự tìm ra lời giải. Lúc đó, bài tập mới thực sự 

có ý nghĩa, nói như ngôn ngữ của toán học, không phải chỉ dạy giải bài toán, mà còn 

phải dạy cách giải bài toán. 

2.1.3.Quan niệm về bài tập hình thành và bài tập phát triển 

Xét về mục tiêu, yêu cầu của dạy học nhằm tạo ra năng lực, cần phân biệt và 

chú ý đến mối quan hệ giữa yêu cầu hình thành và phát triển. Hình thành chỉ là bước 

đầu ứng với biết, hiểu, làm theo; còn phát triển là bước tiếp theo, đòi hỏi cao hơn, 

yêu cầu người học tự làm, vận dụng cái đã biết, đã hiểu vào một tình huống mới để 

giải quyết vấn đề, tức là có năng lực. Với đọc hiểu, hình thành chỉ mới dừng lại việc 

giúp HS biết và hiểu cách đọc một VB cụ thể nào đó trong SGK; cònphát triển có 

nhiệm vụ giúp HS biết đọc độc lập, tự đọc trong các tình huống khác nhau.  

Như đã nêu trong phần mở đầu, CT và SGK Ngữ văn hiện hành vấn đề đọc 

hiểu văn bản nói chung và thơ trữ tình nói riêng mới chỉ dừng lại bước hình thành, 

chưa phát triển thành một năng lực đọc hiểu để có thể giúp HS tự mình đọc hiểu, 

đánh giá và thẩm định được cái hay, cái đẹp và ý nghĩa, giá trị của các bài thơ trữ tình 

nhất là những bài chưa được học; tức là có năng lực đọc độc lập (independent 

reading), một năng lực rất quan trọng cần có để mỗi người có thể “học suốt đời”. 

Chính vì thế cần xác lập một quan niệm tương đối rõ về 2 loại bài tập này trước khi 

đề xuất hệ thống bài tập nhằm phát triển năng lực đọc hiểu thơ trữ tình.  
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Nhìn một cách khái quát, để tạo ra bất kỳ một năng lực nào cũng phải theo một 

quy trình rèn luyện với 2 giai đoạn chính: i) hình thành và ii) phát triển. Tương ứng 

với 2 giai đoạn ấy là 2 yêu cầu về mức độ: thấp và cao; bắt chước/ làm theo và vận 

dụng sáng tạo; kỹ năng (biết làm) và kỹ xảo (làm thành thạo, thuần tục). Với năng lực 

đọc hiểu mức độ nhận biết được cách đọc hiểu qua mẫu học trên lớp là mục tiêu của 

giai đoạn hình thành; còn giai đoạn phát triển đòi hỏi phải vận dụng cách đọc hiểu 

ấyvới những yêu cầu cao hơn, vào “tình huống mới” với “vật liệu mới”; tự mình có 

thể đọc hiểu VB một cách độc lập, sáng tạo, không có hướng dẫn, chỉ bảo của GV.  

Trong luận án này, sau khi tham khảo nhiều tài liệu trong và ngoài nước, chúng tôi sử 

dụng hai khái niệm bài tập hình thành và bài tập phát triển theo một số nội dung và 

cách hiểu như sau: 

2.1.3.1. Bài tập hình thành 

 Bài tập hình thành tập trung làm rõ câu hỏi : Nó là cái gì? Trong phạm vi dạy 

học Ngữ văn câu hỏi ấy là: Thế nào là đọc hiểu VB?  hay Đọc hiểu VB là gì? Thế nào 

là đọc hiểu thơ trữ tình ? Loại BTnày chủ yếu thông qua các bài học chính thức trong 

SGK Ngữ văn và được thực hiện trên lớp. Cụ thể thông qua các bài thơ trữ tình được 

quy định trong CT và có mặt trong SGK, GV tổ chức cho HS tìm hiểu để cùng một lúc 

đạt 2 mục tiêu: i) thấy cái hay cái đẹp cụ thể của bài thơ và ii) biết cách đọc hiểu một 

bài thơ, qua đó mà biết đọc hiểu thơ là gì? Như thế dạng BTnày ở mức độ cơ bản nhất 

đối với sự lĩnh hội của người học, đối với dạng này những câu hỏi hay BTchỉ mang 

tính kiểm tra mức độ nhận biết kiến thức ở góc độ chung và có giá trị ứng dụng chưa 

cao. Nếu được phân chia theo chuẩn đánh giá phát triển năng lực thì dạng BTnày nằm 

ở mức độ “BTnhận biết” và “BTthông hiểu”. Với việc đọc hiểu một tác phẩm văn học 

thì vấn đề hình thành tri thức ban đầu rất quan trọng, nó không chỉ định dạng được 

những vấn đề cần giải quyết tiếp theo mà nó còn là công cụ hay “tri thức nền” để tạo 

tiền đề cho sự am hiểu những tri thức sau đó. BThình thành đúng như tên gọi của nó, 

đó chính là sự khởi đầu cho những hệ thống giải quyết vấn đề tiếp theo mà người học 

cần thực hiện để hiểu sâu hơn VB. 

Dạng BThình thành gắn liền với những chuỗi từ dùng để hỏi trực tiếp như: 

“Hãy cho biết...”; “Là gì...?”; “Như thế nào...?”. Người học sẽ nhanh chóng xác định 

được câu trả lời vì đó là dạng câu hỏi yêu cầu đơn giản ở mức “nêu lại”, nói như vậy 

không phải mâu thuẫn với luận giải quan trọng ở trên mà để thấy được mức độ của 
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dạng bài tập hình thành, là kiểu BTdễ dàng hình thành và định hướng năng lực cho 

người học. 

2.1.3.2. Bài tập phát triển 

Trong luyện tập đọc hiểu VB nói chung và với đọc hiểu thơ trữ tình nói riêng 

nếu chỉ dừng lại bước hình thành thì chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển năng lực. 

Năng lực đọc hiểu đòi hỏi người đọc phải biết vận dụng ở nhiều mức độ khác nhau để 

thực hành những điều biết và hiểu của bước hình thành với những yêu cầu cao hơn  

hoặc vận dụng trong một bối cảnh mới, với một chất liệu mới. Rõ ràng loạiBT này sẽ 

khó hơn BThình thành, đòi hỏi HS phải suy nghĩ và sáng tạo, phải gắng sức hơn. Đây 

cũng là yêu cầu chú ý tới “vùng phát triển gần nhất” mà Vygotxki đã khuyến cáo. 

Trong một số SGK của Australia thường có mục BT“Over to you” (quá sức bạn, tạm 

dịch BT nâng cao) là vì thế.  

Bài tâp phát triển là mức độ cao hơn dạng BThình thành năng lực, nó không 

chỉ dừng lại ở mức tái tạo và hình thành tri thức để tạo nền tảng mà còn giúp người 

học phát triển những hệ thống năng lực tiếp theo thông qua việc đọc hiểu văn bản. 

Như vậy dạng BT phát triển thường gắn với yêu cầu liên hệ, so sánh, đánh giá và cao 

hơn nữa là biết vận dụng vào bối cảnh mới.Tuy nhiên mức độ vận dụng để phát triển 

năng lực cho người học lại có nhiều mức độ phát triển khác nhau trong cùng một hệ 

thống BT. Với BT phát triển năng lực, các dạng BTsẽ chia ra nhiều hệ thống khác 

nhau, GV sẽ căn cứ vào khả năng, mục tiêu học tập để lựa chọn sao cho thích hợp. 

Có thể nói điểm khác biệt nhất giữa BT hình thành và BT phát triển là BT hình 

thànhchỉ mới dừng lại yêu cầu nhận biết, lý giải về một VB thơ trữ tình; còn BT phát 

triển tập trung vào yêu cầu cao hơn chỉ ra mối liên hệ giữa hình thức và nội dung; biết 

liên hệ, so sánh và đánh giá giá trị nội dung và hình thức của VBvà đặc biệt là biết vận 

dụng những gì đã hiểu và biết vào một bối cảnh mới;tức là có khả năng đọc độc lậpvới 

một VB mới (ví dụ bài thơ chưa học). 

Như thế rõ ràng cả hai dạng bài tập này có mối quan hệ mật thiết, hữu cơ trong 

việc cùng giải quyết một vấn đề của đọc hiểu văn bản. Ngay trong việc dạy học các 

bài thơ trữ tình có trong SGK đã phải kết hợp cả 2 loại BT hình thành (nhận biết, lí 

giải) và BT phát triển (liên hệ, so sánh, vận dụng, đánh giá). Điều quan trọng và cần 

thiết ở đây  chính là GV cần hiểu được bản chất và yêu cầu của từng loại BT để 

hướng dẫn, tổ chức cho HS thực hiện chúng một cách linh hoạt, đan xen trong quá 
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trình đọc hiểu một VB thơ trữ tình. Việc yêu cầu vận dụng vào một ngữ liệu mới chỉ 

là để đánh giá năng lực đọc hiểu thực sự còn trong quá trình đọc hiểu ấy, HS vẫn phải 

thực hiện cả 2 loại BT (hình thành và phát triển). 

Nhìn từ quan niệm trên, có thể thấy hệ thống BTđọc hiểu trong SGK Ngữ văn 

hiện hành có nhiều bất cập mà chúng tôi đã nêu ở trên. 

2.2. Định hướng xây dựng hệ thống bài tập đọc hiểu thơ trữ tình 

2.2.1. Hướng tới mục tiêu của môn Ngữ Văn 

Dạy học nói chung và dạy học Ngữ văn nói riêng phải hướng tới những mục 

tiêu đã định. Với bộ môn Ngữ văn có thể nói việc trang bị những kiến thức phổ thông, 

cơ bản, hiện đại, có tính hệ thống về ngôn ngữ và văn học trọng tâm là tiếng Việt và 

văn học Việt Nam phù hợp với trình độ phát triển của lứa tuổi và yêu cầu đào tạo nhân 

lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là một mục tiêu cần chú ý. 

Song với định hướng phát triển năng lực thì mục tiêu“Hình thành và phát triển ở học 

sinh các năng lực sử dụng tiếng Việt, tiếp nhận văn bản, cảm thụ thẩm mỹ, phương 

pháp học tập tư duy, đặc biệt là phương pháp tự học, năng lực ứng dụng những điều 

đã học vào cuộc sống” cần được coi trọng hơn. Qua tiếp nhận và tạo lập văn bản mà 

bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm và nhân cách cao đẹp cho HS.  

Bên cạnh mục tiêu chung, cần chú ý đến mục tiêu môn học này được cụ thể 

hóa ở từng cấp học, lớp học. Chẳng hạn, với cấp THPT: “Mục tiêu trực tiếp, chủ yếu 

của môn Ngữ văn THPT là hình thành và rèn luyện cho học sinh năng lực đọc  hiểu 

cũng như tạo lập các loại văn bản. Chính vì thế, chương trình được tạo dựng theo hai 

trục tích hợp: đọc văn và làm văn.” [99,67]. HS không chỉ được rèn luyện năng lực 

phân tích, cảm thụ tác phẩm nghệ thuật, mà còn biết vận dụng kiến thức đã học vào 

cuộc sống. Phân môn Làm văn có chức năng rèn luyện kỹ năng viết văn bản. Ban đầu 

các đề thi chỉ yêu cầu làm nghị luận văn học, càng về sau, nghị luận xã hội càng được 

chú trọng. Nghĩa là việc dạy học Ngữ văn ngày càng xích lại gần đời sống. Còn chức 

năng của phân môn Tiếng Việt là: Thứ nhất, hình thành và rèn luyện cho học sinh 

năng lực sử dụng thành thạo tiếng mẹ đẻ với bốn kỹ năng cơ bản: đọc, viết, nghe, nói, 

qua đó mà rèn luyện tư duy. Thứ hai, giúp các em có những hiểu biết nhất định về hệ 

thống tri thức tiếng Việt và ngôn ngữ để sử dụng tiếng mẹ đẻ một cách thành thạo, có 

ý thức. Thứ ba, giúp học sinh biết yêu quý tiếng Việt, có ý thức giữ gìn, bảo vệ và 

phát triển tiếng Việt; góp phần hình thành nhân cách và bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm. 
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Như vậy với yêu cầu mới, mục tiêu phát triển năng lực giao tiếp - một trong 

những năng lực chung/ cốt lõi (key competence) là mục tiêu hết sức quan trọng mà 

CTGD PT nước nào cũng nhấn mạnh.Với Việt Nam mục tiêu của môn Ngữ văn không 

thể không chú ý tới mục tiêu này, trong đó đọc hiểu là một năng lực bộ phận quan 

trọng. Vì thế trong dạy học đọc hiểu, khi xây dựng hệ thống BT phải quán triệt mục 

tiêu phát triển năng lực đọc hiểu nói chung và năng lực đọchiểu thơ trữ tình nói riêng.  

2.2.2. Tạo điều kiện phát huy vai trò chủ thể của HS 

Trong định hướng của quan niệm giáo dục hiện đại, khi nói HS là chủ thể,là 

trung tâm của quá trình học tập lànhằm nhấn mạnh vai trò chủ thể của người học. HS 

vừa là đối tượng của giáo dục cũng chính là mục đích của quá trình dạy học, là 

phương tiện, là con đường đạt đến hiệu quả sư phạm. Quá trình tiếp nhận văn học nói 

chung và tri thức đọc hiểu nói riêng là một quá trình vận động bên trong của bản thân 

chủ thể tự nhận thức, tự phát triển, trong quá trình đó HS có vai trò là một chủ thể, 

một cá thể tiếp nhận sáng tạo. Không có những HS trừu tượng, mơ hồ mà là những cá 

thể thực thụ, một đối tượng tiếp nhận văn học. 

Về phía giáo viên trước mắt mình là con số không ít cá thể HS với thế giới tâm 

hồn, với những thói quen thẫm mỹ,… rất khác nhau. Cái khó khăn, phức tạp đầu tiên 

trong việc phát huy tính vai trò chủ thể của HS trong giờ văn học chính là ở chỗ đó. 

Giáo viên phải thực sự là người có năng lực truyền đạt, bên cạnh đó còn phải thực sự 

hiểu HS để có những cách truyền đạt phù hợp. Từ đây đặt ra vấn đề, trong quá trình 

giảng dạy làm sao người giáo viên có thể cùng với HS để tạo thành một chỉnh thể, 

gắn kết, phối hợp với nhau?. Qua loại hình mới này, khi áp dụng loại hình này cho 

từng HS, người giáo viên có thể tổ chức hoạt động, thông qua đó có thể nắm được 

năng lực của HS, để có cách dạy phù hợp. 

Trong trường hợp này, đánh giá cả sự quan trọng của giáo viên lẫn HS. Học 

sinh thành chủ thể tiếp nhận, còn GV trở thành người hướng dẫn tổ chức. Nhà giáo 

dục J. Deway đã từng nói “học sinh là mặt trời xung quanh châu tuần mọi phương 

diện giáo dục” [10,14] quan điểm này quá coi trọng vai trò sáng tạo của người học, 

điều này nhiều khi dẫn đến quan niệm cực đoan khi đánh giá vai trò người GV là quá 

thấp. Nền giáo dục hiện đại là nền giáo dục coi HS là trung tâm, là chủ thể sáng tạo, 

nhưng cũng cần phải đánh giá đúng vai trò của người GV trong việc tổ chức, truyền 

đạt cách học cùng các hoạt động trong lớp học. Như quan điểm của Phan Trọng Luận 
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“ Giáo viên là nhạc trưởng điều khiển mọi nhạc công sử dụng hài hòa nhạc cụ của 

mình” [54,20]. 

 Về khái niệm"độc lập": "Độc lập" có nghĩa là: "Tự mình tồn tại độc lập, hoạt 

động, không nương tựa hoặc phụ thuộc vào ai, vào cái gì khác". Hiểu theo nghĩa này 

thì độc lập trong tiếp nhận văn học là tự mình có thể phân tích, khám phá TPVH 

không có sự giúp đỡ của người khác. Như thế, cần hiểu "năng lực tiếp nhận độc lập" 

như một sản phẩm đã hoàn thiện của một quá trình có tính tự mình và cũng phải hiểu 

"năng lực tiếp nhận độc lập" ấy trong mối quan hệ với tính tích cực, tự giác, tính chủ 

động, sáng tạo trong lĩnh hội một TPVH[91,33] 

Tính độc lập nhận thức thể hiện ở chỗ người học tự giác định hướng công việc, 

hoàn thành công việc đó bằng chính sức lực của mình. Người học tự phát hiện ra vấn 

đề, tự giải quyết được vấn đề, có kỹ năng tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động nhận 

thức của mình trong quá trình lĩnh hội và vận dụng tri thức theo mục đích dạy học 

nhất định. Xét về nghĩa rộng, tính độc lập nhận thức là sự sẵn sàng về mặt tâm lý 

cho sự tự học. Đó là các biểu hiệný thức được nhu cầu học tập của mình, yêu 

cầu của xã hội, của tập thể hoặc nhiệm vụ do người khác đề ra đối với việc học 

tập của mình; ý thức được mục đích học tập và thực hiện được mục đích đó sẽ 

làm thoả mãn nhu cầu nhận thức của mình; suy nghĩ kỹ, đánh giá đúng những 

kiến thức, kinh nghiệm đã tích luỹ được có liên quan tới việc giải quyết nhiệm 

vụ và yêu cầu học tập; dự đoán trước diễn biến những quá trình trí tuệ, cảm 

xúc, động cơ, ý chí của mình, đánh giá đúng mối tương quan giữa khả năng, 

nguyện vọng và sự cần thiết phải đạt được kết quả học tập nhất định; động viên 

mọi sức lực phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ đòi hỏi.  

Với luận án này, chủ thể tiếp nhận là đối tượng HS THPT, với môi trường tiếp 

nhận trong nhà trường, dưới sự tổ chức, điều khiển của GV, luận án quan niệm tính 

độc lập tiếp nhận của HS gắn bó hữu cơ với sự nỗ lực giảng dạy của GV. Tức là độc 

lập trong sự hướng dẫn, độc lập trong quá trình rèn luyện. Độc lập tiếp nhận như là 

cái đích đặt ra để HS hướng tới trong quá trình tự học, tự rèn luyện.   

Từ ý nghĩa "rèn luyện" như trên, luận án đã xây dựng một hệ thống BT mang 

tính nhận thức, thực hành. Hệ thống BT này sẽ là công cụ, là phương tiện rèn luyện cho 

HS năng lực tiếp nhận TPVH chủ động và sáng tạo.  
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Đặt ra vấn đề rèn luyện cho HS năng lực tự mình cảm nhận TPVH là hết sức 

quan trọng. Bởi nếu chưa có ý thức, chưa có khả năng tự mình khám phá, giải mã một 

TPVH thì HS chưa có khả năng sáng tạo, chuyển hoá, tiếp nhận đúng một TPVH, nhất là 

TPVH ngoài chương trình. 

Phát huy vai trò chủ thể tích cực thông qua việc phát huy năng lực chủ thể tượng 

là một phương pháp đổi mới trong dạy học hiện nay. Vậy nên, muốn việc dạy và học 

nâng cao được chất lượng, mang lại hiệu quả thực sự trong giáo dục, giáo viên phải biết 

phát huy hết tiềm lực của học sinh: Tích cực, chủ động, sáng tạo. 

2.2.3. Biên soạn theo tinh thần tích hợp 

Dạy học tích hợp, liên môn xuất phát từ yêu cầu của mục tiêu dạy học phát triển 

năng lực học sinh, đòi hỏi phải tăng cường yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức vào giải 

quyết những vấn đề thực tiễn.Khi giải quyết một vấn đề trong thực tiễn, bao gồm cả tự 

nhiên và xã hội, đòi hỏi học sinh phải vận dụng kiến thức tổng hợp, liên quan đến nhiều 

môn học. Vì vậy, dạy học cần phải tăng cường theo hướng tích hợp, liên môn.  

Do đặc thù riêng của môn học, việc tích hợp trong giờ học Ngữ văn là hoạt động 

phức hợp đòi hỏi sự tích hợp các kĩ năng, năng lực liên môn để giải quyết nội dung gắn 

với thực tiễn.Đó có thể là sự tích hợp tri thức, kĩ năng tiếng Việt và Làm văn để giúp HS 

thực sự cảm được cái hay, cái đẹp, sự tinh tế, độc đáo của tiếng mẹ đẻ, bồi dưỡng cho 

HS năng lực sử dụng tiếng Việt đúng và hay; chú trọng rèn luyện cho HS cách diễn đạt 

giản dị, trong sáng, chính xác, lập luận chặt chẽ, có suy nghĩ độc lập. 

Đó cũng có thể là sự tích hợp những hiểu biết về lịch sử, văn hóa, xã hội, đạo đức,  

lối sống để đánh giá, lý giải một hiện tượng văn học, một chi tiết nghệ thuật hay để đề 

xuất một thái độ, một quan điểm sống... 

Như vậy có thể thấy, phạm vi tích hợp trong giờ dạy Ngữ văn rất phong phú: Có 

thể tích hợp nội môn (giữa ba phân môn Văn –Tiếng Việt – Làm văn hay giữa những bài 

học có cùng chủ đề);có thể tích hợp liên môn như: tích hợp Văn – Lịch sử (Tích hợp mở 

rộng theo hướng vận dụng những kiến thức về hoàn cảnh lịch sử của từng thời kỳ, về 

nhân vật lịch sử. . . để lý giải và khai thác giá trị, thành công cũng như hạn chế của tác 

phẩm). Tích hợp Văn – Địa lý (Tích hợp mở rộng theo hướng vận dụng kiến thức hiểu 

biết về các địa danh để lý giải rõ một số chi tiết hình ảnh nghệ thuật ); Tích hợp Văn – 

Âm nhạc (hát, ngâm thơ, diễn kịch); Tích hợp Văn – Mỹ thuật (Khi dạy học một tác 

phẩm văn chương GV có thể cho học sinh vẽ tranh minh họa…) 
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Việc tích hợp kiến thức Văn - Tiếng Việt (qua các câu hỏi phát hiện, giải nghĩa, 

phân tích ý nghĩa của việc sử dụng từ ngữ), Văn - Làm văn (qua dạng câu hỏi tóm tắt văn 

bản, nêu suy nghĩ củabản thân về một vấn đề đặt ra từ tác phẩm…) Văn - Lịch sử (Vận 

dụng hiểu biết vì lịch sử để lý giải một hiện tượng…), Văn - Địa lý, Văn - Giáo dục công 

dân…được thể hiện rõ qua hoạt động này… 

Như vậy, trong môn Ngữ văn nói chung và những phân môn khác nhau của môn  

Ngữ văn nói riêng thì yêu cầu tích hợp vẫn là một yêu cầu cần thiết và quan trọng trong 

phương pháp đổi mới phương pháp dạy học. Chính vì vậy khi xây dựng hệ thống bài tập 

phát triển năng lực đọc hiểu cho HS chúng ta cần chú ý để kết hợp những kiến thức liên 

môn và liên phân môn vào trong hệ thống bài tập đó. 

2.2.4. Bám sát đặc trưng thể loại của từng văn bản 

Đối với từng thể loại khác nhau trong phân môn đọc hiểu GV cần xây dựng hệ  

thống bài tập phát triển năng lực phù hợp với yêu cầu và đặc trưng của từng thể loại. 

Tác dụng của việc xác định thể loại và tìm hiểu đặc trưng thể loại của TPVH 

trong việc làm rõ hướng đi của bài học. Văn học chỉ tồn tại trong đời sống dưới dạng 

tác phẩm cụ thể thuộc một thể loại cụ thể. Thể loại văn học là sự thể hiện một cách tiếp 

cận đời sống, chiếm lĩnh hiện thực đời sống của nhà văn, thể hiện nguyên tắc xây dựng 

thế giới nghệ thuật tác phẩm và cũng quy định cách thức giao tiếp nhất định giữa bạn đọc 

với tác phẩm. "Giao tiếp" với một tác phẩm trữ tình ắt hẳn phải khác "giao tiếp" với tác 

phẩm tự sự. Giảng thơ hiện đại cũng phải khác với giảng ca dao. 

 Tiếp cận và dạy học TPVH theo đặc trưng loại thể góp phần khám phá giá trị 

khách quan tương đối ổn định của tác phẩm, định hướng người đọc tìm hiểu vào chiều 

sâu tác phẩm, đảm bảo đặc trưng môn văn trong nhà trường, thống nhất với ý đồ sáng tác 

của nhà văn, đưa sự cảm, hiểu TPVH ở bạn đọc gần với chuẩn mực thẩm mỹ trong sự 

chiếm lĩnh hiện thực cuộc sống của nhà văn. 

 Dù cho hiện thực cuộc sống có muôn màu muôn vẻ, các sáng tác nghệ thuật 

của các nhà văn có đa dạng, phong phú bao nhiêu thì giữa chúng vẫn có tính ổn định 

để hình thành và làm nên các "loại" khác nhau. Chính sự ổn định trong "loại" này là 

cơ sở cho việc hướng dẫn HS tiếp nhận TPVH bắt đầu từ đặc trưng thể loại. Tất nhiên 

trong mỗi "loại" sẽ nảy sinh ra các "thể" khác nhau và mỗi "thể" cũng có những 

nguyên tắc khám phá riêng. 

 Trong tiếp nhận văn học cũng vậy, HS chỉ có thể được nghe giảng một số tác 
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phẩm trong thời gian được học ở nhà trường PT. Dựa vào tính ổn định của phương 

thức sáng tác, dựa vào cách phân chia loại thể dù là tương đối của các TPVH, GV 

phải xác định được cách thứcdạy một TPVH cụ thể thuộc một thể loại cụ thể để từ đó 

HS có được một cách thức học theo đặc trưng loại thể đó có hiệu quả.  

 Đã có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề tiếp cận TPVH theo đặc trưng 

loại thể. Các công trình đó đã chỉ ra và định hướng cho GV đứng lớp nên từ sự hiểu 

biết về loại thể để tìm ra cách hướng dẫn HS đọc - hiểu văn bản văn học hợp lý nhất. 

Điều mà luận án quan tâm ở đây là phải làm thế nào và bằng cách nào để giúp HS 

cùng ý thức được là các em đang được tiếp xúc với một TPVH thuộc một thể loại 

nhất định. Thể loại ấy có những đặc điểm gì? Những đặc điểm ấy giúp được HS 

những gì trong việc giải mã TPVH và HS phải vận dụng các đặc điểm thể loại văn 

học này như thế nào để phân tích, cắt nghĩa TPVH.Từ đó có cách hướng dẫn HS 

đọc hiểu theo thể loại. 

 Thứ nhất: Tìm hiểu chú thích về thể loại trong SGK Ngữ văn: Như đã trình 

bày, với quan điểm dạy đọc - hiểu văn bản theo nhóm thể loại nhằm cung cấp cho HS 

cách thức đọc một TPVH của một thể loại nhất định, các tác giả SGK Ngữ văn đã rất 

chú ý chú thích phần thể loại TPVH. Thông thường, GV giao việc cho HS ở nhà: đọc 

và ghi nhớ phần chú thích trong SGK, đặc biệt là chú thích về thể loại. 

 Thứ hai: Định hướng cho HS hiểu kỹ hơn về đặc trưng thể loại cụ thể:Xác định 

thể loại TPVH trong dạy đọc hiểu văn có vai trò rất quan trọng nên không thể làm 

một cách đại khái, chiếu lệ như lâu nay hầu hết GV vẫn làm. Không nên chỉ định 

nghĩa thể loại của một tác phẩm cụ thể như là một chú thích trong SGK. GV nên dành 

thời gian để giúp HS hiểu rõ hơn về đặc điểm của thể loại TPVH đó. Để làm được 

điều đó giáo viên cần cung cấp một vài thông tin nội dung kiến thức liên quan đến lí 

luận văn học để từ đó HS có thể dễ dàng soi chiếu và hiểu hơn về nội hàm kiến thức 

mà mình đang học nằm ở phần nào với những nội dung là gì, từ đó mới có thể xác 

định được đặc trưng thể loại của từng văn bản. 

 2.2.5. Chú ý phương pháp học, phương pháp đọchiểu thơ trữ tình 

 Trong dạy học theo định hướng phát triển năng lực, nhiệm vụ của GV là biết tổ 

chức cho HS hoạt động học tập, định hướng cho HS cách làm chủ kiến thức, vận dụng 

kiến thức. Chỉ có bằng hoạt động và trong hoạt động, nhận thức của HS mới thực sự 

được nâng cao, phát triển. GV phải biết đặt HS vào vị trí trung tâm, tích cực hoá hoạt 
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động học tập của chúng để tạo ra hiệu quả giáo dục cao nhất. Đây cũng chính là cơ sở, là 

tinh thần chung cần được thấm nhuần và thực hiện khi xây dựng các biện pháp nhằm rèn 

luyện cho HS năng lực độc lập trong tiếp nhận TPVH. 

 Với PPDH mới, nhà trường phải bằng mọi cách thức, mọi con đường, phương 

pháp và phương tiện dạy học để tích cực hoá hoạt động học tập của HS. HS rèn luyện 

cách tự lực giải quyết vấn đề, tự tìm ra cái chưa biết, tự tìm ra chân lý, điều này cũng như 

phương pháp tự học, tự xây dựng định hướng và bằng những kĩ năng vốn có của mình 

HS tích cực hơn trong quá trình thẩm thấu tác phẩm [58,87]. 

Trong dạy học TPVH, muốn rèn luyện năng lực tiếp nhận độc lập cho HS THPT, 

phải coi trọng tính tự lực, tính tích cực, vị trí trung tâm của HS trong giờ học. Dưới sự 

hướng dẫn của GV, HS phải tự mình khám phá ra cái hay, cái đẹp của TPVH. "Hoạt 

động là phương thức tồn tại của cuộc sống của chủ thể" (Liontiev). Góp phần hình thành 

cho HS năng lực tự tiếp nhận TPVH, phải bắt đầu bằng việc hướng dẫn cho HS làm các 

bài tập, các câu hỏi có tính định hướng. HS phải được làm việc thực sự với TPVH, được 

tiếp xúc, được giao lưu với TPVH thì mới có thể nảy sinh ra những tình huống, những 

yêu cầu, những nhiệm vụ cụ thể trong bài học. 

 Trong dạy học văn, rèn luyện cho HS năng lực tự tiếp nhận TPVH,chứ không 

phải tiếp nhận thụ động để làm được điều đó chúng ta cần phải quán triệt thực hiện các 

đặc trưng trên của phương pháp dạy học tích cực hoá hoạt động học tập của HS. Khi đó, 

quá trình tiếp nhận văn học mới bắt đầu, HS không phải chỉ biết ngồi nghe GV trình bày, 

thuyết giảng những vấn đề văn học mà phải tự mình tìm ra, khám phá những điều thú vị 

trong nội dung và hình thức tác phẩm. Chỉ khi đó, kiến thức văn học mới được vận dụng 

trong thực tế và có khả năng phát triển thành kỹ năng, kỹ xảo. Từ đó mới có hy vọng 

năng lực văn được hình thành và phát triển.Một trong những yếu tố đó chính là việc thực 

hiện các bài tập theo định hướng năng lực, để làm được điều đó hệ thống bài tập cũng 

cần phải tuân thủ những qui tắc chung. 

Đầu tiên đó là xây dựng hệ thống bài tập phù hợp với trình độ ở mức hình thành 

tri thức và rèn luyện năng lực đọc, khai thác tác phẩm thơ trữ tình. Dạng bài tập này khá 

phổ thông và HS chỉ cần đọc tác phẩm cùng với một số nội dung cơ bản liên quan thì có 

thể giải quyết nhanh chóng. 

Tiếp theo đó chính là hình thành BT hướng tới việc phát huy ý tưởng sáng tạo của 
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học sinh, BTnào cũng hướng tới người tiếp nhận, song cần có một loại, tập trunghơn vào 

việc khai thác kinh nghiệm, vốn sống, năng lực, trí tuệphân hoá khác nhau của HS. Chính 

loại BT này đã góp phần lớn vào việc rèn luyện cho HS kỹ năng, bản lĩnh tự tin khi tiếp 

nhận một yếu tố văn học, luôn suy nghĩ, liên hệ với bản thân để đưa ra được những ý 

kiến riêng, những suy nghĩ và lý giải riêng của chính mình. Với dạng bài tập ở mức 

này HS có thể tự do khám phá những ý tưởng mới thông qua những cảm nhận riêng 

của mình về tác phẩm. 

2.3. MÔ TẢ HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU 

THƠ TRỮ TÌNH 

Đây chính là đích cần đến của luận án: đề xuất mô hình hệ thống bài tập nhằm  

phát triển năng lực đọc hiểu thơ trữ tình cho HS THPT. Nói đến hệ thống là nói đến 

tính tầng bậc của các dạng, loại, kiểu BT và mối quan hệ, tác động qua lại của chúng. 

Với yêu cầu phát triển năng lực, HS không chỉ dừng ở việc biết và hiểu lý thuyết đọc 

hiểu văn bản thơ trữ tình mà còn phải rèn luyện thông qua một hệ thống BT. Hệ 

thống ấy bao gồm từ các BT rèn luyện đọc hiểu từ các yếu tố hình thức riêng lẻ của 

thơ trữ tình (hình dạng, khổ đoạn; vần nhịp, tu từ, ngôn ngữ, hình ảnh…) đến các bài 

tập đọc hiểu trọn vẹn toàn bộ 1 văn bản hoàn chỉnh. Cũng để phục vụ yêu cầu phát 

triển, hệ thống BT này không chỉ dừng lại các ngữ liệu quen thuộc có trong SGK mà 

còn mở rộng ra các ngữ liệu mới (không có trong SGK), tương đương với các VB đã 

học trong SGK. Với việc phát triển năng lực đọc hiểu 1 văn bản  thơ trữ tình hoàn 

chỉnh, như đã trình bày ở trên, chúng tôi thiết kế theo 3 yêu cầu của năng lực đọc hiểu 

văn bản văn học: i) BT nhận biết nội dung và hình thức bề nổi của văn bản ( BT nhận 

biết); ii) BT hiểu nội dung thông điệp tiềm ẩn (bề sâu) và vai trò của hình thức (BT 

hiểu văn bản)của bài thơ; và iii) BT phản hồi, đánh giá, vận dụng, liên hệ, so sánh, 

đối chiếu văn bản (BT đánh giá văn bản). Ba yêu cầu này tương ứng với 03 yêu cầu 

mà SGK của Australia đã nêu lên là: i) Nói về cái gì ?; ii) Có ý nghĩa thế nào? iii) Tôi 

nghĩ gì về nó? Tương tự SGK của Hoa Kỳ (M.Dougal) mà chúng tôi đã dẫn cũng nêu 

lên ba yêu cầu: i) Hiểu (comprehension); ii) Phân tích văn học (literary analysis ); iii) 

Phê bình văn học (literary criticism). 

Có thể trình bày hệ thống bài tập phát triển năng lực đọc hiểu thơ trữ tình cho 

HS theo sơ đồ sau: 
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Hệ thống bài tập phát triển  

năng lực đọc hiểu thơ trữ tình 

 

A. Bài tập phát triển năng lực đọc 

hiểu với các yếu tốriêng lẻ 

B. Bài tập phát triển năng lực đọc 

hiểu với toàn bộ văn bản 

 

A1H

ình 

dạng, 

khổ 

và 

dòng 

thơ 

 A2Vầ

n  và 

yếu tố 

âm 

thanh 

 A3 

Nhịp 

thơ 

 A4 

Các 

biện 

pháp 

tu từ 

 A5 

Ngôn 

ngữ 

và 

hình 

ảnh 

 A6 

Cái 

tôi 

trữ 

tình 

 B1 

Nhận 

biết 

văn 

bản 

 B2 

Hiểu 

văn 

bản 

 

 B3 

Đánh 

giá 

văn 

bản 

 

 

A1.1 

BT ngữ liệu 

trong SGK 

 A1.2 

BT ngữ 

liệu mới 

 B1.1 

BT ngữ liệu 

trong SGK 

 B1.2 

BT ngữ 

liệu mới 

 

2.3.1. BÀI TẬP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU TỪ CÁC YẾU TỐ RIÊNG LẺ 

 Một bài thơ trữ tình được viết theo một thể thơ cụ thể với một hình thức tương  

ứng.Mỗi thể thơ có một số yếu tố (element) hình thức đặc sắc lựa chọn từ những yếu  

tố hình thức tiêu biểu của thơ ca nói chung. Thông qua các yếu tố ấy, nhà thơ thổ lộ  

nỗi niềm, tâm tư, tình cảm; chuyển tải tư tưởng, nghĩ suy của bản thân trước một đối 

tượng. Việc rèn luyện phát triển năng lực đọc hiểu thơ trữ tình cũng giống như việc 

luyện tập kỹ năng cho bất kỳ một ngành nghề nào đó. Ví dụ để đánh bóng bàn giỏi, 

người ta phải tập dần, tập riêng từng động tác đơn lẻ như phát bóng, tiêu bóng, ve 

bóng,... Phải tập đi tập lại nhiều lần cùng một động tác cho đến khi thật nhuần 

nhuyễn, thành thạo mới vận dụng tổng hợp trong thi đấu với người khác.Để có năng 

lực đọc hiểu toàn bộ bài thơ, trogn quá trình học tập, HScũng cần được rèn luyện đọc 

hiểu các yếu tố riêng lẻ với 2 yêu cầu quan trọng: 

 - Yếu tố hình thức đó là gì ? Có gì đặc sắc ? 

 - Yếu tố đó có tác dụng gì trong việc biểu đạt nội dung? 

Mỗi loại BT như thế được thiết kế với hai loại ngữ liệu BT lấy ngữ liệu trong 

SGK và BT lấy ngữ liệu mới (ngoài SGK). 
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Có nhiều yếu tố hình thức tạo nên bài thơ, sau đây, chúng tôi chỉ tập trung vào 

một số yếu tố mà chúng tôi cho là tiêu biểu cần chú ý khi luyện tập NL đọc hiểu cho 

học sinh THPT. Khi dạy GV hoàn toàn có thể khai thác và bổ sung các yếu tố khác, 

nếu thấy phù hợp. 

A1. Hình dạng, khổ và dòng thơ 

Hình dạng (form) gồm cả dòng và khổ bài thơ là các yếu tố đầu tiên tác động 

vào mắt người đọc. Hình dạng bài thơ thể hiện ở sự sắp xếp các con chữ trên trang 

giấy, độ dài và khoảng trống của các dòng; cách tổ chức câu thơ ngắn dài (số chữ mỗi 

dòng), số dòng trong mỗi khổ, số khổ trong mỗi bài. Cũng giống như các đoạn trong 

văn xuôi tự sự, mỗi khổ thơ hàm chứa một ý tưởng thống nhất và góp phần tạo nên ý 

nghĩa của toàn bộ bài thơ. 

Thường có hai loại hình dạng: dạng thức bình thường và dạng thức đặc biệt. 

Tuy ít được chú ý (về cấu trúc) nhưng một sự lựa chọn cẩn trọng về hình dạng sẽ 

mang lại hiệu quả về nghĩa cho bài thơ. 

Sách giáo khoa Văn học của Hoa Kỳ [139, 685] chia ra 2 loại: traditional form  

(dạng thức truyền thống) và organic form (tạm dịch dạng thức hiện đại) với sự khác 

nhau như sau: 

traditional form organic form 

 - Tuân thủ theo quy tắc như số 

dòng, số chữ (âm tiết) 

 - Có vần nhịp thông thường  

 - Bao gồm các dạng sau: sonnet, 

ode, haiku, limerik, balat, epic 

 -Không bình thường về nhịp, có thể không có 

vần 

 - Có thể sử dụng bất quy tắc về chính tả, chấm 

câu, ngữ pháp... 

 - Bao gồm các dạng: free verse (thơ văn xuôi); 

concrete poetry (thơ biểu tượng) 

Cách hiểu trên đây về dạng thức thơ trong sách Văn học Hoa Kỳ tương tự với 

cách phân loại mà chúng tôi nêu lên là thơ có dạng thức bình thường và dạng thức 

đặc biệt (không bình thường). Sở dĩ gọi như thế vì ngay trong thơ truyền thống cũng 

có  

những dạng đặc biệt, phá quy tắc. 

Sau đây là các BT minh họa cho việc rèn luyện NL đọc hiểu thơ trữ tình từ các 

yếu tố hình thức riêng lẻ liên quan đến hình dạng, khổ thơ và dòng thơ. 
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A1.1. Bài tập với ngữ liệu trong SGK 

BT1)Hình thức của bài ca dao sau đây có gì đặc biệt (số dòng, số chữ trong 

mỗi dòng)? Em hãy chỉ ra tác dụng của hình thức đặc biệt đó. 

“Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng bốn, tháng khốn, tháng nạn 

Đi vay đi tạm được tám quan hai 

Xuống dưới chợ Mai 

Mua một cái đó 

Trời mưa trời gió 

Vác đó đi đơm 

Chạy vô ăn cơm 

Chạy ra mất đó  

Kể từ ngày ai lấy đó, đó ơi 

Răng ( sao) đó không phân qua nói lại đôi lời cho đây hay?” 

 (Dân ca miền Nam Trung Bộ - Ngữ văn 10, tập 1, bộ NC) 

 BT2) Em thấyđoạn thơ sau có điểm gì đặc biệt về số chữ trong mỗi câu ? Sự 

khác biệt đó mang lại hiệu quả biểu đạt gì? 

   “Lao xao chợ cá làng ngư phủ 

   Dắng dỏi cầm ve lầu tịch dương 

   Dẽ có Ngu cầm đàn một tiếng  

   Dân giàu đủ, khắp mười phương” 

      (Nguyễn Trãi- Cảnh ngày hè; Ngữ văn 10, tập 1) 

BT3) Em có nhận xét gì về hình thức (sắp xếp các con chữ trên trang giấy, độ 

dài và khoảng trống của các dòng; cách tổ chức câu thơ ngắn dài (số chữ mỗi dòng), 

số dòng) của đoạn thơ sau và tác dụng của hình thức đó. 

“Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi 

Đất Nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa…”  

         Mẹ thường hay kể. 

Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn 

Đất Nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc 

Tóc mẹ thì bới sau đầu 

Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn 

Cái kèo, cái cột thành tên 
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Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng 

Đất Nước có từ ngày đó… 

Đất là nơi anh đến trường 

Nước là nơi em tắm 

Đất Nước là nơi ta hò hẹn 

Đất Nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm” 

    (Nguyễn Khoa Điềm- Đất nước; Ngữ văn 12 , tập 1) 

A1.2. Bài tập với ngữ liệu mới 

BT1) Ca dao thường sử dụng thể bát,hình thức (số câu, số chữ trong mỗi câu) 

bài ca dao sau có gì khác lạ, hãy nêu tác dụng của hình thức ấy? 

“Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng 

mênh mông bát ngát. 

Đứng bên tê đồng, ngó bên ni đồng, 

cũng bát ngát mênh mông. 

Thân em như chẹn lúa đòng đòng 

Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai” 

  (Vũ Ngọc Phan-Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam; nxbVăn học 2002) 

BT2) Bài thơ sau đây của Nguyễn Trãi viết theo thể thơ gì? Hình thức của câu  

cuối có khác lạ? Hãy chỉ ra tác dụng của hình thức ấy. 

“Công danh đã được hợp về nhàn  

Lành dữ âu chi thế nghị khen  

Ao cạn vớt bèo cấy muống  

Đìa thanh phát cỏ ương sen  

Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc  

Thuyền chở yên hà nặng vạy then  

Bui có một lòng trung lẫn hiếu  

Mài chăng khuyết, nhuộm chăng đen.” 

       (dẫn từ Thi viện.net) 

BT3) Hình thức (số khổ, số dòng, số chữ trong mỗi dòng…)của bài thơ sau 

đây có gì đặc sắc? Hãy chỉ ra tác dụng của hình thức ấy. 

Em không nghe mùa thu  

Dưới trăng mờ thổn thức?  
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Em không nghe rạo rực  

Hình ảnh kẻ chinh phu  

Trong lòng người cô phụ?  

 

Em không nghe rừng thu  

Lá thu kêu xào xạc  

Con nai vàng ngơ ngác  

Đạp trên lá vàng khô? 

(Lưu Trọng Lư- Tiếng thu; dẫn từ Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh- Hoài Chân) 

A2. Vần thơ và các yếu tố âm thanh 

Vần là những chữ có cách phát âm giống nhau, hoặc gần giống nhau, được 

dùng để tạo âm điệu trong thơ. Đây là một quy luật để nối các câu trong bài thơ với 

nhau. Thường vần được dùng để nối câu gieo vào chữ cuối cùng của câu thơ. Thơ trữ 

tình phản ánh cuộc sống qua những rung động của tình cảm. Thế giới nội tâm của nhà 

thơ không chỉ biểu hiện bằng ý nghĩa của từ ngữ mà còn bằng cả âm thanh, nhịp điệu 

của từ ngữ ấy. Nếu như trong văn xuôi, các đặc tính thanh học của ngôn ngữ (như cao 

độ, cường độ, trường độ...) không được tổ chức thì trong thơ, trái lại, những đặc tính 

ấy lại được tổ chức một cách chặt chẽ, có dụng ý, nhằm tăng hàm nghĩa cho từ ngữ, 

gợi ra những điều mà từ ngữ không nói hết. Bởi thế, đặc trưng tính nhạc được coi là 

đặc trưng chủ yếu mang tính loại biệt rõ nét của ngôn ngữ thơ ca. 

Theo các nhà nghiên cứu, nhạc tính trong thơ được thể hiện ra ở ba mặt cơ 

bản. Đó là: sự cân đối, sự trầm bổng và sự trùng điệp. Nhạc tính này, do đặc điểm 

ngôn ngữ của từng dân tộc, được biểu hiện khác nhau.  

Sự cân đối là sự tương xứng hài hoà giữa các dòng thơ. Sự hài hoà đó có thể là 

hình ảnh, là âm thanh. Cũng có thể là cách sắp xếp tổ chức mà chúng ta dễ dàng nhận 

thấy ở cặp câu thực, câu luận trong bài thơ Đường luật thất ngôn bát cú. Đối với thơ 

hiện đại, yêu cầu này không khắt khe. Tuy vậy, nhà thơ vẫn hết sức chú ý đến hiệu 

quả nghệ thuật của phép đối xứng trong thơ của mình. 

Sự trầm bổng của ngôn ngữ thơ thể hiện ở cách hoà âm, ở sự thay đổi độ cao 

giữa hai nhóm thanh điệu. Cái làm nên âm vang đó chính là âm thanh, âm thanh của 

những từ ngữ đã cùng với nghĩa của nó làm nên điều kỳ diệu ấy được thể hiện trong 
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thơ. Sự trầm bổng của ngôn ngữ còn thể hiện ở nhịp điệu của bài thơ. Sự trùng điệp 

của ngôn ngữ thơ thể hiện ở sự dùng vần, điệp từ, ngữ và điệp cú. Chúng có tác dụng 

như một phương tiện kết dính các dòng thơ lại với nhau thành một đơn vị thống nhất, 

vừa tạo điều kiện thuận lợi cho trí nhớ vừa tạo nên vẻ đẹp trùng điệp cho ngôn ngữ 

thơ. 

Không chỉ vần mà cách phối hợp thanh bằng (B), trắc (Tr) trong thơ cũng tạo 

nên nhạc tính. Theo các nhà ngữ âm học thì các âm B (do thanh không và huyền) 

thuộc âm vựng thấp, thường diễn tả những gì nhẹ nhàng, bâng khuâng, mơ hồ, bay 

bổng, xao xuyến... ngược lại các âm Tr (gồm thanh sắc, nặng, hỏi, ngã) thuộc âm vực 

cao, thường diễn tả những gì mạnh mẽ, trúc trắc, nhanh  mạnh, gấp gáp, khẩn 

trương... 

Như vậy, vần thơ và các yếu tố âm thanh tạo nên sự sinh động trong thơ là một 

đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ thơ. Đối với HS THPT để nắm được những cái đẹp, 

cái hay trong một tác phẩm thơ trữ tình việc khai thác yếu tố về vần tạo nên các yếu 

tố âm thanh trong bài thơ là vô cùng cần thiết.Vì vậy khi phân tích thơ trữ tình giáo 

viên cần chú ý phân tích vần thơ, cách gieo vần. Hình thức gieo vần góp phần tạo độ 

âm vang cho các câu thơ, nó mang giá trị nghệ thuật và giá trị biểu cảm cao. Các nhà 

thơ hay chọn vần để trình bày, biểu đạt tình cảm và tư tưởng.  

A2.1. Bài tập với ngữ liệu trong SGK 

BT1) Vần của câu ca dao sau đây là vần gì? Vần này có tác dụng gì trong việc 

biểu đạt nội dung bài ca dao? 

Bướm vàng đậu đọt mù u 

Lấy chồng càng sớm tiếng ru càng buồn. 

    (Ngữ văn 10, tập 1) 

BT2) Đoạn thơ sau đây sử dụng vần gì ? Vần ấy mang thanh bằng hay trắc? 

Chỉ ra tác dụng của cách sử dụng vần và thanh trong việc biểu đạt nội dung đoạn thơ. 

 

“Mai sau dù có bao giờ,  

Đốt lò hương ấy, so tơ phím này. 

Trông ra ngọn cỏ lá cây, 

Thấy hiu hiu gió thì hay chị về. 

Lòng còn mang nặng lời thề, 
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Nát thân bồ liễu, đền nghì trúc mai.” 

 (Trao duyên, trích Truyện Kiều- Ngữ văn 10, tập 2) 

  BT3)  Nhận xét âm hưởng (vần và thanh B,Tr) trong đoạn thơ sau. Chỉ ra tác 

dụng của việc sử dụng vần và thanh trong đoạn thơ . 

   “Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm 

   Heo hút cồn mây sáng ngửi trời 

   Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống 

   Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi 

Anh bạn dãi dầu không bước nữa  

Gục lên súng mũ bỏ quên đời!  

Chiều chiều oai linh thác gầm thét  

Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người  

Nhớ ôi Tây tiến cơm lên khói  

Mai Châu mùa em thơm nếp xôi” 

 (Quang Dũng- Tây Tiến; Ngữ văn 12, tập 1) 

A2.2. Bài tập với ngữ liệu mới 

BT1) Âm hưởng (vần và thanh) của bài ca daao sau có gì đặc biệt? Chỉ ra tác 

dụng của các yếu tố làm nên âm hưởng đặc biệt đó . 

 “Giường dọc mà trải chiếu ngang 

 Chàng ngồi một góc, 

 Thiếp ngồi một góc, 

 Chàng than, thiếp khóc, 

 Thiếp khóc, chàng than. 

 Khung cửi bắc ngang, thoi nàng biếng dệt 

 Em vắng anh một ngày, mỏi mệt chân tay”. 

BT2) Nhận xét âm hưởng (vần, thanh B, Tr) được sử dụng trong bài thơ sau. 

Nêu tác dụng của các yếu tố âm hưởng đó. 

“Tiếng gà xao xác gáy trên bom  

Oán hận trông ra khắp mọi chòm  

Mõ thảm không khua mà cũng cốc  

Chuông sầu chẳng đánh cớ sao om  

Trước nghe những tiếng thêm rầu rĩ  
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Sau hận vì duyên để mõm mòm  

Tài tử văn nhân ai đó tá  

Thân này đâu đã chịu già tom” 

  (Hồ Xuân Hương - Tự tình II) 

BT3) Đoạn thơ sau đây có gì đặc biệt về âm hưởng (vần và thanh B,Tr)? Chỉ 

ra tác dụng của các yếu tố vần và thanh trong việc biểu đạt nội dung đoạn thơ này? 

“Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan 

Đường bạch dương sương trắng nắng tràn 

Anh đi nghe tiếng người xưa vọng 

Một giọng thơ ngâm một giọng đàn” 

   (Tố Hữu - Em ơi Ba Lan) 

 A3. Nhịp thơ    

Bên cạnh vần (rhyme), nhịp điệu (rhythm), có vai trò, ý nghĩa quan trọng đối với 

thơ trữ tình. Nó giúp nhà thơ nâng cao khả năng biểu cảm, cảm xúc. Phân tích thơ trữ 

tình tình không thể không chú ý đến phân tích nhịp thơ. Để xác định nhịp điệu của 

từng bài thơ ngoài việc đọc từng câu thơ cho ngân vang âm điệu và làm bừng sáng 

hình ảnh thơhay còn gọi là nhạc điệu, tạo nên do âm thanh của từ được chọn và nhịp 

điệu ngắt câu. Nhịp trong thơ được tạo nên bởi cách ngắt nhịp ngắn dài thường do các  

dấu câu đảm nhận. 

Tác phẩm thơ trữ tình để bộc lộ những tình cảm mạnh mẽ, những ý tập trung,hàm 

súc thì phải tìm cho mình những lời văn phù hợp với yêu cầu gây ấn tượng mạnh, 

không phải chỉ bằng ý nghĩa của từ mà còn bằng cả âm thanh, nhịp điệu của từ ngữ.  

Nhịp tạo nên tiết tấu của câu, đoạn thơ, dựa vào chỗ ngắt đoạn, tức chỗ chia câu 

thành từng vế, mỗi vế có nghĩa trọn vẹn. Thường có hai loại nhịp chậm (nhịp dài) và 

nhịp nhanh (nhịp ngắn). Nhịp chậm/ dài thường diễn tả những gì nhẹ nhàng, da diết, 

miên man, trầm lắng,... Nhịp nhanh/ ngắn thường diễn tả những gì gấp gáp, khẩn 

trương, quyết liệt, dữ dội...  Nhịp chậm là nhịp dài, khi ngâm người ta ngừng lại ngân 

nga lâu một chút. Ngoài ra, trong mỗi vế, khi ngâm tùy theo hứng, người ta cũng có 

thể ngừng lại ngân nga ngắn hơn ở những chỗ vế chia thành từng bộ phận, đó là nhịp 

ngắn. 
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Trong một tác phẩm thơ trữ tình thì nhịp thơ chính là yếu tố làm tăng tiết tấu, nhịp 

điệu, sự linh hoạt và uyển chuyển cho tác phẩm thơ đó. Sự uyển chuyển, nhịp nhàng 

chính là yếu tố quan trong và cần thiết để bài thơ thêm phần hấp dẫn và sinh động. Vì 

vậy, khi phân tích tác phẩm thơ trữ tình, những câu hỏi BT liên quan đến yếu tô này 

cũng cần được đề cập nhằm hướng tới sự tìm hiểu tích cực của HS. 

A3.1.Bài tập với ngữ liệu trong SGK 

BT1) Theo em nhịp của bài ca dao sau nhanh hay chậm? Chỉ ra tác dụng của 

nhịp được sử dụng trong bài ca dao này. 

“Khăn thương nhớ ai, 

Khăn rơi xuống đất. 

Khăn thương nhớ ai, 

Khăn vắt lên vai. 

Khăn thương nhớ ai, 

Khăn chùi nước mắt. 

Đèn thương nhớ ai, 

Mà đèn không tắt. 

Mắt thương nhớ ai, 

Mắt ngủ khóng yên. 

Đêm qua em những lo phiền, 

Lo vì một nỗi không yên một bề...” 

 (Ca dao yêu thương tình nghĩa- Ngữ văn 10 - tập 1) 

 BT2) Một bạn chép bài thơ sau đây của Nguyễn Bỉnh Khiêm bị quên mất dấu 

câu. Em hãy hồi phục lại các dấu câu đó cho đúng nhịp điệu bài thơ. Nhận xét về nhịp 

và tác dụng của cách ngắt nhịp của bài thơ này 

“Một mai một cuốc một cần câu 

Thơ thẩn dầu ai vui thú nào 

Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ 

Người khôn người đến chỗ lao xao 

Thu ăn măng trúc đông ăn giá 

Xuân tắm hồ sen hạ tắm ao 

Rượu đến gốc cây ta sẽ nhắp 

Nhìn xem phú quí tựa chiêm bao” 
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(Nguyễn Bỉnh Khiêm- Nhàn, Ngữ văn 10, tập 1) 

BT3) Xác định và nhận xét về cách ngắt nhịp của bài thơ Việt Bắc(Tố Hữu) 

trong SGK lớp 12, tập 1. Ví dụ: Mình về mình có nhớ ta ( nhịp 2/4) 

 Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng (nhịp 4/4) 

  Chỉ ra sự phù hợp giữa cách ngắt nhịp và cảm xúc của chủ thể trữ tình trong bài thơ. 

A3.2. Bài tập với ngữ liệu mới 

BT1) Nêu cách ngắt nhịp của bài ca dao sau. Nhịp của câu cuối bài có gì đặc 

sắc, chỉ ra tác dụng của nhịp trong câu thơ cuối này. 

“ Sen xa hồ sen khô hồ cạn 

Liễu xa đào liễu ngả đào nghiêng 

Anh xa em như bến xa thuyền 

Như Thúy Kiều xa Kim Trọng biết mấy niên cho tái hồi” 

 (Vũ Ngọc Phan - Tục Ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, tlđd)) 

BT2) Nhịp của câu thơ cuối trong đoạn thơ sau có gì đặc biệt? Chỉ ra tác dụng 

của cách ngắt nhịp ấy. 

“Đạm Tiên nàng ấy xưa là ca nhi 

Nổi danh tài sắc một thì 

Xôn xao ngoài cửa thiếu gì yến anh 

Kiếp hồng nhan có mong manh 

Nửa chừng xuân thoắt gãy cảnh thiên hương” 

(Nguyễn Du- Truyện Kiều ) 

BT3) Chỉ ra cách ngắt nhịp của đoạn thơ sau bằng cách điền dấu câu vào mỗi 

dòng thơ. Nhịp của câu thơ thứ ba có gì đặc biệt? Hãy chỉ ra tác dụng của cách ngắt 

nhịp đó. 

 Chập trùng thác lửa thác chông 

 Thác dài thác khó thác khó thác ông thác bà 

Thác bao nhiêu thác cũng qua 

Thênh thênh là chiếc thuyền ta trên đời” 

  (Tố Hữu – Nước non ngàn dặm) 

A4. Các biện pháp tu từ 

Tiếp xúc với một bài thơ trữ tình trước hết là tiếp xúc với hình thức nghệ thuật 

ngôn từ. Như thế phân tích thơ trữ tình trước hết phải xuất phát từ chính những hình 
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thức nghệ thuật ngôn từ mà chỉ ra vai trò và tác dụng của chúng trong việc thể hiện 

tình cảm, thái độ của nhà thơ. Các biện pháp tu từ là yếu tố quan trọng nhất của hình 

thức chất lượng ngôn từ. Từ ngữ trong thơ trữ tình là ngôn ngữ đời thường được nâng 

cấp, sửa sang, gọt dũa làm cho nó càng óng ả giàu đẹp hơn. Các biện pháp tu từ chính 

là những phương tiện quan trọng để thực hiện nhiệm vụ trang điểm cho ngôn từ văn 

học. Tất cả những cách ấy nhằm mục đích giúp người nói, người viết có nhiều cách 

diễn đạt hay hơn, đẹp hơn, phong phú hơn và đạt hiệu quả cao hơn.  

Có rất nhiều biện pháp tu từ giúp cho nhà thơ có cách nói, cách thể hiện những 

tâm tình của mình một cách kín đáo, tế nhị, giàu hình ảnh và gợi trí tưởng tượng của 

người đọc. Vì vậy việc phân tích biện pháp tu từ trong thơ trữ tình chính là khám phá 

ra cái hay cái đẹp của bài thơ và hiểu hơn nội dung bài thơ cần biểu đạt. Đây cũng 

chính là lý do vì sao một trong những nội dung đổi mới phương pháp dạy học là đề 

cao phương pháp dạy học tích hợp: Học sinh vận dụng các kiến thức Tiếng Việt -Tập 

làm văn để tìm hiểu để phân tích thơ.Luyện tập phân tích các biện pháp tu từ cần chú 

ý 2 yêu cầu: nhận ra các biện pháp được sử dụng và thấy được tác dụng của chúng 

trong việc biểu đạt. Từ đó yêu cầu HS vận dụng để tạo ra các biện pháp tu từ trong 

giao tiếp hàng ngày. Do có rất nhiều biện pháp tu từ nên ở đây chỉ nêu một vài ví dụ 

minh họa cho hệ thống BT loại này. 

A4.1. Bài tập với ngữ liệu trong SGK 

BT1) Trong bài ca dao: “ Con cò mà đi ăn đêm… 

Chớ sào nước đục đau lòng cò con” 

  (Ngữ văn 10, tập 1) 

 tác giả dân gian đã sử dụng biện pháp tu từ nào? Chỉ ra tác dụng của biện pháp tu từ  

ấy trong việc biểu đạt nội dung bài ca dao. 

 BT2)  Trong đoạn thơ sau, Nguyễn  Du đã sử dụng những biện pháp tu từ nào? 

Hãy nêu và phân trích tác dụng của các biện pháp ấy . 

  “Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh 

  Giật mình, mình lại thương mình xót xa. 

  Khi sao phong gấm rủ là 

  Giờ sao tan tác như hoa giữa đường ? 

  Mặt sao dày gió dạn sương, 

  Thân sao bướn chán ong chường bấy than !” 
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   (Trích Nỗi thương mình – Ngữ văn 10, tập 2) 

 BT3) Xác định các biện pháp tu từ được Tố Hữu sử dụng trong 2 khổ thơ sau 

và phân tích tác dụng của chúng trong việc biểu đạt nội dung. 

  “Mình về mình có nhớ ta 

  Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng. 

  Mình về mình có nhớ không 

  Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn? 

 

-  Tiếng ai tha thiết bên cồn 

Bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi 

Áo chàm đưa buổi phân li 

Cầm tay nhua biết nói gì hôm nay…” 

  (Trích Việt Bắc - Ngữ văn 12- tập 1) 

A4.2. Bài tập với ngữ liệu mới 

BT1) Cho bài ca dao sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: 

“Đôi ta như thể con tằm 

Cùng ăn một lá cùng nằm một nong. 

Đôi ta như thể con ong 

Con quấn con quýt, con trong con ngoài.” 

   (Vũ Ngọc Phan - Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam- sđd) 

Biện pháp nào được sử dụng nhiều nhất? Tác dụng của biện pháp đó? 

BT2) Chỉ ra và phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ được sử dụng trong  

đoạn thơ sau: 

“Thánh thót tàu tiêu mấy hạt mưa,  

Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ.  

Xanh om cổ thụ tròn xoe tán,  

Trắng xoá trường giang phẳng lặng tờ”. 

 (Bà huyện Thanh Quan – Tức cảnh chiều thu- thivien.net) 

 BT3) Trong đoạn thơ sau, Xuân Diệu đã sử dụng biện pháp tư từ chủ yếu nào? 

Hãy chỉ ra tác dụng của biện pháp tư từ ấy. 

 Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh, 
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 Anh nhớ em, anh nhớ lắm! em ơi ! 

 Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi, 

 Nhớ đôi môi đương cười ở phương trời, 

Nhớ đôi mắt đương nhìn anh đăm đắm, 

 (Xuân Diệu -Tương tư chiều, trích Thi nhân Việt Nam, sđd)  

A5. Ngôn ngữ và hình ảnh  

 Văn học là nghệ thuật ngôn từ; phải ánh cuộc sống bằng hình ảnh nên tiếp 

nhận văn học không thể không chú ý đến ngôn từ và hình ảnh. Ngôn ngữ thơ chính là 

ngôn ngữ trữ tình, bằng sự kết tinh giàu tính hàm xúc thơ mang đến những cảm nhận 

riêng cho người đọc. Hình ảnh trong thơ được vẽ nên bởi chính ngôn từ nên có đặc 

điểm riêng khác với hình ảnh trong hội họa, điêu khắc, phim ảnh...Ngôn ngữ thơ hiểu 

theo nghĩa rộng là toàn bộ các yếu tố hình thức, các tín hiệu hình thức (cái biểu 

đạt)của bài thơ. Theo quan niệm này, ngôn ngữ thơ trước hết là lớp từ ngữ, câu chữ 

hiện lên trên văn bản; tiếp đến là các dấu câu; sau nữa còn là cả hình thức trình bày, 

các khoảng trống, cách ngắt dòng, cách viết hoa,...Tuy nhiên một số yếu tố mang tính 

hình thức đã tách riêng nhưu đã nêu ở các mục trên nên ở đây ngôn ngữ thơ được 

hiểu theo nghĩa hép: đó là hệ thống từ ngữ, câu chữ trong văn bản. Hình ảnh thơ gắn 

chặt với câu chữ, do từ ngữ tạo nên; do đó 2 yếu tố này được coi là một phương diện 

của hình thức thơ. Do đặc điểm của thơ trữ tình thường ngắn, dung lượng nhỏ nên từ 

ngữ trong thơ rất cô đọng, hàm súc. Tuy nhiên trong một bài thơ, đoạn thơ không 

phải chữ nào, từ ngữ nào cũng có giá trị như nhau; có những từ ngữ chỉ làm nền, tạo 

bối cảnh cho một số từ ngữ, hình ảnh độc đáo (thi ảnh) xuất hiện. Những từ ngữ, câu 

chữ độc đáo ấy người xưa gọi là “nhãn tự”, “thần cú”. Một trong những năng lực đọc 

hiểu thơ trữ tình là nhận ra được những “nhãn tự”, “thần cú”, “thi ảnh” độc đáo trong 

mỗi bài thơ;thấy rõ vai trò và tác dụng của chúng trong việc biểu đạt nội dung cảm 

xúc của người viết (chủ thể trữ tình). Do đó phát triển năng lực đọc hiểu thơ trữ tình 

cho HS chính là rèn luyện cho các em đáp ứng được yêu cầu vừa nêu. Và cũng vì thế 

ngôn ngữ là một trong những yếu tố khá quan trọng khi tiến hành xây dựng hệ thống 

BT trong luận án này. Sau đây là một số BT minh họa. 

A5.1. Bài tập với ngữ liệu trong SGK 

BT1) Đọc các bài ca dao sau và trả lời câu hỏi bên dưới: 
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 - Cô kia đứng ở bên sông 

 Muốn sang anh ngả cành hồng cho sang. 

 - Ước gì sông rộng một gang, 

 Bắc cầu giải yếm để chàng sang chơi 

 - Ước gì anh hóa ra gương 

 Để cho em cứ ngày thường em soi 

 Ước gì anh hóa ra cơi 

 Để cho em đựng cau tươi trầu vàng. 

     (Ngữ văn 10, tập 1) 

Trong các bài ca dao trên, những hình ảnh nào là hình ảnh độc đáo? Vì sao em 

lại cho là độc đáo? Chỉ ra tác dụng của hình ảnh ấy trong việc thể hiện nội dung. 

Tại sao ở bài ca dao đầu lại sử dụng đại từ “cô” và “anh” trong khi ở bài thứ 3  

lại là “anh” và “em”? 

Xác định chủ thể trữ tình trong bài ca dao thứ 2, dựa vào từ ngữ nào trong 2 

câu ấy để làm căn cứ? 

BT2) Trong cảnh Trao duyên (Truyện Kiều), Nguyễn Du viết: 

 “Cậy em, em có chịu lời, 

 Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa. 

 Giữa đường đứt gánh tương tư 

 Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em”. 

    (Ngữ văn 10, tập 2) 

Theo em, tại sao Nguyễn Du không dùng từ “nhờ” mà lại là “cậy”; “không 

dùng “nhận” mà là “chịu”; không dùng “nói” mà là “thưa”? Từ “lạy” và “mặc” trong 

tiếng Việt nghĩa là gì? Phân tích cái hay của 2 từ này trong bối cảnh đoạn thơ trên. 

Hình ảnh nào nói lên sự dở dang của mối tình Kim-Kiều? Phân tích và chỉ ra 

tính hàm súc của ngôn ngữ qua đoạn thơ này. 

BT3) Chỉ ra những từ ngữ, hình ảnh độc đáo trong đoạn thơ sau và phân tích 

tác dụng của chúng trong việc thể hiện cảm xúc của nhà thơ. 

“Sóng gợn tràng giang bồn điệp điệp, 

 Con thuyền xuôi mái nước song song, 

 Thuyền về nước lại sầu trăm ngả, 

 Củi một cành khô lạc mấy dòng. 
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 Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu, 

 Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều, 

 Nắng xuống, trời lên sâu chót vót, 

 Sông dài, trời rộng, bến cô liêu. 

     (Ngữ văn 11, tập 2) 

Tại sao không viết “Một cành củi khô” mà là “Củi một cành khô”? Tại sao 

không nói “cao chót vót” mà là “ sâu chót vót”? 

A5.2. Bài tập với ngữ liệu mới 

BT1) Đọc các câu ca dao sau và trả lời các câu hỏi bên dưới. 

 - Gió sao gió mát sau lưng 

 Dạ sao dạ nhớ người dưng thế này? 

 - Nợ tiền càng trả càng vơi 

 Nợ tình càng trả người ơi càng đầy. 

 - Ngày ngày em đứng em trông 

 Trông non non ngất, trông sông sông dài 

 Trông mây mây kéo ngang trời 

 Trông trăng trăng khuyết, trông người người xa 

    (Vũ Ngọc Phan - Tục ngữ, ca dao,dân ca- sđd) 

Với bài ca dao đầu, có bản chép chữ “dạ” thành chữ “bụng” (Bụng sao bụng 

nhớ người dưng thế này?), em thấy có được không? Vì sao? 

Với bài ca dao thứ 2, nếu viết “Nợ tình càng trả trời ơi càng đầy” thì ý nghĩa 

của câu ca dao này thay đổi như thế nào so với câu trên? 

Với câu ca dao cuối, nếu thay từ “trông” bằng “nhìn” có được không ? Vì sao? 

BT2) Đọc các đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: 

Đoạn 1:  

“Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi  

Này của Xuân Hương mới quệt rồi  

Có phải duyên nhau thì thắm lại  

Đừng xanh như lá bạc như vôi” 

  (Hồ Xuân Hương -Mời trầu- Thivien.net) 

 Đoạn 2: 
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“Tôi nghe khẻ cướp nó lèn ông,  

Nó lại lôi ông đến giữa đồng.  

Lấy của đánh người, quân tệ nhỉ!  

Thân già da cóc, có đau không?” 

(Nguyễn Khuyến-Hỏi tham quan tuần mất cướp – Thivien.net) 

Chỉ ra những từ ngữ và hình ảnh độc đáo trong đoạn của Hồ Xuân Hương và 

phân tích tác dụng của chúng trong việc biểu hiện nội dung. 

Em hiểu nghĩa của từ “lèn” là gì? Tại sao tác giả không sử dụng các động từ: 

đánh, nện, đạp, đá, đạp, tát, thụi,… mà lại dùng từ “lèn”? Giọng điệu châm biếm, 

giễu cợt của nhà thơ đối với tên quan tuần thể hiện qua các từ ngữ, hình ảnh nào? 

BT3) Chỉ ra những từ ngữ, hình ảnh độc đáo trong đoạn thơ sau và phân tích 

tác dụng của chúng trong việc biểu đạt nội dung. 

Chúng mang bom nghìn cân 

Giội lên trang giấy 

Mỏng như một ánh trăng ngần 

Hiền như lá mọc mùa xuân 

 

Ôi từng trang giấy 

Trong lòng anh, đập khẽ, đêm nay 

như bàn tay vẫy 

như một bàn tay ròng ròng máu chảy! 

  (Chính Hữu- Trang giấy học trò - Thivien.net) 

A6. Cái tôi trữ tình 

Nhân vật trữ tình là người phát ngôn trong bài thơ (Speaker). Nó chia sẻ với 

chúng ta những điều quan sát được cũng như những tâm tư và tình cảm. Khi phân tích 

giáo viên cần phân biệt rõ 2 khái niệm: nhân vật trữ tình và nhân vật trong tác phẩm 

trữ tình. Nhân vật trong tác phẩm trữ tình là đối tượng để nhà thơ gửi gắm tâm sự, 

cảm xúc, suy nghĩ ...của mình (trữ tình nhập vai), là nguyên nhân trực tiếp khêu gợi 

nguồn cảm hứng cho tác giả. Nhân vật trữ tình không phải là đối tượng để nhà thơ 

miêu tả mà chính là những cảm xúc, ý nghĩ, tình cảm, tâm trạng, suy tư...về lẽ sống 

và con người được thể hiện trong tác phẩm.  
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Khi đọc một bài thơ, trước mắt chúng ta không chỉ xuất hiện những cảnh thiên 

nhiên, sinh hoạt, những con người mà còn có một hình tượng của một ai đó đang 

ngắm nhìn, rung động, suy tư về chúng, về cuộc sống nói chung. Hình tượng ấy chính 

là nhân vật trữ tình. Ðó là tâm hồn, nỗi niềm, tấm lòng...mà người đọc cảm nhận 

được qua tác phẩm thơ ca. 

Phần lớn nhân vật trữ tình xuất hiện với tư cách là những tình cảm, tâm trạng, 

suy tư... của chính bản thân nhà thơ. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp nhân vật trữ tình 

không phải là hiện thân của tác giả. Do tính chất tiêu biểu, khái quát của nhân vật trữ 

tình nên nhà thơ có thể tưởng tượng, hóa thân vào đối tượng để xây dựng nhân vật trữ 

tình theo qui luật điển hình hóa trong sáng tạo nghệ thuật. Có thể coi đây là những 

nhân vật trữ tình nhập vai. Vì vậy, khi phân tích nhân vật trữ tình giáo viên cần phân 

biệt cho học sinh, có hai dạng thức là cái tôi trữ tình và chủ thể trữ tình ẩn.  

Với thơ trữ tình, cái tôi trữ tình công khai bộc lộ tâm tư, tình cảm, những suy 

tư trăn trở, tâm trạng sung sướng, hả hê hay nỗi niềm lo âu, buồn bã. Khác với văn 

xuôi ở bài thơ trữ tình sự vật, hiện tượng (hiện thực cuộc sống) chỉ là cái cớ, là 

nguyên cớ cho nhà thơ trữ tình. Sức truyền cảm của bài thơ trước hết phụ thuộc vào 

sự chân thực của cái tôi trữ tình, sau đó mới là câu chữ, nghệ thuật ngôn từ. Do đó 

tiếp nhận thơ trữ tình cần phát hiện, cảm nhận và đánh gía được sự chân thực của cái 

tôi trữ tình ấy, sau đó mới là cách (nghệ thuật) chuyển tải, thổ lộ cảm xúc của nhà 

thơ.  

Hệ thống BT rèn luyện nhằm phát triển năng lực đọc hiểu thơ trữ tình cho HS 

cần đáp ứng được 2 yêu cầu: i) Nhận ra được cái tôi trữ tình trong bài thơ/ đoạn thơ 

và ii) Đánh gía được sự chân thực, chân cảm trong cảm xúc, tình cảm của cái tôi trữ 

tình và tính điển hình của cảm xúc, tình cảm ấy thông qua câu chữ, hình thức của bài 

thơ. Sau đây là một số BT minh họa. 

A6.1.Bài tập với ngữ liệu trong SGK 

BT1) Đọc các bài ca dao sau và trả lời câu hỏi bên dưới 

(1) Ước gì sông rộng một gang 

Bắc cầu dải yếm để chàng sang chơi 

(2) Thân em như tấm lụa đào 

Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai. 

(3) Bướm vàng đậu đọt mù u, 
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Lấy chồng càng sớm tiếng ru càng buồn. 

   (Ngữ văn 10, tập 1, NC) 

- Chủ thể trữ tình (cái tôi trữ tình) trong các câu ca dao trên là ai? Dựa vào đâu 

để xác định được các chủ thể trữ tình trong các câu ca dao này? 

- Tâm trạng của chủ thể trữ tình trong ba bài ca dao trên giống nhau hay khác 

nhau? Dựa vào đâu để thấy được tâm trạng của các chủ thể trữ tình ấy? 

BT2) Chủ thể trữ tình trong bài thơ sau là ai ? Tâm trạng của chủ thể trữ tình ở 

bài thơ này là tâm trạng gì? Viết vài ba câu phác họa chân dung người viết bài thơ 

này (Trả lời câu hỏi: đó là người như thế nào?) 

Một mai, một cuốc, một cần câu 

Thơ thẩn dầu ai vui thú nào. 

Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ, 

Người khôn, người đến chỗ lao xao. 

Thu ăn măng trúc, đông ăn giá, 

Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. 

Rượu đến cội cây, ta sẽ uống 

Nhìn xem phú quí, tựa chiêm bao. 

   (Ngữ văn 10- tập 1, NC) 

BT3)  Tâm trạng của chủ thể trữ tình trong 2 đoạn thơ sau có gì khác nhau? 

Dựa vào đâu để biết được 2 tâm trạng đó? 

 Đoạn 1:  

“Con sóng dưới lòng sâu  

Con sóng trên mặt nước  

Ôi con sóng nhớ bờ  

Ngày đêm không ngủ được  

Lòng em nhớ đến anh  

Cả trong mơ còn thức” 

               (Xuân Quỳnh- Sóng – Ngữ văn 12, tập 1) 

Đoạn 2: 

“Những đường Việt Bắc của ta 

Đêm đêm rầm rập như là đất rung 

Quân đi điệp điệp trùng trùng 



 

 116 
 

Ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan. 

Dân công đỏ đuốc từng đoàn 

Bước chân nát đá muôn tàn lửa bay” 

  (Tố Hữu - Việt Bắc – Ngữ văn 12, tập 1) 

 A6.2.Bài tập với ngữ liệu mới 

 BT1)  Chủ thể trữ tình trong 2 bài ca dao sau đây là ai? Tâm trạng của 2 chủ 

thể trữ tình ấy có giống nhau hay khác nhau? Dựa vào đâu để biết được điều đó? 

(1) “Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng 

mênh mông bát ngát. 

Đứng bên tê đồng, ngó bên ni đồng, 

cũng bát ngát mênh mông. 

Thân em như chẹn lúa đòng đòng 

Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai” 

(2) Ai đưa em tới chốn này 

Bên kia mắc núi, bên này mắc sông 

  (Vũ Ngọc Phan -Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam; sđd) 

BT2) Tâm trạng của người viết ra 2 bài thơ sau đây có gì giống và khác nhau? 

Viết một đoạn văn ngắn so sánh 2 tâm trạng ấy. 

(1) Tạo hoá gây chi cuộc hý trường,  

Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương.  

Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,  

Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.  

Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,  

Nước còn chau mặt với tang thương.  

Nghìn năm gương cũ soi kim cổ,  

Cảnh đấy người đây luống đoạn trường. 

 (Bà Huyện Thanh Quan - Thăng Long hoài cổ - Thivien.net) 

(2) Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng  

Chém cha cái kiếp lấy chồng chung  

Năm thì mười họa hay chăng chớ  

Một tháng đôi lần có cũng không  

Cố đấm ăn xôi xôi lại hỏng  



 

 117 
 

Cầm bằng làm mướn mướn không công  

Thân này ví biết dường này nhỉ  

Thời trước thôi đành ở vậy xong. 

 (Hồ Xuân Hương – Lấy chồng chung- Thivien.net) 

 BT3) Xác định và phân tích tâm trạng của chủ thể trữ tình trong 2 đoạn thơ sau: 

Đoạn 1: 

“Hôm nay nhận được tin em 

  Không tin được dù đó là sự thật 

  Giặc bắn em rồi quăng mất xác 

  Chỉ vì em là du kích em ơi 

  Đau xé lòng anh, chết nửa con người!” 

 (Giang Nam- Quê hương- Tuyển tập thơ Việt Nam, NXB Hội nhà văn 1999) 

 Đoạn 2: 

  “Hai chàng từ là địch thủ 

  Choảng nhau có lúc mẻ đầu 

  Bây giờ xanh hai nấm đất 

  Khói hương thi thoảng thăm nhau” 

   (Nguyễn Anh Nông – Cảm tác– thivien.net) 

 

2.3.2. BÀI TẬPPHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU TOÀN BỘ VĂN BẢN  

Đây là yêu cầu quan trọng nhất của việc rèn luyện NL đọc hiểu thơ trữ tình, vì 

cuối cùng HS phải vận dụng tổng hợp tất cả các yếu tố riêng lẻ đã nói ở trên theo một 

yêu cầu mới. Tất nhiên không phải tất cả các bài thơ trữ tình đều hàm chứa đầy đủ tất 

cả các yếu tố riêng lẻ đã nêu mà mỗi bài sẽ có một số yếu tố nổi trội được nhà thơ lựa 

chọn nhằm thể hiện có hiệu quả nội dung ý tưởng cần thổ lộ. Người đọc phải biết 

phát hiện và chỉ ra được các yếu tố ấy và làm sáng tỏ vai trò tác dụng của chúng trong 

việc biểu đạt nội dung bài thơ một cách tổng hợp. Không những thế còn phải liên kết 

các yếu tố ấy lại đặt trong chỉnh thể của toàn bộ văn bản.  Năng lực đọc hiểu một bài 

thơ được chúng tôi quan niệm theo 3 mức độ: i) Nhận biết văn bản; ii) Hiểu văn bản 

và iii) Đánh giá văn bản. Quan niệm này bắt đầu từ một số cơ sở truyền thống và hiện 

đại, trong và ngoài nước.Từ lâu hiểu một tác phẩm văn học nói chung và một bài thơ 

nói riêng các nhà nghiên cứu đều khẳng định có 3 mức độ:  
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i) Mức thứ nhất: hiểu bề nổi, cái biểu đạt, yếu tố hiển ngôn/ tường minh. SGK 

Australia [131] coi mức này là trả lời câu hỏi: Nói về cái gì (What is being said), còn 

gọi là hiểu nghĩa đen (literal comprehension). Với mức độ này, SGK Văn học của 

Hoa Kỳ [135-142] dùng khái niệm hiểu (comprehension); ở đây chúng tôi gọi mức 

này là Nhận biết văn bản.  

Nhận biết văn bản yêu cầu nhận biết nghĩa tường minh (nghĩa đen); chủ yếu  

là nắm được thông tin của VB như : Bài thơ viết/nói về cái gì ? Nội dung chính của 

VB là gì? Nêu cách hiểu (giải nghĩa) về một số từ ngữ, biểu tượng, điển tích...trong 

VB; làm rõ một số chi tiết nội dung cụ thể có trong VB bài thơ.  Sách giáo khoa của 

Hoa Kỳ,  bộ M. Dougal [từ 135 đến 142] thường dùng các động từ sau đây để thể 

hiện yêu cầu này: Recall (nhớ lại); Paraphrase (diễn giải); Summarize (tóm tắt); 

Represent (trình bày lại); Clarify (làm rõ). Ví dụ đây là một số câu hỏi của yêu cầu  

hiểu VB: 

 Làm rõ, thời gian và địa điểm nào được miêu tả trong bài thơ của Kumin? 

 Nhớ lại trong bài thơ của Dickinson, ngôi nhà của chủ thể trữ tình (speaker) 

đẹp hơn cái gì? 

 Nhớ lại chủ thể trữ tình (speaker) trong bài thơ của Levertov nghe gì khi 

“ngọn gió của ngày vang lên”? 

 Diễn giải, chủ thể trữ tình trong bài thơ của Clifton mong ước điều gì? 

ii)Mức thứ hai: hiểu bề sâu, cái được biểu đạt, hàm ẩn/ không tường minh, 

thông điệp không được nói rõ trên VB; ý nghĩa nằm giữa 2 dòng, thậm chí ngoài bài 

thơ; điều mà lí luận thơ ca phương Đông gọi là “ý tại ngôn ngoại”; cái mà Chế Lan 

Viên nói “ý thơ nằm giữa 2 câu thơ”. SGK của Australia [131] gọi mức này là việc 

trả lời câu hỏi nó có ý nghĩa gì (What does it mean?), tức suy luận hoặc giải thích 

việc hiểu (inferential or interpretive comprehension); còn SGK của Hoa kỳ [135-142] 

gọi là phân tích văn học (literary analysic). Ở đây chúng tôi quan niệm mức là là Hiểu 

văn bản.  

Hiểu văn bảnlà loại BT có yêu cầu cao hơn yêu cầu Nhận biết văn bản. Ở đây 

đòi hỏi HS đọc có phân tích, lí giải; phải chỉ ra nội dung hàm ẩn, sự độc đáo và tác 

dụng các hình thức nghệ thuật trong việc biểu đạt nội dung (không chỉ hỏi nội dung 

thông tin hiển ngôn trong VB bài thơ) bằng hàng loạt hoạt động như: phân tích, so 
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sánh và đối chiếu, giải thích, đánh giá, phân biệt, khái quát, tổng hợp... Ví dụ một số 

câu hỏi/ BT về phân tích văn học trong bộ sách của Hoa Kỳ [135-142] 

 Giải thích ẩn dụ: Trong bài thơ của Dickinson, ngôi nhà là cơ sở cho nhà thơ 

sử dụng ẩn dụ nào? Ẩn dụ mở rộng này đã gợi ra điều gì về cuộc sống tưởng tượng 

xung quanh nhà thơ? 

 Giải thích ngôn ngữ hình tượng: Đọc lại từ dòng 4-7 trong bài thơ của  

Levertov và nêu 2 ví dụ về ngôn ngữ hình tượng . Tư tưởng nào đã được chuyển tải ở 

đây? Ngôn ngữ hình tượng đã làm sáng tỏ như thế nào cho mối quan hệ giữa chủ thể 

trữ tình và một ngày?  

 Phân tích phép nhân hóa: Tìm 2 hoặc 3 ví dụ về phép nhân hóa trong bài thơ  

của Clifton. Cái gì mang phẩm chất người và có tác dụng gì? 

 Đánh giá ngôn ngữ hình tượng: Bài thơ nào trong ba bài đã nêu sử dụng tốt  

nhất ngôn ngữ hình tượng? Giải thích lựa chọn của mình. 

 Đánh giá thơ trữ tình: Xem lại đặc điểm của thơ trữ tình đã nêu ở trang 705. 

Bài thơ nào là tiêu biểu nhất cho thơ ca trữ tình và tại sao?  

iii) Mức thứ 3:hiểu có phê phán, đánh giá được ý nghĩa và sự tác động của bài 

thơ với chính người đọc. Lý thuyết tiếp nhận khẳng định đây là ý nghĩa chủ quan, cá 

nhân- một trong những yếu tố “khả biến” làm cho ý nghĩa VB – tác phẩm trở nên đa 

nghĩa, đa thanh (poliphonie). SGK Australia [132] cho rằng mức này là trả lời câu 

hỏi: Tôi nghĩ gì về nó (What do I think about it?) tức là đánh giá hoặc hiểu ý hàm ẩn 

ngoài VB. SGK Văn học của Hoa Kỳ [135-142] gọi mức này là phê bình văn học 

(literary criticism); tức là đề cao vai trò người đọc, yêu cầu tiếp nhận, đọc hiểu VB 

một cách tích cực, chủ động, có phê phán. Để ngắn gọn, chúng tôi gọi mức này là 

Đánh giá văn bản. 

Đánh giá văn bản nhằm phát triển NL đọc hiểu có phê phán, HS cần biết phê 

bình văn học (literary criticism), đọc một cách tích cực (active reading), có quan điểm 

và cách nhìn nhận, đánh gía riêng của bản thân người đọc trước một vấn đề, một ý 

kiến của người khác về bài thơ. Ví dụ một số câu hỏi/ BT về phê bình văn học trong 

bộ sách của Hoa Kỳ [135-140]. 
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 Dựa vào một ý kiến phê bình bài thơ của Teadale: “ Diễn tả sự mong manh của 

cuộc sống con người nơi mà hiện thực chỉ thực sự đến từ thiên nhiên”. Bình luận này 

thích hợp với bài thơ Nơi đó cơn mưa lành sẽ đến như thế nào? 

 Nhà thơ Pháp Jean de La Fontaine từng nói: “ Con người sẽ thành đạt khi mọi 

thứ đều cháy lên trong tâm hồn của họ, không thể tiêu tan được”. Đánh giá 3 bài thơ 

nêu trên dựa vào ý kiến của La Fontaine. Các bài thơ này có làm sáng tỏ cho ý kiến 

của ông ta? Tại sao có và tại sao không?  

 Theo Billy Collins, bài thơ hay nhất là bài thơ mở đầu rõ ràng nhưng kết thúc  

lại mơ hồ, bí ẩn. Theo em điều đó có đúng với ba bài thơ trong bài học này không? 

Tại sao đúng và tại sao không?         

 Trong những năm đầu của thế kỷ 20, châu Âu và Hoa Kỳ từng trài qua sự thay 

đổi nhanh chóng của công nghệ và xã hội giống như sự bùng nổ, tàn phá của chiến 

tranh thế giới. Sức mạnh nào đã kích thích thơ ca truyền thống có được động lực để  

thử nghiệm xu hướng nghệ thuật như chủ nghĩa tượng trưng?  

Để làm rõ cho hệ thống bài tập phát triển năng lực đọc hiểu với toàn bộ văn 

bản thơ trữ tình, chúng tôi chọn 3 bài có trong SGK Ngữ văn và 03 bài không có 

trong SGK (ngữ liệu mới), gồm Thơ trữ tình dân gian (ca dao); Thơ trữ tình trung đại 

và Thơ trữ tình hiện đại. Ở mỗi bài thơ nêu lên hệ thống câu hỏi đọc hiểu với 3 mức 

độ đã nêu ở trên (Nhận biết văn bản, hiểu văn bản và Đánh giá văn bản). Số lượng 

câu hỏi trong mỗi dạng, loại BT có thể khác nhau, nhưng đủ để minh họa cho các 

dạng loại BT đọc hiểu thơ trữ tình theo hướng đề xuất của luận án. 

B1.1. Bài tập với ngữ liệu trong SGK 

BT1)Ca dao than thân 

- Thân em như tấm lụa đào, 

Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai. 

- Thân em như giếng giữa đàng, 

Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân 

(Ngữ văn 10, tập 1, NC) 

Câu hỏi: 

a) Nhận biết văn bản 
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- Hai bài ca dao trên viết cùng về đề tài gì? Cấu trúc hai bài ca dao có gì giống 

nhau ? Biện pháp tư từ nào đã được sử dụng ở cả hai bài ca dao trên? 

-  Tìm hiểu nghĩa của các từ, ngữ: tấm lụa đào, giữa chợ, giữa đàng, người 

khôn, người phàm? 

b) Hiểu văn bản 

-  Hai bài ca dao đều là tiếng nói của ai (chủ thể trữ tình)? Họ nói về điều gì? 

Có thể hình dung ra tâm trạng của người nói trong hai bài ca dao trên là tâm trạng 

như thế nào? 

-  So sánh “thân em” với tấm lụa đào “giữa chợ” và chiếc “giếng giữa đàng” 

đã giúp người đọc hình dung và thấy được điều gì về thân phận người phụ nữ trong 

hai bài ca dao trên ?  

c) Đánh giá văn bản 

-  Trong kho tàng ca dao có rất nhiều bài mở đầu bằng hai chữ “thân em”, hãy 

dẫn ra một số bài như thế. Thân em trong các bài dẫn ra được so sánh với cái gì? Từ 

đó nhận xét chung tiếng nói trữ tình trong các bài ca dao mở đầu bằng “thân em”  

mang âm hưởng gì? 

- Theo em hai bài ca dao trên phù hợp vớinhững tình huống nào trong cuộc 

sống hàng ngày? 

BT2) Độc Tiểu Thanh kí  (Nguyễn Du) 

Văn bản: xem SGK Ngữ văn 10, tập 1 

Câu hỏi: 

a) Nhận biết văn bản 

- Bài thơ trên viết về vấn đề gì và theo thể thơ nào? Tóm tắt nội dung bài thơ 

theo yêu cầu: 2 câu Đề nói gì? 2 câuThực nói gì? 2 câu Luậnvà 2 câu Kết nói gì ? 2 

câu thơ cuối, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào? 

-  Tìm hiểu nghĩa của câu “Phong vận kỳ oan ngã tự cư”, đối chiếu với câu thơ 

dịch “Cái án phong lưu khách tự mang”, nêu nhận xét về sự khác biệt giữa dịch nghĩa 

và dịch thơ. 

b) Hiểu văn bản 

- Chủ thể trữ tình trong bài ca dao là ai? Tâm trạng của chủ thể trữ tình trong 

bài thơ là tâm trạng như thế nào? Căn cứ vào đâu em có được nhận xét ấy? 
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-  Câu thơ nào thể hiện rõ nhất tâm trạng băn, khoăn trăn trở của người viết về 

chính số phận của mình? Tâm trạng ấy có ý nghĩa gì? 

c) Đánh giá văn bản 

-  Tìm hiểu bối cảnh Nguyễn Du viết bài thơ này (qua phần Tiểu dẫn); từ nàng 

Tiểu Thanh được nói tới trong bài thơ liên hệ với nàng trong Truyện Kiều của cùng 

tác giả để nêu lên nhận xét, đánh gía về thái độ, tình cảm của Nguyễn Du đối với 

người phụ nữ trong xã hội cũ? 

- Theo em câu hỏi của Nguyễn Du trong bài Độc Tiểu Thanh kí đã có câu trả 

lời chưa? Hãy dẫn ra và phân tích các minh chứng để làm sáng tỏ điều đó. 

BT3) Tây Tiến (Quang Dũng ) 

Văn bản:  xem SGK Ngữ văn 12, tập 1 

Câu hỏi: 

b) Nhận biết văn bản 

- Bài thơ trên viết về đề tài gì và theo thể thơ nào? Theo văn bản trong SGK 

bài thơ được chia làm mấy phần? Tóm tắt nội dung chính của mỗi phần ? 

- Nêu nhận xét khái quát về người lính Tây Tiến trong bài thơ: Đó là những 

con người như thế nào? Hình ảnh nào tạo được ấn tượng sâu đậm trong lòng người 

đọc? 

b) Hiểu văn bản 

-  Chủ thể trữ tình trong bài ca dao là ai? Cảm xúc của chủ thể trữ tình trong 

bài thơ là một cảm xúcphức hợp? Dựa vào đâu để làm sáng tỏ nhận xét ấy? 

-  Bài thơ vừa đầy chất hiện thực, bi tráng; vừa đậm chất lãng mạn, bay bổng. 

Hãy làm sáng tỏ nhận xét đó qua các dẫn liệu cụ thể từ bài thơ. 

-  Phân tích tài sử dụng ngôn từ và hình ảnh của Quang Dũng qua đoạn thơ 

sau: 

“Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm  

Heo hút cồn mây, súng ngửi trời  

Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống  

Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi” 

c) Đánh giá văn bản 

-  Bài thơ Tây Tiến là một tượng đài đẹp và độc đáo về người lính. Hãy liên hệ 

với một vài bài thơ khác viết về người lính để làm sáng tỏ nhận xét này. 



 

 123 
 

- Bài thơ Tây Tiến mang lại cho em những nhận thức và tình cảm gì (về người 

lính, về nhà thơ, về lịch sử dân tộc...) 

B1.2) BT với ngữ liệu mới (không có trong SGK) 

BT1)Ca dao  

- Qua cầu ngả nón trông cầu, 

Cầu bao nhiêu nhịp, dạ sầu bấy nhiêu... 

Qua đình ngả nón trông đình, 

Đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu ! 

(Vũ Ngọc Phan-Tục ngữ, ca dao, cân ca...- sđd ) 

Câu hỏi: 

b) Nhận biết văn bản 

- Bài ca dao trên viết theo thể thơ gì? Cấu trúc các câu ca dao có gì giống 

nhau?  Biện pháp tu từ nổi bật nào đã được sử dụng trong bài ca dao trên? 

-  Theo em đây là lời của ai nói với ai? “Mình” trong bài ca dao là ai?  

b) Hiểu văn bản 

-  Tâm trạng của người nói trong hai bài ca dao trên là tâm trạng như thế nào? 

Dựa vào đâu để thấy được điều đó ? 

-  Đem “nhịp cầu” và “ngói” trên mái đình để ví von với “dạ sầu” và tình “ 

thương” của người nói trong bài ca dao trên có gì độc đáo? (phân tích tác dụng của 

phép tu từ này) 

c) Đánh giá văn bản 

-  Trong kho tàng ca dao có rất nhiều bài sử dụng cách nói “bao nhiêu.... bấy 

nhiêu”; em hãy dẫn ra một số bài như thế. Từ đó nhận xét chung tiếng nói trữ tình 

trong các bài ca dao có cách nói ấy thường mang âm hưởng gì? 

- Bài ca dao trên có nói hộ được cảm xúc và tâm trạng của em? Liên hệ và dẫn 

ra 1 tình huống mà em đã gặp trong cuộc sống phù hợp với cách nói của bài ca dao 

này.  

BT2)  Thu Vịnh (Nguyễn Khuyến) 

Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao,  

Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu.  

Nước biếc trông như tầng khói phủ,  
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Song thưa để mặc bóng trăng vào.  

Mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái,  

Một tiếng trên không ngỗng nước nào?  

Nhân hứng cũng vừa toan cất bút,  

Nghĩ ra lại thẹn với ông Đào. 

   (theo thivien.net) 

Câu hỏi: 

c) Nhận biết văn bản 

- Bài thơ trên viết về vấn đề gì và theo thể thơ nào? Tóm tắt nội dung bài thơ 

theo yêu cầu: 2 câu Đề nói gì? 2 câu Thực nói gì? 2 câu Luận và 2 câu Kết nói gì? 

Biện pháp tu từ nổi bật nào được tác giả sử dụng trong 4 câu thơ đầu? 

-  Tìm hiểu nghĩa của câu “Mấy chùm trước giậuhoa năm ngoái”là gì và ông 

Đào được nhắc trong bài thơ là ông nào?  

b) Hiểu văn bản 

-  Chủ thể trữ tình trong bài Thu vịnh là ai? Tâm trạng của chủ thể trữ tình  

trong bài thơ là tâm trạng như thế nào? Căn cứ vào đâu em có được nhận xét ấy? 

-  Hai câu kết (cuối bài) thể hiện rõ tâm trạng gì của người viết?  Tâm trạng ấy 

có ý nghĩa gì? 

c) Đánh giá văn bản 

-  Nguyễn Khuyếnnổi tiếng với ba bài thơ thu (Thu điếu, Thu vịnh, Thu ẩm). 

Hãy tìm hiểu nét chung và nét riêng trong việc tả cảnh thu của bài thơ Thu vịnh so với 

bài thơ Thu điếu đã học? 

- Em đánh gái thế nào về thái độ “thẹn với ông Đào” của Nguyễn Khuyến 

trong bàiThu vịnh. Thái độ ấy có ý nghĩa gì đối với bản thân em trong sống hàng 

ngày. 

BT3)Đôi mắt người Sơn Tây ( Quang Dũng ) 

Em ở thành Sơn chạy giặc về  

Tôi từ chinh chiến cũng ra đi  

Cách biệt bao lần quê Bất Bạt  

Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì  

 

Vừng trán em vương trời quê hương  
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Mắt em dìu dịu buồn Tây Phương  

Tôi thấy xứ Đoài mây trắng lắm  

Em có bao giờ em nhớ thương  

 

Từ độ thu về hoang bóng giặc  

Điêu tàn thôi lại nối điêu tàn  

Đất đá ong khô nhiều ngấn lệ  

Em có bao giờ lệ chứa chan  

 

Mẹ tôi em có gặp đâu không  

Những xác già nua ngập cánh đồng  

Tôi cũng có thằng em còn bé dại  

Bao nhiêu rồi xác trẻ trôi sông  

 

Đôi mắt người Sơn Tây  

U uẩn chiều lưu lạc  

Buồn viễn xứ khôn khuây  

 

Cho nhẹ lòng nhớ thương  

Em mơ cùng ta nhé  

Bóng ngày mai quê hương  

Đường hoa khô ráo lệ  

 

Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn  

Về núi Sài Sơn ngắm lúa vàng  

Sông Đáy chậm nguồn quanh phủ quốc  

Sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng  

 

Bao giờ tôi gặp em lần nữa  

Ngày ấy thanh bình chắc nở hoa  

Đã hết sắc mầu chinh chiến cũ  

Còn có bao giờ em nhớ ta 

   (theo  thivien. Net) 

Câu hỏi: 
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a)Nhận biết văn bản 

- Bài thơ trên viết về đề tài gì và theo thể thơ nào? Bài thơ được chia làm mấy 

khổ, có khổ nào đặc biệt? Chỉ ra nét đặc biệt của khổ thơ đó. 

- Bài thơ sử dụng loại vần và thanh (bằng hay trắc) có gì đáng lưu ý? Cách sử 

dụng vần và thanh ấy đã tạo được âm hưởng gì của bài thơ ? 

b) Hiểu văn bản 

-  Chủ thể trữ tình trong bài thơ là ai? Cảm xúc của chủ thể trữ tình trong bài 

thơ là một cảm xúc như thế nào ? Dựa vào đâu để xác định được điều đó? 

-  Bài thơ rất giàu chất hiện thực, vừa thấm đẫm cảm xúc chân thành, xa xót. 

Hãy làm sáng tỏ nhận xét đó qua các dẫn liệu cụ thể từ bài thơ. 

-  Phân tích tài sử dụng ngôn từ và hình ảnh của Quang Dũng qua đoạn thơ 

sau: 

- “Vừng trán em vương trời quê hương  

Mắt em dìu dịu buồn Tây Phương  

Tôi thấy xứ Đoài mây trắng lắm  

Em có bao giờ em nhớ thương” 

- “Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn  

Về núi Sài Sơn ngắm lúa vàng  

Sông Đáy chậm nguồn quanh phủ quốc  

Sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng”  

c) Đánh giá văn bản 

-  Bài thơ Đôi mắt người Sơn Tây là một bài thơ nặng trĩu một nỗi buồn u uẩn 

nhưng cũng dạt dào niềm hy vọng vào ngày mai tươi sáng. Nhận xét này có đúng với 

những gì em cảm nhận được từ bài thơ không?  

- Khổ thơ nào trong bàiĐôi mắt người Sơn Tâymang lại cho em ấn tượng nhất? 

Vì sao? 

Trên đây là toàn bộ minh họa cho mô hình BT phát triển năng lực đọc hiểu thơ 

trữ tình gồm các BT đọc hiểu từ các yếu tố riêng lẻ đến BT với toàn bộ văn bản tác 

phẩm. Có thể thấy nội dung hệ thống câu hỏi cụ thể khác nhau nhưng đều được biên 

soạn theo một định hướng có chủ đích, theo một mô hình khá thống nhất trong việc 

khai thác nội dung và hình thức thơ trữ tình. Chúng tôi cho rằng qua nhiều bài tập 
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(lặp đi lặp lại) có chung một mô hình đọc hiểu như thế mới có thể rèn luyện cho HS 

một năng lực đọc hiểu vững chắc, mới giúp các em tự đọc hiểu được những bài thơ 

chưa được học, nói cách khác là biết và có năng lực đọc độc lập như đã nêu ở trên. 

Các BT nêu trên chỉ là những ví dụ minh họa; trong quá trình giảng dạy, GV có thể 

biên soạn nhiều dạng câu hỏi, BT cụ thể khác nhau miễn là tập trung theo một mô 

hình đọc hiểu nhất quán, có hệ thống và đáp ứng được yêu cầu của dạy học đọc hiểu 

VB nói chung và đọc hiểu VB thơ trữ tình nói riêng. 

2.4. Vận dụng hệ thống BT phát triển năng lực đọc hiểu thơ trữ tình cho HS 

2.4.1. Đưa hệ thống BT vào quá trình luyện tập của HS 

Về lý thuyết, khi biên soạn, chuẩn bị giáo án dạy học thơ trữ tình GV hoàn 

toàn có thể vận dụng hệ thống BT đã nêu. Tuy nhiên vì thời gian học trên lớp có hạn, 

cùng một lúc HS lại phải học rất nhiều môn học khác nhau vì thế cần có hướng vận 

dụng hệ thống BT nay một cách hợp lý, hiệu quả. Trước hết là trong những giờ lên 

lớp.  

Trong những giờ lên lớp, chúng tôi sẽ lồng ghép vào giáo án những câu hỏi 

như hệ thống BT đã đưa ra, bên cạnh đó sẽ tiến hành hỏi đáp trực tiếp trong quá trình 

trao đổi học tập giữa thầy và trò. Công việc này khác với việc sử dụng hệ thống bài 

tập, câu hỏi cũ trước đây mang tính hàn lâm, khó có thể phát triển năng lực cho người 

học, hệ thống bài tập này sẽ giúp HS tự khám phá từ bề nổi đến bề sâu của một văn 

bản thơ trữ tình. SGK Ngữ văn hiện hành và việc dạy học ngữ văn được tổ chức theo 

yêu cầu tích hợp. Vì thế Hệ thống BT về các yếu tố riêng lẻ được sử dụng một cách 

linh hoạt vào không chỉ ở phần dạy đọc hiểu mà cả với tiếng Việt và Làm văn, mỗi 

khi xuất hiện các yếu tố hình thức có ý nghĩa, cần khai thác; miễn là phù hợp với các 

tình huống và nhiệm vụ cụ thể của từng bài học. Chẳng hạn khi gặp các tình huống có 

biện pháp tu từ xuất hiện trong các bài học tiếng Việt cần yêu cầu HS gắn với VB, 

nhận diện được đặc điểm của biện pháp tu từ và chỉ ra được tác dụng của biện pháp 

ấy trong việc biểu đạt nội dung. Với các giờ học làm văn nhất là bài phân tích, bình 

giảng bình luận, tác phẩm văn học, GV sẽ có dịp trình bày và cho HS trao đổi về cách 

tiếp cận, phân tích, đọc hiểu 1 VB văn học theo mô hình câu hỏi/ BT mà luận án đã 

đề xuất. Như thế khi chuẩn giáo án cho các giờ học Ngữ văn, GV cần bao quát và 

xem xét toàn bộ các nội dung phần đọc hiểu, tiếng Việt và làm văn để phân bổ và cài 
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đặt các BT của phần đọc hiểu vào cho mỗi phần một cách hợp lý  để làm sáng tỏ và 

củng cố cho nhau. 

Bên cạnh lồng ghép vào giáo án hệ thống câu hỏi bài tập, GV có thể áp dụng 

vào việc hỏi – đáp bằng những câu hỏi nhanh, kích thích tư duy sáng tạo và nhạy bén 

của HS. Vì giờ học mới được tổ chức theo các hoạt động, GV cần rất nhiều câu hỏi, 

BT nêu lên, gợi dẫn để HS cùng thảo đổi thảo luận. Trong những giờ lên lớp, việc 

duy trì không khí học tập là vô cùng quan trọng, chính vì thế việc để HS tự mình 

khám phá những khía cạnh dù rất nhỏ trong tác phẩm GV cần chuẩn bị nhiều câu hỏi, 

BT theo nhiều hướng để kích thích năng lực tự tìm hiểu, phát hiện cho HS. Bên cạnh 

đó, cũng có thể cho HS thực hiện những bài vấn đáp trong các buổi học, nhờ vậy mà 

tăng cường được năng lực phản xạ nhanh cho HS.  

Trong các tiết củng cố bài dạy, nên cho HS ôn lại kiến thức bằng hình thức vấn 

đáp, hệ thống câu hỏi được sắp xếp từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Ở đây hệ 

thống BT về các yếu tố riêng lẻ rất phù hợp do tính chất gọn nhẹ, không yêu cầu quá 

nhiều về nội dung cần khai thác. 

Không chỉ rèn luyện trên lớp, HS cần được rèn luyện thêm với hệ thống BT về 

nhà. BT về nhà lâu nay dường như không được quan tâm khi giảng dạy môn Văn, 

nhưng theo chúng tôi BT về nhà rất quan trọng trong việc củng cố và tăng cường kiến 

thức cho HS. BT về nhà giúp HS định hình lại kiến thức được học trong ngày, đồng 

thời kích thích những suy nghĩ sáng tạo của HS trong quá trình thực hiện những BT 

đó. Hệ thống BT về nhà có thể yêu cầu HS thực hiện cả hai loại hình BT: BT đọc 

hiểu từ các yếu tố riêng lẻ và BT đọc hiểu với toàn bộ văn bản, những câu hỏi ở mức 

độ nhận biết văn bản, hiểu sâu văn bản, đánh giá văn bản (hiểu có tính phê phán) nhất 

là cần có những yêu cầu thực hiện trên các VB ngữ liệu mới. Ngoài ra, còn yêu cầu 

vận dụng những dạng BT này vào việc giúp HS rèn luyện năng lực diễn đạt, hành văn 

nhằm phát triển năng lực viết; qua viết mà củng cố năng lực đọc hiểu VB thơ trữ tình. 

2.4.2. Vận dụng trong việc kiểm tra đánh giá 

2.4.2.1.Vận dụng trong kiểm tra thường xuyên trực tiếp 

Đối với bài tập phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh THPT với nội dung 

kiến thức thơ trữ tình giáo viên có thể áp dụng trong việc kiểm tra thường xuyên 

trong các giờ học bằng hình thức cho HS phát biểu trực tiếp ý kiến của mình trước 
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lớp với mỗi tình huống cụ thể không chỉ trong giờ đọc hiểu mà cả trong các giờ học 

Tiếng Việt, Làm văn. Như trên đã nêu, hệ thống BT đọc hiểu từ các yếu tố riêng lẻ rất 

gọn nhẹ, giúp GV và HS vận dụng một cách linh hoạt trong nhiều tình huống dạy học 

mà kiểm tra thường xuyên là một hình thức rất phù hợp.  

Bằng cách kích thích năng lực ghi nhớ cũng như rèn luyện tính độc lập trong 

suy nghĩ (nhanh) cho HS, GV có thể liên tục đặt những câu hỏi nhỏ cần sự nhanh 

nhẹn trong tư duy để HS có thể giải quyết vấn đề một cách đầy đủ và chính xác nhất. 

Với kiểu đưa ra những câu hỏi nhanh về các yếu tố riêng lẻ của VB đọc hiểu, năng 

lực của từng HS có thể được kiểm chứng ngay sau khi học xong bài học trên lớp. Tuy 

nhiên, với trường hợp đưa ra những câu hỏi nhỏ này thì chỉ có thể giúp HS rèn luyện 

năng lực phản ứng nhanh và hiểu bài mà chưa thể phát triển được những năng lực đọc 

hiểu tổng hợp cho cả toàn bộ văn bản. 

Vì vậy, bên cạnh việc vận dụng hệ thống câu hỏi, BT với các yếu tố riêng lẻ để 

hỏi nhanh học sinh, cho học sinh phát biểu trực tiếp, đưa học sinh vào thế chủ động để 

giải quyết yêu cầu của bài học thì GV còn phải biết tạo ra các tình huống học tập đòi 

hỏi vận dụng BT về toàn bộ văn bản – tác phẩm, nhất là các VB có quy mô nhỏ. Có thể 

gợi mở cho HS những câu hỏi có tính mới mẻ, khó hơn trong việc giải quyết vấn đề và 

cho HS có thời gian suy nghĩ để thực hiện những bài kiểm tra miệng trực tiếp vào buổi 

học hôm sau. Bằng cách này HS sẽ luôn cố gắng sâu chuỗi những nội dung kiến thức 

đã được học, suy nghĩ về những định hướng gợi mở mà giáo viên đã đưa ra vào tiết học 

trước. Những câu hỏi, BT đọc hiểu có tính chất tổng hợp cao hơn có thểkiểm tra ngay 

sau bài học bằng những bài tập về nhà (có kiểm tra). Với những cách rèn luyện đó,năng 

lực đọc hiểu của học sinh không chỉ được phát triển ở mức độ thấp nhưng cơ bản mà 

còn được phát triển ở mức độ cao hơn với những năng lực tổng hợp, yêu cầu khó hơn. 

Bằng những bài kiểm tra nhanh 10 phút ở trên lớp cũng có thể vận dụng được 

hình thức này như một phương pháp tối ưu. Với hình thức này GV có thể cho HS đề 

bài viết đoạn văn liên quan đến tác phẩm trữ tình mà bài học vừa nghiên cứu, HS phải 

vận dụng được những kiến thức đã được học trước đó không lâu để hoàn thành bài 

viết một cách nhanh nhất. Hình thức này, không chỉ giúp HS ghi nhớ nội dung và 

phương pháp đọc hiểu VB vừa học mà còn biết vận dụng thực hành, góp phần rèn 

luyện năng lực viết và cảm nhận chủ quan của bản thân HS về tác phẩm trữ tình; 

thông qua viết mà củng cố đọc hiểu. Không phải ngẫu nhiên bộ sách Văn học của 
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M.Dougal [135-139,140,141,142] mà chúng tôi đã khảo sát, nêu lên bao giờ cũng đặt 

ra yêu cầu gắn kết (connection) giữa năng lực đọc hiểu và năng lực viết ngay trong 

một bài học. 

Như vậy, bằng những vận dụng nhanh vừa nêu trên đây, GV có thể giúp HS 

phát triển được một số năng lực, khảo sát nhanh tình hình nắm bài trên lớp của các 

em từ đó giúp người dạy có cái nhìn chung về năng lực đọc hiểu thơ trữ tình củaHS 

và đề ra được phương hướng, cách thức tiếp theo để phát triển năng lực đọc hiểu loại 

VB này một cách tốt nhất. 

2.4.2.2.Vận dụng bài tập trong kiểm tra đánh giá định kì 

Một trong những yêu cầu không thể thiếu đối với chương trình học của THPT 

đó chính là những bài kiểm tra đánh giá theo định kì của từng môn học. Đây không chỉ 

là những bài kiểm tra để ghi điểm mà còn là cách thức để đánh giá năng lực học tập của 

HS trong suốt một qua trình học tập và rèn luyện môn học. Việc kiểm tra đánh giá vì 

vậy cần thực chất và thực sự thiết thực. 

Với tất cả các môn học nói chung công tác này đều quan trọng và với môn 

Ngữ văn nói riêng việc thực hiện những bài kiểm tra đánh giá định kì lại vô cùng 

quan trọng và phức tạp. Trước đây, đối với chương trình đọc hiểu thơ trữ tình trong 

phân môn đọc văn của môn học chúng ta có thể thấy có khá nhiều bài viết trong 

chương trình của một năm học, số lượng có thể từ 6-8 bài viết tất cả. Với thời điểm 

hiện tại, khi chúng ta đang thực hiện công việc đổi mới giáo dục và định hướng dạy 

học theo yêu cầu phát triển năng lực thì bên cạnh những bài viết môn Ngữ văn còn bổ 

sung thêm hai bài kiểm tra định kì để khảo sát năng lực người học, và đây cũng chính 

là mục tiêu của việc đánh giá năng lực đọc hiểu của học sinh. 

Như đã nêu, trong CT Ngữ văn THPT, thơ trữ tình chiếm một ví trí quan trọng 

với số lượng rất lớn. Vì thế các bài kiếm tra, đánh giá  định kỳ không thể không chú ý 

tới việc đánh giá năng lực đọc hiểu then chốt này. Kiểm tra, đánh giá định kỳ là một 

dịp để yêu cầu HS vận dụng tổng hợp những hiểu biết về tri thức và kỹ năng đọc hiểu 

vào việc giải mã một VB thơ trữ tình. Chính vì thế loại BT phát triển năng lực đọc 

hiểu toàn bộ VB cần được phát huy ở đây. Nếu như trước đây, với những bài kiểm tra 

định kì chỉ là những bài viết, chủ yếu là phân tích, cảm nhận thơ chung chung thì bây 

giờ với những yêu cầu đọc hiểu thơ trữ tình theo mô hình luận án đề xuất, học sinh 

phải vận dụng được vào thực hành để từ nhận biết, hiểu sâu đến nhận xét, đánh giá 
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giá trị của VB- tác phẩm; yêu cầu học sinh vận dụng tất cả những kiến thức đã học để 

giải quyết những câu hỏi đọc hiểu có trong bài kiểm tra. Khi xây dựng đề kiểm tra 

định kỳ về năng lực đọc hiểu của học sinh theo cách này, giáo viên cần vận dụng theo 

hệ thống phát triển năng lực như đã xây dựng ở phần trên, hệ thống câu hỏi có thể 

hướng vào nhiều nội dung kiến thức khác nhau, kết hợp với những kiến thức tích hợp 

hoặc liên môn để có thể giúp người học tiếp nhận nội dung bài học một cách hiệu quả 

và thiết thực nhất. 

Tuy nhiền cần chú ý, xây dựng hệ thống bài tập dựa trên kết quả đọc hiểu thơ trữ 

tình mà đề ra yêu cầu phần viết bài văn phân tích, cảm thụ bài văn. Như vậy vừa thực 

hiện việc hình thành kiến thức căn bản về đọc hiểu, vừa góp phần rèn luyện, phát triển 

năng lực viết, diễn đạt ý tưởng và những cảm nhận của mình trong việc phân tích 1 vấn 

đề về thơ trữ tình hoặc phân tích 1 bài thơ thông qua thực hành viết bài văn. 

Bài kiểm tra định kì trong một năm học đối với môn Ngữ văn chiếm khá nhiều 

thời lượng trong phân phối chương trình chuẩn, không chỉ trong chương trình học 

trên lớp mà hiện nay những bài kiểm tra định kì dạng đọc hiểu văn bản cũng được áp 

dụng trong những kì thi quan trọng, chính vì thế việc cho học sinh làm quen và áp 

dụng nhiều lần còn giúp học sinh nhuần nhuyễn hơn trong cách giải quyết các dạng 

bài tập đọc hiểu như vậy. 

 

 

 

Tiểu kết chương 2 

Chương 2 của luận án tập trung hướng đến việc xác lập một hệ thống BT đọc 

hiểu thơ trữ tình và sự vận dụng hệ thống bài tập ấy để phát triển năng lực đọc hiểu 

cho học sinh THPT. Vì thế chương này được xem là chương “nồng cốt” của luận án. 

Chúng tôi đã cố gắng xây dựng và vận dụng hướng nghiên cứu một cách thiết thực và 

hiệu quả, để khẳng định rằng hướng đi mà mình đang thực hiện. Cũng có nghĩa là cố 

gắng chú ý làm cho đề tài có tính ứng dụng cao và có tính khả thi, có thể dễ dàng 

thực hiện được với nhiều đối tượng GV và HS trong môi trường giáo dục hiện nay. 

Ở chương hai, ngoài việc khẳng định lại những cơ sở lí thuyết đã được đề ra ở 

chương một, người viết đã ứng dụng những luận điểm lý thuyết như là những căn cứ 

từ chương đầu để áp dụng để xây dựng hệ thống bài tập đọc hiểu một cách cụ thể, 
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đơn giản và hiệu quả nhất cho học sinh. 

Phần đầu tiên, người viết đề xuất một số nguyên tắc trong việc xây dựng hệ 

thống bài tập, lấy những nguyên tắc này làm nền tảng định hướng để phát triển hệ 

thống bài tập ngay sau đó. Tất nhiên có khá nhiều những nguyên tắc khác nhau được 

đưa ra ở phần này nhưng chú trọng nhất vẫn là rèn luyện cho học sinh tính tích cực 

chủ động và sáng tạo trong quá trình tiếp nhận tri thức đọc hiểu; bên cạnh đó việc xây 

dựng hệ thống bài tập phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh cần đảm bảo tuân thủ 

những qui tắc quan trọng của việc lấy học sinh làm trung tâm, cùng với những vấn đề 

khác liên quan đến đổi mới phương pháp dạy học văn hay nói đúng hơn là những 

cách thức mới của “dạy học hiện đại”. 

Tiếp đến, luận án cũng đã giới thiệu, mô tả và minh họa định hướng đọc hiểu 

thơ trữ tình bằng một hệ thống bài tập cụ thể. Hệ thống BT này chỉ là minh họa cho 

mô hình lý thuyết phát triển năng lực đọc hiểu thơ trữ tình, chúng không phải là tất cả 

mà chỉ gợi mở qua các ví dụ cụ thể để GV tham khảo và quan trọng hơn là tự mình 

biên soạn được một hệ thống BT theo định hướng ấy trong quá trình dạy học. Đó 

cũng là cơ sở cho việc biên soạn giáo án và thực nghiệm dạy học ở chương tiếp theo.  

 

 

 

 

CHƯƠNG 3 

THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

Chương này tập trung vào việc thực nghiệm sư phạm. Việc thực nghiệm này 

đòi hỏi sự đầu tư toàn diện trên cả phương diện lý luận lẫn cách thức tiến hành. Sau 

khi chọn nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm một cách hợp lý, chúng tôi tiến hành 

cho thực hiện dạy học thơ trữ tình trên hai đối tượng: Lớp đối chứng thực hiện theo 

cách dạy như hiện hành và lớp thực nghiệm dạy và rèn luyện theo hệ thống BT mà 

luận án đề xuất. Từ đó tiến hành kiểm tra, đánh giá và rút ra những kết luận cần thiết. 

3.1. Mục đích và yêu cầu của hoạt động thực nghiệm sư phạm 

3.1.1. Mục đích thực nghiệm 
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Ở chương 2, chúng tôi đã đề xuất mô hình hệ thống bài tập phát triển năng lực 

đọc hiểu thơ trữ tình cho HS THPT. Chương này tiến hành thực nghiệm để kiểm 

chứng tính khả thi và hiệu quả của hệ thống BT mà luận án đề xuất. 

3.1.2. Yêu cầu thực nghiệm 

- Thực nghiệm cần có sự đầu tư, chuẩn bị kĩ càng, chu đáo; thực hiện nghiêm 

túc theo ý đồ sư phạm mà luận án đề xuất. 

- Tiến hành theo đúng phân phối chương trình của bộ môn; không làm xáo trộn, 

ảnh hưởng đến tiến trình và kế hoach dạy học của nhà trường. 

- Phải đảm bảo tính khách quan, trung thực trong nhận xét, đánh giá. 

3.2. Đối tượng, địa bàn, thời gian thực nghiệm, và quy trình thực nghiệm 

3.2.1. Đối tượng và địa bàn thực nghiệm 

Để đánh giá chính xác, khoa học về những nội dung đưa ra thực nghiệm, 

chúng tôi đã thực hiện nghiêm túc việc phân loại HS và trình độ GV giảng dạy trong 

khi thực nghiệm. Các lớp thực nghiệm và đối chứng có số lượng HS tham gia tương 

đương nhau, đồng thời, trình độ cũng như những đặc điểm, điều kiện học tập là gần 

giống nhau. 

Tiêu chí để chọn GV giảng dạy là những người nhiệt tình, giàu tinh thần trách 

nhiệm, có kinh nghiệm và dễ dàng tiếp thu những thành tựu mới trong khoa học giáo 

dục. Đây là những điều kiện thuận lợi đối với việc khảo sát, thống kê, đối chiếu kết 

quả học tập của HS, góp phần quan trọng giúp chúng tôi đưa ra những kết luận khách  

quan, đáng tin cậy. 

Trên cơ sở đó, chúng tôi tiến hành thực nghiệm ở 3 trường. Sau đây là Bản 

thống kê danh sách các lớp học và các GV tham gia dạy đối chứng, thực nghiệm. 

Bảng 3.1. 

Tên trường 
Lớp Thực nghiệm Lớp Đối chứng 

Lớp Sĩ số Giáo viên Lớp Sĩ số Giáo viên 

THPT Duy Tân 

(Kom Tum) 
10 A1 50 

Nguyễn 

Tâm 
10 A3 52 Lê Văn Vĩ 

THPT Nguyễn 

Tất Thành 

(Kom Tum) 

12 A1 52 
Nguyễn 

Văn Hà 
12 A3 33 

Hà Thị 

Ngọc Dung 
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3.2.2. Thời gian thực nghiệm 

Chúng tôi tiến hành thực nghiệm trong suốt thời gian năm học2014 - 2015. Trong 

mỗi tuần dạy, chúng tôi sẽ thực hiện vào cả tiết học chính và tiết tăng cường (buổi hai). 

3.2.3. Tổ chức thựcnghiệm 

Nhằm đảm bảo khách quan trong việc đánh giá tính khả thi và hiệu quả của các 

biện pháp được đưa ra trong luận án, chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm ở các trường 

THPT tại các địa bàn khác nhau. Nhằm hạn chế tối đa các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng 

đến kết quả thực nghiệm. Ngoài những điều kiện nêu trên, chúng tôi còn chú ý đến trình 

độ GV: GV có trình độ phổ biến (không quá giỏi hoặc quá kém); về trình độ HS: chọn lớp 

phổ thông (không chọn lớp chọn);về sĩ số HS:cả lớp thực nghiệm và lớp đối chứng tương 

đương về sĩ số, không quá đông hoặc quá ít. 

Để chuẩn bị cho quá trình thực nghiệm được tiến hành có hiệu quả, trước thực 

nghiệm khoảng 1 tháng, chúng tôi đã gặp gỡ, phổ biến chung, hướng dẫn và trao đổi một 

số vấn đề liên quan 

đếnnộidungthựcnghiệmvớicácGVcảởlớpthựcnghiệmvàlớpđốichứng.Đồngthờichúngtôi 

phát các tài liệu có liên quan đến phần thực nghiệm (nội dung các biện pháp được xây 

dựng cho các GV của các lớp thực nghiệm,đề nghịGV nghiên cứu, tìm hiểu kĩ yêu  cầu, 

nội dungvà cách thức dạy các bài thựcnghiệm. 

Việc thực nghiệm được tiến hành ở các lớp thuộc batrường, bốn lớp (hai lớp 10,  

và hai lớp 12). Ở mỗitrường là 01lớpthựcnghiệmvà01lớpđốichứng.Lớp 

thựcnghiệmdoGVchủnhiệm trực tiếp giảng dạy theo các biện pháp được đề xuất trong 

luận án, còn lớp đối chứng vẫn học bình thường. Sau thời gian thực nghiệm, chúng tôi 

cho HS các lớp thực nghiệm và lớp đối chứng làm bài kiểm tra định kìvới đề bài như 

nhau. Từ kết quả thu được sau bài kiểm tra, kết hợp với các biện pháp đánh giá khác, 

chúng tôi tiến hành so sánh với kết quả đầu vào và từ đó rút ra kếtluận 

3.2.4. Quy trình thực nghiệm 

Kế hoạch thực nghiệm được tiến hành cụ thể theo tiến trình như sau: 

Giai đoạn 1: Gặp gỡ, phổ biếnchung 

Giai đoạn 2: Dạy các tiết đã chuẩn bị (kế hoạch, giáo án) theo tinh thần, tư tưởng 

của các biệnpháp được xây dựng. 
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Xác định nội dung thực nghiệm, đối tượng và địa bàn thực nghiệm. Chúng tôi 

tiến hành dạy thực nghiệm các bài “Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa”;  

“Độc Tiểu Thanh kí “(Nguyễn Du) và“Tây Tiến” (Quang Dũng)  theo địa bàn và 

thời gian thực nghiệm trên. Các bài này là những tiết dạy học “mẫu” để GV và người 

làm thực nghiệm trao đổi, rút kinh nghiệm về phương pháp dạy học đọc hiểu thơ trữ 

tình. Ngoài ra lớp thực nghiệm tiến hành lồng ghép một cách phù hợp hệ thống BT 

đọc hiểu mà luận án đề xuất vào tất cả các VB thơ trữ tình có trong CT và SGK ở tất 

cả các giờ dạy trong năm học cũng như kết hợp trong dạy tạo lập văn bản (làm văn); 

rèn luyện trong giờ tiếng Việt cũng như yêu cầu làm BT ở nhà. 

Trong tiến hành thực nghiệm, chúng tôi tiến hành một số công việc như sau: 

Chúng tôi đã tiến hành soạn ba giáo án thực nghiệm cho phần đọc hiểu văn 

bản: một bài thuộc về thơ trữ tình dân gian, một bài thuộc về thơ trữ tình trung đại, 

một bài thuộc về thơ trữ tình hiện đại trong chương trình Ngữ văn THPT theo hướng 

đề xuất của luận án. Tiến trình, cách thức hướng dẫn, tổ chức đọchiểu được thể hiện 

rõ ràng trên giáo án. 

Quy trình lên lớp được thực hiện đúng yêu cầu của thực nghiệm: Chúng tôi 

tiến hành trao đổi với GV dạy lớp đối chứng và GV dạy lớp thực nghiệm về nội dung 

và phương pháp lên lớp cũng như trao đổi trước với GV về ý đồ thiết kế và giao tài 

liệu cho GV dạy thử nghiệm. Người dạy là GV trực tiếp đứng lớp và tiết dạy thực 

nghiệm (cũng như đối chứng) được tiến hành như các tiết học bình thường khác. Các 

lớp thực nghiệm, GV dạy theo giáo án của chúng tôi đề xuất, còn các lớp đối chứng, 

GV dạy theo giáo án của GV. 

Trong thời gian thực hiện luận án, chúng tôi đi dự giờ các tiết dạy thực nghiệm  

và đối chứng. Sau khi dạy xong, chúng tôi cùng với GV dạy thực nghiệm, dạy đối 

chứng trao đổi, thảo luận, góp ý và tiến hành cho HS lớp thực nghiệm và lớp đối 

chứng kiểm tra trên cùng một đề. Kết quả thực nghiệm cơ bản là kết quả thể hiện 

trong bài làm của học sinh và là thông tin thu được qua việc dự giờ, trao đổi với các 

GV ở trường sở tại. 

Ngoài những tiết dạy thực ngiệm và đối chứng, chúng tôi cũng đã tiến hành 

điều tra bằng phiếu trắc nghiệm, cùng GV dạy kiểm tra bài soạn của HS, quan sát giờ 

học để có cái nhìn toàn diện về việc nắm bắt, tiếp thu kiến thức cũng như sự vận dụng 

kiến thức thể loại thơ trữ tình của HS. 
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Giai đoạn 3: Cho HS làm bài kiểm tra định kì. 

Để đạt được mục đích thực nghiệm đã đề ra, chúng tôi không chỉ tiến hành soạn 

giáo án theo yêu cầu luận án đề ra,mà còn xây dựng một số đề kiểm tra 15-20 phút.Nội 

dung bài kiểm tra và câu hỏi bài tập hướng vào việc kiểm tra một yếu tố liên quan đến 

năng lực đọc - hiểu của người học về tác phẩm thơ trữ tình. Các câu hỏi, bài tập tạo cơ 

hội cho mọi đối tượng HS (khá, giỏi, trung bình,…) thể hiện mức độ lĩnh hội văn bản thơ 

trữ tình của mình.  

Sau đó, chúng tôi tiến hành dạy họctheo định hướng của luận án, vận dụng chúng 

vào trong giáo án của GV ở tiết dạy bài mẫu cũng như các tiết đọc hiểu văn bản khác  trên 

lớp và các tiết học liên quan như tiếng Việt, làm văn. Sau mỗi bài học, chúng tôi cho kiểm 

tra nhằm mục đích nhận biết và điều chỉnh cách tiến hành các biện pháp đã được xây 

dựng. Sau đó, chúng tôi tiến hànhđánhgiákếtquảbướcđầutínhkhảthi và tính hiệu quả 

củacácbiệnpháp mà chúng tôi đề xuất trong luận án. 

- Giai đoạn 4: Xử lý kết quả: kết quả thực nghiệm được thực hiện qua: 

+ Qua việc quan sát giờ dạy của GV. 

+ Qua đánh giá, nhận xét của chúng tôi cũng như tổ chuyên môn về chất lượng 

bài dạy cũng như qua bài kiểm tra của HS. 

3.3. Thiết kế giáo án thực nghiệm 

Giáo án thực nghiệm vẫn soạn như một giáo án cho giờ đọc hiểu bình 

thường;tuy nhiên điểm khác biệt là hệ thống câu hỏi, BT cho giờ đọc hiểu và luyện 

tập trong các giáo án này cần được biên soạn theo tinh thần và yêu cầu mà luận án đề 

xuất. Do khuôn khổ của luận án, ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu 1 giáo án thực nghiệm 

dạy đọc hiểu ca daolớp 10 (trữ tình dân gian) và nêu thuyết minh về các giáo án. Hai 

giáo án đọc hiểu thơ trữ tình trung đại và hiện đại được giới thiệu trong Phụ lục 4. 

3.3.1. Giáo án thực nghiệm 1 (Trữ tình dân gian) 

CA DAO THAN THÂN, YÊU THƯƠNG TÌNH NGHĨA 

A. MỤC ĐÍCH 

1. Về kiến thức: Giúp HS cảm nhận được tiếng hát than thân và tiếng hát tình 

nghĩa của người bình dân trong xã hội phong kiến qua nghệ thuật đậm màu sắc dân  

gian của ca dao. 

2. Về kĩ năng: Giúp HS có kĩ năng đọc hiểu ca dao theo đặc trưng thể loại. 

3. Về thái độ: Giúp HS biết đồng cảm với tâm hồn người lao động và yêu quý  
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những sáng tác văn học của họ. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN 

1. Sách giáo khoa Ngữ văn 10, Tập 1. 

2. Giáo án. 

3. Đĩa CD hoặc VCD về dân ca. 

C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 

 HĐ của GV và HS Kết quả cần đạt 

* GV yêu cầu HS đọc mục Kết quả 

cần đạt trong SGK để nắm được mục 

tiêu của bài học. 

* Kết quả cần đạt trong SGK 

 

* Khởi động 

GV yêu cầu HS thực hiện một trong hai 

hoạt động sau đây: 

1. Chia lớp thành 4 nhóm. Trong vòng 5 

phút, mỗi nhóm ghi lại những bài ca dao 

viết về chủ đề than thân, yêu thương tình 

nghĩa (không trùng với những bài trong 

SGK Ngữ văn 10, tập 1). Nhóm nào ghi 

được nhiều hơn sẽ là nhóm chiến thắng. 

2. HS hát hoặc xem đĩa CD/VCD về một 

số làn điệu dân ca có lời là những bài ca 

dao than thân, yêu thương tình nghĩa 

(nội dung này được GV chuẩn bị hoặc 

phân công chuẩn bị từ tiết học trước). 

 

I. Hoạt động 1 - GV hướng dẫn HS tìm 

hiểu chung về ca dao qua phần Tiểu dẫn 

1. GV lưu ý HS: coi phần Tiểu dẫn trong 

SGK là một văn bản thuyết minh, từ đó 

yêu cầu HS đọc lướt để nắm được nội 

dung chính của phần Tiểu dẫn. 

GV yêu cầu HS làm việc cá nhân để trả 

I. Tiểu dẫn 
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lời câu hỏi:  

- Đọc lướt phần Tiểu dẫn và cho biết 

phần này cung cấp cho người học những 

tri thức nào liên quan đến việc đọc hiểu 

chùm ca dao than thân, yêu thương tình 

nghĩa? 

2. GV yêu cầu từng cá nhân HS đọc kĩ 

phần Tiểu dẫn để nắm được những thông 

tin cụ thể, trả lời các câu hỏi sau: 

- Ca dao là gì? 

 

- Nêu những đặc điểm nội dung và nghệ 

thuật của ca dao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ca dao là lời thơ trữ tình dân gian, 

thường kết hợp với âm nhạc khi diễn 

xướng, được sáng tác nhằm diễn tả thế 

giới nội tâm của con người. 

2. Đặc điểm 

- Nội dung: diễn tả đời sống tâm hồn, tư 

tưởng, tình cảm của nhân dân trong các 

quan hệ lứa đôi, gia đình, quê hương, đất 

nước… 

- Nghệ thuật:  

+ Lời ca thường ngắn gọn 

+ Thể lục bát hoặc lục bát biến thể 

+ Ngôn ngữ gần gũi với lời nói hằng 

ngày, giàu hình ảnh so sánh, ẩn dụ… 

+ Có hình thức lặp lại: lặp kết cấu, lặp 

hình ảnh, lặp dòng thơ mở đầu hoặc một 

từ, cụm từ… 

II. Hoạt động 2 - GV hướng dẫn HS đọc 

hiểu chùm Ca dao than thân, yêu thương 

tình nghĩa 

1. GV yêu cầu HS đọc diễn cảm các bài 

ca dao và lưu ý các chú thích trong 

SGK. 

2. GV yêu cầu HS nhận diện và phân 

II. Đọc hiểu  
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loại các bài ca dao trong SGK thành 2 

nhóm chủ đề: than thân và yêu thương 

tình nghĩa. Lưu ý HS có nhiều bài ca 

dao than thân, thể hiện sự phong phú về 

số lượng, đa dạng về nội dung, chứa 

đựng ý nghĩa nhân đạo và dân chủ sâu 

sắc; những bài trong SGK chỉ là ví dụ 

tiêu biểu. 

3. GV hướng dẫn HS đọc hiểu những bài 

ca dao than thân (bài 1, bài 2)1. 

GV yêu cầu HS thảo luận nhóm (theo kĩ 

thuật khăn trải bàn) để trả lời các câu hỏi 

sau: 

- Hai bài ca dao viết theo thể thơ nào? 

Tác dụng của việc sử dụng thể thơ đó? 

 

- Hai bài ca dao trên viết cùng về đề tài 

gì? Cấu trúc hai bài ca dao có gì giống 

nhau ?  

-  Hai bài ca dao đều là tiếng nói của ai 

(chủ thể trữ tình)? Họ nói về điều gì?  

( Từ đây, những câu hỏi in đậm là câu 

hỏi cốt lõi theo yêu cầu đọc hiểu mà luận 

án đề xuất) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Những bài ca dao than thân (bài 1, 

bài 2) 

 

 

 

- Viết theo thể lục bát với giai điệu nhẹ 

nhàng, gợi sự xót xa, thương cảm, tha 

thiết, lắng sâu. 

- Hai bài ca dao cùng viết về đề tài than 

thân. Cấu trúc giống nhau: bắt đầu bằng 

cụm từ “Thân em như…”.  

- Hai bài ca dao là tiếng nói của “em” 

(chủ thể trữ tình) - có thể là những cô 

gái trong xã hội cũ. Họ nói về “thân 

phận” của mình bằng lối “than thân” - 

than thở về số phận hẩm hiu, đầy bắt 

trắc của người phụ nữ trong xã hội cũ. 

Cả hai bài đều thể hiện rõ tâm trạng 

buồn bã, xót xa, chán ngán cho số kiếp 

hẩm hiu, không được làm chủ cuộc đời 

của chính mình. 

                                                
1Theo Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học môn Ngữ văn, cấp THPT (kèm theo Công văn số 

5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi hướng dẫn HS đọc hiểu Chùm 

ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa, GV chỉ dạy bài ca dao số 1, 4, 6. Tuy nhiên, để hướng dẫn HS đọc 

hiểu bài ca dao bắt đầu bằng cụm từ “Thân em như …”, chúng tôi chọn dạy thêm bài số 2 để thấy được đặc sắc 

nghệ thuật của mô tip này trong ca dao. 
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- Tìm hiểu nghĩa của các từ, ngữ: tấm 

lụa đào, phất phơ, chợ, củ ấu gai, trắng, 

đen, nếm, ngọt bùi?  

 

 

 

 

 

 

 

- Biện pháp tư từ nào đã được sử dụng 

ở cả hai bài ca dao trên? 

-  So sánh “thân em” với “tấm lụa đào” 

“phất phơ giữa chợ” và “củ ấu gai” 

“ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen” 

đã giúp người đọc hình dung và thấy 

được điều gì về thân phận người phụ 

nữ trong hai bài ca dao trên ?  

 

 

 

 

 

Có thể hình dung ra tâm trạng của 

người nói trong hai bài ca dao trên là 

tâm trạng như thế nào? 

GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, trả lời 

câu hỏi: 

- Trong kho tàng ca dao có rất nhiều 

bài mở đầu bằng hai chữ “thân em”, 

- Nghĩa của các từ ngữ tấm lụa đào (tấm 

lụa hồng, đẹp, quý giá), phất phơ (chuyển 

động qua lại, nhẹ nhàng theo làn gió), 

chợ (nơi công cộng để mọi người đến 

mua bán hàng hóa), củ ấu gai (củ bên 

ngoài màu đen, có hai gai nhọn và to như 

sừng, bên trong chứa chất bột màu trắng, 

ăn được), nếm (ăn hay uống một chút để 

biết vị của đồ ăn thức uống), ngọt bùi (có 

vị ngon, ngọt và thơm). 

- Biện pháp so sánh được sử dụng ở cả 

hai bài ca dao. 

- Biện pháp so sánh kết hợp với các từ 

ngữ miêu tả cho thấy: 

+ Ở bài 1, người phụ nữ ý thức được sắc 

đẹp, tuổi xuân và giá trị của mình, nhưng 

số phận của họ thật chông chênh. Người 

phụ nữ cảm thấy mình không khác gì một 

món hàng để mua bán. 

+ Ở bài 2, người phụ nữ đã giới thiệu giá 

trị thực của mình – có vẻ đẹp nội tâm. 

Nhưng giá trị đó không phải ai cũng biết 

đến.  

- Trong hai bài ca dao, người phụ nữ  thể 

hiện sự ngậm ngùi, chua xót cho thân 

phận mình.  

 

 

- Tùy vào câu ca dao HS sưu tầm được 

mà xác định vật được so sánh trong bài. 

Nhìn chung tiếng nói trữ tình trong các 
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hãy dẫn ra một số bài như thế. Thân 

em trong các bài dẫn ra được so sánh 

với cái gì? Từ đó nhận xét chung tiếng 

nói trữ tình trong các bài ca dao mở 

đầu bằng “thân em” mang âm hưởng 

gì? 

 

- Theo em hai bài ca dao trên phù hợp 

với những tình huống nào trong cuộc 

sống hàng ngày? 

 

4. GV hướng dẫn HS đọc hiểu những bài 

ca dao than thân (bài 4, bài 6). 

 

 

* Với bài 4: 

GV yêu cầu HS thảo luận nhóm (theo kĩ 

thuật XYZ) để trả lời các câu hỏi sau: 

- Bài ca dao viết theo thể thơ nào? Tác 

dụng của thể thơ đó là gì? 

 

 

 

- Nhận xét về cách phối thanh và gieo 

vần của bài ca dao. 

 

 

 

- Bài ca dao đều là tiếng nói của ai? Nói 

về điều gì?  

 

bài ca dao mở đầu bằng cụm từ "Thân em 

như...", đều mang âm hưởng buồn; là 

tiếng lòng buồn thảm, tiếng thở than, 

chán ngán cho số kiếp bất hạnh của người 

phụ nữ ngày xưa. 

- Những lúc ta bị rơi vào tình cảnh buồn 

chán vì sự hẩm hiu do may rủi, không 

được tự quyết định, sống phụ thuộc vào 

người khác... 

 

2. Những bài ca dao yêu thương, tình 

nghĩa (bài 4, bài 6) 

 

 

a) Bài 4 

 

 

- Viết theo thể thơ vãn bốn kết hợp với 

thể lục bát, vừa thể hiện nỗi nhớ trào 

dâng mãnh liệt vừa thể hiện nỗi niềm 

thiết tha, lo lắng khôn nguôi của nhân 

vật trữ tình.  

- Bài thơ có 16 thanh bằng/ 24 thanh thể 

hiện nỗi nhớ thương bâng khuâng, da 

diết; gieo vần “ai” và vần “yên/ iên” - là 

hai âm tiết dài, tạo cảm xúc thiết tha, 

thương cảm. 

- Là tiếng nói của người con gái, nói về 

nỗi nhớ thương người mình yêu và nỗi lo 

lắng không yên. 

- Sử dụng nhiều hình ảnh mang ý nghĩa 
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- Trong bài ca dao có những hình ảnh nào 

đặc sắc? Gắn liền với những hình ảnh đó 

là các biện pháp tu từ nào? Tác dụng của 

những hình ảnh và biện pháp tu từ đó là 

gì? 

 

 

 

- Hình ảnh nào được nhắc đến nhiều nhất 

trong bài ca dao? Vì sao? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Điệp khúc “thương nhớ ai” có tác dụng 

gì? 

 

GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, trả lời 

câu hỏi: 

- Hai câu thơ cuối thể hiện tâm trạng gì 

của cô gái? Hãy lí giải nguyên nhân của 

tâm trạng đó? 

biểu tượng như khăn, đèn, mắt. Cùng 

với đó là những phép tu từ nhân hóa, 

hoán dụ, lặp cấu trúc, lặp từ, … Tất cả 

các hình ảnh và biện pháp tu từ này có 

tác dụng diễn tả những cung bậc tâm 

trạng khác nhau của cô gái khi xa cách 

người yêu. 

- Hình ảnh “khăn” được nhắc đến đến 

đầu tiên và nhiều nhất vì trong cuộc 

sống của người xưa, khăn thường là vật 

trao duyên, vật kỉ niệm của tình yêu đôi 

lứa; cái khăn lại luôn quấn quýt bên 

mình người con gái như cùng chia sẻ với 

họ niềm thương  nỗi nhớ khi phải xa 

cách người yêu. Trong bài ca dao, chiếc 

khăn có những vận động trái chiều, hiện 

ra ở nhiều chiều  không gian, với nhiều 

hành động khác nhau… có tác dụng diễn 

tả nỗi nhớ trào dâng, cồn cào, da diết, 

không thể giải tỏa, chỉ có thể hóa thành 

những dòng nước mắt của cô gái mà 

thôi. 

- Điệp khúc “thương nhớ ai” cho thấy 

tình yêu chân thành, tha thiết của cô gái 

dành cho chàng trai.  

 

 

- Hai câu cuối thể hiện sự lo lắng của cô 

gái cho số phận của mình, cho duyên 

phận lứa đôi “không yên một bề” khi 

tình cảm nhớ thương vẫn da diết, cháy 
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- Vẻ đẹp nào của những cô gái thời xưa 

được thể hiện qua bài ca dao? 

 

 

- Tìm và đọc thêm một số bài ca dao 

cùng nói về nỗi nhớ người yêu của các 

chàng trai, cô gái trong văn học dân gian 

Việt Nam. 

* Với bài 6: 

GV yêu cầu HS làm việc cá nhân để trả 

lời các câu hỏi sau: 

- Bài ca dao viết theo thể thơ nào? Tác 

dụng của thể thơ đó là gì? 

 

 

- Bài ca dao viết về đề tài gì? Đề tài đó 

được thể hiện rõ nét qua cặp hình ảnh nào 

trong bài ca dao? Vì sao tác giả dân gian 

lại dùng cặp hình ảnh đó? 

 

 

 

 

- Giải thích cụm từ ba vạn sáu ngàn ngày 

bỏng. Vì hạnh phúc lứa đôi của người 

con gái xưa thường bấp bênh, bởi tình 

yêu dù tha thiết cũng chưa chắc đã dẫn 

đến hôn nhân do họ vấp phải nhiều rào 

cản (chẳng hạn: “Sợ mẹ bằng đất sợ cha 

bằng trời”). 

- Qua bài ca dao, cô gái thời xưa thể 

hiện vẻ đẹp tâm hồn mình: khao khát 

được yêu thương, được đón nhận tình 

cảm chân thành, đằm thắm trong tình 

yêu.  

 

 

 

 

b) Bài 6 

 

 

- Viết theo thể song thất lục bát biến thể, 

phù hợp với việc thể hiện sự giãi bày về 

tình nghĩa (trong hôn nhân) của người 

bình dân xưa. 

- Đề tài: Tình nghĩa thủy chung của 

người bình dân, thể hiện qua cặp hình 

ảnh: muối mặn – gừng cay. Xuất phát từ 

thực tế: muối, gừng được dùng như 

những gia vị - món ăn, vị thuốc của 

người lao động nghèo trong lúc ốm đau -

> cặp hình ảnh là biểu tượng cho tình 

nghĩa vợ chồng chung thuỷ, sắt son. 

- “Ba vạn sáu ngàn ngày” là 100 năm. 
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và nội dung của hai câu thơ cuối. 

 

 

 

 

 

 

- Chủ thể trữ tình trong bài ca dao là ai? 

Bài ca dao cho thấy nét đẹp nào trong 

tâm hồn của chủ thể trữ tình? 

 

 

 

- Tìm và đọc thêm một số bài ca dao 

cùng nói về tình nghĩa thủy chung của 

người bình dân trong văn học dân gian 

Việt Nam. 

Hai câu thơ nhấn mạnh thời gian không 

làm phai nhạt được vị của gừng, muối 

cũng như tình nặng nghĩa dày của “đôi 

ta” luôn bền vững trước thử thách của 

thời gian, cuộc sống. Nếu “có xa nhau” 

thì phải hết một đời người hoặc chỉ có 

cái chết mới chia lìa được đôi lứa.  

- Chủ thể trữ tình của bài ca dao là người 

bình dân xưa (đã có vợ/chồng). Qua bài 

ca dao, người bình dân xưa muốn khẳng 

định tình nghĩa vợ chồng bất diệt, không 

thể nào chia cắt được. Đó là vẻ đẹp tâm 

hồn của  họ. 

 

III. Hoạt động 3 - GV hướng dẫn HS tổng 

kết về chùm Ca dao than thân, yêu 

thương tình nghĩa 

Yêu cầu học sinh rút ra những nét cơ 

bản về nghệ thuật và nội dung của chùm 

ca dao. 

 

III. Tổng kết 

1. Nghệ thuật: Các bài ca dao trữ tình 

thể hiện rõ nét những đặc trưng nghệ 

thuật của ca dao truyền thống. 

2. Nội dung: là tiếng nói phong phú về 

đời sống tâm hồn cao đẹp của người 

bình dân: luôn ý thức được về bản thân 

mình và có những tình cảm cao đẹp. 

IV. Hoạt động 4 - GV hướng dẫn HS 

luyện tập ở nhà 

IV. Luyện tập 

Bài tập tham khảo, mở rộng. 

 

BÀI TẬP THAM KHẢO, MỞ RỘNG 
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Ngoài việc dạy học trên lớp, chúng tôi còn cung cấp cho GV và HS một số 

ngữ liệu ngoài SGK kèm theo hệ thống BT để giúp HS tham khảo và rèn luyện thêm 

cách đọc hiểu các bài ca dao.  

Bài tập 1. Đọc các bài ca dao sau và trả lời các câu hỏi: 

1. Ai đem con sáo sang sông, 

Để cho con sáo sổ lồng nó bay. 

2. Ai làm cho bướm lìa hoa, 

Cho chim xanh nỡ bay qua vườn hồng. 

Ai đi muôn dặm non sông, 

Để ai chất chứa sầu đong vơi đầy. 

3. Bây giờ mận mới hỏi đào, 

Vườn hồng đã có ai vào hay chưa. 

Mận hỏi thì đào xin thưa, 

Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào. 

4. Bao giờ cây chuối có cành, 

cho sung có nụ, cho hành có hoa. 

Bao giờ chạch đẻ ngọn đa, 

Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình. 

Bao giờ cây cải làm đình, 

Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta. 

5. Đêm đêm khêu ngọn đèn loan, 

Nhớ chàng quân tử thở than mấy lời. 

Mong chàng chẳng thấy chàng ôi, 

Thiếp tôi trằn trọc vội rời chân ra. 

Nhác trông lên đã xế tà 

Đêm khuya khoắt con gà gáy sang canh. 

Mong anh mà chẳng thấy anh, 

Thiếp tôi buồn bã khêu quanh ngọn đèn. 

I. Bài tập với các yếu tố riêng lẻ: 

1. Hình dạng khổ thơ – dòng thơ 

Dựa vào ngữ liệu đã cho hãy cho biết: 
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- Tất cả những bài ca dao trên sử dụng thể thơ gì? Vì sao tác giả dân gian lại 

sử dụng thể thơ đó?  

- Dựa vào ngữ liệu được giới thiệu ở trên và ngữ liệu được giới thiệu trong bài 

ca dao tình nghĩa trong SGK, em có nhận xét gì về thể loại thơ được sử dụng trong 

thơ trữ tình dân gian Việt Nam? 

2. Vần thơ và yếu tố âm thanh 

- Chỉ ra những từ hiệp vần trong các bài ca dao trên? 

- Theo anh chị, các bài ca dao trên có thể cất lên như một lời của bài hát được 

hay không? Thử làm công việc đó?  

- Từ đó cho thấy, yếu tố âm thanh trong những bài ca dao trên có gì đặc biệt 

hơn những thể loại trữ tình khác? 

3. Nhịp thơ 

- Với thể thơ lục bát, thông thường các câu sẽ được ngắt nhịp như thế nào? 

- Chúng ta có thể ngắt nhịp theo cách khác mà không cần tuân thủ qui tác hay 

không? 

4. Các biện pháp tu từ 

- Chỉ ra các biện pháp tu từ trong tất cả các bài ca dao trên? 

- Biện pháp nào được sử dụng nhiều nhất? Tác dụng của biện pháp đó?có tác 

dụng gì? 

- Nếu không sử dụng các biện pháp đó thì liệu rằng các bài ca dao có trở nên 

giàu sức ví von, sinh động hay không? Em hãy thử nghiệm. 

5. Ngôn ngữ - hình ảnh 

- Bài thơ thứ nhất đến bài thứ 4 không xuất hiện hình ảnh con người, điều này  

thể hiện điều gì trong suy nghĩ của tác giả dân gian? 

- Những hình ảnh xuất hiện chủ yếu trong các bài ca dao là hình ảnh nào? 

- Hình ảnh “ngọn  đèn” xuất hiện trong bài thơ thứ 5, đó phải chăng là một 

motif quen thuộc trong ca dao? Hãy lí giải và nêu tác dụng của hình ảnh ngọn đèn? 

- Cách sử dụng ngôn ngữ trong những bài thơ trữ tình dân gian có gì đặc biệt 

so với các bài thơ trữ tình khác của thơ trữ tình trung đại và thơ trữ tình hiện đại? 

6. Cái tôi trữ tình 

-  Nội dung chủ yếu của những bài  ca dao nói trên là gì? 
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- Cảm hứng chủ đạo của những bài ca dao chính là cảm hứng về điều gì? Đó 

có phải là chủ đề quen thuộc trong ca dao dân ca hay không? 

- Làm rõ cái tôi trữ tình trong từng bài thơ? 

II. Bài tập toàn bộ văn bản 

BT Nhận biết 

- Đọc các bài ca dao trên, theo em đối tượng sáng tác chủ yếu là ai? 

- Vì sao lại dùng ca dao để thể hiện tình yêu mà không dùng cách khác? 

BT Hiểu văn bản 

- Em hãy phân tích ý thơ trong bài thơ thứ 4? Nếu ra đặc sắc nghệ thuật được 

sử dụng ở đó? 

- Em hiểu như thế nào về hình ảnh “ngọn đèn loan” trong bài ca dao thứ năm? 

- Vì sao tác giả dân gian sử dụng những hình ảnh thiên nhiên quen thuộc để ví 

von với tình yêu đôi lứa? 

BT Đánh giá 

- Từ những bài ca dao về tình yêu đôi lứa được học và được giới thiệu, em hãy  

trình bày cảm nhận của em về cách thể hiện tình yêu của tác giả dân gian và tình yêu 

trong cuộc sống hiện đại? Từ đó em rút ra được bài học gì? 

Bài tập 2. Đọc hai bài ca dao sau: 

- Qua cầu ngả nón trông cầu, 

Cầu bao nhiêu nhịp, dạ sầu bấy nhiêu... 

- Qua đình ngả nón trông đình, 

Đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu ! 

(Vũ Ngọc Phan -Tục ngữ, ca dao, cân ca... - Sđd ) 

Câu hỏi: 

a) Nhận biết văn bản 

- Hai bài ca dao trên viết theo thể thơ gì? Cấu trúc các câu ca dao có gì giống 

nhau?  Biện pháp tu từ nổi bật nào đã được sử dụng trong hai bài ca dao trên? 

-  Theo em hai bài ca dao là lời của ai nói với ai? “Mình” trong bài mỗi bài ca 

dao là ai?  

b) Hiểu văn bản 

-  Tâm trạng của người nói trong hai bài ca dao trên là tâm trạng như thế nào?  

Dựa vào đâu để thấy được điều đó ? 



 

 148 
 

-  Đem “nhịp cầu” và “ngói” trên mái đình để ví von với “dạ sầu” và tình “ 

thương” của người nói trong hai bài ca dao trên có gì độc đáo? ( phân tích tác dụng 

của phép tu từ này). 

c) Đánh giá văn bản 

- Trong kho tàng ca dao có rất nhiều bài sử dụng cách nói “ bao nhiêu.... bấy 

nhiêu”. Em hãy dẫn ra một số bài như thế. Từ đó nhận xét chung tiếng nói trữ tình  

trong các bài ca dao có cách nói ấy thường mang âm hưởng gì? 

- Bài ca dao trên có nói hộ được cảm xúc và tâm trạng của em? Liên hệ và dẫn 

ra 1 tình huống mà em đã gặp trong cuộc sống phù hợp với cách nói của bài ca dao. 

 

THUYẾT MINH VỀ GIÁO ÁN DẠY ĐỌC HIỂU 

CA DAO THAN THÂN, YÊU THƯƠNG TÌNH NGHĨA 

 

Cũng như các giáo án dạy đọc hiểu bài Độc Tiểu Thanh Kí (trữ tình trung đại) 

và Tây Tiến (trữ tình hiện đại), giáo án bài Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa 

được soạn theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo 

định hướng phát triển năng lực học sinh - ở đây là năng lực đọc hiểu thơ trữ tình dân 

gian. Trong giáo án, chúng tôi đã thiết kế các hoạt động học của học sinh và hướng 

dẫn cách thức tổ chức các hoạt động đó để đạt được mục đích đã đề ra. 

Linh hồn của giáo án là những bài tập hướng dẫn HS đọc hiểu các bài ca dao 

viết theo chủ đề than thân, yêu thương tình nghĩa. Những bài tập cốt lõi được chúng 

tôi in đậm, ngoài ra còn có nhiều bài tập khác để hướng dẫn HS đọc hiểu trọn vẹn 

từng bài ca dao theo đặc trưng thể loại. Ngoài những bài tập được thiết kế cho HS 

thực hiện trên lớp, chúng tôi còn thiết kế một hệ thống bài tập bổ sung và cung cấp 

dữ liệu cho GV hướng dẫn HS luyện tập (trong quá trình dạy học và ở nhà). Mục 

đích của việc thiết kế hệ thống bài tập này là để giúp HS rèn luyện kĩ năng đọc hiểu 

thơ trữ tình dân gian (ca dao) theo đặc trưng thể loại,vận dụng những kiến thức, kĩ 

năng, thái độ đã được học vào những tình huống (đọc hiểu văn bản) mới (không có 

trong SGK). 

Hệ thống bài tập được thiết kế trong giáo án không chỉ giúp GV hướng dẫn 

HS đọc hiểu mà còn kiểm tra, đánh giá được năng lực đọc của HS. Kết hợp với 

những kĩ thuật dạy học tích cực, hiện đại (như kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật XYZ, 
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kĩ thuật trình bày 1 phút…), GV có thể hướng dẫn HS tự đọc các bài ca dao để thể 

hiện năng lực đọc của mình, hướng đến đổi mới phương pháp dạy học theo định 

hướng phát triển năng lực của HS.  

3.4. Đánh giá kết quả thực nghiệm 

3.4.1. Tiêu chuẩn đánh giá 

Thực nghiệm nhằm kiểm chứng khả năng nâng cao hiệu quả các giờ đọc hiểu 

văn bản thơ trữ tình từ dân gian đến hiện đại, qua việc tổ chức các giờ dạy học theo 

hướng tích cực hóa vai trò của chủ thể của người học trong quá trình tiếp cận, phân 

tích, lý giải, bình giảng các giá trị nội dung và nghệ thuật các tác phẩm thơ trữ tình 

trong CT Ngữ văn thông qua hệ thống bài tập. Đánh giá trình độ của HS trong việc 

phân tích, lý giải giá trị tác phẩm thơ trữ tình ở mức độ như thế nào? Mức độ hứng 

thú của HS trong một giờ dạy đọc hiểu văn bản thơ trữ tình của HS ra sao? Năng lực 

đọc  hiểu thơ trữ tình của HS được hình thành và phát triển qua các buổi học như thế 

nào? Sự phối hợp hoạt động của GV và HS theo quan điểm dạy học phát huy tính tích 

cực, năng động, sáng tạo trong học tập của HS, cũng như khả năng vận dụng nguyên 

tắc tích hợp trong việc dạy đọc hiểu văn bản thơ trữ tình thông qua hệ thống bài tập. 

Sau thời gian thực nghiệm, căn cứ vào các giờ dạy và học, các giờ luyện tập, 

luyện tập tăng cường, việc thực hiện và hoàn thành các bài tập và kết quả các bài kiểm 

tra, chúng tôi tiến hành đánh giá một cách khách quan trên các mặt sau: 

3.4.1.1. Đánh giá về mặt định tính 

 Chúng tôi ghi nhận và xử lí thông tin đánh giá lớp thực nghiệm (thể hiện 

thông qua quá trình học tập và bài làm của học sinh), từ đó rút ra những nhận xét 

chung về lớp thực nghiệm khi được tiếp cận hệ thống câu hỏi mới nhằm phát huy 

năng lực cho người học: 

 Thể hiện trong quá trình học tập: HS hăng hái tham gia giải quyết các nhiệm vụ 

học tập; tìm ra câu trả lời nhanh, chính xác và có tư duy phản biện cho câu hỏi hoặc yêu 

cầu của GV; có nhiều câu trả lời khác nhau, nhiều cách giải quyết cho một vấn đề, đưa ra 

nhiều lý do cho các các câu trả lời;sử dụng những từ ngữ cụ thể, chính xác để diễn đạt; 

biết cách suy luận, phát hiện, giải quyết vấn đề linh hoạt sáng tạo; giải quyết được các bài 

tập khó với những tình huống phức tạp; phản xạ nhạy bén với những câu hỏi bài tập đã 

gặp trước đó, biết sử dụng các kiến thức, kĩ năng trong quá trình luyện tập -ôn tập một 
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chủ đề kiến thức cụ thể; biết cách hệ thống kiến thức.  

 Thể hiện ở bài làm của HS: cách xử lí sáng tạo, lập luận hợp lý, sắc sảo cho 

những câu trả lời; bài làm có chiều sâu, sử dụng từ ngữ linh hoạt đúng yếu cầu đề bài, độc 

đáo, có sáng tạo; cấu trúc bài mang phong cách riêng và có cảm xúc đặc biệt; có tư duy 

phê phán khoa học, có những suy luận gián tiếp, những nhận xét mang tính tổng hợp, lí lẽ 

sắc sảo, lập luận khoa học, chặt chẽ, logic. Biểu hiện cao nhất là có kỹ năng và cách thức 

đọc độc lập, hiểu đúng 01 VB thơ trữ tình chưa được học. 

3.4.1.2. Đánh giá về mặt định lượng  

Thang điểm được xây dựng như sau: 

- Loại giỏi: Bài làm đạt 9- 10 điểm: câu trả lời đúng trọng tâm, sát ý, súc tích, 

kết hợp các chi tiết, hình ảnh một cách linh hoạt, sử dụng thuần thục năng lực đọc - hiểu 

văn bản để giải quyết vấn đề có trong SGK và những vấn đề mới, thể hiện được mức độ 

hiểu có phê phán, hiểu sâu vấn đề, lí giải vấn đề theo hướng đa chiều, đa điểm nhìn; 

trình bày lời giải có tính sáng tạo, vận dụng linh hoạt các các phương pháp suy luận, có 

chiều sâu tư duy và cảm xúc. 

- Loại khá: Bài làm đạt 7- 8 điểm: hiểu sâu vấn đề, sử dụng được năng lực đọc 

- hiểu văn bản để giải quyết vấn đề có trong SGK và những vấn đề mới, khiến giải vấn 

đề có những điểm mới, tính chất phê phán của tư duy xuất hiện ở một số câu trả lời; 

đảm bảo yêu cầu về kiến thức cơ bản; tính sáng tạo, linh hoạt, phê phán của tư duy co ở 

mức độ khá - tốt. 

- Loại trung bình: Bài làm đạt 5- 6 điểm: thể hiện được nội dung của câu trả 

lời, biết và vận dụng năng lực đọc - hiểu văn bản để giải quyết vấn đề có trong SGK, tuy 

nhiên, chưa ứng dụng được trong việc giải quyết vấn đề mới; tư duy phê phán chưa 

được hình thành; giải quyết các câu hỏi và bài tập trong đềKT ở mức độ tương đối. 

 - Loại yếu: Bài làm đạt 1- 4 điểm: Không giải quyết được vấn đề mà câu hỏi bài 

tập KT đề ra. 

Đánh giá định lượng giờ hướng dẫn, tổ chức giờ đọc hiểu văn bản thơ trữ tình  

của GV thông qua tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại giờ dạy GV của Bộ GD và ĐT. 

3.4.2. Đề kiểm tra  

3.4.2.1. ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC HIỂU THƠ TRỮ TÌNH DÂN GIAN 

Đề số 1 
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(Thời gian làm bài: 15 phút) 

Đọc hai bài ca dao và trả lời câu hỏi: 

- Thân em như tấm lụa đào 

Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai. 

- Thân em như củ ấu gai 

Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen 

Ai ơi, nếm thử mà xem! 

Nếm ra, mới biết rằng em ngọt bùi. 

Câu 1.  Hai bài ca dao trên viết theo thể thơ nào? Chỉ ra những đặc điểm chính của 

thể thơ đó trong mỗi bài. 

Câu 2. Nêu cấu trúc của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong hai bài ca dao 

trên và cho biết tác dụng của việc sử dụng biện pháp tu từ so sánh đó. 

Câu 3. Lời than thân của nhân vật trữ tình trong hai bài ca dao trên khơi gợi cho em 

suy nghĩ gì về thân phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến? Từ đó nêu ý 

nghĩa của những bài thơ trữ tình dân gian trong việc thể hiện tâm tư tình cảm của họ. 

Trả lời trong khoảng 5-7 dòng. 

Thuyết minh về Đề số 1 

- Mục đích: đánh giá khả năng đọc hiểu văn bản thơ trữ tình dân gian của HS 

sau khi được giáo viên hướng dẫn đọc hiểu. 

- Mức độ: Câu 1 – nhận biết; Câu 2 – thông hiểu; Câu 3 – Đánh giá (Vận 

dụng) được xây dựng theo các dạng bài tập phát triển năng lực đọc hiểu văn bản mà 

luận án đã đề xuất. 

Đề số 2 

(Thời gian làm bài: 20 phút) 

Đọc hai bài ca dao sau và trả lời câu hỏi: 

     1. Chồng em áo rách em thương 

Chồng người áo gấm xông hương mặc người 

                               2. Anh đi anh nhớ quê nhà 

Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương 

Nhớ ai dãi nắng dầm sương 

Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao 
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Câu 1. Thể thơ nào được sử dụng trong hai bài ca dao trên? 

A. Tự do     B. Lục bát  

C. Song thất lục bát    B. Thất ngôn 

Câu 2. Những nhận xét sau nói về bài ca dao thứ nhất là đúng hay sai?  Hãy khoanh 

tròn vào Đúng hoặc Sai với mỗi trường hợp. 

TT Nhận xét Đúng Sai 

1 Bài ca dao viết về chủ đề than thân.   

2 Nhân vật trữ tình trong bài ca dao là người vợ.   

3 Bài ca dao sử dụng thủ pháp đối lập.   

4 Người phụ nữ trong bài ca dao có tấm lòng chung thủy.   

5 Qua bài ca dao, tác giả dân gian ca ngợi tình yêu lứa đôi  nồng 

nàn, say đắm. 

  

 

Câu 3: Giải thích nghĩa của từ “mặc” trong bài ca dao thứ nhất. 

Câu 4. Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật người phụ nữ trong bài ca dao thứ nhất. Trả 

lời trong khoảng 3 dòng. 

Câu 5. Bài ca dao thứ hai sử dụng phép tu từ nào? 

A. Sử dụng phép điệp từ   C. Sử dụng phép so sánh 

B. Sử dụng phép ẩn dụ   D. Sử dụng phép nhân hóa 

Câu 6. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đã xác định được ở Câu 4. 

Câu 7. Em có nhận xét gì về tình cảm của “anh” trong bài ca dao thứ hai? 

Thuyết minh về Đề số 2 

- Mục đích: đánh giá khả năng vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học để đọc 

hiểu văn bản thơ trữ tình dân gian (không có trong SGK) của HS. 

- Mức độ: Câu 1, Câu 2 (ý 1, 2, 3) Câu 5 – nhận biết; Câu 2 (ý 4, 5), Câu 3, 

Câu 6  – thông hiểu; Câu 4, Câu 7 – Đánh giá (Vận dụng) được xây dựng theo các 

dạng bài tập phát triển năng lực đọc hiểu văn bản mà luận án đã đề xuất. 

 

3.4.2.2. ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC HIỂU THƠ TRỮ TÌNH TRUNG ĐẠI 

Đề số 1 

(Thời gian làm bài: 15 phút) 
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Đọc bài thơ “Độc Tiểu Thanh kí” (Nguyễn Du) và trả lời các câu hỏi sau đây: 

Câu 1: Trong hai câu thực, nhà thơ KHÔNG sử dụng phép tu từ nào? 

A. Đối xứng  B. Đối lập  C. Hoán dụ  D. Ẩn dụ 

Câu 2. Nêu tác dụng của một phép tu từ được sử dụng ở hai câu thực. 

Câu 3. Có ý kiến cho rằng “Độc Tiểu Thanh kí” là tiếng khóc của Nguyễn Du 

dành cho Tiểu Thanh và những người con gái tài hoa bạc mệnh như nàng, nhưng 

cũng có ý kiến cho rằng bài thơ thực chất là tiếng khóc của Nguyễn Du dành cho 

mình. Ý kiến của em về vấn đề này như thế nào? Trả lời trong khoảng 5-7 dòng. 

Thuyết minh về Đề số 1 

- Mục đích: đánh giá khả năng đọc hiểu văn bản thơ trữ tình trung đại của HS 

sau khi được giáo viên hướng dẫn đọc hiểu. 

- Mức độ: Câu 1 – nhận biết; Câu 2 – thông hiểu; Câu 3 – Đánh giá (Vận 

dụng) được xây dựng theo các dạng bài tập phát triển năng lực đọc hiểu văn bản mà 

luận án đã đề xuất. 

Đề số 2 

(Thời gian làm bài: 20 phút) 

Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi: 

Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi 

Này của Xuân Hương mới quệt rồi 

Có phải duyên nhau thì thắm lại 

Đừng xanh như lá bạc như vôi 

(Mời trầu – Hồ Xuân Hương) 

Câu 1. Bài thơ viết theo thể thơ nào? Chỉ ra cách ngắt nhịp của mỗi câu thơ. 

Câu 2. Nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai? Qua bài thơ, nhân vật trữ tình muốn gửi 

gắm thông điệp nào? 

Câu 3. Việc đưa tên “Xuân Hương” vào bài thơ cho thấy thi sĩ Hồ Xuân Hương là 

người như thế nào? So sánh với cách đưa tên “Tố Như” vào trong tác phẩm “Độc 

Tiểu Thanh kí”. 

Thuyết minh về Đề số 2 

- Mục đích: đánh giá khả năng vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học để đọc 

hiểu văn bản thơ trữ tình trung đại (không có trong SGK) của HS. 



 

 154 
 

- Mức độ: Câu 1, Câu 2 (ý 1) – nhận biết; Câu 2 (ý 2), Câu 3 (ý 1) – thông 

hiểu; Câu 3 (ý 2) – Đánh giá (Vận dụng) được xây dựng theo các dạng bài tập phát 

triển năng lực đọc hiểu văn bản mà luận án đã đề xuất. 

 

3.4.2.3. ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC HIỂU THƠ TRỮ TÌNH HIỆN ĐẠI 

Đề số 1 

(Thời gian làm bài: 15 phút) 

Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: 

Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm 

Heo hút cồn mây súng ngửi trời 

Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống 

Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi. 

(Trích Tây Tiến – Quang Dũng) 

Câu 1. Ghi lại cách ngắt nhịp của mỗi câu thơ trong đoạn thơ trên. 

Câu 2. Nêu tên các biện pháp tu từ được tác giả sử dụng trong đoạn thơ trên. Chỉ ra 

tác dụng của 01 biện pháp tu từ ấy. 

Câu 3. Thanh điệu trong câu thơ: “Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi” có gì đặc biệt? 

Hãy tìm và ghi lại một câu thơ có nghệ thuật sử dụng thanh điệu tương tự mà em biết. 

Câu 4. Nhận xét về ngôn ngữ thơ của Quang Dũng trong đoạn thơ trên. 

Thuyết minh về Đề số 1 

- Mục đích: đánh giá khả năng đọc hiểu văn bản thơ trữ tình hiện đại của HS 

sau khi được giáo viên hướng dẫn đọc hiểu. 

- Mức độ: Câu 1, Câu 2 (ý 1) – nhận biết; Câu 2 (ý 2), Câu 3 – thông hiểu; Câu 

4 - Đánh giá (Vận dụng) được xây dựng theo các dạng bài tập phát triển năng lực đọc 

hiểu văn bản mà luận án đã đề xuất. 

 

Đề số 2 

(Thời gian làm bài: 20 phút) 

Đọc đoạn thơ sau đây và trả lời các câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 4: 
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Lũ chúng tôi  

Bọn người tứ xứ,  

Gặp nhau hồi chưa biết chữ  

Quen nhau từ buổi "Một hai"  

Súng bắn chưa quen,  

Quân sự mươi bài  

Lòng vẫn cười vui kháng chiến  

Lột sắt đường tàu,  

Rèn thêm đao kiếm,  

Áo vải chân không,  

Đi lùng giặc đánh.  

Ba năm rồi gửi lại quê hương.  

Mái lều gianh,  

Tiếng mõ đêm trường,  

Luống cày đất đỏ  

Ít nhiều người vợ trẻ  

Mòn chân bên cối gạo canh khuya  

Chúng tôi đi  

Nắng mưa sờn mép ba lô,  

Tháng năm bạn cùng thôn xóm.  

Nghỉ lại lưng đèo  

Nằm trên dốc nắng.  

Kì hộ lưng nhau ngang bờ cát trắng.  

Quờ chân tìm hơi ấm đêm mưa.  

- Đằng nớ vợ chưa?  

- Đằng nớ?  

- Tớ còn chờ độc lập  

Cả lũ cười vang bên ruộng bắp,  

Nhìn o thôn nữ cuối nương dâu.  

                            1948  

       (Trích Nhớ - Hồng Nguyên) 

Câu 1.Chủ thể trữ tình trong đoạn thơ trên là ai? 

 A. Chúng tôi  B. Người vợ trẻ  C. Tớ  D. Tác giả 

Câu 2. Trong 12 dòng thơ đầu, hình ảnh “lũ chúng tôi” - những người lính được tác 

giả giới thiệu với những đặc điểm nào? 

Câu 3. Anh/chị cảm nhận như thế nào về hai dòng thơ sau? Trả lời trong khoảng 3 – 

5 dòng. 

            Ít nhiều người vợ trẻ 

Mòn chân bên cối gạo canh khuya 

Câu 4.Việc đưađoạn hội thoại sau vào bài thơ có tác dụng gì? 

    - Đằng nớ vợ chưa?  

- Đằng nớ?  

- Tớ còn chờ độc lập 

Câu 5.So sánh hình ảnh người lính trong đoạn thơ trên với người lính trong bài Tây 

Tiến (Quang Dũng). Trả lời trong khoảng 5-7 dòng. 

Thuyết minh về Đề số 2 
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- Mục đích: đánh giá khả năng vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học để đọc 

hiểu văn bản thơ trữ tình hiện đại (không có trong SGK) của HS. 

- Mức độ: Câu 1– nhận biết; Câu 2, Câu 3, Câu 4 – thông hiểu; Câu 4 – Đánh 

giá (Vận dụng) được xây dựng theo các dạng bài tập phát triển năng lực đọc hiểu văn  

bản mà luận án đã đề xuất. 

3.4.3. Giải thích đề kiểm tra  

Với mỗi loại thơ trữ tình dân gian, thơ trữ tình trung đại và thơ trữ tình hiện 

đại, chúng tôi xây dựng 02 đề kiểm tra, trong đó, Đề số 1 đánh giá năng lực đọc các 

văn bản có trong SGK và HS đã được GV hướng dẫn đọc hiểu , Đề số 2 đánh giá 

năng lực đọc các văn bản tương đương ngoài SGK. Thời gian làm bài cho mỗi đề 

kiểm tra là 15 - 20 phút (do trong phân phối chương trình hiện hành không có bài 

kiểm tra 01 tiết dành cho đọc hiểu văn bản).  

Mức độ đánh giá ở mỗi câu hỏi được xếp vào ba nhóm: nhận biết, thông hiểu, 

đánh giá. Nội dung đánh giá được thiết kế theo các dạng bài tập phát triển năng lực 

đọc hiểu văn bản mà luận án đã đề xuất. Bằng cách đó, các đề kiểm tra không những 

đánh giá được năng lực đọc hiểu của HS mà còn có tác dụng phân hóa trình độ các em. 

Trong các đề kiểm tra, chúng tôi thường kết hợp giữa việc sử dụng câu hỏi tự 

luận với câu hỏi trắc nghiệm. Với các câu hỏi tự luận, chúng tôi sử dụng cả dạng câu hỏi 

trả lời ngắn và câu hỏi trả lời dài, qua đó, tích hợp đánh giá năng lực đọc hiểu và làm văn 

nghị luận văn học của HS. Ngoài ra, chúng tôi còn lồng ghép kiến thức đời sống - xã hội 

vào trong đề kiểm tra. Cách làm này không chỉ phù hợp với yêu cầu đổi mới việc kiểm tra 

đánh giá đọc hiểu văn bản ở nhà trường THPT  mà còn tiếp cận với xu thế quốc tế về 

đánh giá năng lực đọc hiểu của HS. 

3.4.4. Kết quả thực nghiệm  

3.4.4.1. Về mặt định tính 

Các em đã có sự chuẩn bị bài theo sự hướng dẫn của GV ở tiết học trước. 

Trong quá trình học, HS tham gia thảo luận nhóm khá sôi nổi, đối thoại với GV 

những vấn đề hay, lạ. Tích cực trả lời các câu hỏi bài tập được đưa ra ở cuối bài và 

tích cực  

phát biểu xây dựng bài học, trả lời các câu hỏi bài tập mà GV đưa ra, có ý thức tìm 

hiểu và rèn luyện cách đọc. 

Trong thời gian dự giờ lớp thực nghiệm và lớp đối chứng, chúng tôi nhận thấy:  
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HS lớp đối chứng chủ yếu tiếp nhận nội dung tác phẩm từ phía bài giảng, tiếp thu 

kiến thức một cách thụ động nên không khí giờ học thiếu sôi nổi;khi gặp ngữ liệu mới 

yêu cầu đọc hiểu, phân tích, học sinh rất lúng túng do không có một hệ thống kiến 

thức và phương pháp đọc hiểu dẫn đường, phân tích sai lạc, không đúng hướng. GV 

dạy lớp đối chứng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tư nhiều cho tiết dạy, tuy nhiên, việc 

thực hiện bài tập ở các tiết đọc hiểu còn hạn chế bởi vẫn duy trì theo những suy nghĩ 

của cách dạy học đọc hiểu truyền thống, chủ yếu là trình bày cảm nhận về tác phẩm.  

Trong khi đó ở lớp thực nghiệm, HS giải các câu hỏi, bài tập theo định hướng,  

gợi mở của GV đã có những cuộc đối thoại rất sôi nổi. Các em mạnh dạn trình bày 

cách hiểu của mình, thậm chí còn đặt câu hỏi ngược lại với GV để cả thầy và trò cùng 

giải quyết vấn đề. Khi dạy, GV luôn chú ý đến yêu cầu tích tích cực hóa, bám sát đặc 

trưng thể loại, qua đó đảm bảo cho HS tiếp thu thể loại thơ trữ tình một cách đúng 

hướng, tạo điều kiện cho các em tiếp nhận những tác phẩm khác cùng thể loại trong 

quá trình tự học. Năng lực đọc hiểu thơ trữ tình được hình thành, do có định hướng 

phân tích thơ trữ tình và một hệ thống BT rèn luyện đã được lồng ghép vào quá trình 

đọc heieur trên lớp cũng nhưu ở nhà.  Học sinh đã bớt lúng túng khi phải yêu cầu 

phân tích các ngữ liệu ngoài SGK, thậm chí, một số em có kiến giải khác lạ, sâu sắc, 

hợp lí. 

3.4.4.2. Về mặt định lượng 

Kết quả bài kiểm tra giữa lớp thực nghiệm và lớp đối chứng như sau: 

 

 

 

BẢNG 3.2. CÁC BẢNG KẾT QUẢ ĐIỂM SỐ BÀI KIỂM TRA CỦA HỌC SINH LỚP 

THỰC NGHIỆM VÀ ĐỐI CHỨNG TẠI CÁC TRƯỜNG KHẢO SÁT 

 

* Thơ trữ tình dân gian 

Đề số 1 

 

Trường 

 

Lớp 

 

Sĩ 

số 

Điểm số  

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
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Đề số 2 

 

 

 

* Thơ trữ tình trung đại  

Đề số 1 

THPT Duy 

Tân ( Kon 

Tum ) 

10 A1 

(TN) 

 

52 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

3 

 

15 

 

15 

 

12 

 

4 

 

2 

 

0 

10 A3 

(ĐC) 

 

50 

 

0 

 

0 

 

0 

 

4 

 

6 

 

16 

 

12 

 

10 

 

2 

 

0 

 

0 

 

Trường 

 

Lớp 

 

Sĩ 

số 

Điểm số  

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

THPT Duy 

Tân ( Kon 

Tum ) 

10 A1 

(TN) 

 

52 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

12 

 

15 

 

15 

 

5 

 

3 

 

0 

10 A3 

(ĐC) 

 

50 

 

0 

 

0 

 

0 

 

4 

 

6 

 

20 

 

15 

 

3 

 

2 

 

0 

 

0 

 

Trường 

 

Lớp 

Sĩ 

số 

Điểm số  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Đề số 2 

* Thơ trữ tình hiện đại: 

Đề số 1 

 

 

 

 

 

Đề số 2 

 

 

THPT Duy 

Tân ( Kon 

Tum ) 

10 A1 

(TN) 

 

52 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

4 

 

15 

 

15 

 

10 

 

4 

 

4 

 

0 

10 A3 

(ĐC) 

 

50 

 

0 

 

0 

 

0 

 

3 

 

7 

 

18 

 

10 

 

9 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Trường 

 

Lớp 

Sĩ 

số 

Điểm số  

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

THPT Duy 

Tân ( Kon 

Tum ) 

10 A1 

(TN) 

 

52 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

2 

 

10 

 

10 

 

17 

 

7 

 

3 

 

0 

10 A3 

(ĐC) 

 

50 

 

0 

 

0 

 

0 

 

5 

 

7 

 

13 

 

11 

 

11 

 

2 

 

1 

 

0 

Trường Lớp Sĩ 

số 

Điểm số 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

THPT 

Nguyễn Tất 

Thành 

(Kom Tum) 

12 A1 

(TN) 

52 0 0 0 1 3 15 15 12 4 2 0 

12 A3 

(ĐC) 

53 0 0 0 4 9 16 12 10 2 0 0 

 

Trường 

 

Lớp 

Sĩ 

số 

Điểm số 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

THPT 

Nguyễn Tất 

12 A1 

(TN) 

52 0 0 0 1 1 15 15 14 4 2 0 
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Từ những thống kê trên, chúng tôi chọn 1 trường hợp khối lớp bất kì để thống 

kê tỉ lệ, và có kết quả xếp loại theo các mức độ như sau: 

BẢNG 3.3. BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XẾP LOẠI CỦA HỌC SINH 

LỚP THỰC NGHIỆM VÀ ĐỐI CHỨNG TRƯỜNG THPT DUY TÂN (KOM TUM) 

 

Có thể trình bày kết quả trên bằng sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG 3.4. Khảo sát mức độ hứng thứ của học sinh 

Kiểm tra mức độ hứng thú của HS ta thấy. Trong số 45 HS, khi tiến hành giảng  

dạy thực nghiệm có đến 25 HS tham gia phát biểu xây dựng bài, chiếm 55,5% so với 

mặt bằng chung của lớp, trong khi lớp đối chứng nhìn chung có HS phát biểu xây 

dựng bài nhưng tỉ lệ thấp hơn, cũng với 45 HS những số HS không tham gia phát 

Thành 

(Kom Tum) 
12 A3 

(ĐC) 

53 0 0 0 4 11 16 10 10 2 0 0 

Trường Lớp 
Sĩ 

số 

Xếp loại 

Yếu kém Trung bình Khá Giỏi 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

% 

THPT 

Duy Tân 

(Kom 

Tum) 

10 

A1 
52 4 7.6 30 57.6 16 30 2 3.8 

10 

A3 
50 10 20 28 56 12 24 0 0 

Lớp 10A1 (lớp thực nghiệm) Lớp 10A3 (lớp đối chứng) 
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biểu xây dựng bài chiếm đến 77,7%. Từ đó chúng ta thấy hiệu quả trong việc tạo ra 

hứng thú trong học tập của hình thức dạy học mà chúng tôi đề xuất. 

Mức độ hứng thú 
Lớp đối chứng Lớp thực nghiệm 

Số lượng Tỉ lệ(%) Số lượng Tỉ lệ (%) 

HS tham gia phát biểu xây 

dựng bài. 

 

10 

 

22,2 

 

25 

 

55,5 

HS không tham gia phát biểu 

xây dựng bài. 

 

35 

 

77,7 

 

20 

 

44,4 

Đánh giá chung:  

Từ bảng phân bố điểm số đến kết quả xếp loại, chúng tôi nhận thấy đã có sự 

chuyển biến về chất lượng trong việc dạy học thơ trữ tình theo hướng tích cực hóa 

của chủ thể học sinh. Điểm trung bình trở lên của nhóm thực nghiệm cao hơn đối 

chứng. Đó là thành công bước đầu của việc áp dụng những phương hướng và cách 

thức dạy đọc – hiểu văn bản thơ trữ tình hiện đại theo hướng dạy học đổi mới. 

Trong quá trình dự giờ, chúng tôi nhận thấy: GV lớp đối chứng có định hướng, 

gợi mở cho HS thảo luận, hoạt động nhóm nhưng không hiệu quả như mong muốn vì 

đa phần HS chỉ hiểu được một số yếu tố riêng lẻ, chưa hình thành được năng lực đọc 

- hiểu thơ trữ tình, dẫn đến một bộ phận các em rụt rè, ít nếu ý kiến hoặc có phát biểu 

nhưng trả lời chưa đạt vì ít chú ý đến việc tự chiếm lĩnh tác phẩm văn chương theo 

định hướng, có chủ đích và năng lực đọc hiểu văn bản. GV trong quá trình dạy học 

cũng hiếm khi đặt câu hỏi theo chủ đích, cấp độ mà chỉ ra những câu hỏi mang tính 

ngẫu nhiên, dựa theo kinh nghiệm và cảm nhận cá nhân. Ở lớp thực nghiệm, GV nêu 

ra nhiều câu hỏi mang tính chất gợi mở để HS cùng trao đổi, thảo luận thậm chí là 

phê phán khoa học, làm cho không khí giờ học sôi nổi, trở nên gần gũi, thân thiết. 

Trong quá trình tiếp nhận văn bản, GV cũng luôn hướng đến đặc trưng thể loại, đặt 

trong sự so sánh với những tác phẩm khác, thể loại khác để HS nắm bắt được được 

đặc trưng thể loại thơ trữ tình. Điều đó không chỉ đảm bảo cho HS tiếp thu tác phẩm 

một cách đúng hướng mà còn tạo điều kiện cho HS tiếp nhận những tác phẩm ngoài 

chương trình trong quá trình tự học của mình...  

Trong khi chấm bài, chúng tôi nhận thấy: Số bài yếu kém của lớp đối chứng 

chiếm tỉ lệ 20%. Đây là tỉ lệ khá cao so với lớp thực nghiệm chỉ chiếm 7,6%. Trong khi 
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đó, số bài chiếm tỉ lệ khá giỏi của lớp thực nghiệm là 3,8% lớp đối chứng là 0%. Điều 

đó cho thấy mức độ hiểu bài của học sinh thực nghiệm cao hơn HS đối chứng. Tương 

tự như vậy với kết quả khảo sát mức độ học bài cũ của HS. Ở lớp thực nghiệm tỉ lệ HS 

có kết quả bài cũ đạt điểm giỏi chiếm đến 60%, không có HS nào bị điểm yếu - kém 

hay trung bình. Trong khi đó ở lớp đối chứng khi kiểm tra bài cũ, tỉ lệ HS có điểm giỏi 

là 0%. Như vậy có thể thấy không  chỉ mang  lại hứng thú thông qua từng bài dạy mà 

nhờ sự tái tạo kiến thức trên lớp trong tiết dạy chính đã giúp HS không quá khó khăn 

để ghi nhớ bài học. 

3.4.5.  Đánh giá chung về thực nghiệm sư phạm 

Có thể nói đợt thực nghiệm sư phạm đã hoàn thành được mục tiêu đề ra. Trong 

suốt đợt thực nghiệm sư phạm, GV dạy thực nghiệm đã quán triệt tốt tinh thần, tư tưởng 

của các biện pháp được chúng tôi đề xuất và đã đạt được những thành công nhất định, 

làm đổi mới cách dạy của họ cũng như cách học của HS. Quan trọng hơn, việc vận dụng 

hệ thống câu hỏi đã bước đầu tác động kích thích phát triển được một số yếu tố của năng 

lực cảm thụ văn học cho HS, thể hiện rõ trong thành tích học tập của các em. Cụ thể: 

+ Về phía GV: 

- Trong các giờ học thực nghiệm, một môi trường lớp học cổ vũ cho các hoạt 

động phát triển năng lực cảm thụ văn học được các thầy cô dạy thực nghiệm chú ý. Đó 

là việc tôn trọng HS cũng như những ý kiến của các em, đó là việc khích lệ để HS có thể 

đưa ra những kiến giải riêng đối với một vấn đề. Sự động viên, sự khích lệ của GV đối 

với HS rất đúng lúc, đúng đối tượng.  

- Các thầy cô đã chú ý đến việc xây dựng hệ thống bài tập để HS hình thành 

được năng lực đọc  hiểu văn bản cũng như rèn luyện được năng khả năng ghi nhớ hiệu 

quả để có thể vận dụng tốt vào bài kiểm tra. Điều này chứng tỏ các biện pháp mà luận án 

đưa ra một phần rèn luyện được năng lực phát triển ngôn ngữ cho HS, ngôn ngữ rõ ràng, 

ngắn gọn, súc tích, sắc sảo thể hiện một tư duy tương ứng. 

GV lớp thực nghiệm nhận xét: “Nhờ có hệ thống bài tập được định hướng theo  

tinh thần phát triển năng lực, con đường dẫn dắt các học sinh yếu kém trong lớp thực 

nghiệm dễ dàng hơn hơn so với hệ thống câu hỏi và bài tập trong SGK”. Nhóm đối 

tượng HS trung bình và dưới trung bình chiếm số lượng nhiều nhất trong lớp học, bây 

giờ đã được quan tâm nhiều hơn và được tạo cơ hội phát triển năng lực đọc hiểu văn bản 

của mình bằng hoạt động phát biểu xây dựng bài. Trong mỗi giờ dạy, mỗi hoạt động, 
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mỗi nội dung học tập, các thầy cô đều tạo điều kiện để các em tham gia nhiều nhất. Với 

mỗi bài tập, câu hỏi khó, đòi hỏi phải áp dụng năng lực đọc  hiểu thơ trữ tình đã được 

học để giải quyết những vấn đề mới, các thầy cô đều kiên trì dẫn dắt, gợi mở từng phần 

để các em quen dần với việc học tập sáng tạo.Trước những vấn đề các em gặp bế tắc đều 

được các thầy cô khích lệ giải quyết đến cùng. 

 + Về phía HS: 

 - Sau quá trình thực nghiệm, chúng tôi nhận thấy những hướng đề xuất mà luận 

án của chúng tôi đề ra đều có những tác động rất tích cực đối với HS. HS từng bước 

hiểu và làm quen với cách giảng dạy theo phát triển năng lực, chiếm lính được tác 

phẩm, rèn luyện được tính tích cực chủ động mà GV đề ra. Bên cạnh đó, việc giải quyết 

những câu hỏi bài tập liên quan đến đọc hiểu tác phẩm thơ trữ tình cũng nhanh chóng 

được giải quyết một cách sâu sắc và triệt để. HS cũng dần dần phát huy được năng lực 

chủ động, tích cực tự học của mình trong quá trình học trên lớp. Những bài tập được 

giao về nhà đều được HS giải quyết nhanh chóng, chính xác, chứng tỏ trách nhiệm cũng 

như hứng thú đối với môn học có chuyển biến đáng kể. Không những thế, đối với HS, 

điểm số cũng là một trong những yêu cầu rất quan trọng, các em đã cải thiện được điểm 

số của mình trong quá trình giải quyết các đề kiểm tra định kì cũng như điểm kiểm tra 

nhanh hay các HS đa phần đều đạt được điểm tương đối.  Tất cả những điều này chứng 

tỏ luận án đã mang lại những hiệu quả khả quan.   

3.5. Kết luận thực nghiệm 

Từ kết quả thực nghiệm qua tiết dạy thực nghiệm và kết quả kiểm tra giữa học 

sinh lớp đối chứng và thực nghiệm (có sự đối chiếu và so sánh ở các bảng trên), đồng 

thời qua điều tra, quan sát hoạt động học tập của HS, với tư cách là người thực hiện 

đề tài chúng tôi rút ra một số kết luận sau: 

- Việc hướng dẫn, tổ chức một giờ đọc hiểu văn bản thơ trữ tình ở trường 

THPT thông qua hệ thống bài tập nhằm phát triển năng lực đọc hiểu thơ trữ tình đã 

tích cực hóa chủ thể HS đã đem lại hiệu quả thiết thực khi áp dụng vào thực tiễn. Sự 

chênh lệch về kết quả giữa hai đối tượng thực nghiệm và đối chứng tuy chưa lớn, 

nhưng cũng cho thấy ít nhiều có sự tác động tích cực, chuyển biến theo chiều hướng 

tiến bộ. Học sinh được tiếp cận và làm quen với những yêu cầu của bài tập ngay sau 

khi học xong bài học mang lại những thuận lợi nhất định cho việc giải quyết những 

phần bài tập sau này. 
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- Quá trình thực nghiệm đòi hỏi phải có sự chuẩn bị công phu, chu đáo từ việc 

xác định đối tượng, địa bàn cho đến soạn giáo án, đề kiểm tra định kì thực nghiệm. 

Giáo viên phải chuẩn bị thật kỹ những nội dung liên quan đến bài học và phải có cách 

tổ chức giờ học sao cho thật khoa học, hấp dẫn. Việc dạy học bằng giáo án thực 

nghiệm vất vả hơn nhiều so với giáo án bình thường nên yêu cầu đối với giáo viên 

dạy lớp thực nghiệm luôn cao hơn. 

- Việc vận dụng và phối hợp nhiều phương pháp dạy học phù hợp với quy luật 

và đặc thù của nhận thức văn học như đọc diễn cảm, giảng bình với các phương pháp 

dạy học tích cực hóa vai trò chủ thể HS như nêu vấn đề, đàm thoại gợi mở… Bên 

cạnh đó cần kích thích tư duy học HS trong quá trình thực hành bài tập trên lớp cũng  

là một yêu cầu không thể thiếu đối với hướng dạy học như chúng tôi đã đề xuất ở 

trên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiểu kết chương 3 

Thực nghiệm sư phạm được thực hiện với mục đích đánh giá tính khả thi và hiệu 

quảcủa các biện pháp được đề xuất trong luận án, tạo cho HS năng lực đọc hiểu văn 

bản thông qua việc giải quyết bài tập đọc hiểu tác phẩm thơ trữ tình. Việc thực nghiệm 

được tiến hành ở khối lớp 10 và 12 của bậc THPT, ở mỗi trường 
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baogồm01lớpthựcnghiệmvà01lớpđốichứng.Sauthờigiandạythựcnghiệm,HScáclớpthực 

nghiệm và lớp đối chứng được làm bài kiểm tra với đề bài như nhau.Trên cơ sở phân 

tích cáckếtquảđãthuđượcquađợtthựcnghiệm,chúngtôirútranhữngkếtluậnsau: 

- Hệ thống bài tập nhằm phát triển năng lực đọc hiểu thơ trữ tình mà chúng 

tôi đề xuất đã được các thầy cô giáo các trường thực nghiệm đánh giá cao và khẳng 

định sẽ áp dụng tốt trong điều kiện các trường THPT hiện nay. 

- Kết quả thực nghiệm sư phạm được thể hiện thông qua kết hợp giữa đánh 

giá định tính bằngcácgiờdạythựcnghiệm,quaquan sát 

quátrìnhhọctậpcủaHSvớiđánhgiáđịnhlượngbằng 

kếtquảcácbàikiểmtrađượcthiếtkếbaogồmnhữngcâuhỏihaybàitậpcótácdụngkiểmtranăng 

lực đọc hiểu thơ trữ tình củaHSđượcthểhiệntrongbàilàmcủamình. 

+ Đánh giá định lượng được phân tích thông qua sự theo dõi và so sánh điểm 

số các bài kiểm tra trước, trong và sau thực nghiệm cùng với các bài kiểm tra thường 

xuyên, định kì trong chương trình cũng như điểm kiểm tra miệng. 

+ Đánh định tính được phân tích thông qua việc bình luận các tiết dạy, việc 

quan sát các 

hànhvi,tháiđộ,cửchỉcủaHStronggiờhọccũngnhưthôngquaýkiếnnhậnxétđánhgiácủaGV 

dạy thực nghiệm, giáo viên và ban giám hiệu nhà trường tham gia dự giờ. Kết quả cho 

thấy có sự chuyển biến rõ nét tromg thái độ học tập của HS với môn Ngữ văn. Điều 

này đã khẳng định thêm tính chính xác, khách quan về tính khả thi, hiệu quả của các 

biệnpháp. 

- Qua phân tích các kết quả đánh giá định lượng và định tính, có thể khẳng 

định rằng: trong và sau quá trình dạy thực nghiệm, HS các lớp thực nghiệm có kết 

quả học tập cao hơn, HS mạnh dạn tự tin hơn, và đặc biệt năng lực, tư duy và thái độ 

của các em được phát triển hơn. Việc giải quyết các vấn đề, các bài tập khó, phức tạp 

trở nên dễ dàng hơn, các em luôn tìm được giải pháp cho vấn đề thông qua mò mẫm 

và vận dụng linh hoạt, mềm dẻo các thao tác của tư duy và khả năng cảm thụ văn 

học. Việc có càng nhiều những bài làm hay, có tính sáng tạo; càng nhiều vấn đề được 

HS tự đặt ra, những ý kiến, nhận xét sắc sảo trong bài làm, sản phẩm học tập cũng 

như việc hiểu sâu và khái quát về bài tập, đồng thời có phương pháp hiệu quả để giải 

các bài tập khó của HS càng chứng minh rằng những biện pháp đề xuất đã thể hiện 

tác dụng rõ nét. Các biện pháp, ngoài việc hình thành được thói quen giải quyết vấn 
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đề học tập một cách sáng tạo, còn kích thích được hứng thú, say mê của HS trong giờ 

học, tạo cho tiết học một không khí học tập thật sôi nổi, nhẹ nhàng 

Như vậy, những kết quả thu được sau đợt thực nghiệm đã khẳng định tính 

khả thi và hiệu quả của các biện pháp đề xuất trong luận án. Nó hoàn thành được 

mục đích chính của thực nghiệm sư phạm đã đề ra là nhằm kiểm nghiệm giả thuyết 

khoa học của Luận án qua thực tiễn dạy học và kiểm nghiệm tính hiệu quả, khả thi 

của các biện pháp đã xây dựng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾT LUẬN 

1) Từ sau năm 2000 trở lại đây, cùng với việc đổi mới CT và SGK theo nghị 

quyết 40 của Quốc hội khóa X, PPDH mặc dù đã được đổi mới khá mạnh mẽ song kết 

quả thu được còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng kịp với yêu cầu cao của thực tiễn giáo 
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dục. Đối với dạy học Ngữ văn ở bậc THPT vấn đề đọc hiểu VB đã được nêu lên từ lần 

đổi mới CT, SGK trước và sau năm 2000 , tuy nhiên việc triển khai thực hiện tư tưởng 

dạy học đọc hiểu văn bản chưa đồng bộ, từ SGK đến tổ chức dạy học trên lớp, từ hệ 

thống BT đến việc ra đề kiểm tra đánh giá trong các kỳ thi tuyển. Đặc biệt là chưa có 

những tài liệu, giáo trình cập nhật trong việc đào tào, bồi dưỡng GV về PPDH đọc hiểu. 

Trong việc rèn luyện cho HS năng lực đọc hiểu, GV chưa hiểu tường tận về ý nghĩa của 

việc phát triển hệ thống bài tập cũng như tầm quan trọng của việc ứng dụng hệ thống 

bài tập này nhằm phát triển cho HS năng lực giao tiếp nói chung và năng lực đọc hiểu 

VB nói riêng trong quá trình dạy học. GV cũng chưa có ý thức và chưa biết khai thác hệ 

thống BT này để có thể phát triển tư duy,năng lực tự học, tự nghiên cứu và giải quyết 

vấn đề cho HS, cho HS. Do đó, cần nghiên cứu để xác định lại vai trò và ý nghĩa của hệ 

thống BT trong dạy học đọc hiểu VB theo thể loại nhằm phát triển cho HS phương 

pháp đọc, cách đọc, đặng giúp họ có năng lực đọc độc lập để có thể học suốt đời. 

2)Trong các thể loại của VB văn học, đọc hiểu tác phẩm thơ trữ tình, đối tượng mà 

chúng tôi nghiên cứu ở luận án này, tưởng như quen thuộc nhưng vẫn còn nhiều điều cần 

trao đổi, nhất là theo yêu cầu phát triển năng lực đọc hiểu.SGK hiện hành mặc dù đã được 

nhiều tác giả giàu kinh nghiệm về giảng dạy, phân tích, thẩm bình thơ trữ tình… Tuy vậy 

hầu như việc biên soạn hệ thống câu hỏi/ BT hướng dẫn HS đọc thơ trữ tình chỉ mới dừng 

lại kinh nghiệm riêng của mỗi tác giả. Chưa có một quan niệm rõ ràng, khoa học và thống 

nhất về cách đọc hiểu thơ trữ tình (cho HS)  đặc biệt là cách dạy đọc hiểu thơ trữ tình ( cho 

GV) trong mỗi tác giả, mỗi bộ sách và giữa các tác giả, các bộ sách. Kết quả là khó có thể 

hình thành và phát triển cho HS quy trình, cách thức đọc hiểu 1 VB thơ trữ tình vừa bảo 

đảm đúng đặc trưng thể loại, vừa phát huy được kinh nghiệm của người đọc; vừa thaayd 

được giá trị của VB được học  vừa có được cách đọc các bài thơ khác cùng thể loại tương 

tự. 

Muốn thế một trong những vấn đề cần tập trung suy nghĩ và giải quyết là cần xác lập 

được một mô hình đọc hiểu cho VB văn học nói chung và đọc hiểu thơ trữ tình nói riêng. 

Xuất phát từ mô hình ấy mà biên soạn một hệ thống câu hỏi, BT đa dạng, phong phú, kích 

thích được hứng thú của HS trong quá trình đọc hiểu, khám phá văn bản. Nội dung câu hỏi 

cụ thể rất đa dạng phong phú, nhưng các câu hỏi ấy phải nằm trong một mô hình, đáp ứng 

được các yêu cầu cơ bản của đọc hiểu 1 VB thơ trữ tình nói chung. Vì nếu không rèn luyện 

theo mô hình thì rất khó để hình thành và phát triển năng lực đọc hiểu; từ đọc theo đến đọc 
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độc lập.Vấn đề mà luận án mà chúng tôi thực hiện ở đây chính là hướng đến mục đích 

vừa nêu và mong muốngóp thêm một cách nhìn mới trong việc đổi mớiviệc đọc hiểu và 

dạy học đọc hiểu thơ trữ tình trong nhà trường PT. Độc hiểu VB thơ trữ tình không chỉ là 

những cảm nhận chủ quan của mỗi cá nhân mà nó còn phải dựa trên những căn cứ xác 

thực và được chúng minh bởi những cơ sở hình thức tồn tại trong tác phẩm thơ trữ tình. 

Việc giảng dạy và phát triển năng lực đọc hiểu tác phẩm thơ trữ tình thông qua hệ 

thống bài tập sẽ là một lựa chọn tốt cho việc mang lại kết quả cao trong quá trình học tập 

của HS. Không chỉ dừng lại ở chỗ giúp HS dễ dàng tiếp cận và có cách hiểu sâu hơn về 

những tác phẩm thơ trữ tình trong chương trình Ngữ văn trên lớp; mà còn biết cách đọc 

hiểu một VB thơ trữ tình không có trong SGK, trên sách báo và các phương tiện thông 

tin đại chúng hàng ngày. 

3)Với yêu cầu và định hướng dạy học nhằm phát triển năng lực cho HS, chúng tôi 

tin rằng đây là một đề tài vừa có ý nghĩa lý luận, vừa có tình thực tiễn có thể mang lại 

những cách giải pháp hữu ích. Việc đề xuất hệ thống BT phát triển NL đọc hiểu thơ trữ 

tình cho HS được dựa trên những cơ sở khoa học: từ việc khảo sát thực tiễn dạy học, CT, 

SGK, SBT Ngữ văn về thơ trữ tình đến khảo sát năng lực tiếp nhận thơ trữ tình của HS; 

từ các cơ sở lý luận văn học liên quan đến thơ trữ tình và đọc hiểu thơ trữ tình; từ cách 

hiểu cập nhật về năng lực giao tiếp đến quan niệm về năng lực đọc hiểu và triển năng lực 

đọc hiểu; từ quan niệm về bài tập theo nghĩa rộng đến việc phân loại BT hình thành và 

BT phát triển… Từ đó đề xuất được một hệ thống BT phát triển NL đọc hiểu thơ trữ tình 

theo quan niệm của mình (tác giả luận án). Hệ thống BT này có thể còn những hạn chế 

nhất định nhưng về cơ bản đã phản ánh được quan niệm của chúng tôi về việc phát triển 

năng lực đọc hiểu thơ trữ tình cho HS THPT và được trình bày một cách nhất quán trong 

cả luận án lẫn việc thực nghiệm. 

Với các kết quả thu được như trên, có thể nói luận án đã đạt được những mục 

đích và yêu cầu đề ra, chứng minh được giả thuyết đã nêu lên. Tuy nhiên, như đã nói, 

do thời gian có hạn, năng lực chuyên môn còn hạn chế, tài liệu tham khảo còn ít, vì 

vậy, trong quá trình thực hiện luận án, chắc chắn sẽ không tránh khỏi thiếu sót. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp từ nhiều góc độ để 

bổ sung, chỉnh sửa luận án ngày một hoàn thiện hơn.  

 4)  Từ kết quả nghiên cứu của luận án, chúng tôi cho rằng có thể tiếp tục nghĩ tới 

việc xem xét vấn đề rèn luyện,  hình thành và phát triển năng lực đọc hiểu và dạy học đọc 
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hiểu cho các thể loại VB khác trong nhà trường PT như truyện, tiểu thuyết, kịch bản văn 

học, ký, văn nghị luận… từ quan niệm và cách nhìn mà chúng tôi đã đề xuấttrong luận án 

này. Vấn đề mà luận án nêu lên cũng không chỉ dừng lại trong phạm vi dạy học đọc hiểu 

trong nhà trường THPT mà cần nhận thức đầy đủ , đồng bộ và nhất quán đối với tất cả các 

cấp/ lớp học trước khi dạy học đọc hiểu thơ trữ tình. Vấn đề ấy cũng không chỉ dừng lại 

với các tác giả CT, SGK Ngữ văn, các giáo viên trực tiếp đứng lớp mà còn đối với cả 

những cán bộ chỉ đạo bộ môn, các cá nhân và cơ quan có vai trò trong việc kiểm tra, đánh 

giá kết qủa học tập của HS. 

 Hi vọng với những kết quả nghiên cứu của luân án sẽ góp phần vào việc đổi 

mới cách dạy học đọc hiểu nói chung và đọc hiểu thơ trữ tình nói riêng, giúp cho việc 

dạy - học Ngữ văn trong nhà trường THPT ngày càng hiệu quả, chất lượng. 
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PHẦN PHỤ LỤC 

 
PHỤ LỤC 1 

Bảng đối chiếu câu hỏi, BT đọc hiểu giữa 2 bộ sách Ngữ văn 

 
Tên bài Sách Ngữ văn (bộ Cơ bản) Sách Ngữ văn (bộ Nâng cao) 

 

Ca dao 

than thân, 

yêu thương 

tình nghĩa 

1.Bài 1, 2 

a) Hai lời than thân đều mở đầu 

bằng Thân em như… với âm điệu 

xót xa, ngậm ngùi. Người than thân 

là ai và thân phận họ như thế nào? 

b) Thân phận có nét chung nhưng 

nỗi đau của từng người lại mang 

sắc thái riêng để diễn tả bằng 

những hình ảnh so sánh, ẩn dụ khác 

nhau. Anh chị cảm nhận được gì 

qua mỗi hình ảnh? 

2. Bài 3 

a) Cách mở đầu bài ca dao này có 

gì khác với hai bài trên? Anh chị 

hiểu từ “ai” trong câu “Ai làm chua 

xót lòng này khế ơi” như thế nào? 

b) Mặc dầu lỡ duyên, tình nghĩa 

vẫn bền vững, thủy chung. Điều đó 

được nói lên bằng một hệ thống so 

sánh, ẩn dụ như thế nào? Vì sao các 

tác giả dân gian lại lấy các hình ảnh 

của thiên nhiên, vũ trụ để khẳng 

định tình nghĩa của con người? 

c) Phân tích để làm rõ vẻ đẹp của 

câu cuối “Ta như sao Vượt chờ 

trăng giữa trời” 

3. Bài 4: Thương nhớ vốn là tình 

cảm khó hình dung – nhất là 

thương nhớ người yêu – vậy mà 

trong bài ca dao này, nó lại được 

diễn tả một cách thật cụ thể, tinh tế 

và gợi cảm. Đó là nhờ thủ pháp gì 

và thủ pháp đó đã tạo được hiệu 

quả nghệ thuật như thế nào? 

4. Bài 5: Chiếc cầu – dải yếm là 

một hình ảnh nghệ thuật chỉ có 

trong ca dao nói lên ước muốn 

mãnh liệt của người bình dân trong 

tình yêu. Hyax phân tích để làm rõ 

vẻ đẹp độc đáo của hình ảnh nghệ 

thuật này (có thể so sánh với những 

hình ảnh chiếc cầu khác trong ca 

dao vể tình yêu) 

5. Bài 6: Vì sao khi nói đến tình 

1.Bài 1,2,3 

Thân phận người phụ nữ trong xã hội 

cũ được nói đến ở ba bài ca dao này có 

đặc điểm gì chung? Phân tích giá trị 

biểu cảm của những so sánh nghệ thuật 

ở bài 1 và 2. Sắc thái tình cảm giữa ba 

bài 1, 2, 3 có gì khác nhau? 

2. Bài 4 

Hãy chỉ ra mối liên hệ giữa hai câu thơ 

đầu và bốn câu thơ cuối. Qua tâm trạng 

của nhân vật trữ tình, anh chị hãy phân 

tích những tình cảnh đáng thương và 

thân phận của người con gái trong xã 

hội phong kiến. Những hình ảnh so 

sánh khác nhau đã thể hiễn sắc thái 

khác nhau như thế nào trong những nỗi 

sợ của người con gái? 

3. Bài 5 

Phân tích tình cảnh con cò trong bài ca 

dao. Giải thích nghĩa của cụm từ “Tôi 

có lòng nào” và hình ảnh ẩ dụ “nước 

trong”, “nước đục”. Tâm sự của con cò 

thể hiện điều gì? Con cò thường là biểu 

tượng của ai? Vì sao? 

4. Liệt kê những hình ảnh so sánh, ẩn 

dụ, biểu tượng của chùm ca dao trong 

bài học. Những hình ảnh này có phổ 

biến trong ca dao không? Vì sao? 

5. Học thuộc lòng các bài ca dao đã học 

BÀI TẬP 

Sưu tầm và viết đề cương giới thiệu 

chùm ca dao về chủ đề than thân 
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nghĩa của con người, ca dao lại 

dùng hình ảnh muối-gừng? Phân 

tích ý nghĩa biểu tượng và giá trị 

biểu cảm của hình ảnh này trong 

bài ca dao và tìm thêm một số câu 

ca dao khác có sử dụng hình ảnh 

muối-gừng để minh họa. 

6. Qua chùm ca dao đã học, anh chị 

thấy những biện pháp nghệ thuật 

nào thường được dùng trong ca 

dao? Những biện pháp đó có nét gì 

khác so với nghệ thuật thơ của văn 

học viết? 

BÀI TẬP 

1.Tìm 5 câu ca dao mở đầu bằng 

“thân em”… và phân biệt sắc thái ý 

nghĩa của chúng. 

2. Tìm thêm những bài ca dao nói 

về nỗi nhớ người yêu, về cái khăn 

để thấy bài Khăn thương nhớ ai vừa 

nằm trong hệ thống của các bài ca 

dao đó lại vừa có vị trí đặc biệt độc 

đáo. Từ đó lí giải câu thơ của 

Nguyễn Khoa Điềm “Đất Nước là 

nơi em đánh rơi chiếc khăn thoa 

trong nỗi nhớ thầm” 

 

Cảnh ngày 

hè 

1. Trong bài thơ có nhiều động từ 

diễn tả trạng thái của cảnh ngày hè. 

Đó là những động từ nào, trạng thái 

của cảnh được diễn tả ra sao? 

2. Cảnh ở đây có sự hài hòa giữa 

âm thanh và màu sắc, cảnh vật và 

con người. Anh chị hãy phân tích 

và làm sáng tỏ. 

3. Nhà thơ đã cảm nhận cảnh vật 

bằng những giác quan nào? Qua sự 

cảm nhận ấy, anh chị thấy Nguyễn 

Trãi là người có tấm lòng như thế 

nào đối với thiên nhiên. 

4. Hai câu thơ cuối cho ta hiểu tấm 

lòng của Nguyễn Trãi đối với người 

dân thế nào? Âm điệu của câu thơ 

lục ngôn  kết thúc bài thơ khác âm 

điệu những câu thất ngôn như thế 

nào? Sự thay đổi âm điệu như vậy 

có tác dụng gì trong việc thể hiện 

tình cảm của tác giả ? 

BÀI TẬP 

1.Cảm nhận về vẻ đẹp của thiên 

nhiên và con người Nguyễn Trãi 

qua bài thơ 

1.Cảnh ngày hè được miêu tả với 

những hình ảnh, chi tiết nào? Những 

hình ảnh chi tiết ấy thể hiện cảm nhận 

của tác giả về thiên nhiên và cuộc sống 

như thế nào? 

2. Bài thơ thể hiện tâm trạng và mong 

uốc gì của tác giả? 

3. Phân tích sức gợi tả của các động từ, 

tính tù, từ láy trong việc biểu hiện hình 

tượng và cảm giác. 

4. Bài thơ này khác thơ Đường luật ở 

chỗ nào? Các câu lục ngôn ở đây có ý 

nghĩa gì về mặt tiết tấu và nhịp điệu? 

5. Học thuộc lòng bài thơ 

BÀI TẬP 

Phân tích quan hệ giữa cảnh và tình 

trong bài Cảnh ngày hè. 
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2. Học thuộc lòng bài thơ 

 

Nhàn 

1.Cách dùng số từ, danh từ trong 

câu thơ thứ nhất và nhịp điệu hai 

câu thơ đầu có gì đáng chú ý? Hai 

câu thơ ấy cho ta hiểu hoàn cảnh 

cuộc sống và tâm trạng tác giả như 

thế nào? 

2. Anh chị hiểu như thế nào về nơi 

“vắng vẻ”, chốn “lao xao”? Quan 

điểm của tác giả về “dại” và “khôn” 

như thế nào? Tác dụng biểu đạt của 

nghệ thuật đối trong hai câu 3 và 4? 

3. Các sản vật và khung cảnh sinh 

hoạt trong hai câu thơ 5, 6 có gì 

đáng chú ý? Hai câu thơ cho thấy 

cuộc sống của Nguyễn Bỉnh Khiêm 

như thế nào (Quê màu, khổ cực? 

Đạm bạc mà thanh cao? Hòa hợp 

với thiên nhiên?) Phân tích giá trị 

nghệ thuật của hai câu thơ này 

4. Đọc chú thích 4 để hiểu được 

điển tích được vận dụng trong hai 

câu thơ cuối. Anh chị cảm nhận 

như thế nào về nhận cách Nguyễn 

Bỉnh Khiêm? 

5. Quan niệm sống của Nguyễn 

Bỉnh Khiêm là gì? Quan niệm sống 

đó là tích cực hay tiêu cực? Vì sao? 

BÀI TẬP 

Cảm nhận chung về cuộc sống, 

nhân cách của nhà thơ Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

1.Lối sống nhàn dật được thể hiện bằng 

những chi tiết nào trong bài thơ 

2. Biểu tượng “nơi vắng vẻ” đối lập với 

“chốn lao xao” trong bài có ý nghiã gì? 

Quan niệm khôn, dại của tác giả khác 

đời như thế nào? 

3. Anh chị hiểu như thế nào về triết lý 

nhân sinh của tác giả ở hai câu thơ 

cuối? 

4. Phan Huy Chú nhận xét: “Văn 

chương ông tự nhiên nói ra mà thành, 

không cần gọt giũa, giản dị mà linh 

hoạt, không màu mè mà có ý vị, đều có 

quan hệ đến việc dạy đời”. Anh chị 

thấy từ ngữ, giọng điệu bài thơ này có 

gì chứng tỏ nhận xét ấy là xác đáng? 

BẢI TẬP 

“Nhàn” là chủ đề khá phổ biến trong 

thơ trung đại. Nguyễn Trãi, Nguyễn 

Công Trứ đều có thơ ca ngợi chữ nhàn. 

Qua bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, hãy tìm hiểu vẻ đẹp thanh cao 

của triết lí “nhàn dật” trong lí tưởng 

sống của người xưa. Có thể hieur “nhàn 

dật” là thoát li khỏi đời sống thực tế 

hay không? 

 

Độc Tiểu 

Thanh kí 

1.Theo anh chị vì sao Nguyễn Du 

lại đồng cảm với số phận của nàng 

Tiểu Thanh? 

2. Câu “Nỗi hờn kim cổ trời khôn 

hỏi” có nghĩa là gì? Nỗi hờn (hận) 

ở đây là gì? Tại sao tác giả cho là 

không thể hỏi trời được? 

3. Nguyễn Du thương xót và đồng 

cảm với người phụ nữ có tài văn 

chương mà bất hạnh. Điều đó nói gì 

về tấm lòng của nhà thơ? 

4. Phân tích vai trò của mỗi đoạn 

thơ (đề, thực, luận, kết) đối với chủ 

đề toàn bài. 

BÀI TẬP 

Đọc đoạn thơ sau trong Truyện 

Kiều và chỉ ra điểm tương đông với 

bài Độc Tiểu Thanh kí 

“Rằng: hồng nhan tự thuở xưa/ Cái 

1. Đọc chú thích, tìm hiểu ý nghĩa biểu 

tượng của một số từ ngữ: cảnh đẹp, son 

phấn, phong vận. Đối chiếu bản dịch 

thơ với bản dịch nghĩa. 

2. Nỗi xót thương của nhà thơ trước số 

phận của Tiểu Thanh được thể hiện như 

thế nào trong hai câu thơ đầu. 

3. Qua các câu 3-4, 5-6 tác giả suy 

ngẫm về số phận của những kiếp tài 

hoa như thế nào? 

4. Với hai câu thơ cuối bài, tác giả đã 

thể hiện tâm sự của mình như thế nào 

khi tự coi mình là kẻ cùng hội cùng 

thuyền với con người phong vận ấy 

5. Học thuộc lòng bản phiên âm và bản 

dịch bài thơ 

BÀI TẬP 

Trong bài thơ, Nguyễn Du đã xót 

thương Tiểu Thanh như xót thương 
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điều bạc mệnh có chừa ai đâu/ Nỗi 

niềm tưởng đến mà đau/ Thấy 

người nằm đó biết sau thế nào” 

 

nàng Kiều trong Truyện Kiều. Hãy giải 

thích vì sao nhà thơ đặc biệt quan tâm 

đến những người phụ nữ tài hoa bạc 

mệnh 

 

Vội vàng 

1. Bài thơ có thể chia làm mấy 

đoạn? Nêu ý chính của từng đoạn. 

2. Xuân Diệu cảm nhận về thời 

gian như thế nào? Vì sao nhà thơ có 

tâm trạng vội vàng, cuống quýt 

trước sự trôi qua nhanh chóng của 

thời gian? 

3. Hình ảnh thiên nhiên, sự sống 

quen thuộc được tác giả cảm nhận 

và diễn tả như thế nào? Hãy chỉ ra 

những nét mới trong quan niệm của 

Xuân Diệu về cuộc sống, tuổi trẻ và 

hạnh phúc. 

4. Hãy nhận xét về đặc điểm của 

hình ảnh, ngôn từ, nhịp điệu trong 

đoạn thơ cuối của bài thơ. Nhà thơ 

đã sáng tạo được hình ảnh nào mà 

anh (chị) cho là mới mẻ, độc đáo 

nhất? 

BÀI TẬP 

Trong “Nhà văn hiện đại”, Vũ 

Ngọc Phan đã viết: “Với những 

nguồn cảm hứng mới: yêu đương 

và tuổi xuân, dù lúc vui hay lúc 

buồn, Xuân Diệu cũng ru thanh 

niên bằng giọng yêu đời thắm thiết” 

Qua bài thơ Vội vàng, hãy làm sáng 

tỏ nhận định trên 

1.Bài thơ được viết như một dòng cảm 

xúc hối hả tuôn trào, nhưng vẫn tuân 

theo một bố cục khá rõ rang. Hãy tìm 

bố cục ấy? 

2. Đọc toàn bài, anh chị có cảm nhận 

thế nào về nhạc điệu của bài thơ? Nhạc 

điệu ấy được tạo ra bằng thủ pháp gì? 

3. Tác giả đã cảm nhận thời gian như 

thế nào? Phân tích đoạn từ câu 14 -24 

để làm nổi bật cảm nhận ấy 

4. Hình ảnh thiên nhiên, sự sống quen 

thuộc quanh ta được tác giả cảm nhận 

và diễn tả một cách hấp dẫn như thế 

nào? Điều ấy thể hiện quan niệm gì của 

Xuân Diệu về cuộc sống, tuổi trẻ và 

hạnh phúc? 

5. Phân tích nghệ thuật sử dụng ngôn từ 

trong đoạn thơ từ câu 31-39, qua đó 

làm nổi bật tuyên ngôn về lẽ sống của 

Xuân Diệu. 

6. Qua bài thơ có thể hình dung “cái 

tôi” Xuân Diệu như thế nào? 

7. Học thuộc lòng bài thơ 

BÀI TẬP 

Hãy phân tích nghệ thuật của Xuân 

Diệu trong việc sáng tạo những câu thơ 

và hình ảnh mới lạ độc đáo trong bài 

Vội vàng 

 

Đây thôn 

Vỹ Dạ 

1.Phân tích nét đẹp của phong cảnh 

và tâm trạng của tác giả trong khổ 

thơ đầu. 

2. Hình ảnh gió, mây, sông, trăng 

trong khổ thứ hai gợi cảm xúc gì? 

3. Ở khổ thơ thứ ba, nhà thơ bộc lộ 

tâm sự của mình như thế nào? Chút 

hoài nghi trong câu thơ “Ai biết 

tình ai có đậm đà?”  có biểu hiện 

niềm tha thiết với cuộc đời không? 

Vì sao? 

4. Có gì đáng chú ý trong tứ thơ và 

cú pháp của bài thơ?  

BÀI TẬP 

1.Những câu hỏi trong bài thơ 

hướng tới ai và có tác dụng gì trong 

việc biểu hiện tâm trạng của tác giả 

2. Hoàn cảnh sáng tác và nội dung 

của bài thơ gợi cho anh chị cảm 

.Bài thơ có 3 khổ, mỗi khổ nghiêng về 

một cảnh sắc, một tâm tình. Hãy nêu 

những sắc thái khác nhau ở mỗi khổ thơ 

và mạch liên kết giữa các khổ. 

2. Mỗi khổ thơ trong bài đều chứa đựng 

câu hỏi. Các câu hỏi đó đã góp phần tạo 

nên âm điệu cho bài thơ. Âm điệu ấy đã 

thể hiện mạch tâm trạng gì của tác giả? 

3. Hình ảnh “nắng hàng cau nắng mới 

lên” thật giản dị nhưng cũng thật giàu 

sức gợi. Hãy dùng những hiểu biết và 

trí tưởng tượng của mình để cảm nhận 

và tái tạo vẻ đẹp của hình tượng ấy. 

4. Anh chị có cảm nhận gì về ý nghĩa 

của hai câu thơ  “Gió theo… bắp lay” 

5. Khổ thơ thứ hai có hai câu: “Thuyền 

ai… kịp tối nay”. Chữ “kịp” gợi lên 

điều gì về mối tâm tư của tác giả? 

6. Câu thơ “Ai biết tình ai có đậm đà” 
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nghĩ gì? 

3. Đây là bài thơ về tình yêu hay về 

tình quê? Vì sao bài thơ diễn tả tâm 

trạng riêng của nhà thơ laị tạo được 

sự cộng hưởng rộng rãi và lâu bền 

trong tâm hồn các thế hệ bạn đọc 

có chút hoài nghi. Theo aanh chị đó là 

nooic hoài nghi của sự chán đời hay là 

niềm tha thiết với cuộc đời? Tại sao? 

7.Học thuộc lòng bài thơ 

BÀI TẬP 

Có nhiều cách hiểu khác nhau về câu 

thơ “Áo em trắng quá nhìn không ra”. 

Anh chị hãy đưa ra cách hiểu của mình 

và phân tích ý nghĩa của câu thơ đó 

 

Tràng 

giang 

1. Anh chị hiểu như thế nào về câu 

thơ đề từ Bâng khuâng trời rộng 

nhớ sông dài? Đề từ đó có mối liên 

hệ gì với bức tranh thiên nhiên và 

tâm trạng của tác giả trong bài thơ? 

2. Nêu cảm nghĩ về âm điệu chung 

của toàn bài thơ? 

3. Vì sao nói bức tranh thiên nhiên 

trong bài thơ đậm màu sắc cổ điển 

mà vẫn gần gũi thân thuộc? 

4. Tình yêu thiên nhiên ở đây có 

thấm đượm lòng yêu nước thầm kín 

không? Vì sao? 

5. Phân tích những đặc sắc nghệ 

thuật của bài thơ ( thể thơ thất 

ngôn, thủ pháp tương phản, các từ 

láy, các biện pháp tu từ) 

BÀI TẬP 

1. Cách cảm nhận không gian và 

thời gian trong bài thơ này có gì 

đáng chú ý? 

2. Vì sao câu thơ cuối lại làm cho 

người đọc liên tưởng đến hai câu 

thơ trong bài Lầu Hoàng Hạc của 

Thôi Hiệu? 

 

1. Anh chị có cảm nhận thế nào về âm 

điệu chung của bài thơ? Âm điệu ấy 

góp phần diễn tả tâm trạng gì của tác 

giả trước thiên nhiên. 

2. Hãy nêu cảm nhận của anh chị về 

bức tranh thiên nhiên được thể hiện 

trong câu thơ. Câu đề từ có mối liên hệ 

gì với hình ảnh của tạo vật thiên nhiên 

và tâm trạng của tác giả được thể hiện 

trong bài thơ? 

3. Hãy nhận xét về hình thức tổ chức 

câu thơ và việc sử dụng lời thơ trong 

các cặp câu sau 

- “Sóng gợn… song song” 

- “Nắng xuống… cô liêu” 

4. Hình ảnh “Củi …mấy dòng”  và hình 

ảnh “Chim nghiêng…sa” gợi cho anh 

chị cảm nhận gì? 

5. Tại sao có thể nói tình yêu thiên 

nhiên ở đây chứa đựng lòng yêu nước 

thầm kín? 

6. Học thuộc lòng bài thơ 

BÀI TẬP 

Hãy tìm hiểu hai chiều không gian và 

thời gian và mối quan hệ giữa chúng 

trong bài thơ 

 

Tây Tiến 

1.Theo văn bản bài thơ có 4 đoạn. 

Nêu ý chính của mỗi đoạn và chỉ ra 

mạch liên kết giữa các đoạn 

2. Nêu đặc sắc của bức tranh thiên 

nhiên được vẽ ra ở đoạn thơ thứ 

nhất? Hình ảnh đoàn quân Tây Tiến 

hiện ra trên nền cảnh thiên nhiên ấy 

như thế nào? 

3. Đoạn thơ thứ 2 mở ra một thế 

giới khác với những vẻ đẹp mới của 

con người và thiên nhiên miền Tây, 

khác với cảnh vật ở đoạn thơ thứ 

nhất. Hãy phân tich để làm rõ vẻ 

đẹp ấy 

4. Phân tích hình ảnh người lính 

Tây Tiến được tập trung khắc họa ở 

1.Nhìn trên văn bản, bài thơ được chia 

làm 4 đoạn. Hãy nêu nội dung chính 

của mỗi đoạn và mạch liên kết giữa các 

đoạn. 

2. Thiên nhiên miền Tây hiện ra trong 

đoạn 1 với những vẻ đẹp nào và được 

miêu tả bằng bút pháp gì? Hình ảnh 

đoàn quân Tây Tiến hiện lên trên nền 

cảnh thiên nhiên ấy như thế nào? Phân 

tích những đặc sắc về hình ảnh, từ ngữ, 

thanh điệu, nhịp điệu của đoạn thơ, đặc 

biệt là câu 5,6,7,8 và 13, 14 

3. Ở đoạn 2, thiên nhiên và con người 

miền Tây Tổ quốc được mở ra với 

những vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình. Phân 

tích các hình ảnh trong đoạn thơ để làm 
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đoạn thơ thứ 3. Qua đó làm rõ vẻ 

đẹp lãng mạn và chất bi tráng của 

hình ảnh người lính Tây Tiến 

5. Ở đoạn tơ thứ 4, nỗi nhớ Tây 

Tiến được diễn tả như thế nào? Vì 

sao nhà thơ viết “Hồn về Sầm Nưa 

chẳng về xuôi” 

BÀI TẬP 

1. Bút pháp Quang Dũng trong bài 

thơ là bút pháp hiện thực hay lãng 

mạn? Phân tích, so sánh Tây Tiến 

với Đồng chí của Chính Hữu để 

làm rõ bút pháp đó 

2. Qua bài thơ, anh chị hình dung 

thế nào về chân dung người lính 

Tây Tiến 

 

rõ vẻ đẹp ấy.  

4. Phân tích hình ảnh người lính Tây 

Tiến được tập trung khắc họa trong 

đoạn 3 của bài thơ (ngoại hình, tâm 

hồn, tư thế, sự hi sinh). Cảm hứng lãng 

mạn đã chi phối cái nhìn và cách miêu 

tả người lính của tác giả như thế nào? 

Hãy làm rõ chất bi tráng trong những 

câu thơ nói về sự hi sinh của chiến sĩ 

Tây Tiến. 

5. Nhận xét về nét đặc sắc của nghệ 

thuật sáng tạo hình ảnh, ngôn ngữ và 

giọng điệu trong bài thơ. 

BÀI TẬP 

So sánh hình tượng người lính trong hai 

bài thơ: Tây Tiến của Quang Dũng và 

Đồng chí của Chính Hữu 

 

Việt Bắc 

1. Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ 

và phân tích sắc thái tâm trạng, lối 

đối đáp của nhân vật trữ tình  

2. Qua hồi tưởng của chủ thể trữ 

tình, vẻ đẹp của cảnh và người ở 

Việt Bắc hiện lên như thế nào? 

3. Khung cảnh hùng tráng của Việt 

Bắc trong chiến đấu, vai trò của 

Việt Bắc trong cách mạng và kháng 

chiến được Tố Hữu khắc họa ra 

sao? 

4. Nhận xét về hình thức nghệ thuật 

đậm đà tính dân tộc trong đoạn 

trích 

BÀI TẬP 

1. Nêu rõ nét tài hoa của Tố Hữu 

trong việc sử dụng cặp đại từ xưng 

hô ta-mình trong bài thơ 

2. Chọn một trong hai đoạn tiêu 

biểu 

- Một đoạn về vẻ đẹp cảu cảnh và 

người Việt Bắc 

-Một đoạn về khung cảnh hùng 

tráng của Việt Bắc trong kháng 

chiến 

Phân tích một trong hai đoạn đó 

1.Đọc phần tiểu dẫn và cho biết bài thơ 

được sáng tác trong hoàn cảnh nào. 

Cảm nhận bao trùm của đoạn trích là 

gì? 

2. Nhận xét về cách kết cấu đoạn trích 

của bài thơ. Cách kết cấu ấy có gì gần 

gũi với ca dao, dân ca và có tác dụng 

thế nào đối với việc thể hiện tư tưởng 

tình cảm của đoạn trích? 

3. Nhận xét về cách sử dụng hai từ 

“mình” và “ta”. Hãy nêu sự thống nhất 

và chuyển đổi của hai nhân vật ấy. 

“Mình”, “ta” trong bài Việt Bắc giống 

và khác như thế nào với “mình”, “ta” 

trong ca dao? 

4. Trong đoạn thơ từ câu 25 đến câu 52, 

những hình ảnh nào của thiên nhiên và 

con người Việt Bắc được tái hiện? 

Trong không gian và thời gian nào? 

Giữa cảnh và người có sự gắn bó như 

thế nào? Nêu cảm nhận của anh chị về 

tình cảm của người cán bộ kháng chiến 

với Việt Bắc qua những hình ảnh ấy. 

Nhận xét về bút pháp miêu tả và giọng 

điệu của đoạn thơ này. 

5. Trong đoạn thơ từ câu 53 đến câu 88, 

khí thế hào hùng của cuộc kháng chiến 

được tái hiện qua những sự việc, hình 

ảnh  

nào? Bút pháp và giọng điệu trong đoạn 

thơ này có gì khác với đoạn thơ trước 

(từ câu 25 đến câu 52)? 

BÀI TẬP 

Tìm hiểu phong vị dân gian trong bài 
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thơ Việt Bắc của Tố Hữu 

 

Đất nước 

1. Đoạn trích thể hiện sự cảm nhận 

và lý giải của Nguyễn Khoa Điềm 

về Đất Nước. Hãy chia bố cục, gọi 

tên nội dung trữ tình từng phần và 

tìm hiểu trình tự triển khai mạch 

cảm xúc và suy nghĩ của tác giả 

2. Trong phần đầu của đoạn trích, 

tác giả đã cảm nhận về đất nước 

trên những phương diện nào? Cách 

cảm nhận của tác giả có gì khác so 

với các nhà thơ viết về cùng đề tài 

3. Phần sau của đoạn trích tác giả 

làm nổi bật tư tưởng “Đất Nước của 

nhân dân”. Vì sao có thể nói tư 

tưởng ấy nổi bật trong đoạn trích 

này và nhiều bài thơ thời chống 

Mĩ? 

4. Hãy nêu những ví dụ cụ thể và 

nhận xét về cách sử dụng chất liệu 

văn hóa dân gian của tác giả, từ đó 

tìm hiểu những đóng góp riêng của 

nhà thơ về nghệ thuật biểu đạt. Vì 

sao có thể nói chất liệu văn hóa dân 

gian ở đoạn trích này gợi ấn tượng 

vừa quen thuộc vừa mới lạ? 

1.Đoạn trích gồm hai phần, anh chị hãy 

nêu ý chính của mỗi phần và sự liên kết 

giữa chúng 

2. Trong phần đầu, tác giả đã cảm nhận 

đất nước về những phương diện nào? 

Vì sao có thể nói qua cách cảm nhận 

ấy, đất nước hiện ra vừa thiêng liêng, 

sâu xa, lớn lao, vùa gần gũi, thân thiết 

với mỗi người. Cách định nghĩa của 

nhà thơ về đất nước có gì mới lạ, sâu 

sắc? 

3. Phần sau của đoạn trích (từ câu 43 

đến hết) tập trung làm nổi bật tư tưởng: 

“Đất Nước của nhân dân”. Tư tưởng ấy 

đã quy tụ mọi cách nhìn nhận, đưa đén 

những phát hiện sâu và mới của tác giả 

về địa lí, lịch sử, văn hóa…của đất 

nước như thế nào? 

4. Trong đoạn trích có sử dụng nhiều 

chat liệu văn học và văn hóa dân gian 

(ca dao, tục ngữ, truyền thuyết, phong 

tục…). Hãy nhận xét về cách sử dụng 

chất liệu dân gian của tác giả và nêu ý 

nghĩa của việc sử dụng chất liệu ấy. 

5. Đoạn thơ từ câu 30 đến câu 43 gợi 

anh chị cảm nghĩ gì về sự gắn bó và 

trách nhiệm của mỗi người với đất 

nước? 

6. Nhận xét về sự kết hợp chất chính 

luận và trữ tình, suy tưởng và cảm xúc, 

về việc sử dụng thể thơ tự do trong 

đoạn trích 

BÀI TẬP 

Cảm hứng về đất nước là cảm hứng chủ 

đạo trong thơ Việt Nam giai đoạn 

1945-1975. Hãy làm rõ những nét riêng 

trong nội dung và cách biểu hiện cảm 

hứng ấy trong đoạn trích Đất Nước của 

Nguyễn Khao Điềm và bài Đất nước 

của Nguyễn Đình Thi 

 

Sóng 

1. Hình tượng bao trùm xuyên suốt 

của bài thơ là hình tượng sóng. 

Mach liên kết các khổ thơ là những 

khám phá liên tục về sóng. Hãy 

phân tích hình tượng này? 

2. Giữa “sóng” và “em” trong bài 

thơ có mối quan hệ như thế nào? 

Anh chị có nhận xét gì về nghệ 

thuật kết cấu của bài thơ? Người 

phụ nữ đang yêu tìm thấy sự tương 

1. Anh chị có nhận xét gì về âm điệu 

của bài thơ? Những yếu tố nào tạo nên 

âm điệu đó? 

2. Phân tích hình tựợng song trong 

mạch liên kết các khổ thơ với những 

khám phá liên tục về song 

3. Khổ thơ từ câu 13 đến câu 16 là một 

cách cắt nghĩa rất Xuân Quỳnh về quy 

luật của tình yêu. Anh chị hiểu cách cắt 

nghĩa ấy như thế nào? 
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đông giữa các trạng thái của tâm 

hồn mình với những con sóng. Hãy 

chỉ ra sự tương đồng đó. 

3. Bài thơ là lời tự bạch của tâm 

hồn một người phụ nữ đang yêu. 

Theo cảm nhận của anh chị, tâm 

hồn người phụ nữ có đặc điểm gì? 

BÀI TẬP 

Có nhiều câu thơ, bài thơ so sánh 

tình yêu với biển. Hãy sưu tầm 

những câu thơ, bài thơ đó 

4. Kết cấu bài thơ dựa trên sự tương 

đồng giữa tâm trạng người phụ nữ đang 

yêu với những con sóng. Hãy chỉ ra sự 

tương đồng đó và hiệu quả thẩm mĩ 

nghệ thuật từ kết cấu của bài thơ. 

5. Những xúc cảm trong tình yêu (nỗi 

nhớ, niềm thương, sự âu lo, khát khao 

gắn bó dài lâu, cảm giác hạnh phúc…) 

thường mang tính phổ quát nhưng mỗi 

nhà thơ lại có cách nói riêng. Theo anh 

chị đâu là cái riêng của Xuân Quỳnh ở 

bài Sóng? 

BÀI TẬP 

1.Khổ thơ từ câu 31 đến câu 34 đã có 

hai cách hiểu: một là khẳng định sức 

mạnh của tình yêu, hai là dự cảm âu lo 

trước cái mong manh hữu hạn của tình 

yêu. Hãy nêu ý kiến của anh chị 

2. Có nhiều câu thơ, bài thơ so sánh 

tình yêu với sóng hoặc biển. Hãy dẫn ra 

những ví dụ mà anh chị cho là đặc sắc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 187 
 

PHỤ LỤC 2: 

ĐỀ BÀI VÀ BIỂU CHẤM KHẢO SÁT 

(Năng lực đọc hiểu thơ trữ tình của HS THPT) 
 

Đề bài 1:(Tác phẩm đã được học trong SGK). Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

Một mai, một cuốc, một cần câu, 

Thơ thẩn dù ai vui thú nào 

Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, 

Người khôn người đến chốn lao xao 

Thu ăn măng trúc, đông ăn giá, 

Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao 

Rượu đến cội cây ta sẽ uống, 

Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao 

 

Đề bài 2: (Tác phẩm ngoài chương trình). Phân tích bài thơ Thú nhàn của Nguyễn 

Bỉnh Khiêm  

Lẩn thẩn ngày qua lại tháng qua,  

Một năm xuân tới một phen già.  

Ái ưu vằng vặc trăng in nước,  

Danh lợi lâng lâng gió thổi hoa.  

Án sách vẫn còn án sách cũ,  

Nước non bạn với nước non nhà.  

Cuộc cờ đua chí dù cao thấp,  

Ta muốn thanh nhàn thú vị ta. 

(Trích Bạch Vân quốc ngữ thi tập) 

 

Biểu điểm chấm : 

Về yêu cầu ''phân tích'' trong hai đề bài trên: 

Đề bài 1 :Phân tích bài thơ "Nhàn" của Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

MĐ1 : Bài viết đảm bảo là một bài văn hoàn chỉnh, gồm 3 phần: mở bài, thân 

bài, kết luận. 

- Không hiểu từ sai lạc, ngô nghê. Cụ thể hiểu được nghĩa của các từ ngữ, chẳng 

hạn các từ: mai, cuốc, cần câu là gì? lao xao chỉ nơi nào? cội cây là gì? Diễn xuôi 

câu: “Thu ăn măng trúc, đông ăn giá - Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao”; hiểu câu: “Nhìn 

xem phú quý tựa chiêm bao” nghĩa là thế nào? 

- Nêu được những nét cơ bản về nội dung và hình thức tác phẩm. 

Nội dung : Thể hiện tâm trạng và suy nghĩ của một con người có tâm hồn tràn ngập 

niềm vui và sự thanh tịnh, tao nhã, gắn bó với thiên nhiên, vui vầy cùng cỏ cây, đồng 

ruộng; coi trọng nhân cách, tình người; coi nhẹ của cải, phú quý, giàu sang 

Nghệ thuật : Hiểu sơ bộ bài thơ thuộc thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật gồm 4 

phần: đề, thực, luận, kết; kết cấu chặt chẽ, tứ thơ đơn giản nhưng hàm ý sâu xa đã làm 

toát lên tâm hồn và cốt cách của Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

MĐ2 : Trên cơ sở những kiến thức ở mức độ 1, HS phân tích được các chi tiết, các 
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yếu tố hình thức nghệ thuật, tìm ra mối liên hệ giữa chúng và nội dung . 

Ví dụ: hiểu được nhiệm vụ của các phần đề, thực, luận, kết với các nội dung cần 

biểu đạt và mối liên hệ giữa các phần này của bài thơ. Cách chơi chữ dại và khôn ở 

đây có tác dụng gì? Tác dụng của phép đối và cách ngắt nhịp của các câu:   

Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, 

Người khôn người đến chốn lao xao 

Hoặc: 

Thu ăn măng trúc, đông ăn giá, 

Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao 

MĐ3: Từ MĐ1, MĐ2, HS phải biết so sánh, liên tưởng với các bài thơ khác của 

Nguyễn Bỉnh Khiêm cùng nội dung, cùng thời kỳ sáng tác để hiểu hơn con người Trạng 

Trình, (những bài như Thú nhàn, Thú ẩn dật, Thú tiêu dao, Dại khôn... những bài thơ này 

cần được GV cung cấp hoặc yêu cầu HS tìm hiểu từ các nguồn tư liệu về thơ Nguyễn Bỉnh 

Khiêm); biết liên hệ, chỉ ra quan niệm sống, tâm hồn và nhân cách Nguyễn Bỉnh Khiêm 

trong bài thơ có tác động gì đến nhận thức, tình cảm, hành vi ứng xử và lối sống của chính 

bản thân mình cũng như với độc giả hiện đại; biết trả lời, sẻ chia, thông cảm những băn 

khoăn trăn trở của Nguyễn Bỉnh Khiêm trong hoàn cảnh xã hội phong kiến đang bắt đầu 

vào giai đoạn xuống dốc, khủng hoảng ở thế kỷ XVI 

Những bài viết không đảm bảo MĐ1 chỉ đạt điểm dưới TB. 

Đề bài 2 :Phân tích bài thơ "Thú nhàn" của Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

Lẩn thẩn ngày qua lại tháng qua,  

Một năm xuân tới một phen già.  

Ái ưu vằng vặc trăng in nước,  

Danh lợi lâng lâng gió thổi hoa.  

Án sách vẫn còn án sách cũ,  

Nước non bạn với nước non nhà.  

Cuộc cờ đua chí dù cao thấp,  

Ta muốn thanh nhàn thú vị ta. 

MĐ1 : Bài viết đảm bảo là một bài văn gồm 3 phần: mở bài, thân bài, kết 

luận. Không hiểu từ sai lạc, ngô nghê. Cụ thể hiểu được nghĩa của các từ ngữ, chẳng 

hạn các từ: lẩn thẩn, ái ưu, danh lợi là gì? Một năm  xuân tới một phen già nghãi là 

thế nào? án sách là gì? Diễn xuôi câu: “Ái ưu vằng vặc trăng in nước,  

Danh lợi lâng lâng gió thổi hoa”; hiểu câu: “Ta muốn thanh nhàn thú vị ta” nghĩa là 

thế nào? 

Nêu được những nét cơ bản về nội dung và hình thức tác phẩm. 

Nội dung: Một tâm hồn trong sáng, thanh thản với sách vở, cỏ cây nhưng vẫn 

nặng lòng ưu ái thương đời, một Nguyễn Bình Khiêm với cuộc sống, cách sống an 

nhiên, tự tại, thú vui đọc sách dưỡng tâm, bầu bạn vui với nước non, không màng phù 

quý, lợi danh. 

Nghệ thuật: Bài thơ được sáng tác bởi thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật gồm 

4 phần: đề, thực, luận, kết; kết cấu chặt chẽ, tứ thơ đơn giản nhưng hàm ý sâu xa đã 
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làm toát lên tâm hồn và cốt cách của Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

MĐ2:HS phân tích được các chi tiết, các yếu tố hình thức nghệ thuật, tìm ra mối liên 

hệ giữa chúng và nội dung . 

Ví dụ: hiểu được chức năng, nhiệm vụ của các phần đề, thực, luận, kết với các 

nội dung cần biểu đạt và mối liên hệ giữa các phần này của bài thơ. Cách sử dụng các 

Tác dụng của phép đối và cách ngắt nhịp của các câu:  

“Ái ưu vằng vặc trăng in nước/ Danh lợi lâng lâng gió thổi hoa” 

MĐ3:  HS phải biết so sánh, liên tưởng. Ví dụ như có thể so sánh với bài thơ 

Nhàn đã học trong chương trình cả về nội dung và hình thức hoặc so sánh liên hệ với 

với quan niệm sống của Nguyễn Trãi ở bài Thuật hứng 24 hoặc Côn Sơn ca. Biết liên 

hệ, chỉ ra quan niệm sống, tâm hồn và nhân cách Nguyễn Bỉnh Khiêm trong bài thơ có tác 

động gì đến nhận thức, tình cảm, hành vi ứng xử và lối sống của chính bản thân mình cũng 

như với độc giả hiện đại; biết trả lời, sẻ chia, thông cảm những băn khoăn trăn trở của 

Nguyễn Bỉnh Khiêm trong hoàn cảnh xã hội phong kiến đang bắt đầu vào giai đoạn xuống 

dốc, khủng hoảng ở thế kỷ XVI 

Các kiến thức ở MĐ1, MĐ2 phải được HS đưa vào bài viết một cách nhuần 

nhuyễn, tự nhiên, giàu sức thuyết phục. 

Những bài viết không đảm bảo MĐ1 chỉ đạt điểm dưới TB. 
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PHỤ LỤC 3 

PHIẾU KHẢO SÁT VỀ KHẢ NĂNG, HỨNG THÚ CỦA HS TRONG 

HỌC VÀ RÈN LUYỆN QUA BÀI TẬP ĐỌC HIỂU THƠ TRỮ TÌNH 

 (PHIẾU DÀNH CHO HỌC SINH) 

================== 

1. Trong tất cả các kiểu văn bản tiêu biểu trong chương trình, em thích làm bài 

tập kiểu văn bản nào nhất? 

a. Văn bản trữ tình c.Văn bản kịch 

b. Văn bản tự sự  d.Văn bản chính luận 

 

2. Trong tất cả các kiểu văn bản thơ trữ tình, em thích làm bài tập thể loại thơ 

nào nhất? 

a. Thơ trữ tình dân gian c. Thơ trữ tình hiện đại 

b. Thơ trữ tình trung đại d. Thơ trữ tình nước ngoài 

 

3. Em thích được làm những bài tập có những ưu điểm nào sau đây? 

a. Bài tập phải đảm bảo được tính khoa học, chính xác, rõ ràng 

b. Bài tập phải mang màu sắc thẩm mỹ 

c. Bài tập phải gây hứng thú học tập 

d. Cả a, b, c 

 

4. Khi trả lời tốt một bài tập Ngữ Văn, trạng thái tâm lí của em là: 

a. Rất vui sướng, hưng phấn c. Bình thường 

b. Có chút vui sướng, hưng phấn d. Mệt mỏi 

 

5. Em tự đánh giá năng lực nào của bản thân là nổi bật, nhất là khi làm bài tập 

về thơ trữ tình? 

a. Năng lực tiếp cận khái quát c. Năng lực bình giá 

b. Năng lực phân tích d. Năng lực vận dụng 

 

6. Làm bài tập thơ trữ tình, em có khả năng tích hợp nội môn và liên môn ở 

mức độ nào? 

a. Rất tốt c. Bình thường 

b. Tốt d. Không biết tích hợp 

 

7. Học thơ trữ tình, em thích loại bài tập nào nhất? 

a. Bài tập trên lớp c. Bài tập cho cá nhân 

b. Bài tập ở nhà d. Bài tập cho nhóm 

 

8. Khi dạy thơ trữ tình, hình thức bài tập mà thầy/ cô của em thường chọn là: 

a. Phát biểu xây dựng bài c. Làm bài tập theo nhóm 

b. Làm bài kiểm tra nhanh d. Chỉ làm bài kiểm tra định kì 
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9. Trong các loại bài tập ghi điểm trực tiếp khi học thơ trữ tình, em thích nhất là 

loại câu hỏi bài tập nào dưới đây? 

a. Câu hỏi trắc nghiệm 

b. Câu hỏi trả lời ngắn bằng lời nói 

c. Viết một đoạn văn ngắn về tác phẩm 

d. Chuyển sang thành bài tập về nhà cho tiết học sau 

 

10. Theo em, năng lực quan trọng nhất được hình thành từ việc làm một bài tập 

hoặc một bài kiểm tra về thơ trữ tình là: 

a. Giải quyết vấn đề nhanh                          c. Năng lực ghi nhớ 

b. Năng lực đọc điễn cảm                            d. Một số năng lực khác 

 

 

XIN CÁM ƠN CÁC EM! 
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PHỤ LỤC 4 

GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM 2 VÀ 3 

 

Giáo án thực nghiệm số 2. ĐỘC TIỂU THANH KÍ 

       (Nguyễn Du) 

A. MỤC ĐÍCH 

1. Về kiến thức: Giúp HS : 

- Cảm nhận được niềm cảm thông sâu sắc của Nguyễn Du đối với số phận 

nàng Tiểu Thanh nói riêng và thân phận những bậc tài hoa, bạc mệnh nói chung ; qua 

đó, thấy được một biểu hiện cơ bản của chủ nghĩa nhân văn ở thiên tài Nguyễn Du và 

tâm sự sâu kín của ông trong tác phẩm.  

- Thấy được những thành công về nghệ thuật của tác phẩm.  

2. Về kĩ năng: Giúp HS rèn luyện kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ trữ tình trung 

đại được viết bằng chữ Hán theo thể thất ngôn bát cú Đường luật; tích hợp kĩ năng 

đọc hiểu thơ trữ tình trung đại với kĩ năng đọc hiểu văn bản thuyết minh và làm văn 

nghị luận về một tác phẩm/đoạn trích thơ. 

3. Về thái độ: Giúp HS biết tôn trọng tài năng và cái đẹp của con người, biết 

thông cảm và thương xót những kiếp tài hoa nhưng bạc mệnh; đồng thời biết tiếp thu, 

kế thừa những di sản văn hoá của cha ông để lại. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN 

1. Sách giáo khoa Ngữ văn 10, Tập 1. 

2. Giáo án. 

C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 

HĐ của GV và HS Kết quả cần đạt 

* GV yêu cầu HS đọc mục Kết quả cần 

đạt trong SGK để nắm được mục tiêu 

của bài học. 

* Kết quả cần đạt trong SGK 

 

* Khởi động: 

GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Ở lớp 9, 

em đã học về Nguyễn Du và Truyện 

Kiều. Nếu phải giới thiệu một cách ngắn 

gọn với mọi người về đại thi hào dân tộc 

Nguyễn Du, em sẽ giới thiệu như thế 

nào? 

GV nhận xét câu trả lời của học sinh, bổ 

sung (nếu cần).   

Thuyết minh ngắn gọn về tác giả 

Nguyễn Du (năm sinh, năm mất, quê 

quán, thời kì sáng tác chính, những nét 

nổi bật trong cuộc đời, những mảng sáng 

tác chính, những tác phẩm nổi tiếng, nội 

dung chính và nghệ thuật thơ văn). 

 

I. Hoạt động 1 - GV hướng dẫn HS tìm 

hiểu chung về tác phẩm qua phần Tiểu 

dẫn 

1. GV lưu ý HS: coi phần Tiểu dẫn trong 

SGK là một văn bản thuyết minh, từ đó 

yêu cầu HS đọc lướt để nắm được nội 

dung chính của phần Tiểu dẫn. 

GV yêu cầu HS làm việc cá nhân để trả 

lời câu hỏi:  

- Đọc lướt phần Tiểu dẫn và cho biết 

phần này cung cấp cho người học những 

I. Tiểu dẫn 

1. Cuộc đời, số phận của nàng Tiểu 

Thanh 

- Đó là một cô gái Trung Quốc sống vào 

đầu đời Minh, có nhan sắc và tài năng 

nghệ thuật (thi ca, âm nhạc). 

- Năm 16 tuổi, Tiểu Thanh phải làm vợ lẽ 

một nhà quyền quý. Cô bị người vợ cả 

hay ghen hành hạ, bắt phải sống riêng 

trên núi Cô Sơn cạnh Tây Hồ. Vì đau 

buồn, cô sinh bệnh rồi chết ở tuổi 18. 



 

 193 
 

tri thức nào liên quan đến việc đọc hiểu 

tác phẩm? 

2. GV yêu cầu HS đọc kĩ phần Tiểu dẫn 

để nắm được những thông tin cụ thể. 

- HS đọc và giải thích, phân tích kĩ các 

thông tin liên quan đến cuộc đời, số phận 

của nàng Tiểu Thanh; bối cảnh Nguyễn 

Du viết bài thơ, tên bài thơ và cảm hứng 

bao trùm bài thơ.  

 

 

Người vợ cả, sau đó, còn cho đốt những 

bài thơ của cô, may mắn còn sót lại một 

số bài. 

2. Bài thơ 

- Bài thơ nằm trong tập “Thanh Hiên thi 

tập”, được cho là viết trong hoặc sau khi 

Nguyễn Du đi sứ sang Trung Quốc 

- “Tiểu Thanh kí” có hai cách hiểu: “Tiểu 

Thanh kí” là tập thơ của nàng Tiểu 

Thanh, vậy tên bài thơ phải hiểu là “Đọc 

tập thơ của Tiểu Thanh”; “Tiểu Thanh 

kí” là tên truyện viết về nàng Tiểu Thanh, 

vậy tên bài thơ phải hiểu là “Đọc truyện 

viết về nàng Tiểu Thanh. 

- Cảm hứng bao trùm bài thơ nói riêng và 

xuyên suốt các sáng tác của Nguyễn Du 

nói chung: thương xót cho số phận bất 

hạnh của những người phụ nữ tài sắc; sự 

đau đớn, xót xa, tiếc nuối khi phải chứng 

kiến những giá trị tinh thần cao đẹp của 

con người bị vùi dập. 

II. Hoạt động 2 - GV hướng dẫn HS đọc 

hiểu bài thơ Độc Tiểu Thanh kí 

1. GV yêu cầu HS đọc diễn cảm bài thơ 

và lưu ý các chú thích trong SGK. 

2. GV yêu cầu HS làm việc nhóm (theo 

kĩ thuật khăn trải bài): tìm và chỉ ra 

những điểm khác biệt giữa phần phiên 

âm và phần dịch thơ (đối chiếu qua bản 

dịch nghĩa).  

3. GV hướng dẫn HS tìm và chỉ ra những 

đặc điểm chính về nghệ thuật của bài thơ 

bằng việc tổ chức cho HS thảo luận nhóm 

(theo  kĩ thuật XYZ), trả lời các câu hỏi: 

- Bài thơ viết theo thể thơ nào? Chỉ ra 

những biểu hiện của thể thơ đó. 

 

 

 

 

 

 

- Bài thơ khắc họa những hình tượng 

nghệ thuật nào? Nêu nhận xét khái quát 

về những hình tượng đó. 

 

- Chủ thể trữ tình trong bài thơ là ai? 

II. Đọc hiểu 

 

 

 

 

1. Tìm hiểu chung 

 

 

- Bài thơ viết theo thể thất ngôn bát cú 

Đường luật, bằng chữ Hán; vần bằng, 

gieo vần “ư”, niêm không chặt (câu 1-8, 

6-7 không cùng vần); sử dụng phép đối ở 

hai câu thực và hai câu luận. 

- Bài thơ khắc họa hình tượng Tiểu 

Thanh – một người tài hoa nhưng bạc 

mệnh và hình tượng tác giả (Tố Như) – 

người cùng hội cùng thuyền với Tiểu 

Thanh. 

- Chủ thể trữ tình trong bài thơ là tác giả 

(xuất hiện gián tiếp trong 5 câu đầu và 

trực tiếp trng 3 câu cuối). Tâm trạng của 

chủ thể trữ tình: thương xót cho số phận 

bất hạnh của những người phụ nữ tài sắc; 

đau đớn, tiếc nuối khi phải chứng kiến 

những giá trị tinh thần cao đẹp của con 

người bị vùi dập; xót xa cho bản thân 
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Tâm trạng của chủ thể trữ tình trong 

bài thơ là tâm trạng như thế nào? Căn 

cứ vào đâu em có được nhận xét ấy? 

 

 

 

 

 

 

 

- Bố cục bài thơ được chia làm mấy 

phần? Nội dung chính của mỗi phần là 

gì? 

 

 

 

- Trong bài thơ có những biện pháp tu từ 

nào nổi bật?  

GV lưu ý HS: những đặc điểm nghệ thuật 

là căn cứ để HS đọc hiểu nội dung bài 

thơ. 

4. GV hướng dẫn HS đọc hiểu nội dung 

của bài thơ theo bố cục đề - thực – luận -  

kết 

* GV lưu ý HS cần bám sát vào các đặc 

điểm nghệ thuật và bản phiên âm, bản 

dịch nghĩa để đọc hiểu nội dung của bài 

thơ (bản dịch thơ chỉ để tham khảo). 

4.1. GV hướng dẫn HS đọc hiểu hai câu 

đề.  

GV yêu cầu HS thảo luận nhóm (theo kĩ 

thuật khăn trải bàn) để trả lời các câu hỏi: 

- Hai câu đề sử dụng phương thức biểu 

đạt nào? 

- Câu thứ nhất nói lên sự thật nào? Sự 

thật ấy có ý nghĩa tượng trưng cho điều 

gì? 

 

 

 

 

 

- Chữ “Tây Hồ” gợi nhắc đến ai?  

 

 

 

 

mình và khát khao được đồng cảm, sẻ 

chia. Điều đó được thể hiện qua ngôn từ 

giọng điệu cảm thương và của bài thơ. 

- Bố cục: Có thể chia làm 4 phần (đề, 

thực, luận, kết hoặc chia làm 2 phần: 5 

câu đầu: Thương Tiểu Thanh và những 

kiếp người tài hoa bạc mệnh; 3 câu cuối: 

thương mình). 

- Các biện pháp tu từ nổi bật: ẩn dụ, hoán 

dụ, câu hỏi tu từ. 

 

 

 

 

2. Nội dung cụ thể 

 

 

 

 

 

 

a) Hai câu đề 

 

 

 

- Thuần túy tự sự nhưng mang đậm triết 

lí. 

- Câu thứ nhất: nói về sự hoang tàn, 

hoang phế của cảnh đẹp Tây Hồ – từ một 

khung cảnh tươi đẹp nay chỉ còn là một 

nơi trơ trụi, hoang vắng - > nói lên sự đổi 

thay dâu bể của cuộc đời. Câu thơ là 

tiếng thở dài bi thiết cho thế cuộc nhân 

sinh và có ý nghĩa khái quát lớn lao. 

+ “Tây Hồ” gợi nhắc đến người con gái 

đã từng sống ở Cô Sơn, cạnh Tây Hồ – 

Tiểu Thanh 

-> Từ cái đẹp bị tàn phá trong tự nhiên 

(Câu 1), tác giả khéo léo đi vào một nhân 

chứng có thật trong cuộc đời (Câu 2) để 

thấy con người cũng nằm trong vòng 

quay dâu bể: giống như cảnh đẹp Tây Hồ, 

cuộc đời của người con gái trẻ đẹp này 

cũng bị hủy hoại, dấu tích còn lại chỉ là 

một vài bài thơ bọ đốt dở. 

- Câu 2: "độc điếu" gợi ra tâm thế của 

một người lẻ loi, cô độc. Không rõ 
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- Câu thứ hai nói lên tâm thế gì của nhà 

thơ khi đọc tập thơ của Tiểu Thanh? Chữ 

nào nói lên tâm thế đó? Có gì đồng điệu 

giữa Tiểu Thanh và Nguyễn Du? 

 

 

 

 

- Khái quát nội dung của hai câu đề và 

cho biết: Hai câu thơ có nêu cảm hứng 

chủ đạo của tác phẩm không? Nếu có, 

cảm hứng chủ đạo ấy là gì? 

 

4.2. GV hướng dẫn HS đọc hiểu hai câu 

thực bằng việc trả lời các câu hỏi (làm 

việc cá nhân): 

- Tìm và phân tích các biện pháp tu từ 

được tác giả sử dụng ở hai câu thực.  

 

 

 

 

- Nêu cảm nhận của em về giọng điệu của 

hai câu thực. 

- Theo em, hai câu thực có mấy tầng 

nghĩa? Nêu những nét nghĩa ấy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thảo luận nhóm (theo kĩ thuật XYZ): 

Từ nàng Tiểu Thanh được nói tới 

Nguyễn Du đã đến thăm Cô Sơn hay chỉ 

biết đến nàng qua tập sách. Nhưng dù đến 

hay chưa cũng cho thấy sự am hiểu và 

tình cảm đặc biệt mà ông dành cho nàng -

> Tập sách là nhịp cầu đưa hai tâm hồn 

cô đơn ấy gặp nhau, tạo nên sự đồng cảm 

sâu sắc.  

 Hai câu đề cho thấy hoàn cảnh tâm 

trạng và bộc lộ cảm hứng chủ đạo của tác 

giả. Đó là niềm cảm thương và sự đồng 

cảm của nhà thơ đối với Tiểu Thanh. 

b) Hai câu thực 

 

 

- Sử dụng phép hoán dụ: son phấn (nhan 

sắc), văn chương (tài năng); “thần” – linh 

hồn. 

- Sử dụng phép đối xứng. 

-> nhấn mạnh Tiểu Thanh là người con 

gái tài sắc vẹn toàn. 

- Giọng thơ mang tính chiêm nghiệm, 

triết lí sâu sắc. 

- Nội dung: có 2 tầng nghĩa: 

+ Nói về những bất công, ngang trái đến 

với Tiểu Thanh: nàng xinh đẹp, có tài 

nhưng cuộc sống éo le, sau khi chết vì 

buồn khổ, những bài thơ của nàng cũng 

bị đốt ->  Tiểu Thanh có linh thiêng chắc 

cũng phải xót xa về những việc ấy, những 

vần thơ mà nàng để lại cũng phải chịu 

chung số phận bi đát như nàng. 

+ Từ nội dung trên, Nguyễn Du khái quát 

lên những bất công, ngang trái trong cuộc 

đời: Tiểu Thanh là điển hình cho hai nỗi 

oan lớn của người phụ nữ trong xã hội 

phong kiến: hồng nhan bạc mệnh, tài 

mệnh tương đố. 

- Trong Truyện Kiều, Nguyễn Du đã từng 

thốt lên: “Đau đớn thay phận đàn bà - Lời 

rằng bạc mệnh cũng là lời chung”; “Đau 

đớn thay phận đàn bà - Kiếp sinh ra thế 

biết là tại đâu”. Sau này, trong Chinh phụ 

ngâm, Đặng Trần Côn (Đoàn Thị Điểm 

dịch) cũng từng thốt lên: “Thuở trời đất 

nổi cơn gió bụi – Khách má hồng nhiều 

nỗi truân chuyên”. Trong Cung oán 

ngâm, Nguyễn Gia Thiều cũng viết: “Oán 
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trong hai câu thực, liên hệ với nàng 

Kiều trong Truyện Kiều của cùng tác 

giả và những người phụ nữ khác trong 

các tác phẩm văn học trung đại để nêu 

lên nhận xét, đánh giá về thái độ, tình 

cảm của Nguyễn Du và các nhà thơ đối 

với người phụ nữ trong xã hội cũ ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. GV hướng dẫn HS đọc hiểu hai câu 

thực bằng việc trả lời các câu hỏi (làm 

việc cá nhân): 

- Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng 

trong hai câu luận?  

- Hai câu thơ có giọng điệu như thế nào? 

- Giải nghĩa các cụm từ: “cổ kim hận sự”, 

“thiên nan vấn”, “phong vận kì oan”, 

“ngã tự cư”. 

 

 

- Tìm hiểu nghĩa của câu “Phong vận kỳ 

oan ngã tự cư”, đối chiếu với câu thơ 

dịch “Cái án phong lưu khách tự mang”, 

nêu nhận xét về sự khác biệt giữa dịch 

nghĩa và dịch thơ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sự xuất hiện của từ “ngã” ở câu thơ thứ 

6 có ý nghĩa như thế nào? (Trả lời theo kĩ 

thuật trình bày 1 phút) 

 

chi những khách tiêu phòng – Mà xui 

phận bạc nằm trong má đào”. 

 Các nhà thơ thể hiện niềm cảm thương 

sâu sắc của tác giả với những người hồng 

nhan bạc mệnh và sự trân trọng của họvới 

cái đẹp và tài năng bị dập vùi; bất bình, 

oán trách những kẻ đã gây ra bất hạnh 

cho những người con gái tài sắc. 

c) Hai câu luận 

 

 

- Phép đối (không chỉnh). 

 

- Giọng thơ mang tính triết lí, xót xa. 

- “Cổ kim hận sự” là cái hận muôn đời. 

- “Thiên nan vấn”: không thể hỏi trời 

được vì trời cũng bất lực, không giải 

thích được, thực tế nghiệt ngã ấy vẫn cứ 

diễn ra. 

- “Phong vận kì oan”: nỗi oan của những 

người phong nhã, có cốt cách sang trọng. 

- “Ngã tự cư”: tự coi như người cùng một 

hội với những người “phong vận kì oan”. 

- Từ “ngã” nói về ND: ông tự coi mình là 

kẻ cùng hội cùng thuyền với những người 

tài hoa, bạc mệnh, nhất là những kẻ lấy 

văn chương làm “nghiệp” của mình. 

- Câu thơ thứ 6 dịch chưa sát với câu thơ 

trong phiên âm, chưa làm nổi bật được tư 

tưởng của Nguyễn Du – tự nhận mình là 

người cùng hội cùng thuyền với những kẻ 

mắc nỗi oan lạ lùng vì nết phong nhã. 

Câu thơ dịch nhấn mạnh chỉ có “khách” 

(Nguyễn Du) mới mang nỗi oan ấy. Do 

vậy, chưa thấy được sự đồng cảm và 

cùng chung cảnh ngộ giữa Nguyễn Du 

với những người tài hoa bạc mệnh. Vì 

Nguyễn Du là người xuất thân từ tầng lớp 

quý tộc; có tài nhưng phải chịu 10 năm 

lưu lạc, tha phương cầu thực, ốm đau 

không thuốc, trôi dạt lênh đênh, sống lẩn 

lút để trốn quân Tây Sơn… cô đơn và đau 

khổ đến tuyệt đỉnh. 

- Từ “ngã” ở câu thơ thứ 6 đánh dấu sự 

chuyển mạch thơ, từ việc nói chuyện của 

Tiểu Thanh, Nguyễn Du chuyển sang nói 

chuyện của mình, khóc than cho thân 
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- Khái quát nội dung của hai câu thực. 

 

 

 

 

4.4. GV hướng dẫn HS đọc hiểu hai câu 

kết bằng việc trả lời các câu hỏi (làm việc 

cá nhân): 

- Giải nghĩa các từ/cụm từ: “tam bách dư 

niên hậu”, “khấp”, “Tố Như”. 

 

 

 

 

 

- Trong hai câu thơ cuối, tác giả đã sử 

dụng biện pháp tu từ nào ? 

- Câu thơ nào thể hiện rõ nhất tâm 

trạng băn, khoăn trăn trở của người 

viết về chính số phận của mình? Tâm 

trạng ấy có ý nghĩa gì? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Theo em câu hỏi của Nguyễn Du 

trong bài Độc Tiểu Thanh kí đã có câu 

trả lời chưa? Hãy dẫn ra và phân tích 

các minh chứng để làm sáng tỏ điều đó. 
 

 

phận cô đơn, chìm nổi của mình nhưng 

vẫn làm cho mạch thơ chặt chẽ và nhất 

quán. 

 Hai câu thực cho thấy sự đồng cảm 

của Nguyễn Du và Tiểu Thanh đã tới 

mức tri âm, nhà thơ thương những người 

tài hoa bạc mệnh trong xã hội cũ, trong 

đó có cả bản thân mình. 

d) Hai câu kết 

 

 

- “Tam bách dư niên hậu”: hơn ba trăm 

năm nữa – con số ước lệ chỉ khoảng thời 

gian dài. 

- “Khấp” – khóc thầm (đối lập với “khốc” 

– khóc to). 

+ “Tố Như” – tên chữ của tác giả. 

- Biện pháp tu từ : câu hỏi tu từ. 

 

- Hai câu kết thể hiện rõ nhất tâm trạng 

băn khoăn trăn trở của người viết về 

chính số phận của mình. Đó là sự khao 

khát được đồng cảm và chia xẻ của 

Nguyễn Du cả ở hiện tại và tương lai. 

Nhưng càng khao khát thì nỗi cô đơn, lẻ 

loi càng tăng. Vì thế đây là hai câu kết 

buồn và day dứt nhất trong lịch sử văn 

học. Bởi đó là tiếng khóc chung cho 

những kiếp tài hoa nhưng cô đơn, lẻ loi 

trong cuộc đời và là tiếng lòng của một 

tâm hồn cô đơn luôn khát khao một tâm 

hồn đồng điệu, dù ở đâu và trong thời 

gian nào. 

- Sau này, Tố Hữu trong bài “Kính gửi cụ 

Nguyễn Du” (viết nhân kỉ niệm 200 ngày 

mất của Nguyễn Du) có viết: “Nghìn năm 

sau nhớ Nguyễn Du – Tiếng thương như 

tiếng mẹ ru những ngày” -> Đó là sự tri 

ân, đồng cảm của hậu thế với đại thi hào 

dân tộc. 

III. Hoạt động 3 - GV hướng dẫn HS tổng 

kết về bài thơ. 

GV yêu cầu HS tự tổng kết về bài thơ ở 

hai phương diện: nghệ thuật và nội dung. 

III. Tổng kết  

1. Nghệ thuật: là một kiệt tác thơ chữ 

Hán viết theo thể luật Đường. 

2. Nội dung: Bài thơ thể hiện sự đồng 

cảm của Nguyễn Du với Tiểu Thanh, là 

lời tâm sự của ông trước nhân tình thế 

thái, chứa đựng tinh thần nhân đạo, nhân 
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văn và nhân bản sâu sắc. 

IV. Hoạt động 4 - GV hướng dẫn HS 

luyện tập ở nhà 

GV yêu cầu HS làm bài tập tham khảo, 

mở rộng ở nhà.  

IV. Luyện tập 

Bài tập tham khảo, mở rộng. 

 

BÀI TẬP THAM KHẢO, MỞ RỘNG 

 

I. Câu hỏi với các yếu tố riêng lẻ 

1. Hình dạng khổ thơ dòng thơ 

a) Bài thơ được viết theo thể thơ nào? Nêu đặc điểm của thể thơ đó? 

b) Phân chia theo cách truyền thống thì sẽ phân chia như thế nào? Em có đồng 

ý với cách phân chia đó hay không? Nếu không, hãy đưa ra ý kiến của em. 

c) Hãy nhớ lại một số bài thơ đã được học cũng được viết theo thể thơ đó? 

2. Vần và yếu tố âm thanh 

 a) Chỉ ra các gieo vần của bài thơ? Đã đúng qui định đường luật hay không? 

b) Anh chị thử sáng tạo bằng cách chọn một số từ ngữ khác để thay vào những 

chỗ gieo vần sao cho hợp lí (theo sự sáng tạo của các anh chị). 

c) Nhận xét chung về âm hưởng chung của bài thơ? 

3. Nhịp thơ 

a) Thể thơ thất ngôn bát cú thông thường được ngắt nhịp như thế nào? 

b) Trong bài thơ này, anh chị tự ngắt nhịp thơ. Lí giải cách ngắt nhịp đó? và 

cho biết nhịp thơ chủ yếu là nhịp gì? 

c) Tác dụng của cách ngắt nhịp đó là gì? 

4. Các biện pháp tu từ 

a) Dựa vào bảng dịch thơ hãy cho biết những biện pháp nghệ thuật gì được sử 

dụng? Nêu tác dụng cữa những biện pháp tu từ đó? 

b) Trong thơ Nguyễn Du, thông thường biện pháp ước lệ tượng trưng được sử 

dụng rất nhiều. Anh chị hãy nhắc lại: 

- Thế nào là ước lệ tượng trưng? Nêu ví dụ? 

- Trong bài thơ này biện pháp đó có được sử dụng hay không? Nếu có hãy chỉ 

ra và nêu tác dụng? 

5. Ngôn ngữ -  hình ảnh 

a) Trong 2 câu đề có những hình ảnh nào đáng lưu ý? Ý nghĩa của những hình 

ảnh đó? 

b) Trong 2 câu đề có những từ ngữ nào đặc sắc? Ý nghĩa của những từ ngữ đó? 

c) Trong 2 câu thực có những từ ngữ nào đặc sắc? Ý nghĩa của những từ ngữ 

đó? Vậy 2 câu thực nói lên hiện thực gì mà Nguyễn Du thường trăn trở? Em cảm 

nhận như thế nào về tình cảm nhà thơ dành cho nhân vật? 

d) Trong 2 câu kết có những từ ngữ nào đặc sắc? Ý nghĩa của những từ ngữ 

đó? Vậy 2 câu đã kết thúc vấn đề ra sao? Ý thơ có sự thay đổi đột ngột như thế nào? 

Từ đó có thể khái quát giá trị nội dung của tác phẩm như thế nào? 

6. Cái tôi trữ tình 

a) Cái tôi trữ tình trong bài thơ theo em nghĩ là ai? Lí giải? 

b) Em hãy nêu cảm nhận ban đầu của riêng em khi đọc tác phẩm? Theo em, 

cái tôi trữ tình muốn bộc bạch tâm tư gì? 

II. BT với toàn bộ văn bản 
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Nhận biết văn bản 

1. Những thi liệu nào là “nhãn tự” của cặp câu đề trong bài thơ ?  

2. Bài thơ có những hình tượng nào đặc biệt? 

Hiểu văn bản 

1.Thân phận người phụ nữ trong tác phẩm này có gì đặc biệt so với những tác 

phẩm viết về người phụ nữ trước đây mà em đã từng học. Suy nghĩ của em về cuộc 

sông của những người phụ nữ có tài xưa và nay? 

2. Danh xưng “Tố Như” của nhà thơ đóng vai trò gì trong bài thơ? Đối chiếu 

vói các bài thơ khác của Nguyễn Du cũng như của các tác giả khác? 

Đánh giá văn bản 

1. Đến bây giờ, chẳng có ai “khóc Tố Như” như Tố Như ngày xưa “khóc nàng 

Tiểu Thanh”? Ý kiến của anh/ chị thế nào? 

2. Nguyễn Du thường ví von cuộc đời mình như những tài nữ (nàng Thúy  

Kiều, nàng Tiểu Thanh), bởi vì Nguyễn Du có chung một điểm: đa tài. Ý kiến của 

anh/ chị thế nào?  

BÀI TẬP VỚI NGỮ LIỆU NGOÀI SGK 

Cho ngữ liệu:  Bài Thu vịnh của Nguyễn Khuyến (đã dẫn ở trên) 

Câu hỏi: 

a) Nhận biết văn bản 

- Bài thơ trên viết về vấn đề gì và theo thể thơ nào? Tóm tắt nội dung bài thơ 

theo yêu cầu: 2 câu Đề nói gì? 2 câu Thực nói gì? 2 câu Luận và 2 câu Kết nói gì ? 

Biện pháp tu từ nổi bật nào được tác giả sử dụng trong 4 câu thơ đầu? 

-  Tìm hiểu nghĩa của câu “Mấy chùm trước giậuhoa năm ngoái”là gì và ông 

Đào được nhắc trong bài thơ là ông nào?  

b) Hiểu văn bản 

-  Chủ thể trữ tình trong bài Thu vịnh là ai? Tâm trạng của chủ thể trữ tình 

trong bài thơ là tâm trạng như thế nào? Căn cứ vào đâu em có được nhận xét ấy? 

-  Hai câu kết (cuối bài) thể hiện rõ tâm trạng gì của người viết? Tâm trạng ấy 

có ý nghĩa gì? 

c) Đánh giá văn bản 

-  Nguyễn Khuyến nổi tiếng với ba bài thơ thu (Thu điếu, Thu vịnh, Thu ẩm). 

Hãy tìm hiểu nét chung và nét riêng trong việc tả cảnh thu của bài thơ Thu vịnh so với 

bài thơ Thu điếu đã học ? 

- Em đánh giá thế nào về thái độ “thẹn với ông Đào” của Nguyễn Khuyến 

trong bài Thu vịnh. Thái độ ấy có ý nghĩa gì đối với bản thân em trong sống hàng 

ngày? 

 

THUYẾT MINH VỀ GIÁO ÁN DẠY ĐỌC HIỂU 
 

ĐỘC TIỂU THANH KÍ (Nguyễn Du) 

 

Giáo án bài "Độc Tiểu Thanh kí" (cũng như bài "Ca dao than thân, yêu thương 

tình nghĩa") được soạn theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh 

giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh - ở đây là năng lực đọc hiểu thơ trữ 

trung đại, tích hợp với kĩ năng đọc hiểu văn bản thuyết minh và làm văn nghị luận 

văn học. Trong giáo án, chúng tôi đã thiết kế các hoạt động học của học sinh và 

hướng dẫn cách thức tổ chức các hoạt động đó để đạt được mục đích đã đề ra. 
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Linh hồn của giáo án là những bài tập hướng dẫn HS đọc hiểu văn bản thơ trữ 

tình trung đại viết theo thể thất ngôn bát cú Đường luật. Những bài tập cốt lõi được 

chúng tôi in đậm, ngoài ra còn có nhiều bài tập khác để hướng dẫn HS đọc hiểu bài 

thơ theo đặc trưng thể loại. Ngoài những bài tập được thiết kế cho HS thực hiện trên 

lớp, chúng tôi còn thiết kế một hệ thống bài tập bổ sung và cung cấp dữ liệu cho GV 

hướng dẫn HS luyện tập (trong quá trình dạy học và ở nhà). Mục đích của việc thiết 

kế hệ thống bài tập này là để giúp HS rèn luyện kĩ năng đọc hiểu thơ trữ tình trung 

đại theo đặc trưng thể loại,vận dụng những kiến thức, kĩ năng, thái độ đã được học 

vào những tình huống (đọc hiểu văn bản) mới (không có trong SGK). 

Hệ thống bài tập được thiết kế trong giáo án không chỉ giúp GV hướng dẫn HS 

đọc hiểu mà còn kiểm tra, đánh giá được năng lực đọc của HS. Kết hợp với những kĩ 

thuật dạy học tích cực, hiện đại (như kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật XYZ, kĩ thuật 

trình bày 1 phút…), GV có thể hướng dẫn HS tự đọc các bài thơ trữ tình trung đại 

theo thể thất ngôn bát cú Đường luật để thể hiện năng lực đọc của mình, hướng đến 

đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực của HS.  

 

2. Giáo án thực nghiệm số 3 (Trữ tình hiện đại) 

 

TÂY TIẾN 

       (Quang Dũng ) 

A. MỤC ĐÍCH 

1. Về kiến thức: Giúp HS có những hiểu biết chung về tác giả (tiểu sử, sự 

nghiệp, phong cách nghệ thuật) và tác phẩm (hoàn cảnh sáng tác, vị trí của tác phẩm); 

cảm nhận được nỗi nhớ sâu đậm của nhà thơ về vẻ đẹp của thiên nhiên miền Tây và 

hình ảnh người lính Tây Tiến trong bài thơ; thấy những nét đặc sắc về nghệ thuật của 

bài thơ (bút pháp lãng mạn, sáng tạo về hình ảnh, ngôn ngữ và giọng điệu). 

2. Về kĩ năng: Giúp HS rèn luyện cách đọc hiểu văn bản thơ trữ tình; tích hợp 

kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ trữ tình với kĩ năng đọc hiểu văn bản thuyết minh và 

làm văn nghị luận về một tác phẩm/đoạn trích thơ. 

3. Về thái độ: Giúp HS biết trân trọng, tự hào về vẻ đẹp thiên nhiên của đất 

nước và những người lính trong thời kì kháng chiến chống Pháp; góp phần xác định lí 

tưởng sống đúng đắn cho bản thân. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN 

1. Sách giáo khoa Ngữ văn 12, Tập 1. 

2. Giáo án. 

3. Phim tư liệu, tranh ảnh về binh đoàn Tây Tiến. 

C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 

HĐ của GV và HS Kết quả cần đạt 

* GV yêu cầu HS đọc mục Kết quả cần 

đạt trong SGK để nắm được mục tiêu của 

bài học. 

* Kết quả cần đạt trong SGK 

 

I. Hoạt động 1 - GV hướng dẫn HS tìm 

hiểu chung về tác giả và tác phẩm qua 

phần Tiểu dẫn 

1. GV lưu ý HS: coi phần Tiểu dẫn trong 

SGK là một văn bản thuyết minh, từ đó 

yêu cầu HS đọc lướt để nắm được nội 

I. Tiểu dẫn 

1. Tác giả  

- Quang Dũng (1921-1988), tên khai sinh 

là Bùi Đình Diệm, quê ở Hà Tây (cũ), 

học trung học ở Hà Nội, sau CMT8 tham 

gia quân đội, sau 1954 là biên tập viên 
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dung chính của phần Tiểu dẫn. 

2. GV yêu cầu HS đọc kĩ phần Tiểu dẫn 

để nắm được những thông tin cụ thể. 

- HS đọc và giải thích, phân tích kĩ các 

thông tin liên quan đến con người, phong 

cách nghệ thuật của Quang Dũng; hoàn 

cảnh sáng tác và vị trí của bài thơ. 

- GV cho HS xem phim tư liệu, tranh ảnh 

liên quan đến đoàn binh Tây Tiến. 

- GV lưu ý HS sử dụng các thông tin đó 

để đọc hiểu bài thơ Tây Tiến. 

 

NXB Văn học. 

- Quang Dũng là một nghệ sĩ đa tài: làm 

thơ, viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc. 

- Ở phương diện thơ ca, Quang Dũng là 

một nhà thơ mang hồn thơ phóng khoáng, 

hồn hậu, lãng mạn và tài hoa – đặc biệt 

khi ông viết về người lính Tây Tiến và xứ 

Đoài (Sơn Tây) của mình. Thơ của 

Quang Dũng mang đậm màu sắc hội họa 

và âm nhạc. 

2. Bài thơ 

- Hoàn cảnh ra đời:  

+ Tây Tiến là một đơn vị bộ đội được 

thành lập năm 1947 chiến đấu trên địa 

bàn rừng núi rộng lớn và hiểm trở nơi 

biên giới Việt – Lào, có nhiệm vụ bảo vệ 

biên giới Việt – Lào và đánh tiêu hao 

sinh lực địch (quân đội Pháp). 

+ Năm 1947, Quang Dũng là đại đội 

trưởng của binh đoàn Tây Tiến. Cuối 

năm 1948, ông được lệnh chuyển sang 

đơn vị khác. Tại làng Phù Lưu Chanh 

(tỉnh Hà Đông cũ), ông viết bài “Nhớ Tây 

Tiến”. Năm 1957, ông đổi lại là “Tây 

Tiến” (cho hàm súc, cô đọng hơn). 

+ Chiến sĩ Tây Tiến phần lớn là những 

học sinh, sinh viên Hà Nội, chiến đấu 

trong hoàn cảnh rất gian khổ nhưng họ 

sống rất lạc quan và chiến đấu rất dũng 

cảm 

-> Hoàn cảnh sáng tác giúp người đọc 

hiểu được cảm hứng chủ đạo của  bài thơ 

(nhớ); xác định được hình tượng nghệ 

thuật của bài thơ (đồng đội, miền Tây 

Bắc, những ngày tháng nhiều kỉ niệm); 

bút pháp hiện thực và cảm hứng lãng mạn 

của bài thơ.  

- Vị trí của bài thơ:  

+ Là bài thơ thể hiện tập trung nhất 

những nét đặc trưng trong phong cách 

nghệ thuật của Quang Dũng.  

+ Bài thơ được coi là một kiệt tác về đề 

tài người lính thời kì kháng chiến chống 

Pháp. 

II. Hoạt động 2 - GV hướng dẫn HS đọc 

hiểu bài thơ Tây Tiến 

1. GV yêu cầu HS đọc diễn cảm bài thơ 

II. Đọc hiểu  
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và lưu ý các chú thích trong SGK. 

2. GV hướng dẫn HS tìm và chỉ ra những 

đặc điểm chung về nghệ thuật và nội 

dung của bài thơ bằng việc tổ chức cho 

HS thảo luận nhóm (theo kĩ thuật khăn 

trải bàn), trả lời các câu hỏi: 

- Bài thơ viết theo thể thơ nào? Chỉ ra 

những đặc điểm chính của thể thơ đó. 

 

 

 

- Trong bài thơ, tác giả sử dụng những 

phương thức biểu đạt nào? 

 

- Nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai? 

Cảm xúc của chủ thể trữ tình trong bài 

thơ là một cảm xúc phức hợp ? Dựa 

vào đâu để làm sáng tỏ nhận xét ấy? 

 

 

- Bài thơ khắc họa những hình tượng 

nghệ thuật nào? Nêu nhận xét khái 

quát về những hình tượng đó. 

 

 

- Bố cục bài thơ được chia làm mấy 

phần? Nội dung chính của mỗi phần là 

gì? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trong bài thơ có những biện pháp tu 

từ nào nổi bật?  

 

-  Bài thơ vừa đầy chất hiện thực, bi 

tráng; vừa đậm chất lãng mạn, bay 

bổng . Hãy làm sáng tỏ nhận xét đó 

qua các dẫn liệu cụ thể từ bài thơ. 

GV lưu ý HS: những đặc điểm nghệ thuật 

là căn cứ để HS đọc hiểu nội dung bài 

thơ. 

 

1. Tìm hiểu chung 

 

 

 

 

- Bài thơ viết theo thể thơ thất ngôn – 

một thể thơ cổ, sử dụng cách ngắt nhịp 

chủ yếu là 4/3 hoặc 2/2/3, thường gieo 

vần chân, có giọng điệu buồn -> thể hiện 

rõ trong bài thơ này. 

- Có sự kết hợp giữa phương thức biểu 

cảm với tự sự, miêu tả -> ngôn ngữ mang 

đậm màu sắc hội họa và âm nhạc. 

- Nhân vật trữ tình: nhà thơ – xuất hiện 

gián tiếp. Cảm xúc của chủ thể trữ tình 

mang tính phức hợp (kết hợp giữa nhớ 

nhung, lưu luyến, bâng khuâng, xót xa, tự 

hào...). Điều đó được thể hiện trực tiếp 

qua ngôn ngữ thơ và đặc điểm của hình 

tượng thơ. 

- Các hình tượng nghệ thuật: thiên nhiên 

miền Tây Bắc (có vẻ đẹp vừa hùng vĩ, dữ 

dội vừa mĩ lệ, nên thơ), người lính Tây 

Tiến (có vẻ đẹp vừa hào hùng, vừa hào 

hoa). 

- Kết cấu: chia làm bốn đoạn: 

+ Đoạn 1 (14 câu đầu): những chặng 

đường hành quân đầy gian khổ của người 

lính Tây Tiến trên nền thiên nhiên miền 

Tây Bắc hùng vĩ, dữ dội nhưng cũng rất 

thơ mộng.   

+ Đoạn 2 (từ dòng 15 đến dòng 22): 

những kỉ niệm đẹp về đêm liên hoan văn 

nghệ thắm tình quân dân và vẻ đẹp thơ 

mộng của núi rừng. 

+ Đoạn 3 (từ dòng 23 đến dòng 30): chân 

dung người lính Tây Tiến với vẻ đẹp lãng 

mạn và bi tráng. 

+ Đoạn 4 (còn lại): tình cảm của tác giả 

với Tây Tiến và mảnh đất miền Tây Bắc. 

- Sử dụng nhiều biện pháp tu từ (ẩn dụ, 

hoán dụ, nhân hóa...) và những hình ảnh 

độc đáo. 

- Bài thơ vừa đầy chất hiện thực, bi tráng; 

vừa đậm chất lãng mạn, bay bổng trong 

các câu thơ thể hiện hình tượng thiên 
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3. GV hướng dẫn HS đọc hiểu nội dung 

của bài thơ theo bố cục 

* GV lưu ý HS cần bám sát vào các đặc 

điểm nghệ thuật để đọc hiểu nội dung của 

bài thơ. 

3.1. GV hướng dẫn HS đọc hiểu đoạn 1 

của bài thơ. 

* GV cho HS thảo luận để tìm ra các 

cách phân tích đoạn thơ. Có thể phân tích 

theo từng khổ thơ (cách 1) hoặc chia 

đoạn thơ thành các nội dung để phân tích 

(cách 2, gồm: cảm hứng chủ đạo, hình 

tượng thiên nhiên miền Tây, hình tượng 

người lính Tây Tiến). Với cách nào, HS 

phải đọc các câu thơ, nhận biết và giải 

thích các từ ngữ, hình ảnh, chi tiết, biện 

pháp tu từ... để hiểu được đặc điểm của 

hình tượng thơ được nói đến trong câu 

thơ, từ đó chỉ ra cảm xúc của nhân vật trữ 

tình.  

* GV hướng dẫn HS phân tích theo cách 

2. 

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu 2 câu thơ 

đầu để thấy được cảm hứng chủ đạo của 

bài thơ. Yêu cầu HS làm việc cá nhân, 

chỉ ra những nét đặc sắc về cách diễn đạt 

của tác giả trong hai câu thơ, từ đó rút ra 

cảm hứng chủ đạo của đoạn đầu và toàn 

bộ bài thơ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu hình tượng 

thiên nhiên miền Tây Bắc qua nỗi nhớ 

của nhà thơ qua việc thực hiện các yêu 

cầu: 

+ Đọc diễn cảm những câu thơ viết về 

thiên nhiên miền Tây Bắc trong đoạn 1. 

+ Chỉ ra những nét đặc sắc về nghệ thuật 

của các câu thơ (thảo luận nhóm theo kĩ 

nhiên miền Tây Bắc và người lính Tây 

Tiến. 

 

 

2. Nội dung cụ thể 

 

 

 

 

a) Đoạn 1: Sông Mã... thơm nếp xôi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Cảm hứng chủ đạo 

- Câu 1: câu cảm thán, ngắt nhịp 4/3, hình 

ảnh hoán dụ (Sông Mã), -> nêu hoàn cảnh 

tâm trạng của nhân vật trữ tình, giới thiệu 

các hình tượng nghệ thuật thơ (thiên 

nhiên miền Tây, người lính Tây Tiến). 

- Câu 2: ngắt nhịp 4/3, điệp từ “nhớ” 

đứng ở đầu mỗi vế, từ “rừng núi” rất hàm 

súc, từ láy “chơi vơi” -> tiếp tục nêu 

hoàn cảnh tâm trạng và cảm hứng chủ 

đạo của nhân vật trữ tình trong bài thơ – 

nỗi nhớ về đồng đội và chiến trường xưa. 

-> Hai câu thơ cô đọng, hàm súc, là khúc 

dạo đầu của nỗi nhớ Tây Tiến và thể hiện 

rõ cảm hứng chủ đạo của đoạn đầu và 

toàn bộ bài thơ - nỗi nhớ về đồng đội và 

chiến trường xưa. 

* Thiên nhiên miền Tây Bắc 

- Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi: 

+ Ngắt nhịp 2/2/3 hoặc 4/3, địa danh xa 

lạ, cách viết tả thực.  

+ Tả sương núi dày đặc, mờ mịt, qua đó 

thấy được những khó khăn mà người lính 

Tây Tiến phải trải qua. 

- Mường Lát hoa về trong đêm hơi: 

+ Ngắt nhịp 2/2/3 hoặc 4/3, địa danh xa 
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thuật XYZ)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV hỏi HS hoặc giới thiệu cho HS những 

câu thơ tả núi trong văn học cổ: 

- “Hình khe thế núi gần xa – Đứt thôi lại 

nối, thấp đà lại cao” (Chinh phụ ngâm) 

- “Thục đạo chi nan, nan ư thướng thanh 

thiên (Đường Thục khó đi, khó hơn cả 

lên trời xanh)” (Thục đạo nan – Lí Bạch) 

Từ đó, yêu cầu HS làm việc cá nhân: 

Phân tích tài sử dụng ngôn từ và hình 

ảnh của Quang Dũng trong những câu 

thơ tả dốc núi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lạ, cách viết lãng mạn. 

+ Tả hoa rừng tỏa hương ngào ngạt trong 

đêm – cảnh thi vị, lãng mạn, qua đó thấy 

được tâm hồn thi vị của người lính Tây 

Tiến. 

-> hai câu thơ tiêu biểu cho kết cấu hiện 

thực – lãng mạn trong thơ QD: cứ sau 1 

câu hiện thực  lại có 1 câu lãng mạn. Thể 

hiện khả năng làm chủ ngòi bút tài tình 

của nhà thơ. 

- Dốc lên... ngàn thước xuống:  

+ Câu thứ nhất ngắt nhịp 4/3, điệp từ 

“dốc”, sử dụng hai từ láy “khúc khuỷu, 

thăm thẳm”, có 5/7 thanh trắc -> đặc tả 

dốc núi miền Tây Bắc, tạo cảm giác về sự 

quanh co, trùng điệp như vô tận của các 

con dốc, vừa cho thấy độ cao của dốc, 

vừa cho thấy độ sâu của vực -> gián tiếp 

gợi lên sự nhọc nhằn, gian khổ của người 

lính Tây Tiến. 

+ Câu thứ hai: ngắt nhịp 4/3, đảo ngữ, 

nhân hóa, sử dụng từ láy -> gián tiếp gợi 

độ cao của dốc núi, gợi sự vắng vẻ, thăm 

thẳm đến vô cùng; cho thấy sự gian truân, 

vất vả và sự hóm hỉnh, trẻ trung, tinh 

nghịch của người lính Tây Tiến. 

+ Câu thứ ba: ngắt nhịp 4/3, lặp từ, từ trái 

nghĩa, 4/7 thanh trắc, ước lệ -> câu thơ 

như bị bẻ đôi một cách đột ngột, là một 

nét vẽ gân guốc, gợi cảm giác dốc vút lên 

cao rồi vụt đổ xuống luôn -> nhấn mạnh 

sự hiểm trở của núi rừng Tây Bắc và 

những gian nan mà người lính phải trải 

qua. 

- Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi: 

+ Câu thơ ngắt nhịp 2/2/3, toàn thanh 

bằng, đại từ phiếm chỉ, là một nét vẽ tinh 

tế, mềm mại, huyền ảo. 

+ Gợi ra một không gian mênh mang và 

một cảm giác bâng khuâng. 

- Chiều chiều... trêu người 

+ Sử dụng phép đối xứng, từ láy chỉ thời 

gian, nhân hóa, từ ngữ chỉ địa danh 

+ Gợi tả thiên nhiên Tây Bắc trong không 

gian và thời gian bằng bút pháp hiện 

thực: tất cả đều hoang vu, bí hiểm, như 

một thử thách với người lính -> nhấn 
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+ Khái quát đặc điểm của thiên nhiên 

miền Tây Bắc qua các câu thơ đó và nêu 

tình cảm, cảm xúc của tác giả? (theo kĩ 

thuật trình bày 1 phút) 

 

 

 

 

 

 

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu hình tượng 

người lính Tây Tiến qua nỗi nhớ của nhà 

thơ qua việc thực hiện các yêu cầu: 

+ Đọc diễn cảm những câu thơ viết về 

người lính Tây Tiến trong đoạn 1. 

+ Thảo luận nhóm (theo kĩ thuật khăn trải 

bàn):  

~ Chỉ ra những nét đặc sắc về nghệ thuật 

của các câu thơ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ Khái quát đặc điểm của người lính Tây 

Tiến qua các câu thơ đó và nêu tình cảm, 

cảm xúc của tác giả? 

 

+ Khái quát những nét đặc sắc về nghệ 

thuật và nội dung của đoạn 1 (theo kĩ 

thuật trình bày 1 phút) 

 

 

 

 

 

 

mạnh sự kiên cường, kiêu hãnh của người 

lính. 

 Với những câu thơ đậm màu sắc hội 

họa và âm nhạc, tác giả đã khắc họa 

thành công sự hiểm trở và dữ dội, hùng vĩ 

và thơ mộng của núi rừng Tây Bắc, qua 

đó, cho thấy những khó khăn, gian khổ 

mà người lính phải trải qua và vẻ đẹp hào 

hoa lãng  mạn trong tâm hồn chiến sĩ Tây 

Tiến. Đồng thời, qua nỗi nhớ, tác giả thể 

hiện sự đồng cảm, tự hào về đồng đội. 

* Người lính Tây Tiến 

- Anh bạn... đời: 
+ Sử dụng từ láy, cách diễn đạt chủ động, 

câu cảm thán, câu thơ đa nghĩa. 

+ Gợi lên hình ảnh người lính dầu dãi 

trong mưa nắng, gian khổ nhưng cũng hết 

sức thanh thản bằng cảm hứng lãng mạn-

> Vẻ đẹp lãng mạn của người lính. Trong 

bất cứ hoàn cảnh nào, người lính vẫn 

trong đội hình chiến đấu, đội hình đánh 

giặc. 

- Nhớ ôi... nếp xôi: 
+ Sử dụng câu cảm thán, từ ngữ cảm 

thán, từ chỉ địa danh, ngôn ngữ giàu màu 

sắc tạo hình, câu thơ đa nghĩa -> bút pháp 

hiện thực và lãng mạn đan xen. 

+ Gợi lại kỉ niệm ngọt ngào, thắm thiết 

ân tình và tâm hồn lãng mạn, đa tình của 

người lính Tây Tiến. Con đường hành 

quân của những người lính không chỉ có 

những gian truân, vất vả mà còn có cả 

những kỉ niệm ngọt ngào.  

-> Ở đoạn 1, người lính Tây Tiến hiện lên 

là những con người trải qua những gian 

truân, vất vả nhưng rất hào hùng và hào 

hoa. 

 Với sự kết hợp uyển chuyển giữa bút 

pháp tả thực và lãng mạn, giữa chất  hoạ 

và chất nhạc, tác giả đã tái hiện một cách 

sinh động và gợi cảm về một vùng đất 

hiểm trở, dữ dội mà thơ mộng, kì thú, gắn 

liền với chặng đường hành quân của 

những chiến sĩ hào hùng, kiêu dũng 

nhưng cũng thật lãng mạn, hào hoa. Qua 

đó, thể hiện nỗi nhớ, sự đồng cảm, niềm 

kiêu hãnh, tự hào của nhà thơ về đồng 
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3.2. GV hướng dẫn HS đọc hiểu đoạn 2 

của bài thơ. 

* GV cho HS thảo luận để tìm ra các 

cách phân tích đoạn thơ. Có thể phân tích 

theo từng khổ thơ (cách 1) hoặc chia 

đoạn thơ thành các nội dung để phân tích 

(cách 2, gồm: đêm liên hoan văn nghệ và 

thiên nhiên miền Tây Bắc). Với cách nào, 

HS phải đọc các câu thơ, nhận biết và 

giải thích các từ ngữ, hình ảnh, chi tiết, 

biện pháp tu từ... để hiểu được đặc điểm 

của hình tượng thơ được nói đến trong 

câu thơ, từ đó chỉ ra cảm xúc của nhân 

vật trữ tình.  

* GV hướng dẫn HS phân tích theo cách 

2. 

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu đêm liên 

hoan văn nghệ qua nỗi nhớ của nhà thơ. 

GV cung cấp cho HS tư liệu: Đồng đội 

của nhà thơ đã kể lại rằng: “Đêm chuẩn 

bị vượt sông Mã để sang đánh địch ở đồn 

Mai Hạ, đội vũ trang tuyên truyền Việt – 

Lào đã tổ chức liên hoan uống rượu cần 

và múa lăm vông… Không ai ngờ Quang 

Dũng múa lăm vông rất dẻo, vừa múa 

vừa hát một bài hát Lào… Nhờ chất men 

say chếnh chóang anh càng múa càng 

dẻo” -> Những đêm liên hoan văn nghệ 

như thế đã thăng hoa vào thơ Quang 

Dũng để trở thành một vẻ đẹp mềm mại, 

trữ tình, lãng mạn của bài thơ Tây Tiến. 

GV yêu cầu HS làm việc cá nhân thực 

hiện các hoạt động: 

+ Chỉ ra những đặc điểm về từ ngữ, hình 

ảnh, biện pháp tu từ... của các câu thơ tả 

đêm liên hoan văn nghệ và nêu tác dụng 

của chúng (thảo luận nhóm). 

 

 

 

 

 

 

+ Khái quát những nội dung đã phân tích 

về đêm liên hoan văn nghệ qua nỗi nhớ 

của nhà thơ. 

đội. 

b) Đoạn 2: Doanh trại... đong đưa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Đêm liên hoan văn nghệ 

- Câu 1: giọng điệu thay đổi, bút pháp 

lãng mạn, động từ mạnh (bừng) -> Bút 

pháp lãng mạn khiến ánh lửa bập bùng 

trong đêm lửa trại trở thành đuốc hoa rực 

rỡ kì ảo, gợi những liên tưởng đầy thi vị; 

đêm liên hoan trở thành đêm hội tưng 

bừng. Câu thơ còn khiến người đọc hình 

dung ra gương mặt bừng sáng, ánh mắt 

ngỡ ngàng, sung sướng của các chiến sĩ. 

- Câu 2: ngắt nhịp 1/6, câu nghi vấn xen 

lẫn cảm thán, câu thơ đa nghĩa -> bộc lộ 

cảm giác vừa ngỡ ngàng thú vị, vừa 

ngưỡng mộ trìu mến của các chiến sĩ Tây 

Tiến đứng trước những thiếu nữ miền 

Tây Bắc sau bao ngày hành quân vất vả 

chỉ biết rừng già với núi cao, dốc thẳm 

với sương dày, mưa rừng và thú dữ. 

- Câu 3: bút pháp lãng mạn, từ Hán Việt-

> gợi tả những thiếu nữ Tây Bắc có vẻ 

đẹp vừa lộng lẫy, rực rỡ (ở câu 2) vừa hết 

sức dịu dàng, tình tứ (e ấp). 

- Câu 4: 6/7 thanh bằng, bút pháp lãng 

mạn, từ chỉ địa danh xa xôi -> cho thấy 

vẻ đẹp tâm hồn của người lính – hướng 

tới những vẻ đẹp mang màu sắc của xứ lạ 

(man điệu, Viên Chăn). 

 Qua việc tái hiện đêm liên hoan văn 

nghệ, khổ thơ cho thấy người lính Tây 

Tiến – trong đó có nhà thơ đã say đắm 
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+ Đọc diễn cảm những câu viết về thiên 

nhiên miền Tây Bắc qua nỗi nhớ của nhà 

thơ ở đoạn 2. 

+ Tìm và phân tích những đặc sắc về mặt 

nghệ thuật của các câu thơ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Khái quát vẻ đẹp của thiên nhiên miền 

Tây Bắc qua nỗi nhớ của nhà thơ ở đoạn 

2. 

+ Nêu cảm nhận của cá nhân HS về đoạn 

thơ thứ 2 (theo kĩ thuật trình bày 1 phút).  

 

 

 

 

 

 

3.3. GV hướng dẫn HS đọc hiểu đoạn 3 

của bài thơ. 

* GV cho HS thảo luận để tìm ra các 

cách phân tích đoạn thơ. GV định hướng 

HS đọc từng đôi hoặc từng câu thơ. Ở 

mỗi cặp câu hoặc từng câu thơ, HS cần 

nhận biết và giải thích các từ ngữ, hình 

chiêm ngưỡng và cảm nhận những hình 

ảnh rực rỡ, những âm thanh ngọt ngào 

của đêm lửa trại để được thả hồn phiêu 

diêu bay bổng trong thế giới mộng mơ, 

quyến rũ, mê hoặc lòng người; thả hồn về 

với những chân trời chưa tới, xây hồn thơ 

với bao mộng ước ngọt ngào. 

* Thiên nhiên miền Tây Bắc 

- Câu 1: sử dụng từ phiếm chỉ (người, 

ấy), địa danh xa xôi, bút pháp tự sự đan 

xen với miêu tả, nét vẽ mờ nhòa... -> gợi 

nhắc lại một thời gian kỉ niệm – một buổi 

chiều sương tĩnh lặng; như một lời nhắn 

nhủ bâng khuâng -> nhân vật trữ tình thả 

hồn trở về với không gian mênh mông 

của miền Tây trong một “chiều sương” 

nhạt nhòa, hư ảo với bao nỗi lưu luyến, 

nhớ nhung. 

- Câu 2, 3: điệp cấu trúc câu hỏi tu từ, 

miêu tả ->  gợi lại một miền không gian 

phơ phất hồn lau, những thiếu nữ Tây 

Bắc duyên dáng trên con thuyền độc mộc 

xuôi theo dòng nước lũ. 

- Câu 4: 5/7 thanh bằng, bút pháp miêu tả 

lãng mạn, từ láy, đối lập -> hoa trôi theo 

dòng nước lũ, trở thành một sinh thể có 

hồn -> dường như hoa cũng như người 

đang soi mình làm duyên trên gương 

nước chòng chành, sóng sánh. 

 Thiên nhiên miền Tây Bắc – cụ thể là 

cảnh sông nước hiện lên với vẻ đẹp vừa 

thực, vừa ảo.  

 Đoạn thơ giàu chất nhạc, chất họa, đã 

tái hiện những kỉ niệm đẹp với người lính 

Tây Tiến. Đó mãi là hành trang tinh thần 

mà người lính Tây Tiến mang theo trong 

suốt cuộc đời và giờ đây cứ trở đi trở lại, 

khắc khoải trong tâm hồn người lính 

đang xa cách và nhớ thương đồng đội. 

c) Đoạn 3:Tây Tiến... khúc độc hành 

- Câu 1, 2: tả thực đan xen với lãng mạn, 

câu thơ đa nghĩa -> là những nét vẽ ngoại 

hình của người lính khi ở rừng - ốm 

nhưng không yếu, sức mạnh tinh thần của 

họ vẫn làm cho kẻ thù phải khiếp sợ. 

- Câu 3, 4: đối xứng, tả thực đan xen với 

lãng mạn, ẩn dụ ->Những chàng trai Hà 
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ảnh, chi tiết, biện pháp tu từ... để hiểu 

được đặc điểm của hình tượng người lính 

Tây Tiến được nói đến trong đoạn thơ, từ 

đó chỉ ra cảm xúc của nhân vật trữ tình.  

HS làm việc cá nhân hoặc nhóm để thực 

hiện các yêu cầu của GV. 

+ Mỗi câu thơ/đôi câu thơ cho thấy đặc 

điểm nào của người lính Tây Tiến? Nhà 

thơ đã thể hiện đặc điểm đó bằng những 

hình thức ngôn ngữ nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Khái quát đặc điểm của người lính Tây 

Tiến và bút pháp nghệ thuật của tác giả 

qua đoạn thơ? 

 

 

 

 

 

+ Khái quát đặc điểm chung của thiên 

nhiên miền Tây Bắc và người lính Tây 

Tiến qua đoạn thơ (bằng lời hoặc bằng 

bản đồ tư duy). 

 

Nội ra đi vì sức vẫy gọi mãnh liệt của lí 

tưởng, song trong tim họ vẫn luôn dành 

một góc cho nỗi nhớ nhung lưu luyến về 

Hà Nội với những “dáng kiều thơm” kiều 

diễm, đáng yêu -> Vẻ đẹp tâm hồn của 

người lính hào hoa, lãng mạn. 

- Câu 5: ngắt nhịp 4/3, từ Hán Việt và 

thuần Việt đan xen, các từ ngữ đều gợi sự 

xa xôi... -> trực tiếp miêu tả những tổn 

thất, hi sinh của người lính, gợi nỗi bi 

thương, đau xót. 

- Câu 6: hình ảnh hoán dụ, mang tính triết 

lí, lãng mạn -> hình tượng người lính 

đậm chất bi tráng với lí tưởng cao cả và 

khí phách kiên cường.  

- Câu 7: tả thực đan xen với lãng mạn -> 

miêu tả việc chôn cất người lính đã hi 

sinh - người lính hi sinh nơi chiến trường 

không có da ngựa bọc thây thì đã có áo 

bào đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng 

-> có bi nhưng có tráng, có đau thương 

nhưng có hào hùng. 

- Câu 8: động từ mạnh, từ Hán Việt ->thể 

hiện trọn vẹn tính chất dữ dội trong 

những cung bậc tình cảm mạnh mẽ và 

sâu sắc nhất như bi phẫn, đau xót, tiếc 

thương, cảm  phục... Khi người lính ra đi, 

dường như cả đất trời, cả quê hương đang 

nghiêng mình tiễn biệt người lính trong 

âm hưởng hào hùng. Người lính ra đi có 

thể không có tiếng kèn của đoàn quân 

nhạc nhưng đã có tiếng gầm của dòng 

Sông Mã. Câu thơ có bi nhưng không 

làm cho con người bi lụy, bi mà tráng. 

 Tám câu thơ dựng lên một bức tượng 

đài về người lính Tây Tiến bi tráng. 

Dường như cứ mỗi khi chìm vào đau 

thương thì hồn thơ của Quang Dũng lại 

được nâng lên bởi đôi cánh của lí tưởng 

và cảm hứng lãng mạn, thể hiện cảm xúc 

nhớ thương, đau xót nhưng tự hào về 

đồng đội. 

 Với cảm hứng lãng mạn và ngòi bút 

tài hoa, QD đã khắc họa thành công hình 

tượng người lính Tây Tiến trên cái nền 

cảnh thiên nhiên núi rừng miền Tây Bắc 

hùng vĩ, dữ dội và mĩ lệ. Hình tượng 
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3.4. GV hướng dẫn HS đọc hiểu đoạn 4 

của bài thơ. 

* GV cho HS tự đọc, nhận biết và giải 

thích các từ ngữ, hình ảnh, chi tiết, biện 

pháp tu từ... để hiểu được đặc điểm của 

hình tượng được nói đến trong đoạn thơ, 

từ đó chỉ ra cảm xúc của nhân vật trữ 

tình.  

* GV hướng dẫn HS khái quát nội dung 

của đoạn 4 (theo kĩ thuật trình bày 1 

phút) 

 

người lính mang vẻ đẹp, lãng mạn, đậm 

chất bi tráng. 

d) Đoạn 4: Tây Tiến... chẳng về xuôi. 

 

- Đậm chất trữ tình. 

- Mạch cảm xúc trở về hiện tại, nói về sự 

xa cách của nhà thơ đối với đồng đội thân 

yêu, với miền Tây Bắc đã từng gắn bó. 

- Nỗi nhớ được bộc bạch một cách trực 

tiếp, là sự khẳng định của tác giả rằng 

tâm hồn mình vẫn gửi lại nơi ấy, với 

những đồng đội cũ, dù không gian bây 

giờ đã “đường lên thăm thẳm một chia 

phôi”. 

III. Hoạt động 3 - GV hướng dẫn HS tổng 

kết về bài thơ Tây Tiến 

* GV yêu cầu HS thảo luận nhóm (theo  

kĩ thuật XYZ):  

- Bài thơ Tây Tiến là một tượng đài đẹp 

và độc đáo về người lính. Hãy liên hệ 

với một vài bài thơ khác viết về người 

lính để làm sáng tỏ nhận xét này. 
 

 

 

III. Tổng kết 

1. Với cảm hứng lãng mạn và ngòi bút tài 

hoa, Quang Dũng đã khắc họa thành công 

hình tượng người lính trên cái nền cảnh 

thiên nhiên núi rừng miền Tây bắc hùng 

vĩ, dữ dội và mĩ lệ. Hình tượng người 

lính Tây Tiến mang vẻ đẹp lãng mạn, 

đậm chất bi tráng sẽ còn có sức hấp dẫn 

lâu dài đối với người đọc. Đây là điểm 

khác biệt của bài Tây Tiến so với các bài 

thơ cùng viết về đề tài người lính trong 

thời kì kháng chiến chống Pháp (như 

Đồng chí – Chính Hữu, Nhớ - Hồng 

Nguyên, Cá nước – Tố Hữu...) 

2. Bài thơ là một sáng tạo nghệ thuật của 

tác giả khi viết về người lính trong thời kì 

kháng chiến chống Pháp, khẳng định tài 

năng nghệ thuật độc đáo của nhà thơ. 

IV. Hoạt động 4 - GV hướng dẫn HS 

luyện tập  

* GV yêu cầu HS làm tại lớp: Bài thơ 

Tây Tiến mang lại cho em những nhận 

thức và tình cảm gì (về người lính, về 

nhà thơ, về lịch sử dân tộc...)? Trả lời 

bằng 01 đoạn văn (khoảng 10 -15 

dòng). 

* GV phát phiếu bài tập đọc hiểu cho HS 

làm ở nhà (bài tập với ngữ liệu ngoài 

sách giáo khoa – bài thơ Đôi mắt người 

Sơn Tây) để rèn luyện kĩ năng đọc hiểu 

một văn bản thơ cùng đề tài). 

IV. Luyện tập 

 

1. Bài kiểm tra 15 phút.  

 

 

 

 

2. Phiếu bài tập về nhà. 

V. Hoạt động 5 - GV củng cố 

* GV nhắc HS học thuộc lòng bài thơ. 
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* GV nhắc HS sưu tầm các bài thơ cùng 

viết về đề tài người lính để rèn luyện kĩ 

năng đọc hiểu và làm bài nghị luận văn 

học về một bài thơ/đoạn thơ.  

 

BÀI TẬP THAM KHẢO, MỞ RỘNG 
 

I. BT với các yếu tố hình thức riêng lẻ: 

1. Hình dạng khổ thơ – dòng thơ 

1. Cho biết bài thơ được viết theo thể thơ nào? Tại sao Quang Dũng lại lựa 

chọn thể thơ đó trong việc chuyển tải nội dung - ý nghĩa của tác phẩm? 

2. Dòng cảm súc trong bài thơ có được chia theo từng khổ thơ hay không? Em 

hãy thử phân chia (nếu có)? 

2. Vần và yếu tố âm thanh 

1. Dựa vào ngữ liệu, anh chị hãy chỉ ra cách gieo vần trong bài thơ? 

2. Với thể thơ bảy chữ, cách gieo vần đó có hợp lí hay không? Tác dụng là gì? 

3. Chỉ ra sự đăc biệt trong nhịp điệu tạo nên âm hưởng cho bài thơ? 

4. Thanh điệu trong câu thơ: “Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi” có gì đặc biệt? 

Hãy tìm một câu thơ có nghệ thuật sử dụng thanh điệu tương tự trong nền thi ca Việt 

Nam (VD: Ô hay buồn vương cây ngô đồng/ Vàng rơi, vàng rơi thu mênh mông - 

Bích Khê) 

 3. Nhịp thơ 

1. Các anh chị tự ngắt nhịp thơ và cho biết bài thơ được ngắt nhịp như thế 

nào? 

2. Có phải tất cả các câu trong bài thơ đều được ngắt theo một nhịp hay 

không? 

3. Cách ngắt nhịp câu thơ “Ngàn thước lên cao, Ngàn thước xuống” có điều gì 

đặc biệt, tác dụng nghệ thuật của việc sử dụng cách ngắt nhịp đó? 

 4. Các biện pháp tu từ 

 a) Để khắc họa bức tranh Tây Bắc mĩ lệ, thơ mộng, trữ tình, tác giả đã sử dụng 

những biện pháp nghệ thuật nào? 

 b) Em hãy cho nhận xét của mình về nghệ thuật miêu tả hình ảnh độc đáo của 

người lính Tây Tiến qua đoạn thơ trên 

 c) Những biện pháp nghệ thuật nào gợi nên không khí của một thời bi tráng?  

5. Ngôn ngữ - hình ảnh 

1. Bên cạnh vẻ đẹp độc đáo của phong cảnh, Tây Bắc trong nỗi nhớ của nhà 

thơ còn gắn với hình ảnh gì?  

2. Quang Dũng thể hiện khung cảnh và con người trong đêm hội quân dân như 

thế nào? 

3. Khung cảnh sông nước, bờ bãi và chiều sương của Tây Bắc gợi cho em cảm 

giác gì?Trên nền khung cảnh ấy, hình ảnh con người hiện diện như thế nào? 

4. Người lính Tây Tiến được miêu tả với hình ảnh khác lạ, đó là những hình 

ảnh nào? Và em có cảm nhận gì về những hình ảnh đó? 

5. Quyết tâm lên đường của người lính Tây Tiến được tác giả khắc họa bằng 

hình ảnh thơ nào? 

6. Cái tôi trữ tình 

1. Cái tôi trữ tình trong bài thơ là ai? 
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2. Quang Dũng khắc họa tâm hồn người lính Tây Tiến với vẻ đẹp như thế nào? 

II. BT VỚI TOÀN BỘ VĂN BẢN: 

1. Nhận biết văn bản 

a) Hình tượng trung tâm trong bài thơ Tây Tiến 

b) Bút pháp lãng mạn được biểu hiện ở những chi tiết, phương diện nào? 

2. Hiểu văn bản 

1. Câu thơ: “Sông Mã gầm lên khúc độc hành” có những tầng nghĩa nào? 

2.  Anh chị hãy nêu nhận xét chung về những hình ảnh được sử dụng trong bài 

thơ. So sánh với hệ thống hình ảnh được học trong bài thơ “Đồng chí” của Chính 

Hữu (Chương trình Ngữ văn lớp 9) 

3. Đánh giá văn bản 

a) Về bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng, có ý kiến cho rằng: “Bài thơ viết về 

nỗi buồn đau, bi thương, không lột tả được sự oai hùng, dũng cảm của người lính 

trong chiến tranh”. Anh chị hãy làm rõ nhận định trên. 

b)  Đâu là bút pháp nghệ thuật chủ đạo trong bài thơ Tây Tiến:  

- Lãng mạn và bi tráng 

- Miêu tả và dựng cảnh 

- Đặc tả và gợi tả 

- Tả thực và bao quát    

Chứng minh, đồng thời phản biện các thủ pháp còn lại. 

BÀI TẬP VỚI NGỮ LIỆU NGOÀI SGK 

Cho ngữ liệu:  Bài Đôi mắt người Sơn Tây của Quang Dũng ( đã dẫn ở trên) 

I.  BT với các yếu tố hình thức riêng lẻ 

1. Hình dạng khổ thơ – dòng thơ 

- Bài thơ được viết theo thể thơ gì? Tác dụng nghệ thuật của thể thơ đó? 

- Em có thể chia thành từng đoạn thơ nhỏ theo khổ và xác định nội dung của 

từng đoạn thơ được hay không? Cách làm đó liệu có hợp lí? 

- Khổ thơ 6,7 có điều gì đặc biệt? Chỉ ra sự đặc biệt đó? Tác dụng của nó là 

gì? 

2. Vần và yếu tố âm thanh 

- Chỉ ra những vần điệu về âm thanh trong bài thơ trên? 

- Đọc lớn bài thơ và nhận xét về các yếu tố âm thanh trong bài thơ (tạo ra sự 

nhịp nhàng nên bài thơ được phổ nhạc) 

3. Nhịp thơ 

- Anh, chị tự ngắt nhịp bài thơ? Cho biết bài thơ chủ yếu được ngắt nhịp như 

thế nào? Lí giải cách ngắt nhịp của anh chị? 

- Đọc diễn cảm bài thơ để thấy nhịp điệu của bài thơ. 

4. Biện pháp tư từ 

- Chỉ ra những biện pháp tư từ mà tác giả đã sử dụng trong bài thơ? Nêu tác 

dụng của từng biện pháp tu từ đó? 

- Theo em, biện pháp tư từ nào sử dụng có hiệu quả nhất trong bài thơ? 

5. Ngôn ngữ - hình ảnh 

- Những hình ảnh nào nổi bật lên trong bài thơ? 

- Hình ảnh “đôi mắt” xuất hiện bao nhiêu lần trong bài thơ? 

- “Đôi mắt” ở đây là đôi măt của ai? 

- Sử dụng hình ảnh “đôi mắt” để thể hiện những cung bậc tâm trạng nào của 

chủ thể trữ tình? 
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6. Cái tôi trữ tình 

- Thông qua bài thơ, em hãy cho biết nhân vật trữ tình đang muốn chuyển tải 

tâm trạng gì? 

- Nhân vật trữ tình đang kể lại câu chuyện gì? Về ai? Và với tình cảm gì? 

II. BT toàn bộ văn bản 

1. Nhận biết văn bản 

- Nội dung của bài thơ là gì? 

- Bằng hình ảnh “đôi măt” các em hãy nêu nội dung, ý nghĩa  lần lượt của sự 

xuất hiện hình ảnh “đôi mắt” trong bài thơ? 

2. Hiểu văn bản 

- Phân tích sự hiểu biết của em về khổ thơ “Đôi mắt người Sơn Tây /U uẩn  

chiều lưu lạc/ Buồn viễn xứ khôn khuây” 

- Hình ảnh “đôi mắt” ở đây ẩn dụ cho điều gì? 

3. Đánh giá văn bản 

- Có ý kiến cho rằng: “hình ảnh đôi mắt trong bài thơ chính là một tín hiệu 

thẩm mỹ quan trọng, qua đó có thể khai thác được nội dung - ý nghĩa của tác phẩm”, 

bằng những hiểu biết của anh, chị về bài thơ hãy chứng mình điều này? 

- Tâm trạng li hương, xa cách là tâm trạng chủ đạo trong bài thơ? 

- Trong bài “Tây Tiến” và bài “Đôi mắt người Sơn Tây” của Quang Dũng đều  

đề cập đến những mất mát, đau thương của chiến tranh. Theo em, có phải 

Quang Dũng là người bi lụy trong chiến tranh và thường chuyển tài vào trong thơ của 

mình không? 

THUYẾT MINH VỀ GIÁO ÁN DẠY ĐỌC HIỂU 

TÂY TIẾN (Quang Dũng) 

Giáo án bài "Tây Tiến" (Quang Dũng) (cũng như bài "Độc Tiểu Thanh kí" và 

"Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa") được soạn theo tinh thần đổi mới phương 

pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh - ở 

đây là năng lực đọc hiểu thơ trữ hiện đại, tích hợp với kĩ năng đọc hiểu văn bản 

thuyết minh và làm văn nghị luận văn học. Trong giáo án, chúng tôi đã thiết kế các 

hoạt động học của học sinh và hướng dẫn cách thức tổ chức các hoạt động đó để đạt 

được mục đích đã đề ra. 

Linh hồn của giáo án là những bài tập hướng dẫn HS đọc hiểu văn bản thơ trữ 

tình hiện đại viết theo thể thất ngôn. Những bài tập cốt lõi được chúng tôi in đậm, 

ngoài ra còn có nhiều bài tập khác để hướng dẫn HS đọc hiểu bài thơ theo đặc trưng 

thể loại. Ngoài những bài tập được thiết kế cho HS thực hiện trên lớp, chúng tôi còn 

thiết kế một hệ thống bài tập bổ sung và cung cấp dữ liệu cho GV hướng dẫn HS 

luyện tập (trong quá trình dạy học và ở nhà). Mục đích của việc thiết kế hệ thống bài 

tập này là để giúp HS rèn luyện kĩ năng đọc hiểu thơ trữ tình hiện đại theo đặc trưng 

thể loại, vận dụng những kiến thức, kĩ năng, thái độ đã được học vào những tình 

huống (đọc hiểu văn bản) mới (không có trong SGK). 

Hệ thống bài tập được thiết kế trong giáo án không chỉ giúp GV hướng dẫn HS 

đọc hiểu mà còn kiểm tra, đánh giá được năng lực đọc của HS. Kết hợp với những kĩ 

thuật dạy học tích cực, hiện đại (như kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật XYZ, kĩ thuật 

trình bày 1 phút, lập sơ đồ tư duy…), GV có thể hướng dẫn HS tự đọc các bài thơ trữ 

tình hiện đại theo thể thất ngôn hoặc những bài thơ của cùng một tác giả để thể hiện 

năng lực đọc của mình, hướng đến đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng 

phát triển năng lực của HS. 
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PHỤ LỤC 5 

CÁC BẢN ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BẢN XÁC NHẬN 

(Về chuyến dạy thực nghiệm sư phạm tại trường TPHT Lê Lợi, 

Đông Hà, Quảng Trị của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Lâm) 

 

1/ Những thông tin chung: 

 Họ và tên tác giả Luận án: Nguyễn Thị Thanh Lâm 

Hiện là nghiên cứu sinh chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Văn và Tiếng Việt 

Tên luận án: “Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản thơ trữ tình cho học sinh 

THPT qua hệ thống bài tập” 

 Nơi dạy thử nghiệm: Trường TPHT Lê Lợi, Đông Hà, Quảng Trị 

 Thời gian thực hiện: Từ tháng 2 đến hết tháng 5 năm 2015 

Lớp dạy thực nghiệm: Lớp 10A1, do cô Nguyễn Thị Thúy Tiên giảng dạy. 

Lớp đối chứng: Lớp 10A2, do cô Hồ Thị Túy Hoa giảng dạy. 

 Môn dạy thực nghiệm: Môn: Ngữ văn, giờ Đọc - hiểu văn bản 

 Trong nhiều giờ dạy thực nghiệm sư phạm có hiệu trưởng, hiệu phó và tổ 

trưởng chuyên môn trong nhà trường cùng dự. 

2/ Một số ý kiến xác nhận: 

 - Phương pháp giảng dạy rất sinh động lôi cuốn hấp dẫn học sinh, đặc biệt là hệ 

thống câu hỏi dẫn dắt, phát triển và củng cố bài dạy. 

 - Học sinh học tập một cách tích cực, sôi nổi, học sinh được lôi cuốn vào các 

hoạt động một cách hết sức tự nhiên, tự giác. Lớp học thực sự lấy học sinh làm trung 

tâm. 

 - Các biện pháp được vận dụng đều phát huy tốt tư duy và năng lực đọc - hiểu 

văn bản của học sinh. Học sinh được suy nghĩ nhiều, đồng thời biết tìm ra nhiều câu 

trả lời, nhiều phương án giải quyết cho một vấn đề. Kết quả học tập, đặc biệt cách 

giải quyết các bài tập khó của học sinh thực sự sáng sủa, rành mạch, độc đáo và sáng 

tạo. 
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 - Một số bài tập được xây dựng nhằm kích thích sự phát triển năng lực đọc- hiểu 

thơ trữ tình cho học sinh rất độc đáo và khoa học. Các biện pháp rèn luyện các thao 

tác tư duy và các phẩm chất đặc trưng của năng lực đọc hiểu văn bản đã chỉ cho giá0 

viên biết được đây là cái đích cần rèn luyện khi muốn phát triển năng lực nói chung, 

năng lực đọc hiểu văn bản nói riêng. 

 Ban giám hiệu nhà trường cũng như tập thể giáo viên đánh giá rất cao biện pháp 

nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Lâm đã đưa ra và dạy thực nghiệm. Chúng tôi 

mong muốn các biện pháp này sẽ được nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Lâm hoàn 

thiện và phổ biến trong các trường Trung học để góp phần cải thiện phương pháp dạy 

nhằm phát triển năng lực đọc - hiểu thơ trữ tình qua hệ thống bài tập của các em. 

Đông Hà, ngày 28 tháng 5 năm 2015 

        Hiệu trưởng 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

***** 

BẢN NHẬN XÉT THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

***** 

 Bà Nguyễn Thị Thanh Lâm, đang làm luận án về vấn đề dạy học năng lực đọc - 

hiểu thơ trữ tình cho học sinh. Tên Luận án là: “Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản 

thơ trữ tình cho học sinh THPT qua hệ thống bài tập”. Trong thời gian từ đầu tháng 2 

đến cuối tháng 5 năm 2015 vừa qua, được sự đồng ý của lãnh đạo nhà trường, Bà 

Nguyễn Thị Thanh Lâm đã thực hiện một đợt dạy thực nghiệm 4 tháng (gần trọn vẹn 

thời gian học kì II của năm học 2014- 2015) với việc áp dụng biện pháp phát triển một 

số yếu tố của năng lực đọc - hiểu thơ trữ tình cho học sinh Trung học ở các khối lớp 10, 

11 và 12 được bà xây dựng trong luận án tại trường Trung học Nguyễn Tất Thành, 

Kom Tum. 

 Trong thời gian đầu đợt dạy thực nghiệm sư phạm, bà đã làm việc, trao đổi với 

Ban giám hiệu nhà trường, với các giáo viên dạy ba khối lớp của nhà trường về mục 

đích và nội dung của việc tiến hành dạy thực nghiệm. Sau đó, bà cùng chúng tôi 

thống nhất chọn lớp 12A1 do GV Nguyễn Văn Hà giảng dạy, lớp 12A3 do cô giáo Hà 

Thị Ngọc Dũng làm lớp đối chứng trong suốt kì dạy thực nghiệm. 

 Trong các tiết dạy thực nghiệm, có một số tiết do Bà Nguyễn Thị Thanh Lâm 

trực tiếp giảng dạy, tất cả các tiết dạy còn lại được dạy theo tinh thần của biện pháp 

trong luận án đều do GV phụ trách giảng dạy. Chúng tôi đã bố trí cử các giáo viên có 

chuyên môn tốt cùng với ban giám hiệu nhà trường đến dự giờ. 

 Khi trao đổi lại với các giáo viên dự giờ và học sinh của lớp được dạy thực 

nghiệm đều cho nhận xét tốt về các phương pháp, biện pháp được áp dụng vào các 

giờ học nhằm  phát triển năng lực nói chung, năng lực đọc - hiểu thơ trữ tình cho học 

sinh nói riêng. Tất cả giáo viên trong nhà trường đều rất tâm đắc với biện pháp tổ 

chức lớp học phát triển năng lực. Chỉ khi chúng tôi hiểu thấu những phân tích của tác 

giả luận án, chúng tôi mới nhận ra có rất nhiều thói quen hoặc hành động của chúng 

tôi trong giờ lên lớp đã vô tình làm hạn chế, thậm chí phá vỡ sự phát triển năng lực 

của học sinh.  

 Vận dụng biện pháp của tác giả luận án, trong các giờ học, thầy cô đều luôn 

khuyến khích HS phát biểu, tranh luận, bình luận về một vấn đề cụ thể. Điều này làm 
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cho HS được khích lệ, được cổ vũ để chúng tham gia tích cực, tự giác và độc lập hơn. 

Như thế sẽ làm cho chúng phải tư duy nhiều hơn, phát triển năng lực một cách tốt 

hơn. 

 Trong các giờ học thực nghiệm, một môi trường lớp học cổ vũ cho các hoạt 

động phát triển năng lực và năng lực đọc - hiểu văn bản cũng được các thầy cô dạy 

thực nghiệm chú ý. Sự động viên, sự khích lệ HS rất đúng lúc, đúng đối tượng HS. 

Chẳng hạn với những em nhút nhát, trầm tính luôn được cổ vũ tham gia, khi HS đó 

phát biểu, dù là chưa hay, chưa đúng, chưa đầy đủ cũng được GV ghi nhận và cổ vũ. 

Vì muốn phát triển năng lực, trước hết phải tham gia một cách tích cực, phải đam mê, 

phải tự tin. Nếu thiếu tự tin, không dám bày tỏ ý kiến của mình, không tin cách giải 

quyết của mình là đúng là hay thì sẽ không thể sáng tạo. Đây là điều mà cô giáo dạy 

thực nghiệm đã hết sức lưu ý theo tư tưởng của các biện pháp. 

 Ngoài ra, chúng tôi thấy rằng hệ thống bài tập được xây dựng mang tính thực tế 

cao và nếu được triển khai rộng sẽ giúp cho các nhà trường Trung học có được tài 

liệu hướng dẫn tốt giúp họ phát triển được năng lực đọc - hiểu thơ trữ tình cho học 

sinh của mình, đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn dạy học ngày nay. 

Kom Tum, ngày 30 tháng 5 năm 2015 

        Hiệu trưởng 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

********* 

BẢN TỔNG KẾT THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

(Tại trường THPT Duy Tân, Kom Tum) 

 Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh Lâm. 

 Tên luận án: “Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản thơ trữ tình cho học sinh 

THPT qua hệ thống bài tập”.  

 Nơi dạy thử nghiệm: Trường THPT Duy Tân, Kom Tum. 

 Thời gian thực hiện: Học kì II năm học 2014- 2015. 

 Đối tượng dạy thử nghiệm: Học sinh lớp 10A1 và 10A3. 

 Giáo viên dạy lớp thực nghiệm: Nguyễn Tâm. Giáo viên dạy lớp đối chứng: Lê 

Văn Vĩ 

 Sau đây là những ý kiến nhận xét và đánh giá về đợt thực nghiệm sư phạm của 

nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Lâm và nhận xét về biện pháp mà bà xây dựng. 

 1/ Kết quả đợt thực nghiệm sư phạm: 

 Sau đợt khảo sát thực tế việc dạy học phát triển năng lực đọc - hiểu thơ trữ tình 

cho học sinh Trung học được bà thực hiện tại trường vào tháng 9 và tháng 10 năm 

2014, bà tiếp tục được lãnh đạo nhà trường đồng ý và tạo điều kiện thuận lợi để thực 

nghiệm sư phạm biện pháp phát triển năng lực đọc - hiểu thơ trữ tình cho học sinh 

Trung học vào học kì II của năm học 2014- 2015. Chúng tôi đánh giá cao chất lượng 

của đợt thực nghiệm. Đó là, đợt dạy thực nghiệm sư phạm đã được bà tổ chức nghiêm 

túc, có trách nhiệm và tâm huyết, được chuẩn bị công phu, chu đáo. Trước, trong và 

sau khi kết thức thực nghiệm đều tổ chức họp nhận xét, rút kinh nghiệm.  

 Về kết quả học tập của học sinh, đặc biệt là kết quả khảo sát về năng lực đọc - 

hiểu thơ trữ tình của học sinh được thể hiện trong quá trình học tập cũng như trong 

các bài kiểm tra, bài làm ở lớp tại lớp thực nghiệm đều tốt hơn, cao hơn ở lớp đối 

chứng. HS giải được các bài tập khó với cách giải hay, mới lạ và độc đáo; viết được 

các bài văn hay, xúc tích và giàu hình ảnh; viết được nhiều câu hay cho một mẫu câu 

cho trước; viết hay trả lời miệng đoạn văn độc đáo giàu ý tưởng, giàu hình ảnh,... 

Không những kết quả học tập tốt hơn mà tinh thần học tập của học sinh cũng tốt hơn, 

học sinh học tập tích cực, hứng thú hơn hẳn. Điều này khẳng định ban đầu về tính khả 

thi và hiệu quả của biện pháp mà tác giả luận án xây dựng. 
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 2/ Một số nhận xét, đánh giá về biện pháp trong luận án: 

 Có thể khẳng định đây là một luận án có tính thực tiễn cao. Hệ thống bài tậpđược 

xây dựng trong luận án dễ thực hiện và áp dụng rộng rãi ở các trường Trung học, kể cả 

các trường ở những vùng miền có điều kiện kinh tế còn khó khăn, cơ sở vật chất còn 

thiếu thốn. Hệ thống bài tậpđược xây dựng rất khoa học, sáng sủa, ngắn gọn, rõ ràng 

với những hướng dẫn, những cách thực hiện theo tuyến tính, trình tự từ chung đến 

riêng, cụ thể.  

 Theo dự giờ của ban giám hiệu nhà trường cùng các tổ trưởng chuyên môn, ở lớp 

thực nghiệm, có thể khẳng định thầy giáo Nguyễn Tâm đã quán triệt tốt tinh thần, tư 

tưởng của biện pháp được xây dựng trong luận án. Chẳng hạn như sau khi được giải 

thích rằng hầu hết kiến thức ở Trung học được hiìh thành theo con được quy nạp không 

hoàn toàn, tức từ những trường hợp cụ thể để đi đến khái quát, từ cái riêng đến cái 

chung. Đồng thời kiến thức được hình thành ở Trung học chủ yếu qua con đường luyện 

tập, thực hành, giải bài tập,… kể cả những lý thuyết cũng được hình thành qua con 

đường thực hành luyện tập thông qua những ví dụ cụ thể. Đồng thời con đường của sự 

phát triển năng lực cũng là con đường quy nạp, từ sự mò mẫm, thử nghiệm, thử sai thì 

trong các giờ dạy thầy giáo đã chú ý rèn luyện thói quen mò mẫm thử sai trong quá 

trình tìm giải pháp, tìm lời giải. Điều này thể hiện tư tưởng của một trong những biện 

pháp trong luận án. 

 Đặc biệt, khác với thường khi bà chỉ chú ý đến giải quyết hết các bài tập và các 

vấn đề trong chương trình hoặc chỉ dừng lại ở việc giải các bài tập theo những cách 

quen thuộc, theo những mẫu đã có thì nay có hệ thống bài tập phát triển năng lực như 

tính linh hoạt, tính mềm dẻo, tính nhạy bén, tính nhuần nhuyễn lưu loát và độc đáo 

được thầy rèn luyện cho HS trong giờ học bằng nhiều hình thức đa dạng như khuyến 

khích HS tìm nhiều giải pháp cho bài tập, tìm cách giải mới, tìm cách giải hay, độc 

đáo, viết các câu không giống mẫu câu đã cho về mặt hình thức, nội dung mà chỉ giữ 

lại phần cấu trúc, độc đáo về ý nghĩa, đặc sắc về ngôn từ, …đã làm cho HS tích cực 

hơn, được suy nghĩ nhiều hơn, được tham gia vào giải quyết các nhiệm vụ học tập 

thường xuyên, liên tục hơn. Ngoài sản phẩm học tập là các bài kiểm tra với điểm số 

cao hơn, cách giải sáng tạo, bài làm độc đáo thì trong mỗi giờ học, HS đều có những 

ý kiến phát biểu sáng sủa hơn, hấp dẫn hơn, cách diễn đạt ngắn gọn xúc tích hơn. Học 

sinh hay tò mò và hay thắc mắc, đưa ra được những lý do hợp lý cho những câu trả 
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lời hoặc có cách thức suy luận, phát hiện và giải quyết vấn đề học sáng tạo; biết vận 

dụng các thao tác tư duy vào phân tích vấn đề một cách linh hoạt, mềm dẻo. 

 Như vậy thông qua kết quả của đợt thực nghiệm, thông qua hiệu quả trực tiếp 

của biện pháp phát triển năng lực đọc - hiểu thơ trữ tình thể hiện ở kết quả học tập 

của học sinh, thông qua nhận xét của tập thể giáo viên về biện pháp trong luận án, 

thông qua tinh thần thái độ làm việc nghiêm túc của tác giả luận án, Ban giám hiệu 

nhà trường cũng như tập thể giáo viên chúng tôi đánh giá rất cao biện pháp nghiên 

cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Lâm đã xây dựng. Chúng tôi mong muốn biện pháp này 

sẽ được triển khai rộng rãi trong các nhà trường Trung học hiện nay. 

Kom Tum, ngày 2 tháng 6 năm 2015 

        Hiệu trưởng 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BẢN XÁC NHẬN VÀ NHẬN XÉT 

(Về đợt dạy thực nghiệm Luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Lâm) 

 Trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 5/2015 vừa qua, nghiên cứu sinh Nguyễn 

Thị Thanh Lâm đã về tổ chức dạy thực nghiệm biện pháp đề xuất trong Luận án 

“Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản thơ trữ tình cho học sinh THPT qua hệ thống 

bài tập” tại Nhà trường chúng tôi, được trường THPT Duy Tân, Kom Tum rất hoan 

nghênh và đánh giá cao. 

 Trong thời gian trên, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Lâm đã trực tiếp giảng 

dạy một số tiết học ở lớp 10A1. Trong các buổi dạy đó, bà đều mời chúng tôi (gồm 

Hiệu trưởng, GV bộ môn Ngữ văn phụ trách lớp, tổ trưởng chuyên môn) cùng dự. 

Các buổi dạy thực nghiệm khác trong suốt đợt thực nghiệm sư phạm do thầy giáo Lê 

Văn Vĩ, là GV đã có 24 năm kinh nghiệm đảm nhận. 

Chúng tôi có một số cảm nhận và nhận xét sau đây: 

- Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Lâm là một giảng viên Đại học, có kiến 

thức và khả năng sư phạm vững vàng. Bà đã từng trực tiếp giảng dạy tại khối lớp 10 

trong thời gian bà công tác tại nhà trường chúng tôi. 

- Biện pháp bà đưa ra trong luận án được thể hiện trong các buổi dạy đơn giản, dễ 

hiểu, dễ thực hiện và đã thể hiện tính khả thi và hiệu quả trong phát triển năng lực 

đọc - hiểu thơ trữ tình cho học sinh. Học sinh tích cực học tập hơn, giờ học hấp dẫn 

hơn và đặc biệt các biện pháp đã chỉ dẫn cho giáo viên cách xây dựng hệ thống câu 

hỏi và bài tập sư phạm trong lớp rất hợp lý, sáng tạo làm cho học sinh phải liên tục 

suy nghĩ để giải quyết những tình huống học tập trong lớp. Đặc biệt một số biện pháp 

như kích thích trí tưởng tượng, rèn thói quen mò mẫm thử sai, rèn các thao tác tư duy, 

các yếu tố đặc trưng của năng lực đọc - hiểu thơ trữ tình vô cùng độc đáo mà lại đơn 

giản, bấy lâu nay giáo viên chúng tôi đã ít, thậm chí không để ý đến. 

 Đặc biệt các biện pháp trong luận án khi áp dụng vào dạy học không làm xáo 

trộn, thay đổi về giáo án, về kế hoạch dạy học và các hoạt động chuyên môn khác của 

nhà trường. Các biện pháp của luận án tập trung vào việc thay đổi tư tưởng dạy học, 

khắc phục những thói quen mà vô tình làm ảnh hưởng, hạn chế tư duy của HS. Chẳng 
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hạn như việc đặt những câu hỏi lặp lại, đơn điệu, không kích thích tư duy và năng lực 

cho HS. 

 Từ khi áp dụng biện pháp phát triển năng lực đọc - hiểu thơ trữ tình cho học 

sinh của luận án vào dạy ở lớp 10A1 của nhà trường, chất lượng suy nghĩ, tư duy 

năng lực đọc - hiểu văn bản của học sinh tốt hơn hẳn. Thành tích học tập của học sinh 

cao hơn hẳn, đặc biệt học sinh đã có nhiều bài giải sáng tạo, giải được nhiều bài tập 

khó với nhiều tình huống phức tạp. Ngoài ra, học sinh học được cách học, cách tư 

duy, cách giải quyết các nhiệm vụ học tập linh hoạt, mềm dẻo, sáng tạo, biết cách 

phân tích vấn đề, biết cách suy luận và trình bày vấn đề. 

 Trên đây là ý kiến của Ban giám hiệu nhà trường cũng như các thầy cô giáo 

khác được dự các giờ dạy thực nghiệm sư phạm. 

Kom Tum, ngày 30 tháng 5 năm 2015 

Thay mặt Ban giám hiệu nhà trường 

         Hiệu trưởng 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BẢN XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG 

(Về chuyến thực nghiệm sư phạm của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Lâm) 

- Tổ chức đợt thực nghiệm sư phạm: NCS Nguyễn Thị Thanh Lâm 

- Tên đề tài: “Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản thơ trữ tình cho học sinh 

THPT qua hệ thống bài tập” 

- Thời gian dạy thực nghiệm: từ 1/2/2015 đến 25/5/2015. 

- Môn dạy thực nghiệm: Ngữ văn 

- Lớp thực nghiệm: 11A1 

- Giáo viên dạy thực nghiệm: GV Nguyễn Thị Thúy Tiên 

 - Lớp đối chứng: 11A3 

- Giáo viên dạy lớp đối chứng: GV Hồ Thị Túy Hoa 

- Các thành phần tham dự: Ban giám hiệu nhà trường, tổ trường chuyên môn, một 

số giáo viên có kinh nghiệm, uy tín. 

 Chúng tôi có nhận xét, kết luận như sau: 

 “Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo 

đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính 

năng động sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt nam xã hội chủ nghĩa” 

(Điều 28 – Luật giáo dục 2005). Như vậy đề tài nghiên cứu để phát triển năng lực đọc 

- hiểu thơ trữ tình cho học sinh là vô cùng cần thiết và quan trọng trong mục tiêu giáo 

dục và phát triển con người. Việc tổ chức thực nghiệm sư phạm được tiến hành một 

cách khoa học, nghiêm túc với sự hưởng ứng, ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của toàn 

thể cán bộ giáo viên trong trường. Nó không những giúp cho học sinh học tập với 

năng lực đọc - hiểu thơ trữ tình, kết quả học tập cao hơn mà còn giúp cho giáo viên 

có được cẩm nang mới về dạy năng lực đọc - hiểu thơ trữ tình cho học sinh, giúp họ 

thay đổi nhận thức, thói quen dạy học thụ động, năng về cung cấp kiến thức mà 

không chú ý  phát triển năng lực, năng lực trí tuệ cho học sinh. 

Trong quá trình tổ chức dạy thực nghiệm, cô giáo Nguyễn Thị Thúy Tiên đã vận 

dung linh hoạt hệ thống bài tập trong luận án. Đặc biệt là cách khai thác thông tin qua 

câu hỏi mở và câu hỏi mở rộng. Khuyến khích HS phát biểu, cho các ý kiến, quan 

điểm, tranh luậnghi nhận đánh giá câu trả lời của HS ở mức độ đầy đủ, chính xác hay 
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chưa và luôn nhấn mạnh ở ý đúng trong câu trả lời chưa đầy đủ, chưa chính xác nhằm 

khích lệ HS tự tin hơn, tích cực hơn. Với HS, các em đã tự tin, mạnh dạn hơn khi 

trình bày quan điểm, ý kiến của mình trước lớp, diễn đạt tốt hơn, có thói quen suy xét 

vấn đề, giải quyết vấn đề theo nhiều cách, linh hoạt, mềm dẻo trong suy nghĩ, có thói 

quen theo đuổi nhiệm vụ đến cùng, mò mẫm và thử sai những vấn đề mới. Qua cách 

học đó, năng lực đọc hiểu của các em có điều kiện để phát triển tốt nhất. 

 Qua đây, chúng tôi kết luận những kết quả thể hiện trong đợt dạy thực nghiệm 

tại nhà trường chúng tôi là căn cứ quan trọng để khẳng định tính khả thi và hiệu quả 

của biện pháp mà tác giả Luận án xây dựng. 

 Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Lâm vì đã 

mang đến cho chúng tôi một cẩm nang có giá trị lớn trong dạy học phát triển năng lực 

đọc - hiểu thơ trữ tình cho học sinh Trung học ngày nay. 

Quảng Trị, ngày 3 tháng 6 năm 2015 

         Hiệu trưởng  
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BẢN NHẬN XÉT CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH, KOMTUM 

VỀ VIỆC THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

 Một số nhận xét về đợt thực nghiệm sư phạm của bà Nguyễn Thị Thanh Lâm. 

 Bà Nguyễn Thị Thanh Lâm đã tiến hành dạy thực nghiệm để kiểm tra tính đúng 

đắn, tính khả thi và hiệu quả của việc xây dựng hệ thống bài tập nhằm phát triển năng lực 

đọc - hiểu thơ trữ tình cho học sinh, được bà nghiên cứu và xây dựng trong luận án Bà 

thực hiện đợt thực nghiệm sư phạm trong khoảng 4 tháng của học kì 2 năm học 2014 – 

2015, tại lớp 12A1, do thầy giáo Nguyễn Văn Hà phụ trách. Bà chọn lớp 12A2 do cô Hà 

Thị Ngọc Dung chủ nhiệm làm lớp đối chứng nhằm mục đích so sánh, đo lường kết quả 

học tập của học sinh khi áp dụng phương pháp của luận án vào dạy học với kết quả học 

tập của lớp học bình thường (tức không áp dụng phương pháp của luận án vào giảng 

dạy). 

 Trong đợt thực nghiệm trên, bà đã tổ chức một buổi tọa đàm để trao đổi với giáo 

viên trong trường về mục đích và nội dung của đợt thực nghiệm sư phạm. Đồng thời 

bà trình bày sâu về tư tưởng, tinh thần của biện pháp phát triển năng lực đọc - hiểu 

thơ trữ tình cho học sinh Trung học bằng hệ thống bài tập ở những lớp cuối bậc học 

này và phát tài liệu cho giáo viên dạy thực nghiệm, các giáo viên được phân công dự 

giờ và ban giám hiệu nhà trường để nghiên cứu kĩ. Vào giữa đợt thực nghiệm, bà 

Lâm tổ chức một buổi họp để những người có liên quan đến việc dạy thực nghiệm 

của bà để đánh giá sơ bộ kết quả thực nghiệm, nhận xét và rút kinh nghiệm. Cuối đợt 

thực nghiệm cũng có một buổi tổng kết đánh giá kết quả. Có thể nói đợt thực nghiệm 

được tổ chức nghiêm túc, công phu và được chuẩn bị chu đáo. Kết quả thực nghiệm 

được đảm bảo hoàn thành đúng mục tiêu đề ra và được nhà trường chúng tôi đánh giá 

rất cao. Sau đây chúng tôi trình bày vắn tắt một số kết quả đạt được và nhận xét của 

chúng tôi về đợt thực nghiệm sư phạm: 

 + Kết quả đạt được: 

 - Kết quả học tập của học sinh được đo lường thông qua các bài kiểm tra theo 

hướng các câu hỏi và bài tập đòi hỏi tính mở, sáng tạo của tư duy khi giải quyết, cao 

hơn nhiều so với lớp đối chứng; 
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 - Học sinh có được phương pháp học, cách suy luận, cách trình bày, diễn đạt 

bài, diễn đạt lời nói, kĩ năng thực hiện tính, trình bày bài giải sáng sủa, độc đáo, sáng 

tạo. 

 - Tinh thần học tập của học sinh được cải thiện rõ rệt: học sinh học tập hăng hái, 

tích cực hơn; các em tự tin, mạnh dạn trao đổi ý kiến, phát biểu ý kiến, tranh luận sôi 

nổi; không khí lớp học thực sự thân thiện. 

 + Về hệ thống bài tập trong luận án: 

 - Hệ thống bài tập được xây dựng hoàn toàn phù hợp với khả năng chung của 

giáo viên Trung học hiện nay có thể thực hiện được. 

 - Các hệ thống bài tập cụ thể được trình bày mạch lạc, rõ ràng và logic, giáo 

viên đọc rất dễ hiểu. 

 - Hệ thống bài tập được xây dựng rất khoa học, biện chứng, nắm chắc tâm sinh 

lí, khả năng nhận thức, ngưỡng phát triển trí tuệ của HS.  

Nhà trường chúng tôi đánh giá cao tính hiệu quả, tính thực tiễn của biện pháp trong 

luận án này. Đề nghị tác giả hoàn thiện để triển khai rộng rãi. 

Kom Tum, ngày 30 tháng 6 năm 2015 
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