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LỜI NÓI ĐẦU
Học phần “Tiếng Việt thực hành” được soạn theo QĐ số 705/QĐ-ĐH-PVĐ
ngày 07/9/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc ban hành
chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục tiểu học. Bài giảng “Tiếng
Việt thực hành” được dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu của sinh viên ngành
Giáo dục tiểu học hệ Cao đẳng chính quy khi học tập học phần này và các học phần
có liên quan.
Mục tiêu chung của học phần này: Học xong học phần này, sinh viên có
được các kỹ năng sau:
- Sinh viên có các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Các kỹ năng này giúp cho
sinh viên có thể giao tiếp, học tập đạt hiệu quả và dạy tốt môn Tiếng Việt ở Tiểu
học.
- Vận dụng được những kiến thức về tiếng Việt vào việc rèn luyện và nâng
cao kỹ năng sử dụng tiếng Việt trong các hoạt động phân tích văn bản để đọc hiểu
văn bản, biết cách tóm tắt văn bản theo các hình thức khác nhau, sử dụng quy trình
tổng thuật văn bản. Hình thành kỹ năng đọc thành tiếng và có thể đọc mẫu, đọc mẫu
các bài tập đọc cho học sinh ở tiểu học. Có kỹ năng viết chữ, viết mẫu chữ theo quy
định. Biết cách viết một văn bản về: Miêu tả, Kể chuyện, Tường thuật, Đơn từ, Biên
bản, Báo cáo…Ứng dụng được các kỹ năng nghe, nói trong hoạt động giao tiếp và
hoạt động dạy học ở trường tiểu học. Biết nói và luyện nói theo chủ đề…
- Tích luỹ kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng Việt để làm tốt nhiệm vụ rèn
luyện kỹ năng sử dụng tiếng Việt trong học tập và giao tiếp. Vận dụng vào việc dạy
học ở tiểu học.
- Có tinh thần thái độ học tập nghiêm túc, học để dạy học...
- Sinh viên có các đức tính cần thiết của một giáo viên tiểu học: mô phạm,
cẩn thận, chu đáo, tỉ mỷ…
Học phần “Tiếng Việt thực hành” có thời lượng 2 đơn vị tín chỉ gồm 5
chương.
Chương 1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng (6 tiết)
Chương 2. Rèn kỹ năng đọc hiểu văn bản (4 tiết)
Chương 3. Rèn kỹ năng viết chữ (6 tiết)
Chương 4. Rèn kỹ năng viết văn bản (8 tiết)
Chương 5. Rèn kỹ năng nghe - nói (6 tiết)
Đây là lần đầu tiên chúng tôi biên soạn bài giảng này, chắc chắn sẽ không
tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp
quý báu từ các thầy cô và sinh viên trong nhà trường để bài giảng ngày càng hoàn
thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn

2

Chương 1
RÈN LUYỆN KỸ NĂNG ĐỌC
1.1. Mục đích yêu cầu rèn kỹ năng đọc
Đọc là hình thức giao tiếp bằng chữ viết, là hoạt động lĩnh hội tiếp nhận
thông tin qua các văn bản viết.
Trong xã hội loài người, giao tiếp bằng chữ viết được thực hiện khi có chữ
viết. Đối với con người, giao tiếp bằng chữ viết từ khi bắt đầu biết đọc, biết viết.
Trong đời sống xã hội, hoạt động đọc tồn tại ở mọi nơi, mọi lúc.
Ví dụ: Đọc thư từ, tên phố, tên các cửa hiệu, đọc thông báo trên truyền hình.
Tuỳ theo đặc điểm nghề nghiệp, hoạt động đọc ở mỗi người cũng có những
mục đích khác nhau.
Ví dụ: Đối với người đi học thì đọc là hoạt động học tập. Đối với những nhà
khoa học thì đó là hoạt động nghiên cứu. Đối với phát thanh viên thì đọc là hoạt
động truyền tin đến người nghe. Đối với một người đọc lúc nhàn rỗi đó là nhu cầu
giải trí. Đối với giáo viên, đọc nhằm mục đích học tập, tham khảo tài liệu còn là
một hoạt động nghề nghiệp, một công việc thường xuyên diễn ra trong giờ học.
Hoạt động đọc góp phần thúc đẩy xã hội loài người không ngừng phát triển.
Thông qua hoạt động đọc mà con người tiếp xúc với kho tàng tri thức của loài
người, từ đó tiếp thu những kinh nghiệm tích luỹ của người đi trước, tiếp cận với
những thành tựu khoa học, những tiến bộ của xã hội loài người. “Đọc sách làm con
người phong phú, suy nghĩ làm con người sâu sắc, nói chuyện làm con người tỉnh
táo” (Franklin)
Từ khi đứa trẻ đến trường là bắt đầu tiếp xúc với sách vở, chữ viết, tức là
làm quen với một hình thức giao tiếp mới: giao tiếp bằng chữ viết. Đó là bước ngoặt
trong cuộc đời đứa trẻ.
Nhờ có chữ viết mà ngôn ngữ âm thanh (chỉ nghe bằng tai) đã được ghi lại
và lưu giữ trên giấy mà mắt ta có thể nhìn thấy và đọc được. Những bài học vần chữ
là những bài học đọc, học viết đầu tiên đối với học sinh. Ngày nay con người còn sử
dụng nhiều phương tiện khác như băng từ, đĩa từ để lưu giữ và chuyển tải văn bản.
Với công nghệ máy vi tính và internet, hoạt động giao tiếp trở nên phong phú và đa
dạng hơn
Ở nhà trường công việc giảng dạy và giáo dục phần lớn dựa vào sách (SGK,
sách tham khảo). Thông qua đọc sách, học sinh mở rộng hiểu biết về thiên nhiên,
cuộc sống con người, về phong tục, tập quán về văn hoá, văn minh. Các em được
bồi dưỡng về vốn hiểu biết, năng lực thẩm mỹ, trao dồi kỹ năng sử dụng ngôn ngữ.
Vì vậy việc đọc đối với học sinh mang ý nghĩa giáo dục, giáo dưỡng rất lớn.
Để dạy học ở lớp tiểu học (học vần, tập đọc, đọc truyện).Yêu cầu đối với
giáo viên là phải biết đọc mẫu và hướng dẫn học sinh tập đọc. Đọc mẫu là một
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trong những hoạt động dạy học đặc thù khi dạy tập đọc để hình thành kỹ năng đọc
cho học sinh.
Muốn có năng lực đọc tốt mỗi giáo viên tiểu học, phải rèn luyện kỹ năng đọc
để có thể đọc thành thạo, đạt trình độ chuẩn cho học sinh noi theo.
1.2. Các hình thức đọc
Ở nhà trường cũng như trong đời sống xã hội, chúng ta thường gặp các hình
thức đọc như: Đọc thành tiếng, đọc nhẩm, đọc đồng thanh, đọc diễn cảm.
Ở bậc tiểu học, học sinh được rèn luyện kỹ năng đọc thông qua môn Tiếng
Việt với các hình thức đọc như: đánh vần, đọc trơn, đọc đồng thanh, đọc cá nhân,
đọc nhẩm, đọc hiểu, đọc diễn cảm. Căn cứ vào mục đích và phương pháp đọc ta có
thể chia thành hai hình thức đọc như sau.
1.2.1 Đọc thầm
Là hình thức đọc không thành tiếng, người đọc dùng mắt để nhận biết một
văn bản và vận dụng năng lực tư duy để thông hiểu và để tiếp nhận nội dung thông
tin của văn bản đó.
Trong cuộc sống hàng ngày, khi không có nhu cầu đọc thành tiếng thì lúc
đọc một lá thư, một tờ báo.. chủ yếu người ta dùng hình thức đọc thầm. Có người
đọc thầm nhằm mục đích giải trí, có người nhằm mục đích học tập, mở rộng hiểu
biết. Đối với chúng ta nhằm mục đích là học tập, bồi dưỡng, mở rộng kiến thức
phục vụ cho công việc dạy học.
Đọc thầm chỉ được thực hiện khi người đó đã biết đọc thành tiếng một cách
thành thạo. Đọc thầm đỡ hao sức lực, tốc độ đọc nhanh hơn, có điều kiện để suy
ngẫm, tìm hiểu nội dung văn bản. Đọc thầm còn không làm ảnh hưởng đến sự yên
tĩnh của người khác.
[Theo sách Guiness thì Baken một Giáo viên người Mỹ 44 tuổi là người đọc
thầm nhanh nhất thế giới hiện nay. Mỗi phút ông đọc và hiểu hết 25.000 chữ, một
cuốn sách dày 486 trang chỉ đọc 12’ (báo Tiền Phong Chủ Nhật số 43/99)]
Muốn đọc thầm đạt hiệu quả cao, cần lưu ý một số điểm về phương pháp
sau:
- Tập trung chú ý khi đọc
Đọc thầm là hoạt động của trí tuệ, trong đó có hai bộ phận làm việc chính là
mắt và não bộ.
Khi mắt không tập trung chú ý vào văn bản, não bộ không tiến hành các thao
tác tư duy (suy nghỉ) thì việc đọc thầm sẽ không đạt hiệu quả. Sự phân tán chú ý có
thể do khách quan đem lại (tiếng ồn) nhưng cũng có thể do chính bản thân người
đọc (suy nghĩ việc khác, do sức khoẻ). Vì vậy muốn đọc thầm có kết quả cần có hai
điều kiện:
+ Không khí làm việc yên tĩnh.
+ Người đọc tập trung tư tưởng.
- Rèn luyện để có tốc độ đọc thầm nhanh
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Khi đọc mắt lướt theo dòng chữ từ trái sang phải, từ trên xuống dưới đồng
thời não bộ tiến hành các thao tác tư duy để nhận biết, hiểu và nhớ nội dung văn
bản.
Một người mới đọc, tốc độ đọc thầm chậm vì mất nhiều thời gian cho quá
trình nhận biết các câu chữ trong văn bản (thậm chỉ phải đánh vần từng tiếng, từ).
Vì vậy ảnh hưởng đến thời gian cho thao tác hiểu và nhớ văn bản.
Muốn đọc thầm nhanh, cần phải rèn luyện để thực hiện các thao tác nhận
biết các dòng chữ trong văn bản một cách nhanh chóng để khỏi tốn thời gian cho
khâu nhận biết các âm, vần, dòng chữ mà chủ yếu để dành thời gian cho khâu hiểu
và nhớ nội dung văn bản.
- Tự kiểm tra kết quả đọc thầm
Kết quả đọc thầm thể hiện ở chất lượng nhớ và hiểu nội dung văn bản. Năng
lực hiểu và nhớ của mỗi người do rèn luyện mà có. Người ta thường tự kiểm ta kết
quả như sau:
+ Trả lời các câu hỏi về nội dung văn bản vừa đọc.
+ Tóm tắt lại văn bản.
+ Giải đáp các bài tập trắc nghiệm.
1.2.2. Đọc thành tiếng
Là hoạt động dùng mắt để nhận biết một văn bản viết và đồng thời sử dụng
cơ quan phát âm phát ra thành âm thanh để người khác nghe và có thể hiểu được nội
dung của văn bản thông qua giọng đọc của mình. Đọc thành tiếng vừa là hoạt động
nhận tin vừa là hoạt động phát tin. Người đọc là nhân vật trung gian giữa tác giả với
người nghe. Đối với giáo viên đọc thành tiếng là một hoạt động nghề nghiệp.
Hình thức đọc thành tiếng được sử dụng rộng rãi trong nhà trường và trong
cuộc sống.
Ví dụ: Giáo viên khi đọc mẫu cho học sinh, phải đọc thành tiếng. Đọc một
bài báo một cuốn sách cho người khác cùng nghe phải đọc thành tiếng...
Căn cứ vào yêu cầu và chất lượng đọc, hình thức đọc thành tiếng trong nhà
trường được chia thành hai mức độ: Đọc đúng, đọc diễn cảm. (đọc hay).
Đọc diễn cảm:
Là hình thức đọc thành tiếng không những đạt được yêu cầu của đọc đúng
như đã nêu ở trên mà còn có yêu cầu về ngữ điệu đọc với các yếu tố kèm ngôn ngữ
như: Nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…góp phần diễn tả nội dung bài đọc và hướng tới
người nghe.
Hay nói cách khác, đọc diễn cảm là một hình thức đọc thành tiếng một cách
rõ ràng, chính xác, có ngữ điệu phù hợp với nội dung văn bản nhằm truyền cảm
được nội dung bài đọc đến người nghe.
Như vậy đọc diễn cảm chỉ thực hiện được trên cơ sở đã đạt các yêu cầu của
đọc đúng.
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1.3.Kỹ năng đọc thành tiếng
Người có giọng đọc hay và hấp dẫn không phải do trời ban sẵn mà phải khổ
công rèn luyện mới có được. Với bộ máy phát âm bình thường, mọi người đều có
thể đọc rõ tiếng, rõ lời và đúng chính âm, điều có thể đọc diễn cảm (trừ số ít bộ máy
phát âm hoặc hệ thống thần kinh bị khiếm khuyết). Việc luyện đọc của giáo viên
cũng mang tính nghệ thuật, gần giống như việc luyện thanh đối với các ca sĩ.
Kỹ năng đọc thành tiếng bao gồm các kỹ năng sau:
1.3.1.Kỹ năng đọc đúng chữ cái và âm tiết tiếng Việt
Yêu cầu của đọc đúng, trước tiên phải là phát âm đúng và rõ ràng các âm vị,
âm tiết tiếng Việt.
(Chính âm là các chuẩn mực phát âm của một ngôn ngữ có giá trị và hiệu lực về
mặt xã hội)
Một người có bộ máy phát âm bình thường thì có thể đọc rõ tiếng, rõ lời và
âm lượng đủ nghe.
Đọc đúng chính âm tiếng Việt là cách phát âm chuẩn tiếng Việt được quy
định thống nhất trong toàn quốc bao gồm: Hệ thống phụ âm đầu (gồm có 22), hệ
thống nguyên âm (gồm có13 đơn, 3 đôi), hệ thống âm cuối vần (gồm có 6 phụ âm
cuối và 2 bán âm cuối), hệ thống thanh điệu (gồm có 6 thanh)
- Đọc phân biệt được sự khác nhau giữa các âm vị phụ âm đầu trong tiếng
Việt. Ví dụ: Phân biệt các phụ âm đầu như: l/n, tr/ch, s/x. Ví dụ: Mẹ Việt Nam đọc
thành Mẹ Việt lam…
- Đọc phân biệt được sự khác nhau giữa các âm vị là nguyên âm giữa vần. Ví
dụ: đọc lúa chiêm thành lúa chim là không phân biệt nguyên âm giữa vần i/ie…
- Đọc phân biệt được sự khác nhau giữa các âm vị là âm cuối vần. Ví dụ: son
sắt đọc thành son sắc
- Đọc phân biệt được sự khác nhau giữa các thanh điệu. Ví dụ…
Phát âm đúng chuẩn, đúng chính âm, thì các tiếng, các từ mới được thực hiện
lên rõ ràng, người nghe mới tiếp nhận đúng câu chữ của văn bản, tránh hiểu nhầm,
hiểu sai.
1.3.2. Kỹ năng biểu cảm thông qua ngữ điệu đọc
Ngữ điệu đọc là một tập hợp các yếu tố ngữ âm tương tác với nhau, có khả
năng biểu cảm thông qua giọng đọc như: ngắt giọng, nhấn giọng, cường độ và tốc
độ, thay đổi ngữ điệu đọc. Nhờ có ngữ điệu đọc mà nội dung văn bản được hiện lên
rõ ràng, giúp người nghe lĩnh hội đầy đủ và trung thực.
- Kỹ năng đọc ngắt giọng
Việc ngắt giọng trong khi đọc do ý nghĩa của câu, của đoạn văn quyết định,
khi viết được thể hiện bằng dấu câu khi đọc thể hiện bằng việc ngắt giọng.
Ngắt giọng khi đọc căn cứ vào dấu câu được gọi là ngắt giọng lôgic. Nó
được qui định bởi quy tắc ngữ pháp. Nhờ có dấu hiệu này mà ý tứ trong câu, trong
đoạn, trong bài văn được diễn tả mạch lạc, lôgic.
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Việc ngắt, nghỉ hơi còn dùng để ngăn cách các cụm từ trong câu mặc dù ở
đó không có dấu câu.
Ta dùng gạch chéo (/) để ghi vào vị trí ngắt, nghỉ hơi như sau:
+ Ở vị trí dấu phẩy, ý nghĩa của câu văn chưa được hoàn chỉnh, lời văn còn
tiếp tục nên khi đọc, ngắt giọng ngắn. (kí hiệu một gạch chéo) (/)
+ Ở vị trí dấu chấm, lời nói đã trọn vẹn, khi đọc ngắt giọng dài hơn (ký hiệu
hai gạch chéo (//).
+ Dấu chấm lửng (...) trong văn bản cũng là những dấu hiệu cần phải ngắt
giọng. độ ngắn dài khi đọc dấu này tuỳ thuộc vào từng ngữ cảnh cụ thể.
Trong thơ việc ngắt giọng khi đọc, không chỉ phụ thuộc vào dấu câu mà còn
căn cứ vào tình tiết, nhịp điệu của thơ ca và đến cả chất “nhạc” trong thơ. Đó là câu
ngắt giọng thơ ca.
Ví dụ:
Khi đọc thơ Đường luật ở mỗi câu thường ngắt dịp 4/3.
Tạo hoá gây chi/ cuộc hí trường//
Đến nay thấm thoát/mấy tinh sương//
Lối xưa xe ngựa/ hồn thu thảo//
Nền cũ lâu đài/bóng tịch dương//
(Hoài cổ - Bà Huyện Thanh Quan)
Trong bài thơ “Tiếng chổi tre” của Tố Hữu, tác giả đã ngắt nhịp câu thơ một
cách nhịp nhàng, người đọc có thể liên tưởng như được nghe văng vẳng ở đâu đây
tiếng chỗi tre của chị lao công đang quét rác trên đường phố Hà Nội giữa đêm
khuya yên tỉnh. Vì thế khi đọc đoạn thơ dưới đây người đọc cần đọc với nhịp điệu
sau:
Những đêm hè/
Khi ve ve/
Đã ngủ//
Tôi lắng nghe/
Trên đường/ Trần Phú//
Tiếng chổi tre/
Xao xác/ hàng me//
Tiếng chổi tre/
Đêm hè/
Quét rác//…
Khi ngắt giọng tuỳ tiện, không theo lôgic, ý nghĩa của câu. Không căn cứ
vào tiết tấu nhịp điệu của thơ, sẽ không thể thực hiện được đầy đủ nội dung của văn
bản, có khi còn dẫn đến hiểu lầm, hiểu sai.
Ví dụ:
Nàng có ba người anh đi bộ đội

7

Những đứa em nàng chưa biết nói.
Đọc thành → Nàng có ba người em đi bộ
Đội những đứa em nàng chưa biết nói.
-Kỹ năng đọc nhấn giọng
Trong văn bản có những từ ngữ, có những câu có giá trị ngữ nghĩa nổi bật
hơn trong câu, trong đoạn. Khi đọc cần thể hiện ngữ điệu đọc nhấn giọng hơn
(cường độ đọc mạnh hơn, âm lượng đọc to hơn.)
Ví dụ: Dân ta có một lòng yêu nước nồng nàn. Đó là truyền thống quý báu
của ta. Từ xưa đến nay mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó
kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi nguy hiểm, khó
khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước. (Hồ Chí Minh)
Những từ ngữ, những câu (in nghiêng) cần được đọc nhấn giọng hơn vì đó là
những từ chủ chốt của các câu, là câu chủ đề của các đoạn văn trong văn bản.
Trong thơ ca, những từ ngữ được nhấn giọng là những từ ngữ hay, có giá trị
biểu cảm.
Ví dụ:
Ngoài thềm rụng chiếc lá đa
Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng
(Trần Đăng Khoa)
-Kỹ năng điều chỉnh tốc độ và âm lượng đọc
- Đọc chậm quá, đọc ấp úng hoặc ngược lại đọc nhanh quá đều làm cho
người nghe khó theo dõi, không hiểu đúng và đầy đủ nội dung.
- Âm lượng (độ to nhỏ): phải đủ nghe, đọc quá nhỏ hoặc quá to làm cho
nguời nghe theo dõi cách mệt mỏi, khó chịu.
Tùy theo số lượng người nghe, người đọc cần điều chỉnh âm lượng sao cho
phù hợp.
Ví dụ :

Mai sau
Mai sau
Mai sau
Đất xanh / tre mãi / xanh màu / tre xanh.
(Tre Việt Nam – TV5)
Ở khổ thơ trên cần đọc với giọng nhẹ nhàng, thể hiện được dụng ý của tác giả
trong cách ngắt nhịp, cách ngắt dòng độc đáo. Sự trùng điệp của 3 dòng thơ “Mai
sau” có giá trị biểu đạt đặc biệt, ý thơ âm vang bay bổng, câu thơ gợi ra những liên
tưởng phong phú. Sự trường tồn của tre, của con người Việt Nam.
-Kỹ năng thay đổi ngữ điệu đọc
Căn cứ vào mục đích phát ngôn, chúng ta có những loại câu khác nhau: câu
kể, cầu khiến, câu hỏi, cảm thán... Mỗi loại câu có những đặc điểm ngữ nghĩa và
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ngữ pháp khác nhau, được sử dụng các dấu câu khác nhau và ngữ điệu đọc cũng
khác nhau.
Ví dụ:
Câu kể: thì cao độ, cường độ giọng đọc không biến đổi, âm lượng vừa phải.
Câu hỏi: lên cao giọng ở cuối câu và đọc nhấn giọng ở các từ để hỏi.
Cầu cầu khiến: đọc nhấn giọng ở những từ để yêu cầu, đòi hỏi.
Câu cảm thán: đọc nhấn giọng ở những từ mang sắc thái cảm thán.
Ví dụ, khi đọc bài tập đọc sau:
CHÚ Ở BÊN BÁC HỒ
Chú Nga đi bộ đội
Sao lâu quá là lâu!
Nhớ chú, Nga thường nhắc:
- Chú Bây giờ ở đâu?
Chú ở đâu, ở đâu?
Trường Sơn dài dằng dặc?
Trường Sa đảo nổi chìm?
Hay Kon Tum, Đắc Lắk?
Mẹ đỏ hoe đôi mắt,
Ba ngước lên bàn thờ:
- Đất nước không còn giặc
Chú ở bên Bác Hồ.
(Dương Huy, TV 3, tập 2)
-Hai dòng thơ đầu là câu cảm thán, đọc cần nhấn giọng ở cụm từ “lâu quá là lâu”,
giọng đọc thể hiện tình cảm nhớ mong về người chú đi bộ đội mãi không về.
- Câu “Chú bây giờ ở đâu?” ở cuối khổ thơ thứ nhất và bốn dòng thơ tiếp theo ở khổ
thơ thứ hai là những câu hỏi tu từ. Giọng đọc lên cao ở câu cuối và nhấn giọng ở
cụm từ hỏi “ở đâu?”
-“Mẹ đỏ hoe đôi mắt/ Ba ngước lên bàn thờ” là hai câu kể, giọng đọc có nhịp điệu
đều và chậm lại.
-Hai dòng thơ cuối cùng là một câu thoại, giọng đọc trầm xuống và chậm rãi, thể
hiện tình cảm tiếc thương đối với một người trong gia đình đã hi sinh vì Tổ quốc.
1.3.3. Kỹ năng biểu cảm thông qua các yếu tố ngoài ngôn ngữ (nét mặt, ánh
mắt, cử chỉ…)
Bên cạnh việc đọc đúng, đọc hay, giáo viên còn phải có các kỹ năng biểu
cảm ngoài ngôn ngữ như: biểu cảm qua nét mặt và ánh mắt, qua cử chỉ và điệu bộ
trong khi đọc…Các yếu tố này đi kèm với ngữ điệu đọc nó sẽ tác động lên cả thính
giác và thị giác của người nghe, tạo nên hiệu quả tiếp nhận tốt hơn.
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Việc sử dụng các yếu tố kèm ngữ điệu nói trên, tuỳ thuộc vào nội dung của
từng bài cụ thể và vào tình huống đọc khác nhau.
Ví dụ: Đọc một bài văn KC khác văn miêu tả, đọc thơ khác văn nghị luận. Đọc ở
nhóm khác với đọc ở lớp...
Khi cần thiết, nếu biết thể hiện các yếu tố trên một cách tự nhiên phù hợp với
nội dung văn bản thì sẽ góp phần tạo nên sự truyền cảm đối với người nghe. Bài đọc
và người nghe chính là hai yếu tố quyết định việc lựa chọn và sử dụng các yếu tố
kèm ngữ điệu đọc phù hợp.
Với nét mặt, ánh mắt tươi sáng và giọng đọc rõ ràng, người đọc sẽ có sức lôi
cuốn người nghe. Ngược lại, với nét mặt vô hồn và ánh mắt lạnh lùng thì dù có cố
gắng đọc thật hay đến mấy cũng không thể giao cảm được với người nghe và hiệu
quả đọc sẽ thấp.
1.3.4. Kỹ năng đọc các loại thể văn bản khác nhau
Người ta thường phân chia văn bản thành các loại sau: văn bản khoa học, văn
bản nghệ thuật, văn bản báo chí, văn bản nghị luận, văn bản hành chính và văn bản
sinh hoạt.
Trong trường tiểu học, với quan điểm dạy giao tiếp, chương trình không chỉ
cho học sinh làm quen với một loại văn bản văn học (như văn miêu tả, tường
thuật…) mà từng bước các em đã được làm quen với nhiều loại văn bản khác nhau
như: văn bản khoa học, văn bản hành chính (Đơn từ, Biên bản, Báo cáo), văn bản
sinh hoạt (thư từ, điện báo…)
Mỗi loại văn bản có đặc trưng riêng về nội dung và cấu trúc văn bản. Ví dụ
thơ ca có đặc trưng về vần điệu, truyện có đặc trưng về cốt truyện và nhân vật…và
việc đọc văn bản vì thế cũng có những đặc điểm riêng. Ví dụ đọc một văn bản miêu
tả, ta cần chú ý nhấn giọng vào các từ ngữ miêu tả, đọc văn bản kể chuyện, giọng
đọc cần phân biệt lời kể với lời thoại, phân biệt được ngôn ngữ khác nhau của các
nhân vật…
1.4. Luyện tập các kỹ năng đọc thành tiềng
1.4.1. Đọc thơ
Ngoài yêu cầu về kỹ thuật đọc đã nêu ở trên, khi đọc thơ cần chú ý tới một số
đặc trưng riêng của thơ ca.
Thơ ca là tiếng nói của tình cảm, phản ánh hiện thực cuộc sống bằng một
ngôn ngữ cô đọng, hàm súc, giàu hình ảnh và giàu nhạc điệu.
Thơ ca có cấu trúc âm thanh, vần điệu tương đối chặt chẽ, theo một số quy
tắc riêng tạo thành một số thể thơ khác nhau như: lục bát, song thất lục bát, đường
luật, thơ tự do.
+ Trong thơ lục bát:
Cách gieo vần thường như sau: tiếng cuối câu 6 vần với tiếng 6 câu 8. Tiếp
theo tiếng cuối câu 8 vần với tiếng cuối câu 6 và cứ như vậy cho đến hết bài.
Ví dụ:
Trong đầm gì đẹp bằng sen
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Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng, bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẵn hôi tanh mùi bùn
(Ca dao)
Thơ lục bát thường ngắt nhịp 2/2 (tức là hai tiếng tạo thành một nhịp)
Ví dụ:
Con mèo/mà trèo cây cau//
Hỏi thăm/chú chuột/đi dâu/ vắng nhà//
Bên cạnh, nhịp thơ trong thơ lục bát cũng có những biến đổi khác nhau
Ví dụ:
Lặng rồi/ cả tiếng con ve//
2/4
Con ve cũng mệt/ vì hè nắng oi//
4/4
(Trần Quốc Minh)
+ Trong thơ thất ngôn:
Mỗi dòng 7 tiếng, mỗi khổ thơ có bốn câu. Nhịp thơ phổ biến là 4/3.
Ví dụ:
Qua đèo ngang
Bước tới đèo ngang / bóng xế tà//
Cỏ cây chen lá / đá chen hoa//
Lom khom dưới núi / tiều vài chú//
Lác đác bên sông / chợ mấy nhà//
Nhớ nước đau lòng / con quốc quốc//
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại trời non nước
Một mảnh tình riêng ta với ta
(Bà Huyện Thanh Quan)
Thu điếu
Ao thu lạnh lẽo/nước trong veo//
Một chiếc thuyền câu/bé tẻo teo//
Sóng biếc theo làn/hơi gợn tí//
Lá vàng trước gió/sẽ đưa vèo//
Tầng mây lơ lửng/trời xanh ngắt//
Ngõ trúc quanh co/khách vắng teo//
Tựa gối/ôm cần/ lâu chẳng được//
Ca đâu/đớp động/dưới chân bèo//
(Nguyễn Khuyến)
Tuy nhiên cũng có những câu có nhịp điệu khác nhau
Ví dụ:
Con cá rô ơi/ chớ có buồn//
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Chiều chiều/ Bác vẫn gọi rô luôn//
Dừa ơi/ cứ nở hoa/ đơm trái//
Bác vẫn chăm tay/ tưới nước bồn//
(Theo chân Bác - Tố Hữu)
+ Trong thơ song thất lục bát:
Là thể thơ mà đơn vị cơ bản gồm 4 câu, cứ 2 dòng 7 chữ tiếp theo là 2 dòng
lục bát. Nó thường ngắt nhịp ¾.
Ví dụ:
Thuở đất trời/ nổi cơn gió bụi//
Khách má hồng/ lắm nỗi truân chuyên//
Xanh kia/thăm thẳm/từng trên//
Vì ai gây dựng/cho nên nổi này//
(Chinh phụ ngâm- Đoàn Thị Điểm)
Trèo lên/ cây bưởi /hái hoa//
Bước xuống vườn cà/ hái nụ tầm xuân//
Nụ tầm xuân/nở ra xanh biếc//
Em có chồng/anh tiếc lắm thay//
Ba đồng/một mớ/trầu cay//
Sao anh không hỏi/những ngày còn không//
( Ca dao)
Đêm qua/nguyệt lặn/về tây//
Sự tình/kẻ đấy/người đây/còn dài//
Trúc với mai/mai về trúc nhớ//
Trúc trở về/có nhớ mai không//
(Ca dao)
* Lưu ý: Chỗ ngừng chủ yếu của thơ (chỗ ngừng cuối dòng) có thể trùng với
ngữ điệu, cú pháp tức là chỗ ngừng có tác dụng phân định ranh giới giữa các câu và
các thành phần của câu:
Ví dụ:
Đất nước giải phóng rồi, lại nói về tình yêu/
Mẹ nuôi con và đàn em cần dạy dỗ/
Một cặp vợ chồng một căn buồng đủ ở/
Bửa ăn hai món, áo bà mặc mùa đông.
(Hạnh phúc – Giang Nam)
Song cũng có trường hợp, chỗ ngừng chủ yếu của câu thơ khác với chỗ
ngừng của ngữ điệu, cú pháp. Trong trường hợp này sẽ tạo nên hiện tượng vắt dòng.
Ví dụ:
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Nguyễn Ái Quốc. Ôi tên tha thiết/
Của đời ta. Người ở phương nào/
(Theo chân Bác)
Chỗ ngừng sau từ thiết, không phải là chỗ ngừng của ngữ điệu, cú pháp vì
còn 3 âm tiết (của đời ta) bị vắt xuống dưới.
Như vậy về nguyên tắc, cuối dòng thơ đều phải ngừng nhịp, cho dù ở đó có
hiện tượng vắt dòng. Tuy nhiên cần chú ý, độ dài khi ngừng nhịp ở các dòng thơ
khác nhau không hoàn toàn như nhau. Khi dòng thơ là một câu trọn vẹn độ ngừng
nhịp cuối dòng thường dài hơn. Đối với những câu có nhiều dòng (vắt) thì ngoài
việc ngừng ngắn ở tiếng cuối dòng, người đọc còn phải giữ ngang giọng ở tiếng
cuối cùng của dòng để cho ý thơ được liền mạch.
1.4.2.Đọc văn miêu tả
Văn miêu tả là loại văn dùng để tả sự vật, sự việc, con người... một cách
sinh động cụ thể như nó vốn có trong đời sống. Đây là loại văn giàu cảm xúc, trí
tưởng tượng và sự đánh giá thẩm mỹ của người viết đối với đối tượng được miêu tả.
Ở tiểu học trong các bài tập đọc, nhiều bài thuộc văn miêu tả như: Ông tôi
(TV3), Bà tôi (TV5) là những bài tả người. Chú trống choai (TV3), Con chuồn
chuồn nước (TV4) là những bài miêu tả con vật. Cánh đồng lúa chín (TV2), Rừng
cọ quê tôi (TV4) là những bài tả phong cảnh.
Trong văn miêu tả những từ ngữ nổi bật có tác dụng miêu tả đường nét, màu
sắc, hình ảnh và đặc điểm của sự vật thường được đọc nhấn giọng.
Trong văn miêu tả, dấu phẩy, dấu chấm chính là những dấu ngắt nhịp khi
đọc. Dấu phẩy ngắt 01 nhịp (/), dấu chấm ngắt 2 nhịp (//). Ngoài ra, trong câu có
những vị trí tuy không có dấu nhưng vẫn phải ngắt nhịp để ý nghĩa đọc hiện lên
rành mạch hơn.
1.4.3.Đọc văn kể chuyện
Văn kể chuyện là loại văn dùng để kể lại một câu chuyện, một sự kiện, một
con người... trong đời sống xã hội thông qua việc sắp xếp, tưởng tượng hư cấu của
người viết.
Văn kể chuyện có 2 yếu tố cơ bản:
+ Cốt truyện: Là hệ thống các diễn biến, các sự kiện liên kết tạo nên.
Cốt truyện trong truyện ngắn thường đơn giản. Các sự kiện xảy ra trong một
không gian, thời gian nhất định. Ngược lại, truyện dài có cốt truyện phức tạp hơn,
dung lượng các sự kiện, các biến cố lớn hơn và xảy ra trong một không gian thời
gian lớn hơn.
+ Nhân vật: Là yếu tố cơ bản của văn kể chuyện. Nhân vật là đối tượng được miêu
tả và thể hiện trong câu chuyện.
Trong văn kể chuyện có lời kể của tác giả (lời dẫn chuyện) và lời của nhân
vật.
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Bố cục thường gồm ba phần:
Phần mở đầu: là phần giới thiệu về nhân vật, đặc điểm thời gian và những
yếu tố cần thiết khác.
Phần diễn biến: có ba giai đoạn
Giai đoạn mở nút
Giai đoạn phát triển
Giai đoạn đỉnh điểm
Phần kết thúc:
Làm nhiệm vụ giải quyết vấn đề đặt ra, giải quyết mâu thuẫn, giải tỏa tâm lý
chờ đợi của người đọc và hình thành ý nghĩa xã hội.
Từ những đặc điểm trên của văn kể chuyện. Khi đọc diễn cần lưu ý:
Cần có nhịp điệu và sắc thái giọng đọc khác nhau. Khi đọc lời của tác giả và lời của
nhân vật.
Lời kể của tác giả có tác dụng dẫn dắt người đọc, người nghe theo dõi diễn biến
câu chuyện. Gọng đọc, lời kể có khi chậm rãi, có khi dồn dập tùy theo nội dung câu
chuyện.
Giọng đọc lời của nhân vật phụ thuộc vào tính cách nhân vật và tùy theo từng ngữ
cảnh cụ thể.
Cần phải biết kết hợp giọng đọc với nét mặt, điệu bộ trong khi đọc.
1.4.4.Đọc văn nghi luận
Là loại văn trong đó người viết đưa ra những lý lẽ, dẫn chứng về một vấn đề
nào đó nhằm làm cho người đọc hiểu, tin tán đồng những ý kiến mình đề xuất.
Bố cục thường gồm ba phần liên kết chặt chẽ với nhau:
- Nêu vấn đề.
- Giải quyết vấn đề.
- Kết thúc vấn đề.
Đọc văn nghị luận giọng đọc phải rắn rỏi, dứt khoát, cần nhấn giọng ở những
câu chủ đề, những từ ngữ nêu bật lý lẽ và dẫn chứng, các từ có tác dụng liên kết.
Cần ngắt giọng một cách rõ ràng giữa các đoạn trong một bài.
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Bài tập
1. Trình bày các hình thức đọc và các kỹ năng đọc thành tiếng.
2. Đọc thầm, ghi tóm tắt một bài báo.( Giáo viên chuẩn bị trước một số tờ báo)
Giao cho mỗi sinh viên một bài báo, đọc thầm và ghi tóm tắt những thông tin chính
của bài báo (trong 10 phút). Sau đó, sinh viên trình bày lại lời ghi tóm tắt của mình.
3. Sinh viên đọc bài “Hột Mận” trong tài liệu 2 trang 53, sau đó giải đáp các câu
hỏi sau:
- Câu chuyện có mấy nhân vật?
- Câu chuyện có ý nghĩa giáo dục gì đối với trẻ em?
- Tình tiết của truyện thật đơn giản song rất hấp dẫn. Mâu thuẫn được giải
quyết đột ngột, ngắn gọn trong một câu. Hãy gạch dưới câu đó.
4. Luyện tập các kỹ năng đọc thành tiếng trong tài liệu 1 từ trang 81 đến trang
89
5. Tự luyện đọc diễn cảm các loại bài như: thơ, kể chuyện trong SGK tiểu học
và trình bày trước lớp.
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Chương 2
RÈN LUYỆN KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
2.1. Phân tích văn bản
2.1.1 Tìm hiểu chung về phân tích văn bản
Đọc là một cách giao tiếp giữa người đọc với người viết về những điều kiện
người viết trình bày trong văn bản. Vì vậy, khi đọc hiểu một văn bản, người đọc
luôn tự phân tích về những nội dung như sau:
- Văn bản viết về vấn đề gì?
- Văn bản viết ra nhằm đạt kết quả gì?
- Văn bản nhằm tới đối tượng nào?
- Văn bản viết như thế nào?
Khi phân tích những nội dung trên càng cụ thể rõ ràng bao nhiêu, thì việc đọc
hiểu văn bản càng đầy đủ, chính xác và sâu sắc bấy nhiêu.
“Đọc” văn bản là một hoạt động, còn “hiểu” văn bản là mục đích, là kết quả của
hoạt động đó. Quá trình viết văn bản là quá trình mã hóa ngôn ngữ, còn quá trình
đọc là giải mã ngôn ngữ, cho nên muốn hiểu văn bản thì người đọc phải phân tích
văn bản đó, chính là phân tích: Nội dung, mục đích, đối tượng, cách thức giao tiếp
của văn bản.
2.1.2. Phân tích nội dung giao tiếp của văn bản
Để phát hiện ra nội dung giao tiếp của văn bản, người đọc cần dựa vào: (3 ý sau)
- Đầu đề của văn bản:
Để từ đó nhanh chóng xác định được chính xác nội dung của văn bản.
- Các đề mục trong văn bản:
Trong văn bản khi có chứa các đề mục thì nó sẽ góp phần cụ thể hóa thêm
cho đầu đề văn bản, giúp người đọc xác định rõ hơn nội dung, càng chính xác hơn
hướng tiếp nhận văn bản.
Khi văn bản không có đề mục, thì người đọc dựa vào những câu được in
nghiêng, hoặc những dòng chữ in đậm. (Đây thường là những câu chứa đựng thông
tin quan trọng mà người viết muốn nhiều người đọc chú ý). Khi nắm được tất cả các
nội dung thông tin trong các câu quan trọng ấy, người đọc sẽ tự khái quát và tổng
hợp lại để rút ra ý chính.
- Các từ ngữ then chốt thể hiện nội dung văn bản. Là những từ ngữ được lặp
đi, lặp lại nhiều lần nhằm duy trì đề tài, đảm bảo sự thống nhất nội dung cho văn
bản. Vì vậy, khi tiếp cận văn bản, việc dựa vào hệ thống các từ ngữ này cho phép
chúng ta hiểu nội dung dễ dàng và chính xác hơn.
2.1.3. Phân tích mục đích giao tiếp của văn bản
Mỗi văn bản thường có những mục đích giao tiếp nhất định, nó có thể là trao
đổi những vấn đề được nhiều người quan tâm, có thể là lời động viên, cổ vũ, phê
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phán... Mục đích giao tiếp rất đa dạng và được người đọc xác định cụ thể khi tiếp
xúc với văn bản.
Mục đích của văn bản bao gồm: tác động về nhận thức, tác động về tình cảm và
tác động về hành động.
Hiệu quả của việc giao tiếp sẽ được đánh giá việc mục đích giao tiếp đã đạt
đến chừng mực nào. Trong một số trường hợp hiệu quả của giao tiếp có thể nhận ra
ngay, nhưng cũng có những giao tiếp người nhận ra hiệu quả của nó sau một thời
gian dài (có thể là một năm, mười năm sau) việc tác động về nhận thức là một ví dụ.
Hiệu quả giao tiếp của văn bản tùy thuộc vào sự tác động của văn bản đến
người nghe và làm cho họ thay đổi về nhận thức, tình cảm và hành động theo hướng
mà người viết mong muốn. Những văn bản đạt được đầy đủ cả 3 mục mục đích trên
là văn bản đạt hiệu quả giao tiếp và ngược lại.
- Trong bất kỳ văn bản nào cũng có sự tồn tại một chủ đề, đó là chính kiến,
quan điểm thái độ của tác giả được bộc lộ qua đề tài.
Văn bản thuộc phong cách nào thì chủ đề của nó thường trùng với đề tài của
văn bản đó. Nhưng ở văn bản văn học thì đề tài không phải lúc nào cũng trùng với
chủ đề của văn bản. Đề tài của văn bản văn học có thể giống nhau nhưng ở văn bản
này đề tài có thể là sự bộc lộ tâm tình, bày tỏ thái độ nào đó, cũng có thể là sự chỉ
trích, phê phán nhưng ở văn bản khác chủ đề có thể là sự ngợi ca đồng tình, ủng hộ.
Khi hiểu được chủ đề của văn bản có thể là hiểu được cái đích, cái kết luận của
người viết. Để tìm hiểu chủ đề ngoài việc dựa vào đầu đề và các mục lớn nhỏ có
trong văn bản, chúng ta còn phải dựa vào câu chủ đề của văn bản, dựa vào phần mở
đầu và kết thúc của chính văn bản ấy.
Tóm lại: Để xác định chính xác mục đích giao tiếp của văn bản ta dựa vào 3 yếu
tố sau:
-Dựa vào đầu đề của văn bản.
Vd, đầu đề “Tổ chức doanh nghiệp có những hình thức nào?” tự nó cho ta thấy
đầu đề đó là những hình thức tổ chức cụ thể của các doanh nghiệp.
-Dựa vào hệ thống những câu chủ đề chứa đựng trong các đoạn văn.
Vì nó thể hiện các luận điểm cơ bản và bộc lộ rõ những quan niệm, thái độ của
tác giả về vấn đề đang trình bày từ đó ta hiểu được mục đích của văn bản.
-Dựa vào phần mở và phần kết thúc của văn bản.
Phần mở và phần kết thúc văn bản là những phần đặt vấn đề trình bày và khép
lại những vấn đề đã được trình bày trong văn bản đó, bởi vì nó thể hiện tập trung
nhất nội dung và mục đích của văn bản. Khi chúng ta biết phối hợp phần mở và
phần kết thúc văn bản với đầu đề văn bản , các câu chủ đề trong đoạn văn, những từ
ngữ then chốt…ta sẽ nhận định tương đối chính xác về mục đích của văn bản đó.
2.1.4. Phân tích đối tượng giao tiếp của văn bản
Nhân vật giao tiếp hay đối tượng giao tiếp của văn bản là người đọc, người
tiếp nhận văn bản. Trong hoạt động giao tiếp, nếu người phát luôn luôn là một thì
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người nhận có khi là một nhưng có lúc là số đông (ví dụ: giáo viên giảng dạy, báo
cáo viên...)
Có người cho rằng khi mình là người phát thì việc trình bày nội dung như
thế nào cũng được. Đó là ý nghĩ sai lầm. Bởi vì, hiệu quả của giao tiếp không phải
chỉ phụ thuộc vào người phát mà còn phụ thuộc vào người nhận. Khi chúng ta nói
(viết) những vấn đề mà người nhận không hiểu hoặc không muốn nhận, hoặc những
vấn đề không phù hợp với nếp nghĩ, thói quen trong đời sống thường ngày của
người nhận... thì có thể nói rằng cuộc giao tiếp không đạt hiệu quả. Cho nên việc
hiểu biết về người tiếp nhận là điều không thể thiếu đối với người viết. Hiểu biết
này càng cụ thể, phong phú thì hiệu quả giao tiếp càng cao (Đó là hiểu biết về nhu
cầu hứng thú, tâm lý) [Cho nên khi đọc hiểu một văn bản, việc người đọc hiểu rõ về
đối tượng giao tiếp mà văn bản hướng tới sẽ giúp cho họ hiểu những ngôn từ hoặc
hình ảnh đã được tác giả lựa chọn và sử dụng trong văn bản.]. Như vậy, nhân vật
giao tiếp là một trong những nhân tố cần phải được định hướng rõ khi chúng ta tiến
hành đọc hiểu văn bản.
Dựa vào 4 cơ sở chính sau để xác định đối tượng giao tiếp của văn bản:
-Dựa vào tên sách, loại sách hoặc tên bài viết.
Từ đó ta thấy phần nào đó đối tượng mà văn bản hướng tới. Ví dụ: “Truyện
kể lớp 3 tập I”
-Dựa vào hệ thống các danh từ chỉ người hoặc các đại từ xưng hô, đại từ thay
thế xuất hiện trong văn bản. Ví dụ: những từ chí thiện, tịnh tiến tu hành, phụng sự
chúng sinh là những từ chỉ những người tu hành.
-Dựa vào các chi tiết, các hình ảnh, các cách dẫn giải…sử dụng trong văn
bản.
-Dựa vào hệ thống các từ ngữ mang tính chất đặt trưng. Đó là những từ ngữ
thể hiện các hành động, các đặc tính bản chất của đối tượng hoặc trạng thái thời
gian, không gian của đối tượng.. (tài liệu Q1 tr 24)
2.1.5. Phân tích cách thức giao tiếp văn bản
Cách thức giao tiếp phù hợp với nội dung văn bản, phù hợp với đối tượng và
mục đích giao tiếp là một yếu tố quan trọng tạo nên hiệu quả giao tiếp của văn bản.
Bởi lẽ, có khi với cách trình bày này sẽ đạt hiệu quả cao hơn với cách trình bày
khác. Thậm chí có khi ta chỉ thay một từ này với một từ khác thì hiệu quả giao tiếp
sẽ thay đổi.
Ví dụ: (cho, tặng, biếu….) (chết, tử, ngủm, ngẻo…)
Cho nên tìm hiểu việc lựa chọn cách thức giao tiếp của tác giả trong văn bản là
điều cần chú ý trong việc đọc hiểu văn bản.
Khi cùng một nội dung, nhưng cách tổ chức khác nhau: ngôn ngữ khác nhau, lập
luận và bố cục khác nhau…thì đem lại hiệu quả giao tiếp khác nhau. Cho nên khi
đọc hiểu một văn bản, việc xác định thể loại, phương thức trình bày của văn bản
cũng góp phần giúp cho người đọc thấy rõ hơn cái hay trong nghệ thuật ngôn từ của
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văn bản, đặc biệt trong văn bản văn học nó sẽ góp phần làm sáng tỏ nội dung văn
bản, thấy được cái hay, cái độc đáo, cái đẹp trong việc sử dung ngôn từ, hình ảnh
cũng như những nét riêng của tác giả trong việc thể hiện nội dung.
2.2. Tóm tắt văn bản
2.2.1.Tìm hiểu chung về tóm tắt văn bản
Tóm tắt văn bản là ghi lại những nội dung chính, những thông báo chủ yếu
của văn bản gốc. Với những phong cách khác nhau thì việc tóm tắt cũng có sự khác
nhau. Ở đây chỉ đề cập tới những văn bản thường gặp trong nhà trường phổ thông,
đó là văn bản thuộc phong cách khoa học và phong cách chính luận.
Muốn đánh giá chất lượng của tóm tắt văn bản thì phải dựa vào 3 yêu cầu
sau:
- Phải đảm bảo ngắn gọn, cô đọng so với bản gốc, cần loại bỏ những chi tiết
phụ, rườm rà, dài dòng.
-Phải đảm bảo phản ánh trung thành những nội dung cơ bản, những hướng
đích và cách lập luận, trình bày nội dung của văn bản gốc. Không được làm sai lạc ý
đồ của tác giả, không được xuyên tạc, thêm bớt bất kỳ một chi tiết nào làm cho nó
khác với văn bản gốc.
-Phải phù hợp với mục đích đặt ra. Bản tóm tắt càng ngắn, càng gọn mà vẫn
thỏa mãn mục đích đặt ra thì càng tốt.
Muốn tóm tắt một văn bản, ta cần xác định rõ mục đích, vì khi đó ta có thể:
Tìm được cách đọc phù hợp và lựa chọn cách tóm tắt tốt nhất. Tóm tắt văn bản có
nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn: Giúp ta lưu giữ tài liệu ở dạng ngắn gọn
nhất, giúp ta nhớ nhanh những nội dung thông tin cơ bản, những luận điểm chủ yếu
của văn bản gốc, khi cần thiết có thể sử dụng bản tóm tắt để trích dẫn hoặc làm căn
cứ để khôi phục lại nội dung thông tin của văn bản gốc và để giúp việc nhìn bao
quát lại toàn bộ nội dung cũng như quá trình lập luận, dẫn dắt của văn bản gốc trở
nên dễ dàng hơn.
2.2.2. Lựa chọn hình thức tóm tắt văn bản
Tùy theo mục đích, phương thức trình bày của văn bản gốc mà người đọc có
thể lựa chọn những hình thức khác nhau như: Có thể dài, có thể ngắn, có thể chi tiết
sơ lược; có thể trích lời của văn bản gốc, (cũng có thể chỉ là lời văn của người tóm
tắt, có thể thuần túy tóm tắt nội dung văn bản), cũng có thể vừa tóm tắt nội dung
vừa đưa cả những suy nghĩ của người tóm tắt. Vì vậy, lựa chọn hình thức nào có
hiệu quả nhất tùy thuộc vào mục đích tóm tắt và vào văn bản cụ thể.
Có ba hình thức chính để tóm tắt văn bản:
- Hình thức 1: Tóm tắt văn bản thành đề cương
Khi đó ta cần chú ý:
+ Dựa vào bố cục của văn bản gốc để hình thành bộ khung cho đề cương:
Đối với văn bản có sẵn các đề mục, thì mỗi đề mục sẽ ứng với một ý lớn, khi không
có đề mục thì dựa vào luận điểm để lập thành mục, ý cho đề cương.
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+ Khi lập bộ khung cho đề cương ta nên chú ý các kí hiệu chữ số La Mã (I,
II…), chữ số Ả rập (1, 2, 3…), các con chữ hoa (A, B, C…) để tách các bậc ý lớn ý
nhỏ, ý chính phụ cho rõ ràng. Khi văn bản đã có sẵn ký hiệu ta có thể dùng các ký
hiệu đó cho văn bản tóm tắt, khi không có ký hiệu ta phải dựa vào các bậc ý trong
văn bản mà ghi ký hiệu cho phù hợp. Điều quan trọng là phải dùng cùng một loại ký
hiệu cho những ý ngang bậc nhau, (không được dùng hai, ba ký hiệu cho cùng một
bậc ý). Việc dùng ký hiệu sẽ giúp ta hiểu sâu hơn về cách lập luận, dẫn dắt của
người viết, đồng thời giúp ta bao quát được các bậc ý một cách rõ ràng hơn.
- Hình thức 2: Tóm tắt thành văn bản nhỏ
Là rút gọn văn bản gốc về mặt dung lượng thành văn bản tóm tắt có dung lượng
nhỏ hơn nhưng vẫn giữ được nội dung cơ bản, ý chính của nó. Văn bản tóm tắt
thường có ba phần tương tự như văn bản gốc.
+ Phần mở và phần kết thúc tóm tắt bằng cách đưa câu chủ đề có trong phần mở
đầu và phần kết thúc của văn bản gốc. Khi văn bản gốc không có câu chủ đề ta phải
tìm cách tóm tắt các ý đó thành một, hai câu để đưa vào bản tóm tắt của mình.
+ Phần triển khai có thể tóm tắt lần lượt bằng cách bám theo các luận điểm được
trình bày trong văn bản gốc. (các luận điểm này thường được thể hiện ngay trong
câu chủ đề của các đoạn văn. Nếu trong văn bản không sử dụng câu chủ đề trong
đoạn văn ta phải tự khái quát ý của từng đoạn văn hoặc một vài đoạn thành một
hoặc hai câu để đưa vào văn bản tóm tắt. Khi đó ta phải sử dụng các phương tiện
ngôn ngữ thích hợp liên kết các câu lại sao cho văn bản tóm tắt được thống nhất
mạch lạc. Trong văn bản khoa học ta chú ý thuật ngữ phù hợp với văn bản gốc)
- Hình thức 3: Tóm tắt thành một câu
Cách này đòi hỏi chúng ta phải nắm được đề tài và chủ đề của văn bản, (dựa vào
câu chủ đề trong các đoạn văn) rồi từ đó suy luận để tự tóm tát thành một câu. Đây
là cách dồn nén thông tin trong văn bản tới mức tối đa.
2.2.3. Tiến hành tóm tắt văn bản
Để tóm tắt văn bản, ta có thể thực hiện theo một quy trình gồm 3 bước như sau:
- Định hướng tóm tắt
Trong bước này ta cần phải:
+ Xác định mục đích tóm tắt
Đây là bước đầu chi phối tất cả các quá trình tóm tắt sau này. (từ việc chọn
cách tóm tắt, lọc các chi tiết đến việc tính toán đến độ ngắn, dài của văn bản. Khi ta
định rõ mục đích thì việc tóm tắt mới nên bắt đầu tiến hành). Dựa vào mục đích, ta
chọn cách đọc văn bản như thế nào: đọc lướt, đọc kỹ hay vừa đọc vừa ghi chép…
+ Chọn hình thức tóm tắt: Dựa vào mục đích ta chọn hình thức sao cho phù
hợp. Có thể là tóm tắt thành đề cương, thành văn bản nhỏ, thành một câu.
- Tiến hành tóm tắt
Dựa vào kết quả của việc phân tích và tìm hiểu văn bản, chúng ta có thể triển
khai tóm tắt một cách thuận lợi.
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- Kiểm tra và điều chỉnh lại bản tóm tắt theo mục đích.
Được xem xét ở các mặt sau:
+ Nội dung tóm tắt.
+ Bố cục của văn bản tóm tắt.
+ Độ chính xác của các từ ngữ, câu chữ mượn từ văn bản gốc.
+ Kiểm tra câu chữ văn phong của bản tóm tắt.
+ Kiểm tra về chính tả, dấu câu, các đề mục…
Trên đây là những bước chung nhất trong quá trình rèn luyện, mỗi người trong
quá trình luyện tập cũng có thể tự rút ra cho mình một quy trình khác tốt hơn. Tuy
nhiên, trong giai đoạn đầu rèn luyện ta nên theo quy trình chung như đã nêu để có
hiệu quả hơn.
2.3.Tổng thuật văn bản
2.3.1.Xác định mục đích và yêu cầu của việc tổng thuật
Tổng thuật văn bản khoa học là giới thiệu, thuyết minh, tóm tắt lại những nội
dung thông tin cơ bản nhất từ một số bài báo hoặc công trình khoa học…đã được
công bố nhằm giới thiệu với người đọc, (những người quan tâm), một cách khái
quát nhất (những thành tựu khoa học, những tư tưởng chính…trong lĩnh vực khoa
học được bài tổng thuật đề cập đến).
Việc tổng thuật cần đạt các yêu cầu sau: (02 yêu cầu)
- Nêu được những nội dung cơ bản, tư tưởng chính của văn bản gốc: Tùy vào
mục đích mà ta có thể lựa chọn những cách khác nhau:
+ Tổng thuật theo vấn đề:
Là thuật theo cách quy nội dung của các văn bản thành những vấn đề tách biệt
để trình bày. Với cách này, có thể một văn bản sẽ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần
trong đề mục khác nhau của bài tổng thuật.
+ Tổng thuật theo cách điểm lần lượt từng văn bản:
Là cách điểm lại lần lượt từng văn bản gốc mà người tổng thuật có trong tay.
Với cách này mỗi văn bản gốc thường chỉ được nhắc tới một lần nhưng sâu hơn, kỹ
hơn (so với cách theo vấn đề)
-Đảm bảo tính trung thực, khách quan khi trình bày:
Người tổng thuật tuyệt đối không làm sai lạc nội dung thông tin trong văn
bản gốc (khiến người đọc hiểu sai về tác giả và các công trình nghiên cứu của họ).
Tuy vậy, trong những trường hợp nhất định, chúng ta cần phải làm rõ hoặc có
những nhận xét nào đó về các thông tin trong văn bản gốc, để từ đó có thể nêu được
ý kiến riêng của cá nhân mình và quan trọng là người đọc thấy đây là ý kiến của
mình (chứ không phải của tác giả đưa ra trong văn bản gốc).
Dù tổng thuật theo cách nào, thì người viết cũng cần phải nêu rõ tên tác giả,
tên công trình khoa học, nơi xuất bản, năm xuất bản…khi cần thiết cũng có thể cung
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cấp cho người đọc: cuộc đời tác giả, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm.(để giúp cho
người đọc hiểu sâu hơn, đầy dủ hơn về nội dung).
2.3.2.Tìm hiểu cách thức tổng thuật văn bản
Tổng thuật văn bản là việc làm phức tạp, nhất là tổng thuật các văn bản thuộc
phong cách nghệ thuật, phong cách hành chính công vụ.
Trong đời sống, có thể chúng ta phải tiến hành tổng thuật nhiều nội dung
khác nhau và theo nhiều cách khác nhau. Có khi là tổng thuật các vấn đề khoa học,
có khi là các vấn đề chính trị, xã hội, có khi là các ý kiến, phát biểu tại các cuộc hội
họp… Vì điều kiện học tập, chúng ta chỉ chủ yếu nghiên cứu tổng thuật viết các văn
bản chính luận và khoa học.
Quy trình của việc tổng thuật văn bản
- Định hướng tổng thuật
Cần phải xác định mục đích, nội dung, xác định công trình lựa chọn và cách
tổng thuật cho phù hợp cũng như dự kiến số trang định viết.
- Lập đề cương tổng thuật
Bao gồm việc sắp xếp các ý lớn thành đề cương khái quát, Bổ sung sắp xếp
các ý nhỏ vào mục trong đề cương khái quát để có được đề cương chi tiết.
- Viết văn bản tổng thuật
Là bước dùng các từ ngữ, câu, đoạn văn để diễn đạt các ý lấp đầy những đề
mục có trong đề cương để hoàn thành văn bản tổng thuật. Trong bước nầy cần lưu ý
đến việc dùng từ ngữ sao cho chính xác, đúng ngữ pháp và tách đoạn cho phù hợp.
Một văn bản tổng thuật thường được viết theo bố cục ba phần.
+ Phần mở đầu: Giới thiệu chung về tổng thuật.
+ Phần triển khai: Nêu lần lược các vấn đề, điểm lần lượt các công trình cần
tổng thuật. Vì phải bao quát một số lượng công trình tương đối lớn với nhiều vấn đề
da dạng, phong phú, nên khi tổng thuật ta chỉ lựa chọn những vấn đề đáng chú ý
nhất, cốt lõi nhất trong tư tưởng của tác giả, tránh tổng thuật tràn lan, dàn trải.
Cùng với việc nêu vấn đề, điểm công trình, ta có thể đưa ra những nhận định
riêng của mình. (Để thực hiện điều này, người viết phải có kiến thức sâu rộng về
lĩnh vực được tổng thuật)
+ Phần kết thúc: Tóm tắt lại những nội dung đã trình bày, đưa ra những đánh
giá chung, những đề xuất, những lưu ý… Cuối bản tổng thuật cần lập một bản danh
mục: tên tác giả, tác phẩm, nơi XB, năm XB, trang trích dẫn.
- Kiểm tra lại văn bản tổng thuật
Kiểm tra lại xem văn bản tổng thuật có phù hợp với mục đích đặt ra, có sai
sót gì về nội dung, có bản danh mục tài liệu tham khảo, có sơ suất gì về cách diễn
đạt.
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Bài tập
1. Khi phân tích tìm hiểu nội dung văn bản, chúng ta phải dựa vào những yếu tố
nào? Vì sao ? Hãy cho ví dụ minh họa để làm sáng tỏ điều đó.
2. Có người cho rằng khi phân tích văn bản chỉ cần phân tích nội dung của văn bản
là đủ. Theo anh chị, ý kiến này có thỏa đáng không? Hãy phân tích một vài ví dụ để
chứng minh.
3. Sinh viên đọc văn bản “Một số vấn đề cấp bách về môi trường Việt Nam” tài liệu
1 trang 29. Sau đó thực hiện những nhiệm vụ sau:
-Hãy tóm tắt lại văn bản trên.
-Giải thích mục đích tóm tắt văn bản của mình.
-Hãy phân tích đối chiếu các chi tiết, lời văn; cách sắp xếp các chi tiết, bố
cục của văn bản tóm tắt với văn bản gốc.
4. Theo anh chị, có mấy hình thức tóm tắt văn bản? Hãy phân tích những ưu và
nhược điểm của từng hình thức đó.
5.Anh chị hiểu thế nào là tổng thuật văn bản? Khi nào chúng ta cần phải tiến hành
tổng thuật.

23

CHƯƠNG 3
RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT CHỮ
3.1. Mục đích yêu cầu của việc rèn kỹ năng viết chữ
- Sống trong xã hội, con người luôn luôn cần giao tiếp với nhau, đó là một
nhu cầu tất yếu. (Không ai có thể sống cô độc lẻ loi một mình mà không cần có sự
giao tiếp với người khác.) “Từ trong hoạt động giao tiếp Tiếng Việt Tr. 7”
Giao tiếp đó chính là sự tiếp xúc giao lưu giữa người với người trong xã hội,
qua đó để bộc lộ và truyền đạt cho nhau những nhận thức, tư tưởng tình cảm... Và vì
thế ngôn ngữ xuất hiện.
Cùng với ngôn ngữ, người ta còn dùng những phương tiện thô sơ, đơn giản
như cử chỉ, điệu bộ, nét mặt, hình vẽ để phụ giúp cho ngôn ngữ biểu lộ những cảm
xúc, truyền đạt những thông tin cho nhau và cuối cùng chữ viết xuất hiện. Đó là
bước ngoặt lịch sử văn minh của loài người.
Chữ viết trở thành công cụ quan trọng trong việc hình thành phát triển văn
hóa văn minh của từng dân tộc. (Nó thực sự giúp cho con người có thể kế thừa và
học tập lẫn nhau trên tất cả lĩnh vực hoạt động) “Dẫn luận ngôn ngữ tr. 278”
Chữ viết có cách đây khoảng năm đến sáu nghìn năm. Ban đầu chỉ là những
hình vẽ đơn sơ để thông báo tin tức ghi lại những sự vật đơn giản
Ví dụ: Mặt trời
Núi
Nước
Sông
Sao
Mưa
Ngày nay, chúng ta có những bộ chữ cái vô cùng thuận tiện được sử dụng
rộng rãi trên thế giới. Ví dụ: Bộ chữ cái La tinh a, b, c
Hiện nay trên thế giới có khoảng 5650 ngôn ngữ khác nhưng vẫn còn nhiều
ngôn ngữ chưa có chữ viết. Hiện có khoảng 6.000 ngôn ngữ nhưng 90% đã biến mất
cách đây hơn một thế kỷ do sự diệt vong của dân tộc.
- Chữ viết là hệ thống ký hiệu đồ họa được sử dụng để cố định hóa ngôn ngữ
âm thanh. Nhờ có chữ viết mà những thông tin của con người được lưu truyền từ đời
này qua đời khác, từ nơi này đến nơi khác.
- Trong nhà trường, chữ viết cũng là phương tiện giao tiếp giữa con người
với con người bên cạnh ngôn ngữ nói.
Muốn cho người khác đọc được chữ viết của mình thì người viết phải viết
đúng, viết đẹp, rõ ràng. Điều này, dễ gây thiện cảm cho người đọc và phần nào nó
phản ánh ý thức rèn luyện óc thẩm mỹ và tính nết của người viết.
Ngược lại, nếu viết sai, viết xấu quá… gây khó khăn cho người đọc và có khi
chính mình cũng không đọc được.
“Chữ viết cũng là một sự biểu hiện của nết người. Dạy cho học sinh viết
đúng, viết cẩn thận, viết đẹp là góp phần rèn luyện cho các em tính cẩn thận, tính kỷ
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luật, lòng tự trọng đối với mình cũng như đối với thầy và bạn đọc bài, đọc vở của
mình” (Phạm Văn Đồng)
Vì vậy, trong nhà trường có môn Tập viết nhằm rèn luyện kỹ năng viết chữ
cho học sinh.
Ở trường tiểu học, chữ viết là một trong những công cụ dạy học của giáo viên
(giáo viên luôn luôn phải viết bảng, viết mẫu cho học sinh noi theo). Để có chữ viết
đúng, viết đẹp và nhanh là một việc công phu, đòi hỏi tính kiên trì, tính cẩn thận,
thẩm mỹ lòng tự trọng và lòng say mê nghề nghiệp. Chữ viết của giáo viên đẹp rõ
ràng sẽ để lại cho học sinh một ấn tượng lâu dài và có tác dụng đến việc học của học
sinh.
3.2. Chữ cái và chữ số tiếng Việt
3.2.1. Bảng chữ cái
(có 2 loại)
- Chữ dùng để in trên sách, báo gọi là chữ in, gồm 2 loại:
- Chữ in thường: a, b, c, h…
- Chữ in hoa: A, B, C, H….
- Chữ dùng để viết bằng bút trên giấy, phấn trên bảng gọi là chữ viết tay, gồm
2 loại:
+ Chữ viết thường: a,

b, c, h …

+ Chữ viết hoa: A, B, C, H…
Chữ viết tiếng Việt hiện nay (chữ quốc ngữ) là một loại chữ ghi âm được xây
dựng trên bộ chữ cái La tinh gồm 29 chữ cái, (10 tổ hợp chữ cái ghi phụ âm: ch, gh,
gi, kh, ng, ngh, nh, ph, th, tr và 5 dấu thanh: huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng để ghi thanh
điệu)
So với bảng chữ cái La tinh, bảng chữ cái tiếng Việt không có các chữ: W,
Z, F, J nhưng lại đặt thêm các chữ: ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ…(dùng dấu phụ thêm vào).
Việc thuộc lòng thứ tự bảng chữ cái, thứ tự các dấu ghi thanh điệu như đã nói ở trên
là một yêu cầu tối thiểu, phục vụ cho việc dạy tập viết ở Tiểu học, ứng dụng trong
nhiều công việc của giáo viên như tra cứu từ điển, lập danh sách học sinh một cách
khoa học, chính xác…
Sau đây là bảng mẫu chữ viết thường, viết hoa được dùng để dạy trong nhà
trường.
- Chữ cái viết thường: Dùng sách Tập viết tập 1, 2 và tham khảo tài liệu “Dạy
tập viết ở Tiểu học” từ trang 14 - 21 của Lê A - Trịnh Đức Minh. NXB Giáo dục
2006.
- Chữ cái viết hoa: Dùng sách Tập viết tập 1, 2 và tham khảo tài liệu “Dạy
tập viết ở Tiểu học” từ trang 14 - 21 của Lê A - Trịnh Đức Minh. NXB Giáo dục
2006
3.2.2. Bảng mẫu chữ số
- Chữ số Ả rập
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Gồm các chữ số : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Chữ số Ả rập có phép tính đơn giản hơn, có nhiều số và dễ kết hợp hơn.
- Chữ số La Mã
Dùng để ghi trên các chương, mục, tên thế kỷ, số thứ tự.
Ví dụ: I, II, IV, V, X
Chữ số La mã có 7 ký hiệu:
I
=1
C
= 100
V
=5
D
= 500
X
= 10
M
= 1000
L
= 50
Chúng được kết hợp để tạo ra những chữ số khác nhau:
Ví dụ: 1999 = MDCCCCLXXXX IX
3.2.3. Bảng ghi dấu thanh
Tiếng Việt có 6 thanh nhưng trong chữ viết chỉ có 5 dấu ghi thanh (do thanh
ngang không có dấu). (xem sách tập viết lớp 1, 2)
Được viết trong phạm vi 1 ô vuông có cạnh là 0,5 đơn vị. (TVTH tr 99)
(xem sách tập viết lớp 1, 2)
3.3.Luyện tập kỹ năng viết chữ
3.3.1. Luyện viết chữ viết thường, chữ số, chữ hoa
-Luyện viết chữ viết thường
Sinh viên sử dụng tài liệu 1 trang 99 hoặc dùng sách Tập viết tập 1, 2 và tham khảo
tài liệu “Dạy tập viết ở Tiểu học” từ trang 51- 65 của Lê A - Trịnh Đức Minh.
-Luyện viết chữ viết hoa
Sinh viên sử dụng tài liệu 1 trang 103 hoặc dùng sách Tập viết tập 1, 2 và tham khảo
tài liệu “Dạy tập viết ở Tiểu học” từ trang 51- 65 của Lê A - Trịnh Đức Minh.
Đối với chữ cái viết hoa, nét viết được biến điệu khác đi so với nét chữ viết
thường (cũng như so với chữ in hoa). Nhìn chung, nét chữ viết hoa được viết uốn
lượn, thêm những nét phụ nhằm tạo dáng thẩm mỹ. Tùy theo hình dáng của nét viết,
tên gọi của các nét trong chữ viết hoa cũng tương tự như tên gọi của chúng trong
chữ viết thường.
Ví dụ: Chữ O in hoa là một nét cong kín nhưng cuối nét được kéo thêm một
nét phụ (nét cong nhỏ).
Viết hoa là một nội dung chính tả rất quan trọng của chữ viết Tiếng Việt.
Viết hoa cần phải tuân theo những quy tắc hiện hành chứ không thể tùy tiện. Về
nguyên tắc, càng gây ý thức về kỹ năng viết hoa cho các em càng sớm càng tốt. Tuy
nhiên, đưa vào khi nào cũng cần tính toán dựa trên nhiều dữ kiện khác nữa. Sách
Tiếng Việt 1 bắt dầu từ bài thứ 28 mới giới thiệu chữ hoa. Chương trình Tiếng Việt 1
cũng chỉ yêu cầu “làm quen với chữ viết hoa với cỡ chữ lớn và vừa”. Như vậy, bắt
đầu từ lớp hai các em mới thực sự tập viết chữ hoa. Điều nầy là có lý do là không
thể cùng một lúc bắt các em học nhiều thứ được. Đặc biệt ở những bài đầu tiên, học
sinh gặp nhiều khó khăn trong những ngày đầu đi học, chuyển từ hoạt động chơi
sang hoạt động học. Với tinh thần viết chữ chưa học, nên một số trường hợp đáng lẽ
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phải viết hoa (Chữ đầu câu, tên riêng) thì đành phải viết chữ in thường. (Có những
chữ có hai cách viết hoa, nên chọn cách viết thứ nhất cho phù hợp với tâm lý nhận
thức của học sinh, tuy nhiên có thể để các em tham thảo và lựa chọn, không bắt
buộc)
- Luyện viết chữ số
Có chiều cao nhất loạt là 2 đơn vị, riêng các chữ số 2, 3, 4, 5, 7 có hai cách
viết.
Sinh viên sử dụng tài liệu 1 trang 100 hoặc dùng sách Tập viết tập 1, 2 và tham khảo
tài liệu “Dạy tập viết ở Tiểu học” từ trang 66 - 74 của Lê A - Trịnh Đức Minh.
3.3.2. Những quy định về cách viết và kỹ thuật viết
3.3.2.1. Tư thế ngồi viết và cầm bút
- Ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, không tì ngực vào bàn.
- Đầu hơi cúi, cự ly giữa mắt và vở từ 25 cm đến 30 cm.
- Tay trái đặt lên phía trước bên trái cuốn vở hoặc giấy viết.
- Tay phải cầm bút và điều khiển nét viết bằng 3 ngón tay (cái, trỏ, giữa) của
bàn tay phải và phải phối hợp đồng thời với cổ tay, cánh tay di chuyển trên giấy một
cách mềm mại theo nét viết, dòng chữ.
- Không nghiêng đầu ẹo cổ. Hai chân để song song thỏa mái. Vở hoặc giấy
viết không được đặt xéo, nên đặt song song cạnh thẳng của bàn viết.
Ngồi viết đúng thư thế, sẽ tạo nên sự thỏa mái, thao tác viết mau, chữ viết
đẹp hơn và giữ gìn sức khỏe. (tránh cận thị, cong vẹo cột sống)
3.3.2.2.Nét viết
Các kiểu dáng của chữ:
+ Chữ viết đứng, nét thanh nét đậm.
+ Chữ viết nghiêng, nét đều.
+ Chữ viết nghiêng, nét thanh, nét đậm.
+ Chữ viết đứng, nét đều.
Ngày 17/6/2002 Vụ Tiểu học đã ra văn bản số 5150/TH đã quy định như sau:
Trong trường tiểu học, học sinh học viết chữ viết thường, chữ số và chữ viết hoa
theo kiểu chữ viết đứng viết đều là chủ yếu, ở những nơi có kiều kiện thuận lợi giáo
viên có thể dạy hoặc giới thiệu thêm cách viết chữ thường, viết hoa theo kiểu chữ
viết nghiêng (15 độ), nét thanh , nét đậm.
Muốn viết được kiểu chữ nét thanh nét đậm, người viết không thể dùng bút bi
mà phải dùng loại bút chấm mực hoặc bút máy có ngòi mềm để tập viết.
3.3.2.3.Kích thước và cỡ chữ
Người ta lấy khoảng cách giữa hai dòng kẻ liền nhau làm một đơn vị cự ly để
viết chữ. Căn cứ vào đơn vị cự ly dòng kẻ này, ta có thể xác định kích thước các chữ
như sau: (Có 5 nhóm sau)
- Nhóm chữ có độ cao 1 đơn vị: a, ă, â, c, e, ê, i, m, n, o, ô, ơ, u, ư, v, x. (16
con chữ)
- Nhóm chữ có độ cao 1,25 đơn vị:

r, s.
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(2 con chữ)

- Nhóm chữ có độ cao 1,5 đơn vị: t
(1 con chữ )
- Nhóm chữ có độ cao 2 đơn vị: d, đ, p, q (4 con chữ) và tất cả các chữ số,
riêng các chữ số 2, 3, 4, 5, 7 có hai cách viết.
- Nhóm chữ có độ cao 2,5 đơn vị:

b, g, h, k , l, y (cũ là 2 đơn vị) (6 con

chữ).
Và tất cả các con chữ viết hoa. Riêng chữ

g, y cao 4 đơn vị. Trong bộ chữ

cái viết hoa có các chữ sau có 2 cách viết như: a, m, n,v, q.
3.3.2.4.Tên gọi các nét chữ cơ bản
Khi nắm được các nét chữ cơ bản sẽ giúp cho GV phân tích cấu tạo chữ viết,
từ đó mà hướng dẫn học sinh viết các con chữ khác nhau.
Về phía học sinh nếu biết và viết được các nét cơ bản, các em sẽ có kỹ năng
phân tích cấu tạo chữ viết và thực hiện viết chữ theo một quy trình hợp lý, chủ động
được nét bút của mình. Sau đây là các nét chữ thường gặp trong hệ thống chữ viết
Tiếng Việt. (5 nét)
Sinh viên sử dụng tài liệu 1 trang 111 hoặc dùng và tham khảo tài liệu “Dạy
tập viết ở Tiểu học” từ trang 26 của Lê A - Trịnh Đức Minh. NXB Giáo dục, 2006.
- Các nét thẳng:
- Các nét cong
- Các nét móc:
- Nét khuyết:
+ Nét khuyết trên (xuôi)
+ Nét khuyết dưới (ngược)
- Nét thắt:
3.3.2.5. Vị trí dấu thanh trong chữ viết Tiếng Việt
+ Trong mỗi chữ, dấu thanh bao giờ cũng được đặt ở chữ cái ghi âm chính
của vần. (Trừ thanh ngang không ghi dấu)
- Các dấu: huyền, sắc, hỏi, ngã, được đặt trên chữ cái ghi âm chính và dấu
nặng được đặt dưới chữ cái ghi âm chính.
+ Trong các chữ ghi tiếng có bán âm đầu (âm đệm), thì dấu thanh được ghi ở
âm chính dù sau âm chính không có âm cuối vần.
Vd: hòa, quỹ, lòe.
+ Trong các chữ ghi tiếng có nguyên âm đôi, thì dấu thanh được ghi như sau:
- Nếu sau nguyên âm đôi, không có âm cuối vần, thì dấu thanh được ghi vào
chữ cái thứ nhất của nguyên âm đôi.
Vd: xưa, hứa, mùa, mía.
- Nếu sau nguyên âm đôi có âm cuối vần, thì dấu thanh được ghi vào chữ cái
thứ hai của nguyên âm đôi đó.
Vd: hiền, thiếu, tiền, khuyết điểm…
3.3.2.6. Viết liền mạch
28

Muốn viết nhanh phải viết liền mạch, đó là kỹ thuật viết chữ, yêu cầu nét bút
khi viết phải nối liền liên tục, không đứt quãng giữa các nét trong một chữ cái, giữa
các chữ cái trong một chữ. Thông thường viết một chữ nét bút liền mạch từ đầu đến
cuối chữ và sau đó nhấc bút lên để viết tiếp dấu chữ và dấu thanh.
Trong khi viết, một số nét trong chữ có những xê dịch cần thiết để liền mạch
với nhau.
Ví dụ: t với r →

tr

Muốn viết nhanh phải viết liền mạch, cần phải biết các thao tác rê bút và lia
bút làm cho các nét trong mỗi con chữ, các con chữ trong mỗi chữ ghi âm tiết được
nối liên tục liền mạch với nhau.
- Rê bút là thao tác trong khi viết: Nhấc nhẹ đầu bút lên, song vẫn chạm mặt
giấy và vẫn tạo nên nét.
- Lia bút là thao tác trong khi viết: Chuyển dịch nhẹ đầu bút sang điểm đặt
bút khác một cách liên tục, đầu bút không chạm vào mặt giấy, bảng…
3.3.3. Luyện viết trình bày một bài, luyện viết bảng và trình bày bảng
3.3.3.1.Luyện viết trình bày một bài
-Tên bài viết ở giữa, cách đều hai bên trang giấy.
-Tên tác giả viết dịch về bên phải trang giấy ở cuối bài.
Đối với văn xuôi, mỗi lần xuống dòng viết thụt vào một chữ đối với các dòng
chữ khác. Đối với bài thơ giữa các khổ thơ viết cách nhau một dòng. Trong thơ lục
bát, câu 6 viết lùi vào một chữ so với câu 8.
3.3.3.2. Luyện viết bảng và trình bày bảng
Bảng (bảng lớp, bảng phụ, bảng con) là phương tiện dạy học vô cùng quan
trọng.Trong tiết tập viết, chữ viết trên bảng của giáo viên chính là nội dung dạy học,
là phương pháp trực quan là mẫu mực cho học sinh noi theo. Vì vậy luyện tập để có
kỹ năng viết bảng là hết sức cần thiết đối với giáo viên.
Viết bảng và trình bày bảng thể hiện tính khoa học (nội dung viết và trình bày
trên bảng phải chính xác), tính sư phạm (phục vụ hiệu quả cho quá trình dạy tập
viết), và tính thẩm mỹ của người viết (Chữ viết và trình bày đẹp).
Để sử dụng bảng có hiệu quả, giáo viên cần nắm vững các yêu cầu kỹ thuật
sau:
- Sử dụng phấn và bảng
Phấn cần khô, có độ bám vào bảng. Bảng được sơn màu xanh thẫm hoặc đen,
được treo ở độ cao vừa tầm tay của người viết và vừa tầm nhìn của học sinh. Khăn
lau bảng cần sạch sẽ, có độ ẩm vừa phải để giữ bụi phấn khỏi bay. (thường kích
thước tối thiểu của bảng là 1,2m x 2,4m)
- Tư thế viết bảng
Đứng thỏa mái, không cúi sát vào bảng, không che lấp dòng chữ trong khi
viết để học sinh có thể theo dõi trực tiếp. Tay cầm phấn nhẹ nhàng bằng hai đầu
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ngón tay cái và trỏ. Khi viết cổ tay kết hợp với cánh tay chuyển động mềm mại. Cần
giữ tay và quần áo sạch sẽ.
- Nét viết và dòng viết trên bảng
Nét viết trên bảng phải thanh và đều. Muốn vậy tay đưa phấn vào bảng phải
nhẹ nhàng và đều tay. Dòng chữ viết trên bảng phải thẳng hàng, nên kẻ dòng trên
bảng để viết cho thẳng hàng, sau đố mới tập viết trên bảng không có dòng kẻ.
- Trình bày bảng
Cũng giống như trình bày trên một trang giấy. Tùy theo nội dung từng bài,
giáo viên phân chia bảng cho hợp lý, thuận tiện để học sinh theo dõi.
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Câu hỏi
1.Trình bày cấu tạo các chữ cái viết thường sau: a, b, h, t, g, k, y.
2.Trình bày cấu tạo các chữ số sau: 1, 2, 4, 5 ,7, 9.
3.Trình bày các nét chữ cơ bản thường gặp trong hệ thống chữ viết tiếng Việt.
4. Tập viết và trình bày đoạn văn sau:
Đó là một buổi chiều mùa hạ có mây trắng xô đuổi nhau trên cao. Nền trời
xanh vời vợi. Con chim sơn ca cất tiếng hát tự do, thiết tha đến nỗi người ta phải ao
ước giá mình có một đôi cánh. Trãi khắp cách đồng là nắng chiều vàng lịm và thơm
hơi đất, là gió đưa thoang thoảng lúa ngậm đòng và hương sen.
(Đỗ Chu)
5.Tập viết và trình bày đoạn văn sau:
TÔI ĐI HỌC
Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có
những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu
trường…
Những ý tưởng ấy chưa lần nào ghi trên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và
ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón
mẹ lần đầu tiên đi đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.
Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm
nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này đã quen đi lại
lắm lần, nhưng lần này tôi lại tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay
đổi, vì chính lòng tôi có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.
(Thanh Tịnh - Quê mẹ)
6. Tập viết và trình bày bài thơ sau:
Cô Tấm của mẹ
Ngỡ từ quả thị bước ra
Bé làm cô Tấm giúp bà xâu kim
Thổi cơm, nấu nước, bế em,
Mẹ về khen bé: “Cô tiên xuống trần”
Bao nhiêu công việc lặng thầm
Bàn tay của bé đỡ đần mẹ cha,
Bé học giỏi, bé nết na
Bé là cô Tấm, bé là con ngoan
(Lê Hồng Thiện) - TV4 tập 1)
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Chương 4
RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT VĂN BẢN
4.1. Mục đích- yêu cầu rèn kỹ năng viết văn bản
“Chữ tốt” thường đi với văn hay. Nếu như có được chữ tốt đã là một quá
trình rèn luyện công phu, thì có được “Văn hay” lại càng là một quá trình khổ công
rèn luyện hơn nữa. Đó là kết quả của một quá trình rèn luyện liên tục bền bỉ. Vì vậy,
việc rèn luyện kỹ năng viết các loại văn bản vừa nhằm mục đích nâng cao năng lực
viết văn (những loại được quy định trong chương trình), vừa nhằm nâng cao ý thức
tự rèn luyện cho người học.
Trong đời sống hàng ngày, chúng ta gặp nhiều loại văn bản khác nhau. Trong
nhà trường, do thời gian quy định nên không đủ thời gian để rèn luyện mà chỉ rèn
luyện một số loại phổ biến nhất hay gặp trong đời sống và đó cũng là những loại văn
bản mà chúng ta phải trực tiếp giảng dạy sau này.
Văn bản là sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Nó vừa là sản
phẩm vừa là phương tiện của hoạt động giao tiếp.
Văn bản phức tạp về nội dung, chặt chẽ về kết cấu, phong phú về chủng loại.
Vì vậy, chỉ khi được học tập được rèn luyện, chúng ta mới có thể xây dựng được
những văn bản đúng, từ đó tiến lên xây dựng những văn bản hay (không phải người
nào luyện viết văn cũng có thể trở thành nhà văn, nhưng luyện để viết đúng, viết
nhanh và tiến lên viết văn hay ở các loại thường gặp). Nếu không học tập, không
rèn luyện thì không thể hình thành những kỹ năng xây dựng văn bản.
Đối với chúng ta, việc rèn luyện kỹ năng viết các loại văn bản rất cần thiết,
bởi vì:
- Việc rèn kỹ năng viết văn bản là một trong những nội dung học tập trong
nhà trường.
- Để dạy cho người khác viết văn bản, thì trước hết người dạy phải nắm chắc
cách viết, phải tạo ra được những văn bản đúng, đủ khả năng làm mẫu cho người
khác.
Cho nên, yêu cầu của việc rèn kỹ năng viết các loại văn bản đặt ra cho mỗi
giáo sinh chúng ta là: Phải nắm được lý thuyết và tự mình rèn luyện để nâng cao kỹ
năng viết nhằm nâng dần trình độ từ đúng đến hay. Mặt khác phải chuẩn bị tiềm lực
để phục vụ cho việc giảng dạy sau này.
4.2. Luyện kỹ năng viết văn miêu tả
4.2.1. Văn miêu tả
- Miêu tả là “Lấy nét vẽ hoặc câu văn để biểu hiện cái chân tướng của sự vật”
(Hán Việt tự điển của Đào Duy Anh)
- Miêu tả là “dùng ngôn ngữ hoặc một phương tiện nghệ thuật nào đó làm
cho người khác có thể hình dung được cụ thể sự vật, sự việc hoặc thế giới nội tâm
của con người” (Từ điển Tiếng Việt)
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→ Là loại văn thể hiện, sự vật, sự việc, con người, cảnh vật…một cách sinh
động, cụ thể như nó vốn có trong đời sống. Đây là một loại văn giàu cảm xúc, trí
tưởng tượng và sự đánh giá thẩm mỹ của người viết đối với đối tượng được miêu tả.
Văn Miêu tả là nền tảng cho các thể loại: Phân tích nhân vật, tác phẩm,
bình luận, bình giảng ra đời. (Minh Chung - Giáo dục thời đại số 115)
4.2.2.Đặc điểm chung của văn miêu tả
-Văn miêu tả là một loại văn mang tính thông báo thẩm mỹ.
Dù miêu tả ở bất kỳ đối tượng nào thì văn miêu tả cũng không bao giờ là sự
sao chép, chụp ảnh lại những sự vật, con người sự việc… một cách máy móc mà là
kết quả của sự nhận xét tưởng tượng, đánh giá hết sức phong phú của người viết.
Nó phải thể hiện được cái mới cái riêng trong cách quan sát và cảm nhận của
người viết, sau đó mới tiến lên cái mới, cái riêng trong tư tưởng, tình cảm đối với
đối tượng miêu tả.
Ví dụ1: Khi tả hoa sữa, nhiều em tả với những màu khác nhau:
-Trắng đục, trắng xanh, trắng mờ, trắng hơi phơn phớt tím.
Ta tôn trọng với cách tả ấy, vì những màu sắc có hơi khác nhau nhưng có cái gốc là
màu trắng, bởi vì ngay trong những giọt nước trên một dây phơi đồ cũng còn khác
nhau.
Ví dụ2: Khi tả một cô gái, nhiều người thường so sánh “nàng đẹp như bông
hồng vừa mới nở”, ban đầu ta nghe hay nhưng đến người thứ ba, thứ tư thì sẽ không
còn hay nữa.
Ví dụ 3:
+ Về cây lúa: lúa con gái, lúa uốn câu, lúa ngậm sữa, lúa đỏ đuôi.
+ Về nắng: nắng to, nắng vừa, nắng non, nắng già…
- Có người lầm tưởng miêu tả cần có cái mới, cái riêng, vì thế người viết có
thể bịa ra để miêu tả. Thực tế, không phải như vậy. Văn miêu tả không hạn chế trí
tưởng tượng, ngăn cản sự sáng tạo mới mẻ của người viết nhưng không có nghĩa là
cho phép người viết “bịa” một cách tùy tiện, mà muốn miêu tả đúng, hay trước hết
cần miêu tả chân thực, không chỉ chân thực trong quan sát mà còn chân thực trong
cách cảm, cách nghĩ “ khi người ta chân thực, thì cái điều người ta viết ra là vô lý,
người đọc vẫn chấp nhận và vẫn thấy hay…” (Phạm Hổ)
Miêu tả giỏi là khi đọc những gì chúng ta viết, người đọc như thấy những cái
đó hiện ra trước mắt mình: Một con người, một con vật, một dòng sông. Người đọc
còn có thể nghe được cả tiếng nói, tiếng kêu, tiếng nước chảy, thậm chí còn ngửi
thấy được mùi mồ hôi, mùi hương hoa, nhưng đó mới chỉ là miêu tả bên ngoài mà
còn có sự miêu tả bên trong nữa nghĩa là miêu tả về tâm trạng, vui buồn của con
người, con vật và cả cỏ cây… (Phạm Hổ)
- Ngôn ngữ trong văn miêu tả, bao giờ cũng là ngôn ngữ giàu cảm xúc, hình
ảnh, nhịp điệu và âm thanh.
Đây là một trong những điều quan trọng để phân biệt miêu tả văn học với
những loại miêu tả khác như trong sinh học, địa lý…Bất kỳ một sự vật, hiện tượng
nào trong thực tế cũng có thể trở thành đối tượng của văn miêu tả, nhưng khi miêu
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tả là sự sao chép, khô khan thì đó không phải là văn miêu tả mà chúng ta đang nói
đến. Văn miêu tả là loại văn giàu những rung động mạnh mẽ của tâm hồn.
- Trong thực tế ít có trường hợp một bài văn miêu tả chỉ đơn thuần “tả để tả”
mà thường gởi gấm vào đó những suy nghĩ, tư tưởng, tình cảm của người viết đối
với đối tượng, mà rộng hơn nữa là đối với cuộc đời. Vì vậy, dù miêu tả ở bất kỳ đối
tượng nào, chúng ta đều có thể gặp những tình cảm, những thái độ của người viết
được bộc lộ khi trực tiếp, khi kín đáo. Vì vậy văn miêu tả không thể là loại văn
khách quan, lạnh lùng.
Thực tế ít khi người viết chỉ dùng một bài văn miêu tả để xây dựng bài viết
mà đan xen vào các loại khác nhau: tường thuật, kể chuyện…làm cho nội dung sinh
động, hấp dẫn người đọc.
4.2.3.Các kiểu bài miêu tả trong chương trình tiểu học
4.2.3.1.Văn miêu tả đồ vật
-Đối tượng miêu tả
Bất kỳ một đồ vật nào trong đồi sống, cũng có thể trở thành đối tượng của
loại văn này. Tuy nhiên trong nhà trường, đối tượng miêu tả chủ yếu là những đồ vật
thường gặp trong đời sống hàng ngày.
Ví dụ: Cái cặp, cái bảng, cái trống, chiếc xe đạp…đó là những đồ vật vô tri,
vô giác nhưng lại gần gũi và có ích cho cuộc sống lao động, học tập, giải trí của con
người.
-Nội dung miêu tả
Mỗi đồ vật thường có cấu tạo, hình dáng và màu sắc riêng và còn có cả vật
liệu, công dụng riêng của nó. Vì vậy, ta cần chú ý trong khi miêu tả nhưng không có
nghĩa là khi tả chúng ta phải miêu tả cho đủ các bộ phận, cấu tạo, đường nét, màu
sắc của đồ vật đó mà bài văn miêu tả chỉ nhằm vào những dấu hiệu đặc trưng nào đó
đã gây cho người viết nhiều ấn tượng nhất. Chỉ cần tập trung tả những bộ phận quan
trọng nhất, đó là những bộ phận tiêu biểu để phân biệt đồ vật nầy với đồ vật khác.
Ví dụ: - Với chiếc cần trục là “cánh tay đặc biệt”
- Với chiếc xe lu là “thân hình nặng nề”
- Với cái trống trường là “chất liệu, nước sơn”
Mỗi đồ vật, luôn gắn liền với đời sống con người. Vì vậy khi miêu tả, chúng
ta cần nói đến công dụng, lợi ích cũng như những tình cảm của con người đối với
nó. Nhờ đó mà đồ vật hiện lên trong văn miêu tả mới cụ thể và sinh động.
-Ngôn ngữ miêu tả
Ngôn ngữ cần phải có “hồn” nghĩa là phải làm sao cho đồ vật hiện lên trong
bài văn không phải chỉ là những đồ vật vô tri, vô giác, mà nó cũng có những suy
nghĩ, tình cảm như con người. Vì vậy mà phương pháp nhân hóa được sử dụng rộng
rãi, các đại từ xưng hô: cô, chú, bác…và các động từ, tính từ chỉ hoạt động, tính chất
của con người được thể hiện trong bài văn.
Nhờ đó mà đồ vật hiện lên cũng như có tình cảm lý trí như con người bên
cạnh những nét riêng biệt của nó. Tuy vậy, cần tránh lạm dụng, dùng một cách thiếu
tự nhiên.
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4.2.3.2.Văn miêu tả loài vật
-Đối tượng miêu tả
Là những con vật gần gũi, thân thiết với đời sống con người, chẳng hạn như:
Chú ngan, anh gà, chị dế…Trong nhà trường, nhìn chung những con vật được miêu
tả ở trong bài thường là những con vật gần gũi trong gia đình hoặc những con vật
được tuổi thơ yêu thích. Đối tượng miêu tả có khi là một con cũng có thể là cả bầy,
cả đàn.
Trong trường hợp miêu tả cả bầy, cả đàn người viết vẫn thường tách ra từng
con để miêu tả riêng biệt và trong trường hợp này nó chỉ là những nét chấm phá
nhằm mục đích là làm nổi bật những đặc điểm chung của cả đàn.
-Nội dung miêu tả
Khi miêu tả cần chú ý tới việc miêu tả hình dáng bên ngoài lẫn hoạt động tính
nết của nó.
+Khi miêu tả bên ngoài, cần nhấn mạnh vào một số đặc điểm nổi bật nhất, dễ
thấy nhất như màu sắc, vóc dáng.
Ví dụ:
Con gì mào đỏ
Lông mượt như tơ
Sáng sớm tinh mơ
Gọi người ta dậy
(Con gà)
Ta nhận ra vì: Hình dáng đẹp (màu đỏ, lông mượt) có nết tốt (gọi người ta
dậy buổi sáng)
Tùy từng loài vật, mà miêu tả ấy có thể nhấn mạnh vào những điểm khác
nhau. Nhưng nếu ta không trình bày những hoạt động, tính nết tiêu biểu của con vật,
thì con vật hiện ra mới chỉ là khuôn mẫu mà thôi. Vì vậy, khi miêu tả ta cần chú ý
tới những đặc điểm riêng biệt của giống loài cũng như của bản thân con vật. Khi có
sự phối hợp giữa miêu tả ngoại hình lẫn hoạt động khéo léo thì sẽ làm cho bài văn
có sức lôi cuốn.
+Bên cạnh, việc miêu tả còn trình bày những tình cảm của người viết đối với
đối tượng miêu tả, cho nên nó chứa đựng nhiều nhân tố cảm xúc và bộc lộ rõ những
tình cảm riêng biệt của người viết đối với con vật, nó có thể bộc lộ trực tiếp hoặc kín
đáo. Vì vậy con vật trong văn miêu tả luôn luôn có những nét riêng bộc lộ được
cách cảm nhận mới mẽ của người viết.
-Ngôn ngữ miêu tả
+Các từ miêu tả âm thanh (từ tượng thanh) được được sử dụng nhiều nhằm
mục đích thể hiện những âm thanh đặt trưng của con vật, chẳng hạn con vịt: thì cặp
cặp, con bò thì: ò, ò
+Các tính từ chỉ màu sắc, phẩm chất được dùng khá phổ biến. Nhờ đó giúp
cho bài văn thể hiện được một cách sinh động về hình dáng và tính nết của con vật
đó nữa.
+So với các biện pháp tu từ khác, biện pháp nhân hóa, so sánh được dùng khá
phổ biến, nhờ đó mà con vật trở nên có tình cảm hơn và vì thế mà riêng biệt hơn.
35

Khi sử dụng các biện pháp này, nên vừa phải tránh lạm dụng, vì khi đó nó sẽ
làm mất đi cái “thực” cần thiết của việc miêu tả.
4.2.3.3.Văn miêu tả cây cối
-Đối tượng miêu tả
Là tất cả cây cối ở chung quanh ta. Trong nhà trường việc miêu tả cây cối
thường hướng vào những cây ăn quả, cho bóng mát, cây cho hương sắc…Đó là
những cây có ích cho đời và gần gũi với tuổi thơ.
-Nội dung miêu tả
+Mỗi loại cây có hình dáng, đặc điểm, lợi ích khác nhau. Vì vậy, khi miêu tả
từng loại cụ thể, cách miêu tả cũng có sự khác biệt. Đối với cây ăn quả, ta cần tập
trung tả mùi vị của quả. Đối với cây cho hương cho hoa ta cần tả hương, tả sắc. Với
cây cho bóng mát cần tả dáng của cây, tán lá…Có tập trung miêu tả như vậy, những
nét tiêu biểu của cây mới thật nổi bật.
+Cây cối luôn gắn với khung cảnh thiên nhiên. Do đó, việc miêu tả cần phải
gắn với việc miêu tả cảnh vật xung quanh như: đình, chùa, hồ, ao, con người... sống
trong cảnh đó. Nhờ đó, làm cho người đọc thấy rõ bức tranh toàn cảnh thiên nhiên,
làm nền cho việc miêu tả cây cối và chỉ có việc miêu tả như vậy, việc miêu tả mới
không khô khan.
-Ngôn ngữ miêu tả
Số lượng tính từ chỉ màu sắc được sử dụng nhiều. Bên cạnh đó để tăng tính
hình tượng và bộc lộ rõ được những tình cảm của người viết, bài văn thường được
sử dụng nhiều biện pháp tu từ, đặc biệt là so sánh.
4.2.3.4.Văn tả cảnh
-Đối tượng miêu tả
Là những cảnh vật thông thường xung quanh ta như: Danh lam thắng cảnh, di
tích lịch sử, con đường, đình chùa…Nhìn chung những cảnh vật gây được nhiều ấn
tượng, để lại nhiều kỷ niệm có thể trở thành đối tượng của văn miêu tả cảnh.
-Nội dung miêu tả
Cảnh vật được đưa vào bài văn cần được lụa chọn kỹ lưỡng, có tính chất tiêu
biểu của cảnh vật. Đó là những cảnh vật đặc sắc, độc đáo và tiêu biểu nhất hoặc
những nét gây cho người viết nhiều ấn tượng, nhiều kỷ niệm nhất.
Khi miêu tả cần chú ý:
+Tả không gian, thời gian tạo nền chung cho cảnh vật cần miêu tả.
+Cần kết hợp tả người và tả vật, nhờ đó cảnh vật mới hiện lên ấm áp, đượm
tình người và có sức sống.
+Khi tả cần lồng cảm xúc của người viết vào cảnh và kèm thêm những nhận
xét đối với đối tượng.
-Ngôn ngữ miêu tả
Nhằm tăng sức gợi tả trong bài, các tính từ chỉ màu sắc, hình khối, đường nét
được sử dụng khá phổ biến, nhờ đó cảnh vật hiện lên rực rỡ hơn, cụ thể hơn.
Số lượng từ ngữ chỉ không gian, thời gian, các câu có chứa đựng bộ phận
trạng ngữ chỉ địa điểm tương đối nhiều.
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4.2.3.5.Văn tả người
-Đối tượng miêu tả
Thường là những người thân, những gương tốt, gần gũi, quen thuộc và cũng
có khi là những người lạ, nhưng vì để lại nhiều ấn tượng mạnh cho người viết nên
cũng có thể trở thành đối tượng miêu tả.
-Nội dung miêu tả
+Có thể tạm chia việc miêu tả người thành hai phần:
Miêu tả ngoại hình: là điều cần thiết, đó là nét mặt, nước da, hàm răng, mái
tóc…nhưng phải biết tập trung vào những nét ngoại hình tiêu biểu, phải biết lướt
qua những đặc điểm chung. Tùy vào mục đích miêu tả, có thể dừng lâu ở điểm này
hoặc lướt nhanh ở một vài điểm khác, thậm chí có thể bỏ hẳn. Nhìn chung những
nét ngoại hình là những nét riêng, không thể lẫn với con người khác.
Điểm cốt yếu của việc miêu tả ngoại hình là để bộc lộ, miêu tả cuộc sống nội
tâm, nên phải biết chắt lọc những nét ngoại hình để miêu tả, tránh tràn lan. Vì vậy,
trong việc miêu tả ngoại hình cần gắn chặt với miêu tả nội tâm (những suy nghĩ, tư
tưởng, tình cảm, những lời nói việc làm của họ…). Vì có như vậy con người mới
hiện lên trong bài văn không như một pho tượng.
Những hoạt động suy nghĩ của con người bao giờ cũng gắn với hoàn cảnh cụ
thể về không gian, thời gian. Vì vậy, khi miêu tả thường lồng với việc miêu tả ngoại
cảnh để làm nổi bật cuộc sống nội tâm của con người. Vì tả cảnh để tả tình, tả cảnh
để thấy được nỗi lòng của con người. Đây mới chính là mục đích của tả cảnh trong
tả người. Điều quan trọng là phải biết chọn cảnh nào, dừng lại ở giới hạn nào để
khỏi đẩy văn bản tả người sang tả cảnh.
Việc tả người bao giờ cũng có những suy nghĩ, tình cảm và đánh giá của
người viết đối với đối tượng. Nhờ đó, giúp cho việc nhận thức đối tượng một cách
đầy đủ, chính xác vừa góp phần đạt được mục đích miêu tả.
-Ngôn ngữ miêu tả
+Hệ thống các động từ chỉ cảm nghĩ, nói năng được sử dụng nhiều, thường
dùng các lớp từ khác nhau: Từ địa phương, từ nghề nghiệp, từ mượn..
+Các câu trong văn bản khá đa dạng: Câu đầy đủ, câu rút gọn, câu đặc biệt…
Ngoài những nét riêng biệt, lời lẽ trong tả người cũng mang những đặc điểm
vốn có của văn miêu tả: sinh động, giàu hình ảnh và cảm xúc.
4.2.3.6.Tả cảnh sinh hoạt
-Đối tượng miêu tả
Là những cảnh vật diễn ra hàng giờ, hàng ngày xung quanh ta, chẳng hạn đó
là một cảnh lao động, một buổi họp chợ. Trong những cảnh sinh hoạt đó thì hoạt
động của con người là đối tượng miêu tả chủ yếu.
-Nội dung miêu tả
Hoạt động của con người là nội dung chính của bài văn, nhưng nó khác với
hoạt động trong văn tả người. Nếu trong văn tả người, việc tả hoạt động nhằm khắc
họa tính cách, làm nổi bật nét riêng của nhân vật, thì trong tả cảnh sinh hoạt, việc tả
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hoạt động của từng cá nhân nào đó không nhằm khắc họa nét riêng mà nhằm làm
nổi bật cái chung, cụ thể hơn về cái chung.
Lưu ý ở đây con người, có khi chỉ được miêu tả lướt qua, không cần miêu tả
một cách tỉ mỉ.
Chú ý: Nội dung tả cảnh sinh hoạt dễ bị lẫn sang thể văn khác đó là tường
thuật. Mà nó có sự khác nhau: Văn miêu tả chú ý tới việc diễn ra ở thời điểm nhiều
hơn là chú ý tới quá trình. Trong khi đó thì văn tường thuật thì ngược lại.
Hoạt động của con người luôn gắn với thời gian và không gian. Vì vậy, khi tả
cần tả hoạt động của con người trong những không gian và thời gian cụ thể và
những mối quan hệ nhất định. Có như vậy, bài văn mới phản ánh đúng đắn những
người thực, cảnh thực và mối quan hệ giữa người với người, giữa người với cảnh
trong cuộc sống thực.
Khi miêu tả, người viết có thể xen lời phát biểu cảm tưởng hoặc những suy
nghĩ của mình về đối tượng miêu tả.
-Ngôn ngữ miêu tả:
Trong văn tả cảnh sinh hoạt, nó chứa đựng nhiều yếu tố của văn tả người, tả
vật, tả cảnh…Vì vậy, ngôn ngữ trong loại văn này thường đa dạng. Tuy vậy, điểm
nổi bật vẫn là việc sử dụng khá lớn các động từ chỉ hoạt động của con người. Nhờ
đó mà văn bản bao giờ cũng sống động, đầy những âm thanh, màu sắc như thực tế
vốn có của đối tượng miêu tả.
4.2.4.Luyện tìm ý cho bài văn miêu tả
+Muốn viết được bài văn miêu tả cần phải có ý, những ý này có được là nhờ
vào việc đọc sách báo, tài liệu…nhưng phần lớn là do quan sát mà có. Vì vậy quan
sát là rất cần thiết để chuẩn bị nội dung cho bài văn miêu tả. Đây là điều kiện cơ bản
cũng là phương pháp cơ bản để làm tốt bài miêu tả. Mọi kết quả quan sát được thể
hiện trong bài văn miêu tả.
+Quan sát là nhìn, là xem xét một sự vật, một người, một cảnh nào đó nhằm
phát hiện những nét khác biệt của nó. Quan sát, liên tưởng…là năng lực quan trọng
của người miêu tả, là phương pháp chủ yếu để thu thập tư liệu, viết văn miêu tả. Khi
quan sát người ta huy động tất cả các giác quan (mắt nhìn, tai nghe, tay sờ, lưỡi
nếm, mũi ngửi) để tìm hiểu và nhận xét sự vật. “Rõ ràng muốn miêu tả hay, phải tập
quan sát, phải có công quan sát. Công việc này mỗi người có thể làm theo một cách
khác nhau. Có người chỉ lặng im quan sát rồi ghi nhớ trong đầu. Có người ghi chép
tỉ mỉ, công phu. Nhiều nhà văn nổi tiếng đã làm theo cách này…” (Phạm Hổ).
Nhiều người đã nhất trí cho rằng: Mười nghe không bằng một thấy, mười
thấy không bằng một sờ (đó là sự cần thiết phải tự quan sát) và hiểu mười nói một
thì mới có thể hay (đó là sự cần thiết về mặt hiểu biết).
Lỗ Tấn “Cái gì cũng phải chú ý và quan sát thật nhiều, mới nhìn thấy một
điểm thì đừng vội viết ngay.”
“ Khi quan sát tinh vi, thấu đáo bài viết sẽ đặc sắc, hấp dẫn. Quan sát hời hợt
phiến diện bài viết sẽ khô khan, nông cạn. Xét cho cùng mọi loại bài sáng tác đều
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phụ thuộc vào khả năng quan sát của người viết” (Làm Văn, tr 49 - Giáo trình đào
tạo giáo viên THCS, PGS.TS. Lê A - Nguyễn Trí, NXB Giáo dục, 2001)
Tô Hoài “Muốn viết được, nhất thiết phải biết lối quan sát để ăn sâu thêm trí
nhớ, giúp sức thêm tưởng tượng.” (Làm Văn tr.50 - Giáo trình đào tạo giáo viên
THCS, PGS.TS. Lê A - Nguyễn Trí, NXB Giáo dục, 2001)
Với những đối tượng miêu tả khác nhau thì việc quan sát cũng có sự khác
nhau. Vì vậy khi quan sát ta cần chú ý:
-Lựa chọn thời điểm, góc độ không gian sao cho phù hợp.
+Quan sát ở nhiều thời điểm (thời gian) trong một ngày, nhiều mùa trong một
năm, nhiều thời tiết khác nhau …để từ đó nhận ra những thay đổi của ánh sáng, của
màu sắc, sắc thái…
+Muốn quan sát tốt còn phải lựa chọn cho mình một điểm nhìn, góc nhìn hợp
lý (vị trí quan sát). Khi viết một bài văn người viết bao giờ cũng xuất phát từ một vị
trí, đóng vai một người nào đó để quan sát, miêu tả. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý
rằng, điểm nhìn, góc nhìn không phải chỉ là vị trí của người quan sát về mặt không
gian. Đó là vị trí chủ yếu, là vấn đề tư cách, vấn đề phương pháp của người quan sát
và miêu tả để từ đó có được cái mới, cái riêng của người miêu tả đối với đối tượng.
-Lựa chọn những chi tiết quan sát cho phù hợp với đặc trưng của đối tượng.
Ta không nên thấy gì tả nấy một cách máy móc. Ta phải biết lựa chọn để tìm
ra những điểm quan trọng, chủ yếu và đặc sắc của sự vật, hiện tượng. Mọi kết quả
quan sát được thể hiện trong bài văn miêu tả. Khi quan sát tinh vi, thấu đáo bài viết
sẽ đặc sắc và hấp dẫn, quan sát hời hợt, phiến diện, không biết lựa chọn sẽ không có
gì để viết, để tả thì bài viết sẽ khô khan, nông cạn, vô hồn. Xét cho cùng, mọi loại
bài sáng tác đều phụ thuộc vào khả năng quan sát của người người viết. (Làm Văn
tr- 49, Giáo trình đào tạo giáo viên THCS PGS.TS. Lê A - Nguyễn Trí, NXB Giáo
dục, 2001)
-Mục đích của quan sát là tìm ý để lựa chọn nội dung cho bài văn. Nên quan
sát phải kỹ, nó không chỉ được thực hiện bằng mắt, mà còn bằng tất cả các giác
quan khác như tai, mũi…và bằng cả tâm hồn, không chỉ quan sát “bên ngoài” mà
quan sát cả “bên trong”, phải nắm bắt được cái “thần”, cái “hồn” và nét riêng biệt
của đối tượng, nhờ đó nó tạo nên cái mới, cái độc đáo cho bài văn.
Như vậy, miêu tả là đi tìm kiếm, là khám phá, là phát hiện…chứ không phải
là sự mô tả tản mạn, lang thang. Tìm ý - chọn ý phải vừa là sự lựa chọn các chi tiết
lại vừa phải là sự tìm kiếm ý tưởng nghệ thuật chung, thống nhất cho toàn bài.
4.2.5.Luyện lập dàn cho bài văn miêu tả
Một bài văn miêu tả gồm 3 phần: phần mở bài, thân bài và phần kết bài. Ba
phần này ở những kiểu bài miêu tả có khác nhau, bởi mỗi đối tượng miêu tả, có đặc
điểm và cách thức miêu tả khác nhau. Tuy nhiên ở chúng có những nét chung cơ
bản sau:
- Mở bài
+ Giới thiệu tên của đối tượng miêu tả. (đồ vật, đồ loại, người…)
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+ Giới thiệu những đặc điểm cần thiết khác tùy thuộc vào đối tượng miêu tả.
(thấy đối tượng ở đâu, lúc nào, quan hệ với đối tượng ra sao...)
- Thân bài
+ Tả bao quát những nét chung nhất
Đối với đồ vật, cây cối là hình dáng, màu sắc, chất liệu và các bộ phận tạo
thành.
Đối với cảnh, là những đường nét, hình khối, không gian bao quanh. Bên
cạnh chú ý đến màu sắc, âm thanh.
Đối với người và loài vật, là ngoại hình, dáng vẻ, tính nết, hoạt động.
+ Tả nét cá biệt, đặc sắc của đối tượng.
Tả những điểm khác biệt, độc đáo của đối tượng so với các đối tượng cùng
loài khác.(hình dáng, chất liệu, màu sắc, tính nết…)
Tả chi tiết, cụ thể về một vài đặc điểm đáng chú ý và gây ấn tượng cho người
viết. Chẳng hạn, khi tả cây cối có thể đi sâu vào dáng cây, rễ cây, màu sắc, tán lá,
hoa, trái… Khi tả người có thể tả sâu vào hoạt động và nội tâm cũng như những mối
quan hệ xã hội của người đó.
+Nêu những nét suy nghĩ riêng của bản thân về đối tượng miêu tả
Nêu những kỉ niệm riêng của người viết đối với đối tượng.
Nêu công dụng (đồ vật), lợi ích (cây cối, loài vật), quan hệ tình cảm (con
người) và những suy nghĩ khác về đối tượng miêu tả.
- Kết bài
Những ấn tượng sâu đậm đối với đối tượng.
Những suy nghĩ, liên tưởng khác về đối tượng.
Ba phần trên (Phần mở bài, thân bài, kết luận), mặc dù có vị trí nhiệm vụ
khác nhau nhưng giữa các phần có mối quan hệ chặc chẽ với nhau, nó giống như bộ
xương con người vậy. Không có bộ xương, con người đứng lên sao được.
Dàn bài trên là dàn ý chung nhất, có tính chất gợi ý cho việc rèn luyện, chứ
không phải là dàn ý bắt buộc. Trong thực tế của việc làm văn, dàn ý này có thể đan
xen, giữa cái chung, cái khái quát với cái riêng, cá biệt. Có thể vừa tả vừa lồng việc
phát biểu cảm nghĩ, có thể dành hẳn phần cảm nghĩ ở phần kết bài. (Có thể tả theo
trình tự không gian, trình tự thời gian, tả trình tự của các đặc điểm)
4.2.6.Luyện viết bài văn miêu tả
Khi đã có dàn ý, ta có thể tiến hành viết và chú ý.
4.2.6.1. Phần mở bài
Phần mở bài là phần đầu tiên (vị trí của nó bao giờ cũng nằm ở đầu bài), là
phần trước nhất đến với người đọc, nó gây cho người đọc cảm giác, ấn tượng ban
đầu về bài viết. Phần này nó có một vai trò và tầm quan trọng đặc biệt vì: Nó có tác
dụng lôi cuốn sự chú ý, kích thích hứng thú và định hướng sự tiếp nhận của người
đọc, cho nên một mở bài hấp dẫn, ngắn gọn nó sẽ tạo được sự hứng thú ở người đọc.
M.Gorki đã nói: Khó hơn là phấn mở đầu, cụ thể là câu đầu, cũng như trong âm
nhạc, nó chi phối giọng điệu của cả tác phẩm.
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Ta giới thiệu đối tượng miêu tả và tiến hành giới thiệu một trong hai cách
sau:
+ Giới thiệu trực tiếp: là cách giới thiệu trực tiếp với người đọc đối tượng sẽ
tả. cách mở bài này nhanh gọn, tự nhiên. Tuy nhiên nếu sử dụng không khéo léo, thì
phần này dễ bị khô khan, ít hấp dẫn người đọc.
Với cách này có thể trình bày:
Đã thấy đối tượng miêu tả ở đâu?
Giới thiệu tên của đối tượng miêu tả.
Đã thấy đối tượng miêu tả lúc nào?
Ba nội dung trên, chúng ta có thể hướng dẫn học sinh viết các kiểu mở bài
trực tiếp khác nhau.
* Ví dụ: Em thường sử dụng cái cặp xách của mình để dựng sách vở và đồ
dùng học tập. Hãy tả lại cách cặp xách ấy.
Vào đầu năm học, ba đã mua cho em một cái cặp. Đây chính là chiếc cặp
được treo ở siêu thị mà em ao ước từ lâu.
Cái cặp là một vật dụng mà em ao ước từ lâu và vào đầu năm học, ba đã mua
cho em ở siêu thị.
Ở siêu thị trưng bày rất nhiều đồ dùng học tập. Nhưng em chỉ thích đến cái
cặp mà em ao ước từ lâu và ba đã mua nó cho em vào đầu năm học.
+ Giới thiệu gián tiếp: là cách giới thiệu không đi thẳng trực tiếp vào vấn đề
mà gợi mở vào đề bằng cách giới thiệu hoàn cảnh xuất hiện hoặc phát biểu cảm nghĩ
về đối tượng.
Bằng cách có thể đưa ra: một câu nói, một liên tưởng, một so sánh, một lí do,
một âm thanh, một lời đối thoại, một hoàn cảnh đưa đến bài viết và kết hợp với giới
thiệu câu chuyện, đối tượng miêu tả hoặc ngược lại bằng cách giới thiệu câu chuyện,
đối tượng miêu tả với một câu nói, một liên tưởng, một lí do…
Với nội dung trên, khi giới thiệu gián tiếp thì học sinh có thể:
Đưa ra một liên tưởng và kết hợp với giới thiệu đối tượng miêu tả hoặc
ngược lại.
Đưa ra một lí do và kết hợp với giới thiệu đối tượng miêu tả hoặc ngược lại.
Đưa ra một hoàn cảnh và kết hợp với giới thiệu đối tượng miêu tả hoặc
ngược lại.
Chúng ta cần lưu ý cho học sinh: Với cách mở bài loại này, nếu viết khéo léo
thì sẽ sinh động, hấp dẫn, gây hứng thú cho người đọc, nếu không: mở bài sẽ lan
man, vòng vèo làm phân tán sự chú ý của người đọc.
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* Ví dụ 1: Tả cái trống trường em.
Cái trống thực sự là bạn đồng hành của tuổi học sinh. Mai đây lớn lên, chúng
em sẽ phải rời xa ngôi trường thân yêu của mình, song mãi mãi tiếng trống trường
vẫn luôn trong kỷ niệm (đối tượng – liên tưởng).
Em rất thích nghe tiếng trống trường em. Mai này lớn lên dù có đi đâu thì
tiếng trống trường vẫn mãi văng vẳng bên tai, như một kỷ niệm tươi đẹp của đời học
sinh (lí do – đối tượng).
Khi còn đang học thì chỉ mong hè đến. Nhưng hè tới rồi, mới chỉ vài tuần lại
mong đến với trường vui chơi cùng bạn bè và cũng để nghe trống trường cất nhịp
tưng bừng trong ngày hội khai trường. Ôi! Tiếng trống sao mà thiết tha làm vậy .
4.2.6.2.Phần thân bài
Là phần chính của bài, nên phần này gồm nhiều đoạn văn và chứa đựng
nhiều ý quan trọng. Phần này tập trung miêu tả những nét nổi bật, riêng biệt, các ý
phải sắp xếp hợp lý để đối tượng miêu tả hiện lên rõ nét và sinh động.
Điều quan trọng là phải biết cách trình bày các ý thành những đoạn văn. Mỗi
đoạn nên tập trung làm rõ một ý miêu tả. Có thể là một ý về thời gian, một ý về
không gian hoặc một đặc điểm nào đó của đối tượng được tách ra riêng để miêu tả.
Không nên nhập chung tất cả các ý trong phần thân bài thành một hoặc hai đoạn
văn.
4.2.6.3. Phần kết bài
Phần kết bài là phần cuối cùng, vị trí của nó bao giờ cũng nằm ở cuối bài,
đến với người đọc, gây cho người đọc cảm giác, ấn tượng cuối cùng về bài viết.
Phải gây cho được cảm xúc bồi hồi và gợi được những cảm nghĩ mông lung không
dứt trong tâm trí người đọc khi đọc xong câu cuối cùng của bài “Lời kết mà ý cũng
hết là kết bài không hay. Lời hết mà ý không cùng mới là lời kết có nghệ thuật”
(Nguyễn Đăng Mạnh).
Kết bài một mặt phải thực hiện chức năng thâu tóm lại nội dung cơ bản của
thân bài, mặt khác phải tạo ra được dư âm trong lòng người đọc. Thâu tóm lại nội
dung không phải là lặp lại đúng lời văn và cách diễn đạt trong nội dung mà phải
dùng một hình thức khác như: ngắn gọn, nhẹ nhàng, hấp dẫn, nhờ vậy bài văn sẽ lưu
lại được cảm tình tốt đẹp ở người đọc.
Tóm lại: Phần kết bài làm nhiệm vụ khép lại nội dung miêu tả và phát biểu
cảm nghĩ của người viết. Tùy theo đối tượng, tùy theo nội dung đã triển khai ở phần
thân bài mà phần kết có thể viết theo kiểu đánh giá lợi ích, hoặc theo kiểu phát biểu
những suy nghĩ, tình cảm với đối tượng.
Trong khi viết bài văn miêu tả, ta cần chú ý là ngôn ngữ bao giờ cũng giàu
cảm xúc, những nhận xét tinh tế, dồi dào sức sáng tạo, nhằm mục đích thông báo
thẩm mỹ. Người đọc qua bài văn miêu tả, nhận thức thực tế khách quan không phải
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bằng con đương lý trí mà chủ yếu bằng những cảm xúc, những rung động mạnh mẽ
của tâm hồn. Chính vì vậy, ngôn ngữ cần được gọt giũa, trau chuốt cho trong về ý,
sáng về lời, sinh động về cách diễn đạt.
Một số cách kết bài
- Kết bài mở rộng: Là cách viết bài vừa kết thúc ý chính của bài, vừa mở ra
một hướng mới gợi cho người đọc có những liên tưởng, những cảm xúc, những suy
nghĩ hoặc phải có những lời bình luận sau khi hết bài.
Với cách này có thể trình bày:
+ Nêu những suy nghĩ (hiểu về nội dung, ý nghĩa, công dụng, lợi ích trong
đối tượng miêu tả), tình cảm (yêu, ghét, tự hào), hành động (giữ gìn, bảo quản).
+ Nêu một câu hỏi, câu cảm, một lời bình, đưa ra một câu văn, câu thơ..
Với hai nội dung trên, chúng ta có thể hướng dẫn học sinh viết các kiểu kết
bài mở rộng khác nhau:
* Ví dụ : Trong bài: Tả cái cặp của em
Không biết có bao nhiêu bạn giống như em hiểu được giá trị và lợi ích của
chiếc cặp và yêu quý nó như một người bạn thân. Nếu không hiểu thì có lẽ chiếc cặp
của bạn ấy sẽ tủi thân biết chừng nào. Phải không các bạn.
- Kết bài không mở rộng: Là cách kết thúc không bình luận gì thêm. Nó có
nhiệm vụ kết thúc ý chính của bài. Cách kết bài này nhanh, gọn, tự nhiên, dễ tiếp
nhận và thích hợp với những bài văn ngắn.

4.3.Luyện kỹ năng viết văn kể chuyện
4.3.1.Văn kể chuyện
Là một loại văn dùng để kể lại một câu chuyện, một sự kiện, một con
người…trong đời sống thực tế xã hội hoặc trong trí tưởng tượng thông qua sự sắp
xếp, hư cấu của người viết.
4.3.2. Luyện tìm ý và lập dàn ý
4.3.2.1.Tìm ý
- Muốn viết được bài văn kể chuyện cần phải có cốt truyện. Đó là hệ thống
các diễn biến các biến cố các sự kiện tạo nên. Cốt truyện cần được sắp xếp khéo léo,
hợp lý để sao có thể lôi cuốn người đọc, người nghe. Truyện có cốt truyện đơn giản
và phức tạp tùy theo câu chuyện của người viết.
- Vai trò trung tâm của câu chuyện bao giờ cũng là các nhân vật. Nhân vật là
con người cụ thể hoặc những đồ vật, con vật đã được nhân hóa được nhà văn thể
hiện trong tác phẩm.
- Cốt truyện và nhân vật có mối quan hệ khắng khít . Cốt truyện là “cuộc đời
của các nhân vật” nhằm thể hiện nhân vật rõ nét và sâu sắc nhất. Mỗi nhân vật trong
truyện bao giờ cũng có một diện mạo, một đặc điểm riêng về tính cách.
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- Việc xác định ý nghĩa xã hội của truyện là hết sức cần thiết. Ý nghĩa nầy
được toát lên từ cốt truyện, từ nhân vật. Ý nghĩa càng sâu sắc thì truyện càng có giá
trị.
Như vậy tìm ý trong bài văn kể chuyện là đi tìm nhân vật, tìm cốt truyện và
tìm ý nghĩa xã hội của câu chuyện sẽ kể.
4.3.2.2.Dàn ý
Từ những yếu tố trên khi lập dàn ý ta có thể chia làm ba phần:
-Phần mở đầu: giới thiệu bối cảnh xã hội, nhân vật, địa điểm, thời gian và
những yếu tố cần thiết khác.
-Phần phát triển: là phần trình bày các sự kiện, hành động, tính cách và mâu
thuẫn. Trong phần này tất cả các vấn đề đặt ra trong truyện được khơi sâu, mở rộng
và triển khai một cách đầy đủ.
-Phần kết thúc: Làm nhiệm vụ giải quyết vấn đề đã được đặt ra, giải quyết
các mâu thuẫn, giải tỏa tâm lý chờ đợi ở người đọc và hình thành ý nghĩa xã hội của
truyện. Phần này thường khép lại các vấn đề đã được đề cập nhưng cũng có khi lại
là phần mở ra những vấn đề mới.
Trên đây là dàn ý chung. Thực tế trong việc sáng tạo văn chương rất đa dạng,
phức tạp và sinh động như chính cuộc sống. Cho nên văn bản kể chuyện cũng cần
có sự vận dụng linh hoạt về dàn ý.
Dàn bài này chủ yếu dùng để kể lại một câu chuyện tự sáng tác, nhưng cũng
có thể áp dụng (có hiệu quả) vào việc kể lại một câu chuyện đã nghe, đã đọc.
4.3.3. Luyện viết bài văn kể chuyện
- Một bài văn kể chuện là một bài phải có nhân vật và “Phải có chuyện”, phải
có ý nghĩa. Nếu chưa thì chưa phải là văn kể chuyện. Ý nghĩa của truyện có khi là
một triết lý về cuộc sống, có khi là một kinh nghiệm xử thế, một vấn đề xã hội cũng
có khi là một tình cảm rất đẹp rất cao quý mà người kể gợi lên. Vì vậy có thể coi ý
nghĩa của truyện là yếu tố quan trọng nhất của bài văn kể chuyện.
- Khi kể cần làm cho người nghe, người đọc thấy những điều được kể là hợp
lý, là đúng và tin nó có thật. Muốn vậy cần phải có sự lôgic trong tình tiết, diễn biến
của câu chuyện.
- Kể chuyện có nhiều cách:
+Có thể kể theo trình tự thời gian, chuyện xảy ra trước, kể trước, chuyện xảy
ra sau kể sau. Có thể đan xen trước sau, sau trước
Truyện xảy ra trước kể trước: thường có trong truyện cổ tích (Tấm Cám, Cây
khế, Ông gióng…)
+Có thể kể theo trình tự không gian, kể ở nơi này rồi đến nơi khác và ngược
lại.
+ Có thể kể theo lối phân vai, lúc ở ngôi thứ nhất để tự thuật, lúc đứng ở ngôi
thư thứ ba để tự bộc bạch.
Khi kể cần lưu ý đến phần mở đầu và phần kết thức. “Nói chung phần mở
đầu và phần kết thúc đều quan trọng. Một bên như là để mời người đọc vào sống với
câu chuyện mình kể. Một bên là tiễn người đọc ra về. Nếu người đọc ra về không
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nhớ một chút gì, không suy nghĩ, vui buồn về câu chuyện mình kể thì hãy coi
chừng. Người viết đã thất bại rồi đấy ”. (Phạm Hổ)
Còn phần phát triển, cần lưu ý đến việc sắp xếp các sự việc diễn ra theo một
trình tự hợp lý, trong những tình huống gay cấn, hấp dẫn và tạo ra những tình
huống, chi tiết hay. Có như vậy bài văn mới lôi cuốn người đọc.
4.4.Luyện viết văn tường thuật
4.4.1.Văn tường thuật
Là loại văn kể lại một cách rõ ràng, rành mạch những sự việc, hiện tượng mà
người kể đã được chứng kiến hoặc tham dự.
- Những sự việc hiện tượng đó phải có trong thực tế, chứ không phải do
người viết tưởng tượng ra và nó rõ ràng về mặt không gian, thời gian đối tượng
tường thuật.
- Người viết phải chi chép trung thành, chính xác các tình tiết như nó vốn có.
Không chấp nhận, không cho phép người viết thêm thắt, hư cấu các tình tiết.
- Khi tường thuật phải biết chọn những sự việt chính, diễn biến chính tránh
rơi vào thuật tràn lan.
- Trong văn tường thuật cho phép vừa thuật vừa tả vừa lồng những cảm xúc,
ý nghĩ của người viết. Vì vậy văn tường thuật là loại văn giàu cảm xúc, hình ảnh.
4.4.2.Tìm ý và lập dàn ý
4.4.2.1.Tìm ý
- Các ý có được trong bài là do người viết trực tiếp quan sát hoặc là người
trong cuộc, nhưng không cần phải đưa hết những diễn biến, những biến cố vào bài,
mà phải biết chọn những sự việc chính, những diễn biến chính để thuật, tránh tràn
lan.
- Tường thuật bao giờ cũng là sự việc thực, nên việc xác định cụ thể về thời
gian, không gian, đối tượng tường thuật đó là những nội dung quan trọng. Vì vậy,
khi tìm ý ta cần chú ý đến khía cạnh này. Qua đó, nó giúp cho bài văn tăng tính
khách quan trung thực.
4.4.2.2.Dàn ý
Ta biết rằng tường thuật không thể đồng thời cùng một lúc trình bày tất cả
các sự việc, mặc dù chúng diễn ra trong cùng một thời điểm. Vì vậy, khi vào văn
bản, các sự việc buộc phải trình bày theo một trình tự trước sau.
Có nhiều cách sắp xếp các dàn ý khác nhau tùy thuộc vào từng sự việc, từng
cách thức tường thuật. Dưới đây là dàn ý chung.
-Phần mở bài
Giới thiệu thời gian địa điểm, đối tượng và nội dung định thuật.
-Thân bài
Có thể trình bày theo thời gian, không gian hoặc kết hợp lẫn nhau.
+ Theo thời gian:
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Nó được lưu ý đến tính thời điểm của sự việc. Vì các mốc thời gian giúp cho
người đọc đễ dàng nhận biết chính xác và đánh giá đúng hơn về sự việc tường thuật.
Có thể trình bày theo một trong những cách sau:
Theo quan hệ phân chia thời gian thông thường: Ví dụ: Sáng – trưa - chiều tối, mặt trời mọc - mặt trời đứng bóng - mặt trời lặn.
Cách chia này tạo sự cảm nhận về tính quá trình, hoàn chỉnh của sự việc
trong nhận thức của người đọc.
Theo thời điểm có những diễn biến quan trọng: Đây là cách trình bày bám
vào thời điểm diễn ra sự việc quan trọng, chủ yếu nhất để trình bày. Cách này giúp
cho người đọc hình dung được cụ thể đầy đủ diễn biến.
Theo trình tự diễn biến của sự việc: Đó là tính liên tục của các hành dộng kế
tiếp nhau, sự việc nào diễn ra trước nói trước, sự việc nào diễn ra sau nói sau.
Không coi trọng việc dó quan trọng hay không quan trọng.
+ Theo không gian:
Cách trình bày này thường được dùng khi tường thuật một hoặc nhiều sự việc
diễn ra trên một địa bàn rộng, nghĩa là sự việc cần thuật lại gắn hai hoặc nhiều điểm
không gian. Ta có thể trình bày theo một trong những cách sau:
Theo quan hệ không gain thông thường: Là cách trình bày từ ngoài vào
trong, từ xa đến gần, trước mặt rồi sau lưng, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải
hoặc ngược lại.
Theo những điểm không gian diễn ra những sự việc quan trọng: Đó là những
điểm không gian nào xảy ra những sự việc chủ yếu được trình bày trước và ngược
lại điểm không gian nào xảy ra thứ yếu trình bày sau.
Theo sự kết hợp giữa thời gian và không gian: Trong khi tường thuật, thời
gian và không gian thường quyện vào nhau ít khi tách biệt. Việc tách biệt nó chỉ
mang tính chất tương đối, bởi lẽ trong văn bản tường thuật, sự việc bao giờ cũng xảy
ra trong một không gian và thời gian nhất định. Cho nên việc kết hợp này giúp cho
người viết trình bày bài văn của mình sinh động và linh hoạt hơn.
-Kết bài:
Nêu cảm nghĩ và những liên tường khác từ sự việc đã tường thuật.
4.4.3.Luyện viết văn tường thuật
Trên cơ sở của dàn ý, khi viết cần chú ý.
- Sự việc trong tường thuật bao giờ cũng cần thuật lại có đầu, có đuôi, không
được bỏ dở nửa chừng. (Tính trọn vẹn)
- Văn tường thuật mà chúng ta đang đề cập là tường thuật mang tính văn học.
Cho nên lời lẽ cũng đòi hỏi phải sinh động, hấp dẫn để người đọc nghe như chính
mình đang được chứng kiến tận mắt những sự kiện, biến cố đó. Nếu lời văn khô
khan thì văn bản sẽ trở thành một bản tin, một bản công bố tin tức, sự kiện, biến cố
nặng về thông báo trí tuệ mà thôi.
- Loại câu được sử dụng nhiều là loại câu có thành phần trạng ngữ chỉ thời
gian và nơi chốn, đặc biệt là hệ thống động từ chỉ hoạt động được sử dụng nhiều.
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Nhờ đó mà văn bản bao giờ cũng sôi động, hấp dẫn mang nhiều hơi thở của cuộc
sống thực.
- Loại đoạn văn được sử dụng chủ yếu là đoạn văn được chia theo thời gian
hoặc không gian. Ứng với mỗi thời điểm, địa điểm là một đoạn văn.
4.5.Luyện kỹ năng viết đơn từ, biên bản, báo cáo
Trong hoạt động giao tiếp hàng ngày, chúng ta thường gặp các loại văn bản
như: Nghị quyết, quyết định, chỉ thị, thông báo, biên bản…nó được xếp vào phong
cách văn bản hành chính, phục vụ cho sự giao dịch giữa các tổ chức xã hội, cơ quan
nhà nước, giữa cá nhân với cơ quan…nhằm duy trì sự phát triển các mặt hoạt động
của xã hội. Trong đó đơn từ, biên bản, báo cáo là những văn bản thông dụng và
được đưa vào giảng dạy trong nhà trường.
4.5.1. Luyện viết đơn từ
4.5.1.1.Đơn từ
Là loại văn bản của cá nhân (hoặc tập thể) gởi đến một cá nhân hoặc tập thể,
một cơ quan tổ chức có trách nhiệm và quyền hạn, nhằm trình trình bày một nguyện
vọng, một yêu cầu hoặc khiếu nại một sự việc nào đó.
Có hai loại đơn từ.
- Loại có mẫu quy định: Được in sẵn để người viết điền vào chỗ trống hoặc
viết theo mẫu đã quy định. Ví dụ đơn xin cắt hộ khẩu, đơn dự thi…
- Loại không có mẫu quy định: Do người làm đơn tự viết để trình bày một
nguyện vọng, một yêu cầu nào đó. Nó tùy thuộc vào cách viết của từng người. Ví dụ
đơn xin phép, đơn xin nghỉ học, đơn tố cáo…
4.5.1.2.Viết đơn từ có mẫu quy định
Khi đã có mẫu, nếu được in sẵn, người viết chỉ cần điền nội dung thích hợp
vào chỗ trống trong mẫu và làm đúng, đủ những thủ tục như mẫu đã yêu cầu. Với
những đơn không in sẵn nhưng có mẫu thì cách làm cũng tương tự như đã có mẫu in
sẵn và những câu chữ trong mẫu phải được giữ nguyên, người viết không tự tiện
thay đổi.
4.5.1.3.Viết đơn từ không có mẫu
Cần đảm bảo yêu cầu chung nhất của một lá đơn, mặc dù loại này có tính
chất tự do về nội dung lẫn hình thức. Bố cục gồm 3 phần sau:
-Phần mở đầu
+ Tiêu ngữ (Quốc hiệu)
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
+Tên lá đơn.
+ Nơi nhận đơn hoặc người nhận đơn (đơn gởi cho ai)
Ví dụ: Kính gởi: - BGH trường
- Ông, bà……
- Phần triển khai
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+ Tự giới thiệu:
Người viết đơn phải giới thiệu họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, chỗ ở, trình độ
văn hóa….Tùy từng loại đơn, phần này có thể ghi chi tiết hay sơ lược sao cho phù
hợp.
+ Nêu rõ lý do làm đơn.
+Trình bày nguyện vọng yêu cầu
Đây là phần chủ yếu, vì vậy phải viết cụ thể, rõ ràng, nghiêm túc, cần chân
thực, không thêm bớt các chi tiết, các sự kiện. Vì nó sẽ làm cho người có trách
nhiệm khó giải quyết.
- Phần kết thúc
+ Lời hứa hẹn, cảm ơn, cam đoan (nếu có)
+ Ngày tháng năm viết đơn, (Có thể ghi cả địa điểm viết)
+ Kí tên (ghi rõ họ tên dưới chữ kí), không được kí thay.
+ Phần ghi chú. (Nếu có: những giấy tờ đính kèm theo) viết ở phía góc
trái lá đơn.
4.5.1.5.Yêu cầu đối với một đơn từ
-Hình thức đơn phải sáng sủa, sạch sẽ, đúng thể thức, đơn viết tay chữ viết
phải rõ ràng, ngay ngắn, đúng chính tả và quy tắc viết hoa, dùng mực cùng một màu
(không viết mực đỏ), không được viết tắt, tẩy xóa.
-Ngôn ngữ trong lá đơn thể hiện rõ tính khuôn mẫu, tính ngắn gọn. Phần đầu
và phần cuối, người viết thường diễn đạt theo những khuôn từ ngữ và khuôn câu
thông dụng, khi cần thay đổi chút ít. Chẳng hạn, phần đầu thường viết: Tôi tên là,
kính mong…giải quyết cho một việc như sau…, phần cuối: kính mong giải quyết cho
nguyện vọng…Phần chính trong lá đơn phải viết cụ thể rõ ràng, ngắn gọn, tránh viết
dài dòng, câu văn mạch lạc trong sáng, lời lẽ trình bày trong đơn phải nghiêm túc,
không cần văn hoa, bóng bẩy mà cũng không nên quá nôm na, cộc lốc.
4.5.2.Luyện viết biên bản
4.5.2.1.Biên bản
Là văn bản ghi chép trung thực, tại chỗ những sự việc, những diễn biến nào
đó đã hoặc đang xảy ra với tất cả những chi tiết…một cách đầy đủ, chính xác khách
quan để làm bằng chứng cho việc đánh giá hoặc xem xét về sau. (ví dụ: biên bản hội
nghị, biên bản cuộc họp, biên bản bàn giao…)
4.5.2.2.Các loại biên bản
- Biên bản hội nghi, hội họp: Ghi chép lại tiến trình mọi chi tiết cần thiết về
nội dung diễn biến và kết quả của hội nghị.
- Biên bản có tính chất hành chính: Ghi chép cách tiến hành một công việc
theo thủ tục, thể thức hành chính. Ví dụ: biên bản bầu cử, bàn giao công tác, bàn
giao tài sản, thi đua…
- Biên bản có tính chất pháp luật: Ghi lại một vụ, việc một vấn đề có liên
quan đến pháp luật. Ví dụ: biên bản hỏi cung, biên bản tai nạn giao thông, mất
cắp…
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Trong nhiều trường hợp, biên bản thường có mẫu quy định sẵn, người lập
biên bản chỉ cần điền những chi tiết cụ thể, cần thiết vào chỗ trống. (biên bản có tính
chất hành chính và pháp luật). Biên bản hội nghị không có mẫu in sẵn, song những
phần mục cũng được ấn định theo thể thức chung.
4.5.2.3.Bố cục của biên bản
Thường theo một kết cấu nhất định. Sau đây là mẫu kết cấu của một biên bản
hội nghị là dạng thường dùng nhất, nó gồm 3 phần.
-Phần đầu: (ghi thủ tục hội nghị)
+ Quốc hiệu:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

+Tên biên bản: BIÊN BẢN HỘI NGHỊ…
Ví dụ: Hội nghị công nhân viên chức năm…
+ Thời gian, địa điểm.
Ví dụ: Khai mạc lúc… giờ, ngày, tháng, năm.
+ Thành phần tham dự: Số người có mặt, vắng mặt, khách mời.
+ Chủ trì, thư ký (nếu là hội nghị, hội họp)
-Phần nội dung
Phần này ghi chép theo tiến trình tất cả mọi diễn biến, những vấn đề, những
nội dung trao đổi thảo luận. Có hai cách ghi:
+ Đối với các loại biên bản như bàn giao, kiểm tra, các cuộc họp quan trọng,
cần ghi chép chi tiết, đầy dủ mọi biểu hiện liên quan đến sự kiện (Nếu là cuộc họp
ghi đầy đúng nguyên văn lời nói của các nhân vật tham dự)
+ Đối với các biên bản như: thảo luận, hội thảo (đã có văn bản lưu trữ) thì chỉ
ghi tóm tắt, tổng hợp những chi tiết, những tình huống quan trọng, có thể lược bỏ
những chi tiết, tình tiết phụ miễn sao phản ánh trung thực sự kiện.
- Phần cuối
+ Ghi thời gian kết thúc.
+ Nếu biên bản được đọc thông qua những người tham dự thì ghi rõ ràng.
“Biên bản này được đọc trước cuộc họp và được toàn thể cuộc họp thông qua”
+ Chữ ký xác nhận biên bản. (Chữ ký của chủ trì và thư ký)
4.5.2.4.Yêu cầu đối với một biên bản
- Biên bản cần phải ghi lại được một cách trung thực, chính xác đầy đủ
những chi tiết để làm chỗ dựa cho việc xem xét, đánh giá, quyết định về sau.
- Lời văn rõ ràng minh bạch, không miêu tả dài dòng hoặc xen vào những
cảm tưởng và lời bình chủ quan, từ ngữ phải chính xác, một nghĩa, không mơ hồ.
Tránh ghi ý này lẫn ý kia làm cho người đọc biên bản có thể không hiểu, hoặc hiểu
sai, lạc ý biên bản.
- Về nguyên tắc ghi biên bản là ghi ý. Tuy nhiên người ghi biên bản cần phân
loại khi tiếp nhận các thông tin. Nếu là thông tin để biết thì chỉ cần ghi ý chính; nếu
là thông tin để biết và để thực hiện thì phải ghi đầy đủ không bỏ sót ý nào. Trường
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hợp người phát biểu ý kiến yêu cầu ghi nguyên văn thì người ghi biên bản có thể sử
dụng hình thức dẫn lời nói trực tiếp.
- Cần tập trung lắng nghe và có trí nhớ tốt, vận dụng kỹ thuật ghi chép nhanh.
Có thể sử dụng các cách biến đổi câu trong tiếng Việt để có thể lựa chọn cấu trúc
câu ngắn nhất mà vẫn đảm bảo thông tin một cách đầy đủ và chính xác.
4.5.3.Luyện viết báo cáo
4.5.3.1.Báo cáo
Là văn bản dùng để phản ánh tình hình, sự việc, vụ việc, quá trình hoạt động
của cơ quan, đơn vị, cá nhân trong khoảng một thời gian cụ thể, giúp cho việc đánh
giá tình hình thực tế trong quản lý, lãnh đạo và đề xuất những chủ trương mới cho
thích hợp. (Tài liệu soạn thảo Văn bản…tr 100 - PGS.TS Đồng Thị Thanh Phương.
NXB Thống Kê, 2009)
4.5.3.2.Các loại báo cáo
- Phân chia theo thời gian: báo cáo thường kỳ, báo cáo đột xuất.
- Phân chia theo nội dung: báo cáo công tác, báo cáo khoa học, báo cáo chính
trị.
- Phân chia tính chất mức độ của công việc được báo cáo: báo cáo sơ kết, báo
cáo tổng kết, báo cáo tình hình triển khai công việc…
4.5.3.3.Bố cục của báo cáo
Nếu báo cáo được viết theo mẫu quy định thì người soạn thảo chỉ cần thu
thập dữ liệu rồi điền vào chỗ quy định. Nếu báo cáo không có mẫu thì phải tiến hành
các bước sau:
- Bước chuẩn bị:
+Xác định mục đích báo cáo theo yêu cầu cầu cấp trên hoặc do tính chất của
công việc đang thực hiện quyết định.
+Thu thập dữ liệu cần báo cáo.
+Sắp xếp, tổng hợp các dữ liệu theo một trật tự nhất định để đưa vào báo cáo.
+Dự kiến đánh giá tình hình, rút kinh nghiệm, đề xuất ý kiến lên cấp trên.
- Bước viết báo cáo:
+Báo cáo sơ kết: Kiểm điểm việc đã làm được, chưa làm được, ưu, khuyết
điểm, nguyên nhân, những biện pháp cần có để tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ
còn lại.
+Báo cáo tổng kết: Yêu cầu cũng như báo cáo sơ kết, nhưng chi tiết hơn, cụ
thể hơn, tổng hợp toàn bộ sự việc, nhiệm vụ đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành.
Trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho công việc sắp tới.
- Bố cục báo cáo:
+Phần đầu
Ghi Quốc hiệu.
Địa danh, ngày tháng năm .
Tên báo cáo.
Phía góc trái ghi: Tên tổ chức hoặc cơ quan viết báo cáo, số báo cáo.
+Nội dung
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Mô tả tình hình, thực trạng.
Phân tích đánh giá tình hình và các kết quả đã đạt được, từ đó rút ra các ưu,
khuyết điểm, những vấn đề cần tiếp tục giải quyết.
Phương hướng, giải pháp, kiến nghị.
+Phần cuối:
Chữ ký, họ tên, chức vụ của người viết báo cáo và đóng dấu.
Ghi các bản phụ lục kèm theo. (nếu có)
4.5.3.4.Yêu cầu đối với một báo cáo
- Phải phản ánh trung thực, chính xác, nêu đúng bản chất của sự việc, không
phóng đại tô vẽ thêm cho thành tích.
- Phải có số liệu dẫn chứng cụ thể, không nên nêu hời hợt, đại khái, chung
chung như: về cơ bản hoàn thành, nhìn chung là tốt, đã tiến lên một bước, đã có tiến
bộ. nhìn chung…
- Phái nêu có trọng tâm, trọng điểm, tránh nêu những việc không cần phải
báo cáo. Tuy vậy cũng cần tránh tình trạng báo cáo sơ lược, đại khái.
- Báo cáo phải kịp thời và đúng nơi cần gởi. Nhờ vậy mới phát huy tác dụng
và hiệu quả của báo cáo và từ đó góp phần thúc đẩy mọi công việc diễn ra hàng
ngày tốt hơn.
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Câu hỏi bài tập
1. Anh (chị) hãy thay mặt tập thể sinh viên của lớp trong Ký túc xá viết đơn
trình bày nguyện vọng và yêu cầu của mình để khoa giải quyết.
2. Anh (chị) hãy thay mặt lớp viết báo cáo tổng kết hoạt động của lớp mình
trong năm học để báo cáo với lãnh đạo khoa.
3. Tả một con vật mà em yêu thích (con chó). Với đề bài trên anh, chị hãy
viết hai đoạn mở bài, hai đoạn kết bài theo các cách khác nhau.
4. Kể lại bằng văn xuôi câu chuyện “Con cáo và tổ ong” trong bài thơ sau
đây của Bác Hồ. ( tài liệu 2- tr 158)
CON CÁO VÀ TỔ ONG
Tổ ong lủng lẳng trên cành,
Trong đầy mật nhộng, ngon lành lắm thay!
Cáo già nhè nhẹ lên cây,
Định rằng lấy được ăn ngay cho giòn.
Ong thấy cáo muốn cướp con,
Kéo nhau xúm lại vây tròn cáo ta.
Châm đầu, châm mắt cáo già,
Cáo già đau quá phải sa xuống rồi.
Ong kia yêu giống yêu nòi,
Đồng tâm hiệp lực đuổi loài cáo đi.
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Chương 5
RÈN KỸ NĂNG NGHE - NÓI
5.1.Mục đích - yêu cầu rèn kỹ năng nghe-nói. Một số hình thức nghe nói
5.1.1.Mục đích - yêu cầu của việc rèn kỹ năng nghe - nói:
Sống trong xã hội con người luôn luôn có nhu cầu phải giao tiếp. Giao tiếp
chính là hoạt động trao đổi thông tin, hay truyền đạt những nhận thức, tư tưởng ,
tình cảm…giữa người này với người khác, không phải chỉ bằng ngôn ngữ mà bằng
nhiều phương tiện khác nhau.
Người ta có thể dùng cử chỉ, điệu bộ (điệu múa, kịch câm, gật đầu, vẩy tay,
nheo mắt…) dùng cờ, dùng còi (trong tín hiệu giao thông..), có thể dùng âm thanh
(nhạc không lời, tiếng kẻng, tiếng trống…), thậm chí có thể dùng cả ánh mắt để giao
tiếp, trò chuyện với nhau.
Tuy nhiên, việc thông tin cho nhau bằng những phương tiện trên thường có
hiệu quả không cao, thậm chí hiểu không chính xác hoặc hiểu ngược ý định của
nhau.
Chỉ có việc giao tiếp bằng ngôn ngữ mới giúp cho việc trao đổi thông tin,
những suy nghĩ mới diễn ra một cách thuận lợi và đem lại hiệu quả cao. Bởi vì ngôn
ngữ chính là phương tiện đã được dùng trong giao tiếp xã hội ngay từ khi mới hình
thành con người và xã hội loài người. Hơn nữa, ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp
có tính phổ biến rộng khắp ở mọi nơi, mọi lứa tuổi, nghề nghiệp.
Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp có hiệu quả. Nó giúp cho người trao đổi
những nhận thức, tư tưởng, tình cảm, sâu sắc tinh tế. Có thể nói, không có nội dung
nào mà ngôn ngữ không truyền đạt được, ngay cả những sắc thái tình cảm sâu kín
nhất của con người, trong khi đó các phương tiện giao tiếp khác có hạn chế hơn.
Giao tiếp bằng ngôn ngữ là một nhu cầu tất yếu của xã hội loài người, và
được thể hiện ở hai hình thức:
- Giao tiếp bằng lời nói. (trong đó có người nghe và người nói)
- Giao tiếp bằng chữ viết. (trong đó có người viết và người đọc)
Dù giao tiếp ở hình thức nào cũng gồm hai mặt: phân tích và sản sinh. Khi
viết mặt phân tích là đọc văn bản, mặt sản sinh là viết, khi nói mặt sản sinh là nói,
mặt phân tích là nghe.
Nghe - nói - đọc - viết là những hoạt động không thể thiếu trong đời sống
hàng ngày. Nếu chúng ta chỉ biết nói mà không biết nghe, biết viết mà không biết
đọc thì việc giao tiếp khó có thể đạt kết quả tốt.
Trong hai hình thức trên, thì giao tiếp bằng lời nói có trước từ khi xã hội loài
người xuất hiện và là hình thức giao tiếp chủ yếu, thường xuyên của con người (theo
thống kê trong giao tiếp bằng ngôn ngữ thì 2/3 là giao tiếp bằng miệng).
- Cùng với năm tháng năng lực giao tiếp bằng lời nói ở mỗi người được hoàn
thiện và phát triển dần, để có thể nghe và hiểu đầy đủ lời nói của người khác và nói
được những lời nói đúng, biểu lộ được những ý nghĩ, tình cảm, thái độ của mình
trong những tình huống giao tiếp khác nhau.
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-Trong một xã hội văn minh, giao tiếp bằng lời nói không chỉ bó hẹp trong
quan hệ gia đình, làng xóm mà còn thực hiện trong các cuộc hội họp, hội
thảo…Trong xã hội có nhiều ngành nghề có yêu cầu cao ở con người về năng lực
giao tiếp bằng lời nói như các nhà ngoại giao, luật sư, nhà báo, dẫn chương trình,
nhà giáo…
-Trong kho tàng thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt đã có rất nhiều câu nói về việc
giao tiếp bằng lời nói như:
- Học ăn, học nói, học gói, học mở.
(nhấn mạnh tầm quan trọng của học nói)
- Ăn có nhai, nói có nghĩ.
(ý khuyên hãy suy nghĩ trước khi nói)
- Ông nói gà bà nói vịt
- Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
(ý khuyên hãy biết lựa chọn lời nói cho phù hợp với đối tượng nghe)
- Biết thì thưa thốt
Không biết thì dựa cột mà nghe.
- Rượu nhạt uống lắm cũng say
Người khôn nói lắm, dẫu hay cũng nhàm
- Miếng ngon nhớ lâu, lời đau nhớ đời.
- Ăn khi đói, nói khi say.
- Nói ngọt lọt đến xương.
- Kim vàng ai nỡ uống câu
Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời
- Lời chào cao hơn mâm cỗ.
- Ăn ốc nói mò.
- Uốn lưỡi ba lần trước khi nói.
- Lời nói gói vàng.
- Chẳng được miếng thịt, miếng xôi
Cũng được lời nói cho nguôi tấm lòng
Tham khảo thêm:
“Đầu lưỡi tuy mềm nhưng có thể làm tổn thương người khác” (Franklin)
“Hãy trân trọng lời khuyên can, đừng yêu mến lời tâng nịnh” (Ngạn ngữ Nga)
“Suy nghĩ về điều mình sắp nói thì tốt hơn là ân hận về điều mình đã nói” (Mxoađi)
“Đừng ăn thỏa đói, đừng nói thỏa giận” (Ngạn ngữ Lào)
“Lời thành thật thì thường không được đẹp.Còn lời đẹp thì không bao giờ thành
thật” (Trung Quốc)
- Những người đóng góp thẳng thắn ta hãy cảm ơn họ, những người khen thì hãy coi
chừng.
“Đừng cho phép lưỡi của bạn vượt quá ý nghĩ của bạn”
“Phải dùng lời nói như dùng vàng” (ngạn ngữ phương Đông)
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- Lời nói nhã nhặn ôn tồn là lời nói có sức mạnh mãnh liệt nhất. (Glodon)
- Để nói dễ hiểu hãy nói chân thành và để nói chân thành, hãy nói như bạn nghĩ.
(Tônxtôi)
- Đừng bao giờ khuyên răn ai giữa đám đông. (Tục ngữ Ả rập)
- Trong đạo Phật có “Khẩu nghiệp”.
- Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra.
- Khổng Tử: “Trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành” nghĩa là lời nói thẳng thường khó
nghe nhưng có lợi cho hành động.
- Sách gia ngữ cũng viết: “Thuốc hay đắng miệng, dã được tật. Nói thật trái tai
nhưng có lợi cho việc làm”
Về phía người nói phải xác định rõ mục tiêu, nói vì lẽ gì? Vì xây dựng hay vì
thỏa nỗi ấm ức, bởi lẽ vì cái tốt, cái xây dựng thì nói thẳng mới có hiệu quả. Mặt
khác ta cũng hiểu tâm lý con người là hay tự ái, thích khen ngợi, sợ chê bai, thích
ngọt ngào, hay sĩ diện. Bởi vậy người nói phải đúng lúc, đúng chỗ, đúng việc. Sách
Luận ngữ khẳng định “Lúc đáng nói mới nói thì người nghe không chán”. Lời nói
mà giản dị, vừa phải thì ta ít khi hối hận, người nghe ít khi oán hận. Trên hết vẫn là
cái tâm, cái tình, nếu xuất phát từ cái tâm trong sáng, thì cái tình chân thật, thì lời
nói thẳng vô cùng hiệu quả.
Hoặc chê bai những kẻ ăn nói vụng về như:
- Ăn không nên đọi, nói không nên lời
- Dây cà ra dây muống
- Lúng búng như ngậm hạt thị
Rõ ràng ông cha chúng ta, rất chú ý giáo dục con cháu trong việc sử dụng lời
nói. Bởi vì lời nói là công cụ để ứng xử giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Trong
nhà trường việc rèn kỹ năng nghe - nói nhằm những mục đích yêu cầu sau:
- Đối với giáo viên:
+ Dạy học cũng là một nghề đòi hỏi phải có kỹ năng nghe và nói, phải có tính
chuẩn mực trong ngôn ngữ giao tiếp. Hàng ngày phải giảng bài, tiếp xúc với học
sinh, đồng nghiệp. Với những đối tượng khác nhau như vậy, không phải lúc nào
giáo viên cũng có cách nói giống nhau mà phải có sự điều chỉnh linh hoạt để người
nghe dễ tiếp thu. Phải biết cách nghe, cách nói thì mới hoàn thành nhiệm vụ dạy
học.
+ Khi lên lớp phải biết nghe để hiểu, để đánh giá đúng trình độ học tập và
đạo đức của học sinh. Giáo viên phải biết cách nói để truyền đạt được nội dung bài
học. Hiệu quả của việc dạy học, một mặt nó phụ thuộc vào trình độ học vấn và
phương pháp của giáo viên, mặt khác nó còn phụ thuộc vào năng lực giao tiếp bằng
lời nói.
+ Những buổi họp phụ huynh, phải biết nghe để nắm được tình hình học tập,
hoàn cảnh gia đình của mỗi học sinh, qua đó cũng trình bày được cho phụ huynh về
kết quả học tập, những ý kiến của mình đối với học sinh.
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+ Những buổi họp tổ, họp nhóm chuyên môn, ta phải biết nghe những ý kiến
của đồng nghiệp, đồng thời phải biết trình bày những ý kiến của mình một cách
mạch lạc, rõ ràng.
+ Hoạt động nghe - nói của giáo viên không chỉ là hoạt động giao tiếp đơn
thuần mà còn là một năng lực nghiệp vụ phải có đối với nghề dạy học trong nhà
trường và để ứng xử, giao tiếp ngoài xã hội.
Có những người tốt nghiệp trung cấp, đại học nhưng hễ nói là ấp a ấp úng,
tim đập mạnh, chân run, lưỡi cứng…bao nhiêu điều định trình bày quên hết, không
sao nói thành lời gãy gọn. Như vậy Người có trình độ học thức là cần, nhưng chưa
đủ điều kiện để nói tốt. Muốn nghe - nói tốt cần phải “biết ăn biết nói”, phải có “kỹ
thuật” nghe - nói, phải trau dồi rèn luyện thường xuyên lời nói của mình.
Việc rèn kỹ năng nghe - nói đối với sinh viên không chỉ là hoạt động xã hội,
hoạt động giao tiếp đơn thuần mà đó còn là một yêu cầu, một nội dung học tập
mang tính chất nghiệp vụ đòi hỏi phải có sự rèn luyện nghiêm túc và có ý thức. Biết
nghe, biết nói là một phẩm chất không thể thiếu của giáo viên.
- Đối với học sinh
Môn tiếng Việt dạy trong trường tiểu học nhằm trang bị cho học sinh một
công cụ giao tiếp, phát triển tư duy và tạo cơ sở cho việc học tập các môn học khác.
Trong bốn kỹ năng nghe - nói - đọc - viết, chúng ta không thể coi trọng kỹ năng này
hoặc coi nhẹ kỹ năng khác. Một học sinh có khả năng nói tốt thì việc tiếp thu các
môn học khác cũng tốt hơn, tư duy phát triển nhanh hơn và dẫn đến kỹ năng đọcviết cũng tốt hơn.
Việc rèn kỹ năng nghe - nói không chỉ bó hẹp trong phạm vi môn tiếng Việt
mà còn ở tất cả các môn học khác, các hoạt động trong nhà trường.
Ví dụ: Các phân môn có nhiệm vụ rèn luyện các kỹ năng sau:
- Tập đọc: kỹ năng đọc, nghe, nói.
- Kể chuyện: kỹ năng nói, nghe, đọc.
- Tập viết: kỹ năng nghe.
- Luyện từ và câu: nói, viết, đọc.
- Tập làm văn: nghe, nói, đọc, viết.
5.1.2. Một số hình thức nghe-nói
Giao tiếp bằng lời nói được xảy ra trong những hoàn cảnh giao tiếp cụ thể và
với số lượng nhân vật giao tiếp khác nhau. Căn cứ vào đặc điểm trên, có thể phân
chia hoạt động giao tiếp bằng lời nói thành hai hình thức khác nhau: đơn thoại và
hội thoại, trong đó hội thoại là hình thức diễn ra thường xuyên và phổ biến nhất của
hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ.
Trong hoạt động giao tiếp người ta thường kể đến các nhân tố sau:
- Nhân vật giao tiếp: Là người trực tiếp tham gia vào hoạt động giao tiếp.
- Nội dung giao tiếp: Là những sự vật, hiện tượng, tâm trạng, tình cảm…
được nói tới và được thể hiện trong lời nói.
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- Hoàn cảnh giao tiếp: Là hoàn cảnh thời gian, không gian, tình huống đặc
điểm xã hội mà cuộc hội thoại diễn ra. (trong cuộc sống con người các cuộc hội
thoại diễn ra rất đa dạng với những hoàn cảnh khác nhau)
- Công cụ giao tiếp: Là ngôn ngữ mà các nhân vật giao tiếp sử dụng. Bên
cạnh còn được chi phối bởi các yếu tố kèm lời và các yếu tố phi lời.
- Diễn ngôn Là sản phẩm lời nói được tạo ra do một hành động giao tiếp nào
đó. (còn được gọi là ngôn bản), các yếu tố kèm lời và các yếu tố phi lời cũng thuộc
về hình thức diễn ngôn.
5.1.2.1. Đơn thoại (Còn gọi là độc thoại)
Là hình thức nói cho một hoặc vài người nghe mà không có sự chuyển đổi
vai giữa người nói và người nghe.
Ví dụ: Hiệu trưởng đọc bản báo cáo tổng kết. Học sinh phát biểu ý kiến trong
cuộc họp.
Hoạt động giao tiếp trong đơn thoại là hoạt động một chiều từ A đến B, tức là
A luôn luôn là người nói và B luôn luôn là người nghe. Khi B có lời đáp lại thì cuộc
đơn thoại nói trên trở thành hội thoại.
5.1.2.2.Hội thoại (Còn gọi đối thoại, đàm thoại)
Là dạng nói thường được sử dụng trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày
của con người, được tiến hành giữa hai hay nhiều người nói với nhau trong đó có sự
chuyển đổi vai giữa người nói và người nghe.
Ví dụ: Nói chuyện qua điện thoại, thảo luận, tọa đàm.
Hoạt động giao tiếp trong hội thoại là hoạt động hai chiều luân phiên nhau
giữa các nhân vật giao tiếp.
Vận động giao tiếp của ngôn ngữ trong hội thoại gồm ba vận động sau:
- Vận động trao lời: Khi một người nào đó nói ra, hướng tới người nghe đang
ở trước mắt ta gọi đó là vận động trao lời.
Ví dụ: - Xin lỗi chị, cho tôi hỏi, bây giờ là mấy giờ rồi?
- Tám giờ mười lăm.
- Vận động đáp lời: Cuộc thoại chỉ trở thành hội thoại khi có sự đáp lời của
người nghe.
Vận động trao lời và đáp lời chủ yếu bằng lời nói, đồng thời cũng được bổ
sung bằng những yếu tố kèm ngôn ngữ như cử chỉ, nét mặt, điệu bộ, im lặng, nụ
cười, bắt tay, …
Trong hội thoại những phát ngôn của người nói mở đầu thường mang tính
chất tác động, kích thích nhiều khi được coi là phát ngôn định hướng. Vận động trao
lời và vận động đáp lời là sự vận động cơ bản của hội thoại và giữa chúng phải có sự
phối hợp nhịp nhàng: Lời trao có lịch sự, có văn hóa thì lời đáp cũng phải cởi mở,
nhiệt tình. Nếu một trong hai vận động đó trục trặc thiếu hòa hợp, không chặt chẽ
thì đó là dấu hiệu tan vỡ trong mối quan hệ giữa các đối tượng tham gia hội thoại.
- Vận động tương tác: Trong hội thoại, các nhân vật giao tiếp ảnh hưởng với
nhau, tác động lẫn nhau. Đó là vận động tương tác.
Ví dụ: Trong bóng đá, trong khiêu vũ.
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Trong hội thoại, vận động tương tác thể hiện ở quy tắc luân phiên lượt lời,
quy tắc cộng tác, quy tắc liên kết hội thoại (liên kết nội dung, đề tài), quy tắc tôn
trọng thể diện và quy tắc khiêm tốn. Năm nguyên tác trên là những quy tắc chính
của hội thoại, chúng ta cần phải tôn trọng những quy tác này, người nào vi phạm
hoặc chưa nắm vững các quy tắc trên thì người đó chưa nắm được tính văn hóa
trong giao tiếp.
5.2.Luyện kỹ năng nghe
5.2.1.Các hình thức nghe
Nghe trong hội thoại và nghe trong đơn thoại, bên cạnh có những điểm tương
đồng (phụ thuộc vào chất lượng âm thanh, độ chú ý hay phân tán của người nghe)
thì trong hội thoại và đơn thoại còn có những sự khác biệt sau.
5.2.1.1. Nghe trong hội thoại
- Hoạt động nghe diễn ra với sự hiện diện trực tiếp của những người tham
gia. Sự vắng mặt của người hội thoại (điện thoại) là trường hợp đặc biệt.
- Sự chuyển đổi vai từ nghe sang nói và ngược lại, diễn ra thường xuyên.
Thời gian dành cho một vai (nghe - nói) không kéo dài quá lâu.
- Nội dung của hội thoại có thể được quy định trước nhưng thường được xác
lập và điều chỉnh trong qúa trình nghe - nói. Người nghe cũng chính là người trực
tiếp tham gia điều chỉnh, xác lập nội dung của quá trình giao tiếp. Nội dung này
luôn được thay đổi và đa dạng.
- Nghe trong hội thoại thường không cần ghi chép. Vì người nghe cũng là
người xác lập nội dung giao tiếp. Tùy nội dung, mục đích mà người nghe có thể ghi
tóm tắt nội dung, việc ghi chép hay không là điều không bắt buộc.
5.2.1.2.Nghe trong đơn thoại
- Là hoạt động nghe thường gặp trên lớp, hoặc những nơi công cộng. Nó
không có sự chuyển đổi vai, thời gian bao giờ cũng dài hơn.
- Nội dung do người nói quy định. Người nghe không tham dự trực tiếp vào
việc xác lập nội dung nói. Tuy nhiên người nghe có thể gián tiếp điều chỉnh nội
dung thông qua thái độ của mình (lời đề nghị, sự chú ý, cử chỉ…) để yêu cầu người
nói thay đổi đề tài hoặc cách nói.
- Người nghe thường ghi chép lại điều người nói trình bày. Mức độ ghi chép
(sơ lược, chi tiết) tùy thuộc ở sự quan tâm của người nghe với nội dung.
5.2.2.Những điều kiện để nghe có hiệu quả
- Cần xác định mục đích nghe. Mục đích càng rõ ràng bao nhiêu thì hiệu quả
của việc nghe càng cao bấy nhiêu. Nếu không có mục đích rõ ràng, thì người nghe
không thể duy trì sự chú ý của mình.
- Cần có hứng thú với nội dung nghe. Đây là một trong những yếu tố cơ bản
để giúp người nghe có khả năng duy trì sự chú ý của mình, theo dõi ghi chép những
vấn đề mà người nói trình bày.
- Cần có những hiểu biết nhất định (tối thiểu) về nội dung trình bày. Kiến
thức của người nghe càng rộng thì việc nghe càng đạt hiệu quả. Điều này giải thích
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vì sao cùng nghe một người nói, mà người này hiểu sâu sắc, toàn diện hơn người
khác.
- Cần có trí nhớ tốt. Nó giúp cho việc lưu giữ nội dung đầy đủ, giúp cho việc
ghi chép tránh được sai sót.
- Cần có hoàn cảnh nghe thuận lợi. Được hiểu là điều kiện khách quan, chủ
quan về thời gian, không gian, tiếng ồn, sức khỏe của người nghe…Hoàn cảnh có
tác động không nhỏ tới kết quả của việc lĩnh hội nội dung.
5.2.3.Cách nghe
- Đối với loại đề tài, loại bài, mỗi loại lời nói, kiểu nói đều cần có cách nghe
thích hợp để nắm được những vấn đề cốt lõi nhất, không sa vào những chi tiết phụ,
tránh loại nào cũng được nghe như nhau, chẳng hạn loại bài giảng khoa học thì nội
dung cần nắm là các luận đề, luận điểm, loại kể chuyện, tường thuật thì cần nắm các
sự kiện, diễn biến gắn với các yếu tố không gian và thời gian cụ thể, loại tin tức thì
nắm các biến cố, sự kiện.
- Người nghe còn nắm được cách dẫn dắt, cách lập luận, trình bày vấn đề, các
đích mà người nói hướng tới và cả những thông tin bề sâu (hàm ẩn) của bài nói đó
nữa. lúc đó có thể nói người nghe đã hiểu chính xác, đầy đủ và sâu cắc nội dung lời
nói.
- Trong khi nghe cần phải ghi chép, vì khi cần sử dụng người nghe khó có thể
nhớ lại hết những điều được nghe. Có hai cách ghi:
+ Vừa nghe vừa ghi: Có ưu điểm là ghi lại gần như trung thành lời người nói
nhưng thường bị sót nhiều ý vì ghi không kịp với tốc độ người nói.
+ Nghe xong một phần hoặc cả bài nói mới ghi: Cách này là tóm tắt được ý
của người nói theo cách hiểu của người ghi, những cách ghi này thường sơ lược,
không ghi được trung thành, lời lẽ, câu chữ của người nói.
Trong thực tế, thường người nghe phối hợp cả hai cách ghi. (lúc thì vừa nghe
vừa ghi, lúc thì nghe xong mới tóm tắt lại). Vì vậy, tùy nội dung bài nói, tùy mục
đích đặt ra chúng ta quyết định ghi theo cách nào cho đạt hiệu quả.
5.2.4.Một số kỹ năng cần rèn luyện khi nghe
- Cần phát hiện ra vấn đề chính trong bài nói. Nếu không dễ bị sa vào những
chi tiết bên ngoài, không phát hiện được bản chất của vấn đề từ đó dẫn đến những
nhận thức sai lầm. Muốn có được kỹ năng này ta cần phải không ngừng nâng cao
vốn sống, vốn hiểu biết (nghe đài, đọc báo...).
- Ghi nhanh, ghi đúng và ghi đầy đủ. Ghi nhanh để ghi được nhiều, ghi đúng
để hiểu chính xác nội dung, ghi đầy đủ để không bị bỏ sót những chi tiết quan trọng,
Cần tránh tình trạng ghi nhanh mà không đúng, ghi đúng mà không nhiều, ghi nhiều
mà không chính xác.
- Cần tạo thói quen duy trì sự chú ý liên tục trong suốt quá trình nghe. Thói
quen này không phải ở người nào cũng có, và ngay ở những người có hứng thú
trong khi nghe, không phải lúc nào cũng duy trì được việc nghe của mình từ đầu đến
cuối. Với những người không nghe được cả quá trình, kết quả bao giờ cũng kém,
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mất chính xác, thậm chí còn trái ngược với những điều người nói trình bày. Vì vậy
việc tập trung duy trì sự chú ý cần phải đề ra để rèn luyện, nhất là đối với học sinh.
5.3.Luyện kỹ năng nói
Nói thành bài là một hành vi ngôn ngữ diễn ra quen thuộc và thường xuyên
đối với giáo viên như: bài giảng trên lớp, một buổi họp phụ huynh, một báo cáo tổng
kết năm học…các cuộc thoại nói trên đều có mục đích yêu cầu đặt ra từ trước, người
nói phải chuẩn bị bài nói dưới các dạng khác nhau hoặc ở dạng viết như (giáo án,
báo cáo chi tiết, đề cương bài nói) hoặc ở dạng lời (ngôn bản hình thành trong đầu
người nói dưới hình thức ngôn ngữ thầm)
Để thực hiện hoạt động nói có hiệu quả, người nói cần chú những vấn đề có
tính chất kỹ thuật (các điều kiện) sau:
5.3.1.Những điều kiện để nói có hiệu quả
- Nội dung bài nói: là điều kiện quan trọng nhất để đảm bảo hiệu quả của việc
nói. Dù nói hay, hấp dẫn nhưng nội dung nghèo nàn, buồn tẻ, tản mạn thì không bao
giờ đạt được hiệu quả. Hiệu quả của bài nói là do chuẩn bị chu đáo nội dung, khi nội
dung gắn liền với sự chú ý, những suy nghĩ, tình cảm của người nghe. Nội dung
càng mới mẻ, càng phong phú thì càng hấp dẫn, càng lôi cuốn được sự chú ý của
người nghe.
Nội dung của mỗi loại lời nói có khác nhau: Khi nói nghị luận thì nội dung
phải có luận đề, luận điểm, luận cứ, đối với miêu tả thì nội dung là những sự việc,
tình tiết, không gian, thời gian…
-Sự hiểu biết phong phú, sâu rộng: Sẽ làm cho bài nói có sức thuyết phục,
sinh động và hấp dẫn hơn, bởi vì những điều nói ra chỉ là một phần trong cái vốn
hiểu biết của người nói, người nói không cần nói hết những vốn hiểu biết của mình,
cái vốn càng nhiều thì lời nói càng hàm súc và ngược lại nếu sự hiểu biết nông cạn,
hời hợt sẽ không đạt hiệu quả của giao tiếp.
-Uy tín của người nói: Là một điều kiện cho hiệu quả giao tiếp (uy tín về tài
năng, phẩm chất đạo đức, cương vị, tính cách) Tuy vậy, nó chỉ là điều kiện góp phần
cho sự thành công của bài nói chứ không phải là điều kiện quyết định.
- Giọng nói tốt: Cũng góp phần không nhỏ vào hiệu quả của việc giao tiếp.
Tùy thuộc vào ngữ cảnh giao tiếp, người nói phải điều khiển giọng nói, ngữ điệu sao
cho phù hợp.
5.3.2.Chuẩn bị bài nói
-Xác định mục đích nói. Khi giao tiếp mỗi người đặt ra cho mình một mục
đích nhất định. Mục đích nói khác nhau sẽ làm cho cách lựa chọn nội dung và cách
trình bày khác nhau.
-Xác định nội dung trình bày. Nội dung được triển khai thành đề cương cụ
thể. Đề cương càng được chuẩn bị cẩn thận bao nhiêu thì hiệu quả giao tiếp càng
lớn bấy nhiêu.
-Dự kiến phương pháp trình bày. Cùng một nội dung với những đối tượng
khác nhau, mục đích khác nhau thì sẽ có cách trình bày khác nhau.
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Trên đây là những bước mang tính chất chuẩn bị cho bài nói. Ở phần này
việc xác định nội dung trình bày là việc quan trọng nhất.
5.3.3. Thực hiện giao tiếp
Trong bước này, ta chú ý một số điểm sau:
-Thể hiện được đề cương thành lời nói mạch lạc, rõ ràng và duy trì việc nói
theo đề cương trong suốt quá trình giao tiếp. Theo dõi diễn biến (tâm lý, hứng thú...)
(khi thấy người nghe chăm chú thì yên tâm với nội dung, những khi thấy người nghe
lơ là thì xem xét lại nội dung hay đều chỉnh lại nội dung) ở người nghe để có thể
điều chỉnh kịp thời cách nói hoặc có thể là một phần của nội dung để cho phù hợp.
Việc mở đầu bài nói càng lôi cuốn hấp dẫn bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Có
thể vào đề thẳng, có thể nêu lý do hoặc nêu những tình tiết, những mẩu chuyện lý
thú để gợi trí tò mò, lôi kéo sự chú ý của người nghe.
-Trong quá trình trình bày cần duy trì sự chú ý liên tục. Khi nói, có thể trình
bày theo trình tự thời gian, không gian hoặc theo tầm quan trọng của vấn đề. Với
từng nội dung, có thể lướt nhanh ở vấn đề này hoặc nhấn mạnh vấn đề kia. Trong
bài nói nên dùng những ý chuyển tiếp để bài nói rõ ràng, mạch lạc.
-Phần kết thúc nên ngắn gọn. Có thể kết thúc mở hoặc kết thúc khép. Kết
thúc mở là kết thúc không tóm tắt và mở ra những vấn đề mới từ những điều đã
trình bày hoặc nêu lên những cảm nghĩ, những đề xuất. Kết thức khép là kết thúc
theo kiểu tóm tắt lại những vấn đề đã nêu. Tùy theo nội dung bài nói mà người nói
lựa chọn cách kết thúc cho phù hợp.
-Khi nói cần khiêm tốn thận trọng, lựa chọn cách xưng hô (nghi thức lời nói)
phù hợp. Cần tạo được sự đồng cảm giữa người nói và người nghe. Có tinh thần
trách nhiệm cao trong lời nói và hết sức tôn trọng người nghe.
-Khi nói cần hết sức bình tỉnh tự tin. Nếu không thì không thể nói năng lưu
loát và không đạt được hiệu quả giao tiếp.
-Khi nói cần tránh đọc thuộc lòng bài văn đã chuẩn bị. Đều này làm cho lời
nói mất tự nhiên, kém hấp dẫn và khi đã bị quên một chỗ nào thì sẽ trở nên lúng
túng. Hơn nữa việc đọc thuộc lòng buộc người nói phải chăm chú tới việc nhớ ý,
nhớ lời và vì thế không quan sát được người nghe, không điều chỉnh được lời nói
khi cần thiết.
-Ngữ điệu có ảnh hưởng đến chất lượng của bài nói. Nói đều đều, nói to quá,
nhỏ quá, nói đứt quãng không liền mạch…Vì thế tùy thuộc vào điều kiện giao tiếp
cụ thể người cần chọn cho mình một ngữ điệu trong suốt quá trình nói.
-Thái độ, cử chỉ của người nói. cũng góp phần tích cực tới người nghe.Vì thế
khi nói cần tránh những động tác thừa, những thói quen xấu, những cử chỉ không
đẹp, tránh thái độ nóng nảy, lời nói gay gắt khi không đồng tình với ý kiến của
người khác. Văn hóa ứng xử trong lời nói, trong tranh luận khi nói là điều hết sức
cần lưu ý.

61

Tham khảo:
Phản hồi là hoạt động truyền đi một thông điệp từ người nghe tới người nói
trong hoặc sau quá trình người nói trình bày. Sự phản hồi có thể là trực tiếp hoặc
gián tiếp. Mỗi một dân tộc, một nền văn hóa có những quy ước về tín hiệu phản hồi
đặc trưng.
Ý NGHĨA HÀNH VI PHẢN HỒI
Hành vi
Vươn người về phía trước
Ngả người về phía sau
Ngả người về phía sau, khoanh tay
Nghiêng cổ
Gấp hai tay ra sau cổ
Để một tay ra sau cổ
Vuốt cằm, chống cằm
Hai tay chống cằm
Cười mỉm
Mỉm cười và gật gật đầu
Cau mày; nhăn mặt
Ngáp
Nhìn chằm chằm, đầu không cử động
Nhìn qua kính; nheo mắt
Đảo chỗ liên tục; tránh nhìn thẳng vào
người trình bày
Bỏ kính ra
Liếc nhìn đồng hồ
Nhìn quanh phòng
Gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, búng ngón
tay, dập bàn chân
Sờ mũi; nháy mắt nhanh

Ý nghĩa
Tập trung, muốn nhấn mạnh
Suy ngẫm; muốn mở rộng vấn đề; chờ
đợi quyết định hay kết luận
Chăm chú lắng nghe với tinh thần phê
phán
Quan tâm; lắng nghe
Quá tự tin; thư giãn
Không đồng ý; bực mình; muốn thể hiện
quan điểm khác
Rất quan tâm; rất tập trung
Lắng nghe; rất chăm chú
Tán thành; ủng hộ
Hoàn toàn ủng hộ
Bực bội; chán nản; phản đối
Buồn chán; mệt mỏi; không quan tâm
Không muốn tập trung; không hứng thú;
không muốn hợp tác
Không chấp nhận; không tin tưởng;
không hứng thú; chờ dịp để thách thức
Không thấy thoải mái; không đồng ý;
muốn kết thúc; muốn đặt câu hỏi hoặc
tranh luận
Không tập trung; suy ngẫm về quyết
định của mình
Buồn chán; mong sớm kết thúc
Tìm sự ủng hộ của mọi người; không
hứng thú
Không còn kiên nhẫn; nóng ruột muốn
chóng kết thúc
Nói dối; thái độ phòng thủ
(PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc Kỹ năng giao tiếp hành chính)
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Câu hỏi
1. Hãy trình bày các dạng nói và những điều kiện để nói có hiệu quả.
2. Hãy giới thiệu với bạn bè trong lớp về bản thân mình.
- Họ tên, quê quán, ngày tháng năm sinh.
- Có năng lực đặc biệt.
- Những ước mơ, nguyện vọng. (có thể trong học tập, đời sống riêng tư). Cả
lớp nghe người trình bày, sinh viên khác trình bày lại và giáo viên nhận xét về kỹ
năng nghe - nói
3. Cho một đề tài thảo luận: Văn học và đời sống tâm hồn của con người.
- Có bốn người tham gia phát biểu trước lớp.
- Những người khác lắng nghe và tóm tắt lại ý kiến mà các bạn đã tham gia
phát biểu, thảo luận.
- Giáo viên nhận xét về kỹ năng nghe - nói của sinh viên.
4. Chọn một trong các chủ đề sau: Gia đình, nhà trường, xã hội để trình bày trước
lớp. Giáo viên nhận xét kỹ năng nói của sinh viên.
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