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Phần một
HƯỚNG DẪN CHUNG

I.       Mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung môn Tiếng Việt lớp 10
Chương trình môn tiếng Việt với tư cách là một ngoại ngữ dành cho học sinh Lào có 

mục tiêu là:
1. Hình thành và phát triển các kĩ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) bằng tiếng Việt, 

bước đầu sử dụng tiếng Việt tự tin trong giao tiếp, học tập.
2. Cung cấp cho HS một số kiến thức sơ giản, cơ bản về về ngôn ngữ Việt Nam.
3. Thông qua việc dạy học tiếng Việt, học sinh có hiểu biết về con người và văn hóa Việt Nam, 

có tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng dân tộc, có tình cảm thân thiện với Việt Nam.
Mục tiêu trên được cụ thể hóa thành yêu cầu cần đạt đối với học sinh ở cuối 3 cấp, tương 

đương với 3 trình độ A1, A2, A3. Yêu cầu cần đạt ở cuối cấp trung học phổ thông, trình độ B1 
như sau:

1.      Nghe

- Nghe hiểu ý chính của những cuộc hội thoại (7 - 8 cặp thoại) về chủ điểm gần gũi để có 
thể nói và đáp lời nhằm duy trì cuộc hội thoại.

- Nghe hiểu thông tin thực tế đơn giản về các chủ đề chung liên quan đến cuộc sống hàng 
ngày hoặc công việc xác định, những tin tức chung và tin tức chi tiết cụ thể trong các bài phát 
biểu được trình bày rõ ràng bằng một giọng nói quen thuộc (độ dài văn bản khoảng 200 - 250 chữ).

- Nghe và hiểu được nội dung chính của các bài phát biểu, bài nói ngắn, đơn giản về các 
chủ đề quen thuộc bằng giọng phổ thông, rõ ràng. Nghe và hiểu được các bài giảng hay cuộc nói 
chuyện về đề tài quen thuộc khi được diễn đạt một cách đơn giản với cấu trúc rõ ràng.

- Nghe hiểu, làm theo được các thông tin hướng dẫn kĩ thuật đơn giản (chẳng hạn như 
hướng dẫn sử dụng các thiết bị thông dụng). Nghe hiểu các chỉ dẫn chi tiết (chẳng hạn như các 
hướng dẫn về giao thông).

- Nghe hiểu các ý chính của một số chương trình điểm tin trên đài phát thanh và những 
chương trình truyền hình như thời sự, phỏng vấn, phóng sự về các đề tài quen thuộc có hình ảnh 
minh họa với nội dung được diễn đạt rõ ràng bằng ngôn ngữ đơn giản. 

2.      Nói

- Phát âm rõ ràng, đúng ngữ điệu trong các cuộc hội thoại (khoảng 5 – 7 cặp thoại), trong 
các cuộc thảo luận về những vấn đề thường gặp trong cuộc sống. 

- Sử dụng tương đối chính xác các cách nói lịch sự và có cách ứng đáp phù hợp với 
tình huống giao tiếp hằng ngày ở trường và nơi làm việc. Sử dụng ngôn ngữ đơn giản trình bày 
ý kiến để giải quyết các tình huống nảy sinh trong cuộc sống.

- Mô tả một số nét chính về các chủ đề quen thuộc trong học tập và cuộc sống. Trình bày, 
mô tả bằng cách nói đơn giản về một câu chuyện ngắn có nội dung gần gũi theo các chủ đề quen thuộc. 
Nói về ước mơ của bản thân, về một số sự kiện có thật hoặc có tính chất tưởng tượng.
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- Trao đổi, thảo luận một cách rõ ràng ý kiến cá nhân, đưa ra được một số ví dụ minh họa 
thích hợp, thể hiện sự tán thành hoặc không tán thành một cách lịch sự. Diễn đạt được cảm xúc 
và ứng xử trước những cảm xúc như ngạc nhiên, vui, buồn, quan tâm và thờ ơ.

- Trình bày được suy nghĩ, nhận xét của cá nhân về các chủ đề văn hóa (như âm nhạc, 
phim ảnh), những bài thuyết trình đơn giản, được chuẩn bị trước về một chủ đề quen thuộc hoặc 
lĩnh vực bản thân quan tâm.

- Thực hiện cuộc phỏng vấn đã được chuẩn bị trước (có thể dùng một bảng câu hỏi chuẩn 
bị sẵn để dễ dàng thực hiện một cuộc phỏng vấn có cấu trúc sẵn).

3.      Đọc và xem

- Đọc hiểu nội dung các văn bản chứa đựng thông tin rõ ràng về các chủ đề liên quan đến 
lĩnh vực quan tâm (có độ dài khoảng 250 - 300 chữ).

- Nhận ra và hiểu được những thông tin chính trong các văn bản, tài liệu sử dụng hàng 
ngày như thư từ, thông tin quảng cáo và các văn bản ngắn.

- Hiểu các đoạn mô tả sự kiện, cảm xúc và lời chúc trong các thư từ cá nhân đủ để đáp lại 
người viết. Hiểu các hướng dẫn sử dụng được viết rõ ràng, mạch lạc cho một thiết bị, vật dụng, 
hướng dẫn cách làm, cách thực hiện một công việc.

- Hiểu và diễn đạt lại các đoạn văn bản ngắn theo cách đơn giản, nhưng vẫn sử dụng từ và 
cấu trúc từ của văn bản gốc.

- Xác định được các kết luận chính trong các văn bản nghị luận có nội dung và cấu trúc 
đơn giản. 

4.      Viết

- Viết đoạn, bài văn đơn giản (8 – 10 câu), có tính liên kết về các chủ đề quen thuộc hoặc 
lĩnh vực mà mình quan tâm.

- Viết được một bài văn đơn giản, có tính liên kết về các trải nghiệm, miêu tả cảm xúc và 
thái độ của cá nhân, miêu tả một sự kiện, một chuyến đi (có thật hoặc giả tưởng). 

- Viết được những bài văn nghị luận đơn giản, ngắn gọn về những chủ đề quan tâm. Tóm tắt 
được báo cáo và trình bày ý kiến đánh giá của mình về những vấn đề quen thuộc, xảy ra 
hàng ngày. 

- Viết được thư cá nhân, thư từ giao dịch ở mức cung cấp thông tin cá nhân, trình bày 
suy nghĩ về những chủ đề liên quan đến công việc, học tập và các chủ đề về văn hóa, âm nhạc, 
phim ảnh.

- Viết được các thông báo đơn giản có nội dung liên quan tới bạn bè, giáo viên và những 
người thường gặp hàng ngày, đồng thời làm rõ được các điểm quan trọng trong thông báo. 
Viết những báo cáo ngắn gọn theo khuôn mẫu.

- Để đạt được những yêu cầu nói trên, nội dung học tập cốt lõi ở lớp 10 gồm:
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Chủ 
đề

Chủ điểm Hành vi/nhiệm vụ giao tiếp Kiến thức

Tôi và 
bạn bè

- Gặp gỡ 
ngày khai 
trường.
- Thần 
tượng tôi và 
của bạn.
- Một buổi 
giao lưu.

- Giới thiệu về bản thân và bạn bè trong ngữ 
cảnh giao tiếp rộng (trong trường học, lớp 
học,…). Trao đổi về việc học tập, sinh hoạt, 
vui chơi ở trong và ngoài nhà trường.
- Nói về những việc, những người mình 
quan tâm. Trao đổi, bàn luận về thần tượng 
(thần tượng là ai, có điểm gì nổi bật, mình 
mong muốn học điều gì ở thần tượng,…).
- Kể về một buổi giao lưu của nhóm bạn; 
trao đổi thảo luận để lập kế hoạch tổ chức 
một buổi giao lưu.
- Tìm hiểu, trao đổi về thông tin trong 
bài đọc, bài nghe theo các chủ điểm.   

1.1. Kiến thức tiếng Việt

Từ vựng
+ Vốn từ cơ bản tối 
thiểu thuộc các chủ đề 
liên quan (khoảng 150 
từ ngữ).
+ Một số cụm từ 
cố định.
+ Từ đồng nghĩa, trái 
nghĩa, nhiều nghĩa.

Ngữ pháp
+ Câu có chủ ngữ, vị 
ngữ, bổ ngữ là một 
mệnh đề.
+ Câu ghép và cách nối 
các vế câu ghép.
+ Cách viết một đoạn 
văn, bài văn trần thuật; 
viết thư.
Ngữ dụng:
+ Một số loại câu hỏi 
với các mục đích nói 
khác nhau.

1.2. Kiến thức 
văn hoá
+ Một số hiểu biết về gia 
đình, trường học, thời 
tiết, phong tục của Việt 
Nam và Lào.
+ Sơ lược về tình hình 
giáo dục ở Việt Nam.

Tôi 
và gia 
đình

- Gia đình 
Việt Nam.
- Viết thư 
cho người 
thân.

- Trao đổi các nội dung liên quan đến sinh 
hoạt trong gia đình (bữa ăn, ngày nghỉ, 
chuyến đi du lịch). Giới thiệu một số nét về 
đặc điểm gia đình Việt Nam.
- Trao đổi, bày tỏ tình cảm với người thân ở 
xa. Viết thư cho người thân khi ở xa.
- Trao đổi các thông tin trong bài đọc, 
bài nghe về gia đình Việt Nam và Lào.

Tôi và 
trường 
học

- Học ở thư 
viện.
- Cuộc sống 
ở trường 
trung học.

- Giới thiệu về thư viện, cách lựa chọn sách 
trong thư viện; trao đổi về việc học tập 
tại thư viện.
- Hỏi – đáp về những điểm nổi bật về cuộc 
sống ở trường trung học; trao đổi về những 
kỉ niệm đáng nhớ dưới mái trường trung học.
- Tìm hiểu, trao đổi về các thông tin 
trong bài đọc, bài nghe về nhà trường.

 Tôi 
và thế 
giới 
xung 
quanh

- Phong tục.
- Những 
môn thể 
thao truyền 
thống.
- Hoạt động 
xã hội.

- Hỏi – đáp, trao đổi, giới thiệu về đặc điểm 
của một phong tục của quê hương mình.
- Trao đổi, giới thiệu về môn thể thao truyền 
thống của Việt Nam và Lào.
- Kể về một số hoạt động xã hội mà cá nhân, 
lớp tham gia; trao đổi, thảo luận, lập kế 
hoạch cho một hoạt động.
- Hỏi – đáp một số nội dung về bảo tàng, 
kể tên các bảo tàng của Việt Nam và Lào.
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- Thăm bảo 
tàng.
- Vô tuyến 
truyền hình.

Kể về một lần đến thăm bảo tàng.
- Hỏi – đáp, trao đổi về vô tuyến truyền hình 
trong cuộc sống; giới thiệu về một số kênh vô 
tuyến truyền hình của Việt Nam.
- Tìm hiểu, trao đổi thông tin trong các bài đọc, 
bài nghe về chủ điểm.

+ Một số ảnh minh 
hoạ về các chủ đề

II.     Quan điểm biên soạn sách Tiếng Việt 10

1.      Quan điểm phát triển năng lực giao tiếp
Sách nhằm phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Việt cho HS thể hiện qua việc rèn 

luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết trên cơ sở các kiến thức về tiếng Việt, văn hóa Việt Nam, 
văn hóa Lào; qua việc đưa HS vào các tình huống giao tiếp cụ thể thuộc những chủ điểm gần gũi 
để các em sử dụng đọc, viết, nghe, nói và những hiểu biết văn hóa ứng xử cho phù hợp.

2.      Quan điểm tích cực hóa hoạt động học tập của HS
Sách coi HS là chủ thể của quá trình học tập. HS được tham gia tích cực vào các hoạt 

động nghe, nói, đọc, viết thông qua các nhiệm vụ thực hành, bài tập phù hợp với những tình 
huống giao tiếp tự nhiên. HS được học dựa trên những điều các em đã biết và học rồi thì dùng 
những điều đã biết, đã hiểu vào phục vụ cho mục đích giao tiếp của chính các em trong học tập, 
đời sống. Cách học mà sách định hướng cho HS là tự học có hướng dẫn, tạo cơ hội cho các em 
thực hành dưới các hình thức học cá nhân, học nhóm, học theo lớp, học ở trong trường và học 
ở ngoài trường.

3.      Quan điểm tích hợp

Sách thực hiện tích hợp giữa học học kĩ năng ngôn ngữ với học kiến thức ngôn ngữ, tích 
hợp giữa học ngôn ngữ với học văn hóa. Do mục tiêu của môn học là phát triển năng lực giao 
tiếp bằng tiếng Việt, đầu ra của chương trình là các năng lực giao tiếp nên kiến thức về tiếng 
Việt, về văn hóa được lồng ghép, kết hợp vào những nhiệm vụ học đọc, viết, nghe, nói tiếng Việt.

4.      Quan điểm đáp ứng nhiều điều kiện dạy học của nhà trường

Do sự đa dạng về điều kiện dạy học môn Tiếng Việt của các trường phổ thông ở Lào, nên 
nội dung trong sách được coi là những đơn vị học căn bản dành cho 68 tiết của cả năm lớp 10. 
Tùy vào điều kiện của từng trường, trường nào dành cho môn học này thời lượng hơn 68 tiết, 
GV có thể căn cứ vào nội dung học của từng bài trong sách tiếng Việt mà chọn thêm những nội 
dung tương tự, những nhiệm vụ học tương tự trong SBT tiếng Việt quyển 10 (kèm theo SGK 
này) hoặc các sách tham khảo khác để cho HS thực hành, luyện tập nhằm phát triển năng lực 
tiếng Việt cho HS ở mức chất lượng tốt hơn.
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III.   Cấu trúc của sách 
Sách gồm có:
- Phần Hướng dẫn HS học bao gồm giới thiệu các logo, nội dung từng bài học.
- Phần Những bài học cụ thể.
- Phần Phụ lục gồm bảng từ, các văn bản nghe dạng in.
Phần những bài học cụ thể của sách Tiếng Việt 10 được thiết kế theo các chủ đề, chủ điểm 

giao tiếp. Sách gồm 4 chủ đề: Tôi và bạn bè, Tôi và gia đình, Tôi và trường học, Tôi và thế giới 
xung quanh. Những chủ đề này được cụ thể hóa thành các chủ điểm và số lượng các chủ điểm 
được mở rộng dần phù hợp với mối quan tâm của học sinh THPT. Cụ thể là:

- Chủ đề Tôi và bạn bè gồm các chủ điểm: Gặp gỡ ngày khai trường; Thần tượng tôi và 
của bạn; Một buổi giao lưu.

- Chủ đề Tôi và gia đình gồm các chủ điểm: Gia đình Việt Nam; Viết thư cho người thân.
- Chủ đề Tôi và trường học gồm các chủ điểm: Học ở thư viện; Cuộc sống ở trường trung học.
- Chủ đề Tôi và thế giới xung quanh gồm các chủ điểm: Phong tục; Những môn thể thao 

truyền thống; Hoạt động xã hội; Thăm bảo tàng; Vô tuyến truyền hình.
Sách gồm có 16 bài học, trung bình mỗi bài HS trong 4 tiết, trong đó có 4 bài dành cho Ôn 

tập. Cuối mỗi học kì, có 2 tiết dành cho Kiểm tra.
Sách giáo viên chỉ hướng dẫn dạy học từ bài 1 đến bài 16 trong sách học sinh. Riêng bài 17 

là bài ôn tập tổng hợp và kiểm tra, GV có thể dựa vào đề gợi ý để thiết kế những đề tương đương. 
Cấu trúc của mỗi bài học gồm các phần: Nói, Nghe, Kiến thức (chỉ là kiến thức về tiếng 

Việt), Đọc, Viết. Phần Kiến thức chỉ có trong một số bài do yêu cầu phát triển năng lực ở những 
bài cần có sự góp mặt của kiến thức về Tiếng Việt như là một phần độc lập. Trong mỗi phần gồm 
có những nhiệm vụ thực hành là chủ yếu. Chỉ có ở phần Kiến thức trong một số bài vừa có phần 
kiến thức HS cần ghi nhớ (trong khung), vừa có nhiệm vụ thực hành. Riêng các văn bản để thực 
hành nghe được in vào đĩa CD.

Sách tiếng Việt quyển 10 là một cuốn sách trong cả bộ sách tiếng Việt 10 bao gồm những 
cuốn: Sách tiếng Việt quyển 10 (SGK), SGV tiếng Việt quyển 10, SBT tiếng Việt quyển 10. Do 
vậy để đảm bảo việc dạy học đạt hiệu quả, HS cần được cung cấp SGK và SBT để học, GV cần 
được cung cấp cả bộ sách gồm 3 cuốn nói trên.
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Phần hai
HƯỚNG DẪN DẠY HỌC 

BÀI 1
 GẶP GỠ BẠN BÈ

I.       YÊU CẦN CẦN ĐẠT

1.      Hành vi / nhiệm vụ giao tiếp 

Giới thiệu về bản thân và bạn bè; hỏi – đáp về không khí ngày khai trường; trao đổi về 
việc học tập, sinh hoạt, vui chơi ở trong và ngoài nhà trường.

2.      Kiến thức 

- Từ ngữ (khoảng 10 - 15 từ ngữ mới) chỉ: không khí khai trường; cảm xúc trong ngày 
khai trường; sự vật, sự việc trong ngày khai trường; tình bạn.

- Ngữ pháp: Cách nói về thói quen (thường xuyên, luôn luôn); Kết cấu: Khi A thì B.
- Văn hóa: ngày khai trường của Việt Nam và Lào.

II.     TỔ CHỨC DẠY HỌC  
Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh họa các bài đọc, bài nghe trong SGK; một số tranh ảnh do GV sưu tầm 

liên quan đến nội dung bài học.
- Đĩa CD (nếu có).
- Phiếu bài tập.

Các hoạt động dạy học:

1.      Khởi động vào bài

- GV có thể cho HS xem một số bức tranh về ngày khai trường của Việt Nam và Lào. 
- HS xem tranh và nêu những nhận xét về ngày khai trường (là ngày được đến trường, 

được gặp bạn bè, thầy cô,…).
- GV giới thiệu vào nội dung của bài học.   

2.      Tổ chức dạy học luyện nói
a) Thực hiện hội thoại
Nội dung luyện nói bao gồm 1 bài hội thoại, cung cấp 1 ngữ cảnh giao tiếp: bạn bè gặp gỡ, 

làm quen nhau; trao đổi về việc học tập tại trường. 
Cách tiến hành có thể được thực hiện như sau: 
-  Hai HS đóng vai các nhân vật đọc bài hội thoại (1 – 2 lượt HS đọc).
-  GV hướng dẫn HS tìm hiểu một số từ ngữ mới trong bài.
• Khai trường: ngày bắt đầu một năm học ở nhà trường.
• Khang trang: rộng rãi và đẹp đẽ.
• Rộn rã: nhiều âm thanh sôi nổi, vui vẻ, liên tiếp.
• Áo dài: áo mặc dài đến giữa ống chân hoặc dài hơn, khuy cài từ cổ xuống nách và một 
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bên hông.
• Câu lạc bộ: tổ chức lập ra cho nhiều người tham gia sinh hoạt văn hóa, giải trí trong 

những lĩnh vực nhất định.
• Thân thiện: tỏ ra tử tế và có thiện cảm với nhau.
• Giao tiếp: trao đổi, tiếp xúc với nhau.
HS đọc lại hội thoại (chú ý biểu cảm). Với một số HS khá giỏi có thể yêu cầu HS tập nói 

theo nội dung của bài.
Lưu ý: Tuỳ theo đối tượng HS, GV có thể chỉ hướng dẫn HS luyện đọc/nói bài hội thoại.
GV hướng dẫn HS tìm hiểu một số cách sử dụng mẫu câu trong bài hội thoại:
- Cách nói về thói quen (thường xuyên, luôn luôn); chú ý trong 2 từ thì từ luôn/luôn luôn 

có tần suất cao hơn thường / thường xuyên; từ luôn luôn, thường xuyên mang tính nhấn mạnh 
hơn, khẳng định hơn từ luôn, thường.

- Kết cấu: Khi A thì B (chỉ 2 hoạt động diễn ra đồng thời với nhau). Chú ý khi viết có thể 
bỏ chữ thì và thay bằng dấu phẩy.

b) Thực hành
GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu của các bài thực hành. Nội dung thực hành có thể 

được tiến hành ngay sau bài hội thoại, hoặc GV có thể hướng dẫn HS luyện đọc/nói bài hội 
thoại, sau đó mới thực hành. Hình thức hoạt động theo logo trước mỗi nội dung thực hành, hoặc 
GV có thể linh hoạt trong việc tổ chức hoạt động cho phù hợp với đối tượng HS. GV quan sát 
các hoạt động của nhóm, cặp đôi, cá nhân với mỗi nội dung thực hành. Sau từng hoạt động, HS 
trình bày kết quả.

Định hướng kết quả thực hành như sau: 

Thực hành 1: 
(1) An thấy ngôi trường mới khang trang, sạch sẽ, nhiều cây xanh.
(2) Nitmina cho rằng thầy cô giáo ở đây rất thân thiện.
(3) An mặc áo dài, Nitmina mặc trang phục của học sinh Lào trong ngày khai trường.
(4) An sẽ tham gia câu lạc bộ ngoại khóa tiếng Lào, còn Nitmina sẽ tham gia câu lạc bộ 

tiếng Việt.

Thực hành 2: 
Đóng vai 
- HS trao đổi cặp đôi, hỏi – đáp về các nội dung gợi ý. Mỗi nội dung triển khai một 

cặp thoại (hỏi và trả lời). Chẳng hạn:
- Ngày khai trưởng của Việt Nam là ngày nào?
- Ngày khai trưởng của Việt Nam là ngày mùng 5 tháng 9 hàng năm.
- Không khí ngày khai trường năm nay thế nào?
- Không khí ngày khai trường rất nhộn nhịp.
- Các bạn học sinh mặc trang phục gì trong ngày khai trường?
- Các bạn học sinh mặc trang phục truyền thống của dân tộc trong ngày khai trường.
- Cô giáo chủ nhiệm của lớp là ai?
- Cô giáo chủ nhiệm của lớp tên là Hằng. Cô dạy môn Tiếng Việt. Cô đã 40 tuổi.

(1)

(2) 

(3) 

(4) 
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Thực hành 3:
Chẳng hạn một số câu:
- Tôi luôn luôn mong chờ ngày khai trường để gặp bạn bè, thầy cô.
- Giờ học ngoại khoá môn Văn thường xuyên diễn ra ở thư viện của trường.
- An thường xuyên mặc trang phục dân tộc trong ngày khai giảng.
- Nitmina luôn luôn tham gia câu lạc bộ học tiếng Việt vào chiều thứ Năm.

Thực hành 4:
Mỗi nhóm trao đổi để thống nhất lựa chọn và giới thiệu về một giờ học / môn học GV có 

thể gợi ý: đó là giờ học / môn học gì? Nội dung của giờ học/môn học đó là gì? Thầy cô dạy giờ 
học / môn học đó thế nào? Các bạn HS học giờ học / môn học đó ra sao?,…

Chú ý: Sử dụng cách nói Khi A (thì) B khi trình bày. Chẳng hạn: Khi nhóm tôi đọc sách 
thì nhóm bạn vẽ tranh.

3.      Tổ chức nội dung dạy học luyện nghe

         a) Thực hiện bài nghe
- Trước khi cho HS nghe văn bản, GV yêu cầu HS đọc qua các nội dung thực hành để chú 

ý hơn đến các thông tin liên quan. HS nghe văn bản do GV đọc hoặc nghe đĩa CD (nếu có). Có 
thể cho HS nghe từ 2 đến 3 lần.

- Thực hành: GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi theo nội dung thực hành, với hình thức 
tổ chức phù hợp. GV quan sát và hướng dẫn HS trình bày kết quả.

b) Thực hành
- Định hướng kết quả thực hành như sau: 

Thực hành 5:

      

STT Thông tin Đ S K

1 Ngày nào An cũng thức dậy lúc 5.30. X

2
Mẹ của An và Trung luôn luôn chuẩn bị bữa ăn sáng cho 
cả gia đình.

X

3 Buổi sáng, An và Trung thường đi bộ đến trường. X

4
An thường xuyên đọc sách báo và tìm tư liệu về các nhân vật 
và sự kiện lịch sử mà mình quan tâm.

X

5 Trung học giỏi. Em luôn luôn được thầy cô giáo khen. X

6
An muốn đạt được giải cao trong kì thi học sinh giỏi môn 
Lịch sử cấp thành phố của năm học này. 

X
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Thực hành 6:
1) An được cô giáo giao nhiệm vụ lớp trưởng.
2) Công việc của An khi đến lớp là nhắc các bạn vệ sinh lớp học cho sạch sẽ và chuẩn bị 

bài tốt.
3) Các bạn trong lớp An rất thân thiện, đoàn kết, tham gia nhiệt tình các hoạt động của 

lớp, của trường.
4) An học tốt môn Lịch sử. An quyết tâm giành giải cao trong kì thi học sinh giỏi môn 

Lịch sử.

4.      Tổ chức nội dung dạy học luyện đọc

a) Thực hiện bài đọc
- GV có thể cho HS quan sát và trao đổi về hình ảnh được thể hiện trong tranh minh họa 

để bước đầu nắm bắt nội dung của bài đọc. GV có thể giải thích hiện tượng cầu vồng (một hiện 
tượng thiên nhiên thường xuất hiện trên bầu trời sau cơn mưa rào, thường có 7 màu).

- HS nghe đọc văn bản lần 1 (GV đọc hoặc nghe qua băng), vừa nghe vừa theo dõi SGK.
- GV hướng dẫn HS phát âm đúng và tìm hiểu nghĩa của một số từ ngữ mới. 
Chú ý: Nội dung của một số từ ngữ mới đã được thể hiện ở bài Thực hành 9.
- Có thể yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc lại văn bản. 
- GV hướng dẫn HS thực hiện các bài thực hành. GV quan sát các hoạt động của nhóm, 

cặp đôi, cá nhân với mỗi nội dung thực hành. Sau từng bài thực hành, có thể kiểm tra kết quả 
theo từng nhóm hoặc yêu cầu HS báo cáo kết quả.

b) Thực hành
Định hướng kết quả thực hành như sau:

Thực hành 7:
(1) Bảy sắc cầu vồng là: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. 
(2) Mỗi màu sắc thể hiện một vẻ đẹp của tình bạn (Dựa vào câu đầu tiên của các đoạn từ 

đoạn 2 đến đoạn 8 trong bài đọc).
(3) HS lựa chọn một màu sắc mình yêu thích và nói về ý nghĩa của màu sắc đó dựa vào 

bài đọc.
(4) Bài đọc trên nói về ý nghĩa và sự gắn bó của tình bạn.

Thực hành 8:
GV khuyến khích sự sáng tạo của HS khi vẽ và trình bày ý tưởng về bức tranh về tình bạn, 

dựa theo nội dung bài học.

Thực hành 9:
Các từ ghi ở cột bên phải lần lượt là: 1 – tôn trọng; 2 – thông cảm; 3 – thử thách; 4 – 

trung thành.

Thực hành 10:
HS tự đặt câu theo mẫu, nội dung phù hợp.
Chẳng hạn:
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- Nitmina luôn luôn ở bên cạnh mỗi khi An buồn.
- An thường xuyên tôn trọng những ý kiến đóng góp của Nitmina.
- Khi An gặp khó khăn thì Nitmina chia sẻ với bạn. 

5.      Tổ chức nội dung dạy học luyện viết

Nội dung luyện viết bao gồm: hoàn thành câu với các từ cho sẵn và viết đoạn văn. GV 
hướng dẫn HS thực hiện các yêu cầu. 

Thực hành 11:
HS làm việc cá nhân, ghi lại câu đã hoàn thành vào vở. 
Các câu hoàn thành có thể như sau:
(1) Chúng tôi luôn luôn khởi động trước khi tập thể dục.
(2) Tôi thường xuyên hoàn thành bài tập về nhà trước khi đến lớp.
(3) Cô giáo chủ nhiệm thường xuyên tổ chức các buổi ngoại khóa cho chúng tôi.
(4) Khi còn học tiểu học, bố mẹ luôn luôn đưa tôi đến trường nhân ngày khai giảng.

Thực hành 12: 
GV có thể gợi ý cho HS một số chi tiết sau:
- Em được vào học lớp 10 tại ngôi trường nào?
- Em và các bạn mặc trang phục gì trong ngày khai trường?
- Sân trường trong ngày khai trường được trang trí như thế nào?
- Gương mặt của bạn bè và thầy cô như thế nào?
- Tâm trạng của em như thế nào trong ngày khai trường?
Khi viết chú ý sử dụng ít nhất 01 câu sử dụng từ luôn luôn hoặc thường xuyên và một câu 

có kết cấu Khi A thì B.

6.       Củng cố mục tiêu bài học

- GV củng cố lại hai hiện tượng ngữ pháp của bài học.
- Tùy vào đối tượng HS, GV có thể thiết kế thêm những bài tập luyện đọc, luyện viết để 

HS làm ở nhà hoặc dành lại một số bài tập luyện đọc, luyện viết trong SGK để HS thực hành 
ngoài giờ học.
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BÀI 2
THẦN TƯỢNG CỦA TÔI VÀ BẠN

I.      YÊU CẦN CẦN ĐẠT

1.      Hành vi / nhiệm vụ giao tiếp 

Nói về những người nổi tiếng mà mình yêu thích; trao đổi, bàn luận về thần tượng.

2.      Kiến thức 

- Từ ngữ (khoảng 10 - 15 từ ngữ mới) chỉ: tiểu sử, tính cách, thành tích của thần tượng.
- Cách nói về thời gian trong quá khứ: Không cụ thể: trước đây, hồi ấy, ngày trước…; 

Cụ thể: cách đây + số lượng thời gian; số lượng thời gian + trước. Kết cấu câu: Tuy / 
mặc dù A nhưng (vẫn) B.

- Văn hóa: thần tượng của học sinh Việt Nam và Lào.

II.     TỔ CHỨC DẠY HỌC  
Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh họa các bài đọc, bài nghe trong SGK; một số tranh ảnh do GV sưu tầm liên 

quan đến nội dung bài học.
- Đĩa CD (nếu có).
- Phiếu bài tập.

Các hoạt động dạy học:

1.      Khởi động vào bài

- GV có thể cho HS chia sẻ với thầy/cô giáo và bạn bè về người mà mình ngưỡng mộ hoặc 
có ảnh hưởng lớn đến đời sống của bản thân.

- GV giới thiệu vào nội dung của bài học.   

2.      Tổ chức nội dung dạy học luyện nói

a) Thực hiện hội thoại
Nội dung luyện nói bao gồm 1 bài hội thoại, cung cấp 1 ngữ cảnh giao tiếp: nói về những 

người nổi tiếng mà mình yêu thích; trao đổi, bàn luận về thần tượng.
Cách tiến hành có thể được thực hiện như sau: 
- Hai HS đóng vai các nhân vật đọc bài hội thoại (1 – 2 lượt HS đọc).
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu một số từ ngữ mới trong bài.
• Hùng biện: nói hay, giỏi, lập luận chặt chẽ, có sức thuyết phục.
• Thần tượng: được hiểu là người được tôn sùng, ngưỡng mộ.
• Đầu bếp: người nấu ăn chính.
• Khiếm thị: mất khả năng nhìn.
• Đam mê: ham thích quá, dường như không còn biết việc gì khác nữa.
• Biểu diễn: trình bày nghệ thuật hoặc võ thuật cho công chúng thưởng thức.
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• Cảm hứng: trạng thái tâm lí đặc biệt khi có cảm xúc và sự lôi cuốn mãnh liệt, tạo điều 
kiện để óc tưởng tượng, sáng tạo hoạt động có hiệu quả.

• Khâm phục: đặc biệt kính trọng vì đánh giá rất cao.
• Chinh phục: thu hút về phía mình, làm cho bị hấp dẫn mà hướng về mình.
-  HS đọc lại hội thoại (chú ý biểu cảm). Với một số HS khá giỏi có thể yêu cầu HS tập 

nói theo nội dung của bài.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu cách nói về thời gian trong quá khứ:
• Không cụ thể: trước đây, hồi ấy, ngày trước…
VD: Trước đây, mình nấu ăn rất dở.
• Cụ thể: cách đây + số lượng thời gian; số lượng thời gian + trước. 
VD: Ba năm trước, mình được xem một chương trình giới thiệu về Christine Hà.
Chú ý trong khi viết, sau các từ chỉ thời gian trong quá khứ có dấu phẩy. 

b) Thực hành
GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu của các bài thực hành. Nội dung thực hành có thể 

được tiến hành ngay sau bài hội thoại, hoặc GV có thể hướng dẫn HS luyện đọc / nói bài hội thoại, 
sau đó mới thực hành. Hình thức hoạt động theo logo trước mỗi nội dung thực hành, hoặc GV 
có thể linh hoạt trong việc tổ chức hoạt động cho phù hợp với đối tượng HS. GV quan sát các 
hoạt động của nhóm, cặp đôi, cá nhân với mỗi nội dung thực hành. Sau từng hoạt động, HS trình bày 
kết quả.

Định hướng kết quả thực hành như sau: 

Thực hành 1: 
HS trao đổi cặp đôi, hỏi – đáp về các nội dung đã cho.
(1) Bài hùng biện của An sẽ nói về Christine Hà.
(2) An coi Christine Hà là thần tượng vì tuy Hà bị khiếm thị từ nhỏ nhưng cô ấy lại nấu 

ăn rất ngon. 
(3) Người có ảnh hưởng lớn đến thần tượng của An - Christine Hà là mẹ của Hà.
(4) An mong sau này sẽ trở thành một đầu bếp giỏi như Hà.

Thực hành 2:
HS đọc bài hội thoại và xác định thông tin đúng (Đ), sai (S) hoặc không được đề cập đến 

(K) trong bài hội thoại.
   1 - S;      2 - Đ;     3 - Đ;       4 - K;        5 - K;         6 - Đ.

Thực hành 3:
Mỗi nhóm trao đổi để thống nhất lựa chọn một nhân vật trong số những nhân vật đã cho; 

vận dụng những hiểu biết chung để giới thiệu về nhân vật đó. Trong khi nói, sử dụng cách nói 
về thời gian trong quá khứ (cụ thể hoặc không cụ thể). Với mỗi nhân vật, cần giới thiệu được 
tên, quốc tịch, công việc chính, những việc đã làm trong quá khứ được nhiều người biết đến…
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Thực hành 4: 
Chẳng hạn một số câu:
- Mặc dù thần tượng của tớ không phải là người nổi tiếng nhưng tớ luôn ngưỡng mộ anh ấy.
- Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn, cậu ấy vẫn theo đuổi đam mê của mình.
- Cô Hằng là người đã truyền cảm hứng học tiếng Việt cho tôi.
- Nitmira đã xuất sắc giành giải Nhất trong cuộc thi hùng biện bằng tiếng Việt.

3.      Tổ chức nội dung dạy học luyện nghe

         a) Thực hiện bài nghe
- Trước khi cho HS nghe văn bản, GV yêu cầu HS đọc qua các nội dung thực hành để chú 

ý hơn đến các thông tin liên quan. HS nghe văn bản do GV đọc hoặc nghe qua đĩa CD (nếu có). 
Có thể cho HS nghe từ 2 đến 3 lần.

- Thực hành: GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi theo nội dung thực hành, với hình thức 
tổ chức phù hợp. GV quan sát và hướng dẫn HS trình bày kết quả.

b) Thực hành
Định hướng kết quả thực hành như sau:

Thực hành 5:
   (1) D;   (2) C;   (3) A;   (4) D.

Thực hành 6:
HS làm việc theo nhóm, nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ cột B.
Đáp án: trời cao - ánh sao; đồng xanh - cây lúa; chim rừng - tiếng ca; cây trong vườn - lá hoa.

4.      Tổ chức nội dung dạy học luyện đọc

         a) Thực hiện bài đọc
- HS nghe đọc văn bản lần 1 (GV đọc hoặc nghe qua băng), vừa nghe vừa theo dõi SGK.
- GV hướng dẫn HS phát âm đúng và tìm hiểu nghĩa của một số từ ngữ mới. 
Chú ý: Nội dung của một số từ ngữ mới đã được thể hiện ở bài Thực hành 8.
- Có thể yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc lại văn bản. 
- GV hướng dẫn HS thực hiện các bài thực hành. GV quan sát các hoạt động của nhóm, 

cặp đôi, cá nhân với mỗi nội dung thực hành. Sau từng bài thực hành, có thể kiểm tra kết quả 
theo từng nhóm hoặc yêu cầu HS báo cáo kết quả.

b) Thực hành
Định hướng kết quả thực hành như sau:

Thực hành 7:

Tên Ket Ke Son
Quốc tịch Lào
Ngoại ngữ Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt
Trường đại học Đại học Dược Hà Nội
Sở thích Chơi thể thao và đi du lịch
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Thực hành 8: 
HS lần lượt điền các từ: thành thạo, á khôi, nổi tiếng, phục vụ.

Thực hành 9: 
GV gợi ý cho HS:
1) Dùng một trong các cụm từ: trước đây, hồi ấy, ngày trước.
2) Dùng một trong hai cách nói: cách đây + số lượng thời gian; số lượng thời gian + trước.
3) Dùng cách nói: số lượng thời gian + trước.

Thực hành 10: 
GV hướng dẫn HS trao đổi với các bạn trong nhóm về chủ đề: Làm thế nào để trở thành 

người nổi tiếng / người có ích? Sử dụng kết cấu Tuy / Mặc dù … nhưng (vẫn)… trong khi nói. 
GV có thể gợi ý cho HS bằng những câu hỏi sau:

- Em muốn trở thành người nổi tiếng / có ích trong lĩnh vực gì?
- Lĩnh vực ấy đòi hỏi con người phải có những yếu tố nào?
- Những khó khăn mà em sẽ phải vượt qua để trở thành người nổi tiếng hoặc có ích trong 

lĩnh vực đó?

5.      Tổ chức nội dung dạy học luyện viết

Thực hành 11: 
GV hướng dẫn HS chép chính tả theo yêu cầu.

Thực hành 12: 
GV hướng dẫn HS viết đoạn văn theo yêu cầu của đề bài.

6.      Củng cố mục tiêu bài học

- GV củng cố lại hai hiện tượng ngữ pháp của bài học.
- Tùy vào đối tượng HS, GV có thể thiết kế thêm những bài tập luyện đọc, luyện viết để 

HS làm ở nhà hoặc dành lại một số bài tập luyện đọc, luyện viết trong SGK để HS thực hành 
ngoài giờ học.

Tên Ket Ke Son
Quốc tịch Lào
Ngoại ngữ Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt
Trường đại học Đại học Dược Hà Nội
Sở thích Chơi thể thao và đi du lịch



18

BÀI 3
MỘT BUỔI GIAO LƯU

I.      YÊU CẦN CẦN ĐẠT

1.      Hành vi / nhiệm vụ giao tiếp 

Kể về một buổi giao lưu của nhóm bạn; trao đổi thảo luận để lập kế hoạch tổ chức một 
buổi giao lưu.

2.      Kiến thức 

- Từ ngữ (khoảng 10 - 15 từ ngữ mới) chỉ: kế hoạch, tổ chức, trò chơi, cảm xúc.
- Ngữ pháp: Cách nói về hai hành động xảy ra trong cùng một thời gian.
- Kết cấu: CN + vừa + ĐT + vừa + ĐT; phó từ ngay.
- Văn hóa: đặc điểm đất nước và con người Việt Nam, Lào.

II.     TỔ CHỨC DẠY HỌC  
Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh họa các bài đọc, bài nghe trong SGK; một số tranh ảnh do GV sưu tầm 

liên quan đến nội dung bài học.
- Đĩa CD (nếu có).
- Phiếu bài tập.

Các hoạt động dạy học:

1.      Khởi động vào bài

- GV có thể cho HS chia sẻ với thầy/ cô giáo và bạn bè về những điều mà các em ấn tượng 
nhất về đất nước và con người Việt Nam/Lào.

- GV giới thiệu vào nội dung của bài học.   

2.      Tổ chức nội dung dạy học luyện nói

         a) Thực hiện hội thoại
Nội dung luyện nói bao gồm 1 bài hội thoại, cung cấp 1 ngữ cảnh giao tiếp: nói về 

kế hoạch tổ chức một buổi giao lưu.
Cách tiến hành có thể được thực hiện như sau: 
- Hai HS đóng vai các nhân vật đọc bài hội thoại (1 – 2 lượt HS đọc).
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu một số từ ngữ mới trong bài.
• Giao lưu: có sự tiếp xúc và trao đổi qua lại giữa hai dòng, hai luồng khác nhau.
• Chương trình: toàn bộ những dự kiến hoạt động theo một trình tự nhất định và trong một 

thời gian nhất định được nêu vắn tắt.
• Tiết mục: từng trò, từng mục được đem ra biểu diễn trong một chương trình.
• Đàn bầu: đàn dân tộc, gồm một bầu, một dây và một cần bằng tre uốn cong dùng để lựa cung, 

không có phím.
• Phỏng vấn: hỏi ý kiến để công bố trước dư luận.
• Nón: vật dùng để đội đầu của người phụ nữ Việt Nam trước đây.
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- HS đọc lại hội thoại (chú ý biểu cảm). Với một số HS khá giỏi có thể yêu cầu HS tập nói 
theo nội dung của bài.

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu cách sử dụng kết cấu CN + vừa + ĐT + vừa + ĐT (nói về 
hai hành động xảy ra trong cùng một thời gian) và phó từ ngay (đứng sau động từ, tính từ làm 
vị ngữ, biểu thị sự kịp thời và nhanh chóng của hoạt động, của sự biến đổi trạng thái). 

b) Thực hành
GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu của các bài thực hành. Nội dung thực hành có thể 

được tiến hành ngay sau bài hội thoại, hoặc GV có thể hướng dẫn HS luyện đọc/nói bài hội 
thoại, sau đó mới thực hành. Hình thức hoạt động theo logo trước mỗi nội dung thực hành, hoặc 
GV có thể linh hoạt trong việc tổ chức hoạt động cho phù hợp với đối tượng HS. GV quan sát 
các hoạt động của nhóm, cặp đôi, cá nhân với mỗi nội dung thực hành. Sau từng hoạt động, HS 
trình bày kết quả.

Định hướng kết quả thực hành như sau: 

Thực hành 1: 
HS trao đổi cặp đôi, hỏi – đáp về các nội dung đã cho.
(1) Vammy và các bạn định tổ chức chương trình giao lưu với các bạn HS Việt Nam.
(2) Mục đích của chương trình là để giúp các bạn HS Việt Nam tìm hiểu thêm về đất nước 

và con người Lào.
(3) Chương trình sẽ được tổ chức vào vào tối thứ Bảy. Tất cả các bạn HS Việt Nam sẽ 

được mời tham gia. Khách mời sẽ là cô Hằng và thầy Minh. 
(4) Cường, Liên và các bạn Việt Nam sẽ chuẩn bị các tiết mục văn nghệ đặc sắc nhất để 

tham gia chương trình.

Thực hành 2:
GV hướng dẫn HS trao đổi, thảo luận theo yêu cầu. 
Tham khảo các câu hỏi sau:
- Bạn tên là gì?
- Bạn học lớp nào?
- Thầy/cô giáo chủ nhiệm của bạn là ai?
- Bạn ở Lào được bao lâu rồi?
- Bạn thích món ăn nào của người Lào nhất?
- Bạn đã đến thăm những danh lam thắng cảnh nào của Lào? Nơi nào bạn thích nhất?

Thực hành 3:
GV hướng dẫn HS lần lượt nói các câu theo mẫu đã cho.
(1) An chép ngay lời bài hát “Việt Nam quê hương tôi” nhé!
(2) Tôi đồng ý ngay.
(3) Liên gọi ngay cho cô Hằng hỏi xem cô có thể đánh đàn bầu cho tốp nữ múa 
được không?
(4) Tớ gọi ngay cho cô ấy đây.
(5) Còn mình sẽ tìm ngay điệu nhảy Kpop.
(6) Khi nào làm xong đoạn băng giới thiệu, Trung báo ngay cho các bạn xem để góp ý nhé.
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Thực hành 4:
GV hướng dẫn HS hoàn chỉnh các câu và nói lại với bạn chẳng hạn:
(1) Cường vừa gọi điện thoại vừa vào mạng internet.
(2) Liên vừa học lời bài hát vừa nhớ giai điệu của nó.
(3) Trung vừa tham gia tiết mục hát tốp ca vừa tham gia tiết mục nhảy. 
(4) An vừa nấu cơm vừa xem ti vi.
(5) Họ vừa đi vừa hát.
(6) Vammy vừa làm người dẫn chương trình  vừa tham gia vào tiết mục hát đồng ca.

3.      Tổ chức nội dung dạy học luyện nghe

         a) Thực hiện bài nghe
Trước khi cho HS nghe văn bản, GV yêu cầu HS đọc qua các nội dung thực hành để chú ý 

hơn đến các thông tin liên quan. HS nghe văn bản do GV đọc hoặc nghe qua băng (nếu có). Có 
thể cho HS nghe từ 2 đến 3 lần.

b) Thực hành
- Thực hành: GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi theo nội dung thực hành, với hình thức 

tổ chức phù hợp. GV quan sát và hướng dẫn HS trình bày kết quả.
- Định hướng kết quả thực hành như sau: 

Thực hành 5:

Thực hành 6:
- HS làm việc theo cặp đôi. Mỗi HS sẽ miêu tả lại những gì mình quan sát được trong các 

bức ảnh cho bạn nghe theo gợi ý: Ở mỗi bức ảnh, em thấy những ai? Họ đang làm gì?
- HS thứ 2 nghe và hỏi thêm bạn về những hình ảnh quan sát được trong tranh.

4.      Tổ chức nội dung dạy học luyện đọc

         a) Thực hiện bài đọc
- HS nghe đọc văn bản lần 1 (GV đọc hoặc nghe qua băng), vừa nghe vừa theo dõi SGK.
- GV hướng dẫn HS phát âm đúng và tìm hiểu nghĩa của một số từ ngữ mới. 
• Hữu nghị: thân thiện, có tính chất bè bạn.
• Đầu tư: bỏ nhân lực, vật lực, tài lực vào công việc gì, trên cơ sở tính toán hiệu quả kinh tế, xã hội.
• Tình nguyện viên: người tự mình nhận lấy trách nhiệm để làm, không phải do bắt buộc.
- Có thể yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc lại văn bản. 

b) Thực hành
- GV hướng dẫn HS thực hiện các bài thực hành. GV quan sát các hoạt động của nhóm, 

√ Văn Miếu √ đại học

√ tham quan giao lưu

du lịch √ an toàn

bảo tàng ngữ pháp
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cặp đôi, cá nhân với mỗi nội dung thực hành. Sau từng bài thực hành, có thể kiểm tra kết quả 
theo từng nhóm hoặc yêu cầu HS báo cáo kết quả.

- Định hướng kết quả thực hành như sau:

Thực hành 7: 
1 – b   2 – d       3 – a  4 – c 

Thực hành 8: 
(1) Mục đích của cuộc giao lưu là để trao tặng toàn bộ xe sử dụng trong chuyến đạp xe 

Việt - Lào cho Đoàn Thanh niên Lào và học sinh trường Nguyễn Du.
(2) Cuộc giao lưu có sự tham gia của đại diện hai quốc gia: Lào, Việt Nam.
(3) Các bạn tình nguyện viên Việt Nam dành cho các bạn Lào món quà nho nhỏ do các 

em tự làm với hình tượng trái tim có in hình cờ tổ quốc hai nước Việt - Lào. Món quà tuy nhỏ 
nhưng nó chứa đựng tất cả những tình cảm tốt đẹp nhất của các bạn tình nguyện viên Việt Nam 
đối với các bạn Lào.

Thực hành 9:
GV hướng dẫn HS trao đổi với các bạn trong nhóm về chủ đề: Theo em, đi xe đạp có ý 

nghĩa như thế nào trong việc bảo vệ môi trường? Hãy trao đổi với các bạn trong nhóm. Khi nói, 
sử dụng kết cấu CN + vừa + ĐT + vừa + ĐT. GV có thể gợi ý cho HS bằng những câu hỏi sau:

- Xe đạp có sử dụng nguồn nguyên liệu nào không?
- Xe đạp có gây ra tiếng ồn lớn không?
- Những đặc điểm đó cho thấy việc đi xe đạp có ý nghĩa như thế nào trong việc bảo vệ 

môi trường?

Thực hành 10:
GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm theo những yêu cầu và gợi ý đã cho.

5.      Tổ chức nội dung dạy học luyện viết

Thực hành 11: 
GV yêu cầu HS dùng phó từ “ngay” để viết lại các câu:
(1) Tôi đi ngay xe đạp để ủng hộ việc bảo vệ môi trường.
(2) Về đến Việt Nam tôi sẽ viết thư ngay cho anh.
(3) Nếu có lớp học về kĩ năng sống thì tôi sẽ tham gia ngay.
(4) Khi nào đến Việt Nam, tôi sẽ đi thăm ngay lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thực hành 12:
GV hướng dẫn HS làm việc theo cặp đôi, trao đổi để hoàn thành bức thư theo yêu cầu.

6.      Củng cố mục tiêu bài học

- GV củng cố lại hai hiện tượng ngữ pháp của bài học.
- Tùy vào đối tượng HS, GV có thể thiết kế thêm những bài tập luyện đọc, luyện viết để 

HS làm ở nhà hoặc dành lại một số bài tập luyện đọc, luyện viết trong SGK để HS thực hành 
ngoài giờ học.
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BÀI 4
ÔN TẬP

I.      YÊU CẦN CẦN ĐẠT

1.      Hành vi / nhiệm vụ giao tiếp 

Các chủ điểm đã học ở Bài 1, Bài 2, Bài 3.

2.      Kiến thức 

- Từ ngữ: theo chủ điểm đã học ở Bài 1, Bài 2, Bài 3.
- Ngữ pháp: Các kết cấu Khi A thì B, Tuy/mặc dù A nhưng (vẫn) B, CN + vừa + ĐT + vừa 

+ ĐT; các cách nói về thời gian trong quá khứ, cách nói về hai hành động xảy ra trong cùng một 
thời gian, cách nói về thói quen, cách sử dụng phó từ ngay.

- Văn hóa: theo chủ điểm đã học ở Bài 1, Bài 2, Bài 3.

II.     TỔ CHỨC DẠY HỌC  
Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh họa các bài đọc, bài nghe trong SGK; một số tranh ảnh do GV sưu tầm 

liên quan đến nội dung bài học.
- Đĩa CD (nếu có).
- Phiếu bài tập.

Các hoạt động dạy học:

1.      Khởi động vào bài

- GV có thể cho HS chia sẻ tự do với thầy/cô giáo và bạn bè về nội dung theo chủ điểm 
đã học ở Bài 1, Bài 2, Bài 3.

- GV giới thiệu vào nội dung của bài học.   

2.      Tổ chức nội dung dạy học luyện nói

a) Thực hiện hội thoại

b) Thực hành
GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu của các bài thực hành. Hình thức hoạt động theo 

logo trước mỗi nội dung thực hành, hoặc GV có thể linh hoạt trong việc tổ chức hoạt động cho 
phù hợp với đối tượng HS. GV quan sát các hoạt động của nhóm, cặp đôi, cá nhân với mỗi 
nội dung thực hành. Sau từng hoạt động, HS trình bày kết quả.

Định hướng kết quả thực hành như sau: 

Thực hành 1:
- GV có thể hướng dẫn HS thực hiện như sau: Hai HS đóng vai các nhân vật đọc bài phỏng 

vấn (1 – 2 lượt HS đọc). Với một số HS khá giỏi có thể yêu cầu HS tập nói theo nội dung của bài.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu một số từ ngữ mới trong bài (nếu có).

Thực hành 2: 
- GV hướng dẫn HS làm việc chung cả lớp để trả lời các câu hỏi. Định hướng trả lời như sau:
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(1) Ánh Viên đã đoạt 8 chiếc huy chương vàng tại SEA Games 28.
(2) Khi đạt được thành tích đó, Ánh Viên vẫn muốn có thêm nhiều huy chương nữa. Cô 

ấy thấy mình còn nhiều khuyết điểm và còn phải khắc phục nhiều.
(3) Đối thủ lớn nhất của Ánh Viên ở SEA Games là Tao Li.

Thực hành 3:
GV hướng dẫn HS sử dụng thông tin đã cho để trao đổi với bạn, khi nói sử dụng các kết 

cấu: Tuy / mặc dù A nhưng (vẫn) B; CN + vừa + ĐT + vừa + ĐT.
VD: Billy Ketkeophomphone vừa thi đấu ở Pháp vừa thi đấu ở Lào.

Thực hành 4:
GV hướng dẫn HS dùng kết cấu Khi A thì B để nối các từ trong hai cột để tạo thành câu 

có nghĩa. 
Kết quả như sau: 1 – e,   2 – g,   3 – i,   4 – a,  

    5 – b,   6 – c,   7 – d,   8 – h.

3.      Tổ chức nội dung dạy học luyện nghe

a) Thực hiện bài nghe
Trước khi cho HS nghe văn bản, GV yêu cầu HS đọc qua các nội dung thực hành để chú ý 

hơn đến các thông tin liên quan. HS nghe văn bản do GV đọc hoặc nghe qua băng (nếu có). Có 
thể cho HS nghe từ 2 đến 3 lần.

b) Thực hành
- GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi theo nội dung thực hành, với hình thức tổ chức 

phù hợp. GV quan sát và hướng dẫn HS trình bày kết quả.
- Định hướng kết quả thực hành như sau: 

Thực hành 5:
- GV hướng dẫn HS làm việc theo cặp đôi.
- Kết quả như sau: 1 – S,        2 – Đ,        3 – S,    4 – K,    5 – S.

Thực hành 6:
HS làm việc cá nhân. 
(1) Một số hoạt động ngoại khóa được đề cập đến trong bài nghe: bóng đá, bóng chuyền, 

cầu lông, âm nhạc, múa, từ thiện, tình nguyện.
(2) HS ghi lại được một lợi ích mà hoạt động ngoại khoá mang lại. Ví dụ: HS sẽ giảm 

được những căng thẳng sau giờ học / Tăng cường sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần để nâng 
cao chất lượng học tập.

(3) Một số kĩ năng được phát triển thông qua hoạt động ngoại khóa: thuyết trình, lãnh đạo, 
làm việc theo nhóm, giải quyết tình huống…

4.      Tổ chức nội dung dạy học luyện đọc

a) Thực hiện bài đọc
- HS nghe đọc văn bản lần 1 (GV đọc hoặc nghe qua băng), vừa nghe vừa theo dõi SGK.
- GV hướng dẫn HS phát âm đúng và tìm hiểu nghĩa của một số từ ngữ mới (nếu có).
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b) Thực hành 
- GV hướng dẫn HS thực hiện các bài thực hành. GV quan sát các hoạt động của nhóm, 

cặp đôi, cá nhân với mỗi nội dung thực hành. Sau từng bài thực hành, có thể kiểm tra kết quả 
theo từng nhóm hoặc yêu cầu HS báo cáo kết quả.

- Định hướng kết quả thực hành như sau:

Thực hành 7:
(1) Theo người mẹ, cuộc thi hoa hậu là cuộc thi để chọn ra người phụ nữ đẹp nhất và tốt 

bụng nhất.
(2) Người mẹ xúc động vì trong suy nghĩ của đứa con, bà chính là hoa hậu (tức là người 

phụ nữ đẹp nhất và tốt bụng nhất).
(3) Câu nói “Mẹ ơi, sao mẹ không tham dự cuộc thi đó?” của Zakariya có nghĩa là người 

mẹ đủ tiêu chuẩn để tham gia cuộc thi ấy.
(4) Chẳng hạn: Tuy Zakariya còn nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ của cậu ấy rất già dặn. 

         Thực hành 8:
- GV hướng dẫn các cặp đôi quan sát, kết hợp với dự đoán để trao đổi và trả lời hai câu hỏi.
- Định hướng: 
(1) Bạn nam (ở bức ảnh A) và bạn nữ (ở bức ảnh B) được cõng đến trường vì hai bạn ấy 

bị tật nguyền (liệt hai chân).
(2) Người cõng bạn nam (ở bức ảnh A) là một bạn học cùng lớp; người cõng bạn nữ (ở 

bức ảnh B) là người thân trong gia đình (bố, chú, anh trai…).
- Từ đó, GV hướng dẫn HS sử dụng kết cấu Tuy / mặc dù A nhưng (vẫn) B để nói về bạn 

nam (ở bức ảnh A) và bạn nữ (ở bức ảnh B). HS có thể đặt tên cho mỗi bạn để dễ đặt câu.
VD: 
- Tuy Nam bị liệt hai chân nhưng cậu ấy vẫn cố gắng đến trường.
- Mặc dù bố Lan rất bận nhưng bác ấy vẫn cố gắng cõng Lan đến trường hàng ngày.
Thực hành 9: 
- GV hướng dẫn HS trao đổi với các bạn trong nhóm để hoàn thành yêu cầu của bài thực hành.
Thực hành 10: 
- HS làm việc cá nhân.
- Định hướng trả lời: (1) – luôn luôn; (2) – trước đây;          (3) – ngày trước; 
           (4) – ngay;        (5) – thường xuyên;   (6) – Hồi ấy. 

5.      Tổ chức nội dung dạy học luyện viết

          Thực hành 11: 
GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân để hoàn thành bài tập theo yêu cầu.
Thực hành 12:
GV hướng dẫn HS làm việc theo nhóm, trao đổi để hoàn thành yêu cầu của bài thực hành.

6.      Củng cố mục tiêu bài học

- GV củng cố lại các hiện tượng ngữ pháp của bài học.
- Tùy vào đối tượng HS, GV có thể thiết kế thêm những bài tập luyện đọc, luyện viết để 

HS làm ở nhà hoặc dành lại một số bài tập luyện đọc, luyện viết trong SGK để HS thực hành 
ngoài giờ học.



25

BÀI 5
GIA ĐÌNH VIỆT NAM

I.       YÊU CẦN CẦN ĐẠT
1.      Hành vi / nhiệm vụ giao tiếp 

Giới thiệu một số đặc điểm của gia đình Việt Nam. HS có thể trao đổi với nhau những hiểu 
biết về truyền thống gia đình Việt Nam, đặc điểm gia đình Việt Nam,…

2.      Kiến thức 

- Từ ngữ (khoảng 10 - 15 từ ngữ mới) chỉ: Truyền thống, đặc điểm, bản sắc gia đình Việt 
Nam; Sinh hoạt gia đình Việt Nam.

- Ngữ pháp: Từ đồng nghĩa không hoàn toàn; Cách nói nhấn mạnh về hai hay nhiều tính 
chất, đặc điểm cùng loại của người, sự vật, hiện tượng; Kết cấu: CN + vừa + TT + vừa + TT; 
Liên từ: hay, hoặc

II.     TỔ CHỨC DẠY HỌC  
Đồ dùng dạy học:
- Hình ảnh, tranh minh họa các bài đọc, bài nghe trong SGK; một số tranh, ảnh do GV 

sưu tầm liên quan đến nội dung bài học.
- Đĩa CD (nếu có).
- Phiếu bài tập.

Các hoạt động dạy học:

1.      Khởi động

- GV có thể cho HS chia sẻ với thầy/cô giáo và bạn bè về gia đình, về tình cảm gia đình, 
về những kỉ niệm với người thân trong gia đình.

- GV giới thiệu vào nội dung của bài học.  

2.      Tổ chức nội dung dạy học luyện nói

         a) Thực hiện hội thoại
- Bài hội thoại cung cấp ngữ cảnh giao tiếp với tình huống là người bạn Việt Nam (An) 

mời người bạn Lào (Xiêng Khoảng) đến thăm gia đình An nhân dịp gia đình họp mặt.
- Cách tiến hành:
• GV cho HS đọc trước ngữ liệu.
• GV cho 2 HS đóng vai An và Xiêng Khoảng thực hiện hội thoại.
• GV lưu ý HS về cách ngắt câu, phát âm các từ khó (gia đình, con trưởng, gặp mặt, ông 

bà nội,…).
• Tùy điều kiện thời gian, HS có thể đọc lại hội thoại (chú ý biểu cảm), với một số HS khá 

giỏi có thể yêu cầu HS tập nói theo nội dung của bài.
• Với các từ mới trong bài hội thoại, GV nên khuyến khích HS tra từ điển, giải thích nghĩa 

sau đó GV nhận xét, bổ sung (và nhắc lại nếu cần).
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu cách sử dụng mẫu câu trong bài.
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- Sử dụng kết cấu: CN + vừa + TT + vừa + TT: Cách nói nhấn mạnh về hai hay nhiều tính 
chất, đặc điểm cùng loại của người, sự vật, hiện tượng.

VD: Cô ấy vừa trẻ, vừa đẹp
      Phòng này vừa sáng vừa mát
- Sử dụng từ đồng nghĩa không hoàn toàn: Là những từ cùng chỉ một sự vật, hiện tượng, 

cùng biểu thị một khái niệm nhưng khi thay thế cho nhau sẽ dẫn đến sự thay đổi ý nghĩa của 
câu, nhất là sắc thái nghĩa biểu cảm. Trong khi nói hoặc viết cần chú ý đến sắc thái biểu cảm để 
sử dụng đúng các từ đồng nghĩa không hoàn toàn.

- Sử dụng liên từ “hay”, “hoặc” biểu thị sự lựa chọn. 
• “Hay” dùng trong câu trần thuật và câu nghị vấn.
• “Hoặc” chỉ dùng trong câu trần thuật.

b) Thực hành
GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu của các bài thực hành. Hình thức tổ chức hoạt động 

học có thể tham khảo logo gợi ý, GV cần linh hoạt trong việc tổ chức hoạt động học cho phù 
hợp với đối tượng HS; chú ý quan sát các hoạt động của nhóm, cặp đôi, cá nhân với mỗi nội 
dung thực hành. Sau từng bài thực hành, có thể kiểm tra kết quả theo cặp đôi, theo nhóm hoặc 
yêu cầu cá nhân HS báo cáo kết quả. Các HS hoặc nhóm khác nhận xét, bổ sung, điều chỉnh. 
Một số câu hỏi, GV nên chỉ định HS trong nhóm đó giải thích rõ lí do. GV nhận xét về kết quả 
làm bài tập của các nhóm. 

 Bài tập thực hành 1, 2 nhằm luyện nghe - hiểu nội dung hội thoại; bài 3, 4 nhằm luyện nói 
theo mẫu câu, kiến thức ngữ pháp của bài học. 

Thực hành 1: 
GV hướng dẫn HS đọc kĩ nội dung bài hội thoại để trả lời câu hỏi. GV có thể tổ chức cho 

HS hoạt động theo nhóm hoặc cặp đôi.

Thực hành 2: 
Đáp án:

Câu Đúng Sai

1. Thiphon được An mời đến nhà chơi. x

2. Gia đình An có rất nhiều thế hệ cùng sinh sống. x

3. Bố mẹ An là con cả trong gia đình. x

4. Nhà An có hai chị em gái. x

5. Ông bà nội cùng sống với bố mẹ An. x

6. Hôm nay có mặt các em họ của An. x

7. Vào các dịp lễ gia đình An thường tổ chức gặp mặt. x

8. Những người trong gia đình An rất ít nói. x
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Thực hành 3: 
GV hướng dẫn HS có thể làm việc cá nhân hoặc có thể thực hiện theo cặp. 
Ngoài ra, GV khuyến khích HS đặt thêm các câu khác có sử dụng kết cấu: CN + vừa + 

TT + vừa + TT.
         Đáp án: 

1) Bạn Hoa vừa thông minh vừa xinh đẹp.
2) Cái máy ép hoa quả vừa rất tốt vừa rất đẹp.
3) Cây mẹ trồng nở hoa vừa rất đẹp vừa rất thơm.
4) Trường mình vừa có nhiều nhà cao tầng vừa có nhiều cây xanh.

Thực hành 4: 
Đáp án: 
1) Mình vừa nhận được tin ông của bạn Hùng vừa mới qua đời.
2) Tỉ lệ người chết do tai nạn giao thông những ngày Tết tăng cao.
3) Để bảo vệ tổ quốc, người lính đã hi sinh anh dũng.
4) Hôm qua mẹ tôi đi họp hội phụ nữ.
5) Ở chợ có mấy người đàn bà đang cãi nhau.

3.      Tổ chức nội dung dạy học luyện nghe

a) Thực hiện bài nghe
- Trước khi cho HS nghe văn bản, GV yêu cầu HS đọc trước các bài tập thực hành, chú ý 

đến các thông tin liên quan. HS nghe văn bản do GV đọc hoặc nghe qua băng/đĩa (nếu có). Có 
thể cho HS nghe từ 2 đến 3 lần.

- Nếu trong bài nghe có những từ khó hiểu, GV giải thích nghĩa cho HS hoặc có thể yêu cầu 
một số HS trong lớp giải thích cho các bạn. 

- Thực hành: GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi theo nội dung thực hành, với hình thức 
tổ chức phù hợp. GV quan sát, hướng dẫn HS trình bày kết quả và nhận xét về kết quả của các 
cá nhân, nhóm.

b) Thực hành 
         Gợi ý trả lời:

Thực hành 5: 
1) Theo truyền thống Việt Nam, người chồng là người đứng đầu một gia đình. 
2) Nhiều gia đình sống cùng nhau chung một huyết thống gọi là đại gia đình. 
3) Theo truyền thuyết, tất cả người Việt đều có chung nguồn gốc tổ tiên là Lạc Long 

Quân và Âu Cơ. 
4) Luật Bình đẳng giới thì vợ chồng có quyền, nghĩa vụ ngang nhau.
Thực hành 6:
Theo truyền thống Việt Nam, người chồng là người đứng đầu một gia đình. Nhiều gia 

đình sống cùng nhau chung một huyết thống gọi là đại gia đình. Theo truyền thuyết, tất cả 
người Việt đều có chung nguồn gốc tổ tiên là Lạc Long Quân và Âu Cơ. Hiện nay, chính sách 
của Nhà nước và xã hội Việt Nam rất coi trọng đơn vị gia đình. Theo Điều 18 của Luật Bình 
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đẳng giới thì vợ chồng có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong việc bàn bạc những vấn đề nảy sinh 
trong gia đình và quyết định lựa chọn cách giải quyết phù hợp. Các thành viên nam, nữ trong gia 
đình có trách nhiệm chia sẻ công việc gia đình.

4.      Tổ chức nội dung dạy học luyện đọc

a) Thực hiện bài đọc
- GV có thể yêu cầu HS đọc thầm một lần để bước đầu nắm bắt nội dung của bài.
- HS nghe đọc văn bản lần 1 (GV đọc hoặc nghe qua băng) vừa nghe vừa theo dõi SGK. 
- GV hướng dẫn HS phát âm đúng một số từ ngữ mới và khó (tế bào, nòi giống, hiếu nghĩa, 

chuẩn mực, chia sẻ,…). Sau đó có thể yêu cầu HS đọc nối tiếp từng phần đến hết văn bản.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu một số từ mới (có thể mời những HS đã biết giải thích, GV 

nhận xét, bổ sung).
- GV hướng dẫn HS thực hiện các bài thực hành. GV quan sát các hoạt động của nhóm, 

cặp đôi, cá nhân với mỗi nội dung thực hành. Sau từng bài thực hành, có thể kiểm tra kết quả 
theo từng cặp đôi, theo nhóm hoặc yêu cầu cá nhân HS báo cáo kết quả và nhận xét về kết quả 
của các cá nhân, nhóm. Cần lưu ý đánh giá khả năng vận dụng các hiện tượng ngữ pháp trong 
bài khi HS thực hành.  

b) Thực hành
Gợi ý trả lời các câu hỏi:

Thực hành 7: 
1) Mỗi quốc gia, dân tộc, muốn tồn tại và phát triển phải quan tâm đến chăm sóc và bảo 

vệ gia đình.
2) Những giá trị truyền thống nào được gia đình Việt Nam gìn giữ và vun đắp là: lòng yêu 

nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù 
sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

3) Cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam hiện nay có giống với ngày xưa không: 
không, có những thay đổi. Trước kia các gia đình Việt Nam có nhiều thế hệ cùng chung sống 
dưới một mái nhà. Ngày nay, khi con cái đến tuổi lập gia đình có thể sống chung cùng bố mẹ, 
ông bà hoặc có thể tách riêng thành một gia đình nhỏ.

Thực hành 8: 

Thông tin Đ S

1. Gia đình là nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, 
nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người.

x

2. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm 
sóc và bảo vệ gia đình.

x

3. Gia đình Việt Nam luôn có nhiều thế hệ cùng chung sống. x
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4. Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển 
với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp.

x

5. Theo truyền thuyết, người Việt nhiều nguồn gốc tổ tiên khác nhau. x

Thực hành 9: 
GV hướng dẫn HS thực hành nói theo cặp hoặc theo nhóm sử dụng liên từ hay, hoặc (theo 

mẫu). GV cũng có thể gợi ý cho HS thực hành thêm một số câu khác.

Thực hành 10: 
GV hướng dẫn HS thực hành nói theo cặp, lần lược từng người hỏi, người kia trả lời và 

ngược lại. Ngoài ra, HS cũng có thể hỏi thêm một số câu về chủ đề gia đình.

5.      Tổ chức nội dung dạy học luyện viết

- Nội dung luyện viết bao gồm hai bài tập, củng cố tiếp nội dung chủ đề bài học. 
- Do đặc thù của mục tiêu luyện viết nên GV chủ yếu hướng dẫn HS thực hiện các yêu cầu 

theo hình thức học cá nhân, có thể kết hợp hình thức học theo cặp, nhóm trong các khâu rà soát, 
kiểm tra, nhận xét kết quả làm bài tập của bạn.

- Gợi ý trả lời câu hỏi phần bài tập thực hành: 

Thực hành 11: 
Bài 11 yêu cầu HS sử dụng kết cấu CN + vừa + TT + vừa + TT để viết lại các câu cho 

đúng. Chú ý vị trí của các tính từ trong câu có thể đảo chỗ cho nhau, miễn sao hoàn thành câu 
có nghĩa và đúng kết cấu.

Thực hành 12: 
Bài 12 yêu cầu HS viết bài giới thiệu về gia đình. Tùy theo năng lực của HS, GV có thể 

tăng/giảm độ khó mỗi bài tập cho phù hợp. GV chú ý HS sử dụng các hiện tượng ngữ pháp của 
bài vào trong bài viết.

6.      Củng cố mục tiêu bài học

- GV củng cố lại hiện tượng ngữ pháp của bài học: Từ đồng nghĩa không hoàn toàn; 
Kết cấu: CN + vừa + TT + vừa + TT;  Liên từ: hay, hoặc.

- Tùy vào đối tượng HS, GV có thể tăng giảm, điều chỉnh các bài tập trong sách hướng 
dẫn để đạt hiệu quả dạy học.
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BÀI 6
VIẾT THƯ CHO NGƯỜI THÂN

I.       YÊU CẦN CẦN ĐẠT

1.      Hành vi / nhiệm vụ giao tiếp

- Trao đổi về việc viết thư, bày tỏ tình cảm với người thân ở xa qua thư.
- Biết cách viết thư và viết được thư cho người thân ở xa.

2.      Kiến thức

- Từ ngữ: khoảng 10 - 15 từ ngữ mới liên quan đến thư từ.
- Ngữ pháp: Cách nói Thế nào ... cũng; các tình thái từ: hình như, dường như, nghe nói.
- Văn hóa: Một số hiểu biết về văn hóa thư từ cá nhân tình cảm và trang trọng.

II.     TỔ CHỨC DẠY HỌC  
Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh họa các bài đọc, bài nghe trong SGK; một số tranh ảnh do GV sưu tầm 

liên quan đến nội dung bài học.
- Đĩa CD (nếu có).
- Phiếu bài tập.
Các hoạt động dạy học:

1.      Khởi động vào bài

- GV có thể đọc cho HS nghe một đoạn trong một bức thư do giáo viên sưu tầm về 
tình yêu, tình mẹ…

- HS nêu cảm nhận chung về những nội dung, tình cảm được gợi lên từ bức thư GV đọc.
- GV giới thiệu vào nội dung của bài học. 

2.      Tổ chức nội dung dạy học luyện nói

a) Thực hiện hội thoại
Nội dung luyện nói bao gồm một bài hội thoại cung cấp một ngữ cảnh giao tiếp: nhận 

được thư của người thân, trao đổi, nói chuyện về  việc viết thư.
Cách tiến hành có thể được thực hiện như sau: 
- Đọc: Hai HS đóng vai các nhân vật đọc bài hội thoại (1 – 2 lượt HS đọc).
- Tìm hiểu từ ngữ: GV hướng dẫn HS tìm hiểu một số từ ngữ mới trong bài.
• Thư: Giấy viết gửi ai đó để bày tỏ công việc hoặc tình cảm (ngày nay với sự phát triển 

của công nghệ thông tin, nhiều nơi có thể dùng email - thư điện tử thay cho giấy viết).
• Địa chỉ: Những điều ghi về chỗ ở, nơi làm việc của cá nhân hoặc cơ quan.
• Tem: Dùng để dán trên phong bì thư, điều kiện để gửi thư do bưu điện nhà nước quy định.
• Bưu điện: Cơ quan chuyên lo việc chuyển thư từ, điện, báo chí, tiền, hàng.
• Phong bì: Bao giấy đựng thư gửi đi.
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- HS đọc lại hội thoại (chú ý biểu cảm). Với một số HS khá giỏi có thể yêu cầu HS tập nói 
theo nội dung của bài.

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu một số cách sử dụng mẫu câu trong bài hội thoại: Dường như 
/ Hình như / Nghe nói: Cách nói biểu thị sự phỏng đoán, chưa chắc chắn.

b) Thực hành
GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu của các bài thực hành. Nội dung thực hành có thể 

được tiến hành ngay sau từng bài hội thoại. Hình thức hoạt động theo logo trước mỗi nội dung 
thực hành, hoặc GV có thể linh hoạt trong việc tổ chức hoạt động cho phù hợp với đối tượng 
HS. GV quan sát các hoạt động của nhóm, cặp đôi, cá nhân với mỗi nội dung thực hành. Sau 
từng bài thực hành, có thể kiểm tra kết quả theo từng nhóm hoặc yêu cầu HS báo cáo kết quả.

Định hướng kết quả thực hành như sau: 

Thực hành 1:
Đóng vai An và mẹ An hỏi đáp theo nội dung bài thoại.
GV tổ chức cho HS đóng vai các nhân vật An và mẹ An thực hiện lại cuộc thoại. Chú ý 

giọng nói và cách biểu lộ cảm xúc của các nhân vật.

Thực hành 2: 
Thảo luận theo cặp và trả lời câu hỏi:
1) An nhận được thư của bố.
2) Bố kể công việc của bố ở Việt Nam và còn gửi những bức ảnh đẹp như đã hứa với con 

trước khi đi công tác, bố còn gửi cả thiệp chúc mừng sinh nhật mẹ.
3) An sẽ kể sẽ kể với bố về việc học tập của hai chị em con, cả nhà ai cũng nhớ bố.
4) An muốn gửi thư cho bố luôn.
5) An dự định sẽ gửi thư cho bố vào ngày mai. 

         Thực hành 3: 
Hỏi đáp về những tình huống đã cho dựa vào gợi ý (sử dụng từ Hình như, dường như, 

nghe nói):
Gợi ý: 
- Bạn nhận được thư của ai? ở đâu?
- Thư viết về điều gì?
- Bạn sẽ viết gì trong thư gửi người đó?
- Bạn sẽ gửi thư ở đâu?
VD: Tình huống “Nhận được thư của một người bạn thân”.
A: Cậu nhận được thư của ai thế?
B: Bạn Lan – bạn thân của mình.
A: Bạn ấy đang ở đâu?
B: Lan đang ở Việt Nam.
A: Nhìn cậu rất vui, hình như Lan viết điều gì thú vị .
B: Ừ, Lan kể nhiều kỉ niệm của bọn mình ở Việt Nam và còn dự định sang Lào chơi nữa.
A: Cậu sẽ viết thư lại cho Lan chứ?
B: Tất nhiên, mình sẽ mời cậu ấy sang Lào vào tháng 6, khi đó mình đã nghỉ hè.
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Thực hành 4: 
1) Nội dung cảm ơn về món quà sinh nhật.
2) Viết email cảm ơn trong trường hợp nhận được quà, được giúp đỡ…
3) Các dấu hiệu:
- Mở đầu: Tên người nhận thư + thân mến.
- Nội dung: Thể hiện sự cảm ơn của người nhận đối với người gửi (rất vui khi nhận được 

quà, cảm ơn về món quà, xin chân thành cảm ơn).
- Kết thúc: Bạn của cậu: Nguyễn Minh Hiếu.

3.      Tổ chức nội dung dạy học luyện nghe

a) Thực hành bài nghe
Trước khi cho HS nghe văn bản, GV yêu cầu HS đọc qua các nội dung thực hành để chú ý 

hơn đến các thông tin liên quan. HS nghe văn bản do GV đọc hoặc nghe qua băng đĩa (nếu có). 
Có thể cho HS nghe từ 2 đến 3 lần.

b) Thực hành
GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi theo nội dung thực hành, với hình thức tổ chức phù 

hợp. GV quan sát và hướng dẫn HS trình bày kết quả.
Định hướng kết quả thực hành như sau: 

Thực hành 5:
1) An sẽ cùng gia đình về Việt Nam, đi thăm bà con họ hàng và thăm quan một số điểm 

du lịch hấp dẫn.
2) An dự định sẽ gửi email cho Suthep.
3) Vì Suthep thích đọc thư tay, xem nét chữ của cậu và để luyện viết tiếng Việt.
4) Suthep muốn An kể thật nhiều những điều thú vị về đất nước, con người Việt Nam.

Thực hành 6: 

         1 – S;  2 – S;   3 – Đ;   4 – Đ;   5 – Đ

4.      Tổ chức nội dung dạy học luyện đọc

         a) Thực hiện bài đọc
- GV có thể cho HS quan sát và trao đổi về hình ảnh được thể hiện trong tranh minh họa 

để bước đầu nắm bắt nội dung của bài đọc.
- HS nghe đọc văn bản lần 1 (GV đọc hoặc nghe qua băng), vừa nghe vừa theo dõi SGK.
- GV hướng dẫn HS phát âm đúng và tìm hiểu nghĩa của một số từ ngữ mới. 
- Có thể yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc lại văn bản. 

b) Thực hành
- GV hướng dẫn HS thực hiện các bài thực hành. GV quan sát các hoạt động của nhóm, 

cặp đôi, cá nhân với mỗi nội dung thực hành. Sau từng bài thực hành, có thể kiểm tra kết quả 
theo từng nhóm hoặc yêu cầu HS báo cáo kết quả.

Định hướng kết quả thực hành như sau:
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Thực hành 7:
1) Mở đầu tác giả viết Cha thân yêu nhất của con.
2) Lí do là chỉ vài ngày nữa, cha sẽ phải giã từ bưu điện, trút bỏ bộ đồng phục xanh lá cây 

đã phai màu của mình để nghỉ hưu.
3) Tác giả đã viết về công việc đưa thư của cha và cảm xúc của người con, niềm tự hào 

của con về công việc ấy.
4) Cuối thư, tác giả đã bày tỏ lòng cảm ơn trước tình yêu thương và sự chăm sóc của cha.
5) Kết thúc bức thư Xiao Jun đã viết.
    Con gái yêu của cha!
    Xiao Jun

Thực hành 8:
1 – yêu quý;  2 – rất vui;   3 – nhớ;  4 – nói rằng;  5 – nhiều;  

 
6 – sức khỏe;  7 – khỏe; 8 – giúp đỡ;   9 – về thăm;  10 – của.

Thực hành 9:
1 – Đ;   2 – Đ;   3 – S;   4 – S;  5 – Đ.

Thực hành 10:
1 – c;   2 – d;   3 – e;   4 – a;   5 – b.

Thực hành 11:
Chú ý sử dụng cách nói thế nào … cũng để viết tiếp những câu đã cho. 
Chẳng hạn: Cô ấy vừa nhận được thư của bạn, thế nào cô ấy cũng mở ra đọc ngay.

5.      Tổ chức nội dung dạy học luyện viết

GV hướng dẫn HS cách viết thư cho người thân ở xa và yêu cầu HS thực hiện bài tập đã cho.

Thực hành 12:
- Em hãy viết một bức thư cho một người bạn thân ở xa (khoảng 100 từ).
GV gợi ý: 
- Về cấu trúc: Bài viết phải đảm bảo kết cấu của một bức thư thông thường gồm:
• Mở đầu thư.
• Nội dung thư. 
• Kết thúc thư.
- Về nội dung: Nội dung bức thư viết cho người bạn thân ở xa cần thể hiện được các ý như 

thăm hỏi, lí do viết thư, bày tỏ tình cảm, hứa hẹn ...

6.      Củng cố mục tiêu bài học

- GV củng cố lại các hiện tượng ngữ pháp của bài học.
- Tùy vào đối tượng HS, GV có thể thiết kế thêm những bài tập luyện đọc, luyện viết để 

HS làm ở nhà hoặc dành lại một số bài tập luyện đọc, luyện viết trong SGK để HS thực hành 
ngoài giờ học.



34

BÀI 7
HỌC Ở THƯ VIỆN

I.       YÊU CẦN CẦN ĐẠT

1.      Hành vi /  nhiệm vụ giao tiếp 

Giới thiệu về thư viện, cách lựa chọn sách trong thư viện; Biết cách học ở thư viện.

2.      Kiến thức 

   - Từ ngữ (khoảng 10 - 15 từ ngữ mới) liên quan đến thư viện, tài liệu, cách tìm kiếm, 
tra cứu, học tập tại thư viện.

   - Ngữ pháp: Từ trái nghĩa (chỉ màu sắc, mức độ); Cách nói nhấn mạnh tính chất toàn bộ, 
toàn thể của sự việc, sự vật; Kết cấu: nào cũng + ĐT / TT; nào… cũng + ĐT / TT; Tất cả / mọi 
+ CN + đều + ĐT / TT; Từ chỉ tần suất: thường, luôn, ít khi…; Cách viết thư (email) cảm ơn.

II.     TỔ CHỨC DẠY HỌC  
Đồ dùng dạy học:
- Hình ảnh, tranh minh họa các bài đọc, bài nghe trong SGK; một số tranh, ảnh do GV 

sưu tầm liên quan đến nội dung bài học.
- Đĩa CD (nếu có).
- Phiếu bài tập.

Các hoạt động dạy học:

1.      Khởi động

- GV có thể hỏi HS đã đến thư viện lần nào chưa (có thể là thư viện của trường, thư viện 
thành phố,...)? và cho HS nói về cảm nhận của mình khi đến ở thư viện.

- GV giới thiệu vào nội dung của bài học.  

2.      Tổ chức nội dung dạy học luyện nói

a) Thực hiện hội thoại
- Bài hội thoại cung cấp ngữ cảnh giao tiếp với tình huống hai người bạn Vammy (Lào) và 

Liên (Việt Nam) trao đổi về việc tra cứu thông tin và mượn tài liệu ở thư viện của nhà trường.
- Cách tiến hành có thể được thực hiện như sau: 
• GV cho HS đọc trước ngữ liệu. 
• GV cùng một HS đóng vai Vammy và Liên thực hiện hội thoại (hoặc GV yêu cầu 2 HS 

cùng thực hiện).
• GV lưu ý HS về cách ngắt câu, phát âm các từ khó (thư viện, thẻ mượn, truy cập, 

tra cứu…).
• Tùy điều kiện thời gian, HS có thể đọc lại hội thoại (chú ý biểu cảm), với một số HS khá 

giỏi có thể yêu cầu HS tập nói theo nội dung của bài.
• Với các từ mới trong bài hội thoại, GV nên khuyến khích HS giải thích nghĩa sau đó GV 

nhận xét, bổ sung (và nhắc lại nếu cần).
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GV hướng dẫn HS ôn lại cách sử dụng mẫu câu trong bài.
- Sử dụng từ trái nghĩa (chỉ màu sắc, mức độ): Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái 

ngược nhau.
- Từ chỉ tần suất: thường, luôn, ít khi…
- Kết cấu: nào cũng + ĐT / TT; nào… cũng + ĐT / TT; Tất cả / mọi + CN + đều + ĐT / TT: 

Cách nói nhấn mạnh tính chất toàn bộ, toàn thể của sự việc, sự vật. Hai kết cấu này tương đương nhau.
- Cách viết thư (email) cảm ơn: Bố cục bức thư cảm ơn bằng email vẫn có đầy đủ 3 phần 

mở, thân, kết nhưng ngắn gọn. Khi viết thư cảm ơn bằng email cần viết ngắn gọn, súc tích, 
không sai chính tả và ngữ pháp. Lời cảm ơn cần chân thành.

b) Thực hành
GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu của các bài thực hành. Hình thức tổ chức hoạt động 

học có thể tham khảo logo gợi ý, GV cần linh hoạt trong việc tổ chức hoạt động học cho phù 
hợp với đối tượng HS; chú ý quan sát các hoạt động của nhóm, cặp đôi, cá nhân với mỗi nội 
dung thực hành. Sau từng bài thực hành, có thể kiểm tra kết quả theo cặp đôi, theo nhóm hoặc 
yêu cầu cá nhân HS báo cáo kết quả. Các HS hoặc nhóm khác nhận xét, bổ sung, điều chỉnh. 
Một số câu hỏi, GV nên chỉ định HS trong nhóm đó giải thích rõ lí do. GV nhận xét về kết quả 
làm bài tập của các nhóm. 

Bài tập thực hành 1 nhằm luyện nghe - hiểu nội dung hội thoại; bài 2 nhằm luyện tập về 
từ trái nghĩa, bài 3, 4 nhằm luyện nói theo mẫu câu, kiến thức ngữ pháp của bài học. 

Thực hành 1: 
GV hướng dẫn HS đọc kĩ nội dung bài hội thoại để trả lời câu hỏi. GV có thể tổ chức cho 

HS hoạt động theo nhóm hoặc cặp đôi.

Thực hành 2:

Thực hành 3: 
1) Hôm nào đường phố cũng đông đúc.
2) Lớp học nào cũng vui vẻ.
3) Trường học nào cũng náo nhiệt.
4) Hoa nào nở cũng đẹp.

xanh trắng

trắng đỏ

nhanh chậm

tốt xấu

đậm nhạt

mặn nhạt
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Thực hành 4: 
1) Tất cả lớp mình đều đi thăm quan.
2) Tất cả cô giáo đều mặc áo dài.
3) Tất cả học sinh đều mặc đồng phục.
4) Mọi đường phố đều treo cờ hoa.

3.      Tổ chức nội dung dạy học luyện nghe

a) Thực hiện bài nghe
- Trước khi cho HS nghe văn bản, GV yêu cầu HS đọc trước các bài tập thực hành, chú ý 

đến các thông tin liên quan. HS nghe văn bản do GV đọc hoặc nghe qua băng / đĩa (nếu có). Có 
thể cho HS nghe từ 2 đến 3 lần.

- Nếu t rong bài nghe có những từ khó hiểu, GV giải thích nghĩa cho HS hoặc có thể yêu cầu 
một số HS trong lớp giải thích cho các bạn. 

- Thực hành: GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi theo nội dung thực hành, với hình thức 
tổ chức phù hợp. GV quan sát, hướng dẫn HS trình bày kết quả và nhận xét về kết quả của các 
cá nhân, nhóm.

b) Thực hành 
Gợi ý trả lời:

Thực hành 5: 
(1) Thư viện đã xây dựng và tổ chức hệ thống mục lục tra cứu tài liệu điện tử, đồng thời 

liên kết một số trang web giúp cho học sinh, sinh viên tra cứu tài liệu đáp ứng việc tự học nâng cao.
(2) Thư viện đã đáp ứng việc tự học của sinh viên như: tạo điều kiện thuận lợi cho học 

sinh, sinh viên trong việc mượn tài liệu thư viện về nhà, đọc tại chỗ phục vụ cho việc tự học, tự 
nghiên cứu.

(3) Những kiến thức của thư viện đã giúp cho sinh viên: chọn được những tài liệu cần thiết, 
phù hợp với mình và nắm bắt được những thành tựu mới nhất trên các lĩnh vực khác nhau đáp 
ứng cho việc tự học đồng thời nâng cao kiến thức.

Thực hành 6: 

Thông tin Đúng Sai

1. Thư viện nhà trường chỉ có hệ thống tra cứu tài liệu điện tử. x

2. Thư viện nhà trường có liên kết với một số trang web để 
giúp cho học sinh, sinh viên tra cứu tài liệu.

x

3. Học sinh, sinh viên được mượn tài liệu của thư viện 
mang về nhà để nghiên cứu.

x

4. Những tài liệu được giới thiệu ở thư viện nhà trường là 
những tài liệu tốt nhất, mới nhất.

x
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4.      Tổ chức nội dung dạy học luyện đọc

a) Thực hiện bài đọc
- GV có thể yêu cầu HS đọc thầm một lần để bước đầu nắm bắt nội dung của bài.
- HS nghe đọc văn bản lần 1 (GV đọc hoặc nghe qua băng) vừa nghe vừa theo dõi SGK. 
- GV hướng dẫn HS phát âm đúng một số từ ngữ mới và khó (tế bào, nòi giống, hiếu 

nghĩa, chuẩn mực, chia sẻ,…). Sau đó có thể yêu cầu HS đọc nối tiếp từng phần đến hết văn bản.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu một số từ mới (có thể mời những HS đã biết giải thích, GV 

nhận xét, bổ sung).
- GV hướng dẫn HS thực hiện các bài thực hành. GV quan sát các hoạt động của nhóm, 

cặp đôi, cá nhân với mỗi nội dung thực hành. Sau từng bài thực hành, có thể kiểm tra kết quả 
theo từng cặp đôi, theo nhóm hoặc yêu cầu cá nhân HS báo cáo kết quả và nhận xét về kết quả 
của các cá nhân, nhóm. Cần lưu ý đánh giá khả năng vận dụng các hiện tượng ngữ pháp trong 
bài khi HS thực hành.  

b) Thực hành
Gợi ý trả lời các câu hỏi:

Thực hành 7: 
(1) Thư viện cung cấp cho người đọc những thông tin về khoa học mới mẻ, đặc biệt là 

những kết quả của các công trình nghiên cứu khoa học của các tác giả trong và ngoài nước.
(2) Những nguồn tài liệu của thư viện giúp học sinh, sinh viên bổ sung và cập nhật những 

kiến thức mới. Đồng thời tìm hiểu và bổ sung những kiến thức được lưu giữ từ trước.
(3) Hiện nay các thư viện đã ứng dụng công nghệ thông tin vào việc lưu trữ và tra cứu các 

thông tin.
(4) Bài đọc trên nói về vai trò của thư viện đối với việc học tập của học sinh, sinh viên.

Thực hành 8: 
HS kể về thư viện trường theo gợi ý đã cho.

Thực hành 9: 
1) Anh ấy thường mua hoa tặng vợ nhân ngày cưới.
2) Mẹ tôi luôn mặc áo dài khi đi dạy học.
3) Tôi ít khi ăn sáng trước khi đi học.
4) Bạn Minh thường đi học cùng tôi.

Thực hành 10: 

HS làm việc nhóm hoặc làm việc theo cặp đôi để trả lời câu hỏi.
5.      Tổ chức nội dung dạy học luyện viết

- Nội dung luyện viết bao gồm hai bài tập, củng cố tiếp nội dung chủ đề bài học. 
- Do đặc thù của mục tiêu luyện viết nên GV chủ yếu hướng dẫn HS thực hiện các yêu cầu 

theo hình thức học cá nhân, có thể kết hợp hình thức học theo cặp, nhóm trong các khâu rà soát, 
kiểm tra, nhận xét kết quả làm bài tập của bạn.

- Gợi ý trả lời câu hỏi phần bài tập thực hành: 
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Thực hành 11: 
1) Chủ nhật nào cô ấy cũng đi bơi.
2) Ngày nào ông ấy cũng dậy sớm đi tập thể dục.
3) Năm nào anh ấy cũng về quê thăm bố mẹ.
4) Sáng nào tôi cũng uống cà phê.
5) Nhạc cụ nào anh ấy cũng chơi được.

Thực hành 12: 
Bài 12 yêu cầu HS viết bài giới thiệu về thư viện nơi đang học tập. Tùy theo năng lực của 

HS, GV có thể tăng/giảm độ khó mỗi bài tập cho phù hợp. GV chú ý HS sử dụng các hiện tượng 
ngữ pháp của bài vào trong bài viết.

6.      Củng cố mục tiêu bài học

- GV củng cố lại hiện tượng ngữ pháp của bài học: Từ trái nghĩa (chỉ màu sắc, mức độ); 
Kết cấu: nào cũng + ĐT / TT; nào… cũng + ĐT / TT; Tất cả / mọi + CN + đều + ĐT / TT; Từ 
chỉ tần suất: thường, luôn, ít khi…; Cách viết thư (email) cảm ơn.

- Tùy vào đối tượng HS, GV có thể tăng giảm, điều chỉnh các bài tập trong sách hướng dẫn 
để đạt hiệu quả dạy học.
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BÀI 8
ÔN TẬP

I.      YÊU CẦN CẦN ĐẠT

1.      Hành vi / nhiệm vụ giao tiếp 

Đây là bài học ôn tập lại các chủ điểm đã học ở cụm 3 bài (bài 5, 6, 7).

2.      Kiến thức 

- Ôn lại các kết cấu CN + vừa + TT + vừa + TT; Thế nào … cũng; nào cũng + ĐT / TT; 
nào… cũng + ĐT / TT; Tất cả / mọi + CN + đều + ĐT / TT; Hình như, dường như; từ chỉ tần 
suất: thường / luôn/ ít khi.

- Ôn lại từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa; liên từ: hay, hoặc.
- Ôn lại cách viết thư (email) cảm ơn.

II.     TỔ CHỨC DẠY HỌC  
Đồ dùng dạy học:
- Hình ảnh, tranh minh họa các bài đọc, bài nghe trong SGK; một số tranh, ảnh do GV sưu 

tầm liên quan đến nội dung bài học.
- Đĩa CD (nếu có).
- Phiếu bài tập.

Các hoạt động dạy học

1.      Khởi động

- GV có thể cho HS xem tranh ảnh, băng hình về một trong những chủ điểm để gây 
hứng thú cho HS.

- GV giới thiệu vào nội dung của bài học.  

2.      Tổ chức nội dung dạy học luyện nói

a) Thực hiện hội thoại
- Bài hội thoại cung cấp ngữ cảnh giao tiếp với tình huống Trung (Việt Nam) mời bạn 

Suthep (Lào) đến thăm gia đình nhân dịp Tết Nguyên đán.
- Cách tiến hành có thể được thực hiện như sau: 
• GV cho HS đọc trước ngữ liệu .
• GV cùng một HS đóng vai Trung và Suthep thực hiện hội thoại (hoặc GV yêu cầu 2 HS 

cùng thực hiện).
• GV lưu ý HS về cách ngắt câu, phát âm các từ khó.
• Tùy điều kiện thời gian, HS có thể đọc lại hội thoại (chú ý biểu cảm), với một số HS 

khá giỏi có thể yêu cầu HS tập nói theo nội dung của bài.
• Với các từ mới trong bài hội thoại, GV nên khuyến khích HS giải thích nghĩa sau đó GV 

nhận xét, bổ sung (và nhắc lại nếu cần).
GV hướng dẫn HS ôn lại các cách sử dụng mẫu câu trong các bài 5, 6, 7.
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- Ôn lại các kết cấu CN + vừa + TT + vừa + TT; Thế nào … cũng; nào cũng + ĐT / TT; 
nào… cũng + ĐT / TT; Tất cả/mọi + CN + đều + ĐT / TT; Hình như, dường như; từ chỉ tần 
suất: thường / luôn / ít khi.

- Trong khi nói và viết cặp từ thường / luôn, hình như / dường như có thể thay thế được 
cho nhau.

VD: Tôi thường / luôn mang theo chú chó nhỏ.
      Dường như / hình như anh ấy đang rất vui.
- Ôn lại từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa; liên từ: hay, hoặc.
- Ôn lại cách viết thư (email) cảm ơn.

b) Thực hành
- GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu của các bài thực hành. Hình thức tổ chức hoạt động 

học có thể tham khảo logo gợi ý, GV cần linh hoạt trong việc tổ chức hoạt động học cho 
phù hợp với đối tượng HS; chú ý quan sát các hoạt động của nhóm, cặp đôi, cá nhân với mỗi 
nội dung thực hành. Sau từng bài thực hành, có thể kiểm tra kết quả theo cặp đôi, theo nhóm 
hoặc yêu cầu cá nhân HS báo cáo kết quả. Các HS hoặc nhóm khác nhận xét, bổ sung, 
điều chỉnh. Một số câu hỏi, GV nên chỉ định HS trong nhóm đó giải thích rõ lí do. GV nhận xét 
về kết quả làm bài tập của các nhóm. 

- Bài tập thực hành 1, 2 nhằm luyện nghe - hiểu nội dung hội thoại; bài 3 nhằm luyện nói 
theo mẫu câu, kiến thức ngữ pháp của bài học; bài 4 nhằm luyện tập về từ đồng nghĩa không 
hoàn toàn.

Thực hành 1: 
GV hướng dẫn HS đọc kĩ nội dung bài hội thoại để trả lời câu hỏi. GV có thể tổ chức cho 

HS hoạt động theo nhóm hoặc cặp đôi.

Thực hành 2:

 Câu Đúng Sai

1. Suthep được Trung mời đến nhà mình ăn Tết. x

2. Người Việt Nam thường gặp gỡ nhau trong ngày Tết. x

3. Con cái thường đến thăm bố mẹ nhân ngày nghỉ cuối tuần. x

4. Ngày Tết trẻ em thường được người lớn mừng tuổi. x

5. Ngày Tết người lớn tuổi thường được con cháu mừng tuổi. x

6. Phong tục ngày tết của lào với Việt Nam không có gì khác nhau. x

7. Người Lào có phong tục té nước trong ngày tết. x

8. Người Việt Nam thường chúc trẻ em hay ăn chóng lớn. x

9. Người Việt Nam chúc người lớn tuổi làm ăn phát đạt. x
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Thực hành 3: 
GV hướng dẫn HS trao đổi với nhau theo cặp hoặc theo nhóm. Lưu ý khi nói sử dụng 

kết cấu Thế nào … cũng; nào cũng + ĐT / TT; nào… cũng + ĐT / TT; Tất cả / mọi + CN + đều + 
ĐT / TT.

Thực hành 4: 

phụ nữ đàn bà

đàn ông nam giới

ăn xơi

uống xơi

chết mất

từ trần chết

3.      Tổ chức nội dung dạy học luyện nghe

a) Thực hiện bài nghe
- Trước khi cho HS nghe văn bản, GV yêu cầu HS đọc trước các bài tập thực hành, chú ý 

đến các thông tin liên quan. HS nghe văn bản do GV đọc hoặc nghe qua băng / đĩa (nếu có). Có 
thể cho HS nghe từ 2 đến 3 lần.

- Nếu trong bài nghe có những từ khó hiểu, GV giải thích nghĩa cho HS hoặc có thể 
yêu cầu một số HS trong lớp giải thích cho các bạn. 

- Thực hành: GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi theo nội dung thực hành, với hình thức 
tổ chức phù hợp. GV quan sát, hướng dẫn HS trình bày kết quả và nhận xét về kết quả của các 
cá nhân, nhóm.

b) Thực hành 
Gợi ý trả lời

Thực hành 5: 
1) Dịch vụ tra cứu thông tin ở thư viện bao gồm 3 loại: Tra cứu tại thư viện, hỏi đáp thông 

tin, dịch vụ Internet.
2) Tra cứu thông tin truyền thống là tìm tin thông qua hệ thống mục lục phiếu, danh mục, 

thư mục, tài liệu tra cứu.
3) Tra cứu thông tin tự động hóa là sử dụng máy tính để tìm kiếm thông tin được tổ chức 

dưới dạng CSDL được lưu trữ trên bộ nhớ của máy tính.
4) Cán bộ thông tin thư viện là người trực tiếp trả lời các câu hỏi của người dùng tin khi 

sử dụng dịch vụ hỏi đáp thông tin.
5) Dịch vụ Internet đòi hỏi cần có máy móc, thiết bị đường truyền.
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Thực hành 6: 
1) Hàng ngày tôi thường dậy lúc 6 giờ.
2) Giám đốc của tôi là người khá nghiêm khắc. Ít khi thấy ông ấy cười đùa với nhân viên.
3) Ít khi anh ấy đi uống cà phê cùng bạn bè.
4) Anh ta thường nói dối về việc đi làm muộn.
5) Tôi thường đi học tiếng Anh vào buổi tối vì ban ngày tôi phải làm việc.

4.      Tổ chức nội dung dạy học luyện đọc

a) Thực hiện bài đọc
- GV có thể yêu cầu HS đọc thầm một lần để bước đầu nắm bắt nội dung của bài.
- HS nghe đọc văn bản lần 1 (GV đọc hoặc nghe qua đĩa CD) vừa nghe vừa theo dõi SGK. 
- GV hướng dẫn HS phát âm đúng một số từ ngữ mới và khó (tế bào, nòi giống, hiếu nghĩa, 

chuẩn mực, chia sẻ,…). Sau đó có thể yêu cầu HS đọc nối tiếp từng phần đến hết văn bản.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu một số từ mới (có thể mời những HS đã biết giải thích, GV 

nhận xét, bổ sung).
- GV hướng dẫn HS thực hiện các bài thực hành. GV quan sát các hoạt động của nhóm, 

cặp đôi, cá nhân với mỗi nội dung thực hành. Sau từng bài thực hành, có thể 
kiểm tra kết quả theo từng cặp đôi, theo nhóm hoặc yêu cầu cá nhân HS báo cáo kết quả 

và nhận xét về kết quả của các cá nhân, nhóm. Cần lưu ý đánh giá khả năng vận dụng các 
hiện tượng ngữ pháp trong bài khi HS thực hành.  

b) Thực hành
Gợi ý trả lời các câu hỏi:

Thực hành 7: 
GV hướng dẫn HS đọc kĩ nội dung bài hội thoại để trả lời câu hỏi. GV có thể tổ chức cho 

HS hoạt động theo nhóm hoặc cặp đôi.

Thực hành 8: 
1) Hình như mẹ sắp về.
2) Hình như chị ấy sắp lấy chồng.
3) Dường như bạn Minh học rất giỏi.
4) Hình như máy tính này rất tốt.
5) Hình như bác ấy sắp chuyển công tác.

Thực hành 9: 

trẻ già

trên dưới

trong ngoài

dày mỏng

nhanh nhẹn chậm chạp

cao thấp
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yêu ghét

mua bán

đẹp xấu

chăm chỉ lười biếng

Thực hành 10: 
GV hướng dẫn HV dựa vào bài viết thư (email) ở bài 7 và thực hiện theo các yêu cầu của bài.

5.      Tổ chức nội dung dạy học luyện viết

- Nội dung luyện viết bao gồm hai bài tập, củng cố tiếp nội dung chủ đề bài học. 
- Do đặc thù của mục tiêu luyện viết nên GV chủ yếu hướng dẫn HS thực hiện các 

Yêu cầu theo hình thức học cá nhân, có thể kết hợp hình thức học theo cặp, nhóm trong các khâu 
rà soát, kiểm tra, nhận xét kết quả làm bài tập của bạn.

- Gợi ý trả lời câu hỏi phần bài tập thực hành:

Thực hành 11: 
1) Buổi học nào anh ấy cũng đến muộn.
2) Mẹ tôi lúc nào cũng chăm sóc anh em tôi.
3) Mùa xuân năm nào đàn chim trở về.
4) Mùa hè nào tôi cũng về thăm quê.
5) Cái áo nào của tôi cũng bị dính mực.
6) Sáng nào tôi cũng chạy mấy vòng xung quanh sân. 

         Thực hành 12: 
Bài 12 yêu cầu HS viết bài cảm nhận về ngày Tết của Việt Nam. Tùy theo năng lực của 

HS, GV có thể tăng/giảm độ khó mỗi bài tập cho phù hợp. Nếu HS chưa có nhiều hiểu biết về 
ngày Tết Việt Nam thì GV có thể hướng dẫn HS viết cảm nhận về ngày Tết của Lào. GV chú ý 
HS sử dụng các hiện tượng ngữ pháp của bài vào trong bài viết.

6.      Củng cố mục tiêu bài học

- GV củng cố lại hiện tượng ngữ pháp của bài học: kết cấu CN + vừa + TT + vừa + TT; 
Thế nào … cũng; nào cũng + ĐT/TT; nào… cũng + ĐT/TT; Tất cả/mọi + CN + đều + ĐT/TT; 
Hình như, dường như; từ chỉ tần suất: thường/luôn/ ít khi; từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa; liên từ: 
hay, hoặc; cách viết thư (email) cảm ơn.

- Tùy vào đối tượng HS, GV có thể tăng giảm, điều chỉnh các bài tập trong sách hướng 
dẫn để đạt hiệu quả dạy học.
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BÀI 9
CUỘC SỐNG Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC

I.      YÊU CẦN CẦN ĐẠT

1.      Hành vi/nhiệm vụ giao tiếp 

Hỏi đáp về cuộc sống ở trường trung học; Trao đổi về những kỉ niệm đáng nhớ dưới mái 
trường trung học.

2.      Kiến thức 

- Từ ngữ (khoảng 10 - 15 từ ngữ mới) liên quan đến những kỉ niệm đáng nhớ, cuộc sống 
tính tự giác, tự quản ở trường trung học (nội trú, bán trú).

- Ngữ pháp: Cặp đại từ: nào…. ấy/nấy;  Cách nói nhấn mạnh sự tăng tiến của sự việc, 
hiện tượng: Kết cấu: Không những/chẳng những … mà còn (nữa); Cách viết thư (email) xin lỗi.

II.     TỔ CHỨC DẠY HỌC  
Đồ dùng dạy học:
- Hình ảnh, tranh minh họa các bài đọc, bài nghe trong SGK; một số tranh, ảnh do GV 

sưu tầm liên quan đến nội dung bài học.
- Đĩa CD (nếu có).
- Phiếu bài tập.

Các hoạt động dạy học:

1.      Khởi động

- GV có thể hỏi HS về cảm nhận của mình khi học ở trường trung học (ngày đầu tiên đến 
trường, gặp bạn mới, cô giáo mới,…).

- GV giới thiệu vào nội dung của bài học.  

2.      Tổ chức nội dung dạy học luyện nói

a) Thực hiện hội thoại
- Bài hội thoại cung cấp ngữ cảnh giao tiếp với tình huống ba người bạn Vammy (Lào) và 

Cường, An (Việt Nam) trao đổi về cuộc sống ở nhà trường trung học nội trú.
- Cách tiến hành có thể được thực hiện như sau: 
• GV cho HS đọc trước ngữ liệu.
• GV cùng hai HS đóng vai Vammy và Cường, An thực hiện hội thoại (hoặc GV yêu cầu 

HS cùng thực hiện) .
• GV lưu ý HS về cách ngắt câu, phát âm các từ khó (trường nội trú, giới thiệu, 

nhập trường…).
• Tùy điều kiện thời gian, HS có thể đọc lại hội thoại (chú ý biểu cảm), với một số HS khá 

giỏi có thể yêu cầu HS tập nói theo nội dung của bài.
• Với các từ mới trong bài hội thoại, GV nên khuyến khích HS giải thích nghĩa sau đó GV 

nhận xét, bổ sung (và nhắc lại nếu cần).
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 GV hướng dẫn HS ôn lại cách sử dụng mẫu câu trong bài.
- Cặp đại từ nào, ấy/nấy: Thường đứng sau chủ ngữ, biểu thị ý nhấn mạnh người hoặc vật 

hoặc thời điểm đã được nhắc tới.
- Trong thực tế nói và viết thì các từ ấy/nấy có thể thay thế được cho nhau.
- Kết cấu: Không những/chẳng những….mà còn (nữa): Cách nói nhấn mạnh sự tăng tiến 

của sự vật, hiện tượng.
- Cách viết thư xin lỗi: Khi viết thư xin lỗi bằng email cần chý ý chọn từ cẩn thận phù hợp 

với những hoàn cảnh và đối tượng khác nhau để người nhận thư cảm thấy được thành ý xin lỗi 
của người mắc lỗi. Cố gắng nhận lỗi và đừng đổ lỗi cho ai. Điều đó cho thấy sự trưởng thành và 
tinh thần trách nhiệm của người nhận lỗi. Đối với thư xin lỗi thì không nên viết quá ngắn gọn 
nhưng cũng không nên quá dài dòng.

b) Thực hành
- GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu của các bài thực hành. Hình thức tổ chức hoạt động 

học có thể tham khảo logo gợi ý, GV cần linh hoạt trong việc tổ chức hoạt động học cho phù 
hợp với đối tượng HS; chú ý quan sát các hoạt động của nhóm, cặp đôi, cá nhân với mỗi nội dung 
thực hành. Sau từng bài thực hành, có thể kiểm tra kết quả theo cặp đôi, theo nhóm hoặc yêu cầu 
cá nhân HS báo cáo kết quả. Các HS hoặc nhóm khác nhận xét, bổ sung, điều chỉnh. Một số câu hỏi, 
GV nên chỉ định HS trong nhóm đó giải thích rõ lí do. GV nhận xét về kết quả làm bài tập của 
các nhóm. 

- Bài tập thực hành 1, 2 nhằm luyện nghe - hiểu nội dung hội thoại; bài 3, 4 nhằm 
luyện nói theo mẫu câu, kiến thức ngữ pháp của bài học.

Thực hành 1: 
GV hướng dẫn HS đọc kĩ nội dung bài hội thoại để trả lời câu hỏi. GV có thể tổ chức cho 

HS hoạt động theo nhóm hoặc cặp đôi.

Thực hành 2: 

Câu Đúng Sai

1. Vammy mới chuyển đến trường học mới. x

2. Cường và An là người Việt Nam. x

3. Vammy đang học lớp 11. x

4. Học sinh chỉ được ra ngoài vào ngày Chủ Nhật. x

5. Nội quy của nhà trường rất thoải mái. x

6. Nếu muốn ra ngoài phải xin phép cô giáo phụ trách. x

7. Học sinh được tham gia các hoạt động thể thao của nhà trường. x

8. Học sinh thích môn thể thao nào thì lựa chọn môn thể thao ấy. x
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Thực hành 3: 
1) Thầy nào trò ấy.
2) Cha nào con nấy.
3) Rau nào sâu nấy.
4) Ăn cây nào rào cây ấy.
5) Ghét của nào trời trao của ấy.

Thực hành 4: 
(1) Chậu hoa hồng mới mua không những hoa rất đẹp mà còn rất thơm.
(2) Mẹ tôi đã tám mươi tuổi không những rất minh mẫn mà còn nhanh nhẹn.
(3) Các bạn nam lớp tôi không những rất thông minh mà còn ga lăng.
(4) Ngôi trường của em không những rất to mà còn đẹp.
(5) Anh ấy không những thích làm thơ mà còn sáng tác nhạc.

3.      Tổ chức nội dung dạy học luyện nghe

a) Thực hiện bài nghe
- Trước khi cho HS nghe văn bản, GV yêu cầu HS đọc trước các bài tập thực hành, chú 

ý đến các thông tin liên quan. HS nghe văn bản do GV đọc hoặc nghe qua băng/đĩa (nếu có). 
Có thể cho HS nghe từ 2 đến 3 lần.

- Nếu trong bài nghe có những từ khó hiểu, GV giải thích nghĩa cho HS hoặc có thể 
yêu cầu một số HS trong lớp giải thích cho các bạn. 

- Thực hành: GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi theo nội dung thực hành, với hình thức 
tổ chức phù hợp. GV quan sát, hướng dẫn HS trình bày kết quả và nhận xét về kết quả của các 
cá nhân, nhóm.

b) Thực hành 
Gợi ý trả lời

Thực hành 5: 
GV hướng dẫn HS đọc kĩ nội dung bài hội thoại để trả lời câu hỏi. GV có thể tổ chức cho 

HS hoạt động theo nhóm hoặc cặp đôi.

Thực hành 6: 
1) Cô ấy không những hát hay mà còn múa đẹp.
2) Bạn Hùng không những học giỏi mà còn vẽ đẹp.
3) Nhà hàng này không những sạch sẽ mà còn nấu ăn ngon.
4) Thủ đô Hà Nội không những bình yên  mà còn là thành phố cổ kính.
5) Mùa xuân hoa lá không những rực rỡ mà khí hậu còn mát mẻ.

4.      Tổ chức nội dung dạy học luyện đọc

a) Thực hiện bài đọc
- GV có thể yêu cầu HS đọc thầm một lần để bước đầu nắm bắt nội dung của bài.
- HS nghe đọc văn bản lần 1 (GV đọc hoặc nghe qua băng) vừa nghe vừa theo dõi SGK. 
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- GV hướng dẫn HS phát âm đúng một số từ ngữ mới và khó (tế bào, nòi giống, 
hiếu nghĩa, chuẩn mực, chia sẻ,…). Sau đó có thể yêu cầu HS đọc nối tiếp từng phần đến hết 
văn bản.

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu một số từ mới (có thể mời những HS đã biết giải thích, GV 
nhận xét, bổ sung).

- GV hướng dẫn HS thực hiện các bài thực hành. GV quan sát các hoạt động của nhóm, 
cặp đôi, cá nhân với mỗi nội dung thực hành. Sau từng bài thực hành, có thể 

kiểm tra kết quả theo từng cặp đôi, theo nhóm hoặc yêu cầu cá nhân HS báo cáo kết quả 
và nhận xét về kết quả của các cá nhân, nhóm. Cần lưu ý đánh giá khả năng vận dụng các 
hiện tượng ngữ pháp trong bài khi HS thực hành.  

b) Thực hành
Gợi ý trả lời các câu hỏi:

Thực hành 7: 
1) Đối với người viết, tuổi học trò đẹp lắm, hồn nhiên lắm và cũng thơ mộng lắm.
2) Màu áo được nhắc đến trong bài là màu áo trắng.
3) Màu áo trắng tượng trưng cho tình bạn tuổi học trò trong sáng, tinh khôi. 

         Thực hành 8: 

Thực hành 9: 
1) Bức thư là của hai người bạn (Hùng và Thắng) xin lỗi nhau.
2) Nội  dung xin lỗi là đã có những lời nói không phải với bạn.
3) Người ta thường viết thư (email) xin lỗi trong những trường hợp: có lỗi với người khác: 

không đúng hẹn, làm phiền người khác,…
4) Thư (email) xin lỗi thường có dấu hiệu của mở đầu là một câu chào, hỏi rất thân thiết 

Nội dung Đ S

1. Thời gian trôi qua, tuổi học sinh cũng đi qua và không bao giờ trở lại. x

2. Tôi không nhớ lắm những kỉ niệm về tuổi học trò, nhớ về thầy cô, 
về bạn bè.

x

3. Đối với tôi tuổi học trò đẹp lắm, hồn nhiên lắm và cũng thơ mộng lắm. x

4. Tôi rất nhớ những bài học sôi nổi hay những lúc hồi hộp khi thầy cô 
trả bài kiểm tra.

x

5. Tôi rất nhớ màu trắng của chiếc sơ mi, của chiếc áo dài. Màu trắng kín 
cả sân trường.

x

6. Sau này khi trưởng thành, ai cũng nhớ đến những kỉ niệm đẹp của tuổi 
học trò.

x
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(đối với bạn bè, gia đình) hoặc trang trọng (đối với người lớn tuổi, đồng nghiệp). Dấu hiệu kết 
thúc: là lời xin lỗi. Nội dung thư (email) xin lỗi: đề cập đến sự việc mình cần xin lỗi.

5) Khi viết thư xin lỗi bằng email cần chú ý những điều sau:
- Lựa chọn từ ngữ phù hợp với đối tượng và nội dung, hoàn cảnh để người được xin lỗi 

thấy rõ thành ý.
- Nhận sai và không đổ lỗi cho người khác.
- Nội dung thư ngắn gọn, đủ ý, chân thành.

Thực hành 10: 
- GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu của bài tập theo cặp hoặc theo nhóm.
- Sau đó các cặp hoặc các nhóm trình bày sản phẩm của nhóm, các nhóm khác nhận xét.

5.      Tổ chức nội dung dạy học luyện viết

- Nội dung luyện viết bao gồm hai bài tập, củng cố tiếp nội dung chủ đề bài học. 
- Do đặc thù của mục tiêu luyện viết nên GV chủ yếu hướng dẫn HS thực hiện các yêu cầu 

theo hình thức học cá nhân, có thể kết hợp hình thức học theo cặp, nhóm trong các khâu rà soát, 
kiểm tra, nhận xét kết quả làm bài tập của bạn.

Gợi ý trả lời câu hỏi phần bài tập thực hành: 
Thực hành 11:  

         1) Học ở trường nội trú giúp cho HS có khả năng tự lập tốt hơn.
2) Tuy nhiên sau một thời gian các bạn HS sẽ dần quen và trưởng thành hơn.
3) HS trường nội trú có khả năng làm việc nhóm và thích nghi với môi trường chung 

nhanh hơn HS các trường khác.
4) Học ở trường nội trú HS được giao lưu và gặp gỡ với rất nhiều bạn bè.

Thực hành 12: 
Bài 12 yêu cầu HS kể về ngôi trường trung học phổ thông của mình. Tùy theo năng lực 

của HS, GV có thể tăng / giảm độ khó mỗi bài tập cho phù hợp. GV chú ý HS sử dụng các hiện 
tượng ngữ pháp của bài vào trong bài viết.

6.      Củng cố mục tiêu bài học

- GV củng cố lại hiện tượng ngữ pháp của bài học: Cặp đại từ: nào…. ấy / nấy;  Kết cấu: 
Không những / chẳng những … mà còn (nữa); Cách viết thư (email) xin lỗi.

- Tùy vào đối tượng HS, GV có thể tăng giảm, điều chỉnh các bài tập trong sách hướng dẫn 
để đạt hiệu quả dạy học.
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BÀI 10
PHONG TỤC

I.       YÊU CẦN CẦN ĐẠT

1.      Hành vi / nhiệm vụ giao tiếp

- Trao đổi, giới thiệu được về các phong tục của Việt Nam và Lào.
- Biết cách viết thư mời thân thiện.

2.      Kiến thức

- Từ ngữ: khoảng 10 - 15 từ  ngữ mới liên quan đến phong tục truyền thống.
- Ngữ pháp: Sử dụng được cách nói Bao giờ / lúc nào / khi nào...cũng; Dạng phủ định: 

Không / chưa / chẳng – bao giờ / lúc nào / khi nào...; phó từ: mới.
- Văn hóa: Một số hiểu biết về phong tục truyền thống của Việt Nam và Lào.
Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh họa về bài đọc, bài nghe trong SGK; một số tranh ảnh do GV sưu tầm liên 

quan đến nội dung bài học.
- Đĩa CD (nếu có).
- Phiếu bài tập.

II.     TỔ CHỨC DẠY HỌC 
1.      Khởi động vào bài

- GV có thể cho HS xem một số bức tranh về phong tục truyền thống của Việt Nam và Lào. 
- HS xem tranh và trao đổi (đó là phong tục gì? ấn tượng như thế nào?...).
- GV giới thiệu vào nội dung của bài học.   

2.      Luyện nói

a) Thực hiện hội thoại
Nội dung luyện nói bao gồm một bài hội thoại cung cấp một ngữ cảnh giao tiếp: gói bánh 

chưng trong ngày Tết cổ truyền của người Việt và nói về ý nghĩa của phong tục này.
Cách tiến hành có thể được thực hiện như sau: 
- Hai HS đóng vai các nhân vật đọc bài hội thoại (1 – 2 lượt HS đọc).
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu một số từ ngữ mới trong bài.
• Tết Nguyên đán: Ngày lễ đón năm mới truyền thống của người Việt.
• Bánh chưng: Bánh cổ truyền của người Việt Nam trong Tết Nguyên đán, hình vuông, 

làm bằng gạo nếp, nhân đậu xanh, thịt lợn, hành hoa, tiêu, gói lá dong, buộc lạt giang, luộc kĩ.
• Bánh giầy: Bánh có hình tròn, màu trắng, dẻo mịn, làm bằng xôi trắng giã nhuyễn. Theo 

truyền thuyết bánh giầy tượng trưng cho trời và thường được thờ vào dịp Tết.
• Gạo nếp: Loại gạo trắng khi nấu chín dẻo có chất kết dính thơm, dùng để thổi xôi, 

nấu chè hoặc làm các loại bánh như bánh chưng, bánh giày.
• Tượng trưng: Dùng hình ảnh này để nói về một đối tượng, một vấn đề nào đó. 
• Tổ tiên: Ông cha từ đời này qua đời khác.
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• Đỗ xanh: Một loại đậu thường được dùng để nấu xôi, chè, làm bánh.
• Phong tục: Lối sống, thói quen đã thành nề nếp được mọi người công nhận, tuân theo. 
- HS đọc lại hội thoại (chú ý biểu cảm, phát âm). Với một số HS khá giỏi có thể yêu cầu 

HS tập nói theo nội dung của bài.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu một số cách sử dụng mẫu câu trong bài hội thoại: Phó từ 

“mới”: Phó từ có ý nghĩa điều kiện, thường xuất hiện trong cấu trúc “có A mới B”.

b) Thực hành
- GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu của các bài thực hành. Nội dung thực hành có thể 

được tiến hành ngay sau từng bài hội thoại. Hình thức hoạt động theo logo trước mỗi nội dung 
thực hành, hoặc GV có thể linh hoạt trong việc tổ chức hoạt động cho phù hợp với đối tượng 
HS. GV quan sát các hoạt động của nhóm, cặp đôi, cá nhân với mỗi nội dung thực hành. Sau 
từng bài thực hành, có thể kiểm tra kết quả theo từng nhóm hoặc yêu cầu HS báo cáo kết quả.

- Định hướng kết quả thực hành như sau: 

Thực hành 1:  
         GV yêu cầu HS trao đổi cùng bạn và trả lời câu hỏi đã cho:

1) Phong tục làm bánh chưng, bánh giày .
2) Bánh chưng có hình vuông là tượng trưng cho đất, bánh giày hình tròn là tượng trưng 

cho trời.
3) Bánh chưng, bánh giày là phong tục của ngày Tết, người ta gói bánh để tạ ơn đất trời tổ tiên.
4) Bánh chưng được làm từ gạo nếp, thịt mỡ, đỗ xanh rồi gói bằng lá dong. 

         Thực hành 2: 
   GV yêu cầu HS trao đổi theo nhóm về phong tục truyền thống của nước Lào dựa theo bài 

hội thoại.
Gợi ý:
- Phong tục gì?
- Phong tục ấy có gì đặc biệt?
- Ý nghĩa của phong tục đó trong đời sống.

Thực hành 3:
GV yêu cầu HS xem tranh và thảo luận theo các câu hỏi đã cho.
(1) Đây là những phong tục gì?
 a. Phong tục chúc tết đầu năm.
 b. Phong tục buộc chỉ cổ tay.
 c. Phong tục té nước.
 d. Phong tục trồng cây nêu ngày tết.
(2) Bạn thích phong tục nào nhất? HS tự do trả lời theo quan điểm cá nhân.

Thực hành 4:
   1– d;   2 – a;           3 – b;   4 – c.
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3.      Tổ chức nội dung dạy học luyện nghe

a) Thực hiện bài nghe
Trước khi cho HS nghe văn bản, GV yêu cầu HS đọc qua các nội dung thực hành để chú ý 

hơn đến các thông tin liên quan. HS nghe văn bản do GV đọc hoặc nghe qua băng (nếu có). Có 
thể cho HS nghe từ 2 đến 3 lần.

b) Thực hành
- GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi theo nội dung thực hành, với hình thức tổ chức phù 

hợp. GV quan sát và hướng dẫn HS trình bày kết quả.
- Định hướng kết quả thực hành như sau: 

Thực hành 5:
1) Ở một số nước châu Á như Việt Nam và Trung Quốc.
2) Phong tục trang trí nhà trong ngày Tết bằng màu đỏ.
3) Vì màu đỏ mang lại sự may mắn và khiến quái vật không còn đến quấy phá nữa.

Thực hành 6: 

         a – Đ;         b – S;     c - Đ;  d – Đ;  e – S. 

4.      Tổ chức nội dung dạy học luyện đọc

a) Thực hiện bài đọc
- GV có thể cho HS quan sát và trao đổi về hình ảnh được thể hiện trong tranh minh họa 

để bước đầu nắm bắt nội dung của bài đọc, (đó là hình ảnh gì? Các nhân vật trong bức tranh 
đang làm gì?).

- HS nghe đọc văn bản lần 1 (GV đọc hoặc nghe qua đĩa CD), vừa nghe vừa theo dõi SGK.
- GV hướng dẫn HS phát âm đúng và tìm hiểu nghĩa của một số từ ngữ mới. 
- Có thể yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc lại văn bản.

b) Thực hành
- GV hướng dẫn HS thực hiện các bài thực hành. GV quan sát các hoạt động của nhóm, 

cặp đôi, cá nhân với mỗi nội dung thực hành. Sau từng bài thực hành, có thể kiểm tra kết quả 
theo từng nhóm hoặc yêu cầu HS báo cáo kết quả.

- Định hướng kết quả thực hành như sau:

Thực hành 7:
1) Phong tục xin chữ.
2) Người Việt thường xin chữ, cho chữ vào đầu năm mới.
3) Mọi người xin chữ để hi vọng một năm mới tốt đẹp hơn.
4) Người ta thường xin chữ ở nhà của một số thầy đồ có tiếng văn hay chữ tốt hoặc trước 

sân Văn Miếu Quốc Tử Giám – trường Đại học đầu tiên của nước Việt Nam.
5) Xin chữ đầu năm đã và đang trở thành phong tục đẹp của người Việt mỗi dịp xuân về, 

chứa đựng biết bao ý nghĩa về đạo đức, mong ước của người cho và người nhận.
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Thực hành 8:
1) Thư mời dự sinh nhật.
2) Viết email mời thân thiện trong trường hợp người được mời là người thân thiết và mời 

dự những sự kiện liên quan đến cuộc sống riêng.
3) Mở đầu: 
- Tên người nhận thư + thân yêu, thân mến!
- Nội dung: Thăm hỏi, mời; từ ngữ gần gũi, không trang trọng.
- Kết thúc: Tạm biệt / thân + tên người gửi thư. 

         Thực hành 9:
1) Chưa bao giờ bố Vammy gói bánh chưng vào ngày Tết.
2) Chưa khi nào cô ấy về nhà sau 9 giờ tối.
3) Chẳng bao giờ cô ấy đi chùa vào ngày đầu năm mới.
4) Chưa bao giờ cậu ấy được bà lì xì nhiều nhất nhà.

Thực hành 10:
1) Nhà tôi lúc nào cũng có hoa đào vào ngày Tết.
2) Mẹ tôi khi nào cũng kể về những phong tục truyền thống của Việt Nam.
3) Chị tôi lúc nào cũng đi làm về muộn.
4) Tôi bao giờ cũng gói bánh chưng cùng ông trong ngày Tết.
5) Cô giáo tôi khi nào cũng nghiêm khắc với học sinh. 

5.      Tổ chức nội dung dạy học luyện viết

         Thực hành 11:
1) Hoa bao giờ cũng khóc khi mắc lỗi.
2) An lúc nào cũng xin lỗi mẹ mỗi khi bị điểm kém.
3) Học bài xong con mới được đi chơi.
4) Chẳng khi nào cô ấy phàn nàn về công việc.
5) Khi nào cô ấy cũng được điểm cao nhất lớp.

Thực hành 12:
GV gợi ý HS cách viết thư mời thân thiện:
- Mở đầu thư: tên người nhận thư + thân mến, thân yêu.
- Nội dung thư: thăm hỏi, mời sang dự ngày lễ truyền thống của Lào cùng gia đình.
- Cuối thư: hi vọng, hứa hẹn.
- Kết thúc thư: tạm biệt, thân + tên người viết thư.

6.      Củng cố mục tiêu bài học

- GV củng cố lại các hiện tượng ngữ pháp của bài học.
- Tùy vào đối tượng HS, GV có thể thiết kế thêm những bài tập luyện đọc, luyện viết để 

HS làm ở nhà hoặc dành lại một số bài tập luyện đọc, luyện viết trong SGK để HS thực hành 
ngoài giờ học.
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BÀI 11
THỂ THAO TRUYỀN THỐNG

I.      YÊU CẦN CẦN ĐẠT

1.      Hành vi / nhiệm vụ giao tiếp

- Trao đổi, giới thiệu được về một số môn thể thao truyền thống của Việt Nam và Lào.
- Biết cách viết thư mời trang trọng.

2.      Kiến thức

- Từ ngữ: khoảng 10 - 15 từ ngữ mới liên quan đến thể thao truyền thống.
- Ngữ pháp: Sử dụng được một số hiện tượng ngữ pháp: từ cũng được, ngoài ra...còn.
- Văn hóa: Một số hiểu biết về thể thao truyền thống của Việt Nam và Lào.

II. TỔ CHỨC DẠY HỌC  
Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh họa về bài đọc, bài nghe trong SGK; một số tranh ảnh do GV sưu tầm 

liên quan đến nội dung bài học.
- Đĩa CD (nếu có). 
- Phiếu bài tập.

Các hoạt động dạy học:

1.      Khởi động vào bài

- GV có thể cho HS xem một số bức tranh về thể thao truyền thống của Việt Nam và Lào. 
- HS xem tranh và trao đổi.
- GV giới thiệu vào nội dung của bài học.

2.      Tổ chức nội dung dạy học luyện nói

a) Thực hiện hội thoại
Nội dung luyện nói bao gồm một bài hội thoại cung cấp một ngữ cảnh giao tiếp: Lan là 

một người bạn của Suthep từ Việt Nam sang, hai bạn trò chuyện về một số môn thể thao truyền 
thống của Việt Nam và Lào.

Cách tiến hành có thể được thực hiện như sau: 
- Hai HS đóng vai các nhân vật đọc bài hội thoại (1 – 2 lượt HS đọc).
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu một số từ ngữ mới trong bài.
• Truyền thống: Có tính chất lâu đời.
• Đua thuyền: Một môn thể thao truyền thống của cả Việt Nam và Lào.
• Võ cổ truyền: Môn võ của dân tộc có từ lâu đời .
• Vận động viên: Người chơi thể thao đạt đến một trình độ nhất định.
• Cổ vũ: Khuyến khích động viên để làm cho ai đó cố gắng hơn, nhiệt tình hơn trong hoạt động.
• HS đọc lại hội thoại (chú ý biểu cảm). Với một số HS khá giỏi có thể yêu cầu HS tập nói 

theo nội dung của bài.
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Lưu ý: Tuỳ theo đối tượng HS, GV có thể chỉ hướng dẫn HS luyện đọc/nói 01 bài hội thoại.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu một số cách sử dụng mẫu câu trong bài hội thoại:
• Từ cũng được: Dùng để biểu thị sự chấp nhận tạm thời một tình huống, một yêu cầu.
VD: Lát nữa mình về cũng được
• Kết cấu: ngoài / ngoài ra...còn: Biểu thị ý nghĩa tăng tiến hoặc cộng thêm để nhấn mạnh 

một sự việc trong nhiều sự việc, hành động.
VD: Ngoài sức khỏe, sự khéo léo, họ còn phải đoàn kết cùng nhau Lan ạ.

b) Thực hành
- GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu của các bài thực hành. Nội dung thực hành có thể 

được tiến hành ngay sau từng bài hội thoại. Hình thức hoạt động theo logo trước mỗi nội dung 
thực hành, hoặc GV có thể linh hoạt trong việc tổ chức hoạt động cho phù hợp với đối tượng HS. 
GV quan sát các hoạt động của nhóm, cặp đôi, cá nhân với mỗi nội dung thực hành. Sau từng 
hoạt động, HS trình bày kết quả.

- Định hướng kết quả thực hành như sau: 

Thực hành 1:
1) Suthep rất thích thể thao.
2) Thể thao truyền thống ở Việt Nam có đấu vật, đua thuyền, võ cổ truyền…
3) Đua thuyền thường được tổ chức vào mùa xuân, đầu năm mới.
4) Ở Lào đua thuyền là môn thể thao truyền thống. Người ta tổ chức thành các lễ hội 

đua thuyền lớn.
5) Các vận động viên đua thuyền cần phải có nhiều yếu tố, ngoài sức khỏe, sự khéo léo, 

họ còn phải đoàn kết cùng nhau.

Thực hành 2:
GV hướng dẫn HS đóng vai thảo luận về các môn thể thao truyền thống của Lào.
Gợi ý: 
- Môn thể thao gì?
- Đặc điểm của môn thể thao đó.
- Ý nghĩa.

Thực hành 3:
GV yêu cầu HS nhìn tranh và thảo luận theo các câu hỏi đã cho:
1) Những hình ảnh dưới đây nói đến những môn thể thao nào?
a. Đấu vật.
b. Đấu kiếm.
c. Bơi.
d. Điền kinh.
e. Cầu mây.
2) Bạn thích môn thể thao nào nhất? Vì sao?
Học sinh tự do trả lời theo quan điểm cá nhân.
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Thực hành 4:
Hướng dẫn HS trao đổi để hoàn thành câu.
1) Vâng, anh cứ đọc đi, mai trả em cũng được.
2) Vâng ạ, con đi xe đạp cũng được.
3) Ừ, bố đi một mình cũng được.
4) Cảm ơn cháu, cháu không làm được đâu, ông làm một mình cũng được.

3.      Tổ chức dạy học nội dung luyện nghe

a) Thực hiện bài nghe.

b) Thực hành.

Thực hành 5:
Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi.
1) Lễ hội đấu vật thường được tổ chức vào đầu tháng Giêng hằng năm.
2) Một đô vật giỏi không chỉ cần khỏe mạnh mà còn nhanh nhẹn để có thể thi thố được 

những miếng vật bất ngờ, hạ thủ đối phương.
3) Đấu vật là nét đẹp truyền thống thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc gắn bó với các 

vùng miền làng quê Việt Nam.

Thực hành 6:
         1 – S;   2 – S;   3 – Đ;   4 – Đ;   5 – S. 

4.      Tổ chức nội dung dạy học luyện đọc

a) Thực hiện bài đọc.
b) Thực hành.

Thực hành 7:
1) Lễ hội đua thuyền truyền thống của người Việt thường được tổ chức vào dịp đầu năm, 

mỗi khi tết đến xuân về.
2) Mỗi đội đua gồm 20 đến 30 vận động viên.
3) Những người được lựa chọn vào đội đua không những  khỏe mạnh, thể lực tốt, bơi lội 

giỏi mà còn phải vững tay chèo.
4) Tinh thần đoàn kết, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tay chèo trong đội và sự khích lệ, 

cổ vũ của người xem.
5) Lễ hội không những góp phần khơi nguồn sáng tạo của cha ông mà còn thắt chặt tình 

đoàn kết cộng đồng, cùng nhau rèn luyện sức khỏe, mở đầu cho một năm mới may mắn và tốt đẹp.

Thực hành 8:
         1 – Đ;         2 – S;   3 – S;             4 – Đ;             5 – Đ.

Thực hành 9:
         1 – c;        2 – a;  3 – d;   4 – b;   5 – e.

Thực hành 10:
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1) Nội dung thư nói tới việc mời thầy giáo tới dự buổi sinh hoạt chuyên đề.
2) Đây là thư mời trang trọng vì các dấu hiệu sau: 

         6) Đầu thư: Kính gửi + tên người nhận thư. 
         7) Cuối thư: Kính thư + tên người viết thư. 
         8) Từ ngữ: Trang trọng, ngắn gọn.

5.      Tổ chức nội dung dạy học luyện viết

Thực hành 11:
   GV đưa ra một số gợi ý như sau:

- Môn thể thao em lựa chọn là gì? Thường được tổ chức vào dịp nào?
- Nêu những đặc điểm của môn thể thao đó.
- Ý nghĩa của môn thể thao đó trong đời sống.

Thực hành 12:
GV lưu ý học sinh cách viết thư mời trang trọng với cấu trúc các phần: mở đầu, nội dung, 

kết thúc. Chú ý cách sử dụng từ ngữ trong thư mời trang trọng.

6.      Củng cố mục tiêu bài học

- GV củng cố lại các hiện tượng ngữ pháp của bài học.
- Tùy vào đối tượng HS, GV có thể thiết kế thêm những bài tập luyện đọc, luyện viết để 

HS làm ở nhà hoặc dành lại một số bài tập luyện đọc, luyện viết trong SGK để HS thực hành 
ngoài giờ học.
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BÀI 12
ÔN TẬP

I.      YÊU CẦN CẦN ĐẠT

1.      Hành vi / nhiệm vụ giao tiếp

Ôn lại các chủ điểm đã học ở các bài 9, bài 10, bài 11.

2.      Kiến thức

Ngữ pháp:
- Ôn lại các kết cấu Không những / chẳng những … mà còn (nữa); Bao giờ / lúc nào / 

khi nào … cũng ; ngoài / ngoài ra… còn; không những … mà còn.
- Ôn lại Cặp đại từ: nào, ấy; Phó từ: mới; Từ: cũng được.
- Ôn lại cách viết thư (email) xin lỗi, thư thân thiện/không trang trọng; thư mời trang trọng.

II.     TỔ CHỨC DẠY HỌC  
 Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh họa về bài đọc, bài nghe trong SGK; một số tranh ảnh do GV sưu tầm liên 

quan đến nội dung bài học.
- Đĩa CD (nếu có).
- Phiếu bài tập.

Các hoạt động dạy học:

1.      Khởi động vào bài

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi ô chữ về một số từ mới đã được học từ bài 9, 10, 11.
Hoặc:
- GV cũng có thể tổ chức HS thi đoán từ: chia lớp thành hai đội chơi, mỗi đội chọn ra một 

người đoán từ, các thành viên của nhóm sẽ giải nghĩa nội dung của từ khi quản trò đưa ra một 
từ mới. Nhóm nào đoán đúng từ, nhóm đó sẽ dành chiến thắng.

2.      Tổ chức nội dung dạy học luyện nói

a) Thực hiện hội thoại
- Nội dung luyện nói bao gồm một bài hội thoại cung cấp một ngữ cảnh giao tiếp: trao đổi 

giữa hai người bạn về những phong tục trong ngày Tết Nguyên đán ở Việt Nam.
- Cách tiến hành có thể được thực hiện như sau: 
• Hai HS đóng vai các nhân vật đọc bài hội thoại (3 – 4 lượt HS đọc).
• GV cho HS tập nói theo nội dung của bài.

b) Thực hành
- GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu của các bài thực hành. Nội dung thực hành có thể 

được tiến hành ngay sau từng bài hội thoại. Hình thức hoạt động theo logo trước mỗi nội dung 
thực hành, hoặc GV có thể linh hoạt trong việc tổ chức hoạt động cho phù hợp với đối tượng HS. 
GV quan sát các hoạt động của nhóm, cặp đôi, cá nhân với mỗi nội dung thực hành. Sau từng 
hoạt động, HS trình bày kết quả.
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- Định hướng kết quả thực hành như sau: 

Thực hành 1:
1) Trung và Vammy trao đổi về các phong tục của Việt Nam.
2) Tục lệ trang trí nhà cửa với màu đỏ trong ngày tết, tục xin chữ đầu năm, tục gói bánh 

chưng bánh dày thờ tổ tiên...
3) Phong tục cúng ông Công, ông Táo của người Việt.
4) Trung cho rằng đó là những trải nghiệm tuyệt vời.
5) HS tự do trả lời theo suy nghĩ cá nhân...

Thực hành 2:
a. Phong tục gói bánh chưng ngày tết
b. Phong tục xin chữ đầu năm
c. Phong tục chơi hoa đào ngày tết
d. Phong tục thả cá chép 

Thực hành 3:
GV hướng dẫn HS thực hiện các cuộc hội thoại theo cặp về các chủ đề đã cho có sử dụng 

các kết cấu ngữ pháp Không những ... mà còn; Bao giờ / lúc nào / khi nào ... cũng.

Thực hành 4:
HS tự nói về các chủ đề đã cho. GV gợi ý HS các vấn đề.
- Vấn đề lựa chọn là gì?
- Vì sao đó là vấn đề khiến bạn ấn tượng.
- Ý nghĩa của vấn đề đó đối với bản thân và đời sống.

3.      Tổ chức nội dung dạy học luyện nghe

a) Thực hiện bài nghe
b) Thực hành

Thực hành 5: 
   1 – B;   2 – C;   3 – C;   4 – C. 

         Thực hành 6:
Các từ được nhắc đến trong bài: Hình như, dường như, không những ... mà còn, chắc là, ngoài.

4.      Tổ chức nội dung dạy học luyện đọc

a) Thực hiện bài nghe
b) Thực hành

Thực hành 7:
1) Cây hoa đào to lớn lạ thường, che phủ cả một vùng.
2) Có hai vị thần sống trên cây hoa đào này.
3) Vì cuối năm hai vị thần phải lên trời báo cáo công việc, ma quỷ biết hai vị thần không 

ở nhà nên đến làm hại dân.
4) Để đuổi ma quỷ, nhiều người bẻ cành hoa đào về cắm ở trong nhà.
5) Tục cắm hoa đào ngày Tết.
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Thực hành 8:
   1 – Đ;              2 – S;   3 – S;   4 – S;   5 – Đ.

Thực hành 9:
1) Bao giờ.
2) Cũng được.
Thực hành 10:

5.      Tổ chức nội dung dạy học luyện viết
   HS viết bài theo gợi ý của GV.

Thực hành 11:
Yêu cầu: 
- Đoạn văn khoảng 120 chữ.
- Nội dung đoạn văn: Giới thiệu về một phong tục truyền thống của đất nước Lào.

(Gợi ý: Đó là phong tục gì? Phong tục đó có đặc điểm gì nổi bật? Thường diễn ra vào dịp nào? 
Ý nghĩa của phong tục đó trong đời sống xã hội? Suy nghĩ của cá nhân).

Kĩ năng viết:
- Rõ trọng tâm của đoạn, các câu có sự liên kết, biết sử dụng đúng hầu hết các 

từ mới đã học, khuyến khích khi HS biết nói lên được những cảm nhận của bản thân về chủ đề.

Thực hành 12:
- Yêu cầu: Viết thư (email) độ dài khoảng 120 chữ.
- Nội dung: Viết thư (email) xin lỗi bạn vì đã không giữ lời hứa về một việc gì đó (đến nhà 

bạn chơi, làm lộ bí mật của bạn …).
- Kĩ năng: Đảm bảo cấu trúc của một bức thưvới các phần mở đầu, nội dung, kết thúchoặc 

email, các câu có sự liên kết, biết sử dụng đúng một số từ mới đã học.

6.      Củng cố mục tiêu bài học
- GV củng cố lại các hiện tượng ngữ pháp của các bài 9, 10, 11 đã học.
- Tùy vào đối tượng HS, GV có thể tăng giảm, điều chỉnh các bài tập trong sách hướng 

dẫn để đạt hiệu quả dạy học.

5) Nghe nói.
6) Ngoài ra.

3) Hình như.
4) Mới.

1)    

2)    

3)   

4)   

5)    

A. Trời rất nhiều mây đen.
B. Hình như sắp mưa to.
A. Anh ấy đang tìm kiếm cái gì đó.
B. Dường như anh ta mất điện thoại.
A. Họ đang tranh luận.
B. Hình như họ vẫn chưa phân thắng bại.
A. Cô ấy nói chuyện rất tình cảm với một người nào đó.
B. Dường như cô ấy có bạn trai.
A. Trông bạn ấy rất buồn.
B. Nghe nói bạn ấy thi trượt.
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BÀI 13
HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

I.       YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1.      Hành vi / nhiệm vụ giao tiếp

HS có thể trao đổi về một số hoạt động xã hội mà cá nhân, lớp tham gia (đó là những 
hoạt động gì, ý nghĩa của hoạt động xã hội).

2.      Kiến thức

- Từ ngữ: Khoảng 10 đến 15 từ ngữ mới liên quan đến các công việc cụ thể và tác 
dụng của hoạt động xã hội…

- Ngữ pháp: Cách hỏi về một hoạt động, kinh nghiệm đã từng xảy ra trong quá khứ 
sử dụng kết cấu: CN (đã / đã từng) + ĐT + lần nào / bao giờ / khi nào + chưa

- Cách sử dụng từ, cụm từ: kẻo / kẻo không thì / nếu không thì / chứ không thì
- Văn hóa: Qua chủ điểm, HS có thêm những hiểu biết về trách nhiệm của cá nhân đối với 

cộng đồng.

II.     TỔ CHỨC DẠY HỌC
Đồ dùng, phương tiện dạy học
- Tranh minh họa các bài nói, nghe, đọc trong SGK, một số tranh ảnh do GV sưu tầm 

liên quan đến nội dung bài đọc.
- Đĩa CD nếu có.
- Phiếu bài tập.
Các hoạt động dạy học

1.      Khởi động vào bài
- GV có thể tạo một trò chơi giải nghĩa từ ngữ để HS làm quen với một số từ mới xuất 

hiện trong nội dung bài học hoặc những từ ngữ đã học ở các bài trước.  
         VD: Chia lớp thành các nhóm, thi giải nghĩa từ giữa các nhóm; nhóm nào nhanh sẽ được 
ghi điểm, mỗi từ đúng được 1 điểm.

- GV nhận xét kết quả của các nhóm và bình chọn nhóm tốt nhất. 
          - GV cũng có thể khởi động vào bài bằng cách giới thiệu mục tiêu bài học (có thể là toàn 
bộ mục tiêu trong 4 tiết hoặc phân chia theo từng tiết học). 

2.      Tổ chức nội dung dạy học luyện nói

a) Thực hiện hội thoại
- Bài hội thoại cung cấp ngữ cảnh giao tiếp với tình huống GV và HS trao đổi lựa chọn 

một hoạt động xã hội để lớp tham gia.
- Cách tiến hành có thể được thực hiện như sau: 
• GV cho HS đọc trước ngữ liệu.
• GV gọi 2 HS, một bạn đóng vai GV, một đóng vai Suthep thực hiện hội thoại.
• GV nhận xét, chú ý HS về cách ngắt câu, phát âm các từ khó (giao lưu, học sinh, quyên góp…).



61

• HS đọc lại hội thoại (chú ý biểu cảm), với một số HS khá giỏi có thể yêu cầu HS tập nói 
theo nội dung của bài.

• Với các từ mới trong bài hội thoại, GV có thể yêu cầu HS giải thích nghĩa sau đó GV 
nhận xét, bổ sung (và nhắc lại nếu cần).

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu cách sử dụng mẫu câu trong bài:
• Sử dụng kết cấu: Chủ ngữ + đã / đã từng + ĐT (vị ngữ) + lần nào / bao giờ / khi nào + 

(chưa) để hỏi về một hoạt động có thể xảy ra trong quá khứ.
• Kết cấu: Chủ ngữ + đã / đã từng + ĐT (vị ngữ) + lần nào chưa? 
- Thường được dùng khi người hỏi muốn biết thông tin về việc thực hiện hoạt động đó 

(diễn ra hay chưa diễn ra).
• Kết cấu: Chủ ngữ + đã / đã từng + ĐT (vị ngữ) + khi nào / bao giờ chưa? 
- Thường được dùng khi người hỏi muốn biết thêm thông tin về thời gian thực hiện hoạt 

động đó (thời điểm diễn ra).

b) Thực hành
- GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu của các bài thực hành. Hình thức tổ chức hoạt động 

học có thể tham khảo logo gợi ý, GV cần linh hoạt trong việc tổ chức hoạt động học cho phù 
hợp với đối tượng HS; chú ý quan sát các hoạt động của nhóm, cặp đôi, cá nhân với mỗi nội 
dung thực hành. Sau từng bài thực hành, có thể kiểm tra kết quả theo cặp đôi, theo nhóm hoặc 
yêu cầu cá nhân HS báo cáo kết quả. Các HS hoặc nhóm khác nhận xét, bổ sung, điều chỉnh. 
Một số câu hỏi, GV nên chỉ định HS trong nhóm đó giải thích rõ lí do. GV nhận xét về kết quả 
làm bài tập của các nhóm. 

- Bài tập thực hành 1, 2 nhằm luyện nghe - hiểu nội dung hội thoại; bài 3, 4 nhằm luyện 
nói theo mẫu câu, kiến thức ngữ pháp của bài học.

         Thực hành 1:  
         Kết quả phù hợp: câu 1, 2.   

         Thực hành 2: 
   Định hướng trả lời:

a) GV đã hỏi ý kiến Suthep về hoạt động xã hội mà lớp nên lựa chọn/tổ chức.
b) Suthep có ý tưởng lớp sẽ tổ chức giao lưu với các bạn HS ở trường Tiểu học Thoong Măng.
c) Suthep dự định lớp sẽ trích quỹ, quyên góp thêm sách vở, truyện, quần áo để tặng cho 

các em HS.
d) Lời nhận xét về cô giáo và bạn Suthep cần đề cập đến đức tính tốt: nhân hậu/nhiệt tình/

sống có trách nhiệm…

Thực hành 3: 
VD về câu trả lời:
1)  

2)   

- Trường bạn đã  tổ chức hoạt động tình nguyện bao giờ chưa?
- Ồ, trường tôi đã tổ chức nhiều lần rồi!
- Bạn đã  đi thăm trại trẻ mồ côi bao giờ chưa?
- Có, mình đi cách đây lâu rồi! 
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Thực hành 4: 
HS trao đổi cặp đôi, hỏi - đáp về các nội dung gợi ý. Mỗi nội dung triển khai một cặp thoại 

(hỏi và trả lời). VD một số cặp thoại:
1) - Nhóm các bạn đã tổ chức đi thăm nghĩa trang liệt sĩ lần nào chưa?
    - Nhóm mình thì chưa, nhưng lớp mình thì tổ chức đi rồi!
2) - Bạn đã tham gia hiến máu nhân đạo lần nào chưa?
    - Mình  tham gia hiến máu nhân đạo một lần rồi!
    …

3.      Tổ chức nội dung dạy học luyện nghe

a) Thực hiện bài nghe
- Trước khi cho HS nghe văn bản, GV yêu cầu HS đọc trước các bài tập thực hành, chú ý 

đến các thông tin liên quan. HS nghe văn bản do GV đọc hoặc nghe qua băng / đĩa (nếu có). 
Có thể cho HS nghe từ 2 đến 3 lần.

- Nếu trong bài nghe có những từ khó hiểu, GV giải thích nghĩa cho HS hoặc có thể yêu cầu 
một số HS trong lớp giải thích cho các bạn. 

- Thực hành: GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi theo nội dung thực hành, với hình thức 
tổ chức phù hợp. GV quan sát, hướng dẫn HS trình bày kết quả và nhận xét về kết quả của các 
cá nhân, nhóm.

b) Thực hành 
Gợi ý trả lời các câu hỏi:

Thực hành 5: 
Dấu X được tích vào các phương án: 1, 2, 4.

Thực hành 6: 
a) HS nêu được ba trong số các hoạt động sau: khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho những 

người dân ở một số vùng khó khăn; tặng quà các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn; tặng máy vi tính cho một số trường học; giao lưu văn hóa, thể thao, chia sẻ kinh nghiệm 
trong công tác đoàn, hội với các cơ sở đoàn của thủ đô Viên Chăn…

b) Những hoạt động tình nguyện này giúp cho mối quan hệ giữa hai dân tộc thêm gắn bó.
c) HS nêu được vấn đề: Những hoạt động tình nguyện ở nước bạn Lào của Đoàn Thanh niên 

thủ đô Hà Nội. 
d) HS bày tỏ tình cảm, mong muốn phù hợp với vấn đề nêu trong bài nghe. 

3) 

4) 

5)      

6)      

- Cậu đã đi giúp đỡ những người dân bị lũ lụt bao giờ chưa?
- Mình chưa đi bao giờ.
- Cậu đã đi tặng quà lớp học tình thương bao giờ chưa?
- Thỉnh thoảng mình đi cùng thầy cô ở trường. 
- Lớp bạn đã tham gia dọn dẹp vệ sinh khu dân cư gần trường học bao giờ chưa?
- Ồ, chúng mình thường xuyên làm việc đó.
- Lớp bạn đã tham gia giúp đỡ những người già cô đơn bao giờ chưa?
- Tết năm ngoái chúng mình có tham gia.
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4.      Tổ chức nội dung dạy học luyện đọc

a) Thực hiện bài đọc
- GV có thể cho HS quan sát và trao đổi về các bức hình minh họa trong bài đọc để bước đầu 

nắm bắt nội dung của bài.
- HS nghe đọc văn bản lần 1 (GV đọc hoặc nghe qua đĩa CD) vừa nghe vừa theo dõi SGK.
- GV hướng dẫn HS phát âm đúng một số từ ngữ mới và khó (trải nghiệm, rụt rè, 

bản lĩnh…). Sau đó có thể yêu cầu HS đọc nối tiếp từng phần đến hết văn bản.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu một số từ mới (có thể mời những HS đã biết giải thích, GV 

nhận xét, bổ sung).
1) trải nghiệm: đã từng được biết, do bản thân thực hiện hoặc chứng kiến.
2) vòng tay thân ái: chỉ những tình cảm tốt đẹp mà con người dành cho nhau.
3) rụt rè, e ngại: thiếu sự mạnh dạn, muốn làm việc gì đó nhưng không dám làm.
4) bản lĩnh: nhân cách và tài năng của con người giúp họ có những nét riêng biệt.
5) quy trình: các bước cần tuân theo để thực hiện một công việc cụ thể.
6) ngần ngại: định làm một việc gì đó nhưng lại không làm nữa (gần nghĩa với e ngại).
- GV hướng dẫn HS thực hiện các bài thực hành. GV quan sát các hoạt động của nhóm, 

cặp đôi, cá nhân với mỗi nội dung thực hành. Sau từng bài thực hành, có thể kiểm tra kết quả 
theo từng cặp đôi, theo nhóm hoặc yêu cầu cá nhân HS báo cáo kết quả và nhận xét về kết quả 
của các cá nhân, nhóm.

- GV chốt lại về cách sử dụng cụm từ: không thì / kẻo không thì / nếu không thì / chứ không thì.
• Thường dùng để thể hiện mối quan hệ giữa điều kiện và kết quả không mong muốn, khi 

cần khuyên ai điều gì.
• Những cụm từ này có thể thay thế cho nhau; trong đó được sử dụng nhiều nhất là từ kẻo 

(hoặc kẻo không / kẻo lại).  

b) Thực hành
Gợi ý trả lời các câu hỏi:

Thực hành 7: 
1) Hoạt động xã hội đã mang đến những lợi ích: kết nối bạn với mọi người; gắn bó hơn với 

những người bạn cũ và có thêm bạn mới; thêm tự tin; rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm.
2) Câu hỏi này tùy theo sự lựa chọn của HS, mỗi em có thể có câu trả lời khác nhau. GV 

lưu ý tới lí do giải thích xem có phù hợp không. 
VD: Lợi ích tăng thêm tự tin là quan trọng nhất, vì bản thân em còn hay rụt rè.
3) Ngoài những lợi ích mà bài viết nói đến, hoạt động xã hội có thể mang lại những lợi ích 

khác như: sống có trách nhiệm với cộng đồng, có thêm kinh nghiệm quý, biết được nhiều nơi…  
         4) Câu cuối cùng của bài viết nhằm khuyên người đọc hãy tham gia hoạt động xã hội khi 
có thể để nhận được những lợi ích do hoạt động này mang lại.

Thực hành 8:  
- Câu đúng: 1, 2, 4. (điền C)
- Câu sai: 3. (điền K)
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- Với những câu hỏi dạng đúng sai, khi HS trả lời GV nên yêu cầu HS giải thích rõ lí do 
vì sao đúng/hoặc sai để rèn kĩ năng hiểu sâu bài đọc của các em.

Thực hành 9:  
1) Bạn cần sắp xếp thời gian hợp lí khi tham gia hoạt động xã hội kẻo ảnh hưởng đến việc 

học tập.
2) Khi tham gia hoạt động xã hội, Vamy có thể phải đi xa nên chú ý giữ gìn sức khỏe kẻo 

bị ốm.
3) Bạn cần lựa chọn những hoạt động xã hội phù hợp kẻo không mang lại hiệu quả như 

mong muốn.
4) Vamy cố gắng hòa đồng với các bạn mới nhé chứ không thì sẽ cảm thấy lạc lõng đấy!
5) Bạn nên nói rõ với bố mẹ những công việc mình tham gia nếu không thì bố mẹ lại lo lắng.
Lưu ý: HS có thể chọn những cụm từ khác miễn là phù hợp với nội dung của bài tập

Thực hành 10: 
- HS thực hiện hội thoại có thể sử dụng một số thông tin đã gợi ý hoặc tự tìm thông tin 

khác, cần phù hợp với yêu cầu của bài tập. Đoạn hội thoại có sử dụng ít nhất một lần cấu trúc 
ngữ pháp “CN + đã từng + ĐT + (bao giờ / khi nào / lần nào) + chưa?”.

VD:

5.      Tổ chức nội dung dạy học luyện viết

- Nội dung luyện viết bao gồm hai bài tập, trong đó có một bài củng cố tiếp hiện tượng 
ngữ pháp được học với yêu cầu viết tiếp các câu dựa vào những vế đã cho sẵn. Bài tập thứ hai 
yêu cầu HS viết đoạn văn về chủ đề hoạt động xã hội nhằm củng cố vốn từ đã được học trong 
bài và sử dụng những kiểu câu đã biết một cách phù hợp (không giới hạn vào các hiện tượng 
ngữ pháp vừa học). 

- Do đặc thù của mục tiêu luyện viết nên GV chủ yếu hướng dẫn HS thực hiện các yêu cầu 
theo hình thức học cá nhân, có thể kết hợp hình thức học theo cặp, nhóm trong các khâu rà soát, 
kiểm tra, nhận xét kết quả làm bài tập của bạn.

- Gợi ý trả lời câu hỏi phần bài tập thực hành: 

Thực hành 11:  
HS sử dụng liên từ kẻo, hoặc cụm liên từ chứ không thì, không thì, nếu không thì, để viết 

tiếp những vế câu đã gợi ý. Một số VD là:

Hùng: 
Vamy: 
Hùng: 
Vamy:

Hùng:
Vamy: 

Bạn đã từng tham gia hiến máu nhân đạo lần nào chưa?
Mình đã tham gia rồi! Mình cảm thấy rất nhẹ nhàng.
Hôm trước, bạn các bạn cũng tham gia hiến máu à?
Không, lần này chúng mình được giao nhiệm vụ hướng dẫn các em học sinh vui 
chơi an toàn trong dịp hè. Nhóm mình có cả một chị tình nguyện viên người Hàn 
Quốc đấy! Hùng đã tham gia hoạt động xã hội cùng với các tình nguyện viên nước 
ngoài bao giờ chưa?
Ồ, mình chưa. Mình rất mong có một dịp nào đó sẽ được tham gia cùng họ.
Ừ, mình học được từ họ rất nhiều điểm tốt Hùng ạ!
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1) Trời đang lạnh lắm, đi xa thế bạn phải mặc áo ấm kẻo cảm lạnh đấy.
2) Con đến nơi thì gọi điện ngay về không thì bố mẹ lại lo lắng.
3) Bạn nào thấp thì đứng lên phía trên kẻo không nhìn rõ.
4) Ngày mai đoàn chúng ta sẽ lên đường sớm hơn không thì sẽ bị muộn vì đường đang sửa.
5) Mình phải mang cả sách đi để tranh thủ ôn thi nếu không thì về sẽ chẳng kịp vì nhiều 

bài quá!

Thực hành 12:  
Yêu cầu:
- Độ dài đoạn văn khoảng 6 đến 8 câu.
- Nội dung đoạn văn: Kể lại một hoạt động xã hội mà em đã tham gia hoặc biết đến (một 

số gợi ý: Đó là hoạt động gì? Hoạt động này diễn ra vào thời gian nào, nhằm mục đích gì? Mọi 
người tham gia như thế nào? Có những khó khăn, thuận lợi gì? Kết quả ra sao? Có điều gì 
đáng nhớ?...).

- Kĩ năng viết: Rõ trọng tâm của đoạn, các câu có sự liên kết, biết sử dụng các từ mới đã 
học, khuyến khích khi HS biết nói lên được những cảm nhận của bản thân về chủ đề.

6.      Củng cố mục tiêu bài học

- GV củng cố lại hai hiện tượng ngữ pháp của bài học.
- Tùy vào đối tượng HS, GV có thể thiết kế thêm những bài tập luyện đọc, luyện viết để 

HS làm ở nhà hoặc dành lại một số bài tập luyện đọc, luyện viết trong SGK để HS thực hành 
ngoài giờ học.
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BÀI 14
THĂM BẢO TÀNG

I.       YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1.      Hành vi nhiệm vụ giao tiếp

HS có thể trao đổi về ý nghĩa của bảo tàng, những hiểu biết chung về một số bảo tàng của 
Việt Nam và Lào.

2.      Kiến thức

- Từ ngữ (khoảng 10 đến 15 từ ngữ mới) liên quan đến bảo tàng (tên gọi; các hoạt động diễn ra; 
những đặc điểm…) 

- Ngữ pháp: Cách nói nhấn mạnh để giải thích nguyên nhân với kết cấu: Không phải chỉ 
vì … mà còn là vì…

- Phụ từ: Hẳn là.
- Qua chủ điểm, học sinh được mở rộng những hiểu biết liên văn hóa.

II.     TỔ CHỨC DẠY HỌC
Đồ dùng, phương tiện dạy học
- Tranh minh họa các bài nói, nghe, đọc trong SGK, một số tranh ảnh do GV sưu tầm 

liên quan đến nội dung bài đọc.
- Đĩa CD nếu có. 
- Phiếu bài tập.

Các hoạt động dạy học:

1.      Khởi động vào bài

- GV có thể khởi động vào bài bằng cách cho HS xem một số bức tranh hoặc một đoạn 
video clip về một bảo tàng nào đó để tạo hứng thú cho HS. Kết hợp kiểm tra / giới thiệu một số 
từ mới để dẫn vào bài học.

- GV cũng có thể khởi động vào bài bằng cách giới thiệu mục tiêu bài học (có thể là toàn 
bộ mục tiêu trong 4 tiết hoặc phân chia theo từng tiết học).

2.      Tổ chức nội dung dạy học luyện nói

a) Thực hiện hội thoại
- Bài hội thoại cung cấp ngữ cảnh giao tiếp với tình huống hai người bạn Vammy (Lào) và 

Liên (Việt Nam) trao đổi về chuyến đi thăm bảo tàng Lịch sử quốc  gia Lào của gia đình Liên.
- Cách tiến hành có thể được thực hiện như sau: 
• GV cho HS đọc trước ngữ liệu.
• GV cùng một HS đóng vai Vammy vàLiên thực hiện hội thoại (hoặc GV yêu cầu 2 HS 

cùng thực hiện).
• GV lưu ý HS về cách ngắt câu, phát âm các từ khó (kiến trúc, trưng bày, tuyệt vời …).
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• Tùy điều kiện thời gian, HS có thể đọc lại hội thoại (chú ý biểu cảm), với một số HS khá 
giỏi có thể yêu cầu HS tập nói theo nội dung của bài.

• Với các từ mới trong bài hội thoại, GV nên khuyến khích HS giải thích nghĩa sau đó GV 
nhận xét, bổ sung (và nhắc lại nếu cần).

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu cách sử dụng mẫu câu trong bài
• Sử dụng kết cấu: Không phải chỉ vì … mà còn là vì … thường dùng để nhấn mạnh, giải 

thích nguyên nhân có quan hệ bổ sung trong câu ghép.
• Trong khi nói hoặc viết có thể được lược bỏ từ phải  hay từ còn ở mỗi vế; kết cấu này lúc 

đó được rút gọn thành: Không chỉ vì … mà còn vì… 
• Cách nói thể hiện sự phán đoán có phần chắc chắn, sử dụng cụm từ: Chắc là / hẳn là… 
• Trong khi nói hoặc viết cụm từ này cũng có thể được lược bỏ từ là (chỉ còn chắc / hẳn) 

hoặc có sự kết hợp lại thành cụm từ chắc hẳn.

b) Thực hành
- GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu của các bài thực hành. Hình thức tổ chức hoạt động 

học có thể tham khảo logo gợi ý, GV cần linh hoạt trong việc tổ chức hoạt động học cho phù hợp 
với đối tượng HS; chú ý quan sát các hoạt động của nhóm, cặp đôi, cá nhân với mỗi nội dung 
thực hành. Sau từng bài thực hành, có thể kiểm tra kết quả theo cặp đôi, theo nhóm hoặc yêu cầu 
cá nhân HS báo cáo kết quả. Các HS hoặc nhóm khác nhận xét, bổ sung, điều chỉnh. Một số câu hỏi, 
GV nên chỉ định HS trong nhóm đó giải thích rõ lí do. GV nhận xét về kết quả làm bài tập của 
các nhóm. 

- Bài tập thực hành 1, 2 nhằm luyện nghe - hiểu nội dung hội thoại; bài 3, 4 nhằm luyện 
nói theo mẫu câu, kiến thức ngữ pháp của bài học.

Thực hành 1: 
a. Đáp án: C.
b. Các phương án được tích: 1) Đ;  2) S;   3) Đ;   4) S.
c. Đáp án: C.

Thực hành 2: 
- Định hướng trả lời:
a) Liên thích nghe giới thiệu về 2 chủ đề: Nền văn hóa đa dạng và lâu đời của 
nhân dân các bộ tộc Lào và đất nước Lào con người thân thiện và thiên nhiên giàu đẹp.
b) Không đúng. Vammy thích chủ đề “Nền văn hóa đa dạng và lâu đời của nhân dân các 

bộ tộc Lào”.
c) Liên cảm thấy yêu đất nước Lào sau khi đến thăm bảo tàng Lịch sử quốc gia Lào.
d) HS có thể đưa ra những lí giải khác nhau nhưng cần phù hợp, câu trả lời cần đề cập đến 

tác dụng của bảo tàng: giúp Liên hiểu biết thêm về đất nước Lào. 

Thực hành 3: 
- VD về câu trả lời:
a) Các bạn học sinh thích đi thăm bảo tàng không chỉ vì được giao lưu cùng nhau mà còn 

là vì có thêm những hiểu biết về văn hóa dân tộc.
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b) Bảo tàng này hấp dẫn du khách không chỉ vì kiến trúc đẹp mà còn là vì có nhiều 
hiện vật quý.

c) Nơi đây thu hút các bạn không chỉ vì có sân chơi rộng mà còn là vì có nhiều trò chơi 
thú vị.

d) Du khách hài lòng không chỉ vì nơi đây có cảnh quan đẹp mà còn là vì con người rất 
thân thiện.

Thực hành 4: 
- GV yêu cầu từng cặp HS thực hiện, lần lượt một bạn nghe, bạn kia giới thiệu về một bảo tàng 

mà mình đã đến thăm hoặc đã được biết qua sách, báo … sau đó đổi vai. 
- Số lượng nói từ 3 đến 5 câu (có sử dụng cụm từ chắc là / hẳn là). Nội dung giới thiệu 

tùy theo sự lựa chọn của HS. Một số gợi ý trong sách chỉ có tính chất tham khảo.GV nên đưa ra 
những yêu cầu trong khi nói để HS có thể nhận xét, góp ý cho bạn: 

- VD: Nói rõ ràng, các câu có sự liên kết, làm rõ chủ đề; sử dụng phù hợp cụm từ chắc là/
hẳn là.

3.      Tổ chức nội dung dạy học luyện nghe

a) Thực hiện bài nghe
- Trước khi cho HS nghe văn bản, GV yêu cầu HS đọc trước các bài tập thực hành, chú ý 

đến các thông tin liên quan. HS nghe văn bản do GV đọc hoặc nghe qua băng / đĩa (nếu có). Có 
thể cho HS nghe từ 2 đến 3 lần.

- Nếu trong bài nghe có những từ khó hiểu, GV giải thích nghĩa cho HS hoặc có thể yêu cầu 
một số HS trong lớp giải thích cho các bạn. 

- Thực hành: GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi theo nội dung thực hành, với 
hình thức tổ chức phù hợp. GV quan sát, hướng dẫn HS trình bày kết quả và nhận xét về 

kết quả của các cá nhân, nhóm.

b) Thực hành 
Gợi ý trả lời các câu hỏi:

Thực hành 5: 
Đáp án: Dấu X được đánh vào các cụm từ khác, trừ hai cụm từ: kiến trúc tinh tế; văn hóa 

dân gian.

Thực hành 6: 
1) Đáp án: A.
2) Đáp án: B.
3) Đáp án: D.
4) (1) nhà dài của người Ê Đê; (2) nhà rông của người Ba Na.
5) HS sử dụng thông tin phù hợp từ bài nghe để đưa ra hai lí do khuyên bạn nên tới thăm 

bảo tàng dân tộc học; sử dụng đúng cấu trúc không phải chỉ vì… mà còn là vì.
- Một số lí do có thể lựa chọn: khuôn viên đẹp, hiện vật sống động / độc đáo; cho thấy nét đẹp 

trong sinh hoạt văn hóa của dân tộc Việt Nam…
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4.       Tổ chức nội dung dạy học luyện đọc

a) Thực hiện bài đọc
- GV có thể yêu cầu HS đọc thầm một lần để bước đầu nắm bắt nội dung của bài.
- HS nghe đọc văn bản lần 1 (GV đọc hoặc nghe qua đĩa CD) vừa nghe vừa theo dõi SGK.
- GV hướng dẫn HS phát âm đúng một số từ ngữ mới và khó (lưỡng cư, côn trùng, 

trưng bày…). Sau đó có thể yêu cầu HS đọc nối tiếp từng phần đến hết văn bản.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu một số từ mới (có thể mời những HS đã biết giải thích, GV 

nhận xét, bổ sung).
- GV hướng dẫn HS thực hiện các bài thực hành. GV quan sát các hoạt động của nhóm, 

cặp đôi, cá nhân với mỗi nội dung thực hành. Sau từng bài thực hành, có thể kiểm tra kết quả 
theo từng cặp đôi, theo nhóm hoặc yêu cầu cá nhân HS báo cáo kết quả và nhận xét về kết quả 
của các cá nhân, nhóm. Cần lưu ý đánh giá khả năng vận dụng các hiện tượng ngữ pháp trong 
bài khi HS thực hành.  

b) Thực hành
Gợi ý trả lời các câu hỏi:

Thực hành 7: 
1) Một số lí do khiến khách thích thú khi tới thăm bảo tàng: nhiều hiện vật quý hiếm; sinh vật 

đa dạng, phim 3D về thế giới tự nhiên.
2) Không. Bảo tàng vừa dành thời gian cho du khách tham quan vừa dành thời gian cho 

các đoàn nghiên cứu và học tập.
3) Không đi thăm bảo tàng vào chiều thứ Tư được. Vì thứ Ba, Tư hàng tuần bảo tàng dành 

thời gian cho các đoàn nghiên cứu, học tập.  

Thực hành 8:  
- HS sử dụng một số thông tin trong bài đọc và những hình ảnh gợi ý để thực hành cách 

tạo câu phán đoán có sử dụng cụm từ “chắc là”.
- Những hình ảnh gợi ý gồm: mẫu đá granit, một số loại côn trùng: bọ ngựa, ve sầu, chuồn chuồn. 

Thực hành 9:  
- BT này củng cố cho HS cách sử dụng những câu nói thể hiện sự phán đoán bằng cụm từ 

“chắc là”, các dấu X được đánh vào phương án 2 và 3.

5.      Tổ chức nội dung dạy học luyện viết

- Nội dung luyện viết bao gồm hai bài tập, củng cố tiếp hiện tượng ngữ pháp được học. 
Bài 1 yêu cầu sắp xếp các từ để tạo thành câu, bài 2 yêu cầu HS viết bài giới thiệu về một bảo tàng 
nổi tiếng ở Lào cho đoàn khách du lịch. Tùy theo năng lực của đối tượng HS, giáo viên có thể 
tăng/giảm độ khó mỗi bài tập cho phù hợp.  

- Do đặc thù của mục tiêu luyện viết nên GV chủ yếu hướng dẫn HS thực hiện các yêu cầu 
theo hình thức học cá nhân, có thể kết hợp hình thức học theo cặp, nhóm trong các khâu rà soát, 
kiểm tra, nhận xét kết quả làm bài tập của bạn.

- Gợi ý trả lời câu hỏi phần bài tập thực hành: 
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Thực hành 10: 
Một số VD minh họa:
1) Mình thích bức ảnh những con bướm này không chỉ vì có màu sắc lạ mà còn vì cách 

trang trí rất đẹp.
2) Du khách thích ngắm những con ốc không chỉ vì chúng có màu sắc đẹp mà còn là vì 

chúng có hình dáng rất lạ.
3) …

Thực hành 11:  
Một số VD:
1) Đi thăm bảo tàng Kay Xỏn Phôm Vi Hản tại thủ đô Viên Chăn hẳn là bạn sẽ thấy thú vị.
2) Lớp chúng mình vui và ngoan hẳn là cô giáo sẽ thích dạy.
3) Thầy giáo dạy hay hẳn là sẽ được nhiều người biết đến.
4) …

Thực hành 12:  
Yêu cầu:
- HS cần viết được một bài giới thiệu đủ ba phần mở bài, thân bài, kết bài; có sử dụng kết cấu 

“Không phải chỉ vì … mà còn là vì …”
- Nội dung bài giới thiệu về một bảo tàng nổi tiếng ở Lào (một số gợi ý: đó là bảo tàng 

nào, tên gọi, ở đâu, có đặc điểm gì nổi bật, ý nghĩa của bảo tàng này là gì, mọi người có thích 
đến đây không, vì những lí do nào, điều gì đáng nhớ nhất sau khi đến đây?...).

- Kĩ năng viết: Rõ trọng tâm của đoạn, các câu có sự liên kết, biết sử dụng các từ mới đã 
học, khuyến khích khi HS biết nói lên được những cảm nhận của bản thân về chủ đề.

6.      Củng cố mục tiêu bài học

- GV củng cố lại hai hiện tượng ngữ pháp của bài học: Kết cấu “Không phải chỉ vì … mà còn 
là vì…”; cụm từ thể hiện sự phán đoán hẳn là / chắc là.

- Tùy vào đối tượng HS, GV có thể tăng giảm, điều chỉnh các bài tập trong sách hướng dẫn 
để đạt hiệu quả dạy học.
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BÀI 15
VÔ TUYẾN TRUYỀN HÌNH

I.      YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1.      Hành vi / nhiệm vụ giao tiếp 

Nói về vô tuyến truyền hình trong cuộc sống; giới thiệu về một số kênh vô tuyến truyền 
hình của Việt Nam.

2.      Kiến thức 

- Từ ngữ (khoảng 15 - 20 từ ngữ mới) chỉ: vô tuyến truyền hình; những từ liên quan tới truyền hình.
- Cách nói thể hiện sự đánh giá, nhận xét của chủ thể: Theo + đại từ / danh từ / cụm DT + (thì)…
- Cụm từ: Không mấy khi; cách dùng phụ từ: “chính”.
- Văn hóa: Một số hiểu biết về các kênh truyền hình của Việt Nam và Lào.

II. TỔ CHỨC DẠY HỌC  
Đồ dùng dạy học:
- Hình ảnh, tranh minh họa các bài đọc, bài nghe trong SGK; một số tranh, ảnh do GV sưu 

tầm liên quan đến nội dung bài học.
- Đĩa CD (nếu có).
- Phiếu bài tập.

Các hoạt động dạy học:

A.     Khởi động
- GV có thể cho HS chia sẻ với thầy/cô giáo và bạn bè về những từ ngữ, những hiểu biết 

có liên quan tới truyền hình, vô tuyến truyền hình.
- GV giới thiệu vào nội dung của bài học.   

B.     Luyện nói
1.      Nội dung

Luyện nói bao gồm 1 bài hội thoại, cung cấp 1 ngữ cảnh giao tiếp: nói về vô tuyến truyền 
hình, các kênh, các chương trình mà mình yêu thích; trao đổi, bàn luận về chức năng, ảnh hưởng 
của truyền hình đến cuộc sống cả bản thân và xã hội. 

Cách tiến hành có thể được thực hiện như sau: 
- Hai HS đóng vai các nhân vật đọc bài hội thoại (1 – 2 lượt HS đọc).
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu một số từ ngữ mới trong bài (có thể yêu cầu HS tra từ điển 

và hiểu nghĩa trong ngữ cảnh).
- HS đọc lại hội thoại (chú ý biểu cảm). Với một số HS khá giỏi có thể yêu cầu HS tập nói 

theo nội dung của bài.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu cách nói thể hiện sự đánh giá, nhận xét của chủ thể.
- Kết cấu: Theo + đại từ / danh từ / cụm DT, + CN + VN.
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- VD: Theo tôi, các chương trình Đi tìm đồng đội, Điều ước thứ 7, Trái tim cho em, Quà 
tặng cuộc sống trên truyền hình rất giàu tính nhân văn.

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu cách dùng cụm từ: “Không mấy khi” dùng tương tự như 
“ít khi”, thường đứng trước hoặc sau chủ ngữ chỉ tần suất của hoạt động. 
- VD: Bố tôi không mấy khi bỏ xem chương trình thời sự trên kênh VTV3.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu cách nói nhằm mục đích nhấn mạnh nội dung thông báo 

trong câu luôn dùng phụ từ: “chính”.
- VD: Theo đánh giá chung của người dân, truyền hình chính là một loại hình báo chí có 

vai trò quan trọng trong sống chính trị - xã hội.
Chú ý: Trong khi viết, sau Theo + đại từ / danh từ / cụm DT có dấu phẩy. 

2.      Thực hành

GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu của các bài thực hành. Nội dung thực hành có thể 
được tiến hành ngay sau bài hội thoại, hoặc GV có thể hướng dẫn HS luyện đọc/nói bài hội 
thoại, sau đó mới thực hành. Hình thức hoạt động theo logo trước mỗi nội dung thực hành, hoặc 
GV có thể linh hoạt trong việc tổ chức hoạt động cho phù hợp với đối tượng HS. GV quan sát 
các hoạt động của nhóm, cặp đôi, cá nhân với mỗi nội dung thực hành. Sau từng hoạt động, HS 
trình bày kết quả.

Định hướng kết quả thực hành như sau: 

Thực hành 1:
HS trao đổi nhóm ba người, hỏi – đáp về các nội dung đã cho dựa vào hội thoại, trả lời 

các câu hỏi:
1. Nitmina đã xem kênh VTV của Việt Nam.
2. Cô Hằng nhận xét về các chương trình trên VTV4 có rất nhiều chương trình hay và hữu ích.   
3. Theo hướng dẫn của cô Hằng, Nitmina đã xem các chương trình: Bản tin tiếng việt, sức 

sống thể thao, thời tiết du lịch, chúng tôi là chiến sĩ, Người Việt bốn phương, tinh hoa nghề Việt... 
trên VTV4. 

4. Theo cô Hằng nhiệm vụ của kênh VTV4 là “mang giá trị Việt đi khắp thế giới.”

Thực hành 2: 
GV hướng dẫn HS từng đôi hỏi - đáp về những nội dung sau:
1. Hãy kể tên các chương trình truyền hình của Lào và Việt Nam mà em biết.
2. Em thích xem chương trình truyền hình nào nhất? Vì sao?
3. Hiện nay, chương trình vô tuyến nào thu hút giới trẻ nhất tại Lào? Em hãy giải thích lí 

do giới trẻ tại Lào yêu thích chương trình đó?
4. Em hãy giới thiệu một chương trình truyền hình giải trí.

Thực hành 3:
GV hướng dẫn HS tạo cặp, cùng đặt câu với các từ sau đây: truyền hình, thời sự, kênh, 

truyền thông, thông tin. Trong câu, sử dụng cách nói: không mấy khi; theo tôi; chính.
Chẳng hạn một số câu:
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- Theo tôi, vô tuyến truyền hình hiện nay đã cung cấp các bản tin thời sự nhất.
- Không mấy khi tôi bỏ xem chương trình “Tìm kiếm tài năng Việt”.

Thực hành 4:
GV hướng dẫn HS tạo nhóm, mỗi nhóm trao đổi để thống nhất lựa chọn một chương trình 

truyền hình thích nhất trong số những chương trình truyền hình đã cho; vận dụng những hiểu 
biết chung để giới thiệu về chương trình truyền hình đó. Trong khi nói, sử dụng cách nói thể 
hiện sự đánh giá, nhận xét của nhóm về chương trình, về nội dung chương trình nhóm thích 
bằng kết cấu câu “Theo + đại từ / danh từ / cụm DT…” ;hoặc câu có dùng từ “chính” để chia 
sẻ với mọi người.

C.     Luyện nghe
1. Trước khi cho HS nghe văn bản, GV yêu cầu HS đọc các nội dung thực hành để chú ý 

hơn đến các thông tin liên quan. HS nghe văn bản do GV đọc hoặc cho HS  nghe qua băng (nếu 
có). Có thể cho HS nghe từ 2 đến 3 lần.

2. Thực hành: GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi theo nội dung thực hành, với hình thức 
tổ chức phù hợp. GV quan sát và hướng dẫn HS trình bày kết quả.

- Định hướng kết quả thực hành như sau: 

Thực hành 5:
GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi.
(1) - D
(2) tiếng nói chung
(3) - A

Thực hành 6:
- HS làm việc theo nhóm. Ít nhất 2 HS / nhóm. Ở mỗi nhóm, lần lượt từng HS nói về các 

thông tin đã thu được khi nghe bài: VTV6 ra mắt chương trình “Ngược chiều” - chương trình 
truyền hình “Ngược chiều” có tính tương tác cao, vùng phủ sóng rộng khắp trên địa bàn cả nước. 
Tiếp đó, cho biết trong những thông tin sau, thông tin nào đúng (Đ), sai (S) hoặc không được đề 
cập đến (K) trong bài nghe. Ghi Đ, S hoặc K vào ô thích hợp.

Đ S K

1 “Ngược chiều” là chương trình truyền hình thực tế. X

2
Khi thanh thiếu niên được yêu thương, lắng nghe, chia sẻ, các em sẽ 
luôn muốn rời bỏ tổ ấm của mình.

X

3
Trong chương trình, những hình ảnh thực tế được ghi hình chỉ tại một 
điểm duy nhất.

X

4 “Ngược chiều” không tham gia tìm kiếm các bạn trẻ bỏ nhà ra đi. X

5
Câu chuyện của các em sẽ giúp các bậc làm cha làm mẹ có cơ hội hiểu 
hơn về những khó khăn khi tìm kiếm các con mình.

X
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D.     Luyện đọc
1.  HS nghe đọc văn bản lần 1 (GV đọc hoặc nghe qua đĩa CD), vừa nghe vừa theo dõi SGK.
2. GV hướng dẫn HS phát âm đúng và tìm hiểu nghĩa của một số từ ngữ mới. 

   Chú ý: Nội dung của một số từ ngữ mới đã được thể hiện ở bài Thực hành 8.
3. Có thể yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc lại văn bản. 
4. GV hướng dẫn HS thực hiện các bài thực hành. GV quan sát các hoạt động của nhóm, 

cặp đôi, cá nhân với mỗi nội dung thực hành. Sau từng bài thực hành, có thể kiểm tra kết quả 
theo từng nhóm hoặc yêu cầu HS báo cáo kết quả.

- Định hướng kết quả thực hành như sau:

Thực hành 7:
GV hướng dẫn HS tạo cặp thảo luận, trả lời các câu hỏi sau: 
1. Tính thời sự của truyền hình thể hiện ở khả năng thông tin nhanh chóng, kịp thời hơn 

so với các loại phương tiện khác. Sự kiện được phản ánh ngay lập tức khi nó vừa mới diễn ra 
thậm chí khi nó đang diễn ra, người xem có thể quan sát một cách chi tiết, tường tận qua truyền 
hình trực tiếp và cầu truyền hình.

2. Ưu thế đặc biệt của truyền hình so với các loại hình báo chí khác là có khả năng phát 
sóng liên tục 24/24h trong ngày, luôn mang đến cho người xem những thông tin nóng hổi nhất 
về các sự kiện diễn ra, cập nhật những tin tức mới nhất.

3. Vai trò của truyền hình hiện nay là truyền trực tiếp cả hình ảnh và âm thanh trong cùng 
một thời gian về cùng một sự kiện, sự việc, truyền hình không chỉ trình bày mà còn báo tin, 
giảng giải về sự kiện đó. Truyền hình trở thành một phương tiện cung cấp thông tin rất lớn, có 
độ tin cậy cao, có khả năng làm thay đổi nhận thức của con người trước sự kiện.

4. Trong xu thế truyền thông Internet và truyền hình đa phương tiện, truyền hình có sứ 
mệnh bắt kịp xu thế hội nhập, đảm bảo tiêu chí truyền hình có sứ mệnh góp phần phát triển văn 
hóa Việt Nam.

Thực hành 8: 
GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm và tạo 1 hội thoại thể hiện nội dung: “Ưu thế đặc biệt 

của loại hình báo chí truyền hình”. GV chữa, khích lệ người học. 

Thực hành 9:
- GV gợi ý cho HS:
• Sử dụng kết cấu “Theo mình … / theo suy nghĩ của tôi…” để trả lời các câu hỏi sau (Hai 

HS: một người hỏi, một người trả lời).
(1) Là một loại hình báo chí, truyền hình có ưu thế đặc biệt gì so với các loại hình báo chí khác?
(2) Tại sao truyền hình lại có khả năng làm thay đổi nhận thức của con người trước mỗi 

sự kiện?

Thực hành 10: 
GV hướng dẫn HS trao đổi với các bạn trong nhóm về chủ đề chức năng của truyền hình 

trong đời sống hiện nay: Truyền hình có những chức năng cơ bản nào? Sử dụng cách nói “Theo 
+ Đại từ / danh từ / cụm DT…”; “ chính”… để nói. Trong khi nói. GV có thể gợi ý cho HS dựa 
vào bài đọc để có những câu hỏi và trả lời phù hợp.
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E.     Luyện viết

Thực hành 11:
GV hướng dẫn HS chép chính tả theo yêu cầu.

Thực hành 12: 
GV hướng dẫn HS dựa vào kết cấu câu của bài Thực hành 9, 10 và kết quả bài Thực hành 

11 để làm bài 12.

G.     Củng cố 
- GV củng cố lại hai hiện tượng ngữ pháp của bài học.
- Tùy vào đối tượng HS, GV có thể thiết kế thêm những bài tập luyện đọc, luyện viết để 

HS làm ở nhà hoặc dành lại một số bài tập luyện đọc, luyện viết trong SGK để HS thực hành 
ngoài giờ học.
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BÀI 16
ÔN TẬP

I.       YÊU CẦN CẦN ĐẠT

1.      Hành vi / nhiệm vụ giao tiếp 

Các chủ điểm đã học ở Bài 13, Bài 14, Bài 15. Hoạt động xã hội, Thăm bảo tàng, Truyền hình.

2.      Kiến thức 

- Từ ngữ: theo chủ điểm đã học Bài 13, Bài 14, Bài 15. 
- Ngữ pháp: Các kết cấu: CN  + VN (đã / đã từng + động từ + lần nào / bao giờ / khi nào + 

chưa)? Không phải chỉ vì … mà còn là vì...; Theo + đại từ / danh từ / cụm danh từ. Cách hỏi về 
một hoạt động, kinh nghiệm đã từng xảy ra trong quá khứ hay chưa; Cách nói nhấn mạnh để 
giải thích nguyên nhân; Cách nói thể hiện sự đánh giá, nhận xét của chủ thể; Cách sử dụng từ 
ngữ: “lâu”, ”kẻo”, ”hẳn là”, ”chính”, ”không mấy khi”.

- Văn hóa: theo chủ điểm đã học ở Bài 13, Bài 14, Bài 15. hiểu biết về trách nhiệm cá nhân 
với cộng đồng; một số hiểu biết về bảo tàng của Việt Nam và Lào; Một số hiểu biết về các kênh 
truyền hình của Việt Nam.

II.     TỔ CHỨC DẠY HỌC  
Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh họa các bài đọc, bài nghe trong SGK; một số tranh ảnh do GV sưu tầm 

liên quan đến nội dung bài học.
- Đĩa CD (nếu có).
- Phiếu bài tập.
Các hoạt động dạy học

A.     Khởi động
- GV có thể cho HS chia sẻ tự do với thầy / cô giáo và bạn bè về nội dung theo chủ điểm 

đã học ở Bài 13, Bài 14, Bài 15.
- GV giới thiệu vào nội dung của bài học.   

B.      Luyện nói
GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu của các bài thực hành. Hình thức hoạt động theo logo 

trước mỗi nội dung thực hành, hoặc GV có thể linh hoạt trong việc tổ chức hoạt động cho phù 
hợp với đối tượng HS. GV quan sát các hoạt động của nhóm, cặp đôi, cá nhân với mỗi nội dung thực 
hành. Sau từng hoạt động, HS trình bày kết quả.

Định hướng kết quả thực hành như sau: 

Thực hành 1:
- GV có thể hướng dẫn HS thực hiện như sau: Hai HS đóng vai các nhân vật đọc bài  (1 – 2 

lượt HS đọc). Số HS khá giỏi có thể yêu cầu HS tập nói theo nội dung của bài.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu một số từ ngữ mới, khó trong bài (nếu có).
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Thực hành 2:
GV hướng dẫn HS làm việc chung cả lớp để trả lời các câu hỏi. Định hướng trả lời dựa vào 

cuộc trò chuyện giữa Trung và Suthep như sau:
1) Trung và bố Trung xem bóng đá và thời sự.
2) Mẹ và em gái Trung thích xem ca nhạc, truyền hình thực tế hoặc phim.
3) Trong nhà Suthep, ai cũng thích xem bóng đá.
4) Theo em, vô tuyến truyền hình giúp con người giải trí, biết các tin tức quan trọng, mới 

nhất về thế giới.

Thực hành 3:
- GV hướng dẫn HS đặt câu với các từ theo yêu cầu.

Thực hành 4:
- GV hướng dẫn HS đặt 2 câu với mỗi kết cấu theo yêu cầu của đề bài.

Thực hành 5:
- GV hướng dẫn HS sử dụng từ ngữ “lâu”, “kẻo”, “hẳn là”, “chính”, “không mấy khi” để  

đặt câu phù hợp với các tình huống.

C.     Luyện nghe
1. Trước khi cho HS nghe văn bản, GV yêu cầu HS đọc các nội dung thực hành để chú ý 

hơn đến các thông tin liên quan. HS nghe văn bản do GV đọc hoặc nghe qua đĩa CD (nếu có). 
Có thể cho HS nghe từ 2 đến 3 lần.

2. Thực hành: GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi theo nội dung thực hành, với hình thức 
tổ chức phù hợp. GV quan sát và hướng dẫn HS trình bày kết quả.

- Định hướng kết quả thực hành như sau: 

Thực hành 6: 

HS khoanh tròn vào đáp án đúng.

(1) - D;  (2) - B;  (3) - C;  (4) - A.

Thực hành 7: 
GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân, xác định những thông tin sau, thông tin nào đúng 

(Đ), sai (S) hoặc không được đề cập đến (K) trong bài nghe. Ghi Đ, S hoặc K vào ô thích hợp.

Đ S K

1
Chương trình “Vì bạn xứng đáng” mang đậm tính nhân 
văn, có ý nghĩa xã hội to lớn và có khả năng lay động 
cảm xúc sâu thẳm nhất của bất kì khán giả nào.

X

2
Chương trình được trình chiếu trên VTV3 vào thứ sáu 
hàng tuần.

X

3
Chiến thắng trong trò chơi “Vì bạn xứng đáng” mang lại 
phần thưởng cho bản thân người chơi.

X
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4
Người thụ hưởng bí mật trong trò chơi là người có công hay 
có những đóng góp nhất định cho xã hội; hoặc là người có 
ý chí đặc biệt, có thành tích trong cuộc sống khó khăn…

X

5
Thông điệp “Cho đi là đáng quý” chứng minh: trên thế giới 
vẫn còn những phép màu …t

X

D.     Luyện đọc
1. HS nghe đọc văn bản lần 1 (GV đọc hoặc nghe qua băng), vừa nghe vừa theo dõi SGK.
2. GV hướng dẫn HS phát âm đúng và tìm hiểu nghĩa của một số từ ngữ mới (nếu có).
3. GV hướng dẫn HS thực hiện các bài thực hành. GV quan sát các hoạt động của nhóm, 

cặp đôi, cá nhân với mỗi nội dung thực hành. Sau từng bài thực hành, có thể kiểm tra kết quả 
theo từng nhóm hoặc yêu cầu HS báo cáo kết quả.

Định hướng kết quả thực hành như sau:

Thực hành 8: 
- GV hướng dẫn các nhóm quan sát, kết hợp với đoán nội dung để trao đổi và trả lời các câu hỏi.
- Đọc bài và trả lời các câu hỏi sau:
1) Văn bản trên viết về nội dung gì? 
2) Hơn 100 thanh niên thành phố Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động tình nguyện tại 

Lào trong thời gian bao lâu?
3) Những hoạt động tình nguyện nào được nhắc đến trong văn bản trên?
4) Ngoài các hoạt động tình nguyện thuộc chuyên môn, các thanh niên tình nguyện còn 

làm gì?
5) Chương trình đã làm gì cho học sinh, sinh viên và các hộ gia đình khó khăn tại Lào?
6) Theo em, các hoạt động tình nguyện hè của hơn 100 thanh niên Việt Nam tại nước bạn 

Lào có ý nghĩa gì?

Thực hành 9: HS nối cột A với B để được thông tin phù hợp.
1 - c;  2 - a;  3 - d;  4 - b;  5 - đ.

Thực hành 10:
GV hướng dẫn tạo các nhóm quan sát, kết hợp với dự đoán để trao đổi, tạo hội thoại thể 

hiện sự đánh giá, nhận xét của nhóm mình về một trong ba nội dung: Hoạt động xã hội, Thăm 
bảo tàng; Vô tuyến truyền hình tại Lào. 

E.      Luyện viết

Thực hành 11: 
GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân để hoàn thành bài tập theo yêu cầu. Cụ thể viết đoạn 

văn (khoảng 120 - 150 tiếng) giới thiệu về một bảo tàng nổi tiếng của đất nước Lào để các bạn 
nước ngoài đến tham quan.

(Sử dụng cách nói thể hiện sự nhấn mạnh và cách đánh giá, nhận xét của cá nhân)
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Thực hành 12:
GV hướng dẫn HS làm việc theo nhóm, trao đổi để hoàn thành dự án theo yêu cầu. Cụ thể 

viết đề cương cho một đề án hoạt động xã hội vì cộng đồng.
Gợi ý: Thảo luận nhóm để:
- Chọn một nội dung hoạt động xã hội mang tính nhân văn có thể thực hiện được trong 

một trường học tại Lào.
- Xác định mục tiêu, nhiệm vụ của đề án.
- Phương tiện trình bày kế hoạch, nội dung hoạt động xã hội của nhóm (bằng chữ viết, 

hình ảnh/tranh vẽ, video clip hoặc hiện vật…).
- Chọn người thuyết trình, giới thiệu kế hoạch, nội dung hoạt động cụ thể của nhóm.
- Dự kiến kết quả thu được sau hoạt động của nhóm.
- Đánh giá và rút kinh nghiệm đề án.

G.     Củng cố 
- GV củng cố lại các hiện tượng ngữ pháp trong bài ôn.
- Tùy vào đối tượng HS, GV có thể thiết kế thêm những bài tập luyện đọc, luyện viết để 

HS làm ở nhà hoặc dành lại một số bài tập luyện đọc, luyện viết trong SGK để HS thực hành 
ngoài giờ học.
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