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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

1.1. Quan điểm giao tiếp cùng quan điểm tích hợp và quan điểm tích cực 

hóa hoạt động của học sinh là ba quan điểm mà BGDĐT chỉ đạo việc xây dựng 

chương trình, biên soạn sách giáo khoa và đổi mới hoạt động dạy học môn 

Tiếng Việt ở tiểu học hiện hành. Dạy học Tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp 

là tổ chức cho học sinh học trong giao tiếp, bằng giao tiếp, vì mục đích giao 

tiếp, để thực hiện mục tiêu “hình thành và phát triển ở học sinh các kĩ năng sử 

dụng tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết) để học tập và giao tiếp trong các môi 

trường hoạt động của lứa tuổi”. Từ mục tiêu này, chương trình, SGK Tiếng 

Việt đã chú ý tổ chức các hoạt động học của HS để các em vừa học tốt tiếng 

Việt vừa nâng cao năng lực giao tiếp. Song quá trình triển khai quan điểm giao 

tiếp trong dạy học Tiếng Việt ở tiểu học, trong đó có dạy học đọc hiểu văn bản 

truyện, chúng tôi thấy vẫn còn nhiều việc cần bổ sung, làm rõ để đáp ứng nhu 

cầu đặt ra từ  thực tiễn dạy học Tiếng Việt ở trường phổ thông. 

1.2. Đọc hiểu có bản chất giao tiếp và đối tượng của đọc hiểu là văn bản 

là sản phẩm giao tiếp đa dạng. Giao tiếp trong Tiếng Việt có hai quá trình: 

Tạo lập lời nói hoặc viết gọi là kí mã, được dạy chủ yếu trong phân môn 

Tập làm văn và tiếp nhận lời nói hoặc văn bản nhằm lĩnh hội, cảm hiểu gọi 

là giải mã, được dạy chủ yếu trong giờ Tập đọc. Quan hệ giao tiếp trong quá 

trình tổ chức cho học sinh đọc hiểu gồm giao tiếp sư phạm và giao tiếp văn học. 

Giao tiếp sư phạm là giao tiếp thầy – trò, giao tiếp trò – trò, nhóm trò để cùng 

nhau nhập vai, nhập cuộc, trải nghiệm cuộc sống trong tác phẩm. Giao tiếp văn 

học là giao tiếp giữa bạn đọc học sinh với nhà văn, với các nhân vật, với người 

phát ngôn trong bài văn. Sáng tác tác phẩm là nhà văn đang thực hiện cuộc giao 

tiếp với bạn đọc, nhà văn dùng văn học làm phương tiện truyền tải thông điệp 

giữa người “phát” (nhà văn) và người “nhận” (độc giả). Văn bản tạo môi trường 

giao tiếp, trong đó các tình huống giao tiếp cần được xử lý, đánh giá. Vì vậy, khi 

học sinh đọc hiểu văn bản cũng có nghĩa là học sinh đang giao tiếp, thực hành 

giao tiếp. Vậy tổ chức các hoạt động giao tiếp cho HS trong quá trình đọc hiểu 
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văn bản trong giờ tập đọc sẽ phải làm những gì, dựa trên cơ sở lý luận nào. 

Cần phải tìm cách làm để cụ thể hóa quan điểm giao tiếp trong dạy học đọc 

hiểu để phù hợp với tuổi tiểu học.  

 1.3. Văn bản truyện được chọn dạy trong chương trình phân môn Tập đọc 

lớp 4,5 khá phong phú về cả hình thức và nội dung, phù hợp với nhu cầu nhận 

thức và học tập của học sinh. Lứa tuổi tiểu học, em nào cũng thích đọc truyện. 

Các em có thể đọc truyện mọi lúc mọi nơi. Trong con mắt người lớn, truyện  là 

trường học với trẻ em, dạy dỗ các em nhiều điều về cách sống, cách nghĩ, cách 

hành động. Truyện có nhiều bài học quý, nhiều lời khuyên chân thành mà sâu 

sắc.  Đọc truyện, trẻ sẽ tự làm giàu vốn ngôn ngữ, vốn sống, trí khôn và khả năng 

tưởng tượng. Còn với trẻ em, truyện là người bạn tâm tinh, cho em thỏa mãn trí 

tò mò, cho em được trải nghiệm những tình huống truyện vừa thơ mộng, kỳ lạ, 

vừa căng thẳng.  Đọc truyện, các em tưởng tượng như đang được sống với câu 

chuyện, được gặp gỡ các nhân vật.  Đọc văn bản truyện, các em theo đuổi diễn 

biến câu chuyên nên dù có gặp một vài từ ngữ lạ, không hiểu nghĩa, các em vẫn 

vượt qua, đọc tiếp. Cách đọc, cách hiểu văn bản của học sinh có những khác lạ, 

không giống người lớn. Trong giờ Tập đọc, các em được luyện đọc đúng từng 

tiếng, từng từ, câu, đoạn, bài và phải đọc to, đọc thành tiếng để các bạn trong lớp 

như những giám khảo đánh giá, nhận xét. Còn khi tìm hiểu nội dung bài đọc, các 

em được luyện kỹ năng đọc thầm theo đoạn. Đọc thầm là đọc lướt, cho phép 

vượt qua một số từ ngữ các em thấy lạ. Hai yêu cầu đọc như vậy trong giờ tập 

đọc là phù hợp với tâm lý lứa tuổi tiểu học. Vấn đề đặt ra là có thể có một cách 

đọc hiểu văn bản truyện cho riêng tuổi tiểu học không? 

1.4. Dạy đọc hiểu văn bản đang là một trong những nội dung được nhiều 

nhà nghiên cứu giáo dục quan tâm. Dạy đọc hiểu ở nhà trường cần hướng đến 

việc dạy cho học sinh phương pháp tự đọc để các em có khả năng  đọc – hiểu 

được các văn  bản ngoài nhà trường. Các công trình nghiên cứu về dạy học 

đọc hiểu khá phong phú và có giá trị, giúp cho dạy học đọc hiểu ở nhà trường 

tiểu học đạt hiệu quả. Dạy Tập đọc cho học sinh tiểu học đã có quy trình cụ 

thể rõ ràng và sau mỗi bài tập đọc, SGK đã cung cấp các câu hỏi giúp giáo 
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viên tổ chức cho học sinh đọc hiểu văn bản. Tuy nhiên quy trình dạy học và 

bài tập hiện hành chủ yếu hướng vào mục tiêu cung cấp kiến thức, rèn kỹ 

năng tiếng Việt, chưa tạo nhiều cơ hội cho học sinh thực hành giao tiếp và 

liên hệ vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn cuộc sống. 

Dạy Tập đọc, dạy đọc hiểu trong giờ Tập đọc theo quan điểm giao tiếp sẽ phải 

dạy như thế nào? Làm thế nào để học sinh tiểu học sau quá trình học cách đọc 

hiểu theo chương trình, SGK sẽ có khả năng tự đọc hiểu các văn bản ngoài 

chương trình học? Từ nhận thức bối cảnh thực tiễn và lí luận đặt ra,  chúng tôi 

chọn đề tài “Dạy học đọc hiểu văn bản truyện cho học sinh lớp 4,5 theo 

quan điểm giao tiếp” để nghiên cứu. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Đề xuất các biện pháp dạy học đọc hiểu văn bản truyện trong giờ Tập 

đọc theo quan điểm giao tiếp cho học sinh lớp 4, 5 nhằm góp phần nâng cao 

năng lực đọc hiểu và kết quả học tập môn Tiếng Việt của học sinh. 

3. Khách thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu 

Dạy học đọc hiểu ở lớp 4,5 gắn với mục tiêu phát triển năng lực giao 

tiếp của người học. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

Quá trình dạy học đọc hiểu cho học sinh lớp 4,5 theo chương trình, sách 

giáo khoa hiện hành làm phát triển năng lực giao tiếp của học sinh. 

3.3. Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu điều tra thực trạng dạy học đọc hiểu văn bản truyện được 

thực hiện ở 20 trường tiểu học thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. 

Nghiên cứu thực nghiệm các biện pháp dạy học đọc hiểu văn bản 

truyện theo quan điểm giao tiếp được tiến hành tại Trường Tiểu học Hùng 

Vương, Trường Tiểu học Đồng Xuân, Trường Tiểu học Ngọc Thanh A, và 

Trường Tiểu học Nam Viêm thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Các biện pháp dạy học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp được áp dụng 
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giới hạn trong dạy học đọc hiểu văn bản truyện ở lớp 4,5. 

4. Giả thuyết khoa học 

Nếu các biện pháp dạy học đọc hiểu văn bản truyện cho học sinh lớp 

4,5 tập trung vào thiết kế những hoạt động học của học sinh nhằm hiểu ý 

nghĩa của những chi tiết và chủ đề, hiểu phương thức biểu đạt của văn bản, 

phản hồi và vận dụng văn bản thì sẽ góp phần nâng cao chất lượng đọc hiểu, 

phát triển kĩ năng đọc hiểu và năng lực giao tiếp của học sinh. 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

5.1. Xác định cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của việc dạy học đọc hiểu 

văn bản truyện theo quan điểm giao tiếp cho học sinh lớp 4,5 

5.2. Xây dựng các biện pháp dạy học đọc hiểu văn bản truyện ở lớp 4, 5 

theo quan điểm giao tiếp trong phân môn Tập đọc. 

5.3. Thực nghiệm khoa học để kiểm tra tính khả thi và tác động của các 

biện pháp dạy học đọc hiểu văn bản truyện ở lớp 4, 5 theo quan điểm giao tiếp 

trong phân môn Tập đọc. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

6.1. Các phương pháp nghiên cứu lí luận 

6.1.1. Phương pháp tổng quan lí luận 

Tập hợp hệ thống tư liệu lí luận và phân tích, hệ thống hóa để định hướng 

cho việc xây dựng cơ sở lí luận của nghiên cứu. 

6.1.2. Phương pháp so sánh 

Để nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và so sánh phương pháp dạy học đọc 

hiểu văn bản truyện của các nước với phương pháp dạy học văn bản truyện 

của Việt Nam.   

6.1.3. Phương pháp khái quát hóa lí luận  

Để xây dựng hệ thống quan điểm, khái niệm, phương pháp luận và khung 

lí thuyết của nghiên cứu. 

6.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

6.2.1. Phương pháp điều tra 

Điều tra được tiến hành bằng các kĩ thuật bảng hỏi, quan sát, dự giờ, 

phỏng vấn, lấy ý kiến chuyên gia độc lập để có dữ liệu đánh giá thực trạng 
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dạy học đọc hiểu ở lớp 4, 5, trong trường tiểu học. 

6.2.2. Phương pháp thực nghiệm 

Thực nghiệm được tiến hành để kiểm tra tính khả thi và tác động sư phạm 

của các biện pháp dạy học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp cho học sinh lớp 4, 5. 

6.2.3. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm 

Phân tích hồ sơ quản lí, hồ sơ giảng dạy, hồ sơ học tập, phỏng vấn, trò 

chuyện để học hỏi kinh nghiệm đã có và những giá trị cần kế thừa.  

6.2.4. Phương pháp nghiên cứu trường hợp 

Để phân tích chuyên biệt kết quả thực nghiệm thể hiện ở thành tích của 

một số học sinh thuộc nhóm thực nghiệm. 

6.3. Các phương pháp khác 

6.3.1. Phương pháp chuyên gia để thu thập dữ liệu bổ sung cho đánh giá 

thực trạng và thực nghiệm. 

6.3.2. Phương pháp xử lí số liệu và đánh giá thống kê 

Đề tài sẽ sử dụng công thức thống kê toán học để tổng hợp kết quả điều 

tra, thực nghiệm, chứng minh độ tin cậy của các kết quả nghiên cứu. 

7. Luận điểm bảo vệ 

7.1. Đọc hiểu là một mặt của hoạt động giao tiếp. Dạy học đọc hiểu là tổ 

chức cho học sinh hiểu văn bản về nội dung và phương thức biểu đạt, từ đó 

phản hồi và vận dụng. 

7.2. Dạy học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp phải chú ý đến đặc điểm 

tâm lý, đặc điểm cảm thụ của học sinh thì việc học tập mới có thể đạt kết quả tốt. 

8. Đóng góp mới của luận án 

8.1. Góp phần phát triển cơ sở lí luận của việc đọc hiểu và dạy học đọc 

hiểu theo quan điểm giao tiếp trong môn Tiếng Việt ở tiểu học. 

8.2. Phát hiện một số kinh nghiệm tốt trong dạy học đọc hiểu văn bản 

truyện ở tiểu học theo quan điểm giao tiếp, cũng như một số hạn chế trong quá 

trình dạy học đọc hiểu văn bản truyện.  

8.3. Đề xuất các biện pháp mới để dạy học đọc hiểu văn bản truyện ở lớp 

4, 5 dựa vào kĩ thuật thiết kế dạy học và hệ thống bài tập được thực hiện theo 

trình tự hợp lí, thích hợp với nhiệm vụ dạy học đọc hiểu cho học sinh. 
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9. Cấu trúc luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và kiến nghị, Danh mục tài liệu tham khảo 

và Phụ lục, luận án gồm 4 chương: 

Chương 1. Cơ sở lí luận của dạy học đọc hiểu văn bản truyện cho học 

sinh lớp 4,5 theo quan điểm giao tiếp 

Chương 2. Cơ sở thực tiễn của dạy học đọc hiểu văn bản truyện cho học 

sinh lớp 4,5 theo quan điểm giao tiếp 

Chương 3. Biện pháp dạy học đọc hiểu văn bản truyện cho học sinh lớp 

4,5 theo quan điểm giao tiếp 

Chương 4. Thực nghiệm sư phạm 
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CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

TRUYỆN CHO HỌC SINH LỚP 4,5 THEO QUAN ĐIỂM GIAO TIẾP 
 

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 

1.1.1. Nghiên cứu về giao tiếp và quan điểm giao tiếp ở tiểu học 

1.1.1.1. Nghiên cứu về giao tiếp 

Giao tiếp là nhu cầu và là điều kiện tất yếu của cuộc sống con người. 

Thông qua giao tiếp, cá nhân tham gia vào các quan hệ xã hội với toàn cộng 

đồng, nhờ có giao tiếp con người tiếp thu nền văn hóa xã hội và biến thành 

của riêng mình. Cũng qua giao tiếp con người biết và khẳng định giá trị của 

bản thân, trên cơ sở điều chỉnh bản thân theo chuẩn mực của xã hội. Vì thế, 

giao tiếp được nhắc đến từ khá sớm. 

Từ thời kì cổ đại Xocrate (470- 399 trước công nguyên) và Platon (428 - 

347 trước công nguyên) đã coi đối thoại như là sự giao tiếp trí tuệ, phản ánh 

các mối quan hệ giữa con người với con người. Đến thời kì Phục hưng (1452 

– 1512) họa sĩ  Lêôna  Đơ Vanh xi đã mô tả sự giao tiếp giữa mẹ và con trong 

những bức vẽ của mình;  Nhà triết học Đức Phơ - bách (1804 - 1872) đã 

khẳng định “ Bản chất người chỉ biểu hiện trong giao tiếp, trong sự thống nhất 

của con người, trong sự thống nhất dựa trên tính hiện thực của sự khác biệt 

giữa tôi và bạn” [6]. 

Giữa thế kỉ XIX, C.Mác (1818 - 1883)[6] trong Bản thảo kinh tế triết học 

(1884) đã bàn về nhu cầu cơ bản giữa con người với con người. Mác đã chỉ ra 

rằng trong sản xuất vật chất và tái sản xuất vật chất, con người buộc phải có 

giao tiếp trực tiếp với nhau. Con người chỉ trở thành con người khi có mối 

quan hệ hiện thực với người khác, có giao tiếp trực tiếp với người khác. 

C.Mác và Ph.Ăngghen [57] hiểu giao tiếp như là một quá trình thống nhất, 

hợp tác, tác động qua lại giữa người với người.  

Bắt đầu từ những năm 70 của thế kỉ XX, hàng loạt các nhà tâm lý học hiện 

đại, với nhiều công trình nghiên cứu, họ coi phạm trù giao tiếp như là một 

phạm trù cơ bản thể hiện trong các công trình nghiên cứu [52], [48], [51], [15], 

[82] của của các nhà nghiên cứu tâm lí học nước Nga. 
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Ở Việt Nam, vấn đề giao tiếp mới được nghiên cứu từ cuối những năm 

70 - 80 của thế kỉ XX. Trên cơ sở kế thừa những nghiên cứu về giao tiếp trên 

thế giới, các tác giả trong nước đã có nhiều công trình nghiên cứu có giá trị về 

giao tiếp ở những góc độ khác nhau. 

Dưới góc độ tâm lí giáo dục, có thể kể đến những nghiên cứu của Hoàng 

Anh [3], [4], Ngô Công Hoàn [34], Nguyễn Quang Uẩn [77], Trần Trọng 

Thủy [73], [74], Đặng Thành Hưng [39], [40], Trần Thị Tố Oanh [64], [65], 

[66]. Các tác giả đều đưa ra quan niệm chi tiết về giao tiếp, bản chất của giao 

tiếp, vai trò của giao tiếp, phân loại giao tiếp, chỉ ra một số kĩ năng giao tiếp 

và đặc điểm hành vi giao tiếp. Nguyễn Văn Lê [51], Trần Trọng Thủy [73], 

[74], Hoàng Anh [3], [4] đã đề cập đến: Những cơ sở khoa học của giao tiếp, 

Mô hình giao tiếp, Chức năng giao tiếp, Loại hình giao tiếp; hệ thống các khái 

niệm, những chỉ dẫn về giao tiếp sư phạm; cụ thể hóa các quy tắc giao tiếp xã 

hội, giao tiếp sư phạm, giao tiếp trong cộng đồng và gia đình. 

Từ góc độ xã hội và giáo dục, Đặng Thành Hưng cho rằng: Giao tiếp là quá 

trình và kết quả tương tác giữa các bên tham gia thông qua những hành vi tiếp 

xúc, phát ra thông điệp, tiếp nhận, xử lí, chọn lọc và đánh giá thông tin từ bên kia,  

trao đổi, chia sẻ, ứng xử và gây ảnh hưởng lẫn nhau dựa vào các phương tiện mà 

các bên cùng hiểu và chấp nhận để đạt mục đích của mỗi bên. Thiếu những điều 

kiện cùng hiểu và chấp nhận phương tiện giao tiếp thì giữa các bên không có giao 

tiếp, mà chỉ là gặp gỡ thôi. Thiếu điều kiện ảnh hưởng lẫn nhau thì cuộc tiếp xúc 

đó cũng không phải giao tiếp mà là tác động một chiều. Nói gọn lại giao tiếp là 

tương tác dựa vào thông tin, và thông tin ở đây là có ý đồ, tự giác và có nghĩa đã 

định, thông qua các phương tiện khác nhau (ngôn ngữ, cử chỉ, thái độ, công cụ, đồ 

vật...) mà hai bên cùng chấp nhận, đều hiểu và có thể chia sẻ.[39] 

Bên cạnh những nghiên cứu về giao tiếp trong lĩnh vực tâm lí học, giáo 

dục học, giao tiếp còn được nghiên cứu nhiều ở lĩnh vực kinh doanh, thương 

mại, dịch vụ [86],[12], … các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Đặc biệt 

trong lĩnh vực ngôn ngữ, giao tiếp được nghiên cứu dưới nhiều góc độ: Giao 
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tiếp là phương pháp dạy học [11]; giao tiếp là nguyên tắc dạy học Tiếng Việt 

[60]; giao tiếp là hướng, quan điểm dạy học [19], [76]; giao tiếp là năng lực 

[85]; giao tiếp là kĩ năng (là kĩ năng thành phần của kĩ năng sống, kĩ năng 

mềm, kĩ năng xã hội) [39], [41].  

Dưới góc độ nghiên cứu ngôn ngữ, Đỗ Hữu Châu cho rằng: “Giao tiếp là 

một hoạt động liên cá nhân, có chức năng truyền đạt những thông tin về sự vật, 

hiện tượng của thực tế (thông tin miêu tả hay thông tin sự vật) nhằm tạo ra 

những biến đổi trong tình cảm, trạng thái tâm lí và hoạt động giữa những người 

tham gia giao tiếp (thông tin liên cá nhân hay thông tin tác động). Nó cũng là 

nơi con người bộc lộ chính mình, mỗi chức năng trên của giao tiếp đòi hỏi phải 

có một loại tín hiệu phù hợp với nó” [14]. Đỗ Hữu Châu xác định các nhân tố 

giao tiếp là: Ngữ cảnh (nhân vật giao tiếp, hiện thực ngoài diễn ngôn), ngôn 

ngữ (với các phương diện: Đường kênh thính giác và thị giác của ngôn ngữ; các 

biến thể của ngôn ngữ: biến thể chuẩn mực hóa, biến thể phương ngữ địa lí và 

phương ngữ xã hội, ngữ vực và phong cách chức năng) và diễn ngôn được hiểu 

là “một thuật ngữ chung chỉ cách dùng ngôn ngữ, tức chỉ các sản phẩm ngôn 

ngữ được tạo ra do một hành động giao tiếp nào đấy” [14]. Bùi Minh Toán 

quan niệm “giao tiếp chính là sự tiếp xúc, giao lưu giữa người và người trong 

xã hội, qua đó con người bộc lộ và truyền đạt cho nhau những nhận thức, tư 

tưởng và cả tình cảm, thái độ đối với nhau và đối với những điều được diễn 

đạt,..” [75]. Theo tác giả các nhân tố giao tiếp bao gồm: Nhân vật, hoàn cảnh, 

nội dung, mục đích giao tiếp mà thiếu chúng thì hoạt động giao tiếp không thể 

tiến hành được. Diệp Quang Ban cho rằng: “Giao tiếp là hiện tượng phổ biến 

trong các kiểu xã hội, đó là sự tiếp xúc giữa các cá thể trong một cộng đồng để 

truyền đạt một nội dung nào đó. Giao tiếp là một trong những đặc trưng của 

xã hội, giúp phân biệt xã hội với các quần thể không phải là xã hội” [8; Tr.17]. 

 Nhìn chung, các công trình nghiên cứu về giao tiếp khá phong phú, và 

giao tiếp được xem xét ở nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, có giao tiếp 

trong kinh doanh, giao tiếp sư phạm, giao tiếp văn học, giao tiếp trong gia 

đình,… Dù ở lĩnh vực nào thì các công trình nghiên cứu đều khẳng định: Giao 
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tiếp là hoạt động quan trọng bậc nhất của con người, không chỉ giúp trao đổi 

thông tin và còn giúp tạo lập quan hệ người, thể hiện tình cảm, cảm xúc của 

con người với nhau. 

1.1.1.2. Nghiên cứu về quan điểm giao tiếp 

Dạy học văn bản dạng nói và dạng viết trong giao tiếp, bằng giao tiếp và 

để giao tiếp là xu hướng hiện đại trong chương trình dạy học tiếng mẹ đẻ của 

nhiều quốc gia. Theo Nguyễn Trí, nguyên tắc chỉ đạo việc quy hoạch, tổ chức 

dạy tiếng mẹ đẻ ở chương trình học của các nước trên thế giới là triệt để phục 

vụ cho năng lực giao tiếp của họ. Chương trình dạy tiếng Pháp bang Quebec, 

Canada quy định “Việc giảng dạy tiếng Pháp phải dựa trên việc thực hành 

ngôn ngữ và trong lớp học tiếng Pháp, học sinh phải luôn luôn được đặt vào 

tình huống giao tiếp“ [76; Tr.18]. Chương trình dạy tiếng mẹ đẻ ở Malaisia 

viết: “Chương trình dạy tiếng mẹ đẻ ở Malaisia bao gồm những kĩ năng cơ 

bản về nghe nói đọc viết nhằm làm cho học sinh sử dụng lời nói vì những mục 

đích thực tiễn và sáng tạọ [76; Tr.18],... 

Ở Việt Nam, “Dạy học Tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp” là vấn đề 

đã được lưu tâm từ lâu. Nhiều công trình nghiên cứu khẳng định dạy học 

theo hướng giao tiếp là một hướng đi đúng. Có thể điểm đến một vài công 

trình nghiên cứu về dạy học Tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp được  

nhiều người quan tâm như: Về việc dạy tiếng ở trường phổ thông (Nguyễn 

Minh Thuyết) [73]; Giao tiếp ngôn ngữ và vấn đề dạy bản ngữ (Trương 

Dĩnh) [18]; Về quan điểm giao tiếp trong giảng dạy tiếng Việt (Bùi Minh 

Toán) [75]; Một số vấn đề về ngôn bản nói và ngôn bản viết ở tiểu học theo 

hướng giao tiếp (Nguyễn Quang Ninh) [58]; Dạy học tiếng Việt theo quan 

điểm giao tiếp [76]; Phát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh trong dạy 

học Tiếng Việt (Đỗ Việt Hùng) [34];… 

Trong Giáo trình Phương pháp dạy học Tiếng Việt, tập 2 [60] do các tác 

giả Lê Phương Nga – Nguyễn Trí biên soạn có tám chương, trong đó các tác 

giả dành một chương để nói về QĐGT trong dạy học Tiếng Việt. Trong 

chương một các tác giả nói khá rõ về: Giao tiếp và hoạt động giao tiếp; Những 
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cơ sở của quan điểm giao tiếp trong dạy học TV; Sự thể hiện của quan điểm 

giao tiếp trong việc dạy học TV. Trong một nghiên cứu khác của Lê Phương 

Nga  Dạy học các tri thức Tiếng Việt ở Tiểu học theo quan điểm giao tiếp đã trả lời 

câu hỏi: Thế nào là dạy học các tri thức Tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp“ dựa 

trên các luận điểm sau: Dạy học các tri thức Tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp 

đòi hỏi phải thống nhất chức năng hướng nội  và chức năng hướng ngoại của ngôn 

ngữ; Dạy học các tri thức tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp đòi hỏi phải tối giản 

hóa quá trình nhận diện, phân loại, phân tích các đơn vị ngôn ngữ, kiểu loại ngôn 

ngữ trong giao tiếp; phải đặt quá trình hình thành tri thức tiếng Việt trong hai quá 

trình sản sinh và tạo lập ngôn bản [63; tr.19]. 

Lê A và các tác giả trong cuốn Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở 

trường phổ thông trung học [1] là người đầu tiên đưa ra thuật ngữ “Phương 

pháp giao  tiếp“. Các tác giả cho rằng phương pháp giao tiếp cùng với phương 

pháp phân tích ngôn ngữ, rèn luyện theo mẫu, thông báo giải thích là những 

phương pháp đặc thù trong dạy học tiếng Việt. Phải đến những năm gần đây, 

dạy học tiếng Việt mới được nhìn nhận là dạy một hoạt động, lúc này các nhà 

nghiên cứu mở rộng cái nhìn về giao tiếp như một quan điểm dạy học, một 

góc độ tiếp cận. Hai vấn đề: Dạy cái gì? Dạy như thế nào? được tác giả Lê A 

bàn đến trong bài viết “Dạy Tiếng Việt là dạy một hoạt động và bằng hoạt 

động”[2]. Tác giả chú ý đến vấn đề sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp tiếng 

Việt, trình tự dạy học TV và  một số thao tác cơ bản khi dạy TV, tác giả nhấn 

mạnh: “Tri thức về Tiếng Việt chỉ hoàn chỉnh và chắc chắn khi các em đã 

thực sự vận dụng vào hoạt động giao tiếp, vì “giao tiếp là chức năng trọng yếu 

của ngôn ngữ” [2]. Có thể nói bài viết này là một gợi ý rất tốt cho việc tổ chức 

các hoạt động dạy học, lựa chọn sử dụng các phương pháp, phương tiện để 

dạy Tiếng Việt, đặc biệt là dạy đọc hiểu theo QĐGT. 

Nguyễn Minh Thuyết trong cuốn  Mấy quan điểm cơ bản trong việc biên 

soạn SGK TV (thử nghiệm) bậc tiểu học và bậc trung học cơ sở [74] đã giới 

thiệu một số quan điểm cơ bản trong việc biên soạn hai bộ sách trên gồm: 

Quan điểm giao tiếp; Quan điểm tích hợp; Quan điểm tích cực hóa hoạt động 
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học tập của HS. Những quan điểm này  giúp định hướng cho việc biên soạn 

SGK Tiếng Việt tiểu học hiện tại và tương lai, đồng thời định hướng cho việc 

giảng dạy môn Tiếng Việt đúng với mục tiêu của chương trình. 

Cuốn sách gần đây nhất bàn về giao tiếp là Phương pháp dạy học Tiếng 

Việt nhìn từ tiểu học [11] của Hoàng Hòa bình, Nguyễn Minh Thuyết. Các tác 

giả nhìn nhận giao tiếp là một quan điểm trong xây dựng chương trình môn 

học. Đặc biệt, các tác giả còn nghiên cứu kỹ về phương pháp giao tiếp từ khái 

niệm, quá trình hình thành đến các biện pháp cụ thể. 

Với học sinh tiểu học, kinh nghiệm sống còn ít, vốn văn hóa còn hạn chế, 

chưa được trang bị các kĩ thuật để “giải mã” ngôn ngữ như cách làm của người 

lớn nên cần tìm cho các em một cách tiếp cận khác phù hợp với các em. Giao 

tiếp chính là con đường ngắn nhất để mọi người hiểu nhau và cũng là con đường 

tối ưu để dạy học tiếng trong nhà trường. Trong luận án này, chúng tôi sẽ vận 

dụng quan điểm của lý thuyết Ngữ dụng học để tổ chức cho học sinh thực hành 

và trải nghiệm các quan hệ giao tiếp trong văn bản, ngoài văn bản để đọc hiểu, 

tiếp nhận, phản hồi, vận dụng thông tin thẩm mỹ trong văn bản.  

1.1.2. Nghiên cứu về đọc hiểu và dạy học đọc hiểu ở tiểu học 

1.1.2.1. Nghiên cứu về đọc hiểu và dạy học đọc hiểu ở nước ngoài 

Ở nước ngoài, đặc biệt là ở Mỹ và các nước phương Tây, làn sóng 

nghiên cứu về đọc hiểu (ĐH) đã nổi lên từ những năm 80, 90 của thế kỉ XX và 

đầu thế kỉ XXI. Tất cả các công trình nghiên cứu đều coi trọng vai trò của 

ĐH. Chẳng hạn, Steven Stahl và Jeanne S. Chall trong Hoạt động đọc đã cho 

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

ra, để định giá và để sử dụng cho nhu cầu của một ai đó” [76]. 

Ở Mỹ, lí thuyết ứng đáp trong ĐH đã đi vào trường học từ mẫu giáo đến 

THPT. Các công trình nghiên cứu của nước này [87], [88], [89], [90], 

[91],…“đều tập trung đề xuất các giải pháp cải thiện năng lực đọc của học 

sinh và tìm kiếm các biện pháp hình thành thái độ sáng tạo và hoạt động 

chiếm lĩnh tác phẩm văn chương một cách tích cực và năng động. Trong đó, 
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họ nhấn mạnh vai trò chủ đạo của giáo viên tìm cách tạo điều kiện cho học 

sinh đối thoại, tranh luận sôi nổi với đối tượng nhân vật được trình bày trong 

tác phẩm, tạo nên sự kết nối giữa học sinh với văn bản, thúc đẩy trí tưởng 

tượng và sự cảm nhận phong phú khi đọc tác phẩm, có khả năng diễn đạt lại 

những gì họ đã tiếp nhận bằng toàn bộ sức mạnh tâm hồn và trí tuệ của mình" 

[30]. Đến nay, ở Mỹ các cuốn sách về đọc hiểu như Reading Comprehension 

strategies của Danielle S. McNamara [89], Literacy for the 21st Century A 

Balanced Approach của Gail E. Tompkins [90], Readings for the 21st century 

(fifth edition) của William Vesterman [102], Đọc sách như một nghệ thuật 

[57], của tác giả Mortimer J.Adler.  Reading and Study skills (Các kĩ năng đọc 

hiểu) [91] của tác giả người Mỹ John Langan,… đang được coi là những tài 

liệu quý dành cho giới nghiên cứu về ĐHVB. 

PISA đưa ra quan điểm về năng lực đọc hiểu như sau: “Năng lực đọc hiểu 

được hiểu là khả năng biết đọc, có trình độ đọc hiểu”, “là sự hiểu biết, sử dụng 

và phản hồi lại trước một bài đọc viết, nhằm đạt được mục đích phát triển tri 

thức và tiềm năng cũng như việc tham gia hoạt động của một ai đó trong xã 

hội”. Do đó, “Năng lực đọc hiểu không chỉ còn là một yêu cầu suốt thời kì tuổi 

thơ trong nhà trường phổ thông, mà nó còn trở thành một nhân tố quan trọng 

trong việc xây dựng, mở rộng những kiến thức, kĩ năng và chiến lược của mỗi 

cá nhân trong suốt cuộc đời khi họ tham gia vào các hoạt động ở những tình 

huống khác nhau, trong mối quan hệ với người xung quanh, cũng như trong cả 

cộng đồng rộng lớn” [85]. PISA không nghiên cứu về dạy học ĐHVB, song 

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

đọc và cung cấp các đề kiểm tra, đánh giá năng lực đọc hiểu VB, chương trình 

đánh giá HS quốc tế này đã gián tiếp nêu lên phương  pháp dạy học ĐHVB.  

 

1.1.2.2. Nghiên cứu về đọc hiểu và dạy học đọc hiểu ở trong nước 

Dạy văn ở Việt Nam có nhiều thay đổi từ cách gọi tên các “hoạt động” 

để  hiểu tác phẩm, đến nội dung và hình thức của “hoạt động” đó. Cụ thể: 
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Ở trường học thời kì phong kiến, dạy bằng chữ Hán, giảng văn ở thời kì 

này là bình chú, chú giải văn, giảng giải sách thánh hiền. Theo Giáo sư Đặng 

Thai Mai nguyên tắc dạy học ngự trị trong đạo lý văn chương thời kì này là 

nguyên tắc “uy quyền”, lời nói và sách vở thánh hiền của nhà nho được tôn 

trọng như chân lý tuyệt đối. 

Trường học thời kì thực dân, dạy văn chủ yếu là dạy Pháp văn, về sau có 

thêm phần Việt văn. Dạy văn ở giai đoạn này là giảng văn (giảng quốc văn). 

Quan niệm giảng văn được thể hiện tập trung  trong Quốc văn trích diễm 

(cuốn sách giáo khoa đầu tiên của môn Việt văn) của Dương Quảng Hàm và  

Giảng văn Chinh phụ ngâm của Đặng Thai Mai. Đặng Thai Mai định nghĩa 

giảng văn như sau: “Trong từ ngữ các nước phương Tây, từ nguyên của chữ 

explication - giảng văn là do chữ pli mà ra. Giảng văn trước hết là theo dõi 

trong nếp (pli) áng văn, tất cả cái tinh vi về tư tưởng, cái độc đáo về nghệ 

thuật của một tác giả. Hiểu như vậy, giảng văn là chỉ rõ sự thống nhất giữa 

hình thức và nội dung, giữa kỹ thuật và tư tưởng trong một tác phẩm văn 

chương” [56; Tr.12]. Cùng với đó, khái niệm giảng văn và phương pháp 

giảng văn cũng ra đời, 

Nhà trường thời Cách mạng, tiếp tục quan niệm dạy văn là giảng văn. 

SGK Văn được gọi là Trích giảng văn học. Rất nhiều cuốn Giảng văn, phương 

pháp giảng văn được xuất bản để hỗ trợ cho dạy văn: Một số kinh nghiệm 

giảng dạy văn học ở cấp III (1963) của Trương Dĩnh, Vũ Ngọc Khánh, Phan 

Trọng Luận; Giáo trình phương pháp dạy học văn (1963) của Bùi Hoàng Phổ, 

Hoàng Lân, Quách Hy Dong, Nguyễn Gia Phương (Đại học Sư phạm Hà 

Nội); Rèn tư duy qua giảng dạy văn học (1969) của Phan Trọng Luận,… 

Sau những năm 70 của thế kỷ XX, dạy văn được xác định là phân tích 

tác phẩm trong nhà trường. Trần Thanh Đạm (chủ biên)(1970), Vấn đề giảng 

dạy tác phẩm theo loại thể;  Phan Trọng Luận (1977) Phân tích tác phẩm văn 

học trong nhà trường; Nhikonxki V.A (1978, dịch sang tiếng Việt) Phương 

pháp giảng dạy văn học ở trường phổ thông; Rez Z.Ia (1983), (Phan Thiều 

dịch sang tiếng Việt) Phương pháp luận dạy văn học. 
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Sau năm 1981, Giáo dục Việt Nam tiến hành cải cách giáo dục lần thứ 3, 

dạy văn có nhiều đổi mới, trong đó có 2 đổi mới nổi bật gồm: Học sinh là chủ 

thể của quá trình dạy học văn và Dạy văn là dạy cái hay cái đẹp. Nguyễn Đức 

Nam (1982) Hãy trả lại bản chất nghệ thuật kỳ diệu cho bộ môn văn trong 

nhà trường. Nguyễn Duy Bình (1983) Dạy văn - dạy cái hay cái đẹp. Sau 

1981, tên gọi giảng văn bị phê phán và đoạn tuyệt, dạy văn chú ý đến các hoạt 

động học của học sinh, trong đó đề cao hoạt động đọc sáng tạo, đọc diễn cảm 

và chú ý khai thác cái hay cái đẹp của văn. 

Sau năm 2000, dạy văn trong nhà trường phổ thông được gọi là dạy đọc 

hiểu. Vận dụng lý thuyết tiếp nhận, lý thuyết kiến tạo vào dạy học văn, học 

sinh trong vai trò bạn đọc của tác phẩm văn học được chú ý “Dạy văn là dạy 

cho học sinh phương pháp đọc, kỹ năng đọc, năng lực đọc để học sinh có thể 

đọc hiểu bất cứ văn bản nào cùng loại” (Trần Đình Sử); “Đọc hiểu văn bản là 

một khâu đột phá trong nội dung và phương pháp dạy văn hiện nay” (Trần 

Đình Sử). Mục đích của đọc hiểu văn bản văn học là kiến tạo ý nghĩa, vì “Tri 

thức được kiến tạo nên bởi mỗi cá nhân người học sẽ trở nên vững chắc hơn 

nhiều so với việc nó được nhận từ người khác” (Mebrien và Brandt 1997) 

Từ năm 2000 đến nay, đã có nhiều bài viết về vấn đề ĐH và dạy học đọc 

hiểu văn bản (ĐHVB) ở nhà trường phổ thông. Trong lĩnh vực khoa học dạy 

Văn, đây là vấn đề đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu, ghi 

dấu tên tuổi của nhiều tác giả như: Trần Đình Sử, Nguyễn Thanh Hùng, Phan 

Trọng Luận, Đỗ Ngọc Thống, Hoàng Hòa Bình, Lê Phương Nga, Đặng  Kim 

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

tác giả khác. Các cuốn sách, các công trình nghiên cứu của các tác giả chủ yếu 

tập trung vào vấn đề dạy học ĐHVB trong nhà trường phổ thông Việt Nam 

hiện nay về các khía cạnh mục tiêu, PPDH đọc hiểu, kiểm tra đánh giá kết quả 

đọc hiểu. Sau đây chúng tôi tổng thuật lại một số ý kiến tiêu biểu:  

Nguyễn Thanh Hùng là người có hàng chục cuốn sách và bài báo [35], 

[36], [37], [38],… về đọc hiểu và DHĐH. Năm 2008, chuyên luận Đọc hiểu 

tác phẩm văn chương trong nhà trường được ấn hành, là công trình có giá trị 
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cao, nghiên cứu sâu về lý thuyết đọc hiểu, bao quát được những nội dung cốt 

yếu, phát triển và cập nhật các công trình nghiên cứu trên thế giới. Ông khẳng 

định “Đọc hiểu cần tách ra khỏi vòng kiểm soát chật hẹp của phương pháp để 

trở thành nội dung tri thức chung gắn liền với lý thuyết tiếp nhận, lý luận giao 

tiếp, thi pháp học, lý luận dạy học ngữ văn. Dạy đọc hiểu là tạo nền tảng văn 

hóa cho người đọc” [36; Tr.149]. Những công trình nghiên cứu của Nguyễn 

Thanh Hùng về đọc hiểu là những tài liệu có giá trị khoa học cao, giúp chúng 

tôi có định hướng cơ bản về lý thuyết đọc hiểu trong quá trình nghiên cứu 

luận án. 

Trần Đình Sử, tổng chủ biên bộ sách Ngữ văn THPT (bộ nâng cao) là 

người dành nhiều tâm huyết cho vấn đề dạy học đọc hiểu. Theo ông “Đọc 

hiểu văn bản- một khâu đột phá trong nội dung và phương pháp dạy văn hiện 

nay”, “dạy văn là dạy cho học sinh năng lực đọc, kỹ năng đọc để giúp các 

em hiểu bất cứ văn bản nào cùng loại”. Những đóng góp trong các công trình 

nghiên cứu của ông có ý nghĩa khai sáng, khởi xướng, vạch ra phương 

hướng cho cuộc cách mạng trong dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông [79]. 

Phan Trọng Luận, tác giả giáo trình Phương pháp dạy học Văn và nhiều 

chuyên luận liên quan đến dạy đọc hiểu văn như Văn chương, bạn đọc sáng tạo 

(2003), Văn học nhà trường, nhận diện, tiếp cận, đổi mới (2011), Phương pháp 

luận giải mã văn bản văn học (2014). Ông còn là tổng chủ biên bộ sách Ngữ văn 

THPT (bộ cơ bản). Trong cuốn Phương pháp luận giải mã văn bản văn học, ông 

rất đề cao cách dạy văn ở Mỹ theo Lý thuyết ứng đáp và muốn chuyển giao cách 

dạy đó về Việt Nam. Sau khi giới thiệu Lý thuyết ứng đáp, ông cho rằng: “Chúng 

ta đang dạy HS đọc văn và kiểm tra đánh giá kiến thức đọc của HS chuyên chú 

vào mục tìm hiểu nghĩa văn bản, mà lại hiểu theo cách của các nhà phê bình, 

nghiên cứu văn học là chính. Mục tiêu khuyến khích HS trải nghiệm, ứng dụng 

văn bản vào “tình thế” mới, “tình thế” của chính mình để hiểu mình và hiểu 

người, để phát triển cá tính và các năng lực trí tuệ xúc cảm còn rất mờ nhạt”. 

Ông so sánh cách dạy đọc hiểu văn bản “Cô bé lọ lem” (Mỹ) và “Tấm Cám” 
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(Việt Nam). Trong khi chúng ta dừng ở mục tiêu “giúp HS hiểu được cuộc 

đấu tranh giữa thiện và ác, ước mơ thiện thắng ác, tinh thần lạc quan và nhân 

đạo của nhân dân thể hiện trong truyện”, thì ở Mỹ, HS được khuyến khích trải 

nghiệm và nói ra băn khoăn của mình: “Mụ dì ghẻ có điểm nào đáng được 

đồng cảm và tha thứ không? Nhân vật Tấm có điểm nào làm em thích và 

không thích? Nếu ở vào địa vị của mụ dì ghẻ hoặc của Tấm, em có thể hành 

động theo cách nào khác? Quan điểm của em về hành động trả thù? Em thích 

và không thích câu chuyện ở những điểm nào?” [54; Tr.48]. Cuốn sách của 

tác giả Phan Trọng Luận là một gợi ý quan trọng để chúng tôi học tập và tiếp 

tục nghiên cứu.     

Coi độc giả là chủ thể tích cực trong quá trình đọc hiểu, trong cuốn Đọc 

hiểu và chiến thuật đọc hiểu văn bản trong nhà trường phổ thông [45], Phạm 

Thị Thu Hương đã trình bày  một số "chiến thuật" ĐHVB như: Đánh dấu và ghi 

chú bên lề, tổng quan về văn bản, cộng tác ghi chú, cuộc giao tiếp văn học, câu 

hỏi kết nối tổng hợp, mối quan hệ hỏi - đáp, mối quan hệ nhận thức và siêu 

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

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

Dành nhiều tâm huyết cho dạy học đọc hiểu ở tiểu học, các tác giả: Lê 

Phương Nga, Đặng Kim Nga, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Minh Thuyết, Hoàng 

Hòa Bình, Trần Thị Hiền Lương, Nguyễn Trí, Nguyễn Trọng Hoàn, Trần Mạnh 

Hưởng… đã có những nghiên cứu sâu sắc về dạy học đọc hiểu ở tiểu học trên 

ngữ liệu sách giáo khoa Tiếng Việt. Các công trình nghiên cứu đã bám sát nội 

dung đổi mới giáo dục của Bộ và đã trở thành tài liệu được phổ biến rộng rãi 

trong đào tạo giáo viên tiểu học. Có thể chia các công trình nghiên cứu thành 2 

mạch: Những nghiên cứu về dạy học đọc hiểu theo chương trình hiện hành và 

những nghiên cứu về dạy học đọc hiểu tiếp cận chương trình mới. 

* Những nghiên cứu về dạy học đọc hiểu theo chương trình hiện hành 

Các công trình nghiên cứu tập trung làm sáng tỏ lý luận và cách thức tổ 

chức hoạt động đọc hiểu cho HS trong giờ tập đọc, xây dựng hệ thống các 
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dạng bài tập cho đọc hiểu ở tiểu học. 

Người đầu tiên nghiên cứu về dạy học đọc hiểu ở Việt Nam là Lê 

Phương Nga, tác giả chủ biên của nhiều cuốn sách có giá trị cao về dạy học 

đọc và đọc hiểu ở tiểu học [59],[60], [61], [62],…Trong cuốn “Dạy học Tập 

đọc ở Tiểu học” (2001) [59], tác giả đã thể hiện cách nhìn hệ thống và sâu 

sắc về chương trình môn học, chú trọng xem xét bình diện nội dung và hình 

thức của văn bản, giúp giáo viên tiểu học có căn cứ để xác định nội dung đọc 

thành tiếng và đọc hiểu cho học sinh. Sau này tác giả tiếp tục là chủ biên của 

một số công trình khoa học nghiên cứu về phương pháp dạy học trong đó có 

đề cập khá chi tiết đến phương pháp dạy học các phân môn Tiếng Việt như: 

Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học I [61], Phương pháp dạy hoc 

tiếng Việt ở tiểu học II [62],… Nội dung của 2 cuốn sách này cũng là nội 

dung chính để bồi dưỡng giáo viên trong Dự án Phát triển Giáo viên Tiểu 

học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ sách bám sát nội dung tinh thần đổi mới 

phương pháp dạy học tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp và phát triển  năng 

lực ngôn ngữ cho học sinh. 

Cùng quan điểm với Lê Phương Nga, tác giả Nguyễn Thị Hạnh trong 

chuyên luận Dạy đọc hiểu ở tiểu học [28], đã trình bày khá thuyết phục về cơ sở 

khoa học của dạy học đọc hiểu. Với hệ thống lí luận vững chắc, tác giả đã thống 

kê các dạng bài tập đọc hiểu trong SGK Tiếng Việt, phân môn Tập đọc thành các 

nhóm, có nhóm bài tập nhận diện ngôn ngữ, nhóm bài tập làm rõ nội dung văn 

bản và mục đích tác động của người viết gửi vào văn bản, nhóm bài tập hồi đáp. 

Tác giả cũng khẳng định bản chất của đọc hiểu là giao tiếp: “Vậy phân tích theo 

lý thuyết giao tiếp chúng ta sẽ thấy bản chất của đọc hiểu là gì? Đây là một hoạt 

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

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

hoạt động đọc cho mình (người đọc)” [28; Tr.26]. Đây là công trình có ý nghĩa 

quan trọng, trực tiếp giúp chúng tôi tham khảo, học hỏi trong quá trình thiết kế 

bài tập đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp. 

Gần đây, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Minh Thuyết, trong chuyên luận 
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Phương pháp dạy học Tiếng Việt nhìn từ tiểu học (2012) [11] đã thể hiện cái 

nhìn hệ thống toàn bộ chương trình Tiếng Việt sau năm 2000 và thêm một lần 

nữa làm rõ các phương pháp dạy học đặc thù của Tiếng Việt (nhóm phương 

pháp dạy học mới) gồm 2 phương pháp: Phương pháp giao tiếp và phương 

pháp đọc hiểu. Theo Nguyễn Minh Thuyết “Dạy học theo quan điểm giao tiếp 

có nghĩa là tập trung rèn các kĩ năng đọc, viết, nghe, nói cho học sinh thông 

qua việc tổ chức cho các em tham gia hoạt động giao tiếp trong các tình huống 

giao tiếp cụ thể mà các giờ học tạo ra”[10; Tr.25]. 

Nghiên cứu về dạy học cảm thụ văn học cho học sinh, Nguyễn Trí, 

Nguyễn Trọng Hoàn [32] đã quy trình hóa hoạt động tìm hiểu văn bản truyện 

và thơ thành 4 bước rất dễ để học sinh đọc hiểu văn bản. Còn Trần Mạnh 

Hưởng [46] lại tập trung xây dựng hệ thống bài tập cảm thụ văn học dành cho 

học sinh. Giá mà trước mỗi dạng bài tập, tác giả  xây dựng thành quy trình 

cảm thụ cho từng dạng bài thì giá trị của cuốn sách còn cao hơn nữa. 

Mới đây, trong luận án tiến sĩ nghiên cứu về dạy học đọc hiểu [51], Trịnh 

Cam Ly đã xây dựng được quy trình đọc hiểu chung cho các thể loại văn bản, 

tập hợp những kinh nghiệm tốt trong dạy học từng thể loại văn bản. Tuy 

nhiên, luận án chưa quan tâm đến việc thiết kế dạy học đọc hiểu và xây dựng 

các bài tập để tổ chức đọc hiểu cho học sinh lớp 4,5. 

Nhìn chung, các tác giả đã trình bày một cách đầy đủ và sâu sắc về lý 

luận đọc hiểu, phương pháp đọc hiểu, cách thức tổ chức đọc hiểu và xây dựng 

bài tập đọc hiểu phù hợp với định hướng đổi mới của Bộ. Các tác giả cùng 

gặp nhau ở một quan điểm dạy học sinh đọc hiểu theo con đường giải mã, con 

đường “xử lý từ dưới lên”, khai thác triệt để các tầng thông tin trong cấu trúc 

văn bản,  “Đọc hiểu là khâu cơ bản nhất, nó bắt đầu từ hiểu từ, hiểu câu, 

hiểu đoạn, hiểu liên kết, hiểu nghĩa toàn bài. Có hiểu đúng thì mới nói 

chuyện hiểu sáng tạo” (Trần Đình Sử).  David Nunan trong “Dẫn nhập phân 

tích diễn ngôn” lý giải cơ sở lý luận của con đường giải mã: “Các từ được 

móc nối với nhau tạo thành các câu, các câu nối kết với nhau thành những 
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đoạn văn và những đoạn văn ràng buộc với nhau để tạo thành văn bản hoàn 

chỉnh. Do vậy việc hiểu nội dung là bước kết thúc trong một quá trình dài mà 

việc giải mã những đơn vị mỗi lúc một lớn hơn của ngôn ngữ” [17; Tr.111]. 

Cũng có nhiều tác giả về đọc hiểu đã khai thác văn bản theo hướng Ngữ dụng, 

“phải nghiên cứu xem người nói tổ chức cái họ muốn nói như thế nào cho phù 

hợp với ngữ cảnh, nói với ai, ở đâu, bao giờ và trong hoàn cảnh nào. Phải 

chú ý phân tích cái mà người ta muốn nói qua phát ngôn của họ hơn là cái mà 

tự thân ý nghĩa các từ và các cú đoạn trong phát ngôn đó có thể có” [24; 

Tr.15,16]. Đọc hiểu văn bản dựa vào người nói, người phát ngôn trong văn 

bản là hướng nghiên cứu mới của Ngôn ngữ, mở ra nhiều triển vọng cho đọc 

hiểu. Luận án sẽ tiếp tục khai thác hướng nghiên cứu theo Ngữ dụng này. 

* Những nghiên cứu về dạy học đọc hiểu tiếp cận chương trình mới 

Những nghiên cứu về đọc hiểu văn bản trong thời gian gần đây đề cập 

nhiều đến vấn để đổi mới dạy học theo hướng phát triển năng lực người học. 

Trong “Kỉ yếu Hội thảo quốc gia về dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông 

Việt Nam”(2012 ) đã tập hợp nhiều bài viết có giá trị cao về đổi mới  chương 

trình dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông. Theo ý kiến của Đỗ Ngọc Thống, 

Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thúy Hồng, Nguyễn Thị Hồng Vân,... thì đổi mới 

đọc hiểu văn bản phải đổi mới từ  mục tiêu dạy học đọc hiểu văn bản. Trong 

bài viết “Giải quyết vấn đề dạy học đọc hiểu ở tiểu học trong chiến lược dạy 

đọc ở trường phổ thông Việt Nam giai đoạn sau 2015”, Nguyễn Thị Hạnh đã 

đưa ra quan điểm: “Năng lực đọc hiểu thuộc cả hai loại năng lực, năng lực 

chung, cốt lõi và năng lực chuyên biệt” [29; Tr.461]. Trong một bài viết khác 

“Xây dựng chuẩn năng lực đọc hiểu cho môn Ngữ văn của chương trình giáo 

dục phổ thông sau 2015 ở Việt Nam [30], Nguyễn Thị Hạnh đã đề xuất các 

yếu tố cấu thành năng lực đọc hiểu, trong đó có yếu tố tri thức về văn bản bao 

gồm các hoạt động: Ghi nhớ và nhận biết thông tin; hiểu thông tin, rút ra 

thông tin từ văn bản; phản hổi thông tin trong văn bản, vận dụng thông tin 

trong văn bản vào các tình huống tương tự, đánh giá thông tin trong văn bản; 

vận dụng thông tin trong văn bản vào các tình huống khác, với mục đích khác 
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trong học tập và đời sống. Đây là những tài liệu có giá trị để chúng tôi tiếp cận 

nội dung dạy học đọc hiểu theo hướng đổi mới chương trình sau 2015. Thông 

qua hoạt động đọc hiểu văn bản trong giờ tập đọc ở tiểu học, chúng tôi sẽ 

hướng đến hai mục tiêu, làm phát triển năng lực đọc hiểu và năng lực giao 

tiếp của HS. 

1.2. Cơ sở lí luận về dạy học đọc hiểu văn bản truyện theo quan điểm giao 

tiếp 

1.2.1. Cơ sở ngôn ngữ 

1.2.1.1.  Lý thuyết Ngữ dụng học 

Ngữ dụng học là một chuyên ngành của Ngôn ngữ học, quan tâm chủ yếu 

đến ngôn ngữ trong hoạt động giao tiếp, và tác động qua lại giữa hoạt động 

giao tiếp và ngôn ngữ. Ngữ dụng học có một số thuật ngữ cấn được làm rõ 

như Dụng học, Ngữ dụng học; văn bản, diễn ngôn. Phân biệt dụng học và ngữ 

dụng học, theo Đỗ Hữu Châu [19, Tr.218] “dùng thuật ngữ Dụng học cho lĩnh 

vực tín hiệu học chung và thuật ngữ Ngữ dụng học cho lĩnh vực dụng học 

trong ngôn ngữ”. 

Dụng học được quan tâm ở tầm quốc tế và phát triển mạnh mẽ từ những 

năm 70, thế kỷ XX trở lại đây. Thời gian chưa dài, nhưng Dụng học đã có 

những khẳng định quan trọng về quan niệm, phương pháp nghiên cứu, sản 

phẩm nghiên cứu và khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Theo  công trình [19], 

có thể chia Dụng học thành hai giai đoạn phát triển: Dụng học đơn thoại và 

Dụng học hội thoại (dụng học tương tác).  

Ở giai đoạn đơn thoại, Dụng học mới quan tâm tới người nói và lời nói 

hay là diễn ngôn của anh ta mà không quan tâm tới phản ứng hồi đáp của 

người nghe. Tính chất đơn thoại của Dụng học thời kỳ đầu còn chịu ảnh 

hưởng đậm nét phương pháp nghiên cứu của ngữ pháp học cổ điển, chỉ quan 

tâm tới những câu (hay cả một văn bản) do một người nói hoặc viết ra. Trong 

quá trình nói và viết đó, người nhận bị trừu tượng hóa, xem như không có 

mặt, như không có ảnh hưởng gì đến việc nói và viết cả. Câu độc lập với ngữ 

cảnh và câu chỉ có một chiều: người nói (viết) – câu. 
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Ở giai đoạn hội thoại, Dụng học đặt người nói vào quan hệ đối đáp qua 

lại, đặt diễn ngôn vào chuỗi những lời nói trao đi đổi lại kế tiếp nhau trong 

một cuộc hội thoại. Theo các nhà nghiên cứu về hội thoại, hoạt động giao tiếp 

hội thoại mới là hoạt động cơ bản của ngôn ngữ. “Trong thực tế thì bất cứ lời  

nói nào cũng là do một người nào đó nói (hoặc viết) cho một người nào đó, 

nhưng khi đã nằm trong ngữ liệu thì nó dường như mất hết quan hệ với người 

nói, người nghe”. Vì thế, đọc hiểu văn bản nghệ thuật, người đọc phải luôn ý 

thức được rằng: “Tất cả các diễn ngôn-dù một diễn ngôn có tính đơn thoại-

nghĩa là không cần đến sự hồi đáp của người nhận, người đọc, người nghe-

như một bài văn nghị luận, một đoạn văn tả cảnh, tả người, một cuốn 

sách…đều hàm ẩn một cuộc trao đổi” [19; Tr.227]. Văn bản “hàm ẩn một 

cuộc trao đổi”, một cuộc hội thoại đang diễn ra, mặc dù chỉ thấy người nói, 

người phát ngôn trong văn bản. Dụng học thực sự phải là Dụng học hội thoại, 

còn gọi là Dụng học tương tác hay Dụng học tương tác bằng lời. Từ đó, văn 

bản, nhất là văn bản nghệ thuật không chỉ được xem là một cấu trúc có tính hệ 

thống gồm từ, ngữ, câu, đoạn, bài mà còn là những cuộc giao tiếp, hội thoại 

trong văn bản, ngoài văn bản, gắn với ngữ cảnh và các nhân tố giao tiếp.  

Ngữ dụng học còn phân biệt hai khái niệm văn bản và diễn ngôn: “Do 

chỗ thuật ngữ lời nói có nhiều cách hiểu khác nhau...hiện nay các nhà Ngữ 

dụng học dùng thuật ngữ diễn ngôn (discours) thay cho nó” [19; Tr.222]. 

“Diễn ngôn là ngôn ngữ đang hoạt động, trong khi văn bản là cái ghi bằng chữ 

viết của sự tương tác đó. Diễn ngôn tập hợp cả ngôn ngữ, cả những cá nhân 

tạo ra ngôn ngữ và cả ngữ cảnh mà trong đó ngôn ngữ được sử dụng”[17; 

Tr.21). Văn bản được coi là một sản phẩm của lời nói (diễn ngôn), việc tạo lập 

văn bản và tiếp nhận văn bản là hai quá trình của một hoạt động tương tác - 

hoạt động giao tiếp. Đọc văn bản, nhất là văn bản nghệ thuật phải vừa đọc chữ 

của văn bản, vừa biết lắng nghe tiếng nói của người đang phát ngôn trong văn 

bản để khép kín cuộc giao tiếp.  

Diễn ngôn là phương tiện và là cái được hình thành trong giao tiếp, có 

hai phương diện cần được làm rõ: hình thức và nội dung. Hình thức của diễn 
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ngôn được tạo nên bởi các yếu tố ngôn ngữ, các đơn vị từ vựng, các quy tắc 

cú pháp, các hành vi ngôn ngữ chuyển các câu thành phát ngôn và những yếu 

tố kèm lời  và phi lời (động tác, cử chỉ, vẻ mặt...) được dùng khi người nói nói 

ra phát ngôn, nói ra diễn ngôn. Về nội dung, diễn ngôn có hai thành phần, 

thành phần thông tin, cũng được gọi là thành phần sự vật, miêu tả. Thành phần 

thứ hai là nội dung liên cá nhân, thể hiện quan hệ giữa những người tham gia 

giao tiếp. Diễn ngôn có chức năng thuyết phục (làm thay đổi nhận thức), chức 

năng truyền cảm (làm thay đổi tình cảm), chức năng hành động (làm thay đổi 

trạng thái hành động). [13; Tr.148] 

Về ngữ nghĩa, “ngữ dụng học nghiên cứu nghĩa với tư cách là cái được 

thông báo bởi người nói (người viết) và là cái được giải thích bởi người nghe 

(người đọc). Do đó nó phải chú ý phân tích cái mà người ta muốn nói  qua 

phát ngôn của họ hơn là cái mà tự thân ý nghĩa các từ và các cú đoạn trong 

phát ngôn có thể có” [24; Tr15]. Về điều này có thể dẫn ra một ví dụ của 

Nguyễn Phan Cảnh trong “Ngôn ngữ thơ “[12] 

 “Đây là lời của một cô thôn nữ: 

Người thương ơi, cho em nhắn một điều 

Dẫu rằng mai quán chiều lều cũng ưng 

Khi nói ra mấy tiếng “mai quán chiều lều”, chắc chắn không một người 

con gái nào lại hình dung cái cảnh sống lứa đôi mà mình đã thuận sẽ diễn ra 

như sau: buổi sáng ở quán, chiều dọn dẹp các thứ về lều ở, sáng hôm sau lại 

lích kích chuyển ra quán...và cứ thế, ngày này qua ngày khác”(tr 11). Ở đây có  

khoảng cách giữa lời nói ra  của cô thôn nữ và nội dung cô muốn biểu đạt với 

chàng trai. Nội dung, ý tứ của lời thơ phải gắn với người nói. Cô gái muốn 

khẳng định dù khó khăn gian nan như thế nào thì tình yêu cô đã chọn vẫn 

không thay đổi. Nguyễn Phan Cảnh cho rằng “trong quá trình thông tin một 

văn bản nghệ thuật, điều kiện tối thiểu là phải có hai chủ thể cùng tham dự 

vào hành vi nói năng, có người nói và có người nghe” [12; Tr.12]. Thông tin 

trong văn bản là ý của người nói muốn gửi đến người nghe. Đọc hiểu văn bản 

nên xuất phát từ người phát ngôn trong văn bản để kết nối thông tin, để tìm 
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hiểu người phát ngôn đó nói gì, nói trong hoàn cảnh nào, muốn chuyển đến 

người nghe thông điệp gì. Vì thế, Yule (1996) định nghĩa ngữ dụng học: ”Ngữ 

dụng học là khoa học về ngôn ngữ xét theo quan hệ với người dùng. Ngữ 

dụng học nghiên cứu ý nghĩa của người nói, ý nghĩa của ngữ cảnh, nghiên cứu 

việc người ta có thể thông báo nhiều hơn điều được nói ra, nghiên cứu những 

biểu hiện của những khoảng cách tương đối” [13; Tr.171].   

1.2.1.2. Khái niệm giao tiếp 

Giao tiếp là một hiện tượng tâm lý - xã hội và ngôn ngữ  phức tạp. Vì 

thế, thật khó để đưa ra một định nghĩa đầy đủ và chính xác nhất về giao tiếp. 

Đứng ở những góc độ nghiên cứu khác nhau, các nhà nghiên cứu có quan 

niệm khác nhau về giao tiếp. Nội dung này đã được trình bày trong tổng quan 

nghiên cứu về giao tiếp mục 1.1.1.1. 

Trong luận án này, chúng tôi sử dụng quan điểm của ngôn ngữ học để 

trình bày định nghĩa về giao tiếp trong dạy học đọc hiểu: Giao tiếp là quá 

trình người đọc hiểu nội dung và phương thức biểu đạt của văn bản từ đó có ý 

kiến phản hồi văn bản và biết vận dụng vào giải quyết các vấn đề trong cuộc 

sống của bản thân.  

Giao tiếp bằng ngôn ngữ là loại giao tiếp lấy ngôn ngữ (nói và viết) làm 

phương tiện. Ngôn ngữ là hệ thống tín hiệu đặc biệt được cấu thành bởi các 

đơn vị như âm, từ, câu, đoạn,…kết hợp theo một quy tắc nhất định, tồn tại ở 

các dạng: Tiếng nói (âm thanh), chữ viết (hình ảnh), suy nghĩ (biểu tượng). 

+ Ngôn ngữ nói: Là ngôn ngữ hướng vào người khác, biểu hiện bằng âm 

thanh và được tiếp nhận bằng thính giác (bằng tai nghe), gồm ngôn ngữ đối 

thoại và độc thoại. 

+ Ngôn ngữ viết: Ngôn ngữ viết ra đời muộn hơn ngôn ngữ nói, biểu 

hiện bằng chữ viết được thu nhận bằng thị giác (mắt). Nhìn chung ở dạng 

ngôn ngữ nói hay viết thì giao tiếp cũng gồm 2 mặt là lĩnh hội và sản sinh. 

Khi nói thì mặt lĩnh hội là nghe, mặt sản sinh là nói. Khi viết thì mặt lĩnh hội 

là đọc, nghe, mặt sản sinh là viết. 

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ có 2 quá trình là tạo lập văn bản và 
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lĩnh hội văn bản.Tạo lập văn bản là hoạt động của người phát tin, một văn bản 

(nói và  viết) ra đời nghĩa là một thông điệp đã được người phát “mã hóa” 

bằng ngôn ngữ. Lĩnh hội văn bản là một hành động “giải mã” ngôn ngữ do 

người nhận tin thực hiện. Có được tín hiệu ngôn ngữ từ người phát tin, người 

nhận tin phải dựa vào năng lực ngôn ngữ cùng với thói quen giao tiếp trong 

một hoàn cảnh cụ thể mà chiếm lĩnh được nội dung, ý nghĩa của văn bản. 

Hiệu quả của việc chuyển tải thông điệp phụ thuộc chính vào những loại “mã 

hóa” thông tin của người phát và “giải mã” thông tin của người nhận. Hai quá 

trình của hoạt động giao tiếp ngôn ngữ  tồn tại song song và tương tác với nhau. 

Chính vì vậy, khi đánh giá hoạt động giao tiếp, phải đặc biệt quan tâm tới các 

tình huống giao tiếp cụ thể.  

Trong luận án này, chúng tôi chú ý khai thác khả năng giao tiếp vốn có 

của HS và tổ chức các quan hệ giao tiếp trong quá trình HS đọc hiểu văn bản để 

đạt mục tiêu nâng cao chất lượng dạy học đọc hiểu và giúp học sinh tự phát 

triển năng lực giao tiếp. 

Nói theo Ngữ dụng học, bản chất của đọc hiểu là giao tiếp. Văn bản nghệ 

thuật là sản phẩm của giao tiếp và thể hiện nhiều quan hệ giao tiếp. HS đọc 

hiểu văn bản nghệ thuật là tham gia và trải nghiệm các quan hệ giao tiếp trong 

văn bản, ngoài văn bản.  

1.2.1.3. Quan điểm giao tiếp và bản chất của quan điểm giao tiếp 

* Khái niệm quan điểm giao tiếp 

 Giao tiếp và hoạt động giao tiếp trong dạy học Tiếng Việt được nhiều nhà 

nghiên cứu quan tâm và nhìn nhận ở nhiều phương diện khác nhau. Giao tiếp 

có thể là một quan điểm, một phương pháp, một nguyên tắc hay một hướng 

tiếp cận.  

Trong luận án này, chúng tôi xem giao tiếp là một quan điểm dạy học 

tiếng Việt. Quan điểm dạy học là những định hướng mang tính chiến lược, 

cương lĩnh cho toàn bộ quá trình dạy học. Quan điểm giao tiếp trong dạy học 

tiếng Việt dựa trên nền tảng tư tưởng coi ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp 

quan trọng nhất của con người. Quan điểm giao tiếp chi phối đến toàn bộ quá 
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trình dạy học: từ xác định mục tiêu giáo dục, xây dựng chương trình, sách giáo 

khoa, thiết kế nội dung dạy học, phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy 

học, phương tiện dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả dạy học. 

* Bản chất của quan điểm giao tiếp 

Quan điểm giao tiếp trong dạy – học ngôn ngữ xuất phát từ đặc trưng bản 

chất của đối tượng và phù hợp với đối tượng.  Con người có thể giao tiếp bằng 

nhiều phương tiện khác nhau, nhưng  ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan 

trọng nhất và ngôn ngữ có chức năng cơ bản là chức năng giao tiếp. Theo 

quan điểm của Xotxuya, ngôn ngữ là hệ thống cấu trúc chặt chẽ gồm từ, ngữ, 

câu, đoạn, văn bản, tiêu đề. Muốn hiểu nghĩa của văn bản  phải hiểu nghĩa từ, 

nghĩa câu, nghĩa đoạn đến nghĩa toàn văn bản.  Theo lý thuyết Ngữ dụng, văn 

bản là lời nói được ghi lại bằng ký hiệu chữ. Văn bản là sản phẩm của giao 

tiếp và thể hiện quá trình giao tiếp Từ văn bản có thể khôi phục lại các nhân tó 

tham gia vào giao tiếp như: ai đang nói trong văn bản, nói với ai, nói trong 

hoàn cảnh nào, khi nào, ở đâu, nội dung nói, trình tự nói, cách nói, tình cảm 

thể hiện trong giọng nói, thông điệp người nói muốn chuyển đến người đọc. 

Ngôn ngữ là công cụ để giao tiếp. Từ lý thuyết Ngữ dụng, bản chất giao tiếp 

của ngôn ngữ được nhìn nhận rõ hơn. Dạy học ngôn ngữ theo quan điểm giao 

tiếp chính là dạy về một phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người. 

Quan điểm giao tiếp cũng phù hợp với mục tiêu của môn học, môn ngôn 

ngữ nói chung và phân môn TV nói riêng. Mục tiêu đó không chỉ nhằm trang 

bị kiến thức khoa học về ngôn ngữ, về TV cho HS, mà điều quan trọng là phải 

rèn luyện và phát triển năng lực sử dụng TV của HS để các em dùng trong các 

hoạt động học tập và giao tiếp.  

Dạy học TV theo quan điểm giao tiếp thực chất là dạy học vì mục đích 

giao tiếp, dạy bằng giao tiếp và dạy trong giao tiếp. 

 Dạy TV theo quan điểm giao tiếp, GV phải tạo cơ hội cho HS được học, 

được tập giao tiếp ở trong bài học ở lớp để rồi biết cách giao tiếp trong thực tế 

cuộc sống hàng ngày. Quan điểm giao tiếp quán triệt tư tưởng giao tiếp vừa là 

điểm xuất phát lại vừa là đích hướng tới, vừa là nội dung lại vừa là định 
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hướng phương pháp và môi trường tổ chức dạy học của tất cả các đơn vị kiến 

thức tiếng Việt. 

1.2.1.4  Các nhân tố giao tiếp 

Hoạt động giao tiếp có sự tham gia của nhiều nhân tố. Các nhân tố này 

vừa tạo ra hoạt động giao tiếp, vừa chi phối tới hoạt động giao tiếp, vừa để lại 

dấu vết trong sản phẩm giao tiếp. Các nhân tố đó là: 

+ Nhân vật giao tiếp 

Nhân vật giao tiếp là những người tham gia vào hoạt động giao tiếp gồm 

người nói, người nghe; người viết, người đọc. Trong đời sống, xác định nhân 

vật giao tiếp trong hoạt động giao tiếp không khó. Còn trong văn bản  nghệ 

thuật, xác định nhân vật giao tiếp khó hơn. Văn bản chỉ có các dòng chữ để 

đọc, nhưng nếu vừa đọc vừa lắng nghe sẽ cảm nhận được người đang nói trong 

văn bản. Trong văn bản truyện, người nói là người dẫn chuyện, người kể 

chuyện. Người kể chuyện có thê thuộc ngôi ba là người biết câu chuyện rồi kể 

lại. Người kể chuyện còn có thể là ngôi một, là một nhân vật trong truyện kể 

lại. Thao tác đọc phân vai trong giờ tập đọc giúp HS phân biệt rõ lời người  kể 

chuyện với lời nói của nhân vặt trong văn bản truyện. Muốn xác định nhân tố 

nhân vật giao tiếp cần  trả lời  các câu hỏi: Ai đang nói (viết), đang phát ngôn 

trong văn bản  này? nói với ai? (viết cho ai?). 

+ Hoàn cảnh giao tiếp 

Hoàn cảnh giao tiếp là hoàn cảnh diễn ra cuộc giao tiếp. Hoạt động giao 

tiếp bằng ngôn ngữ cũng như những hoạt động khác của con người, luôn luôn 

diễn ra trong những hoàn cảnh về thời gian, không gian nhất định. Trong văn bản 

truyện có giao tiếp giữa các nhân vật và giao tiếp giữa người kể chuyện với 

người đọc. Hoàn cảnh giao tiếp gắn với văn bản truyện gồm hoàn cảnh sáng tác, 

trả lời cho câu hỏi, truyện được sáng tác khi nào, do ai sáng tác và hoàn cảnh 

diễn ra sự việc trong câu chuyện. Các nhân tố trong hoàn cảnh giao tiếp chi phối  

hoạt động giao tiếp từ việc lựa chọn nội dung đến cách thức thể hiện, và cả 

những nghi thức trong giao tiếp. Nhân tố hoàn cảnh trả lời cho câu hỏi: Nói (viết) 

trong hoàn cảnh nào? Tình huống nào? Khi nào, ở đâu? 
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+ Nội dung giao tiếp 

Đây là hiện thực được nói tới trong văn bản. Nó bao gồm những sự kiện, 

hiện tượng, sự vật trong thực tế khách quan và cả những tình cảm, tâm trạng 

của con người. Hiện thực được nói tới trong văn bản truyện là những sự việc 

những nhân vật được kể lại, tạo thành cốt truyện. Đọc hiểu truyện phải phân 

tích được cái hay, sự hấp dẫn của cốt chuyện mà người kể chuyện đang kể lại. 

Nội dung giao tiếp trả lời cho câu hỏi người nói đang nói cho ta biết những 

thông tin gì. Còn trong văn bản truyện, nội dung giao tiếp là nội dung diễn 

biến của câu chuyện do người kể chuỵện đang kể cho người đọc. Nhân tố nội 

dung giao tiếp trả lời cho câu hỏi: nói (viết) cái gì/ về vấn đề gì?  

+ Mục đích giao tiếp 

Giao tiếp có thể nhằm nhiều mục đích khác nhau, nhưng có mục đích 

chính. Mục đích giao tiếp có thể nhằm làm quen, bày tỏ nỗi vui mừng, lo sợ, 

thông báo cho người nghe một tư tưởng, một nhận thức, đưa ra một lời mời, 

hay một yêu cầu đòi hỏi người nghe phải thực hiện, đặt ra một câu hỏi về một 

vấn đề mà mình chưa rõ để người nghe giải đáp,  Mục đích giao tiếp được gọi 

là thông điệp trong lời giao tiếp. Trong văn bản truyện để tập đọc, mục đích 

giao tiếp thường là những bài học, lời khuyên nhằm giáo dục HS về đạo đức, 

lối sống. Nhân tố mục đích giao tiếp trả lời câu hỏi: Nói (viết) để làm gì? 

+ Phương tiện và cách thức giao tiếp 

Phương tiện giao tiếp thường là ngôn ngữ, là tiếng Việt đối với đại đa số 

người Việt Nam. Trong văn bản nghệ thuật, phương tiện giao tiếp mang tính 

thẩm mỹ nên bao gồm nhiều yếu tố rất phong phú như giao tiếp bằng hình 

ảnh, hình tượng, chi tiết nghệ thuật, bằng cách nói có nhiều biện pháp tu từ, 

nhiều phương thức biểu đạt. Nhân tố này trả lời câu hỏi: Nói (viết) như thế 

nào? Có gì hay, mới, lạ trong cách nói. 

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ luôn luôn có sự chi phối của nhiều 

nhân tố. Chúng tác động đến sự hình thành và lĩnh hội ngôn bản, đồng thời để 

lại dấu ấn trong ngôn bản. Đọc hiểu văn bản, trong đó có văn bản truyện, 
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người đọc cần nhận ra những nhân tố giao tiếp trong văn bản để hiểu văn bản 

và liên kết các thông tin trong văn bản. 

1.2.1.5. Các kiểu giao tiếp trong quá trình đọc hiểu 

Trong quá trình đọc hiểu văn bản nghệ thuật, học sinh thực hiện hai kiểu 

giao tiếp cơ bản: Giao tiếp sư phạm và giao tiếp văn học. 

* Giao tiếp sư phạm 

Giao tiếp sư phạm là giao tiếp có tính nghề nghiệp giữa giáo viên và HS 

trong quá trình giáo dục, có chức năng sư phạm nhất định, tạo ra các tiếp xúc tâm 

lý, xây dựng bầu không khí thuận lợi cùng với các quá trình tâm lý khác (chú ý, 

tư duy…) tạo ra kết quả tối ưu của quan hệ thầy trò trong hoạt động dạy học và 

trong nội bộ tập thể HS [55; Tr.45]. Như vậy theo quan niệm thông thường, giao 

tiếp sư phạm là giao tiếp chủ yếu giữa thầy với trò, giao tiếp giữa trò với trò (trao 

đổi, bàn luận, đánh giá,..) trong nhà trường.Tuy nhiên đặt trong từng hoạt động 

giao tiếp ở những nội dung môn học khác nhau sẽ nảy sinh thêm một mối quan 

hệ giao tiếp nữa là giao tiếp giữa trò với các thế hệ bạn đọc khác xung quanh một 

văn bản. 

* Giao tiếp văn học 

Giao tiếp văn học là hoạt động giao tiếp dùng văn bản văn học làm 

phương tiện chuyển tải thông điệp giữa người “phát” (nhà văn) và người 

“nhận” (độc giả). Văn học là một loại hình nghệ thuật dùng ngôn ngữ và hình 

tượng để thể hiện đời sống và xã hội, con người. Người sáng tác làm ra tác 

phẩm để chuyển tải tư tưởng, tình cảm của mình, người đọc nhờ có tác phẩm 

mà tiếp nhận những tư tưởng và tình cảm của người sáng tác. “Tác phẩm” văn 

học là đơn vị cơ bản của văn học, là cầu nối, là phương tiện giao tiếp giữa 

người sáng tác và người đọc. Những hoạt động “giao lưu” giữa người sáng tác 

và người tiếp nhận qua tác phẩm văn học, gọi là hoạt động giao tiếp văn học. 

Sáng tác và tiếp nhận văn học là hoạt động giao tiếp, như  L.Tôn.xtôi đã nói 

“nghệ thuật là một trong những phương tiện giao tiếp giữa người với người.” [56; 

Tr.224] nhà văn bắt tay vào sáng tác văn học là thực hiện một hoạt động “gọi độc 

giả” (J. P.Satre), nhà văn bao giờ cũng có ý định hướng đến một ai đó, một người 
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đọc giả định nào đó. Tô Hoài khi viết “Dế mèn phiêu lưu kí” trước hết là muốn tự 

định hướng cho bản thân về ý thức chính trị, về thời cuộc. Hơn nữa là ông muốn 

tìm sự đồng cảm của bạn đọc Việt Nam và bạn đọc trên toàn thế giới về ước mơ có 

một thế giới đại đồng, một thế giới không chiến tranh, không có những kẻ mạnh 

ức hiếp kẻ yếu, mọi người được sống trong hòa bình và phát triển. 

Tiếp nhận văn học là hoạt động của người đọc nhằm chiếm lĩnh các giá 

trị cũng như tư tưởng thẩm mỹ của tác phẩm văn học. “Về thực chất, tiếp nhận 

văn học là một cuộc giao tiếp, đối thoại tự do giữa người đọc và tác giả qua 

tác phẩm. Nó đòi hỏi người đọc tham gia với tất cả trái tim, khối óc, hứng thú 

và nhân cách, tri thức và sức sáng tạo” [25; Tr.325]. Tổ chức cho học sinh tiếp 

nhận văn học (đọc hiểu) là tổ chức cho học sinh giao tiếp với nhà văn thông 

qua văn bản văn học. Đó là cuộc giao tiếp HS với người phát ngôn trong văn 

bản, với nhân vật, tình tiết, nghệ thuật trong văn bản. 

1.2. 2  Cơ sở văn học 

1.2.2.1. Lý thuyết tiếp nhận văn học.  

Vào những năm 60 của thế kỷ XX, lý thuyết tiếp nhận được hình thành 

từ trường đại học Congxtan Cộng hòa liên bang Đức, tiếp sau đó được hưởng 

ứng ở Pháp và nhiều nước Âu, Mỹ. Ban đầu, trường phái này tập trung phê 

phán lý thuyết văn bản trung tâm của Phê bình mới và Chủ nghĩa cấu trúc. Họ 

khẳng định, ý nghĩa của tác phẩm được sản sinh qua sự tương tác giữa văn 

bản với người đọc và chuyển giao vị trí trung tâm từ văn bản sang người đọc. 

Phạm vi nghiên cứu của lý thuyết này có thể phân thành ba hướng: Thứ nhất, 

nghiên cứu tác phẩm văn học như là một sản phẩm nghệ thuật được sáng tác 

ra để tiếp nhận, thưởng thức. Tác phẩm như một văn bản, một thông báo nghệ 

thuật, một mã hiệu đặc thù, một cấu trúc cảm thụ hướng tới trí tưởng tượng 

của người đọc, [L.Vưgotxki (1965), R. Ingarden (1953), R. Giakôpxơn 

(1959), W. Iser (1976), Mackop (1970)]. Thứ hai, về sự đọc, cắt nghĩa tác 

phẩm, các quy luật của giao tiếp và tiếp nhận, tâm lý học tiếp nhận văn học, 

lao động sáng tạo của người đọc, giải thích học [A. Potepnhia (1984), B. 

Mâylăc (1971), V. Axmux (1986), Gadamer (1960), H. Jauss (1967)]. Thứ ba, 
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các quy luật và các vấn đề lịch sử - xã hội của tiếp nhận: cách đọc phân tâm 

học, huyền thoại, cách đọc xã hội học, cách đọc “phê bình mới” [A. Vino 

(1978), J. Spingarn (1911), L. Richards (1924), F. Leavis (1932)]. [77; 

Tr.145] 

Lý thuyết tiếp nhận có một số luận điểm cơ bản sau: 

- Tác phẩm văn học là một “đề án tiếp nhận”, “một tiềm năng để tiếp 

nhận”, “một cấu trúc mời gọi”, “một chương trình nhận thức”, “một sơ đồ”, 

“một mã nghệ thuật”, và đề án, sơ đồ, tiềm năng ấy chỉ được mở ra, lấp đầy 

trong hoạt động đọc mang tính sáng tạo của người đọc 

- Tiếp nhận tác phẩm là cụ thể hóa, hiện thực hóa tác phẩm trong trí 

tưởng tượng, là đối thoại liên tục của người đọc với tác giả trên mọi lĩnh vực, 

là quá trình chờ đợi, thắc mắc, giải đáp. Trong tiếp nhận người đọc có thể gặp 

gỡ với tác giả, trở về với tâm ảnh của tác giả. 

- Quyết định sáng tác của mỗi thời là tầm đón nhận của người đọc. Tầm 

đón nhận là tiền đề tiếp nhận tác phẩm của người đọc, là nhu cầu và trình độ 

thưởng thức kết  tinh từ kinh nghiệm thẩm mỹ, kinh nghiệm xã hội của từng 

người đọc. Nó chính là tầm văn hóa gắn với hệ thống chuẩn mực thẩm mỹ 

nghệ thuật do điều kiện lịch sử xã hội và thời đại quy định. 

- Lý thuyết tiếp nhận là lý luận về độc giả. Độc giả như một nhân tố quan 

trọng của quá trình  văn học. “Vật thể văn chương là một con quay kỳ lạ, chỉ 

tồn tại trong sự vận động. Để làm nó xuất hiện cần phải có một hành vi cụ thể 

gọi là sự đọc, và nó chỉ tồn tại trong chừng mực mà sự đọc đó tồn tại” (J. P. 

Sartre). Quan điểm của Ingarden cũng như vậy: “Đặc điểm của văn bản văn 

chương được xác định bởi tính chưa hoàn tất của nó, và văn chương tự hoàn 

thành trong sự đọc”. 

- Lý thuyết tiếp nhận văn học còn có khái niệm “khoảng cách thẩm mỹ”, 

thể hiện khoảng cách giữa tầm đón nhận của người đọc và tầm đón nhận của 

tác phẩm. Tầm đón nhận của bạn đọc là sự trông đợi của tác phẩm phù hợp 

với khả năng tiếp cận của bạn đọc. Tầm đón nhận  của tác phẩm là sự trông 

đợi của tác giả về khả năng tiếp cận của bạn đọc tương ứng với sự gửi gắm 
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của tác giả vào tác phẩm. 

Dạy học đọc hiểu ở trường phổ thông, người dạy cần biết rõ tầm đón 

nhận và khoảng cách thẩm mỹ ở mỗi HS trong quan hệ với tác phẩm để vừa 

giúp HS rút ngắn khoảng cách hoặc lấp đầy khoảng cách, vừa giúp HS nâng 

tầm đón nhận. Còn đọc hiểu của HS, trong tư cách người đọc, HS phải biết đặt 

mình vào vị trí của người đọc tiềm ẩn để trải nghiệm và giao tiếp với nhà văn. 

“Trong mọi văn bản đều có một chỗ dành trước cho người đọc, do tác giả bố 

trí và bổ sung cho tác giả hàm ẩn, người đọc có xếp mình vào đó hay không 

tùy ý ”.  “Hành vi đọc là việc cụ thể hóa các quang cảnh mang tính lược đồ 

của văn bản, tức là hình dung các nhân vật và các biến cố, lấp các chỗ khuyết 

trong tự sự  và miêu tả, tạo dựng một tính mạch lạc, nhất quán từ những yếu tố 

phân tán và không đầy đủ” [5; Tr. 218, 220]. 

1.2.2.2  Lý thuyết ứng đáp 

Thuyết ứng đáp của người đọc ra đời ở Mỹ. Louise Michelle Rosenblatt 

được coi là người đặt nền móng về lý luận cho thuyết này với công trình Văn 

học như là sự khám phá (1938). Ứng đáp (response), theo từ điển tiếng Việt 

và tiếng Anh là sự phản ứng lại, đối đáp lại, hồi âm, đáp ứng một yêu cầu, một 

lời nói, một hành động nào đó. Ứng đáp của người đọc (reader’s response), 

nói một cách ngắn gọn là sự phản ứng, đối đáp, hưởng ứng của người đọc đối 

với văn bản mà họ đọc dựa trên vốn tri thức, cảm xúc, sự trải nghiệm, niềm tin 

và hệ giá trị của chính họ . Đầu những năm 1960, số lượng các tác giả và công 

trình nghiên cứu thuyết ứng đáp bắt đầu gia tăng, sự đọc (reading) được 

nghiên cứu từ góc độ mới, vấn đề hiểu văn được xem xét từ sự tương tác giữa 

vốn kiến thức có trước của người đọc với sự trông đợi mời gọi của văn bản. 

Đầu những năm 1970, một cuộc cách mạng lớn trong lý thuyết và phê bình 

văn học thế giới diễn ra, địa vị của văn bản khách quan vốn được Phê bình 

mới và Cấu trúc luận xem là đối tượng quan trọng bậc nhất của nghiên cứu 

phê bình văn học chuyển sang khẳng định vai trò người đọc và tiếp nhận văn 

học. Khi đó, Thuyết ứng đáp (Mỹ), Thuyết mỹ học tiếp nhận (châu Âu) xuất 

phát từ những góc độ không giống nhau, nhưng cùng gặp nhau trên con đường 
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lý luận đề cao vai trò người đọc, đã trở thành tư tưởng chủ đạo của nghiên cứu 

văn học, giảng dạy văn học toàn cầu. 

Luận điểm cơ bản của lý thuyết ứng đáp về văn bản văn chương là: 

- Văn bản văn chương là “một cấu trúc tiềm thế”, “chưa hoàn tất”, “chỉ 

được cụ thể và hoàn tất nhờ sự đọc”. 

- Văn bản văn chương có tính “lưỡng lự bất định”, “tính mở”, tạo điều 

kiện cho “vô vàn sự đọc có thể có” về nó. Theo Iser (1978) văn bản đóng vai 

trò đề xuất, chỉ dẫn, còn người đọc là người kiến tạo nghĩa, văn bản của tác 

giả và văn bản của người đọc khác nhau “Tác phẩm văn chương có hai 

cực,(...) cực nghệ thuật và cực mỹ học; cực nghệ thuật là văn bản của tác giả 

còn cực mỹ học là thành tựu do người đọc thực hiện”.[54; Tr.41] 

* Luận điểm cơ bản của Lý thuyết ứng đáp về vị thế của người đọc là: 

- Nghĩa của văn bản văn chương không có sẵn ở văn bản mà là kết quả 

của sự giao tiếp giữa văn bản và người đọc. Người đọc có vị trí đứng đồng 

hàng với văn bản thay vì nó đứng một mình. “Cùng một văn bản có thể làm 

xuất hiện những tác phẩm khác nhau trong quá trình giao tiếp với những 

người đọc khác nhau, hoặc với cùng một người đọc ở những thời điểm khác 

nhau” (Rosenblatt). 

- Nghĩa của văn bản văn chương  “là một hiệu quả được trải nghiệm” ở 

người đọc, người đọc có địa vị tối thượng trong việc tạo nghĩa cho văn bản. 

Lý thuyết ứng đáp của người đọc (ƯĐCNĐ) đã làm thay đổi quan niệm  

và cách thức  dạy đọc hiểu văn trong nhà trường ở Mỹ và các nước phương 

Tây. Học sinh được tự do bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ về văn bản. Theo Probst, 

giáo viên cần “hỏi HS những gì họ nhìn thấy, cảm thấy, suy nghĩ và ghi nhớ 

khi đọc; khuyến khích họ tập trung vào sự trải nghiệm của mình đối với văn 

bản”; tổ chức các cuộc thảo luận nhằm đi đến “sự hiểu biết thấu đáo hơn là 

cảm giác chiến thắng”, “khuyến khích sự cảm thụ hồn nhiên nghiêng về linh 

cảm hơn là sự chính xác”, “đặt những câu hỏi liên quan đến vốn tri thức, hiểu 

biết của HS, đón bắt kịp những gì họ nói hơn là tuân thủ lập trình bài giảng 
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của bạn”  [54; Tr.50]. 

Có thể dẫn ra một vài dạng bài tập, câu hỏi  dọc hiểu văn bản truyện để 

HS ở Mỹ ứng đáp với văn bản như sau: 

- Cảm xúc, ấn tượng của em như thế nào khi đọc văn bản? Em lưu tâm 

đến vấn đề gì, em đặt ra câu hỏi nào khi đọc văn bản? 

- Nếu em là nhân vật, em sẽ hành động theo hướng nào? Nếu em là tác giả, 

em có muốn viết lại phần kết thúc câu chuyện không? Giả sử em là người biên 

tập, em sẽ đề nghị tác giả viết lại câu, phần, đoạn nào  trong văn bản? Vì sao? 

- Văn bản có làm thay đổi cách nhìn của em đối với thế giới, với cuộc đời 

em và các mục tiêu của cuộc đời em? 

- Văn bản này gợi nhắc em nhớ đến những văn bản nào khac? Trích dẫn 

các dòng trong văn bản và giải thích mối liên hệ đó. 

- Văn bản có làm em phải đánh giá lại  những gì đã xảy ra với em trong 

quá khứ không? 

- Đánh giá chung của em về văn bản này. [Dẫn theo Phan Trọng Luận, 

54; tr. 40-50]. 

Đọc văn bản nghệ thuật theo hướng trải nghiệm, tôn trọng cảm thụ hồn 

nhiên của HS để HS như được sống với thế giới trong văn bản, các em nhìn thấy, 

cảm thấy mọi điều như đang diễn ra trươc mắt, các em như được gặp gỡ, trò 

chuyện, chất vấn tác giả và  nhân vật..., phản hồi, đánh giá theo cảm xúc, suy 

nghĩ riêng của các em. Đó là hướng đi và cách làm hiệu quả, có nhiều triển vọng. 

Chúng tôi sẽ học tập và tiếp tục khai thác hướng đi này trong luận án. 

 1.2.3. Dạy đọc hiểu theo hướng phát triển năng lực 

Mục đích của việc dạy học Tiếng Việt nói chung trong đó có dạy đọc hiểu 

không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các tri thức tiếng Việt cho học sinh mà cần 

hướng đến việc hình thành năng lực đọc hiểu và năng lực giao tiếp cho học sinh. 

1.2.3.1. Năng lực chung và năng lực chuyên môn  

Cuối thế kỉ XX và đầu thế kỉ XXI có khá nhiều thành tựu nghiên cứu về 

năng lực người học. Những nghiên cứu đã đi sâu giải đáp từng mặt của vấn đề 
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như : Khái niệm về năng lực người học trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, 

Cấu trúc của năng lực, Đánh giá năng lực người học. 

 Muốn dạy học đáp ứng mục tiêu phát triển năng lực người học (NL) 

cần phải biết rõ cấu trúc của mỗi NL cần được phát triển. Khi nghiên cứu về 

cấu trúc của NL, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng [10; Tr40-41]. 

 - Xét về bản chất, NL là khả năng chủ thể kết hợp một cách linh hoạt và 

có tổ chức hợp lý các kiến thức, kỹ năng với thái độ, giá trị, động cơ … nhằm 

đáp ứng yêu cầu phức tạp của một hoạt động, đảm bảo cho hoạt động đó có 

chất lượng trong một tình huống nhất định. 

 - Về mặt biểu hiện, NL thể hiện bằng việc biết sử dụng những kiến 

thức, kỹ năng, thái độ và giá trị, động cơ trong một tình huống có thực chứ 

không phải là việc tiếp thu các tri thức rời rạc, tách rời tình huống thực. Điều 

đó có nghĩa là NL thể hiện trong hành vi, hoạt động và sản phẩm… có thể 

quan sát được và đo dược NL. 

- Về thành phần cấu tạo, NL được cấu thành bởi các thành tố: kiến thức, 

kỹ năng, thái độ và giá trị, tình cảm và động cơ cá  nhân, … 

 Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới được Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành đã chỉ ra có 2 loại NL cốt lõi cần phát triển cho học sinh 

phổ thông [10]: 

- NL chung được tất cả các môn học và hoạt động giáo dục góp phần 

hình thành, phát triển, bao gồm:  năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp 

và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; 

- NL chuyên môn được hình thành, phát triển chủ yếu thông qua một số 

môn học và hoạt động giáo dục nhất định, bao gồm: Năng lực ngôn ngữ, năng 

lực tính toán, năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội, năng lực công nghệ, năng 

lực tin học, năng lực thẩm mỹ, năng lực thể chất. 

Như vậy, năng lực giao tiếp là năng lực chung và là năng lực chuyên biệt 

trong dạy học Tiếng Việt. Theo đó,việc dạy học đọc hiểu đáp ứng mục tiêu 

phát triển NL là phải tổ chức cho HS hoạt động bao gồm cả hoạt động tiếp 
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nhận tri thức, kỹ năng, giá trị … và những hoạt động giải quyết vấn đề của 

thực tiễn phù hợp với từng nhóm trình độ hoặc từng cá thể HS qua đó học sinh 

hình thành năng lục đọc hiểu (năng lực chuyên biệt) và năng lực giao tiếp. 

1.2.3.3. Dạy học đọc hiểu tập trung vào tổ chức các hoạt động cho người học 

Dạy học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp nhằm phát triển năng lực đọc 

hiểu và năng lực giao tiếp cho học sinh cần chú ý tập trung vào việc tổ chức 

các hoạt động học cho học sinh. Quan điểm mới về bài học theo định hướng 

phát triển NL là : Bài học bắt đầu từ hoạt động chuẩn bị bài của HS và kết 

thúc bằng hoạt động vận dụng bài học vào giải quyết tình huống trong thực 

tiễn. Do vậy các hoạt động học mà GV thiết kế yêu cầu HS thực hiện phải trải 

theo thời gian từ trước khi học trên lớp đến trong khi học trên lớp và sau khi 

học trên lớp, trải ra trong không gian trong lớp học và ngoài lớp học.   

Những hoạt động dành cho việc tìm hiểu bài mới ở các phương diện như 

hiểu về tác giả, hiểu về nguồn gốc / xuất xứ, tìm tư liệu, đánh giá tư liệu, nhớ 

lại những kiến thức nền đã học … nên để trong loại hoạt động Giới thiệu bài 

bằng trải nghiệm của HS trước khi lên lớp, lúc mở đầu bài học trên lớp. 

Những hoạt động phân tích, giải thích kiến thức / quy trình mới, so sánh, 

đối chiếu các kiến thức / quy trình, phát biểu chúng thành quy tắc, định nghĩa 

… nên để trong loại hoạt động Luyện đọc và tìm hiểu bài của HS trong giờ 

học trên lớp. 

Những hoạt động dùng kiến thức / quy trình mới để giải quyết những tình 

huống quen thuộc nên để trong loại hoạt động Luyện đọc lại của HS ở trong 

giờ học trên lớp và ở giờ HS tự học (ở lớp, ở nhà). 

Những hoạt động sử dụng tổng hợp nhiều kiến thức, kĩ năng, giá trị đã 

biết để giải quyết một tình huống (quen thuộc hoặc phức tạp) nên để ở loại 

hoạt độngVận dụng hoặc Sáng tạo của HS thực hiện chủ yếu ở giờ tự học 

trong và ngoài lớp học (ở lớp, ở hiện trường, ở nhà). Giáo viên giao việc ở 

hoạt đông củng cố bài học. 

 Cần cân nhắc thời gian cho mỗi hoạt động để từ đó đưa ra số lượng 
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hoạt động vừa đủ, có tính khả thi và đạt hiệu quả. 

1.2.4. Đọc hiểu và dạy học đọc hiểu văn bản truyện ở lớp 4, 5 theo quan 

điểm giao tiếp  

      “Nếu trước kia xem đọc văn chỉ là phương pháp thì bây giờ người ta 

xem nó là một hoạt động” [39; Tr.14]. Chúng tôi đồng tình với quan niệm của 

Nguyễn Thanh Hùng, xem đọc hiểu văn là một hoạt động nên sẽ triển khai lý 

luận đọc hiểu theo cấu trúc của hoạt động gồm: Văn bản truyện, đối tượng 

hoạt động đọc hiểu; Học sinh lớp 4,5, chủ thể hoạt động đọc hiểu.; Mô hình 

hoạt động đọc hiểu văn bản truyện.  

1.2.4.1. Một số khái niệm 

1.2.4.1.1. Đọc và đọc hiểu  

* Đọc: 

Đọc nghĩa thứ nhất là phát thành lời những điều đã được viết ra, theo 

đúng trình tự; nghĩa thứ hai là tiếp nhận nội dung của một tập hợp kí hiệu 

bằng cách nhìn vào các kí hiệu [68]. 

“Đọc là một dạng hoạt động ngôn ngữ, là quá trình chuyển từ dạng thức 

chữ viết sang lời nói có âm thanh và thông hiểu nó (ứng với hình thức đọc 

thành tiếng), là quá trình chuyển trực tiếp từ hình thức chữ viết thành các đơn 

vị nghĩa không có âm thanh (ứng với đọc thầm)” [62; Tr.705 - 712]. 

Trong luận án này, chúng tôi  sử dụng quan niệm đọc của Lê Phương 

Nga [62] để nghiên cứu đề tài. 

* Hiểu: 

Quan niệm thứ nhất, hiểu là nhận ra ý nghĩa, bản chất, lí lẽ của cái gì 

bằng sự vận dụng trí tuệ. [68; Tr.735 - 742, Tr.439] 

Quan niệm thứ hai, hiểu (comprehension) trong ngữ âm học, tâm lí học 

là năng lực hiểu và giải thích nghĩa của ngôn ngữ, như trong việc luyện tập 

đọc hiểu. [8; Tr.259] 

Theo quan niệm của chúng tôi, trong phạm vi luận án, hiểu là quá trình 

người đọc vận dụng trí tuệ để nhận diện và giải thích các kí hiệu ngôn ngữ, 
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trên cơ sở đó kết nối và đánh giá thông tin, vận dụng thông tin vào giải quyết 

vấn đề trong học tập và đời sống. 

* Đọc hiểu 

Quan niệm thứ nhất, đọc hiểu là khả năng nhận biết, thấu hiểu, giải thích, 

sáng tạo, trao đổi, tính toán và sử dụng những tài liệu viết hoặc in kết hợp với 

những bối cảnh khác nhau. Kĩ năng đọc hiểu (literacy) đòi hỏi sự học hỏi liên tục 

cho phép một cá nhân đạt được mục đích của mình, phát triển kiến thức, tiềm 

năng và tham gia một cách đầy đủ trong xã hội rộng lớn [78; Tr.66].  

Quan niệm thứ hai, đọc hiểu là sự hiểu biết, sử dụng và phản hồi lại trước 

một văn bản viết, nhằm đạt được mục đích phát triển tri thức và tiềm năng, cũng 

như việc tham gia của một ai đó vào xã hội [Pisa - Dẫn theo Đỗ Ngọc Thống 70; 

Tr.31]. 

Quan niệm thứ ba, theo OECD, đọc hiểu được hiểu là giải mã 

(decoding), hiểu thấu (comprehension) tư liệu, bao hàm cả việc hiểu 

(understanding), sử dụng (using) và phản hồi (reflecting) về những thông tin 

với những mục đích khác nhau. Kĩ thuật đọc hiểu yêu cầu đọc hiểu từ ngữ 

trong ngữ cảnh, đọc hiểu tính mạch lạc của văn bản cũng như nội dung văn 

bản như một thông điệp. 

Trên cơ sở xem xét những quan điểm trên, trong phạm vi đề tài, chúng tôi 

quan niệm đọc hiểu là đọc văn bản đạt đến cấp độ hiểu. Có thể chia đọc hiểu văn 

bản ở Tiểu học thành hai cấp độ: 

Đối với học sinh lớp 1, 2, 3, đọc hiểu là khả năng nhận biết và hiểu nghĩa 

của văn bản (từ, câu, đoạn, nội dung, ý nghĩa của văn bản); Bước đầu kết nối, 

đánh giá thông tin (chủ yếu trong văn bản) và vận dụng những thông tin trong 

văn bản vào giải quyết những vấn đề đơn giản trong học tập và đời sống. 

Đối với học sinh lớp 4, 5, đọc hiểu là khả năng nhận biết và hiểu nội 

dung và phương thức biểu đạt của văn bản (từ, câu, đoạn, cấu trúc, các thông 

điệp chính và các chi tiết quan trọng, biết lập dàn ý, tóm tắt văn bản); trên cơ 

sở đó kết nối, đánh giá thông tin (kết nối thông tin trong văn bản và bước đầu 

kết nối thông tin ngoài văn bản); vận dụng thông tin trong văn bản vào giải 
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quyết một số vấn đề cụ thể trong học tập và đời sống. 

1.2.4.1.2. Dạy học đọc hiểu 

Dạy học đọc hiểu là quá trình sư phạm nhằm tổ chức cho học sinh đọc hiểu 

văn bản. Mục đích cuối cùng của việc dạy học đọc hiểu là học sinh hiểu được 

những gì đã đọc, hình thành, phát triển kĩ năng đọc hiểu và cao hơn là năng lực 

đọc hiểu, vận dụng những gì đã đọc hiểu được vào học tập và cuộc sống. 

Dạy học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp sẽ không chỉ chú ý đến kết 

quả hiểu trong nhận thức của HS mà còn chú ý đến con đường, cách thức để 

HS hiểu khi đọc văn bản (con đường giao tiếp) và phát triển năng lực giao tiếp 

cùng  năng lực đọc hiểu cho HS. 

Chúng tôi quan niệm dạy học đọc hiểu là tổ chức cho học sinh giao tiếp, trải 

nghiệm các quan hệ giao tiếp trong văn bản, ngoài văn bản để hiểu nội dung, 

phương thức biểu đạt và phản hồi các thông tin trong văn bản và vận dụng vào 

thực tiễn cuộc sống của bản thân. 

1.2.4.1.3. Khái niệm văn bản 

*Văn bản là sản phẩm của hoạt động giao tiếp dưới dạng văn tự  

- Theo quan niệm truyền thống, hoạt động giao tiếp có thể được tiến 

hành bằng nhiều phương tiện khác nhau. Nhưng chỉ sản phẩm của hoạt động 

giao tiếp bằng ngôn ngữ dưới dạng văn tự (chữ viết tay, in ấn, chạm khắc...) 

mới được coi là văn bản. Quan niệm  này gạt lời nói thông thường ra khỏi 

phạm trù văn bản vì lời nói gió bay, vì lời nói thường thiếu sự chuẩn bị trước, 

thiếu sự trau chuốt văn chương, nhiều khi thiếu chuẩn mực. Nhiều vị lãnh tụ có 

những bài phát biểu rất hay, có nội dung chỉ đạo rất sâu sắc, nhưng những bài 

ấy và cả truyện dân gian, thơ ca dân gian chỉ được coi là văn bản khi chúng 

được sưu tầm, nhuận sắc và in viết ra với sự trau chuốt văn chương và có tính 

xác định về hình thức.  I.R Ganperin [48] cho rằng: “Văn bản không phải là lời 

nói miệng, luôn luôn có tính cách ngẫu hứng, thiếu tổ chức, không nhất 

quán...Văn bản - đó là tác phẩm của quá trình sáng tạo lời, mang tính cách hoàn 

chỉnh, được khách quan hóa dưới dạng tài liệu viết, được trau chuốt văn 

chương... có một hướng đích nhất định và một mục tiêu thực dụng” [48; Tr.38] 
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    - Theo quan niệm của lý thuyết Dụng học (hoặc Ngữ dụng học), “Văn 

bản là một chỉnh thể hoàn chỉnh về hình thức, trọn vẹn về nội dung, thống 

nhất về cấu trúc và độc lập về giao tiếp, là một thể biến dạng viết liên tục của 

ngôn bản thực hiện một hoặc một số đích nhất định, nhằm vào những người 

tiếp nhận nhất định thường là không có mặt khi văn bản được sản sinh.”[8; 

Tr.25]. Quan niệm này không chỉ thấy văn bản từ phương diện cấu trúc mà 

còn thấy văn bản từ phương diện chức năng, gắn với giao tiếp giữa người phát 

ngôn trong văn bản và những người tiếp nhận “thường là không có mặt khi 

văn bản được sản sinh”. Chúng tôi sử dụng quan điểm này về văn bản khi xem 

xét các văn bản được chọn làm ngữ liệu trong dạy đọc hiểu ở tiểu học. 

      - Quan niệm của PISA về văn bản cho kiểm tra đọc hiểu quốc tế được mở 

rộng hơn nhiều so với truyền thống. PISA cho rằng văn bản đọc hiểu là văn bản 

đa phương thức. “Văn bản đọc hiểu bao gồm tất cả những gì liên quan đến văn 

bản ngôn từ, sử dụng các hình thức biểu tượng: viết tay, bản in, dạng điện tử, 

chúng cũng bao gồm cả các sản phẩm thị giác như biểu đồ, tranh ảnh, bản đồ, 

bảng biểu, đồ thị, và tranh hài hước châm biếm kèm theo ngôn ngữ viết” [70]. 

 Chúng tôi quan niệm: Văn bản là sản phẩm của quá trình tạo lập với mục 

đích nhất định nhằm vào đối tượng tiếp nhận cụ thể. Văn bản được tạo thành 

bằng đơn phương thức (văn bản in), cũng có thể tạo thành bằng đa phương thức 

(chữ viết, hình ảnh, âm thanh). 

 * Đặc trưng của văn bản 

Một số đặc trưng cơ bản của văn bản: 

Về mặt nội dung: Tính hoàn chỉnh của văn bản làm cho văn bản dễ có tên 

gọi (tựa đề) nhất định. Một văn bản hoàn chỉnh về nội dung thường là văn bản 

diễn đạt một thông tin trọn vẹn gồm thông tin hiển ngôn và thông tin hàm 

ngôn. Tựa đề của văn bản thường là dự báo một trong hai thông tin ấy. Thông 

tin hiển ngôn là thông tin bề nổi, là ý nghĩa có thể thấy được trực tiếp từ câu 

chữ. Ðó là sự kiện, quá trình đã, đang, sẽ diễn ra trong thực tế khách quan 

hoặc trong trí tưởng tượng của người viết được biểu hiện trên câu chữ. Thông 

tin hàm ngôn là thông tin bề sâu, là cách hiểu, là chủ ý của người viết khi thể 
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hiện nội dung trong thông tin hiển ngôn và còn là cách hiểu của xã hội, của 

người đọc khi tiếp nhận văn bản. Tùy loại hình văn bản mà hiển ngôn và hàm 

ngôn có sự thể hiện khác nhau. Trong văn bản khoa học, người ta cố gắng tối 

đa để loại trừ càng nhiều càng tốt thông tin hàm ngôn. Trong văn chương, 

nghệ thuật, hai loại thông tin trên cùng tồn tại và đôi khi chính sự lung linh 

trong thông tin hàm  ngôn lại làm nên giá trị. Về một phương diện khác, nội 

dung trong văn bản được chia thành hai thành phần. Thành phần sự vật (thành 

phần miêu tả, phản ánh) và thành phần liên cá nhân. Thành phần sự vật là 

những hiểu biết, những nhận thức mà người nói đưa vào trong ngôn ngữ nhằm 

thông tin cho người nghe biết. Thành phần liên cá nhân là thái độ, tình cảm, 

sự đánh giá sự vật, hiện tượng được nói tới và những ý muốn về hành động 

mà người nói muốn thực hiện hay muốn người nghe thực hiện. Nội dung sự 

vật quan hệ tới đích thuyết phục về nhận thức. Nội dung liên cá nhân liên 

quan tới đích thuyết phục về tình cảm và hành động 

Tính hoàn chỉnh của văn bản là tương đối. Nó được coi là hoàn chỉnh 

trong một hoàn cảnh, một mục tiêu giao tiếp nhất định.. Trong thực tế, người 

ta cũng có thể trích, chọn một chương sách, một đoạn văn của một tác phẩm 

để làm thành một văn bản và đặt cho nó một tựa đề mới. Trong trường hợp 

này, chúng chỉ là văn bản so với tựa đề mới của nó mà thôi. Các bài trích 

giảng tác phẩm văn chương trong các sách giáo khoa văn học chính là các văn 

bản như thế. Ðôi khi, người ta cũng chọn, trích một câu của văn bản và đặt nó 

tồn tại như một văn bản. 

Về mặt hình thức: Tính hoàn chỉnh thể hiện ở chỗ văn bản có thể tồn tại 

độc lập không cần phải thêm bất kì yếu tố ngôn ngữ nào vào trước và sau nó. 

Trong nội bộ, văn bản phải là một cấu trúc hoàn chỉnh các đơn vị và kết cấu 

văn bản. Chúng được hợp nhất lại bằng các phương tiện liên kết văn bản theo 

các quy tắc cấu tạo văn bản. Các quy tắc này thể hiện ở thói quen sắp xếp các 

thành tố, các bộ phận của văn bản được cả xã hội chấp nhận. Thông thường 

văn bản gồm tên gọi (tựa đề, đầu đề) và thân văn bản. Ðôi khi có thêm lời nói 

đầu và lời bạt ở một số văn bản dài hơi. 
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- Văn bản bao giờ cũng có tính liên kết 

Toàn bộ các mối liên hệ, quan hệ giữa văn bản với cuộc sống khách quan  

và giữa các thành tố của văn bản với nhau tạo nên tính liên kết của văn bản. 

Cả  hai phạm vi liên kết bên trong và bên ngoài ấy của văn bản đều quan 

trọng. Một văn bản, chẳng hạn như bài thơ Kính gửi cụ Nguyễn Du của Tố 

Hữu, sẽ khó, thậm chí không thể hiểu được, nếu ta không liên hệ nó với cuộc 

sống bên ngoài là cuộc đời Nguyễn Du, cuộc đời Thúy Kiều, cuộc đời Tố Hữu 

cũng như hoàn cảnh ra đời của bài thơ. Trong mặt liên hệ nội tại, mối liên kết 

giữa các thành tố, trước hết là mối liên hệ giữa các ý tưởng trong các câu, các 

đơn vị trên câu; chúng được thể hiện ra nhờ các các yếu tố ngôn từ được gọi là 

các phương tiện liên kết hình thức. Các mặt liên kết nội dung và hình thức ấy 

được thể hiện ở nhiều cấp độ: cấp độ các câu tiếp nối (liên kết liên câu), các 

câu gián cách và cấp độ các đơn vị trên câu như cụm câu, đoạn văn, tiết, mục, 

chương, phần trong quy mô toàn văn bản. Ðiều này làm cho văn bản có tính 

hệ thống. Người đọc văn bản chỉ có thể hiểu được từng câu, từng đoạn văn 

bản nếu đặt nó trong mối liên hệ với toàn bộ văn bản. 

- Văn bản luôn có mục tiêu thực dụng 

Mục tiêu thực dụng là đích người ta muốn đạt tới khi hành động. Mọi 

văn bản được tạo ra đều nhằm một mục tiêu cụ thể. Việc tạo văn bản không 

những là một hành động viết mà còn là một hành động xã hội bằng ngôn ngữ. 

Viết cái gì, viết cho ai, viết để làm gì? Ðó là những câu hỏi luôn được đặt ra 

trước mỗi bài viết. Mục tiêu thực dụng ấy của văn bản quy định cách viết văn 

bản, quy định việc lựa chọn thể loại văn bản và các phương tiện ngôn từ quen 

dùng cho thể loại ấy. 

Một số sách ngữ pháp văn bản còn đề cập tới một số đặc trưng khác như 

tính hệ thống và tính khả phân (có thể phân chia thành các đơn vị) của văn 

bản. Quả là văn bản có những đặc trưng ấy. Tuy nhiên, trong thực chất, hai 

đặc trưng này là hai mặt biểu hiện cụ thể của các đặc trưng hoàn chỉnh và liên 

kết. Liên kết nhiều thành tố để trở thành văn bản hoàn chỉnh thì tất nhiên văn 
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bản có tính hệ thống. Văn bản được liên kết từ nhiều thành tố bộ phận thì tất 

nhiên có thể được phân chia thành các bộ phận nhỏ hơn trên cơ sở liên kết chủ 

đề, liên kết logic và liên kết hình thức. 

* Phân loại văn bản 

Xét theo phong cách chức năng, văn bản bao gồm: Văn bản nghệ thuật 

và văn bản không phải nghệ thuật. 

Theo Đinh Trọng Lạc, tiếng Việt có 5 phong cách chức năng sử dụng 

ngôn ngữ không phải nghệ thuật [50]: Phong cách hành chính, phong cách 

khoa học,phong cách báo chí, phong cách chính luận, phong cách sinh hoạt. 

Phong cách chức năng sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật: Ngôn ngữ nghệ 

thuật là ngôn ngữ chủ yếu dùng trong các tác phẩm văn chương, không chỉ có 

chức năng thông tin mà còn thỏa mãn nhu cầu thẩm mĩ của con người. Nó là 

ngôn ngữ được tổ chức, sắp xếp, lựa chọn, gọt giũa, tinh luyện từ ngôn ngữ 

thông thường và đạt được giá trị nghệ thuật - thẩm mĩ. Đặc trưng của phong 

cách ngôn ngữ nghệ thuật: Tính hình tượng; tính truyền cảm; tính cá thể. 

Thực tế có nhiều cách phân chia văn bản thành các loại khác nhau dựa 

trên các tiêu chí khác nhau song không có cách phân chia nào bao quát được 

một cách trọn vẹn đặc điểm của các phong cách ngôn ngữ. Chúng tôi thấy văn 

bản được chọn để HS tập đọc ở tiểu học gồm hai nhóm lớn: Văn bản nghệ 

thuật và văn bản không phải nghệ thuật. Văn bản nghệ thuật gồm văn bản thơ, 

văn bản văn xuôi (văn bản truyện và văn bản miêu tả), văn bản kịch. Văn bản 

không phải nghệ thuật (văn bản thông tin) gồm văn bản theo phong cách hành 

chính, văn bản theo phong cách khoa học, văn bản theo phong cách báo chí, 

văn bản theo phong cách chính luận, văn bản theo phong cách sinh hoạt. 

1.2.4.2. Văn bản truyện và nghĩa trong văn bản truyện, đối tượng của hoạt 

động đọc hiểu 

* Đặc trưng văn bản truyện 

- Theo Từ điển Thuật ngữ Văn học, truyện là tác phẩm thuộc loại hình 

tự sự có hai thành phần chủ yếu là cốt truyện và nhân vật. Thủ pháp nghệ 
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thuật chính là kể. Truyện thừa nhận vai trò rộng rãi của hư cấu và tưởng 

tượng [25].  Truyện là loại văn tự sự, kể chuyện, trình bày sự việc… là sự việc 

được tổ chức một cách nghệ thuật trong văn học. 

Truyện có những đặc trưng cơ bản: Tính khách quan trong sự phản ánh; 

cốt truyện được tổ chức một cách nghệ thuật; nhân vật được miêu tả chi tiết, 

sống động gắn với hoàn cảnh; phạm vi miêu tả không bị hạn chế về không 

gian và thời gian; ngôn ngữ linh hoạt, gần với ngôn ngữ đời sống.  

    - Theo Trần Thanh Đạm [23], đặc trưng văn bản truyện thể hiện ở ba yếu tố 

chính: cốt truyện, nhân vật, lời kể. Dạy học sinh đọc hiểu văn bản truyện phải 

chú ý đến ba yêu cầu: 1/ Làm cho HS nắm vững được sự phát triển của tình 

tiết trong tác phẩm, tức là nắm được cốt truyện; 2/ Làm cho HS cảm thụ được 

sâu sắc, đánh giá được đúng đắn nhân vật trong tác phẩm; 3/ Làm cho HS cảm 

và hiểu được cái ý vị trong lời kể của tác giả (hay của người kể chuyện) [23; 

Tr.177-207].        

- Theo Nguyễn Thái Hòa văn bản truyện nhìn từ góc nhìn ngôn ngữ, là 

diễn ngôn tự sự: “Những chuyện được kể lại như vậy trong hội thoại làm 

thành diễn ngôn tự sự, bên cạnh những diễn ngôn đối thoại, diễn ngôn miêu tả 

và lập luận trong cuộc sống hàng ngày”. Và ông cho rằng, “Một diễn ngôn tự 

sự xét về phương diện kết cấu logich bao gồm 5 nhân tố sau đây: 1/ Ai? 

(người phát ngôn trong văn bản), 2/ Ở đâu?, 3/ Lúc nào? (ngữ cảnh gắn với 

phát ngôn), 4/ Cái gì xảy ra? (nội dung trong phát ngôn, cốt truyện), 5/ Kết 

quả (kết thúc câu chuyện)” [31; Tr.24, 29]. Từ 5 nhân tố này, chúng tôi triển 

khai thành 6 nhân tố để hướng dẫn HS tiểu học đọc hiểu truyện gồm; 1/ 

Truyện kể cho ta nghe về việc gì (đề tài). 2/ Việc đó xảy ra ở đâu, khi nào 

(ngữ cảnh). 3/ Việc đó liên quan đến những ai (nhân vật). 4/ Việc đó diễn ra 

như thế nào (cốt truyện). 5/ Việc đó kết thúc ở đâu, cho ta  bài học, lời khuyên 

gì (ý nghĩa ). 6/ Ai kể trong văn bản (ngôi 1 hay ngôi 3), lời kể, cách kể có gì 

hay (nghệ thuật kể).  

- Theo Trần Đình Sử truyện thuộc loại hình tự sự  và vai trò quan trọng 

nhất của truyện là  người trần thuật, người kể chuyện trong truyện. Ông trích 
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lời của G. Genette: “nguồn gốc của tự sự là dùng ngôn ngữ nói hay viết mà 

biểu đạt, cho nên vai trò của người trần thuật được coi là quan trọng nhất” [80; 

Tr.16]. Và ông không chỉ đánh giá cao vai trò của người kể chuyện trong 

truyện mà còn đánh giá cao việc  lý thuyết tự sự phát hiện ra người kể 

chuyện:. “Lý thuyết tự sự hiện đại lần đầu tiên làm cho người trần thuật vô 

hình vốn ít được người ta chú ý phân tích, được hiện ra như là một hệ thống 

biểu đạt. Nó cho người ta thấy người trần thuật đã can dự vào tiến trình tự sự 

như thế nào, từ hình thức đến bình luận” [80; Tr 18]. Từ người trần thuật và 

lời kể, tự sự học bổ sung cho lý luận đọc hiểu truyện nhiều khái niệm có giá 

trị ứng dụng cao như điểm nhìn, giọng điệu, cấu trúc  lời kể, cách kể… Tiếp 

nhận những phát hiện mới của tự sự học về người trần thuật, chương trình tập 

đọc và kể chuyện ở tiểu học đã có một số dạng bài tập để HS  nhận biết người 

kể chuyện trong truyện. Ví dụ bài tập “Nếu đọc phân vai văn bản truyện, cần 

mấy người tham gia đọc?”. HS dễ dàng nhận ra phần văn bản dành cho người 

kể chuỵện. Hoặc trong giờ kể chuyện, các dạng bài tập “Hãy mượn lời một 

nhân vật để kể lại câu chuyện”, bài tập “chuyển đổi ngôi kể”, từ ngôi ba 

chuyển sang ngôi một và ngược lại cũng tạo cho HS ý thức về người kể 

chuyện, người dẫn chuyện trong văn bản truyện. Sách Tiếng Việt tiểu học đã 

cập nhật thành tựu mới của tự sự. Tiếc rằng khi hướng dẫn HS đọc hiểu 

truyện, vai trò người kể chuyện bị lu mờ, không được nhắc đến. Trong luận 

án, chúng tôi sẽ khai thác vai trò của người kể chuyện, với tư cách người phát 

ngôn chính trong văn bản truyện, người đang giao tiếp với người đọc để liên 

kết các thông tin của truyện khi đọc hiểu truyện.  

* Giao tiếp trong văn bản truyện 

Văn bản truyện là sản phẩm giao tiếp của nhà văn với bạn đọc. Trong quá 

trình sáng tác, nhà văn luôn hướng ngòi bút của mình đến một người đọc lý 

tưởng để kể, tả, tâm tình, thuyết phục. Nhà văn I.Lalich nói về mối quan hệ nhà 

văn với bạn đọc rất chí lí: “Cái bóng của độc giả đang cúi xuống sau lưng nhà 

văn khi nhà văn ngồi trước tờ giấy trắng. Nó có mặt ngay cả khi nhà văn không 

muốn thừa nhận sự có mặt đó. Chính độc giả đã ghi lên tờ giấy trắng cái dấu 
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hiệu không thể tẩy xóa được của mình” [59; Tr.14]. Hình ảnh người đọc in dấu 

trong từng câu văn của văn bản nghệ thuật, vì thế ở mỗi câu văn đó đều có 2 

nghĩa, nghĩa sư vật, sự việc và nghĩa tình thái. Nghĩa tình thái là tình cảm, thái 

độ của nhà văn (người viết) với sự vật sự việc và với người đọc, người nghe. 

Đọc hiểu VB, người đọc phải biết đặt mình vào vị trí của người đọc lý tưởng để 

lắng nghe tiếng nói của nhà văn, để đi theo bước chân của nhà văn, chứng kiến, 

trải nghiệm mọi điều nhà văn đang kể, tả. Tiếng nói của nhà văn, trong từng 

trường hợp, có thể nói trực tiếp, có thể nói bằng lời của người dẫn chuyện, hoặc 

bằng lời của một nhân vật. Văn bản truyện là lời của nhà văn đang nói với 

người đọc, là sản phẩm giao tiếp giữa nhà văn và bạn đọc. 

Có một điều độc đáo trong quan hệ giao tiếp này là nhà văn không chỉ 

nói bằng lời mà còn nói bằng ngôn ngữ đặc thù của văn chương. Nhà văn nói 

bằng hình ảnh, bằng nhân vật, bằng chi tiết nghệ thuật, bằng điển tích điển cố, 

bằng biểu tượng…Vì thế, văn bản nghệ thuật thường đa nghĩa, nhiều hàm ý. 

Người đọc phải biết lắng nghe nhà văn đang nói và phải biết hình dung, tưởng 

tượng, liên tưởng, suy luận, dự đoán để hiểu mọi nghĩa và ý của nhà văn. 

Văn bản truyện không chỉ là sản phẩm giao tiếp của nhà văn với người đọc, 

mà còn thể hiện quá trình giao tiếp đang diễn ra gồm giao tiếp giữa người kể 

chuyện với người đọc, với các nhân vật, giao tiếp giữa các nhân vật với nhau, 

giao tiếp giữa người đọc với người kể chuyện, với nhân vật, giao tiếp giữa người 

đọc với các thế hệ người đọc khác xung quanh văn bản truyện. Muốn nghe được 

những cuộc giao tiếp này, người đọc phải tham gia, vào cuộc như một thành viên 

chủ động, tích cực. Văn bản truyện không chỉ gồm những chữ, những câu để đọc 

mà là cuộc sống sinh động, phong phú được cô đọng lại, đang hiện hình. Thi 

pháp học gọi đó là thế giới nghệ thuật. Người đọc phải đặt mình vào thế giới 

nghệ thuật này để tham gia các sự việc, gặp gỡ mọi nhân vật, theo chân người kể 

chuyện, chứng kiến mọi tình huống để hiểu câu chuyện, hiểu nhân vật, hiểu nhà 

văn. Đó là cách đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp. 

1.2.4.3  Học sinh lớp 4, 5, chủ thể của hoạt động đọc hiểu 

* Đặc điểm tâm lí, nhận thức của học sinh lớp 4,5 
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Học sinh tiểu học, là thực thể hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng. Bản tính 

của trẻ luôn được thể hiện ra bên ngoài không hề che giấu. Trẻ em ở lứa tuổi 

tiểu học đang hoàn thiện về cơ thể (sinh lí) và đang phát triển về tâm hồn. Đây 

là thời kì các em có sự phát triển mạnh về thể chất, đặc biệt là sự phát triển rõ 

rệt về chiều cao và cân nặng. Khả năng chú ý học tập của các em cũng lâu hơn, 

các em có thể tập trung suy nghĩ giải quyết các vấn đề trong một khoảng thời 

gian khá dài. 

Tri giác của học sinh tiểu học mang tính đại thể, ít đi sâu vào chi tiết và 

nặng về tính không chủ định. Đối với học sinh lớp cuối bậc tiểu học, tri giác 

thường gắn với xúc cảm với sự vật có những dấu hiệu, những đặc điểm nào 

trực tiếp gây cho các em xúc cảm. Vì thế, cái trực quan, cái rực rỡ, cái sinh 

động được các em tri giác tốt hơn. [22] 

Tưởng tượng sáng tạo khá phát triển, trong thời kì  cuối tiểu học, tưởng 

tượng của các em bị chi phối mạnh mẽ bởi các xúc cảm, tình cảm, những sự 

việc, hiện tượng các em tiếp nhận được đều gắn liền với các rung động tình 

cảm. Cũng bởi đặc điểm này, học sinh dễ dàng thực hiện các cuộc giao tiếp 

với văn bản rất tự nhiên, như đang nói chuyện với những con người có thực 

trong cuộc sống. 

Theo J. Piaget (nhà tâm lí học Thụy Sĩ), tư duy của trẻ từ 7 đến 10 tuổi 

còn ở giai đoạn những thao tác cụ thể [22]. Khả năng khái quát hóa phát triển 

dần theo lứa tuổi, học sinh lớp 4, 5 bắt đầu biết khái quát hóa lý luận. 

* Đặc điểm phát triển nhân cách: 

- Tính cách học sinh tiểu học hồn nhiên, ham hiểu biết, giàu lòng thương 

người, lòng vị tha. Trong quá trình phát triển, trẻ luôn bộc lộ những nhận thức, 

tư tưởng, tình cảm, ý nghĩ một cách vô tư, hồn nhiên, thật thà và ngay thẳng. Ở 

tuổi này tính bắt chước của các em còn đậm nét. Các em thường bắt chước hành 

vi, cử chỉ của giáo viên, của những người mà em coi là thần tượng. 

- Tình cảm của học sinh tiểu học được hình thành trong đời sống và 

trong quá trình học tập của các em. Học sinh tiểu học rất dễ xúc cảm, xúc 
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động và khó  kìm hãm xúc cảm của mình. Tình cảm của học sinh tiểu học còn 

mỏng manh, chưa bền vững, chưa sâu sắc. Các em bộc lộ tình cảm một cách 

hồn nhiên, chân thật và nhiều khi còn vụng về, nhất là khi đọc một câu 

chuyện, thái độ yêu ghét được biểu lộ ra cả khuôn mặt của các em. 

* Đặc điểm giao tiếp của học sinh lớp 4,5 

Giao tiếp là một hoạt động đặc biệt của con người xã hội nói chung. 

Theo các nhà tâm lí học, tuổi thanh thiếu niên là độ tuổi trong quá trình hoàn 

thiện kỹ năng giao tiếp. Đối với học sinh cuối bậc tiểu học, sự phát triển 

chung nhiều mặt của nhân cách, trong đó đặc biệt là sự phát triển thể chất và 

ngôn ngữ đã tạo điều kiện thuận lợi cho các em giao tiếp với những người 

xung quanh. Các em có thể chủ động mở rộng không gian và thời gian giao 

tiếp. Các em có thể tự đi đến trường, tự đi chơi tương đối độc lập mà không 

cần có sự giám sát, giúp đỡ của bố mẹ, người lớn như khi còn ở tuổi mẫu giáo. 

Điều đó đã tạo cơ hội cho sự phát triển nhu cầu giao tiếp. Học sinh giao tiếp 

không chỉ để đưa ra những yêu cầu đề nghị đơn giản, mà học sinh giao tiếp 

còn để thể hiện bản thân với mọi người nhằm các mục đích khác nhau như: 

Thể hiện thái độ, tình cảm, đánh giá, quan điểm, chính kiến, lập trường,… 

Những hoạt động của các em dần phong phú và đa dạng hơn (ngoài hoạt động 

học tập và vui chơi, các em còn tham gia các hoạt động khác như là hoạt động 

Đội, hoạt động lao động, hoạt động xã hội công ích,…) những vấn đề trẻ cần 

nhận thức, khám phá trở nên nhiều hơn, nhu cầu đánh giá, tự đánh giá và cùng 

trải nghiệm trở nên mạnh mẽ hơn, vì thế đối tượng và phạm vi giao tiếp  cũng 

rộng hơn. Ngoài giao tiếp với người lớn, giao tiếp với bạn ngày càng chiếm 

ưu thế. Do đó nội dung giao tiếp cũng thay đổi và mở rộng. 

Ở cấp tiểu học, học sinh cũng đã có vốn kinh nghiệm nhất định về giao 

tiếp. Vốn kinh nghiệm của học sinh trong giao tiếp được hình thành trong quá 

trình học sinh sinh sống và học tập tại trường, tại gia đình và xã hội. Mặc dù 

phạm vi giao tiếp chưa rộng, đối tượng giao tiếp còn hạn chế trong mối quan 

hệ với thầy cô, bạn bè, gia đình, họ hàng và hàng xóm thân thiết, song HS lớp 

4, 5 (tuổi 11 - 12) đã có kỹ năng giao tiếp nhất định. Đó là kĩ năng chào hỏi, 
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đặt câu hỏi, lắng nghe, yêu cầu, đề nghị những điều mình mong muốn, hơn 

nữa là kĩ năng thuyết trình trước lớp,…Các kinh nghiệm giao tiếp của học 

sinh có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho công việc đọc hiểu văn bản truyện 

theo quan điểm giao tiếp. GV cần giúp học sinh phát triển kĩ năng giao tiếp 

mới trên cơ sở vốn kĩ năng giao tiếp đã có của các em. 

Bên cạnh đó HSTH đã được trang bị một vốn từ tiếng Việt khá phong 

phú, đã sử dụng thành thạo các nghi thức lời nói, các kiểu câu theo mục đích 

nói khác nhau trong giao tiếp. Học sinh đã biết sử dụng ngôn ngữ để tư duy, 

học tập và giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ với thầy cô, bạn bè, và những 

người xung quanh. Các em biết cách sử dụng ngôn ngữ một cách khá linh hoạt 

để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống xã hội. Các em cũng đã biết sử dụng 

một số yêu tố phi ngôn ngữ như nét mặt, cử chỉ, điệu bộ khi giao tiếp với 

những đối tượng quen thuộc, đặc biệt là những người bạn thân. Với học sinh ở 

trường tiểu học, giao tiếp là một bước khởi đầu để học sinh có những người 

bạn mới, cùng học, cùng chơi, cùng hợp tác để giải quyết các nhiệm vụ học 

tập, chia sẻ những hiểu biết của bản thân với mọi người. Các hoạt động ở 

trường tiểu học tạo điều kiên tối đa cho học sinh được giao tiếp, trải nghiệm 

giúp các em tự tin hơn trong giao tiếp. 

* Học sinh lớp 4,5 trong tư cách bạn đọc. 

Trong cuốn giáo trình dùng trong các trường đại học sư phạm toàn liên 

bang Nga, “Phương pháp luận dạy văn học”, I. Ia Rez chủ biên [84], vấn đề 

vai trò của người đọc, trong đó có người đọc học sinh được nghiên cứu từ 

nhiều phương diện. Người đọc trong quá trình sáng tạo văn học của nhà văn, 

người đọc trong quá trình tiếp nhận, tạo sự sống cho tác phẩm, người đọc 

trong nhà trường, hàng ngày lan truyền giá trị của văn học vào cuộc sống. 

“Văn học chỉ sống trong ý thức của các thế hệ người đọc và trình độ văn hóa 

đọc, lòng đồng tình của người đọc quy định phần lớn số phận của văn học. Và 

như vậy, mỗi một độc giả phải có năng lực góp phần đóng góp nhỏ bé nhưng 

cần thiết của mình đối với sự phát triển của văn học” [84; Tr.15] M. E. 

Saliukop Shehedrin nói về vai trò của người đọc bằng hình ảnh gây ấn tượng: 
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“Người đọc là cái nền móng mà toàn bộ hoạt động của nhà văn dựa vào, là đối 

tượng duy nhất mà vì nó, ý nghĩa của nhà văn bùng cháy lên. Niềm tin của 

nhà văn chỉ được nuôi dưỡng bằng sự tin cậy của người đọc và ở nơi nào thiếu 

điều kiện ấy thì ở đó hoạt động văn học chẳng khác gì một tiếng kêu vô vọng 

vang lên giữa cánh đồng hoang và mọc đầy cỏ dại” [84; Tr.16]. 

Người đọc học sinh cần được bồi dưỡng nhiều loại tri thức để đủ điều 

kiện và khả năng đọc hiểu văn như tri thức về ngôn ngữ, về văn học, về lý 

luận văn học, về đời sống. Nhưng đọc hiểu văn, người đọc học sinh phải đọc 

bằng toàn bộ tâm hồn, tình cảm, kinh nghiệm sống, tức là bằng con người tinh 

thần của mỗi HS. “Không có tri thức thì không thể nào khám phá được nội 

dung của tác phẩm...Tuy nhiên, nếu tri thức là yếu tố chủ đạo trong việc lĩnh 

hội nghệ thuật thì công cụ để lĩnh hội lại chính là toàn bộ con người với tất cả 

cuộc sống tinh thần của nó” [84; Tr.16]. Muốn cho mỗi giờ văn thành công, 

người dạy phải tìm hiểu để biết rõ các giai đoạn phát triển cơ bản của năng lực 

văn của HS, hiểu những phản ứng riêng của các em với tác phẩm, vì “trong 

các giờ học, HS là nhân vật hoạt động tích cực chứ không phải là một đối 

tượng để dạy học” [84; Tr.82]. Với lứa tuổi tiểu học, các em “còn nghèo về 

kinh nghiệm sống, còn kém phát triển về mặt ý thức, dễ xúc cảm, dễ bị kích 

động và thiếu vắng ở các em một ý thức phê phán rõ nét đối với kết quả của 

sự sáng tạo của mình, lại đưa đến chỗ phần đông trẻ em lại tỏ ra là những nhà 

“nghệ sĩ”. Các em dễ dàng phản ánh tình cảm của tác giả, hình dung một cách 

sinh động những bức tranh do nhà văn sáng tạo, cảm nhận tinh tế từ ngữ thơ 

ca” [84; Tr.85]. Đọc văn, các em có cảm nhận như được sống trong thế giới 

của tác phẩm, gặp gỡ các nhân vật, tham gia vào các sự việc với niềm hào 

hứng rất thành thực. Một học sinh gái bậc tiểu học ở nước Nga tâm sự “Khi 

em đọc truyện cổ tích, em quên mọi thứ trên đời; em tưởng tượng, tự thấy 

mình ở vào địa vị của nàng công chúa, vô cùng xúc động về số phận của 

những anh hùng bị lâm nguy và thành thật vui mừng với đoạn kết thúc tốt 

đẹp” [84; Tr.86]. Tác giả giáo trình Phương pháp luận dạy văn học nhận xét 

về người đọc học sinh tuổi thiếu niên: “Các em dễ dàng “nhập” vào tác phẩm, 
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cảm thấy mình là người cùng tham gia vào các sự kiện xảy ra trong cuốn sách. 

Từ đó các em thường phản ứng một cách sôi nổi trong lúc đọc sách (thường 

nhảy lên, reo lên...), các em thường tìm cách tích cực can thiệp vào câu 

chuyện và chính điều đó tạo cho các em cái khả năng đáng quý là có thể dễ 

dàng xây dựng lại ý kiến ban đầu không đúng đắn của mình về tác giả”. Đây 

là khái quát rất đúng về đặc điểm cảm thụ trong quá trình đọc văn của HS tiểu 

học. Một nữ sinh lớp 6 viết về cảm nhận của mình với tác phẩm Don Kihote 

của Cervantes được học từ lớp 5 như sau: “Trước kia, khi em đọc xong cuốn 

truyện của Cervantes, em cảm thấy rằng, cuốn sách ấy là một tác phẩm ngộ 

nghĩnh, nhưng chẳng hay lắm. Nhưng giờ đây em rất thích Don Kihote vì ông 

có một lòng tốt, vị tha và hào hiệp. Giả sử ông ta ở vào thời đại của chúng ta 

và khoác một bộ quần áo hiện đại thì em cũng chẳng phân biệt được ông ta 

trong hàng trăm con người tốt bụng, nhiều mơ ước. Ông ngây thơ như trẻ con, 

và tính ngây thơ đó làm người ta có thiện cảm với ông, nhưng chính nó lại gây 

cho ông những khó khăn trong cuộc sống. Em rất buồn khi Don Kihote chết. 

Nếu em mà viết cuốn truyện đó thì Don Kihote sẽ sống đời đời” [84; Tr.88]. 

Đọc hiểu văn, các em có nhu cầu được nói ra những ý nghĩ của mình, các em  

có thể gặp nhân vật, gặp nhà văn, các em có thể “sửa lại” nhà văn, đánh giá 

nhân vật, nhưng chỉ đánh giá theo tiêu chuẩn đạo đức tốt, xấu, đúng, sai, thích, 

không thích. 

Trong cuốn sách “Trí tưởng tượng sáng tạo ở lứa tuổi thiếu nhi” của L.X. 

Vygotxki ,ông thấy tuổi thiếu nhi có rất nhiều phẩm chất quý cần được giữ 

gìn, phát huy và phát triển, trong đó có trí tưởng tượng sáng tạo. Ông viết: 

“Một trong những vấn đề quan trọng nhất của tâm lý học thiếu nhi và giáo dục 

học là vấn đề sự sáng tạo ở các em thiếu nhi, sự phát triển của năng lực sáng 

tạo và ý nghĩa của công việc sáng tạo đối với sự phát triển chung và sự trưởng 

thành ở trẻ em” [83; Tr.11]. Ông nói về trò chơi của trẻ “Đứa bé khi cưỡi gậy 

tưởng tượng là nó đang cưỡi ngựa, em gái chơi búp bê tưởng tượng mình là bà 

mẹ, đứa bé chơi trò tên tướng cướp, anh lính hồng quân, người thủy thủ, tất cả 

những trò chơi đó của các em là những thí dụ về sự sáng tạo chân thực, đích 
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thực nhất...Trò chơi của đứa trẻ hầu hết chỉ là tiếng vang của những gì nó đã 

nhìn thấy và nghe thấy ở người lớn” [83; Tr.11]. Ông phân tích tưởng tượng 

và sáng tạo của trẻ trong sáng tạo văn học, sáng tạo sân khấu, sáng tạo hội họa 

của thiếu nhi. Ông thấy đó là thế mạnh của tuổi thiếu nhi, là những phương 

tiện, là thứ ngôn ngữ biểu đạt nhận thức, tri thức, ý nghĩ, trí tưởng tượng của 

các em một cách hồn nhiên nhất. Ông đi đến kết luận: “Con người hiểu được 

tất cả tương lai nhờ trí tưởng tượng sáng tạo; sự định hướng trong tương lai, 

cách xử sự dựa trên tương lai và xuất phát từ tương lai, đó là chức năng chủ 

yếu nhất của trí tưởng tượng và chừng nào mà phương châm giáo dục cơ bản 

của công tác sư phạm là hướng dẫn hành vi của HS theo đường lối chuẩn bị 

em HS đó cho tương lai thì sự phát triển và rèn luyện trí tưởng tượng của các 

em vẫn là một trong những sức mạnh căn bản để thực hiện mục tiêu đó” [83; 

Tr.119]. Trẻ em tiếp nhận câu chuyện trong trang sách bằng trí tưởng tượng, 

bằng nhập vai, nhập cuộc. Các em tưởng tượng như đang được sống với câu 

chuyện mà không để ý đến ngôn từ văn bản. Đọc truyện, các em gặp  nhiều từ 

ngữ các em không hiểu nghĩa, nhưng không sao, các em vượt qua để theo đuổi 

diễn biến cốt truyện. Sức hấp dẫn của câu chuyện đang hiện hình trong trí 

tưởng tượng của các em dẫn dắt các em vượt qua mọi vật cản ngôn từ. Đây là 

đặc điểm cảm thụ văn học của học sinh tiểu học cần được  nuôi dưỡng, phát 

triển trong mỗi giờ tập đọc. Trẻ em là trẻ em, không phải là người lớn thu nhỏ. 

Trẻ em cần có cách đọc hiểu truyện của trẻ em. Sang chương 3, luận án sẽ 

trình bày hệ thống bài tập hướng dẫn HS lớp 4,5 đọc hiểu truyện theo cách 

đọc hiểu của tuổi tiểu học. 

1.2.4.4  Hành động đọc hiểu văn bản truyện theo quan điểm giao tiếp của 

học sinh lớp 4, 5   

- Theo Lê Phương Nga “việc sản sinh văn bản và tiếp nhận văn bản là 

hai quả trình của một hoạt động tương tác – hoạt động giao tiếp. Trong quá 

trình sản sinh văn bản, người viết phải có mục đích, động cơ giao tiếp. Họ 

phải lập chương trình giao tiếp và triển khai ý đồ này một cách cặn kẽ, cho 

đến khi văn bản đó đạt được những mục đích đặt ra trong một hoàn cảnh giao 
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tiếp cụ thể với những nhân tố giao tiếp cụ thể. Ngược lại, trong quá trình tiếp 

nhận, người đọc phải hướng đến lĩnh hội nội dung và đích của văn bản. Để đạt 

được mục tiêu này, họ lại phải phân tích văn bản trên những gì đã được người 

viết triển khai: Nghĩa của từ (cả nghĩa từ điển và nghĩa văn cảnh, cả nghĩa 

biểu vật và nghĩa tình thái), nghĩa miêu tả và nghĩa tình thái của câu, nghĩa 

của đoạn, nghĩa của toàn bài, rồi mới đi đến mục đích thông báo của văn bản. 

Chính vì vậy, đọc hiểu là một cách đọc phân tích”. [62] 

Quá trình phân tích văn bản trong đọc hiểu diễn ra theo hai cách ngược 

nhau. Từ khái quát đến cụ thể (từ trên xuống) hoặc tử cụ thể, chi tiết đến khái 

quát (từ dưới lên), người đọc chọn cách phân tích nào tùy thuộc vào vốn sống, 

trình độ văn hóa và kĩ năng đọc. Khả năng đọc và vốn sống của hoc̣ sinh tiểu 

học còn bị hạn chế nên về cơ bản, dạy đọc ở tiểu học thường theo cách phân 

tích văn bản đi từ hiểu nghĩa của bộ phận nhỏ đến hiểu nội dung và đích của 

toàn văn bản. Song trong một số bài tập đọc, nhất là ở phần cuối của lớp 4 và 

lớp 5, cần phối hợp dạy theo cả hai cách phân tích nói trên nhằm làm cho hoc̣ 

sinh bắt đầu làm quen với kĩ năng quan sát toàn bài để đọc lướt, đọc quét, đọc 

đoán nghĩa. 

- Theo Nguyễn Thị Hạnh [28], đọc là một hoạt động giao tiếp gồm nhiều 

hành động liên tục diễn ra trong thời gian. Có thể chia quá trình đọc nói chung 

thành hai giai đoạn, giai đoạn đọc phát âm và giai đoạn đọc hiểu, Ở giai đoạn 

đọc hiểu, mục đích của người đọc là phải làm rõ nghĩa của các ký hiệu, làm rõ 

các thông điệp trong văn bản, nội dung đích của văn bản rồi hồi đáp lại ý kiến 

của tác giả nêu trong văn bản. Đọc hiểu có tính quá trình gồm nhiều hành động, 

không diễn ra cùng một lúc: 

1/ Hành động nhận diện ngôn ngữ của văn bản, tức là nhận đủ các tín hiệu 

ngôn ngữ mà  người viết dùng để tạo ra văn bản. 

2/ Hành động làm rõ nghĩa của chuỗi các tín hiệu ấy (nội dung của văn 

bản và ý đồ tác động đến người đọc của người viết). 

3/ Hành động hồi đáp lại ý kiến của người viết. 
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- Theo Hoàng Hòa Bình  [11], dạy văn bản nghệ thuật theo phương pháp 

đọc hiểu là mô phỏng con đường tiếp nhận tác phẩm văn chương nói chung, 

được thực hiện trong khuôn khổ học đường, dưới sự hướng dẫn của thầy cô và 

sự cộng tác của các bạn. Hoạt động đọc hiểu diễn ra như một lao động sáng tạo 

mang tính thẩm mỹ. HS giải mã tín hiệu thẩm mỹ của tác phẩm, nhập thân vào 

tác phẩm, sống và cảm xúc cùng nhân vật trong tác phẩm, bộc lộ sự thông hiểu, 

cảm thụ về tác phẩm và chia sẻ ý kiến với bạn bè thầy cô để hoàn thiện cách 

cảm thụ của mình. Có thể khái quát quá trình đọc hiểu văn bản nghệ thuật thành 

4 bước sau: 

1/ Đọc hiểu ngôn từ- cấp độ tri giác ban đầu trong tiếp cận tác phẩm. 

2/ Tái tạo hình tượng nghệ thuật của tác phẩm (tưởng tượng những hình 

ảnh, cảnh tượng, nhân vật, hoàn cảnh...được miêu tả trong tác phẩm). 

3/ Khám phá ý nghĩa  (chân lý đời sống) của tác phẩm, tư tưởng, tình cảm, 

thái độ của tác giả ẩn chứa sau các hình tượng nghệ thuật. 

4/ Phát hiện các chi tiết đặc sắc thể hiện thi pháp của tác phẩm, tài nghệ và 

phong cách của tác giả.(bước này chỉ đặt ra với THPT). 

- Theo Nguyễn Thanh Hùng trong [52; Tr. 28-30], đọc hiểu theo cấu trúc tác 

phẩm gồm: 

1/ Đọc hiểu cấu trúc ngôn từ, 

2/ Đọc hiểu cấu trúc hình tượng nghệ thuật, 

3/ Đọc hiểu cấu trúc tư tưởng thẩm mỹ 

và ba dạng đọc 1/ Đọc kỹ, 2/ Đọc sâu, 3/ Đọc sáng tạo. 

- Theo dự thảo đề xuất Chương trình Tiếng Việt tiểu học sau 2015,  đọc 

hiểu văn bản văn học gồm bốn hành động: 

1/ Đọc hiểu ngôn từ. Hiểu nghĩa từ ngữ trong văn bản, nhận biết chi tiết 

quan trọng trong truyện: thời gian, không gian, nhân vật, sự việc chính. 

2/ Đọc hiểu quan hệ liên nhân. Nhận xét nhân vật trong truyện. Tác giả 

muốn người đọc có nhận thức gì, hành động gì, thái độ tình cảm gì. 

3/ Đọc hiểu phương thức biểu đạt. Nhận biết cái hay cái đẹp trong nhân 
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vật, chi tiết, biện pháp tu từ, cốt truyện, tình huống có xung đột. 

4/ Liên hệ so sánh ngoài văn bản. Nêu những điều cần học, cần tránh qua 

nhân vật. Nêu những tác động làm thay đổi nhận thức, tình cảm, hành vi của 

bản thân và người xung quanh do truyện, kịch, thơ, bài miêu tả mang lại. 

- Tham khảo SGK của Australia,  yêu cầu đọc hiểu gồm ba việc được lặp 

lại trong các bài học để HS tự trả lời: 1/ Văn bản nói về cái gì? (what is being 

said?) 2/ Có ý nghĩa gì? (what does it mean?) 3/ Tôi nghĩ gì về điều đó? (what 

do I think about it?) 

-Tham khảo từ cách phân chia mức độ nhận thức của con người để xây 

dựng hành động đọc hiểu và cũng là để xây dựng tiêu chí đánh giá đọc hiểu văn 

bản sẽ gồm:  

+ Theo B.Bloom (đại học Chicago, Mỹ), nhận thức của con người có 6 

mức độ: Nhận biết/ Thông hiểu/ Vận dụng/ Phân tích/ Tổng hợp/ đánh giá. 

Nguyễn Thanh Hùng trong Kỹ năng đọc hiểu Văn  [38; Tr.27] triển khai 6 mức 

độ nhận thức  của B. Bloom vào đọc hiểu văn như sau:  

1/ Biết (nhớ lại), người đọc phải nắm được thông tin của tác phẩm bao 

gồm sự kiện, hiện tượng, thuật ngữ.  

2/ Hiểu (lĩnh hội), người đọc phải cảm nhận được ý nghĩa của thông tin để 

có thể tóm tắt và giải thích chúng. 

 3/ Vận dụng, người đọc sử dụng điều vừa học được váo những tinh huống 

cụ thể.  

4/ Phân tích, người đọc chia nội dung đã hiểu thành các phần nhỏ hơn để 

thấy tính thống nhất giữa các phần trong một thể hoàn chỉnh. 

 5/ Tổng hợp. Người đọc phải ghép hợp các phần lại theo cách riêng, trong 

đó thông tin được kết hợp nhiều nguồn khác nhau để tạo ra ý tưởng mới.  

6/ Đánh giá. Người đọc đưa ra những nhận định về giá trị của văn bản tác 

phẩm với mục đích đọc của mình.      

+ Theo nhà nghiên cứu Nhật Bản Nikko, nhận thức của con người có thể 

phân thành  4 mức độ: Nhận biết/ Thông hiểu/ Vận dụng ở mức độ thấp/ Vận 
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dụng ở mức độ cao [10; Tr. 195]. Dựa vào 4 mức độ này, Bộ Giáo dục và đào 

tạo đang chỉ đạo nhà trường phổ thông xây dựng nội dung và tiêu chí để đánh 

giá dạy học. (Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT). Chúng tôi theo chỉ đạo của 

Bộ, xây dựng 4 hành động đọc hiểu văn bản truyện cho HS lớp 4.5 như sau.  

1/ Nhận biết. Đọc hiểu khái quát VB truyện. Xác định các thông tin từ 

văn bản như thông tin về tác giả, hoàn cảnh sáng tác, nhận biết ngôn từ văn bản 

(tiêu đề, bố cục, giải thích từ ngữ), tóm tắt cốt truyện, xác định các nhân tố giao 

tiếp trong văn bản truyện (Ai đang kể trong văn bản; kể về việc gì; việc đó xảy 

ra ở đâu, khi nào; việc đó liên quan đến những ai; thuật lại diễn biến của sự việc 

cho đến kết thúc). 

2/ Hiểu. Đọc hiểu chi tiết VB truyện. Phân tích, kết nối thông tin trong văn 

bản. Phân tích bối cảnh diễn ra sự việc. Phân tích, đánh giá nhân vật. Phân tích 

đánh giá cốt truyện và lời kể trong văn bản truyện  

3/ Phản hồi, đánh giá. Đọc hiểu sâu VB truyện. Đọc được thông điệp, lời 

nhắn gửi, bài học, lời khuyên  từ người kể chuyện. Phản hồi, ứng đáp  của 

người nghe, người đọc về câu chuyện, về các nhân vật trong truyện, về giá trị 

nội dung, nghệ thuật kể chuyện, về ý nghĩa câu chuyện, về tình cảm, quan điểm 

của nhà văn. Đọc diễn cảm. 

 4/ Vận dụng. Vận dụng các thông tin trong văn bản để giải quyết các vấn 

đề đặt ra của cuộc sống. Biết khái quát quá trình đọc hiểu thành cách thức, 

phương pháp đọc hiểu văn bản truyện. Có khả năng tự đọc hiểu một câu chuyện 

ngoài SGK.  

1.2.4.5  Kiểm tra, đánh giá kết quả đọc hiểu  

Trong luận án này, chúng tôi sử dụng cách thức thiết kế đề kiểm tra định 

kì môn Tiếng Việt theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT để thiết kế đề kiểm 

tra đánh giá kết quả dạy học đọc hiểu. Đề kiểm tra đánh giá đảm bảo đủ các 

mức độ dưới đây: 

(1) Các mức độ đánh giá đọc hiểu 
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Mức 1: Nhận biết, nhắc lại được những KT, KN đã học (40%) 

Mức 2: Hiểu KT, KN đã học và trình bày, giải thích được KT theo cách 

hiểu cá nhân (30%). 

Mức 3: Biết vận dụng KT, KN đã học để giải quyết những vấn đề quen 

thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống (20%). 

Mức 4: Vận dụng KT, KN đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra 

những phản hồi hợp lí trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt (10%). 

(2) Các biểu hiện của 04 mức độ trong dạy học đọc hiểu văn bản 

truyện ở lớp 4,5 

Mức độ đọc hiểu Các chỉ báo 

1/ Nhận biết. Đọc 

hiểu khái quát VB 

truyện.  

 

 - Xác định các thông tin từ văn bản như thông tin về tác 

giả, hoàn cảnh sáng tác.            

- Nhận biết ngôn từ văn bản (tiêu đề, bố cục, giải thích từ ngữ),  

- Xác định các nhân tố giao tiếp trong văn bản truyện (Ai 

đang kể trong văn bản; kể về việc gì; việc đó xảy ra ở 

đâu, khi nào; việc đó liên quan đến những ai)  

-Thuật lại diễn biến của sự việc cho đến kết thúc  

2/ Hiểu. Đọc hiểu 

chi tiết VB truyện.  

- Phân tích, kết nối thông tin trong văn bản. Phân tích bối 

cảnh diễn ra sự việc.       

- Phân tích, đánh giá nhân vật.  

- Phân tích đánh giá cốt truyện và lời kể trong văn bản 

truỵện.  

3/ Phản hồi, đánh 

giá. Đọc hiểu sâu 

VB truyện.  

- Đọc được thông điệp, lời nhắn gửi, bài học, lời khuyên  

từ người kể chuyện.       

- Phản hồi, ứng đáp  của người nghe, người đọc  

+Về câu chuyện, 

+ Về các nhân vật trong truyện,  

+ Về giá trị nội dung, nghệ thuật kể chuyện,  
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+ Về ý nghĩa câu chuyện,  

+ Về tình cảm, quan điểm của nhà văn 

4/ Vận dụng. 

Chuyển kết quả đọc 

hiểu vào đời sống 

- Vận dụng các thông tin trong văn bản để giải quyết các 

vấn đề đặt ra của cuộc sống.  

- Biết khái quát quá trình đọc hiểu thành cách thức, 

phương pháp đọc hiểu văn bản truyện.  

- Có khả năng tự đọc hiểu một câu chuyện ngoài SGK.  
 

(3) Ma trận câu hỏi kiểm tra đánh giá kết quả đọc hiểu 

Các đề kiểm tra, đánh giá kết quả ở lớp thực nghiệm và lớp đối chứng 

đều được thiết kế theo ma trận chung dưới đây: 

 
TT 

 
Chủ đề 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng số 

điểm TN TL TN TL TN TL TN TL 

1 
Đọc hiểu 

văn bản 

Số câu 2  2  2   1  

Câu số 1,2  3,4  5,6   9  

Điểm 2  2  2   2 9 

2 
Kiến thức 

tiếng Việt 

Số câu 1  1       

Câu số 7  8       

Điểm 1  1      1 

Tổng số câu 9 3  3  2   1 10 
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Kết luận chương 1 

 

1. Tổng quan các nghiên cứu về giao tiếp, quan điểm giao tiếp về đọc hiểu 

và dạy học đọc hiểu ở tiểu học chúng tôi thấy: Có nhiều công trình nghiên cứu 

trong nước, ngoài nước có giá trị cao về lý luận và thực tiễn, khẳng định giao 

tiếp  là công cụ quan trọng trong đời sống xã hội, thông qua giao tiếp học sinh 

phát triển toàn diện nhân cách, học tập và cuộc sống. Quan điểm giao tiếp trong 

dạy học Tiếng Việt đã được thể hiện từ khâu xây dựng chương trình, biên soạn 

sách giáo khoa đến tổ chức dạy học. Đây là quan điểm mang tầm quốc tế, thể 

hiện đúng bản chất và mục đích của dạy học  Tiếng Việt trong nhà trường, 

mang lại nhiều hiệu quả đổi mới tích cực cho giáo dục.  Song trong quá trình 

dạy học các phân môn Tiếng Việt ở tiểu học, người giáo viên trực tiếp đứng lớp 

vẫn muốn biết cụ thể hơn về lý luận và cách làm khi dạy từng phân môn theo 

quan điểm giao tiếp. Dạy Tập làm văn, dạy Kể chuyện, dạy Tập đọc, dạy đọc 

hiểu theo quan điểm giao tiếp sẽ phải dạy như thế nào? Những sách hướng dẫn 

giảng dạy, tài liệu tập huấn thay sách chưa có câu trả lời thỏa đáng cho băn 

khoăn này. Đề tài luận án chọn và giải quyết một phần trong số những băn 

khoăn đang đặt ra: Đi tìm cách thức dạy học đọc hiểu văn bản truyện theo quan 

điểm giao tiếp, phù hợp với đặc điểm tâm lý HS tiểu học.  

2. Cơ sở lý luận của đề tài luận án là Lý thuyết Ngữ dụng, Lý thuyết tiếp 

nhận văn học, Lý thuyết ứng đáp, Lý thuyết diễn ngôn tự sự. Đây là những lý 

thuyết mới của Ngôn ngữ học, Lý luân văn học, Phê bình văn học đang có 

nhiều ứng dụng trong nghiên cứu và dạy học Ngữ văn. Từ những lý thuyết 

này, chúng tôi thấy rõ hơn đặc diểm văn bản nghệ thuật trong tư cách đối 

tượng của hoạt động đọc hiểu và thấy rõ hơn đặc điểm tâm lý, cảm thụ của HS 

lớp 4,5 trong tư cách chủ thể hoạt động đọc hiểu. Văn bản nghệ thuật luôn 

hiện diện người phát ngôn và người tiếp nhận. Mọi thông tin trong văn bản 

đều có thể tìm thấy trong lời phát ngôn. Đọc hiểu văn bản truyện, nếu dựa vào 

người kể chuyện và lời kể chuyện có thể kết nối các thông tin trong văn bản 
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truyện. Người đọc văn bản phải vừa nhìn chữ để đọc, vừa biết lắng nghe 

người kể chuyện đang kể, tả, nhận xét, bình phẩm và trò chuyện với người 

đọc. Người đọc truyện phải biết tưởng tượng, liên tưởng để có cảm tưởng như 

đang sống trong thế giới của câu chuyện, tiếp nhận mọi thông tin trong văn 

bản truyện. Chúng tôi cũng hiểu rõ hơn về đặc điểm cảm thụ ngây thơ của HS 

tuổi tiểu học.Từ đó chúng tôi thấy cần phải xây dựng một cách đọc hiểu 

truyện phù hợp với tuổi tiểu học.  

3. Tham khảo từ nhiều mô hình đã có về hành động đọc hiểu, chúng 

tôi học hỏi được nhiều điều. Mỗi mô hình thể hiện một quan điểm, một mục 

tiêu, một hiệu quả khác nhau, rất giàu trí tuệ, rất đáng trân trọng. Chúng tôi 

đề xuất bổ sung một mô hình đọc hiểu truyện dựa vào 4 mức độ của nhận 

thức với niềm tin rằng đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp có thể phù hợp 

với tuổi tiểu học, giúp các em có thể từ mô hình này, biết tự đọc hiểu văn 

bản truyện ngoài SGK.  
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CHƯƠNG 2. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

TRUYỆN CHO HỌC SINH LỚP 4,5 THEO QUAN ĐIỂM GIAO TIẾP 
 

2.1. Khảo sát nội dung dạy học đọc hiểu văn bản truyện của chương trình 

môn Tiếng Việt lớp 4,5 

2.1.1.Khảo sát mục tiêu, chương trình, sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4, 5  

Mục tiêu  của chương trình  môn Tiếng Việt hiện  nay là: 

1/ Hình thành và phát triển ở học sinh các kỹ năng sử dụng tiếng Việt 

(nghe, đọc, nói, viết) để học tập và giao tiếp trong môi trường hoạt động của 

lứa tuổi.  

2/ Thông qua việc dạy và học tiếng Việt nhằm góp phần rèn luyện các 

thao tác tư duy cho HS. 

3/ Cung cấp cho HS những kiến thức sơ giản về tiếng Việt và những hiểu 

biết sơ giản về xã hội và con người, về văn học Việt Nam và nước ngoài. 

4/ Bồi dưỡng tình yêu tiếng Việt và hình thành thói quen giữ gìn sự trong 

sáng, giàu đẹp của tiếng Việt, góp phần hình thành nhân cách, con người Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa. 

Để thực hiện mục tiêu: “Hình thành và phát triển ở HS các kĩ năng sử 

dụng tiếng Việt (nghe, đọc, nói, viết) để học tập, giao tiếp trong môi trường 

hoạt động lứa tuổi”, SGK Tiếng Việt lấy quan điểm giao tiếp làm định hướng 

cơ bản. Trong ngôn ngữ,  hoạt động GT gồm các hành vi nhận thông tin và 

phát thông tin. Mỗi hành vi đều có thể thực hiện bằng hai hình thức khẩu ngữ 

(nghe, nói) và bút ngữ (đọc, viết).  

Quan điểm giao tiếp được thể hiện trên cả hai phương diện nội dung và 

phương pháp dạy học. Về nội dung, thông qua các phân môn Tập đọc, Kể 

chuyện, Luyện từ và câu, Chính tả, Tập làm văn, sách giáo khoa tổ chức rèn 

luyện kĩ năng sử dụng tiếng Việt cho học sinh thông qua các phân môn như: 

 - Phân môn Tập đọc rèn cho học sinh các kĩ năng đọc, nghe và nói. 

 - Phân môn Luyện từ và câu, cung cấp kiến thức về Tiếng Việt, rèn cả 4 

kĩ năng đọc, viết, nghe, nói.  



62 
 

- Phân môn Chính tả rèn kĩ năng viết và nghe.  

- Phân môn Tập viết chủ yếu rèn kĩ năng viết.  

- Phân môn Kể chuyện rèn kĩ năng nói và nghe.  

- Phân môn Tập làm văn rèn tất cả các kĩ năng nghe, nói, đọc và viết.  

Nội dung dạy học trong SGK dạy cho học sinh nhiều kĩ năng phục vụ 

giao tiếp thông thường, chẳng hạn:  

- Các nghi thức lời nói như: chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, đồng ý, không 

đồng ý, từ chối…  

- Các kĩ năng giao tiếp trong cộng đồng (viết thư, gọi điện, viết đơn, phát 

biểu, tranh luận, điều khiển cuộc họp...).  

Về phương pháp dạy học, các kĩ năng nói trên được hình thành thông 

qua nhiều bài tập mang tính tình huống, phù hợp với những tình huống giao 

tiếp tự nhiên.  

Chương trình môn Tiếng Việt đã xác định rõ việc biên soạn sách giáo 

khoa trên tinh thần không chỉ xuất phát từ quan điểm giao tiếp (qua những phân 

môn cụ thể trong chương trình nhằm tạo ra những môi trường GT có chọn lọc 

để học sinh mở rộng vốn từ, trang bị những kiến thức nền và phát triển kỹ năng 

sử dụng tiếng Việt trong GT), mà còn nhằm phát huy vai trò chủ thể HS (trong 

quá trình dạy học thầy, cô đóng vai trò là người tổ chức hoạt động của HS, mỗi 

HS đều được hoạt động, được bộc lộ mình và được phát triển). 

Các  văn  bản  được  sử  dụng  trong  phân  môn  tập  đọc  ở  chương  

trình Tiếng Việt tiểu học hiện nay thể hiện sự phong phú về nội dung, trọn vẹn 

về hình thức biểu hiện, các đề tài rất gần gũi với đời sống và trình độ nhận 

thức của các em. Nó thể hiện rõ tính đồng tâm, tính thực hành, quan điểm dạy 

học giao  tiếp,  quan  điểm  dạy  học  tích  hợp,  phù  hợp  với  đổi  mới  nội  

dung  và phương pháp dạy học hiện nay. 

Thời lượng cho hoạt động tìm hiểu bài trong bài tập đọc lớp 4, lớp 5 

chiếm khoảng 1/3 thời gian tiết học nghĩa là khoảng 10 đến 12’/40’/tiết. Các  

loại văn bản nghệ thuật được sử dụng trong chương  trình  lớp 4, lớp 5 chiếm 

khoảng trên 80% các bài tập đọc, trong đó bao gồm các thể loại như văn bản 

thơ, văn bản truyện, văn bản thông tin, văn bản kịch, ca dao, hồi kí… 
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 Nhìn chung, các văn bản được tuyển chọn vào chương trình Tiếng Việt 

tiểu học rất hay, có yếu tố nghệ thuật cao phù hợp với quan điểm biên soạn 

SGK Tiếng Việt tiểu học như: QĐGT, quan điểm tích hợp, quan điểm tích cực 

hóa hoạt động của HS….Điều này được thể hiện rõ trong mục tiêu, nội dung, 

đặc biệt trong hệ thống bài tập tìm hiểu bài.  

Các câu hỏi trong phần đọc hiểu đã có sự tác động đến nhiều đối tượng 

HS, trong các câu hỏi chứa đựng những tình huống, tạo điều kiện cho HS phải 

suy nghĩ đưa ra ý kiến riêng của mình. Qua những tình huống GT đó, HS có 

dịp tranh luận rèn luyện năng lực nói, viết đồng thời nâng cao khả năng giao 

tiếp của HS với thầy, với bạn bè và đối với chính nội dung bài tập đọc. Qua 

tìm hiểu  SGK,  chúng tôi  nhận  thấy  các  câu  hỏi  được  xây  dựng  trong  

phần tìm hiểu bài đã phần nào đi theo quan điểm của GT. Ví dụ trong bài 

“Hành trình của bầy ong” (T.V5, tập một) có câu hỏi: Qua 2 dòng thơ cuối 

bài, tác giả muốn nói điều gì về công việc của bầy ong? Trả lời câu hỏi này 

HS được dịp GT với tác giả từ đó tìm hiểu ra những điều tác giả muốn gửi 

gắm thông qua tác phẩm.   

Tóm lại, văn bản tập đọc, đặc biệt là văn bản nghệ thuật đã có một hệ 

thống câu hỏi hình thành tốt năng lực đọc hiểu cho HS, ngoài các câu hỏi  

mang tính chất tái tạo còn có các câu hỏi theo quan điểm GT. Tuy nhiên do 

thời lượng dành cho hoạt động tìm hiểu bài còn ít nên khó có thể đi sâu khai 

thác các quan hệ GT và các nhân tố GT trong các bài tập đọc. 

Ở chương trình Ngữ văn THCS và THPT, đọc hiểu là tên của một môn học. 

Còn ở tiểu học, chưa có  môn đọc hiểu, song nội dung dạy học đọc hiểu vẫn được 

dạy ở tiểu học trong phân môn Tập đọc, cụ thể trong bước tìm hiểu bài, luyện 

đọc diễn cảm của quy trình dạy Tập đọc. Có thể thấy rõ, ngoài nhiệm vụ là “tập 

đọc”, thì nhiệm vụ “tìm hiểu bài” được đặt ra song song và là đích của hoạt động 

đọc. Nhiệm vụ đọc và hiểu luôn song hành, bổ trợ cho nhau: Đọc đúng để hiểu 

đúng, hiểu đúng để đọc nghệ thuật, đọc diễn cảm và vận dụng những gì đã đọc 

được vào thực tiễn cuộc sống. Nhiệm vụ đọc hiểu luôn gắn với những văn bản cụ 

thể, tạo ra môi trường tốt để học sinh giao tiếp và thực hành giao tiếp. 
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Chẳng hạn: Dạy đọc hiểu văn bản “Người ăn xin” (TV4, tập 1) học sinh 

không chỉ nhận được bài học về lòng nhân hâu, tình thương của cậu bé với 

ông lão ăn xin, mà hơn nữa học sinh còn học đươc cách giao tiếp, ứng xử của 

cậu bé với người ăn xin để từ đó rút ra được những bài học thực tế cho bản 

thân khi gặp những tình huống giao tiếp trong thực tiễn cuộc sống. 

Trong 54 văn bản truyện mà chúng tôi khảo sát trong chương trình SGK 

Tiếng Việt 4, 5, có thể khẳng định nội dung dạy học đọc hiểu trong SGK TV 

4, 5 tạo ra môi trường giao tiếp điển hình để dạy học đọc hiểu theo quan điểm 

giao tiếp cho học sinh. 

2.1.2. Nhận xét Quy trình dạy Tập đọc lớp 4, 5 

2.1.2.1. Quy trình dạy Tập đọc lớp 4, 5 

Quy trình này đã được các thầy cô giáo tiểu học thực hiện từ năm 2005 

đến nay, gồm các việc làm được sắp xếp theo trình tự hợp lý, logic như sau: 

1. Kiểm tra bài cũ  

GV kiểm tra 2, 3 học sinh đọc thành tiếng hoặc đọc thuộc lòng một đoạn 

của bài tập đọc trước đó. GV đặt câu hỏi cho học sinh trả lời về nội dung đoạn 

vừa đọc. 

2. Bài mới: 

Giới thiệu bài cần ngắn gọn, gây hứng thú cho học sinh trước khi tiếp 

xúc với văn bản sẽ đọc. Riêng đối với bài tập đọc đầu tuần thuộc chủ điểm 

mới, GV giới thiệu vài nét chính về nội dung chủ điểm sắp học. 

a. Hoạt động 1: Luyện đọc đúng  

+ Học sinh khá, giỏi đọc toàn bài - lớp đọc thầm và chia đoạn (nếu nội 

dung bài có phân đoạn rành mạch) 

+ GV chia đoạn cho học sinh đọc. 

* Đọc vòng 1: Luyện phát âm đúng 

- Học sinh đọc nối tiếp nhau từng đoạn của bài. Trong lúc học sinh đọc, 

GV lắng nghe và ghi lại những từ học sinh phát âm sai phổ biến lên bảng ở 

phần luyện đọc đúng, gạch dưới điểm sai trong các từ ngữ đó. Sau khi học 

sinh hoàn thành xong việc đọc nối tiếp, GV lưu ý cách phát âm đúng , đọc 
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mẫu và cho HS cả lớp luyện đọc. 

* Đọc vòng 2: Luyện ngắt nghỉ đúng kết hợp giải nghĩa từ. Học sinh đọc 

nối tiếp từng đoạn của bài, GV lắng nghe phát hiện những điểm sai của học 

sinh. Sau khi HS hoàn thành phần đọc nối tiếp, GV nhận xét, lưu ý HS về ngắt 

nghỉ, chọn câu dài, khó để xác định điểm ngắt (đặc biệt ở những câu mà việc 

ngắt nghỉ không dựa vào dấu câu mà ngắt theo cụm từ rõ nghĩa)  

( Lưu ý: ở vòng 2, nếu vẫn có trường hợp HS phát âm sai thì GV cần tiếp 

tục sửa lỗi cho cá nhân HS.Thống nhất sửa ngay sau phần đọc của HS 

đó) Hướng dẫn giải nghĩa từ bao gồm từ ngữ trong phần chú giải, các từ khó 

hiểu, từ trọng tâm, từ chủ đề,…( Một số từ ngữ cần phải gắn với ngữ cảnh mới 

giải nghĩa được thì có thể đem xuống phần tìm hiểu bài để giải nghĩa) 

* Đọc vòng 3: học sinh đọc theo cặp, sau đó có thể gọi 1-2 nhóm đọc với 

mục đích kiểm tra kết quả đọc của nhóm. Yêu cầu HS nhận xét bài đọc của bạn. 

* GV đọc diễn cảm toàn bài (cần định hướng để HS lắng nghe, chú ý về 

giọng đọc, cách nhấn giọng, ngắt nghỉ…) 

b. Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài  

GV hướng dẫn học sinh luyện đọc hiểu: Đọc (đọc thành tiếng, đọc 

thầm, đọc lướt theo đoạn) và trả lời câu hỏi trong SGK theo các hình thức 

thích hợp ( cá nhân, nhóm nhỏ). GV sơ kết ngắn gọn, nhấn mạnh ý chính và 

có thể ghi bảng những từ ngữ hình ảnh chi tiết nổi bật cẩn nhớ của đọan 

văn, của khổ thơ. 

c. Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm(đối với văn bản nghệ thuật), hoặc 

luyện đọc lại(đối với văn bản phi nghệ thuật)  

*Hướng dẫn chung toàn bài về giọng đọc, cách nhấn giọng, cao độ, 

trường độ... Cụ thể: 

Gọi HS khá giỏi đọc nối tiếp, lớp nhận xét để tìm giọng đọc hay. GV gợi 

ý để HS: 

+ Xác định giọng đọc. 

+Tìm một số từ ngữ cần nhấn giọng để biểu đạt cảm xúc cụ thể của bài. 

GV kết luận chung về cách đọc: (VD: Toàn bài đọc với giọng thế nào? Cần 
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nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả gì?...) 

* Luyện đọc diễn cảm đoạn: 

+GV giới thiệu đoạn cần luyện đọc đã ghi sẵn các kí hiệu ngắt nghỉ (lưu 

ý chỉ ghi kí hiệu ngắt nghỉ ở những điểm không có dấu câu) 

+ Yêu cầu HS nhắc lại những từ cần nhấn giọng, GV gạch chân từ trên bảng. 

+GV đọc mẫu đoạn, 2 - 3 HS đọc lại. 

Luyện đọc theo nhóm. Thi đọc diễn cảm.  HS nhận xét bạn đọc, GV 

chấm điểm khuyến khích. 

3.Củng cố dặn dò 

Gợi ý để học sinh nêu nội dung chính của bài (2-3 em nêu) GV kết luận 

ghi bảng, 1, 2 học sinh nhắc lại. Nhận xét tiết học. Dặn dò về yêu cầu luyện 

tập và chuẩn bị bài sau. 

* Lưu ý: Đầu năm học, ở những tiết đầu tiên của phân môn Tập đọc, GV 

cần rèn cho HS cách nhận xét bạn đọc, bạn trả lơi câu hỏi. 

2.1.2.2. Nhận xét Quy trình dạy Tập đọc lớp 4,5 

Thuận lợi:  

- Học sinh được luyện đọc nhiều: Đọc cá nhân, đọc nối tiếp, đọc trong 

nhóm, thi đọc, nghe cô đọc, nghe bạn đọc. 

- Quy trình dạy Tập đọc trên rất ưu việt để dạy đọc và hiểu, truyền thụ tri 

thức về bài đọc cho học sinh. 

- Thuận lợi cho giáo viên trong việc dạy, chỉ cần làm đủ, làm đúng theo 

quy trình, các bước sẽ hoàn thành bài dạy. 

Khó khăn:  

- Quy trình lặp lại ở mỗi tiết học Tập đọc dễ gây nhàm chán cho học sinh 

và cả giáo viên.  

- Nhiều bài Tập đọc cần có thêm thời gian để HS học cách đọc hiểu văn 

bản, nếu dạy đủ các bước theo quy trình trên thì không đủ thời gian. Nếu dạy 

lướt qua sẽ không khai thác được cái hay, cái đẹp của bài đọc.  

- Quy trình trên chưa tạo ra nhiều cơ hội để học sinh được thể hiện bản 

thân, liên hệ thực tiễn và thực hành giao tiếp. 
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- Thời gian phân bố chưa hợp lí: Thời gian luyện đọc nhiều hơn thời gian 

tìm hiểu bài và luyện đọc lại. 

Đề xuất:  

Để dạy học đọc hiểu văn bản truyện cho học sinh theo quan điểm giao 

tiếp góp phần năng cao chất lượng dạy học đọc hiểu cho học sinh, chúng tôi 

đề xuất điều chỉnh một số hoạt động trong các bước của quy trình cũ để tăng 

cường hoạt động giao tiếp sư phạm và giao tiếp văn học trong quá trình tổ 

chức dạy học, đồng thời giảm thời lượng đọc đúng, đọc trơn, đọc nhanh trên 

lớp. Quy trình này chúng tôi sẽ thiết kế và trình bày cụ thể ở chương ba. 

2.1.3. Nhận xét bài tập đọc hiểu văn bản truyện trong sách giáo khoa, phân môn 

Tập đọc lớp 4, 5 

Như đã nói ở trên, do chương trình tiếng Việt được xây dựng theo một 

số quan điểm trong đó có quan điểm GT nên các tác giả biên soạn sách giáo 

khoa đã có thiết kế các bài tập tìm hiểu bài được xây dựng theo quan điểm 

này. Tuy nhiên số lượng các bài tập xây dựng theo quan điểm giao tiếp còn 

hạn chế. Chúng tôi đã thống kê toàn bộ các bài tập (câu hỏi) đọc hiểu văn bản 

truyện theo quan điểm giao tiếp trong SGK Tiếng Việt lớp 4, 5 và chia chúng 

thành các nhóm bài tập sau (Cụ thể tại phụ lục 5):  

* Dạng bài tập rèn cho HS giao tiếp với tác giả: Dạng bài tập (câu 

hỏi) này được xây dựng trong sách giáo khoa nhằm hình thành cho HS khả 

năng tự đánh giá ý nghĩa bài đọc. Mà ý nghĩa bài đọc chính là điều nhà văn 

muốn gửi gắm nên dạng câu hỏi này giúp HS giao tiếp với nhà văn. 

* Dạng bài tập giúp học sinh giao tiếp với nhân vật: Bài tập này giúp 

học sinh tìm hiểu về nhân vật (vẻ ngoài, lời nói, ý nghĩ, hành động của nhân 

vật), đánh giá nhân vật. 

* Dạng bài tập giúp HS giao tiếp với văn bản, tái tạo nội dung văn 

bản: Dạng bài tập này giúp học sinh tìm hiểu về nghệ thuật, tư tưởng, nội 

dung chung của văn bản,.. 
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* Dạng bài tập liên hệ hoạt động bản thân: Dạng bài tập này giúp học 

sinh liên hệ với bản thân về thực tiễn học tập, sinh hoạt. vận dụng những hiểu 

biết sau khi đọc hiểu văn bản và thực tiễn cuộc sống của các em. 

Qua thống kê các dạng bài tập đã vận dụng quan điểm giao tiếp trong 

phần tìm hiểu bài, chúng tôi nhận thấy các tác giả biên soạn sách giáo khoa đã 

thực sự đưa quan điểm giao tiếp vào dạy học Tiếng Việt nói chung và tập đọc 

nói riêng. Điều này được thể hiện rất rõ trong các bài tập hướng dẫn tìm hiểu 

bài, mỗi bài tập đọc hầu như đều có bài tập giúp HS giao tiếp với nhân vật và 

các chi tiết trong nội dung trong văn bản. Bên cạnh đó có nhiều bài tập giúp 

HS giao tiếp với tác giả để tìm hiểu ý nghĩa của bài đọc.   

Tuy nhiên số lượng các bài tập theo quan điểm giao tiếp là chưa nhiều. 

Hình thức câu hỏi chưa phong phú. Hầu hết là dạng câu hỏi phát biểu cảm nghĩ 

về nhân vật, về chi tiết, hình ảnh hoặc những câu hỏi phán đoán về ý nghĩ của 

tác giả. Các bài tập đọc hiểu  đang quá tập trung vào nhận biết, tái hiện các tình 

tiết của văn bản (đọc nhớ) mà ít giải thích và đặc biệt ít dạy học sinh hồi đáp 

(đánh giá, liên hệ) nên chưa dạy học sinh đọc vận dụng, sáng tạo. Do vậy, nhiều 

bài tập đọc hiểu chưa tạo ra các tình huống giao tiếp để học sinh tham gia và 

thấy mình là chủ thể của hoạt động giao tiếp với văn bản đọc hiểu. 

Học sinh tiểu học thời đại ngày nay, với vốn ngôn ngữ phát triển, khả 

năng tưởng tượng phong phú, có bản lĩnh và kỹ năng  sống  được trang bị đầy 

đủ, các em có thể thực hiện các cuộc giao tiếp ở mức độ cao hơn với tác giả và 

nhân vật. Các em có thể tham gia vào bình luận, đánh giá, có thể đóng vai, 

sắm vai, có thể viết thư cho tác giả để trình bày ý kiến của mình. Đặc biệt, 

trong mỗi câu hỏi cần đưa học sinh là chủ thể của hoạt động tiếp nhận, để học 

sinh bộc lộ các ý kiến cá nhân của mình. Từ đó đáp ứng nhu cầu học tập cho 

HS để không những tăng hiệu quả giờ học mà còn tạo hứng thú cho HS trong 

quá trình học tập. 

2.2.  Khảo sát thực trạng dạy học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp ở một 

số trường tiểu học 

2.2.1. Mục đích, qui mô, khách thể và địa bàn khảo sát 
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2.2.1.1. Mục đích 

Đánh giá thực trạng dạy học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp trong 

phân môn Tập đọc ở một số trường tiểu học. 

2.2.1.2. Qui mô, khách thể và địa bàn khảo sát 

- Khảo sát ở qui mô 16 trường tiểu học tại Vĩnh Phúc gồm cả khu vực 

thành phố, thị xã và nông thôn. 

- Khách thể khảo sát gồm: 200 cán bộ quản lí và giáo viên, trong đó 50 

CBQL, 150 giáo viên tiểu học dạy lớp 4, 5. 

2.2.2. Nội dung khảo sát 

- Nhận thức về dạy học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp cho học sinh 

- Nhận thức về dạy học đọc hiểu văn bản truyện cho học sinh 

- Thực trạng dạy học đọc hiểu văn bản truyện ở lớp 4,5 

- Những khó khăn của giáo viên khi dạy học đọc hiểu văn bản truyện 

theo quan điểm giao tiếp. 

2.2.3. Phương pháp và kĩ thuật khảo sát 

2.2.3.1. Sử dụng bảng hỏi CBQL, giáo viên 

Chúng tôi tiến hành khảo sát 150 GV trực tiếp giảng dạy lớp 4, 5 và 50 

CBQL tại 10 trường Tiểu học thị xã Phúc Yên và 5 trường ở huyện Bình 

Xuyên thông qua bảng hỏi (phụ lục 1.1) gồm 9 câu hỏi với nội dung cụ thể: 

Câu 1: Nhận thức về bản chất của dạy học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp. 

Câu 2: Nhận thức về vai trò của dạy học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp 

Câu 3, 4, 5: Thực trạng dạy học đọc hiểu văn bản truyện ở lớp 4, 5. 

Câu 6 Đánh giá về kết quả dạy học đọc hiểu văn bản truyện 

Câu 7: Đánh giá HS trong dạy học đọc hiểu văn bản truyện theo quan 

điểm giao tiếp. 

Câu 8: Các điều kiện ảnh  hưởng đến dạy học đọc hiểu văn bản truyện theo 

quan điểm giao tiếp cho HS 

2.2.3.2. Quan sát, dự giờ, phỏng vấn và đàm thoại 
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- Dự giờ 6 tiết tập đọc ở 6 trường tiểu học: Tiểu học Đồng Xuân, Tiểu học 

Hùng Vương (các trường trung tâm thị xã), Tiểu học Nam Viêm, Tiểu học 

Tiền Châu (các trường thuộc vùng nông thôn, ven thị xã), Tiểu học Ngọc 

Thanh A và Tiểu học Ngọc Thanh C (các trường vùng dân tộc miền núi) 

- Phỏng vấn sâu giáo viên nhằm làm rõ hơn những khó khăn tồn tại 

trong dạy học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp cho học sinh, khả năng 

giao tiếp của học sinh trong dạy học đọc hiểu và những biện pháp dạy học 

theo quan điểm giao tiếp đã sử dụng để nâng cao chất lượng dạy học đọc 

hiểu cho học sinh. 

2.2.3.3. Phân tích hồ sơ giáo dục 

Phân tích hồ sơ gồm giáo án của giáo viên, kết quả học tập của học sinh 

phân môn Tập đọc. 

2.2.3.4. Xử lí số liệu bằng phần mềm thống kê. 

      Nội dung về phần mềm thống kê và cách xử lý số liệu được trình bày 

trong chương 4, chương thực nghiệm 

2.3. Phân tích kết quả khảo sát 

2.3.1. Nhận thức về quan điểm giao tiếp trong dạy học và dạy học đọc hiểu 

cho học sinh 

Để dạy học đọc hiểu đạt hiệu quả, trước tiên giáo viên phải có nhận thức 

đúng về việc mình làm, hiểu sâu sắc về vấn đề mình sẽ dạy cho học sinh. Chúng 

tôi đã đặt 2 câu hỏi để tìm hiểu về nhận thức của giáo viên và CBQL về quan 

điểm giao tiếp trong dạy học và dạy học đọc hiểu cho học sinh, kết quả như sau: 
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Bảng 2.1. Bản chất của dạy học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp là gì? 

Bản chất của quan điểm 

giao tiếp 

Các mức độ 

Rất đồng ý Đồng ý 
Phân 

vân 

Không 

đồng ý 

SL 
Tỉ lệ 

(%) 
SL 

Tỉ lệ 

(%) 
SL 

Tỉ lệ 

(%) 
SL 

Tỉ lệ 

(%) 

1.Tổ chức cho học sinh 

giao tiếp với văn bản để 

đọc hiểu văn bản 

0 0 55 27,5 145 72,5 0 0 

2. Tổ chức cho học sinh 

đọc hiểu văn bản trong 

giao tiếp, bằng giao tiếp, 

vì mục đích giao tiếp 

76 38,0 124 62,0 0 0 0 0 

3. Tổ chức cho học sinh 

giải quyết các tình huống 

giao tiếp trong thực tiễn 

hàng ngày 

0 0 0 0 62 31,0 138 69,0 

4. Tổ chức cho học sinh 

giao tiếp văn học 
0 0 0 0 123 61,5 77 38,5 

 

Kết quả khảo sát cho thấy CBQL và GV đã nhận thức đúng về bản chất của 

quan điểm dạy học theo quan điểm giao tiếp cho học sinh. 100% CBQL và GV 

khi được hỏi đều trả lời: Bản chất của quan điểm giao tiếp trong dạy học Tiếng 

Việt là Tổ chức cho học sinh học tập môn Tiếng Việt trong giao tiếp, bằng giao 

tiếp, vì mục đích giao tiếp. Trong đó tỉ lệ “rất đồng ý” là khá cao (38,0%), đồng ý 

(62,0%).  Điều đó cho thấy, việc dạy học Tiếng Việt nói chung và  nội dung đọc 

hiểu nói riêng trong nhà trường sẽ được chỉ đạo và thực hiện theo đúng hướng. 

Đây là một tín hiệu đáng mừng để nâng cao chất lượng dạy học và giao tiếp cho 

học sinh. Tuy nhiên, trong khi trả lời bảng hỏi các phương án khác mà chúng tôi 

đưa ra cũng khiến giáo viên tích vào mức độ “phân vân” và “đồng ý”. Phương án 

1: “Bản chất của dạy học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp là tổ chức cho học 

sinh giao tiếp với văn bản để đọc hiểu văn bản”, nhận được 27,5% ý kiến “đồng 

ý” và 72,5 ý kiến “phân vân”. Phương án này chưa đầy đủ bởi dạy học theo quan 

điểm giao tiếp không chỉ tổ chức cho học sinh giao tiếp với văn bản mà còn các 

giao tiếp sư phạm trong quá trình tổ chức dạy học. 
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Bảng 2.2. Vai trò của dạy học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp 

Vai trò của dạy học đọc 

hiểu theo quan điểm giao 

tiếp 

Mức độ 

Rất cần 

thiết 
Cần thiết 

Tương 

đối cần 

thiết 

Không 

cần thiết 

SL 
Tỉ lệ 

(%) 
SL 

Tỉ lệ 

(%) 
SL 

Tỉ lệ 

(%) 
SL 

Tỉ lệ 

(%) 

1. Tổ chức cho học sinh 

đọc hiểu thông qua giao 

tiếp văn bản 

161 80,5 38 19,0 1 0,5 0 0 

2. Tăng cường hoạt động 

cho học sinh được thể 

hiện chính kiến, quan 

điểm, đánh giá đối với nội 

dung đọc hiểu 

162 81,0 37 18,5 1 0,5 0 0 

3.Tăng cường tương tác 

giữa giáo viên – học sinh, 

học sinh – học sinh trong 

các hoạt động đọc hiểu 

161 80,5 35 17,5 4 2,0 0 0 

4.Tạo điều kiện cho học 

sinh được liên hệ thực 

tiễn, gắn hoạt động đọc 

hiểu với thực tiễn giao 

tiếp trong cuộc sống. 

175 87,5 25 12,5 0 0,0 0 0 

5. Giúp học sinh đạt kết 

quả học tập tốt (đọc hiểu 

được văn bản trong nhà 

trường và ngoài nhà 

trường) và góp phần phát 

triển KNGT cho HS. 

152  45  3  0 0 

 

Kết quả khảo sát cho thấy CBQL và GV đã nhận thức được tầm quan 

trọng và sự cần thiết của dạy học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp đối với 

học sinh tiểu học.  Các thầy cô đều cho rằng dạy học đọc hiểu theo quan điểm 

giao tiếp cho học sinh là rất cần thiết và cần thiết, giúp HS học tập đạt kết quả 

tốt và góp phần phát triển toàn diện nhân cách học sinh. Số phiếu đánh giá vai 

trò của dạy học đọc hiểu ở mức độ rất cần thiết là khá cao như: Tạo điều kiện 

cho học sinh được liên hệ thực tiễn, gắn hoạt động đọc hiểu với thực tiễn giao 

tiếp trong cuộc sống đạt (87,5%); Tăng cường hoạt động cho học sinh được 
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thể hiện chính kiến, quan điểm, đánh giá đối với nội dung đọc hiểu 

(81,0%);… có thể nói đây là những điều còn khuyết ở phương pháp dạy học 

hiện hành, thiếu  các bài tập cho học sinh liên hệ bản thân vận dụng vào thực 

tiễn cuộc sống; hạn chế học sinh thể hiện bản thân, đặc biệt là chính kiến, 

quan điểm, thái độ, đánh giá. Hạn chế này nằm ở các bài tập đọc hiểu chưa đặt 

học sinh vào vai trò của chủ thể đọc hiểu – giao tiếp trong đọc hiểu. 

2.3.2. Thực trạng dạy học đọc hiểu văn bản truyện ở lớp 4, 5 

Về thực trạng dạy đọc hiểu, chúng tôi nghiên cứu giáo án của giáo 

viên, dự giờ trên lớp, sử dụng câu hỏi về hệ thống bài tập trong sách giáo 

khoa để tìm hiểu. 

Bảng 2.3. Các cách sử dụng bài tập đọc hiểu văn bản truyện để dạy học 

đọc hiểu 

S 

TT 

Cách sử dụng bài 

tập ĐH văn bản 

truyện 

Mức độ (%) 

Rất 

thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 

Tương đối 

thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Không 

bao giờ 

SL % SL % SL % SL % SL % 

1 
Hoàn toàn theo 

SGK Tiếng Việt 
145 72,5 55 27,5 0 0 0 0 0 0 

2 

Bài tập SGK chiếm 

phần lớn, thêm ít bài 

tập liên hệ thực tế 

0 0 0 0 0 0 73 36,5 127 63,5 

3 

Bài tập trong SGK 

chiếm phần ít, Chủ 

yếu là bài tập tự soạn 

0 0 0 0 0 0 0 0 200 100,0 

4 
Bài tập hoàn toàn do 

GV tự soạn  
0 0 0 0 0 0 0 0 200 100,0 

Việc sử dụng các bài tập đọc hiểu không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến 

chất lượng bài dạy học trên lớp mà còn ảnh hưởng đến kết quả đọc hiểu của 

học sinh trong quá trình dạy học. Qua  khảo sát cho thấy, đa số giáo viên 

thường “trung thành” với bài tập có sẵn trong sách giáo khoa, ít khi giáo viên 

soạn thêm các bài tập mới, nếu có chủ yếu tập trung vào các tiết dạy mẫu, có 

người dự giờ thăm lớp. 100%  giáo viên không soạn các câu hỏi riêng cho phần 

tìm hiểu bài (thể hiện ở giáo án của giáo viên).  Điều này cũng dễ hiểu, vì SGK 

đã có những bài tập sẵn, hơn nữa trình độ giáo viên cũng hạn chế không dễ làm 



74 
 

theo cách này. Tình hình này cũng đồng nghĩa với tình trạng GV chưa quan tâm 

nhiều đến việc bổ sung thêm những bài tập nhằm liên hệ vận dụng thực tiễn 

cuộc sống cho học sinh.  

Qua dự giờ tập đọc của giáo viên, chúng tôi nhận thấy, việc dạy học 

đọc hiểu trên lớp của giáo viên đã tuân thủ nghiêm ngặt các bước trong quy 

trình dạy học, tuy nhiên nhiều tiết dạy chỉ “điểm qua” từng bước trong quy 

trình dạy học, chưa có trọng tâm. Học sinh tỏ ra hiểu bài, trả lời được các 

câu hỏi trong SGK, song còn gượng ép, chưa thể hiện được ý kiến, quan 

điểm riêng của bản thân, chưa thực sự là chủ thể của hoạt động tiếp nhận, 

đặc biệt thiếu “cơ hội” liên hệ thực tiễn cuộc sống. 

Từ bảng số liệu cho thấy, đa phần giáo viên dạy học đọc hiểu theo SGK 

và hệ thống bài tập cho sẵn, chỉ khi có tiết dạy mẫu giáo viên mới bổ sung 

những câu hỏi tự soạn để cho học sinh liên hệ bản thân và thực tiễn cuộc 

sống. Các bài tập đọc hiểu thiếu những bài tập mang tính vận dụng vào thực 

tiễn, đặc biệt là thực tiễn giao tiếp trong xã hội. Phần lớn giáo viên trả lời là 

tương đối thường xuyên liên hệ thực tiễn cuộc sống, giúp các em rút ra các 

bài học cho bản thân (63,5%), song điều đó chưa được thể hiện trong giáo án 

của giáo viên. Đây cũng là một chỗ trống cần giúp giáo viên bổ khuyết. 

Bảng 2.4. Mức độ sử dụng các phương pháp hiện đại cho học sinh trong  

dạy học đọc hiểu văn bản truyện  

S 

TT 
Các PPDH 

Mức độ (%) 

Rất 

thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 

Tương đối 

thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Không 

bao giờ 

SL % SL % SL % SL % SL % 

1 Vấn đáp  176 88,0 24 12,0 0 0 0 0 0 0 

2 Giao tiếp 0 0 37 18,5 66 33,0 97 48,5 0 0 

3 
Dạy học dựa vào 

trò chơi 
0 0 0 0 0 0 138 69,0 62 31,0 

4 Kể chuyện  0 0 0 0 156 78,0 44 22,0 0 0 

5 Thảo luận nhóm 113 56,5 57 28,5 30 15,0 0 0 0 0 

6 Sắm vai 0 0 61 30,5 133 66,5 6 3,0 0 0 

7 Giải quyết vấn đề 0 0 97 48,5 88 44,0 35 17,5 0 0 

8 
Các phương 

pháp khác  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Qua nghiên cứu giáo án và dự giờ trên lớp, chúng tôi nhận thấy: Giáo 

viên chưa chú trọng sử dụng các phương pháp dạy học hiện đại để đạt được 

mục tiêu bài học. Đa phần giáo viên sử dụng các phương pháp theo gợi ý của 

sách giáo viên, sách thiết kế. Giáo viên thường sử dụng rất thường xuyên các 

phương pháp vấn đáp (88%), thảo luận nhóm (56,5%), phân tích ngôn ngữ 

dựa vào bài tập trong SGK (76%). Các phương pháp như: Sắm vai, thuyết 

trình, nêu và giải quyết vấn đề,…ít khi được sử dụng hoặc chỉ sử dụng khi 

thiết kế các tiết dạy mẫu để “cho khác” tiết dạy thông thường.  

Đi liền với việc hạn chế sử dụng đa dạng các phương pháp dạy học đọc 

hiểu văn bản truyện theo quan điểm giao tiếp cho học sinh, các biện pháp dạy 

học đọc hiểu cũng rất ít khi được giáo viên áp dụng trong các bài dạy của 

mình (Bảng 2.5). 

Bảng 2.5. Biện pháp dạy học đọc hiểu văn bản truyện cho học sinh theo 

quan điểm giao tiếp 

S 

TT 

Các biện pháp 

GV thực hiện  

Mức độ (%) 

Rất 

thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 

Tương đối 

thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Không 

bao giờ 

SL % SL % SL % SL % SL % 

1 

Tích hợp nội dung 

giáo dục kỹ năng 

giao tiếp trong nội 

dung bài học 

0 0 0 0 37 18,5 42 21,0 121 60,5 

2 

Xây dựng các bài 

tập theo quan điểm 

giao tiếp, tăng các 

bài tập thực hành, 

liên hệ cuộc sống 

để rèn kỹ năng 

giao tiếp cho học 

sinh  

0 0 0 0 28 14,0 97 48,5 75 37,5 
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3 

Tăng cường mối 

quan hệ tương tác 

giữa giáo viên với 

học sinh, học sinh 

với học sinh.  

54 27,0 127 63,5 19 9,5 0 0 0 0 

4 

Gắn mục tiêu môn 

học với việc tổ 

chức các hoạt động 

đọc hiểu và giao 

tiếp trong văn bản 

0 0 0 0 0 0 0 0 200 100,0 

5 

Gắn đánh giá kết 

quả môn học, hoạt 

động đọc hiểu với 

đánh giá kỹ năng 

giao tiếp  

0 0 0 0 0 0 43 21,5 157 78,5 

6 

Tạo môi trường tập 

luyện, rèn luyện và 

vận dụng các kiến 

thức đã học vào 

thực tiễn cuộc 

sống và giao tiếp 

19 9,5 112 56,0 58 29,0 11 5,5 0 0 

7 

Thiết kế các dự án 

học tập để đa dạng 

hóa các hình thức 

tổ chức đọc hiểu 

cho học sinh 

0 0 0 0 0 0 0 0 200 100,0 

8 Các biện pháp khác  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Thực tế cho thấy, giáo viên chưa quan tâm nhiều đến các biện pháp để dạy 

học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp. Đa phần giáo viên chỉ tăng cường các 

mối quan hệ tương tác giữa giáo viên với học sinh, học sinh với học sinh, cách 

làm này là rất  thường xuyên (54%), thường xuyên (63,5%). Ít khi giáo viên 

quan tâm đến các biện pháp khác để nâng cao chất lượng dạy học đọc hiểu cho 

học sinh, điều này thể hiện rất rõ từ khâu soạn giáo án đến khi lên lớp giảng bài. 
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Các bài soạn chưa có mục tiêu riêng cho kiến thức, kĩ năng, thái độ (thực trạng 

này chung cho tất cả các trường chúng tôi khảo sát). Giáo án không thể hiện rõ 

nội dung dạy học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp, đặc biết là các bài tập tìm 

hiểu bài chưa được xây dựng theo quan điểm giao tiếp. 

Quan sát tiết học trên lớp, chúng tôi thấy học sinh khá tích cực trong 

việc giao tiếp trên lớp, trả lời câu hỏi của giáo viên, học nhóm với bạn, phát 

biểu ý kiến,… Tuy nhiên trong 6 tiết dự giờ chúng tôi thấy học sinh không 

có ý kiến phản biện hoặc bảo vệ ý kiến cá nhân của mình. Học sinh tỏ ra khó 

khăn với những câu hỏi phải giải thích, hoặc những câu hỏi giải thích tác 

dụng của các biện pháp nghệ thuật,… Điều này cũng trùng khớp với bảng 

hỏi của chúng tôi khi khảo sát GV và CBQL. 

2.3.3. Thực trạng học đọc hiểu văn bản truyện của học sinh lớp 4,5 

Bảng 2.6. Biểu hiện của học sinh khi học bài đọc hiểu văn bản truyện 

S 

TT 
Biểu hiện của HS 

Mức độ (%) 

Rất 

thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 

Tương đối 

thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Không 

bao giờ 

SL % SL % SL % SL % SL % 

1 

Tích cực tham gia 

vào hoạt động học 

trên lớp  

47 23,5 106 53,0 47 23,5 0 0 0 0 

2 
Thực hiện tốt các 

yêu cầu từ bài học  
72 36,0 101 50,5 27 13,5 0 0 0 0 

3 

Phối hợp hoạt động 

nhóm và cá nhân 

hiệu quả 

45 22,5 127 63,5 28 14,0 0 0 0 0 

4 

Chủ động phản 

biện, đặt câu hỏi 

với GV, bạn bè về 

nội dung bài học 

0 0 0 0 0 0 98 49,0 102 51,0 

5 

Thể hiện được quan 

điểm, ý kiến cá 

nhân trước tập thể 

lớp (trong tranh 

luận) 

0 0 37 18,5 49 24,5 85 42,5 29 14,5 
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Học sinh được đánh giá ở mức tương đối thường xuyên đến rất thường 

xuyên có những biểu hiện: Tích cực tham gia vào hoạt động học trên lớp 

(thường xuyên: 53%), Thực hiện tốt các yêu cầu từ bài học (thường xuyên: 

50,5), Phối hợp hoạt động nhóm và cá nhân hiệu quả (thường xuyên: 

63,5%). GV cho rằng học sinh hiếm khi hoặc không bao giờ chủ động phản 

biện, đặt câu hỏi với giáo viên, bạn bè về nội dung bài học hoặc thể hiện ý 

kiến cá nhân trước tập thể lớp khi tranh luận, thuyết trình trước lớp. Điều 

này cũng dễ thấy bởi trong giáo án của giáo viên không thiết kế các bài tập 

để học sinh được tranh luận thuyết trình về một nội dung học tập nào đó 

trước lớp. Đó cũng là một nội dung mà chúng tôi quan tâm khi thiết kế các 

bài tập để dạy học đọc hiểu cho học sinh theo quan điểm giao tiếp. 

Từ cách dạy của thầy, cách học của trò, chúng tôi thấy, học sinh lớp 4, 

5 đều “tỏ ra” khá tích cực trong các hoạt động đọc hiểu trên lớp theo quy 

trình đọc hiểu và hệ thống bài tập có sãn trong sách giáo khoa. Tuy nhiên 

trong một tiết học chưa có nhiều học sinh được thể hiện bản thân thông qua 

việc trả lời các bài tập đọc hiểu (mỗi bài tập thường có 1 học sinh trả lời, 

trả lời sai, gọi học sinh khác trả lời hoặc bổ sung) hoạt động đọc hiểu diễn 

ra mang tính hình thức, chưa gắn liền với hoạt động thực tiễn cuộc sống 

của các em. Từ thực tiễn này, muốn dạy học đọc hiểu đạt kết quả tốt, cần 

quán triệt rõ quan điểm giao tiếp trong dạy học Tiếng Việt ở tiểu học đến 

từng bài dạy cụ thể. 
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2.3.4. Nhận định về những điều kiện ảnh hưởng 

Bảng 2.7. Những điều kiện ảnh hưởng đến dạy học đọc hiểu văn bản 

truyện theo quan điểm giao tiếp cho học sinh 

Các yếu tố 

Mức độ (%) 

Tác động 

rất nhiều 

Tác động 

nhiểu 
Ít tác động 

Không tác 

động  

SL % SL % SL % SL % 

8.1. Các yếu tố thuận lợi 

1. Sự quan tâm và chỉ 

đạo kịp thời của nhà 

trường đối với hoạt 

động dạy học trên lớp 

145 72,5 51 25,5 4 2,0 0 0 

2. CBQL, GV nhận 

thức đúng về mục đích, 

nội dung, phương pháp 

dạy học đọc hiểu theo 

quan điểm giao tiếp 

170 85,0 29 14,5 1 0,5 0 0 

3. Học sinh yêu thích 

và hứng thú đối với 

hoạt động đọc hiểu văn 

bản (nhất là văn bản 

truyện) 

77 38,5 113 56,5 10 5,0 0 0 

4. CSVC, PTDH hỗ trợ 

đổi mới PPDH môn 

Tiếng Việt được cung 

cấp đầy đủ 

85 42,5 76 38,0 39 19,5 0 0 

8.2. Các yếu tố khó khăn 

1. Giáo viên chưa ý thức 

đầy đủ về tổ chức dạy 

học đọc hiểu theo quan 

điểm giao tiếp 

175 87,5 25 12,5 0 0,0 0 0 

2. GV chưa nhận thức 

đúng mục đích của dạy 
195 97,5 5 2,5 0 0,0 0 0 
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học đọc hiểu theo quan 

điểm giao tiếp 

3. GV chưa được bồi 

dưỡng cập nhật chuyên 

môn thường xuyên  

177 88,5 23 11,5 0 0,0 0 0 

4. Học sinh thiếu hứng 

thú học tập phân môn 

Tập đọc 

75 37,5 117 58,5 3 1,5 0 0 

5. Chưa có nhiều các bài 

tập dạy đọc hiểu theo 

quan điểm giao tiếp  

145 72,5 51 25,5 4 2,0 0 0 

6. Thời gian dạy học đọc 

hiểu hạn chế 
120 60,0 75 37,5 5 2,5 0 0 

7. Tỉ lệ HS/ lớp cao khó 

gây khó khăn trong dạy 

học 

71 35,5 97 48,5 22 11,0 0 0 

8. Chương trình, tài liệu 

tham khảo không đầy đủ 
167 83,5 31 15,5 2 1,0 0 0 

9.Thiếu sự quan tâm, 

phối hợp từ phía phụ 

huynh 

78 39,0 122 61,0 10 5,0 0 0 

Yếu tố khác 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến dạy học đọc hiểu văn bản truyện theo 

quan điểm giao tiếp cho học sinh. Ở các yếu tố thuận lợi thì việc nhận thức 

đúng về mục đích, nội dung, phương pháp dạy học đọc hiểu được đánh giá ở 

mức độ có “tác động rất nhiều” là 85,0%, kế đến là sự quan tâm và chỉ đạo kịp 

thời của nhà trường đối với hoạt động dạy học đọc hiểu theo quan điểm giao 

tiếp được đánh giá có “tác động rất nhiều” là 72,5%. Điều này cho thấy nhận 

thức của CBQL, GV là rất quan trọng và tác động rất lớn đến việc tổ chức 

thực hiện và kết quả dạy học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp cho học sinh. 

Điều kiện về CSVC, TBDH hỗ trợ đổi mới PPDH môn Tiếng Việt được cung 
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cấp đầy đủ được đánh giá có “tác động rất nhiều” là 42,5% và “ít tác động” là 

19,5%, điều này cho thấy CSVC, PTDH là cần thiết trong đổi mới PPDH. Tuy 

nhiên để dạy học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếpthì điều kiện này là ít có 

tác động, chứng tỏ rằng việc dạy học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếpkhông 

cần đòi hỏi trang bị quá nhiều về CSVC và PTDH , GV có thể giảm chi phí và 

ít vất vả hơn mà vẫn có thể dạy học đọc hiểu cho HS đạt hiệu quả. 

Đối với các yếu tố khó khăn thì việc GV chưa nhận thức đúng tầm quan 

trọng của việc dạy học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp được đánh giá là có 

“tác động rất nhiều” ở mức rất cao (97,5%), chứng tỏ đây là yếu tố quan trọng 

vì từ đó sẽ kéo theo rất nhiều các yếu tố khác ảnh hưởng trực tiếp đến dạy học 

đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp.Dạy học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp 

chưa được chú trọng đúng mức và GV chưa được bồi dưỡng đầy đủ về dạy 

học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp cũng được đánh giá là có “tác động rất 

nhiều” với tỉ lệ cao là 87,5% và 88,5%. Chương trình, tài liệu tham khảo và 

các bài tập dạy học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp phù hợp với nội dung 

dạy học đọc hiểu cũng được đánh giá có “tác động rất nhiều” là khá cao 

83,5% và 72,5%. Thời gian dạy học đọc hiểu theo chương trình còn hạn chế 

cũng có tác động rất lớn đến việc dạy học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp 

cho HS (60,0%),...Những vấn đề này có thể được khắc phục nếu chúng ta 

hướng dẫn cho giáo viên biết thiết kế bài dạy học đọc hiểu theo quan điểm 

giao tiếp và xây dựng được hệ thống bài tập minh họa dạy học đọc hiểu theo 

quan điểm giao tiếptrong những môn học chiếm ưu thế như một tài liệu tham 

khảo cho giáo viên thì chất lượng dạy học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếpsẽ 

được nâng cao hơn nữa. 

2.4. Đánh giá chung về thực trạng 

2.4.1. Những thành tựu về dạy học đọc hiểu văn bản truyện theo quan điểm 

giao tiếp 

Như đã trình bày ở trên, Chương trình SGK Tiếng Việt hiện hành được xây 

dựng theo quan điểm giao tiếp. Bản chất của quan điểm giao tiếp là tạo ra môi 
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trường giao tiếp cho học sinh thực hành giao tiếp, vì mục đích giao tiếp. Trong quá 

trình học Tiếng Việt học sinh sẽ hình thành kĩ năng đọc hiểu và kĩ năng giao tiếp. 

Các phương pháp dạy học hiện đại, đều hướng đến việc tổ chức cho học 

sinh là người chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động, tạo điều kiện cho 

học sinh thể hiện bản thân. Có thể kể đến một số phương pháp dạy học hiện 

đại trong dạy học đọc hiểu như: Nêu và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, 

thuyết trình tranh luận, vấn – đáp,… 

Các hình thức tổ chức dạy học cũng đa dạng và phong phú: thảo luận 

nhóm, đóng vai, trò chơi, thuyết trình, phỏng vấn,… đan xen giữa hoạt động 

cá nhân và hoạt động nhóm, tăng hứng thú học tập của học sinh. 

Đã xây dựng được quy trình dạy Tập đọc gồm 5 bước (Giới thiệu bài, 

luyện đọc, tìm hiểu bài, luyện đọc lại, củng cố, dặn dò) giúp cho giáo viên dễ 

dàng trong việc tổ chức hoạt động dạy học đọc hiểu cho học sinh. 

Các bài tập đọc hiểu được xây dựng phù hợp với nội dung, yêu cầu của 

từng văn bản, giúp học sinh hiểu nội dung bài học, bước đầu hình thành các kĩ 

năng đọc hiểu. 

2.4.2. Những hạn chế và thách thức 

Giáo  viên chưa đầu tư nhiều cho thiết kế giáo án để tăng cường các hoạt 

động giao tiếp trong quá trình đọc hiểu, chưa đặt ra các tình huống giao tiếp 

và liên hệ các bài học giao tiếp cho học sinh. Các phương pháp, hình thức tổ 

chức dạy học còn thiếu linh hoạt, chủ yếu là các phương pháp, hình thức tổ 

chức dạy học truyền thống dễ gây nhàm chán cho học sinh. 

Quy trình dạy học cần có sự điều chỉnh để tăng cường  hoạt động giao 

tiếp, tiếp nhận văn bản, tăng cường sự tương tác giữa giáo viên và học sinh, 

học sinh với học sinh để tiết học sôi nổi, hứng thú và hiệu quả. 

 Các bài tập đọc hiểu còn tập trung vào khai thác nội dung kiến thức, 

chưa quan tâm nhiều đến liên hệ và vận dụng thực tiễn của học sinh. Cách đặt 

câu hỏi ở nhiều bài tập còn chưa hợp lí, chưa đặt học sinh vào đúng vị trí là 

chủ thể của hoạt động tiếp nhận. 
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Kết luận chương 2 

  

1. Từ mục tiêu chương trình, sách giáo khoa, quy trình dạy học và bài 

tập đọc hiểu cho thấy việc dạy học theo quan điểm giao tiếp đã được triển 

khai có hiệu quả ở trường tiểu học. Tuy nhiên, vẫn cần có những điều chỉnh 

nhỏ ở quy trình để tăng thời gian cho hoạt động đọc hiểu và tăng hứng thú 

học tập giao tiếp của học sinh trong quá trình đọc hiểu; bài tập đọc hiểu cần 

bổ sung các bài tập liên hệ thực tiễn, các bài tập hướng dẫn đọc hiểu văn 

bản mới, đồng thời điều chỉnh cách đặt câu hỏi để đặt học sinh vào đúng 

vài trò của chủ thể tiếp nhận. 

2. Khảo sát thực trạng dạy học đọc hiểu văn bản truyện theo quan 

điểm giao tiếp ở một số trường tiểu học thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cho 

thấy, từ nhận thức đến thực tiễn dạy học trên lớp của GV, khả năng giao 

tiếp của HS đã được khai thác. Dạy học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp 

đã được nhận thức đúng và được hiện thực hóa trong từng bài học văn bản 

truyện nhưng hiệu quả chưa cao, còn nhiều việc phải làm. Kết quả khảo sát 

thực trạng dạy học trong nhà trường tiểu học đã thể hiện rõ hạn chế này. 

Dạy học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp sẽ phải tổ chức cho HS thực 

hành giao tiếp sư phạm, giao tiếp văn học để đọc hiểu hiệu quả. Điều này 

phải được thể hiện rõ ràng trong sự chỉ đạo từ khâu thiết kế nội dung bài 

học, để giáo viên hiểu rõ nhiệm vụ dạy – học trong từng bài học cụ thể.  

3. Từ thực trạng dạy học đọc hiểu văn bản truyện theo quan điểm giao 

tiếp ở trường tiểu học, cần tìm ra cách khắc phục những khó khăn, những 

tồn tại trong dạy học đọc hiểu để vừa nâng cao chất lượng dạy học đọc hiểu 

vừa góp phần phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh. Điều này được tiếp 

tục nghiên cứu và trình bày ở chương 3. 
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CHƯƠNG 3. BIỆN PHÁP DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TRUYỆN 

CHO HỌC SINH LỚP 4,5  THEO QUAN ĐIỂM  GIAO TIẾP  

 

3.1. Xây dựng kĩ thuật thiết kế và tiến hành bài dạy đọc hiểu văn bản 

truyện theo quan điểm giao tiếp 

3.1.1. Nguyên tắc thiết kế bài dạy đọc hiểu văn bản truyện theo quan điểm 

giao tiếp 

Thiết kế và tổ chức thi công theo thiết kế bài dạy học đọc hiểu văn bản 

truyện theo quan điểm giao tiếp cần đảm bảo theo các nguyên tắc sau: 

 3.1.1.1  Bảo đảm tính mục đích 

Bài dạy đọc hiểu văn bản truyện phải đảm bảo dạy học theo mục đích, 

yêu cầu của từng tiết học, theo chuẩn kiến thức KN môn học nhằm nâng cao 

chất lượng đọc hiểu phân môn Tập đọc. 

3.1.1.2. Bảo đảm tính vừa sức 

Các hoạt động dạy học được tổ chức phù hợp với mục tiêu cần đạt, với 

nội dung dạy học, trình độ, đặc điểm lứa tuổi và kinh nghiệm của HS, nếu 

quá đơn giản hoặc quá phức tạp đều không mang lại hiệu quả giáo dục.  

3.1.1.3. Bảo đảm tính trải nghiệm và thực hành 

Nhiệm vụ đọc hiểu cần có sự tham gia tích cực của từng cá nhân HS 

theo quy trình đã định. Học sinh chủ động trong giao tiếp với GV và với các 

HS khác để trao đổi, thảo luận, tương tác trong thực hiện nhiệm vụ. Học sinh 

tích cực phản hồi, bày tỏ quan điểm, chính kiến cá nhân về nội dung bài học, 

thông qua các bài tập đọc hiểu, liên hệ bản thân và vận dụng các bài học về  

đọc hiểu, về giao tiếp vào trong thực tiễn cuộc sống. 

3.1.1.4. Bảo đảm tính hiệu quả 

Tổ chức dạy học đọc hiểu cho học sinh theo quan điểm giao tiếp thì việc 

lĩnh hội kiến thức phải đạt kết quả tốt hơn, mối quan hệ, tương tác giữa GV – 

HS, HS - HS ngày càng tích cực hơn, hợp tác  trong học tập được cải thiện và 

trở thành nhu cầu của cá nhân mỗi HS. 
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3.1.2. Xác định quy trình thiết kế bài dạy đọc hiểu văn bản truyện theo 

quan điểm giao tiếp 

Quy trình thiết kế bài dạy đọc hiểu  theo quan điểm giao tiếp, chúng tôi 

xây dựng thành các bước cơ bản sau: 

Buớc 1: Phân tích nội dung đọc hiểu trong văn bản (Tiếp cận văn bản, 

nghiên cứu SGK và các tài liệu liên quan.) 

Bước 2: Xác định mục tiêu của bài học bao gồm: 

-  Kiến thức 

-  Kĩ năng 

-  Thái độ 

Bước 3: Thiết kế phương pháp, phương tiện, học liệu. 

Bước 4 : Thiết kế môi trường học tập khuyến khích nhu cầu giao tiếp và 

thể hiện tính chủ động giao tiếp của học sinh. 

Bước 5: Thiết kế hoạt động của học sinh. 

Bước 6: Xây dựng, thiết kế nội dung của bài học đọc hiểu. Căn cứ vào 

mục tiêu, thời gian (40 phút), đặc điểm tâm sinh lí của học sinh và yếu tố 

vùng miền để thiết kế nội dung dạy học phù hợp, hiệu quả. 

Dưới đây là một số thông tin bổ sung về các bước được trình bày ở trên. 

(1) Phân tích nội dung dạy học đọc hiểu (Tiếp cận văn bản, nghiên cứu 

SGK và các tài liệu tham khảo) 

Hỗ trợ cho việc thiết kế bài dạy đọc hiểu cho học sinh đã có tài liệu 

hướng dẫn (Sách giáo viên, sách thiết kế). Các tài liệu này đã cung cấp các 

mẫu thiết kế có sẵn theo một chuẩn chung để giáo viên dễ dàng tham khảo. 

Cũng chính vì thế, giáo viên thường “coi nhẹ” việc thiết kế giáo án, đặc biệt bỏ 

qua các bước phân tích nội dung dạy học (văn bản) và không quan tâm đến các 

nội dung tích hợp dạy học trong môn học. Thiết kế bài dạy đọc hiểu theo quan 

điểm giao tiếp cần quan tâm đến việc phát triển KN đọc hiểu và KNGT. Vì 

thế, ở bước này giáo viên cần đọc văn bản để xác định các mục tiêu về đọc, 

đọc hiểu và các kĩ năng thái độ có thể giáo dục trong từng bài học cụ thể.  

(2) Thiết kế mục tiêu bài học 



86 
 

Để xác định được mục tiêu  bài học  GV cần cần căn cứ vào chuẩn kiến 

thức, kĩ năng, thái độ theo quy định của Bộ Giáo dục bản hành. Xác định 

mục tiêu bài học là một khâu quan trọng nhất trong thiết kế giáo án. Mục tiêu 

bài học là cái đích mà giáo viên và học sinh cần hướng tới và đạt được. Nó 

chi phối toàn bộ quá trình dạy học trên lớp của giáo viên và học sinh. 

* Các bước để thiết kế mục tiêu: 

- Đọc văn bản, phân tích nội dung văn bản, đọc chuẩn kiến thức kĩ năng. 

- Xác định các kiến thức, kĩ năng , thái độ cần đạt được qua bài học. Xác 

định các kĩ năng giao tiếp có thể tích hợp giáo dục cho học sinh. 

- Thể hiện các mục tiêu trong thiết kế thành ba phần: 

+ Kiến thức: Những yêu cầu về đọc thành tiếng và đọc hiểu 

+ Kĩ năng: Những  yêu cầu về kĩ năng cụ thể cần đạt được, trong đó có 

các kĩ năng đọc hiểu, KN giao tiếp cần giáo dục. 

+ Thái độ: Những yêu cầu về thái độ, tinh thần học tập và rèn luyện sau 

khi đọc hiểu văn bản. 

* Ví dụ: Thiết kế mục tiêu bài Nỗi dằn vặt của An - đrây - ca (TV4, tập 1) 

- Đọc văn bản, phân tích nội dung dạy học: Nội dung văn bản kể về nỗi 

dằn vặt của cậu bé An - đrây - ca vì mải chơi nên đã quên lời mẹ dặn. 

- Xác định các mục tiêu cần đạt được: Ngoài các mục tiêu về kiến thức 

(đọc thành tiếng, đọc hiểu), thái độ, văn bản này có thể giáo dục các kĩ 

năng giao tiếp: KN bày tỏ quan điểm, chính kiến , lập trường trong GT; KN 

bày tỏ thái độ. 

- Thể hiện các mục tiêu trong thiết kế của bài: 

1. Kiến  thức 

a/ Đọc thành tiếng 

- Đọc đúng các tiếng, từ khó hoặc dễ lẫn: An - đrây - ca, hốt hoảng, nấc 

lên, nức nở. 

- Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ đúng theo các dấu câu, giữa các cụm 

từ, nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả, gợi cảm. 

- Đọc diễn cảm toàn bài, thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung, nhân vật. 
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b/ Đọc – hiểu 

- Hiểu các từ ngữ khó 

- Hiểu nội dung bài: Nỗi dằn vặt của An - đrây - ca thể hiện phẩm chất 

đáng quý, tình cảm yêu thương trách nhiệm với người thân, lòng trung thực, 

sự nghiêm khắc với lỗi lầm của bản thân. 

2. Kĩ năng 

Biết đọc hiểu một văn bản truyện. Qua bài học, học sinh biết cách thể 

hiện thái độ đối với việc làm của An - đrây - ca, đồng thời biết bày tỏ quan 

điểm của bản thân trước câu chuyện và trước nỗi dằn vặt của An - đrây - ca. 

3. Thái độ 

 Học tập An - đrây - ca, khi có lỗi phải biết nhận lỗi. 

(3) Thiết kế phương pháp, phương tiện, học liệu 

Để đạt được mục tiêu đọc hiểu và giáo dục kĩ năng giao tiếp cụ thể, 

mỗi bài học giáo viên phải thiết kế phương pháp, phương tiện và các học 

liệu (đồ dùng dạy học) thích hợp với  nội dung học tập và hoạt động của 

thầy – trò, kích thích được học sinh chủ động, tích cực tìm hiểu bài và giao 

tiếp trong bài học. 

Các phương pháp dạy học cần được lựa chọn phù hợp với mục tiêu dạy học 

và phù hợp với đối tượng dạy học là học sinh (trình độ, phong cách học tập, đặc 

điểm tâm lí, đặc điểm vùng miền,..) Chẳng hạn, trong hoạt động đọc hiểu văn 

bản, giáo viên phải sử dụng phối hợp nhiều phương pháp như: Phương pháp nêu 

và giải quyết vấn đề, phương pháp tổ chức nhóm, phương pháp sắm vai,…để 

giúp học sinh hiểu bài và giao tiếp với văn bản. 

Các phương tiện, học liệu (đồ dùng dạy học) phải phù hợp với nội dung 

dạy học, phù hợp với yêu cầu tổ chức dạy học, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho 

quá trình tổ chức dạy học trên lớp. Thông thường các giờ dạy học đọc hiểu, 

giáo viên thường  sử dụng tranh minh họa trong SGK (phóng to trên giấy, 

hoặc trình chiếu) để giới thiệu bài; Dùng bảng phụ, giấy khổ to để ghi các từ 

khó, câu khó, các câu các đoạn cần luyện đọc, phiếu giao nhiệm vụ cho cá 

nhân, hoặc nhóm,… Bên cạnh đó có những bài học giáo viên cần bổ sung 
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thêm các phương tiện dạy học để hỗ trợ quá trình dạy học như: Phim, video, 

các băng hình có thuyết minh,…Chẳng hạn như bài Dế mèn phiêu lưu kí đã có 

phim hoạt hình, GV có thể cho học sinh xem một đoạn ngắn để giới thiệu bài 

hoặc cho học sinh xem vào tiết học ôn buổi chiều; dạy bài Bài thơ về tiểu đội 

xe không kính có thể cho học sinh xem băng hình về chiến tranh, những đoàn 

xe tải đạn ra chiến trường,…Tùy vào từng bài dạy mà giáo viên lựa chọn và 

thiết kế phương tiện dạy học cho phù hợp. 

(3) Thiết kế môi trường học tập khuyến khích nhu cầu học tập, giao tiếp 

và thể hiện tính chủ động trong học tập và giao tiếp của học sinh 

Môi trường học tập tốt giúp cho HS có tâm lí thoải mái, tâm thế luôn sẵn 

sàng và tích cực hợp tác khi tham gia học tập, giao tiếp. Khuyến khích HS tự 

giác thực hiện một cách thường xuyên các hoạt động đọc hiểu. Do vậy mỗi 

tiết học, GV cần chú ý: 

+ Xây dựng môi trường tâm lí tốt giữa GV - HS, HS - HS và môi trường 

vật chất phù hợp, an toàn. 

+ Kết hợp sử dụng các kĩ thuật dạy học tích cực để khuyến khích HS 

cùng tham gia giao tiếp trong dạy học đọc hiểu những bài học cụ thể. 

* Giữa GV và HS: 

- GV thực hiện các công việc cụ thể sau: 

Luôn động viên khích lệ, khuyến khích, tạo điều kiện và cơ hội cho HS 

chia sẻ những hiểu biết với nhau trong học tập. 

Tôn trọng ý kiến và các quyết định về cách thức hoạt động của nhóm và 

cá nhân trong lớp. 

Bao quát theo dõi, động viên, hướng dẫn các em thực hiện nhiệm vụ và 

giúp đỡ kịp thời. 

Tạo điều kiện để HS phản hồi tích cực trong quá trình thực hiện đọc 

hiểu trong lớp học, khen ngợi khi các em có tiến bộ dù rất nhỏ. 

Lắng nghe ý kiến của HS, không dùng lời lẽ hoặc thái độ chê bai, trách phạt. 

Đảm bảo sự công bằng, khách quan trong đánh giá và khích lệ, khen thưởng. 

HS chủ động và tích cực chia sẻ ý kiến, đối thoại dân chủ cùng nhau làm 
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rõ vấn đề hoặc thống nhất cách thực hiện nhiệm vụ tốt nhất. Phản hồi ý kiến với 

GV để được hướng dẫn hoặc trợ giúp kịp thời, điều chỉnh hành vi khi được GV 

góp ý. Luôn nỗ lực thực hiện hoàn thành nhiệm vụ cá nhân và của nhóm. 

* Giữa HS - HS: HS thực hiện theo những gợi ý, hướng dẫn của GV 

Thể hiện thái độ hợp tác tích cực, chủ động trong việc thực hiện nội 

dung bài học. Tích cực thực hiện nhiệm vụ được phân công. 

Có tinh thần làm việc nhóm, hợp tác trong nhóm.  Khích lệ và cổ vũ 

bạn trong nhóm một cách đúng lúc. Không làm thay hoặc đùn đẩy cho bạn 

khác. Thể hiện sự khiêm tốn và tôn trọng ý kiến bạn khác. Thể hiện được ý 

kiến cá nhân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của thầy của bạn. 

+ Xây dựng môi trường vật chất phù hợp và an toàn 

GV cần chủ động chuẩn bị những phương tiện dạy học phù hợp cho từng 

bài dạy cụ thể để thuận lợi cho việc tổ chức dạy học. 

+ Kết hợp sử dụng các kĩ thuật dạy học tích cực. Sử dụng kết hợp các kĩ 

thuật dạy học tích cực để khuyến khích tính tích cực của HS, khắc phục một 

số điểm yếu như một số em trong nhóm không có việc để làm, không tích cực 

suy nghĩ hoặc trông chờ kết quả của bạn khác. 

(4) Thiết kế hoạt động của học sinh  

Hoạt động của học sinh là do giáo viên thiết kế, tổ chức, điều khiển. Hoạt 

động giao tiếp của học sinh không tách rời hoạt động đọc hiểu trong văn bản, 

gồm hoạt động giao tiếp sư phạm và hoạt động giao tiếp văn học. Trong dạy học 

nội dung đọc hiểu, hoạt động chủ đạo của học sinh là tìm hiểu bài. Từ nhiệm vụ 

chính đó học sinh phải thực hiện các hoạt động cụ thể theo tổ chức của GV. 

* Theo hình thức tổ chức dạy học, hoạt động của học sinh (hoạt động 

giao tiếp sư phạm) gồm các hoạt động chính sau đây:  

- Đọc văn bản 

- Xác định nhiệm vụ (nghe giáo viên giao nhiệm vụ, hiểu yêu cầu của 

nhiệm vụ) 

- Thực hiện nhiệm vụ (học sinh thực hiện các hành động: đọc, trả lời câu 

hỏi, thảo luận nhóm, viết đoạn văn, tóm tắt câu chuyện, lập dàn ý, đóng vai,…) 
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- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ (Trình bày kết quả trước lớp theo 

cá nhân, đại diện nhóm trình bày, cả nhóm trình bày (đóng vai),…) 

- Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ ( Nhận xét kết quả của bạn, nhóm 

bạn, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của bản thân và của nhóm,..) 

* Theo nhiệm vụ đọc hiểu nội dung văn bản, hoạt động của học sinh 

(chính là hoạt động giao tiếp với văn bản) gồm những hoạt động chính sau: 

- Hoạt động tìm hiểu nội dung văn bản: Bao gồm các hành động nhận 

diện các từ khó, các từ mới, từ có giá trị nghệ thuật trong văn bản, giải nghĩa 

chúng. Xác định hoàn cảnh giao tiếp, các nhân vật giao tiếp, phương tiện giao 

tiếp, mục đích giao tiếp và nội dung giao tiếp trong văn bản.Hiểu chi tiết, ý 

chính, chủ đề, kết nối chi tiết, đưa ra nhận định quan hệ giữa các nhân vật. 

Hoạt động này được thực hiện từ khâu giới thiệu bài (nhận diện tên bài 

đọc, quan sát hình ảnh bài đọc, hiểu một phần nội dung bài đọc, nghe nhiệm 

vụ, xác định nhiệm vụ); phát hiện từ khó, từ mới, từ quan trọng qua luyện đọc 

và giải nghĩa từ. Từ đó trả lời được các câu hỏi : truyện có bao nhiêu nhân 

vật? Gồm những nhân vật nào? Mối quan hệ giữa các nhân vật ? Câu chuyện 

kể về điều gì? Diễn biến câu chuyện?... 

- Hoạt động tìm hiểu phương thức biểu đạt (ngôn từ, hình ảnh): Đối với 

văn bản truyện cần tìm hiểu về nhân vật (ngoại hình, lời nói, ý nghĩ, hành 

động); Tìm hiểu bố cục, kết cấu, ngôi kể trong truyện; Tìm hiểu các tình tiết 

chính làm nên cốt truyện,.. để hiểu nội dung diễn biến câu chuyện và tư tưởng 

tình cảm của tác giả. Xác định bài học, lời khuyên, lời nhắn gửi từ người kể 

chuyện đến người đọc. 

      - Hoạt động đánh giá và phản hồi: Bao gồm các hành động bày tỏ ý kiến 

cá nhân của mỗi HS, nhận xét đánh giá về nhân vật, về những bài học, lời 

khuyên, về diễn biến của câu chuyện, liên hệ thực tiễn cuộc sống, liên hệ bản 

thân, đưa ra các phản hồi của người đọc bằng các hình thức viết thư, vẽ 

tranh, đóng vai,.... Hoạt động này được tổ chức trong suốt quá trình đọc 

hiểu, nhất là bước luyện đọc lại và củng cố dặn dò trong Quy trình dạy học 

Tập đọc lớp 4,5. 
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        - Hoạt động vận dụng. Vận dụng cách giải quyết tình huống  trong câu 

chuyện, vận dụng những bài học, lời khuyên từ câu chuyện để giải quyết vấn 

để đặt ra từ cuộc sống của HS. Khái quát cách thức đọc hiểu văn bản truyện 

thành bài học để tự đọc hiểu một văn bản truyện ngoài SGK 

Dưới đây chúng tôi thiết kế nhiệm vụ đọc hiểu của học sinh để đọc hiểu 

(giao tiếp) với văn bản truyện làm ví dụ. 

Tìm hiểu bài:  Cái gì quý nhất(TV5, tập 1) 

Nhiệm vụ của em 

 

Hoạt động 1 : Nghe, xác định nhiệm vụ 

Hoạt động 2 : Đọc – nghe đọc văn bản, thực hiện nhiệm vụ 

- Gạch chân các từ quan trọng, từ mới, từ em khó hiểu, các câu khó (ghi chú 

bên lề) 

- Chia đoạn 

- Giải nghĩa từ khó, từ mới, câu khó (tra từ điển, đọc chú giải) 

Hoạt động 3 : Đọc thầm trả lời các câu hỏi sau : 

1.Thảo luận nhóm, hoàn thành phiếu học tập: 

Nhân vật Quan niệm về cái gì quý nhất  Lí lẽ bảo vệ 

   

   

   

   
 

2. Qua cách các bạn tranh luận, em có nhận xét gì về tính cách của từng bạn? 

3. Em có đồng tình với quan điểm và lập luận của thầy giáo không? Nếu 

không em hãy phát biểu quan điểm và lập luận của mình? 

4. Em học được điều gì từ thái độ trong tranh luận của các bạn và thầy giáo? 

5. Qua câu chuyện này, em thấy điều gì là quý nhất? 

* Hoạt động 4: Em hãy cũng các bạn đọc phân vai để diễn tả lại  nội 

dung tranh luận trong câu chuyện.  
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* Nhiệm vụ ngoài tiết học 

- Theo em cái gì là quý nhất. Hãy tìm thêm lí lẽ để phủ định ý kiến của thầy 

giáo và chứng minh ý kiến của mình là đúng (viết một đoạn văn ngắn 

khoảng 10 câu). 

(5) Thiết kế nội dung dạy học 

Nội dung dạy học là đối tượng của các hoạt động học của học sinh. Như 

đã trình bày ở trên, nội dung đọc hiểu tập trung ở bước tìm hiểu bài. Đó là 

việc tổ chức cho học sinh trả lời các câu hỏi tìm hiểu bài ở cuối văn bản. Các 

câu hỏi có sẵn đó tập trung vào hướng dẫn HS đọc hiểu nội dung văn bản. 

Chúng tôi đề xuất xây dựng thêm các bài tập đọc hiểu theo quan điểm giao 

tiếp để HS đạt mục tiêu đọc hiểu và thực hành  GT. Cách làm mà chúng tôi sử 

dụng là thiết kế lại một số  bài tập đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp (theo thể 

loại văn bản truyện) phù hợp với đặc điểm nhận thức của HS. Các bước để tổ 

chức nội dung đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp: 

- Đọc các yêu cầu của bài tập đọc hiểu. 

- Điều chỉnh các bài tập đọc hiểu sao cho thỏa mãn mục tiêu kiến thức, kĩ 

năng, thái độ. 

- Lựa chọn các hình thức dạy học và các kĩ thuật dạy học để tổ chức đọc 

hiểu cho phù hợp với mục tiêu dạy học. 

- Hiện thực hóa nội dung đã thiết kế trong giáo án. 

Ví dụ: Thiết kế các bài tập đọc hiểu cho bài tập đọc Một vụ đắm tàu 

(TV5, tập 2) 

1. Nếu được chon người đóng vai Giu – li – ét – ta và Ma – ri - ô em sẽ 

chọn người như thế nào? Vì sao? 

2. Chuyện gì đã xảy ra với hai bạn nhỏ? Trước tình huống gặp phải, Ma 

– ri – ô và Giu – li – ét – ta đã xử lí thế nào? 

3. Nếu em là Giu – li – ét – ta và Ma – ri – ô, em sẽ làm thế nào trước 

tình huống đó. 

4. Em thích nhân vật nào? Vì sao em thích? 
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5. Em hãy viết một bức thứ ngắn khoảng 10 dòng để bày tỏ tình cảm với 

hai nhân vật Giu – li – ét – ta và Ma – ri – ô và thể hiện mong muốn của em 

về cái kết câu chuyện. 

Từ hoạt động trả lời các câu hỏi này, học sinh không chỉ được cung cấp 

kiến thức về nội dung bài đọc hiểu: Câu chuyện ca ngợi tình bạn giữa Giu - li 

- ét - ta và Ma - ri - ô đó là một tình bạn đẹp và cao thượng, sẵn sàng hi sinh vì 

nhau. Qua câu chuyện học sinh còn được rèn kĩ năng xử lí tình huống, bày tỏ 

thái độ về các nhân vật và câu chuyện. 

3.1.3. Xây dựng và thực hiện quy trình dạy Tập đọc ở lớp 4, 5 theo quan 

điểm giao tiếp 

Chúng tôi sử dụng quy trình dạy học Tập đọc cho học sinh lớp 4,5 trong 

chương trình hiện hành có điều chỉnh để tăng cường các hoạt động giao tiếp 

sư phạm và giao tiếp văn học, để học sinh được thể hiện bản thân theo quan 

điểm giao tiếp. Trong đó có những điều chỉnh, thay đổi thứ tự thực hiện một 

số hoạt động trong từng bước của quy trình dạy Tập đọc hiện hành, song vẫn 

đảm bảo mục tiêu là dạy đọc hiểu và thực hành các KN đọc hiểu và GT cho 

học sinh. Mặc dù hoạt động đọc hiểu tập trung ở bước tìm hiểu bài trong quy 

trình dạy đọc lớp 4, 5, song việc đọc bất cứ văn bản nào cũng luôn gắn liền 

với việc hiểu văn bản đó. Vì thế, việc dạy đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp 

phải được thực hiện đồng bộ từ khâu giới thiệu bài đến củng cố dặn dò mới 

mang lại hiệu quả cao. 

3.1.3.1. Bước 1: Giới thiệu bài 

Đây là bước đầu tiên của dạy bài mới. Ở bước này giáo viên cần tổ chức 

cho học sinh bộc lộ những hiểu biết của bản thân về vấn đề mà nội dung bài học 

đề cập, giúp học sinh phát huy được những hiểu biết đã có của mình. Trong 

bước này, giáo viên có thể gợi ý để mỗi HS nói ra những hiểu biết đó. Ví dụ 

trước khi tập đọc bài “Ga - vơ - rôt ngoài chiến lũy”, thầy cô giáo có thể cho 

HS nói ra những tấm gương anh hùng của tuổi trẻ Việt Nam trong cuộc chiến 

giữ nước mà các em biết. Các em sẽ kể về Thánh Gióng, Kim Đồng, Lê Văn 

Tám, các bạn trong “Tuổi thơ dữ dội” (Phùng Quán). Việc làm này có ý nghĩa 
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lớn trong việc tạo tâm thế cho HS vào bài học một cách chủ động và hứng thú. 

Trên cơ sở đó giáo viên giới thiệu bài mới  (nêu và giải thích nhiệm vụ học tập) 

cho học sinh. Nhiệm vụ học tập có thể diễn đạt thành một câu, một đoạn nêu 

mệnh lệnh, yêu cầu; một bài tập cụ thể, một đoạn giới thiệu bài, nêu mục đích, 

nhiệm vụ,… 

Trong  dạy học tập đọc hiện hành, quy trình dạy học bắt đầu từ bước giới 

thiệu bài mới. Đa phần giáo viên tiểu học thực hiện khá tốt bước giới thiệu 

bài. Thông thường giáo viên sử dụng cách giới thiệu bài trực tiếp bằng một 

vài câu ngắn gọn về tên bài mới, mục đích, yêu cầu của bài, hoặc kết hợp với 

tranh minh họa để giới thiệu về một phần nội dung bài học, cũng có thể xem 

băng hình tư liệu về một phần nội dung bài học. Tuy nhiên giáo viên chưa 

khơi gọi được vốn hiểu biết của học sinh trước khi bước vào bài mới. 

 Khi thiết kế bước giới thiệu bài, giáo viên cần lưu ý một số điểm: 

- Khơi gợi những kiến thức đã có của học sinh về vấn đề sáp đọc trong 

văn bản. 

- Nêu được mục tiêu của bài học bao gồm mục tiêu về kiến thức, kĩ năng 

và thái độ. 

- Giới thiệu bài cần rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu tạo hứng thú  cho học sinh 

đọc hiểu và giao tiếp trong đọc hiểu. 

3.1.3.2. Bước 2: Luyện đọc và giải nghĩa từ 

a. Luyện nghe – đọc 

Đọc và nghe là hai quá trình diễn ra liên tục trong quá trình dạy học của 

GV và HS. Hoạt động đọc và nghe luôn gắn liền với quá trình tiếp nhận thông 

tin trong giao tiếp. Do vậy chúng tôi hiểu rằng: Trong quá trình đọc và nghe, 

học sinh cần được đọc và nghe có chủ đích, bằng cách cho học sinh tiếp cận 

với các câu hỏi đọc hiểu ngay trước khi học sinh nghe cô giáo đọc và đọc 

thầm lần đầu tiên. 

- HS đọc thầm câu hỏi tìm hiểu bài để nắm được nhiệm vụ “hiểu” của 

bài học 
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- GV đọc mẫu, học sinh đọc thầm, gạch chân vào những từ khó, từ mới, 

từ quan trọng. 

- Luyện đọc (đọc to, nối tiếp theo cá nhân; đọc nhỏ theo nhóm), luyện 

phát âm (nếu có học sinh phát âm chưa chuẩn) 

- Nghe bạn đọc, cô đọc toàn bài (lần 2) để phân biệt giọng đọc trong bài, giải 

nghĩa được các từ khó, từ mới trong bài  để tạo tiền đề đọc hiểu toàn văn bản.   

b. Giải nghĩa từ khó, từ mới 

- Xem chú thích giải nghĩa từ khó, từ mới. Tra từ điển giải nghĩa thêm 

một số từ khó do đặc trưng vùng miền. 

3.1.3.3. Bước 3: Tìm hiểu bài 

Ở bước này, giáo viên cần tổ chức cho học sinh đọc thầm từng đoạn của 

văn bản, trả lời các bài tập được xây dựng theo hướng tăng cường hoạt động 

giao tiếp mà giáo viên đã chuẩn bị (có thể làm việc cá nhân, nhóm, cả lớp). 

muốn hoạt động này có hiệu quả, GV cần chú ý những điểm sau: 

- Tạo ra nhu cầu đọc hiểu cho học sinh: Bài tập phải rõ ràng, đặt học sinh vào 

trong các tình huống giao tiếp để học sinh thấy mình trong đó, tham gia và chứng 

kiến (đọc, nghe) được toàn bộ sự việc trong văn bản và nói lại cho cô giáo và cả 

lớp những điều mình đã quan sát và chứng kiến. Đây là một nhiệm vụ khó đối với 

mỗi giáo viên, vì các bài tập có sẵn chưa hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu này. 

- Tạo ra không khí, hoàn cảnh giao tiếp thuận lợi cho học sinh: Có thể 

bằng giọng nói, ánh mắt, thái độ và cử chỉ khích lệ của giáo viên, tạo ra môi 

trường giao tiếp thân thiện, cởi mở để học sinh được bộc lộ quan điểm cá nhân 

một cách tự nhiên. 

- Tổ chức cho học sinh tìm ý để nói: 

Giáo viên cần giúp học sinh trả lời: 

 Bài tập yêu cầu gì, chúng ta phải làm gì? Muốn thực hiện được yêu cầu 

đó phải đọc đoạn nào, câu nào, ý nào, từ nào trong bài? Em hiểu về nội dung 

đó như thế nào, hãy nói ra suy nghĩ của mình? 

Để tổ chức dạy học đọc hiểu văn bản theo quan điểm giao tiếp chúng tôi 
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đã thiết kế lại các bài tập đọc hiểu ở mục 3.2. Các bài tập này vừa giúp học 

sinh thực hiện mục tiêu đọc hiểu văn bản, vừa tạo ra cơ hội giao tiếp với văn 

bản, thể hiện bản thân của học sinh. Các bài tập này sẽ được  sử dụng trong 

bước tìm hiểu bài để các em tìm hiểu về nhân vật, các sự việc, nghệ thuật, tư 

tưởng của tác giả và ý nghĩa của câu chuyện và sử dụng trong bước luyện đọc 

lại để các em phản hồi, ứng đáp trước những vấn đề đặt ra từ  câu chuyện.  

* Bài tập đọc hiểu khái quát văn bản  

Văn bản tập đọc ở tiểu học được biên soạn với mục đích để HS luyện 

đọc đúng, đọc hiểu, đọc diễn cảm nên HS không phải tìm hiểu những nhân tố 

giao tiếp ngoài văn bản như thông tin về tác giả, hoàn cảnh sáng tác. Đọc hiểu 

ở tiểu học chỉ khai thác các quan hệ giao tiếp trong văn bản, dựa vào người 

phát ngôn tức là dựa vào người kể chuyện để kết nối các thông tin trong quá 

trình đọc hiểu.  

Thầy cô giáo giúp HS tìm hiểu bố cục văn bản, giải nghĩa một số từ mới 

và trả lời câu hỏi: 

- Người nói trong văn bản là ai? Nói (kể) về việc gì? Việc đó diễn ra ở 

đâu, khi nào (bối cảnh của các sự việc)? Việc đó liên quan đến những ai? 

(nhân vật) Hãy kể diễn biến của sự việc cho đến kết thúc. (cốt truyện)  

* Bài tập đọc hiểu chi tiết văn bản  

- Tìm hiểu nhân vật và nhận xét, đánh giá nhân vật  

- Tìm hiểu các sự việc  

- Đánh giá từ ngữ, hình ảnh, chi tiết nghệ thuật, biện pháp nghệ thuật 

trong văn bản 

-  Xác định tình cảm, thái độ của nhà văn 

 -  Xác định bài học, lời khuyên từ văn bản 

3.1.3.4. Bước 4: Luyện đọc lại 

Giáo viên tổ chức cho học sinh: 

- Đọc diễn cảm, đọc phân vai 

* Phản hồi: Sử dụng kỹ thuật vẽ tranh, dàn dựng sân khấu, hóa trang cho 
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nhân vật để mỗi HS nói ra kết quả tiếp nhận từ trong trí tưởng tượng của các 

em. Sử dụng hình thức viết thư cho tác giả, cho nhân vật để HS nói cảm nghĩ 

về nội dung câu chuyện, về bài học, lời khuyên từ nhân vật. Sử dụng hình 

thức đóng vai để HS thể hiện đặc điểm, tính cách nhân vật, thông qua giọng 

nói, cử chỉ tay chân, vẻ mặt của nhân vật. 

* Đánh giá giá trị nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của câu chuyện bằng 

tình cảm thích không thích, bằng ấn tượng, bằng mong muốn của HS. Có thể 

dùng biện pháp giả định để HS nói ra mong muốn về nhân vật, về kết thúc câu 

chuyện, về một số chi tiết trong truyện. 

3.1.3.5. Bước 5: Củng cố, giao nhiệm vụ mới, vận dụng kết quả học tập vào 

thực tiễn đời sống.  

- Khái quát cách thức đọc hiểu một câu chuyện để HS thực hành, tự đọc 

hiểu một câu chuyện ngoài SGK.  

- Nêu hướng vận dụng bài học trong câu chuyện để HS biết cách giải 

quyết vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

- Đánh giá ngắn gọn về tiết học. Nhắc việc cho giờ tiếp theo. 

3.2. Xây dựng bài tập đọc hiểu văn bản truyện theo quan điểm giao tiếp  

3.2.1. Nguyên tắc xây dựng bài tập đọc hiểu văn bản truyện 

Các bài tập đọc hiểu được xây dựng theo nguyên tắc sau: 

- Bài tập tạo ra môi trường để học sinh giao tiếp và thực hành giao tiếp 

gắn với chủ thể của quá trình giao tiếp là học sinh. 

- Bài tập tạo cơ hội để học sinh bộc lộ bản thân, thể hiện quan điểm, 

chính kiến riêng của học sinh. 

- Bài tập tạo được các tình huống giao tiếp có vấn đề gắn với hoạt động 

giao tiếp trong thực tiễn cuộc sống và học tập của học sinh. 

- Bài tập phù hợp với đặc điểm tâm lý học sinh, vừa sức với trình độ đọc 

hiểu của học sinh tiểu học. 
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- Bài tập được thiết kế ở dạng tự luận với mục đích tạo ra môi trường học 

tập gắn hoạt động đọc hiểu với giao tiếp để học sinh được giao tiếp nhiều nhất 

và thể hiện bản thân tích cực nhất. 

- Bài tập được thiết kế theo nhiệm vụ học tập và giao tiếp trong quá trình 

đọc hiểu. Mỗi nhiệm vụ học tập đều xác định được sản phẩm trí tuệ HS sẽ làm 

ra để  HS có thể tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình. 
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3.2.2 Bài tập hướng dẫn học sinh đọc hiểu văn bản truyện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Mô hình đọc hiểu văn bản truyện 

Mô 

hình 

đọc 

hiểu 

văn 

bản 

truyện 

Bước 1: 

Đọc hiểu 

khái quát 

văn bản 

truyện 

Bước 2: 

Đọc hiểu 

chi tiết 

văn bản 

truyện 

 

Bước 3: 

Đọc hiểu 

sâu văn 

bản  

 

BT vận dụng kết quả đọc 

hiểu vào giải quyết các tình 

huống trong cuộc sốngcuộc 

sống 

BT đánh giá, phản hồi giá trị, 

ý nghĩa bài đọc 

 

BT xác định tình cảm, thái 

độ của nhà văn 

BT xác lập lại các nhân tố 

GT trong văn bản 

BT tiếp nhận bối cảnh của 

các sự việc trong văn bản 

BT tìm hiểu về sự việc 

BT tìm hiểu nhân vật 

 

Bước 4: 

Vận dụng 

 

BT đọc diễn cảm 

 

Bài tập đọc hiểu văn bản mới 

Bài tập nhận diện văn bản 
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Bước 1: Đọc hiểu khái quát văn bản truyện  

3.2.2.1. Bài tập nhận diện văn bản 

Ở dạng bài tập này, yêu cầu học sinh cần thực hiện các bài tập sau: 

Ghi nhớ tên văn bản; phân đoạn văn bản; đánh dấu từ ngữ mới, khó, từ ngữ 

nghệ thuật và giải nghĩa từ ngữ; nêu cảm nhận ban đầu sau khi đọc, nghe 

đọc văn bản truyện. HS có thể nói thích, không thích một câu chuyện bất kì 

song điều đó không quan trọng, quan trọng hơn là học sinh đã biết “sống” 

trong chính câu chuyện đó để quan sát, để lắng nghe, hiểu truyện và đánh 

giá được các sự việc diễn ra trong câu chuyện và rút ra được những bài học 

trong chính cuộc sống của các em.   

3.2.2.2. Bài tập xác lập lại các nhân tố giao tiếp trong văn bản 

Văn bản là sản phẩm của giao tiếp và thể hiện quá trình giao tiếp đang 

diễn ra. Nếu muốn học sinh tiếp nhận văn bản một cách tích cực cần cho học 

sinh xác lập lại các nhân tố GT trong văn bản, đó là nhân vật giao tiếp, hoàn 

cảnh giao tiếp, nội dung giao tiếp, trình tự giao tiếp, đích giao tiếp và phương 

thức giao tiếp. 

 Về nhân vật giao tiếp: 

Để làm rõ về nhân vật giao tiếp, giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời câu 

hỏi: Em nghe thấy trong bài đọc, lời của  Ai đang nói? Nói với ai?  

Trong truyện, người phát ngôn thường là người kể chuyện, người dẫn 

truyện (khi đọc phân vai, HS đã nhận biết điều này). Người đó đang kể lại câu 

chuyện được chứng kiến, được biết. Còn người nghe là độc giả, là chính HS. 

Nếu người kể  là một nhân vật trong truyện (ngôi thứ nhất) thì cuộc giao tiếp 

này sẽ vừa là đối thoại giữa các nhân vật, vừa là kể cho người đọc, người 

nghe, trong đó có HS. Tuy nhiên trong một câu chuyện thường có tiếng nói 

của nhân vật người dẫn chuyện và tiếng nói của các nhân vật tham gia câu 

chuyện cùng vang lên. Đọc văn bản truyện là phải biết lắng nghe những tiếng 

nói này, đặc biệt là lắng nghe người dẫn chuyện đang dẫn dắt người đọc trải 
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nghiệm, chứng kiến các sự việc trong câu chuyện. 

Ví dụ: Trong “Chuyện một khu vườn nhỏ” (Văn Long, TV5,tập 1, tr102) 

thì người nói ở đây là người dẫn truyện, bé Thu và ông của bé Thu. 

+ Về hoàn cảnh giao tiếp: 

Để hướng dẫn học sinh xác định hoàn cảnh giao tiếp trong bài đọc, GV 

cần giúp HS trả lời câu hỏi: Sự việc trong câu chuyện xảy ra khi nào? Ở 

đâu? Trong tình huống nào? Muốn xác định được hoàn cảnh giao tiếp, HS 

phải tìm hiểu từ nội dung, phải đọc tác phẩm.  

+ Về nội dung giao tiếp: 

Để nắm được nội dung giao tiếp, giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh 

trả lời được hai câu hỏi: Người kể đang kể cho ta nghe về việc gì, việc đó 

diễn ra theo trình tự nào? Ai có thể kể tóm tắt diễn biến câu chuyện? 

Truyện là loại tác phẩm tự sự, một loại sáng tác chủ yếu dùng  lời kể, lời 

tả để dựng lên cuộc sống một cách sinh động, cụ thể trên cơ sở những tình tiết 

của một cốt truyện. Về nội dung, truyện có thể kể về những tâm trạng, tính 

cách con người, nhưng chủ yếu là kể những biến cố, sự việc, hành động xảy ra 

trong những quãng thời gian quan trọng hoặc cả cuộc đời của một nhân vật 

chính nào đó. Chính vì vậy khi tái hiện lại nội dung, trình tự của truyện,  giáo 

viên thường hướng dẫn học sinh chia đoạn cho truyện. Sau đó xác định nội 

dung của từng đoạn và trình tự sắp xếp của các đoạn văn. 

     Ví dụ: Trong truyện “Chuỗi ngọc lam” (Phuntơn Oxlơ, TV5,tập 1, tr.134) 

có thể chia ba đoạn như sau: 

Đoạn 1: Từ đầu đến “người anh yêu quý”, kể lại cuộc gặp gỡ của cô bé 

Joan và anh Pie - chủ cửa hàng trang sức vào buổi sáng. 

Đoạn  2:  Tiếp theo đến “vui  vẻ nhé!” kể lại  cuộc gặp  của  chị  bé 

Joan và Pie (buổi tối). 

Đoạn 3: Phần còn lại. Ghi lại dự báo tương lai đầy hạnh phúc và tươi 

sáng của các nhân vật trong truyện. 
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Tóm lại, việc xác định các nhân tố giao tiếp trong văn bản là việc làm có ý 

nghĩa rất lớn trong việc đọc hiểu văn bản tập đọc của học sinh. Các em sẽ có cái 

nhìn toàn diện về văn bản, xác định rõ những nội dung bên trong của văn bản 

một cách hiệu quả. Hiểu được điều này, giáo viên sẽ có cơ sở để tổ chức các hoạt 

động tìm hiểu chi tiết văn bản truyện theo quan điểm giao tiếp cho học sinh. 

+ Về phương thức giao tiếp: 

Để học sinh nắm được phương thức giao tiếp, giáo viên phải hướng dẫn 

học sinh tìm hiểu và trả lời được câu hỏi: Trong bài đọc có những phương 

thức biểu đạt nào (kể hay tả, thuyết minh hay lập luận, triết lí)? Và sử 

dụng các biện pháp nghệ thuật nào? (ở chương trình tiểu học thì chú ý làm 

rõ hai biện pháp phổ biến là so sánh và nhân hóa) 

 Với truyện "Chuỗi ngọc lam", câu chuyện sử dụng phương thức biểu đạt 

chính là kể lại sự việc. Còn trong "Cái gì quý nhất" (TV5, tập 1, tr.86) thì lại 

sử dụng phương thức thuyết trình tranh luận là chủ yếu. 

+ Về mục đích của giao tiếp: 

Muốn xác định được mục đích của giao tiếp, giáo viên phải hướng dẫn 

học sinh trả lời câu hỏi: Người kể muốn gửi đến người nghe thông  điệp 

gì?, hoặc Theo em, người kể muốn gửi đến em  bài  học, lời khuyên gì? 

Bài học, lời khuyên với tiểu học là điều nên, không nên, điều đáng học tập, 

điều cần tránh, điều đúng, sai, tốt, xấu. Đích giao tiếp phải gắn với người phát 

ngôn và lời phát ngôn. Đích giao tiếp còn phải thấy từ người tiếp nhận. Người 

tiếp nhận nói ra thông điệp trong văn bản tức là giao tiếp khép kín và hiệu 

quả. Đích giao tiếp có thể là những tâm tư tình cảm, những ước mong  mà tác 

giả thông qua tác phẩm muốn gửi đến  bạn đọc. Các bài tập đọc được chọn 

vào SGK ở tiểu học, là sáng tác dành cho các em ở độ tuổi nhỏ, khả năng nhận 

thức chưa cao, vốn sống chưa nhiều nên tác giả các bài đó chủ yếu  nhằm giúp 

các em hiểu biết nhiều hơn về tự nhiên, xã hội, con người, bồi dưỡng ở các em 

lòng yêu cái thiện và cái đẹp, dạy cho các em biết suy nghĩ một cách logic, có 

hình ảnh (đảm bảo nhiệm vụ giáo dưỡng, giáo dục, và phát triển).  
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Đọc truyện "Nỗi dằn vặt của An - đrây - ca", được biết tình huống mua 

thuốc cho ông đang bệnh nặng bị lỡ vì ham chơi và chứng kiến hình ảnh  

Anđrâyca ngồi bên gốc táo ông trồng mà tự dày vò, đau khổ, các em học 

sinh có thể nghe thấy người kể muốn gửi đến các em lời khuyên phải nghe lời 

người lớn và phải biết nhận lỗi để sửa lỗi. 

3.2.2.3. Bài tập tiếp nhận bối cảnh của các sự việc trong văn bản truyện 

Đây là công việc rất quan trọng giúp cho học sinh biết cách tái tạo thế 

giới nghệ thuật trong câu chuyện. Bối cảnh của sự việc trong văn bản là không 

gian, thời gian, tình huống diễn ra sự việc. Câu chuyện diễn ra, các nhân vật 

xuất hiện và hành động, tất cả đều ở trong bối cảnh này. Thi pháp gọi bối cảnh 

là thế giới nghệ thuật.  Người đọc muốn hiểu rõ câu chuyện phải đặt mình vào 

thế giới của truyện, trực tiếp quan sát, gặp gỡ các nhân vật, trải nghiệm các sự 

việc. Lứa tuổi tiểu học vốn giàu tưởng tượng, đọc truyện, các em nhìn chữ mà 

không dừng ở chữ, chỉ thấy hiện dần thế giới của truyện. Các em tưởng tượng 

rất thật, không chút nghi ngờ, em đang là một nhân vật em thích trong câu 

chuyện. Đây là cách cảm thụ mà khoa học tâm lý gọi là “cảm thụ ngây thơ”, 

chỉ có ở “tuổi cổ tích”, tuổi mần non và tiểu học. Dạy học đọc hiểu truyện cho 

học sinh lớp 4,5 nên khai thác cách cảm thụ này.  Để hướng dẫn học sinh tìm 

hiểu  bối cảnh của sự việc trong văn bản truyện, giáo viên có thể giao nhiệm 

vụ cho học sinh tự đọc bài và trả lời câu hỏi: Em nhìn thấy gì? Nghe thấy gì? 

Cảm thấy gì từ đoạn văn? Hãy thuật lại cho các bạn cùng nghe. 

Việc rèn luyện cho học sinh biết tiếp nhận bối cảnh của các sự việc trong văn 

bản theo quan điểm giao tiếp chính là rèn luyện cho học sinh biết sử dụng tất cả 

các giác quan để tiếp nhận và phân tích kết quả thông tin đã tiếp nhận. 

Quan sát: Học sinh đọc tác phẩm là được sống trong tác phẩm, các em 

nhìn thấy mọi điều trong nội dung của tác phẩm. Các em nhìn thấy mọi sự vật 

hiện ra trước mắt, từ cuộc sống trong khách quan, nhìn  thấy  cả  trong  tưởng  

tượng,  không  hiện  ra  trước mắt. 



104 
 

Ví dụ: Đọc văn bản "Người ăn xin" , (Tuốc  Ghê  Nhép, TV4, tập 1, tr.30) 

các em có thể nhìn ngay ra hình ảnh cậu bé và người ăn xin, thấy hành động của 

cậu bé khi lục tìm các túi. Thấy hành động nắm tay của cậu bé với ông lão, có thể 

thấy được cả không gian trên đường phố tấp nập người qua lại… Ngoài ra các 

em còn có thể  nhìn thấy được cả những người đi lại trên đường, họ có thể cũng 

đến gần để giúp đỡ người ăn xin. Rồi có người nào đó, chứng kiến cảnh tượng 

cảm động này mà có lời khen cậu bé. Từ đó, các em nghĩ đến ý nghĩa của câu 

chuyện là ca ngợi lòng nhân từ của con người, là trân trọng tình cảm chân thành, 

ca ngợi những hành động nhỏ nhưng xuất phát từ trái tim. 

Như vậy trong quá trình tái tạo bối cảnh bài đọc, thao tác quan sát là thao 

tác có ý nghĩa bước đầu trong việc giúp học sinh tiếp xúc với văn bản. 

Trong  chương  trình  SGK Tiếng Việt  tiểu  học, HS thường được hướng  

dẫn quan  sát bằng  một  hệ thống  từ  hai  đến ba câu,  có  ý nghĩa định hướng 

quá trình tìm hiểu bài của học sinh. Thông qua việc trả lời các câu hỏi đó, học 

sinh hiểu bài. Tuy nhiên, việc trả lời các câu hỏi này chưa đặt học sinh vào tình 

huống giao tiếp, quan sát cảnh vật trong câu chuyện để nói lại cho các bạn. 

Nghe: Thông thường thính giác được sử dụng để nghe những âm thanh 

có thực, nhưng người nghệ sĩ văn chương có thể nghe thấy cả những cái 

không có thực. Như trong truyện “Mẩu giấy vụn” cô giáo đã hỏi HS xem có 

nghe thấy mẩu giấy nói gì không. Trong khi các bạn khác trong lớp đều không 

thể nghe thấy mẩu giấy nói gì thì chỉ bạn gái và cô giáo nghe thấy mẩu giấy 

vụn nói nó muốn được bỏ vào thùng rác. 

Để tìm hiểu bối cảnh giao tiếp trong văn bản truyện, chúng tôi thường 

hướng dẫn học sinh trả lời tổ hợp các câu hỏi sau: Em nhìn thấy gì? + Em 

nghe thấy gì? + Em cảm thấy gì? + Nói lại cho cô và mọi người cùng nghe. 

Lúc này học sinh không chỉ đọc chữ mà còn hình dung tưởng tượng như đang 

quan sát phát hiện cuộc sống trong chữ để sau đó nói lại, tả lại cho các bạn 

những gì mình nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy trong văn bản thì ngay lập tức 



105 
 

nội dung văn bản được tái tạo. Sau khi đã sử dụng các giác quan để quan sát, 

học sinh sẽ phản hồi hoặc bằng lời thuật lại, tả lại để tạo dựng lại bối cảnh văn 

bản. Có thể thay lời trình bày kết quả quan sát bằng thao tác vẽ tranh, hoặc 

thao tác dàn dựng bối cảnh trên sân khấu hoặc bằng mô tả, hình dung. Cụ thể: 

a. Vẽ tranh bằng lời 

Đây là bài tập giúp học sinh thể hiện những hiểu biết của mình về hình 

tượng văn học. Trong các bài tập đọc ở tiểu học thì hình tượng các em được 

tiếp xúc nhiều nhất là hình tượng thiên nhiên và hình tượng nhân vật. Theo 

sách Lý luận văn học, nghệ thuật văn chương, nghệ thuật ngôn từ, được gọi là 

nghệ thuật thời gian. Người đọc văn bản giống như một lữ hành ngồi trên 

xe, nhìn qua cửa sổ, thấy các chi tiết của cảnh vật, sự việc lần lượt hiện ra. 

Thu hoạch đối với người đọc là phải quan sát kỹ và nhớ để thuật lại, tái tạo 

lại những gì nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy. Nhưng trên thực tế, cảnh vật, 

con người hiện ra trước mắt người đọc cùng một lúc, trong một khoảnh 

khắc, gọi là đồng hiện. Bức tranh trong đầu người đọc cũng phải đồng hiện, 

nghĩa là phải thuộc nghệ thuật không gian. Vì thế, để giúp học sinh biết 

cách chuyển từ nhận thức theo nghệ thuật thời gian sang nhận thức theo 

nghệ thuật không gian, luận án sử dụng biện pháp vẽ tranh, dàn dựng sân 

khấu, hóa trang cho nhân vật... vốn thuộc nghệ thuật không gian. Ðể giúp 

học sinh thực hành bài tập vẽ tranh bằng lời, giáo viên yêu cầu học sinh 

thực hiện theo dạng câu hỏi sau: 

Nếu được vẽ lại cảnh hoặc nhân vật trong đoạn văn, em sẽ vẽ những 

gì, vẽ thế nào, hãy tả lại bức tranh em định vẽ. Vẽ tranh là phương tiện để 

các em chuyển bức tranh trong đầu ra ngoài nên không yêu cầu các em phải 

vẽ thật mà chỉ yêu cầu các em  dùng lời, mô tả bức tranh em định vẽ.  Để có 

thể vẽ lại bức tranh bằng lời, học sinh phải thực hiện các thao tác sau : 

-  Đọc thầm để xác định nội dung bài đọc, xác định những chi tiết, hình 

ảnh có liên quan đến cảnh, đến nhân vật. 
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-  Kết hợp với khả năng hình dung, tưởng tượng về màu sắc, về bố cục 

bức tranh, về việc sắp xếp những chi tiết chính, phụ xung quanh bức tranh, tạo 

dựng bức tranh trong đầu. 

-  Lựa chọn ngôn ngữ, biện pháp tu từ, những lời nói phù hợp để thuyết 

minh về bức tranh các em định vẽ. 

Qua bài tập này, học sinh không những biết nhìn kỹ mọi vật trong không 

gian của câu chuyện, cảm nhận được vẻ đẹp của cảnh quan, đặc điểm của 

nhân vật, mà còn thể hiện được bằng lời miêu tả bức tranh trong đầu cùng với 

nhận xét, đánh giá bước đầu về  nhân vật, cảnh tượng. 

Ví dụ : Trong bài “ Chuyện một khu vườn nhỏ” giáo viên có thể yêu cầu 

học sinh vẽ lại khung cảnh  khu vườn nhỏ trên ban công nhà Thu. Học sinh 

bằng hình thức quan sát tranh minh họa, kết hợp với đọc bài sẽ có thể vẽ lại như 

sau: Đó là một khu vườn nhỏ nằm trên ban công nhà Thu. ở đó có rất nhiều cây, 

hoa và quả, cây lựu , cây hoa quỳnh, hoa ti gôn, hoa giấy, cây đa Ấn Độ,…có 

cả những chú chim đến bắt sâu và hót trong khu vườn này,… Thực hiện thao 

tác dựng lên bức tranh, nội dung văn bản đã được tái tạo trong đầu các em. 

Dạng câu hỏi này phát huy tác dụng cao hơn trong các bài tập đọc có nội 

dung miêu tả cảnh vật một cách tỉ mỉ, hay những câu chuyện có những nhân 

vật chính được tác giả khắc họa chi tiết. 

Ví dụ: Hãy vẽ lại bằng lời, cảnh công đường xét xử? (Phân xử tài tình, 

Nguyễn Đồng Chi, TV5, tập 2, tr46) 

Có thể khẳng định được ý nghĩa của bài tập vẽ tranh bằng lời là để  học 

sinh có những cái nhìn và cảm nhận ban đầu về bài đọc. Tổ chức hoạt động 

học tập như vậy sẽ phát huy được tư duy, kích thích khả năng tưởng tượng và 

óc sáng tạo của học sinh, gây cho học sinh hứng thú khi học tập. 

b. Dàn dựng sân khấu 

Dàn dựng sân khấu cũng là một dạng bài tập mượn từ nghệ thuật không 

gian, nhằm giúp HS tiếp cận hiệu quả với bối cảnh của bài đọc. Trong chương 
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trình SGK Tiếng Việt tiểu học, ngoài một số bài tập đọc thể loại kịch như 

Người công dân số 1(TV5, tập 2), Lòng dân (TV5, tập 1), Ở vương quốc 

tương lai (T.V4 tập 1), các em đã làm quen, còn có rất nhiều câu chuyện có 

nhiều tuyến nhân vật, có đối thoại, có tình huống có vấn đề, mang tính kịch  

cũng có thể sử dụng thao tác dàn dựng  sân khấu cho những bài đọc này. 

Để hướng dẫn HS thao tác dàn dựng sân khấu, GV hướng dẫn HS thực 

hiện nhiệm vụ: 

Nếu được thể hiện bối cảnh trong bài đọc trên sân khấu, em định dàn 

dựng bố trí sân khấu như thế nào? Em hãy nói ý định của em? Lúc này mỗi 

HS trở thành một đạo diễn tí hon có nhiệm vụ đọc thật kỹ văn bản (bài đọc) 

sau đó liên tưởng, tưởng tượng và sắp xếp trong đầu một sân khấu. Để dàn 

dựng  được  một sân khấu trong tưởng tượng như vậy, đòi hỏi người đọc phải 

tái tạo được thời  gian nghệ thuật và không gian nghệ thuật trong tác phẩm. 

Không gian nghệ thuật bao gồm không gian địa lý (địa điểm, môi trường, 

hoàn cảnh…), không gian sắp đặt các sự vật. Muốn làm rõ không gian nghệ 

thuật trong bài thì người đọc phải nhìn thấy trong thế giới tác phẩm những 

cảnh quan, những đồ vật gồm có những gì? Chúng được sắp xếp như thế nào 

dựa trên những tiêu chí quảng tính (rộng - hẹp, ngắn - dài, cao - thấp…) và sự 

sắp đặt những đồ đạc trong truyện đi đến cái không gian tâm trang hay cảm 

nhận về không gian. 

Ví dụ: Không gian trong “Ga vrốt ngoài chiến lũy” là không gian của 

chiến trường và sự sắp đặt với chiến lũy, với đạn, với xác lính chết trận, với 

khói lửa, với những góc cửa của ngôi nhà bỏ không… Tất cả những đồ đạc đó 

được sắp xếp ngổn ngang, bị phá hủy, hỏng hóc, lửa cháy khắp nơi, khói lửa 

bao trùm cả sân khấu…Về thời gian nghệ thuật cũng khác với thời gian tự 

nhiên. Nếu thời gian tự nhiên một đi không trở lại, theo một dòng chảy quá 

khứ đến hiện tại đến tương lai, thì thời gian trong nghệ thuật là thứ thời gian 

của công việc  sự kiện  biến đổi, là thời gian của tâm trạng. Khi dàn dựng 
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sân khấu để diễn tả thời gian thì còn có thể làm cho thời gian quay vòng từ 

hiện tại đến quá khứ (hoặc tương lai) rồi đến hiện tại (ví dụ như những câu 

chuyện theo dòng hồi tưởng, hoặc những giấc mơ…) hoặc làm cho một sự 

việc có thể lặp đi lặp lại nhiều lần… 

Chú ý: Khái niệm về thời gian nghệ thuật và không gian nghệ thuật GV 

không dạy cho HS tiểu học nhưng ý niệm về nó thì vẫn có thể dạy. 

Ví dụ: để dàn dựng sân khấu cho bài đọc “Vương quốc vắng nụ cười” -

Trần Đức Tiến (T.V4, T2). GV có thể đặt ra yêu cầu sau: 

+ Hãy thử hình dung về sân khấu để diễn lại câu chuyện trên vào hai thời điểm. 

- Trước khi nhà vua gặp cậu bé 

- Sau khi nhà vua gặp cậu bé 

HS sẽ tiến hành đọc kĩ tác phẩm sau đó có thể dựng lại sân khấu như sau: 

+ Sân khấu trước khi nhà vua gặp cậu bé 

Về khung cảnh là làng mạc, chợ búa, là kinh thành. Với những người 

dân,  những vị đại thần và Vua luôn mang vẻ mặt buồn bã. Sân khấu chia 

thành hai góc lớn: Một góc để dựng cảnh họp chợ, mua bán, đi lại của người 

dân, một bên tạo không gian cho vua và các vị đại thần diễn cảnh gặp lại viên 

đại thần sau khi đi du học về chuyên môn cười trở về. Bố trí ánh sáng yếu, 

trên những cành cây lá rủ xuống, chim gục đầu, những bông hoa héo úa. Có 

thể tạo tiếng gió vi vu, rùng rợn… 

+ Sân khấu sau khi nhà vua gặp cậu bé. 

Lúc này sân khấu dựng cảnh cung điện với ngai vàng, với những trang trí 

rồng phượng, những đồ vật sang trọng Lúc này giữa sân khấu cho đặt ngai 

vàng để vua ngồi, hai bên cánh là hai hàng các quan đại thần, và cậu bé ở giữa 

sân khấu để diễn. Một hạt cơm phóng to dính lên mép của viên quan đại thần 

(hình mô phỏng), một quả táo cắn dở giấu vào áo của một viên quan 

khác…Không gian được trang trí lại: Ánh sáng rực rỡ, mọi người có khuôn 

mặt tươi cười, đi lại nhộn nhịp, tấp nập, những bông hoa đủ màu được trang 
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trí xung quanh sân khấu, những cái cây xanh tươi được gắn lên hình những 

chú chim đang trong tư thế hót véo von, âm thanh cũng vui vẻ, tiết tấu tươi 

vui, nhanh hơn. Dạng câu hỏi hình  thành  thao  tác  dàn  dựng  sân  khấu  có  

thể  được  áp dụng trong một số bài tập đọc như: 

  Nếu dựng sân khấu cho chuyện em sẽ dàn dựng như thế nào? Giải 

thích vì sao em lại dựng như vậy? (Những hạt thóc giống, T.V4 Tập 1) 

  Bài đọc được xây dựng trên một khung cảnh khu vườn xinh xắn. Nếu 

được dựng sân khấu để diễn đạt lại câu chuyện trên, em sẽ bố trí như thế nào? 

(Chuyện một khu vườn nhỏ, TV5 Tập 1). 

Điểm cần lưu ý khi giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện dạng bài tập 

này là học sinh phải mô tả, tạo hình mỉ tỉ, chỉ ra vị trí của từng sự việc trong 

bài để chuyển ra sân khấu. Học sinh mô tả tỉ mỉ bao nhiêu càng dễ tưởng 

tượng bấy nhiêu. Rõ ràng khi giáo viên rèn thao tác này cho học sinh thì học 

sinh có khả năng phát triển tư duy hình tượng nghệ thuật. Dựng được sân 

khấu, tức là HS biết giao tiếp với bối cảnh, các sự vật, các sự kiện trong bài 

đọc. Việc  rèn  kỹ năng tạo dựng bối cảnh không những giúp học sinh nâng 

cao khả năng quan sát tỉ mỉ, cụ thể, khai thác khả năng liên tưởng, tưởng 

tượng của các em khi đọc văn bản, mà còn nâng cao khả năng sử dụng ngôn 

ngữ, khả năng biểu đạt của học sinh. 

Bước 2: Đọc hiểu chi tiết văn bản truyện 

3.2.2.4. Bài tập tìm hiểu nhân vật trong truyện theo quan điểm giao tiếp 

Vào đầu năm học lớp 4, các em học sinh đã có kiến thức về kể chuyện và 

nhân vật trong truyện như sau: 

- Kể chuyện là kể lại một chuỗi sự việc có ðầu có cuối liên quan ðến một 

hay một số nhân vật. Mỗi câu chuyện cần nói lên ðýợc một ðiều có ý nghĩa 

(TV4, tập 1, trang 11) 

- Nhân vật trong truyện có thể là người hay các con vật, đồ vật, cây 

cối…được nhân hóa. Hành động, lời nói, suy nghĩ…của nhân vật nói lên tính 

cách của nhân vật ấy. (TV4, tập 1, trang 13) 
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- Trong bài văn kể chuyện, nhiều khi cần tả ngoại hình của nhân vật. 

Những đặc điểm ngoại hình tiêu biểu có thể góp phần nói lên tính cách hoặc 

thân phận của nhân vật và làm cho câu chuyện thêm sinh động, hấp dẫn (TV4, 

tập 1, trang 24) 

 Từ những bài học cô đọng như vậy, các em biết trong mỗi câu chuyện, 

nhân vật bao giờ cũng là trung tâm. Muốn hiểu truyện phải hiểu nhân vật của 

truyện và những sự việc liên quan đến nhân vật. Muốn hiểu nhân vật của 

truyện, đánh giá tính cách nhân vật của truyện phải căn cứ trên đặc điểm ngoại 

hình và hành động, lời nói, ý nghĩ của nhân vật. Vì thế, các bài tập trong sách 

giáo khoa, khi hướng dẫn học sinh tìm hiểu vẻ ngoài của nhân vật thường theo 

cách nhặt ra những chi tiết miêu tả nhận vật trong bài đọc để từ đó nhận xét 

tính cách, thân phận nhân vật. Ví dụ, từ những chi tiết miêu tả ngoại hình ông 

lão ăn xin, cho biết: Hình ảnh ông lão ăn xin đáng thương như thế nào? 

(Người ăn xin, Tuốc - ghê - nhép. TV4, tập 1, trang 31)  

Cách làm như vậy, học sinh sẽ được rèn ý thức phải bám sát sách giáo 

khoa để nhặt ra các chi tiết, liệt kê các đặc điểm của nhân vật. Từ đó, các em  

hiểu nhân vật, đánh giá đúng về nhân vật. Nhưng còn một cách làm khác 

khiến cho nhân vật hiện lên từ văn bản, và bước ra ngoài văn bản, sống động, 

như đang hiển hiện trước mắt học sinh. Các em có thể ngắm nhìn, trò chuyện, 

chất vấn, bày tỏ tình cảm đối với nhân vật. Các em có thể đặt mình vào nhân 

vật, đóng vai nhân vật để trải nghiệm. Các em còn có thể trò chuyện với nhà 

văn, người sáng tạo ra nhân vật; trò chuyện, đối thoại với người dẫn chuyện 

để hiểu kỹ về nhân vật. Các em hiểu vì sao nhân vật của truyện lại có hình hài 

vẻ ngoài như thế, phải có hành động, lời nói, ý nghĩ như thế, từ đó các em 

thấy rõ những bài học, lời khuyên từ nhân vật. Các em thực sự là chủ thể tích 

cực, chủ động trong quá trình đọc văn bản nghệ thuật.  Đó là cách đọc hiểu 

văn bản truyện theo quan điểm giao tiếp, đọc hiểu bằng việc tổ chức các quan 

hệ giao tiếp: Học sinh với nhân vật, học sinh với nhà văn, với người dẫn 
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chuyện, học sinh với các sự việc trong câu chuyện, học sinh với các độc giả 

khác (bè bạn, thầy cô giáo, sách giáo khoa…).  Chúng tôi xin trình bày một số 

dạng bài tập để hướng dẫn học sinh lớp 4, 5 làm quen với cách đọc hiểu và 

đánh giá nhân vật trong các văn bản truyện theo quan điểm giao tiếp. 

a. Bài tập tìm hiểu vẻ ngoài của nhân vật  

Truyện nào cũng phải có nhân vật. Nhưng có truyện, nhân vật được miêu 

tả kỹ vẻ ngoài, như ông lão ăn xin trong “Người ăn xin”. Có truyện, nhân vật 

chỉ có tên gọi, không được tả vẻ ngoài, như An- đrây- ca trong “Nỗi dằn vặt 

của An- đrây- ca”, chú bé Chôm trong “Những hạt thóc giống”, cô công chúa 

nhỏ trong “Rất nhiều mặt trăng”. Vẻ ngoài của nhân vật cho biết nhiều điều về 

tính cách, thân phận của nhân vật. Các em học sinh tiểu học khi đọc truyện 

thường có cảm giác như được gặp nhân vật, nghe nhân vật nói, chứng kiến 

những việc nhân vật làm và coi cuộc sống trong truyện như cuộc sống thực 

đang diễn ra. Từ đó, các em thường bộc lộ tình cảm, cảm xúc hồn nhiên, tự 

nhiên, theo diễn biến của câu chuyện. Đây là những đặc điểm tâm lý cần được 

nuôi dưỡng, trân trọng và khai thác để các em tiếp nhận văn bản nghệ thuật 

bằng tưởng tượng, trải nghiệm, nhập vai, nhập cuộc mà không phải bằng phân 

tích từ những khái niệm lý luận văn học. 

Có hai cách để học sinh tiểu học khoe với người khác về vẻ ngoài của 

nhân vật mà các em nhìn thấy từ văn bản và từ tưởng tượng: 

* Vẽ lại (tả lại) bằng lời, vẻ ngoài của nhân vật  

Cho học sinh vẽ lại bằng lời vẻ ngoài của nhân vật là rèn cho học sinh sử 

dụng ngôn ngữ của mình để tả lại nhân vật cho các bạn cùng nghe. Nhờ  biện  

pháp  này  học sinh không những phát triển khả năng tưởng tượng mà còn 

phát triển ngôn ngữ giao tiếp. 

VD: Em hãy vẽ lại bằng lời, vẻ ngoài của nhân vật ông lão trong “Người 

ăn xin” (TV4, tập 1). Vẽ lại bằng lời, các em không cần lệ thuộc theo trình tự 

miêu tả trong văn bản. Các em có thể nhìn thấy ông lão từ khuôn mặt đến đôi 
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mắt, mũi, miệng, đến bàn tay, áo quần, dáng người.. Các em có thể liên tưởng 

từ tranh minh họa, bổ sung một số chi tiết để hình ảnh ông lão cụ thể hơn như 

ông cụ chống một cái gậy, dáng đứng run rẩy, khoác một chiếc túi rách tả tơi, 

ánh mắt rất buồn, mũi cũng đỏ ửng lên vì cái rét. Đó là hình ảnh ông lão đã từ 

trang sách, chuyển vào đầu các em, và từ đầu các em chuyển thành lời miêu tả 

để vẽ lại. 

Cách làm này giúp nhân vật hiện lên một cách sinh động qua các nét vẽ 

bằng lời của học sinh, rất tự nhiên và sáng tạo theo cách nhìn của học sinh. 

* Chọn người đóng vai nhân vật và bàn cách hóa trang cho nhân vật  

Để nhân vật hiện lên sống động nhất và đưa nhân vật đến gần hơn với 

học sinh, chúng tôi đề xuất cách thức cho học sinh bàn bạc trong nhóm, trong 

lớp để chọn người đóng vai nhân vật và tìm cách hóa trang cho nhân vật. Thử 

tưởng tượng xem sẽ chọn người như thế nào để đóng vai nhân vật là phù hợp 

nhất? Nên hóa trang cho nhân vật như thế nào? Nếu có dặn dò nhân vật khi 

lên diễn thì sẽ dặn dò nhân vật những gì? Lý giải vì sao phải dặn dò như thế? 

Biện pháp rèn cho học sinh giả định đóng vai nhân vật và hóa trang cho 

nhân vật cũng là cách tổ chức cho học sinh tưởng tượng về vẻ ngoài của nhân 

vật một cách tích cực và cụ thể. Muốn chọn người đóng vai nhân vật, hóa 

trang cho nhân vật thì học sinh phải hiểu biết về nhân vật, trước hết là về 

ngoại hình , nét mặt, điệu bộ, sau đó đến hành động, lời nói,...Chọn người 

đóng vai nhân vật và giả định hóa trang cho nhân vật sẽ giúp học sinh lồng 

ghép vào việc  nhận thức về  nhân  vật  cả những  đánh giá về ngoại  hình  

nhân vật đồng thời HS phải có những hiểu biết nhất định về hoàn cảnh lịch sử 

của bài văn, về văn hóa thời đại gắn với bài văn. 

VD: Các em hãy bàn luận trong nhóm: Nếu chọn người để đóng nhân vật 

An- đrây- ca, chúng ta sẽ chọn người như thế nào. Chọn con trai, 9 tuổi thì 

đương nhiên rồi, nhưng bạn đó cao hay thấp, béo hay gầy, nhanh nhẹn hay 

chậm chạp. Căn cứ trên tất cả các chi tiết trong bài đọc, và cả từ tranh minh 
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họa, chúng ta hãy bàn cách hóa trang cho nhân vật, áo quần mùa hè hay mùa 

đông, thành thị hay nông thôn, chân đi giày hay dép, hay chân đất, đầu đội mũ 

hay để trần. Hóa trang như vậy để thể hiện điều gì ở nhân vật An- đrây- ca. 

Biện pháp này giúp học sinh phát triển trí tưởng tượng, khả năng suy luận 

và các em có thể tự kiểm soát kết quả tưởng tượng của mình để từ đó, nhìn thấy 

rõ vẻ ngoài của nhân vật. Lúc này học sinh có vai trò như một đạo diễn tý hon, 

hào hứng chuẩn bị cho một cuộc trình diễn câu chuyện của nhân vật.. 

Có lần chúng tôi nêu nhiệm vụ cho học sinh lớp 4: Nếu đưa câu chuyện 

Ga-vrôt ngoài chiến lũy (TV4,tập 2) lên sân khấu, chúng ta hãy cùng nhau bàn 

luận, cần phải chọn một người như thế nào để đóng vai chú bé Ga-vrôt? Ga-

vrôt khoảng bao nhiêu tuổi, cao hay thấp, béo hay gầy, dáng người nhanh 

nhẹn hay chậm chạp. Nên hóa trang vẻ ngoài của nhân vật Ga- vrôt như thế 

nào là phù hợp. Quần áo cho Ga- vrôt, trên đầu, dưới chân của Ga - vrôt. Ga- 

vrôt có đeo trên người hoặc cầm ở tay vật gì không. Gợi ý như vậy, có em học 

sinh cho rằng, người đóng vai Ga-vrôt phải khoảng 12 tuổi, có dáng người 

nhỏ nhắn, hành động nhanh nhẹn, thông minh và dũng cảm, mắt sáng. Có thể 

cho Ga -vrôt mặc một chiếc áo xanh của người lính, chiếc quần mầu nâu 

(trang phục đã ngả mầu), đầu đội một chiếc mũ cũ, tay xách một chiếc giỏ,... 

Hai dạng bài tập mà chúng tôi trình bày ở trên giúp cho học sinh có cảm 

giác như được gặp nhân vật, được giao tiếp với nhân vật, và hòa mình vào 

cuộc sống của nhân vật. Điều này có ý nghĩa rất lớn để các em biết cách tiếp 

nhận bài đọc một cách chủ động, tích cực. 

b.Tìm hiểu lời nói, ý nghĩ của nhân vật 

Tìm hiểu vẻ ngoài của nhân vật giúp học sinh phần nào đánh giá được 

nhân vật. Nhưng nhân vật chỉ hiện lên thực sự hoàn thiện thông qua lời nói, ý 

nghĩ và hành động của nhân vật. Vì vậy giáo viên cần hướng dẫn học sinh tìm 

hiểu trước hết lời nói của nhân vật, từ lời nói của nhân vật, học sinh có thể dự 

đoán được hành động, từ hành động có thể dự đoán được ý nghĩ, từ ý nghĩ đánh 
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giá hành động của nhân vật. Đây là công việc rất quan trọng giúp học sinh tìm 

hiểu và đánh giá nhân vật thông qua chính những giao tiếp của nhân vật này với 

nhân vật khác trong những hoàn cảnh khác nhau. Mỗi lời nói của nhân vật sẽ 

hướng tới một hành động nào đó, vì vậy để dạy cho học sinh biết giao tiếp với 

nhân vật thì giáo viên có thể hướng dẫn học sinh tập dự đoán hành động nhân 

vật, học sinh có thể dự đoán cả ý nghĩ của nhân vật trước khi nói. 

VD: Trong  truyện  "Nỗi  dằn  vặt  của  An - đrây-ca" thì  từ  ý  nghĩ  tội  

lỗi  của An - đrây-ca gây ra, học sinh có thể phán đoán về Anđrâyca sẽ trở 

thành một người như thế nào? Có nhiều hành động thể hiện ý thức trách 

nhiệm với công việc như thế nào? Học sinh sẽ dự cảm thấy được một người 

biết nhận lỗi và dằn vặt về lỗi lầm của mình sẽ không tái phạm, sẽ trở thành 

một con người có trách nhiệm và hữu ích.  

Lời nói, ý nghĩ của nhân vật thể hiện rõ đặc điểm, phẩm chất, tính cách, 

thân phận của nhân vật. Tất nhiên không phải lời nói, ý nghĩ nào của nhân vật 

cũng có ý nghĩa như vậy. Phải chọn những lời nói, ý nghĩ tiêu biểu, điển hình. 

Thông thường, câu hỏi hướng dẫn học sinh tìm hiểu lời nói của nhân vật có 

cấu trúc như sau: Lời nói đó chứng tỏ (hoặc thể hiện, cho biết) nhân vật là 

người như thế nào? Đó là cách mà chúng ta vẫn đặt câu hỏi với học sinh tiểu 

học, tuy nhiên vẫn có thêm những cách khác để học sinh tiểu học tìm hiểu, 

đánh giá lời nói của nhân vật bằng trải nghiệm cùng nhân vật. 

- Cho học sinh nói lại lời của nhân vật và tìm giọng nói, vẻ mặt, cử chỉ, 

hành  động kèm theo lời nói. Từ đó để các em nói ra những hiểu biết của các 

em về lời nói của nhân vật, như: Nói như vậy có ngụ ý gì, mong muốn điều gì 

và chứng tỏ điều gì ở nhân vật? 

- Giả định để học sinh có mặt trong câu chuyện, được trực tiếp nghe 

nhân vật nói. Khi đó các em sẽ hỏi lại, nói lại điều gì hoặc khuyên nhân vật, 

động viên, khích lệ nhân vật như thế nào, vì sao em hỏi và khuyên hoặc động 

viên nhân vật như thế? 

- Có thể tổ chức cho học sinh đoán ý nghĩ của nhân vật trước khi nói 
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hoặc đoán hành động của nhân vật sau khi nói. Từ ý nghĩ đến lời nói, đến 

hành động, học sinh có thể hiểu mục đích của lời nói và hành động của nhân 

vật, để đánh giá đúng về nhân vật. 

Biết dự đoán ý nghĩ, lời nói, hành động của nhân vật, học sinh sẽ hiểu rõ 

hơn về nhân vật, từ đó đánh giá được bản tính, phẩm chất, tính cách của nhân 

vật, đồng thời rút ra được bài học giáo dục cho học sinh 

c.Tìm hiểu hành động của nhân vật  

Hành động của nhân vật thể hiện tập trung nhất phẩm chất, tính cách nhân 

vật. Ngoài cách làm thông thường là tập hợp các hành động của nhân vật để 

khái quát phẩm chất, tính cách nhân vật, còn có thể bổ sung 3 cách làm sau: 

- Cho học sinh đặt mình vào nhân vật. VD: Trong hoàn cảnh, tình huống 

của câu chuyện, nếu em là nhân vật của truyện em sẽ làm gì? Nhân vật của 

truyện có làm như em không? Nếu nhân vật của truyện làm như em, em hãy 

có lời khen, biểu lộ sự đồng tình. Nếu nhân vật của truyện không làm như em,  

em hãy có lời khuyên và phân tích. Từ đó, em hãy nhận xét, đánh giá hành 

động của nhân vật trong câu chuyện. 

- Cho học sinh chứng kiến nhân vật đang hành động. VD: Giả sử gặp 

nhân vật khi đang hành động, em hỏi nhân vật, hành động như vậy nhằm mục 

đích gì? Rồi thử đoán xem, nhân vật đó sẽ trả lời thế nào? Em sẽ nói với nhân 

vật điều gì về việc làm của nhân vật.  

- Cho học sinh đặt câu hỏi với nhà văn, người viết ra câu chuyện (theo 

cách giả định hoặc đóng vai nhà văn) để các em tự lý giải cho nhau nghe về lý 

do khiến nhân vật hành động như thế và thuyết minh cho hành động của nhân 

vật. VD: Giả sử nhà văn chính là người dẫn chuyện, đang dẫn chúng ta đi theo 

bước chân của An- đrây- ca trên đường mua thuốc cho ông. Đến đoạn An – 

đrây- ca tham gia đá bóng, quên cả việc mua thuốc, chúng ta hỏi nhà văn: 

“Trong khi ông ốm nặng, cần có thuốc, vì sao nhà văn lại để An – đrây- ca đá 

bóng?”. Chúng ta hãy thay lời nhà văn để trả lời câu hỏi này.  
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Dạng bài tập này giúp học sinh hiểu được ý nghĩ, tâm tư tình cảm của 

nhân vật, đồng cảm hơn với nhân vật. Đây là hình thức tổ chức tìm hiểu và 

đánh giá nhân vật được học sinh rất hứng thú tham gia. Học sinh sẽ có nhiều 

sáng tạo riêng bất ngờ, phong phú.  

Để rèn cho học sinh biết đánh giá hành động nhân vật, giáo viên định 

hướng cho học sinh trả lời câu hỏi: Tại sao nhân vật lại làm như thế? Hành 

động đó nhằm mục đích gì? Nếu nhân vật không làm thế thì phải làm như thế 

nào? Từ đó đánh giá hành động (khen, chê hoặc đưa ra lời khuyên). Và quan 

trọng nhất là qua đánh giá nhân vật, học sinh tự rút ra bài học cho bản thân và 

xác định hành động cho bản thân mình trong thực tế cuộc sống. 

Ví dụ: Khi tìm hiểu nhân vật Gavrốt trong truyện "Ga-vrốt ngoài chiến 

lũy", học  sinh  có  thể  khai  thác  tìm  hiểu  hành  động  của  chú  bé Gavrốt  

theo hệ thống câu hỏi trên: 

+ Nhân vật Gavrốt đã lao ra khỏi chiến lũy, để lấy đạn của những tên 

lính đã chết gần đó đem về cho chiến lũy. 

+ Nhân vật làm thế vì muốn góp sức mình cho cuộc đấu tranh, để đem 

đạn về cho bộ đội của mình để có thể chiến đấu và chiến thắng. 

+ Nhân vật làm thế thì có thể hi sinh vì đạn bom của kẻ thù.  

+ Từ đó có thể đánh giá hành động của nhân vật Ga  vrốt là hành động 

của những người anh hùng, của những người có lòng dũng cảm và tình yêu 

nước vô bờ bến. Hành động đó cũng thể hiện cả sự thông minh, nhanh nhạy 

ứng phó với hoàn cảnh của chú bé Gavrốt. 

+ Thái độ của người đọc là cảm phục trước hành động dũng cảm của cậu 

bé Gavrốt, rút ra hành động của bản thân cũng cần có trách nhiệm với tổ 

quốc, với mọi người, cần phải dũng cảm đấu tranh trong mọi trường hợp. 

Qua bàn luận về hành động của nhân vật, kết hợp với lời nói, ý nghĩ và 

vẻ ngoài của nhân vật, học sinh đánh giá được nhân vật. 

d. Đánh giá nhân vật 
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Đây là công đoạn quan trọng để hình thành cho học sinh khả năng khái 

quát, có những cảm nhận về nhân vật và có những bài học bổ ích thông qua 

nhân vật. Phải thực sự hiểu nhân vật, có cái nhìn tổng quát về nhân vật từ 

ngoại hình, lời nói, ý nghĩ, hành động mới có thể đánh giá được nhân vật. Để 

đánh  giá  hành  động của nhân vật, giáo viên hướng dẫn học sinh thao tác so 

sánh giữa lời nói, ý nghĩ và hành động. Nếu lời nói, ý nghĩ đi đôi với hành 

động thì có thể thấy sự nhất quán về đặc điểm tính cách của nhân vật.  

Cụ thể: Nếu ý nghĩ, lời nói của nhân vật là xấu, là ích kỷ, vụ lợi… và 

hành động tương ứng thì có thể đánh giá hành động của nhân vật là không tốt, 

tính cách của nhân vật xấu đáng lên án. Nếu ý nghĩ, lời nói của nhân vật là tốt, 

là bao dung, nhân đạo…. và hành động tương ứng thì có thể đoán hành động 

của nhân vật là đúng, tính cách của nhân vật là tốt đáng biểu dương.  

Để học sinh biết đánh giá  nhân vật theo quan điểm giao tiếp, giáo viên 

có thể hướng dẫn học sinh thực hiện một số dạng bài tập sau: 

* Đánh giá nhân vật theo tình cảm của học sinh.  

VD: Trong câu chuyện này em thích những nhân vật nào, không thích 

những nhân vật nào, vì sao?  Hoặc, nếu diễn câu chuyện này trên sân khấu, em 

sẽ chọn đóng nhân vật nào, nhân vật nào em không thích đóng vai. Vì sao?.  

*  Đánh giá nhân vật bằng cách tìm điều đáng  khen đáng chê ở nhân vật   

VD: Trong câu chuyện, có những nhân vật nào đáng khen, đáng học tập, 

những nhân vật nào đáng chê, đáng phê phán. Hãy giải thích vì sao đáng khen 

hoặc đáng chê?  Đánh giá một nhân vật cũng có thể hỏi như vậy. VD: Nhân 

vật An - đrây - ca (Trong truyện “Nỗi dằn vặt của An - đrây - ca” TV4, tập1) 

có điều gì đáng khen, có điều gì đáng chê?  Em hãy nói một câu an ủi để bạn 

thoát khỏi nỗi dằn vặt của mình? Các em có thể chê vì cậu ham chơi quá mà 

quên trách nhiệm của mình với công việc được giao, khen cậu vì biết nhận lỗi. 

Có thể đưa ra lời khuyên: Bạn hãy lấy những hành động tích cực của mình 

trong cuộc sống hàng ngày để thể hiện sự ăn năn. 

Với dạng bài tập này, học sinh được đề cao cái tôi chủ thể trong tiếp nhận 
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văn bản. Các em  được tự do nói ra những hiểu biết của mình về nhân vật để từ 

đó thể hiện thái độ của mình đối với nhân vật (khen/chê, đồng tình/ không đồng 

tình). Với những nhân vật mà học sinh không tán đồng với lời nói và hành động 

của nhân vật, học sinh có thể đưa ra lời khuyên cho nhân vật. Làm được điều 

này, mối quan hệ giữa học sinh với nhân vật trong bài tập đọc trở nên gần gũi, 

đồng cảm hơn, quá tình tiếp nhận bài đọc trở nên dễ dàng và hứng thú hơn. 

3.2.2.5. Bài tập tìm hiểu về sự việc trong văn bản truyện 

Việc rèn cho học sinh cách tìm hiểu sự việc trong văn bản truyện là một 

việc làm rất cần thiết giúp học sinh đọc hiểu bài đọc cụ thể chi tiết hơn. Rèn 

cho học sinh biết tìm hiểu về sự việc là giúp học sinh phát hiện ra các sự việc, 

đồng thời biết thuật lại diễn biến của các sự kiện kết hợp với việc lồng ghép cả 

những đánh giá, những mong muốn thay đổi các sự việc cho phù hợp với nhận 

thức cũng như mong muốn của từng học sinh. 

Sự việc là yếu tố tạo nên cốt truyện, vì vậy tìm hiểu diễn biến sự việc là 

tìm hiểu nội dung truyện. Mỗi cốt truyện bao gồm chuỗi sự việc nối tiếp nhau 

trong một khoảng không gian và thời gian cụ thể, có trình bày, thắt nút, phát 

triển, cao trào, mở nút (tức là phải có nguyên nhân, có diễn biến, có điểm mở 

đầu, điểm kết thúc). 

Ví dụ: Trong truyện “Dế Mèn bênh vực kẻ yếu” (Tô Hoài TV 4 – Tập 1) 

bao gồm chuỗi các sự kiện sau: 

Dế Mèn gặp chị Nhà Trò đang gục đầu khóc bên tảng đá. 

Dế Mèn gạn hỏi, Nhà Trò kể lại tình cảnh khốn khó bị bon nhện ức hiếp 

và đòi ăn thịt. 

Gặp bọn nhện, Dế Mèn lên án sự nhẫn tâm của chúng, bắt chúng phá 

vòng vây không được hãm hại Nhà Trò. 

Bọn nhện sợ hãi phải nghe theo, chị Nhà Trò được tự do. 

Các sự việc trên được sắp xếp hợp lý theo trình tự các hành động của Dế 
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Mèn giúp chị Nhà Trò được tự do. Học sinh nắm được chuỗi các sự việc này 

nghĩa là đã nắm được nội dung của cả bài đọc. Học sinh sẽ có cái nhìn khái quát 

về nội dung bài đọc. Học sinh sẽ có nguyên liệu để thể hiện sự sáng tạo của mình 

qua cách kể lại nội dung bài đọc. Hướng dẫn học sinh thuật lại nội dung câu  

chuyện là giúp  học sinh giao tiếp với các sự kiện của câu chuyện. Muốn hoạt 

động GT đạt hiệu quả thì giáo viên không nên tổ chức cho học sinh trả lời một 

chuỗi câu hỏi để kể các sự kiện mà nên tổ chức cho học sinh hoạt động theo 

nhóm để tập tìm ra cốt truyện và để các em hiểu biết các nhân vật, về tính cách 

nhân vật trong truyện. Sau đó mỗi nhóm cử đại diện kể lại câu chuyện trong bài 

đọc theo ý hiểu của mình. Giáo viên khuyến khích học sinh có thể kể trung thực 

lại toàn bộ câu chuyện, có thể thay đổi kết thúc câu  chuyện  hoặc  các  sự  việc  

câu  chuyện  theo  ý  muốn và  giải  thích  vì  sao mình làm như thế? 

Ví dụ: Trong câu chuyện một vụ đắm tàu (TV5, tập 2) các em có thể 

thay kết thúc câu chuyện, không để Mariô phải chết. HS có thể dựng lên chi 

tiết là may mắn lại có một xuồng nhỏ của các ngư dân tiến đến và cứu 

Mariô. Vì theo các em  Mariô rất dũng cảm và tội  nghiệp, không muốn 

nhân vật phải hi sinh. Khi dạy cho học sinh thực hiện các dạng bài tập đọc 

hiểu như trên, giáo viên cần cung cấp cho học sinh một số kiến thức về kể 

chuyện.  Điều đó sẽ giúp tăng hiệu quả của hành động thuật lại câu chuyện. 

Nhìn chung, bài tập tìm hiểu  sự việc trong truyện theo quan điểm GT là 

thao tác giúp HS có cơ hội GT với những sự việc trong văn bản, giao tiếp với 

nhân vật, đi sâu vào thế giới tâm hồn, tình cảm của nhân vật, đồng thời thể 

hiện được những mong muốn, những đánh  giá của HS thông qua  cách tạo ra 

những sự  khác  biệt về kết thúc hoặc diễn biến sự việc cho câu chuyện. Từ đó 

học sinh sẽ được sống với thế giới của bài đọc, lĩnh hội được rõ nội dung câu 

chuyện một cách tích cực và lý thú hơn. 

3.2.2.6. Bài tập xác định tình cảm, thái độ của nhà văn trong văn bản truyện  

 Nhà văn khi sáng tạo ra tác phẩm nghệ thuật bao giờ cũng bày tỏ tâm tư, tình 
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cảm, thái độ, khuynh hướng tư tưởng, những nỗi lòng, những nguyện vọng của 

mình. Tình cảm, thai độ của nhà văn được thể hiện qua toàn bộ câu chuyện: từ cách 

dùng từ ngữ, cách xưng hô, cách xây dựng nhân vật,…đến chủ đề câu chuyện. 

 Ví dụ: Trong bài đọc “Con sẻ” (Tuốcghênhép, TV 4, tập 2 ) người đọc 

có thể nhận thấy t́ình cảm thán phục của tác giả trước hành động của sẻ mẹ dũng 

cảm bảo vệ sẻ con. Sự thán phục đó không những biểu hiện trực tiếp qua những 

từ ngữ như “tôi kính cẩn nghiêng mình”, “lòng tôi đầy thán phục”… mà còn 

được biểu hiện ở cách tác giả miêu tả hành động của sẻ mẹ rất cụ thể, chi tiết và 

sống động “sẻ già lao đến cứu con, lấy thân mình như phủ kín sẻ con. Giọng nó 

yếu ớt nhưng hung dữ và khản đặc. Trước mắt nó, con chó như một con quỷ 

khổng lồ. Nó sẽ hi sinh. Nhưng một sức mạnh vô hình vẫn cuốn nó xuống đất”. 

Hay ở một ví dụ khác, nhà văn dù không trực tiếp sử dụng từ ngữ bộc lộ thái độ 

tình cảm của mình nhưng thông qua cách xưng hô và qua sự miêu tả đặc điểm 

tính cách của nhân vật vẫn có thể thấy thái độ, tình cảm của tác giả. 

 Ví dụ: Khi miêu tả nhân vật sĩ quan cao cấp của phát xít Đức, nhà văn 

đã gọi nhân vật này bằng các đại từ nhân xưng sau: “Tên” sĩ quan cao cấp, 

“bọn” “phát xít”, “hắn”… Ngoài ra với hành động vừa lên tàu là nơi công 

cộng hắn không giữ phép lịch sự mà ra điều quan cách, trịch thượng, rồi thể 

hiện một hành động lỗ mãng. Hắn hô to “Hít le muôn năm”. Chỉ với cách gọi 

tên, cách miêu tả một vài động tác, lời nói của nhân vật, tác giả đã hạ bệ nhân 

vật, thể hiện thái độ phê phán, khinh ghét của tác giả với nhân vật. 

Muốn cho học sinh xác định được tình cảm, thái độ của nhà văn, giáo viên 

thường tổ chức cho học sinh đọc kĩ tác phẩm, tìm chi tiết thể hiện nhân vật, tìm 

những từ ngữ, hình ảnh, những lời nói, hành động của nhân vật. Từ đó, HS sẽ hiểu 

bài đọc đúng hơn. Đồng thời cũng có thể cho HS bày tỏ thái độ, tình cảm của mình 

với nhân vật, với nhà văn. Cụ thể, chúng tôi bổ sung thao tác đánh giá nội dung nghệ 

thuật tác phẩm, xác định tình cảm, thái độ của tác giả trong tác phẩm như sau: 

* Sử dụng hình thức viết thư cho tác giả, cho nhân vật để HS nói cảm 

nghĩ về nội dung câu chuyện, về bài học, lời khuyên từ nhân vật của truyện. 



121 
 

+ Giáo viên hướng dẫn HS đánh giá nội dung nghệ thuật bài văn bằng 

hình thức viết thư cho tác giả, cho nhân vật thể hiện niềm yêu thích của mình 

với nội dung câu chuyện (với ý nghĩa, bài học của bài đọc ), hay để đánh giá 

nhân vật (ngưỡng mộ hay phê phán). 

+ HS có thể viết thư  cho tác giả để nêu ý  kiến đồng tình hay không 

đồng tình của mình về kết thúc của câu chuyện và giả định một kết thúc khác 

cho câu chuyện. 

+ Với những câu chuyện có kết thúc mở, giáo viên có thể hướng dẫn học 

sinh viết tiếp câu chuyện, dự đoán điều sẽ xảy ra tiếp theo. 

Các hình thức trên sẽ giúp bạn đọc HS được trực tiếp giao lưu, nói 

chuyện với tác giả, với nhân vật trong truyện để nêu lên những suy nghĩ mong 

muốn của mình, từ đó HS tiếp nhận bài đọc một cách tích cực chủ động chứ 

không còn ở thế bị động thầy truyền đạt  trò tiếp thu nữa. Hơn nữa khi thực 

hiện hình thức viết thư cho tác giả, cho nhân vật cũng rèn cho HS cách sử 

dụng ngôn ngữ và khả năng phát biểu cảm nghĩ của mình. 

Ví dụ: Khi học sinh đọc truyện Chuỗi ngọc Lam, HS có thể viết thư cho 

tác giả để trình bày tình cảm yêu mến của mình với ba nhân vật trong truyện 

và dự đoán về một đám cưới hạnh phúc giữa Pie và chị của bé Gioan...Đối  

với  nhân  vật, HS có thể viết thư để khen, chê hoặc viết thư để khuyên nhân 

vật. Ví dụ như HS có thể viết thư cho bạn Út Vịnh để thể hiện sự ngưỡng mộ 

với lòng dũng cảm của bạn, đồng thời có thể tỏ ý muốn kết bạn, giao lưu... 

Với nhân vật Gavrốt, HS có thể viết thư để ca ngợi lòng dũng cảm của 

em  và  lời  chúc  may  mắn  đến  nhân  vật,  mong  nhân  vật  sẽ  thoát  được  

mọi đường tên mũi đạn của kẻ thù để có thể tham gia nhiều hơn cho hoạt động 

cách mạng. Tuy nhiên với nhân vật vua Miđát, HS có thể viết thư cho ông vua 

này để giúp ông ta hiểu thêm hậu quả của lòng tham, đồng thời gửi tới ông ta 

lời khuyên hãy là một người biết sống bao dung, nhân hậu, trở thành một vị vua 

anh minh lo cho đời sống của người dân chứ không nên ích kỉ chỉ lo cho bản 
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thân mình.Thao tác này có thể được sử dụng trong nhiều bài tập đọc: 

- Nếu được viết thư gửi cho nhân vật anh thương binh em sẽ viết gì, hãy 

thuật lại bức thư em định viết? (Tiếng rao đêm, T.V 5, tập 2) 

- Em có thích kết thúc của câu chuyện không? Nếu được viết thư cho tác 

giả em sẽ nói điều gì? (Một vụ đắm tàu, T.V 5, tập 2) 

- Em có yêu quý nhân vật Anđrâyca không? Tại sao? Hãy viết thư cho 

nhân vật để chia sẻ những suy nghĩ của em về nhân vật đó? (Nỗi dằn vặt của 

An-đrây-ca, T.V 4, tập 1) 

Cần chú ý: Hình thức để HS viết thư cho tác giả, cho nhân vật là biện 

pháp, không phải mục đích, cho nên, nếu tổ chức không khéo sẽ gây tốn thời 

gian và không khả thi. Vì vậy giáo viên phải khéo léo lựa chọn câu hỏi phù 

hợp để tổ chức cho HS “viết thư” bằng lời nói, viết thư trong tưởng tượng rồi 

thể hiện trực tiếp trong giờ tìm hiểu bài tập đọc. Điều này làm cho giờ học trở 

nên hấp dẫn, thú vị khai thác được khả năng tích cực học tập của HS 

* Sử dụng kỹ thuật vẽ tranh, dàn dựng sân khấu, hóa trang cho nhân vật 

để mỗi HS nói ra kết quả tiếp nhận từ trong trí tưởng tượng của các em. 

* Sử dụng hình thức đóng vai để HS thể hiện đặc điểm, tính cách nhân 

vật, thông qua giọng nói, cử chỉ tay chân, vẻ mặt của nhân vật. 

Bước 3: Đọc hiểu sâu văn bản truyện 

3.2.2.7. Bài tập đánh giá và phản hồi giá trị, ý nghĩa câu chuyện từ phía học sinh  

Rèn cho học sinh cách đánh giá giá trị, ý nghĩa của bài đọc chính là rèn cho 

học sinh đánh giá phần thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm qua tác phẩm, hay 

còn được hiểu là công việc giúp học sinh phát hiện ra nghĩa hàm ẩn trong tác 

phẩm. Mỗi một văn bản nghệ thuật bao giờ cũng có hai loại nghĩa cơ bản: Nghĩa 

hiển ngôn và nghĩa hàm ẩn. Trong các tác phẩm văn chương, muốn tìm được nét 

nghĩa có chứa hàm ý, người đọc cần bắt đầu từ việc xác định nghĩa hiển ngôn 

trước, sau đó mới thấy được nét nghĩa hàm ngôn chứa trong câu chữ. Chỉ có điều 

là, nghĩa hàm ngôn không có sẵn mà do mỗi người đọc tự suy ra. Nghĩa hàm 
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ngôn là sản phẩm trí tuệ và cảm xúc của người đọc. Vì thế, câu hỏi trong SGK 

hướng dẫn HS tìm nghĩa hàm ngôn bao giờ cũng có chữ “theo em” 

Ví dụ: Muốn tìm được nghĩa hàm ẩn trong truyện “Một vụ đắm tàu”  (TV 

5, tập 2), GV hướng dẫn học sinh theo dõi mạch truyện, từ chi tiết hai bạn 

Mariô và Guliétta gặp nhau, cho đến chi tiết cơn bão ập đến, Guliétta  

chăm  sóc  bạn  ân  cần  thế  nào,  rồi  tìm  hiểu  đến  cuối  câu  chuyện (Mariô  

bị  thương) khi hai bạn đang kêu cứu thì  một cái xuồng cuối cùng được đưa 

xuống. Mariô đã hi sinh thân mình để Guliétta được lên xuồng và trở về gia 

đình. Khi đã tìm hiểu được mạch truyện rồi, học sinh có thể thấy nghĩa hàm ẩn 

trong truyện là ca ngợi tình bạn cao đẹp của hai bạn nhỏ và đặc biệt là tấm gương 

hi sinh, rất biết nghĩ cho hạnh phúc của bạn ở nhân vật Mariô. 

Ở dạng bài tập này, giáo viên có thể đặt các câu hỏi trực tiếp về ý nghĩa, giá 

trị của truyện, hoặc  tổ chức cho học sinh thực hiện một số thao tác ứng đáp sau: 

- Nếu em là nhân vật của truyện, em sẽ hành động theo hướng nào? 

Nếu em là tác giả, em có muốn viết lại phần kết thúc câu chuyện không? Giả 

sử em là người biên tập, em sẽ đề nghị tác giả viết lại câu, phần, đoạn nào  

trong văn bản? Vì sao?        

 - Văn bản có làm thay đổi cách nhìn của em đối với thế giới, với cuộc 

đời em và các mục tiêu của cuộc đời em?  

- Văn bản này gợi nhắc em nhớ đến những văn bản nào khac? Trích 

dẫn các dòng trong văn bản và giải thích mối liên hệ đó. 

 - Văn bản có làm em phải đánh giá lại  những gì đã xảy ra với em 

trong quá khứ không? 

3.2.2.8. Bài tập đọc diễn cảm 

 Do bản chất “nghệ thuật đọc diễn cảm là nghệ thuật biến ngôn ngữ viết 

câm  lặng  thành  ngôn  ngữ  sống  động  có  hình ảnh  tức  là  ngôn  ngữ  có  âm 

thanh chứa đầy tư tưởng và tình cảm” nên đọc diễn cảm  sẽ giúp cho HS tìm hiểu 

tác phẩm văn học tốt hơn. Tác phẩm được thể hiện “trong giọng đọc” sẽ “thực  

hiện  được  ảnh  hưởng  của  mình đến  mức  tối  đa” . Chính vì vậy, giáo viên 
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cần rèn cho học sinh đọc diễn cảm để thể hiện kết quả cảm hiểu văn bản của các 

em. Đọc diễn cảm là người đọc giao tiếp, giao lưu  với  người  nghe thông qua 

nội dung bài đọc và bằng giọng điệu, ngữ điệu khi đọc. Đọc diễn cảm là  dịp để 

người  đọc nhập vai tác giả, nhập vai  vào những người  đang  phát ngôn trong 

văn bản, biểu đạt tình cảm, cảm xúc, thái độ bằng giọng đọc. Đọc diễn cảm còn 

là hoạt động phân tích văn bản của người đọc, xác định trong văn bản, chỗ nào 

kể, chỗ nào tả, chỗ nào biểu cảm, chỗ nào lập luận, chỗ nào đối thoại. Mỗi 

phương thức biểu đạt này cần đọc với giọng khác nhau để đạt được những mục 

tiêu khác nhau. 

 Muốn đọc diễn cảm, người đọc phải đạt được yêu cầu đọc đúng. Luyện 

đọc  diễn  cảm  cho  học  sinh  nên  bắt  đầu  từ  luyện  đọc  đúng,  đọc  hiểu, sau 

đó là đọc diễn cảm, đọc phân vai thể hiện giọng đọc của từng nhân vật trong 

truyện và người dẫn chuyện.  Cần chú ý đến các yếu tố ngữ điệu, cường độ âm 

thanh, tốc độ đọc,…sao cho phù hợp với nội dung của từng văn bản, điều mà 

người viết muốn truyền tải. 

 Ví dụ: Bài “Những hạt thóc giống” (TV 4, tập 1), bài này cần đọc để thể 

hiện rõ lời của tác giả và lời của nhân vật, nên khi giáo viên hướng dẫn đọc, học 

sinh phải nhận ra được,  lời  của  tác giả  người kể chuyện từ chỗ “Ngày xưa có 

một ông vua cao tuổi… đến… Chôm lo lắng  đến  trước  vua  quỳ  tâu”. Lời này 

cần   đọc  với  giọng  nhỏ,  cường  độ  bình thường, không cao giọng, lên giọng. 

Đến câu “Tâu bệ hạ con không làm sao cho thóc của Người nảy mầm được” là 

lời của nhân vật (cậu bé Chôm), lời này phải đọc với giọng cao hơn lời dẫn 

chuyện ban đầu để thể hiện sự ngạc nhiên trong giọng nói của cậu bé nhưng cũng 

rất thật thà, ngây thơ…. Lời của ông vua cần đọc với giọng cao giọng, thậm chí 

lên giọng để thể hiện cái uy của người có quyền lực như câu: “Trước khi phát 

thóc, ta đã cho luộc kĩ rồi. Lẽ nào thóc ấy còn mọc được? Những xe thóc đầy ắp 

kia đâu phải thu được từ giống của vua”. “Trung thực là đức tính quý nhất của 

con người. Ta sẽ truyền ngôi cho chú bé trung thực và dũng cảm này”. 
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 Đọc diễn cảm bài văn cần phải có cảm xúc thực sự, đồng thời muốn đọc 

diễn cảm được tốt, giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh biết hòa đồng tất cả 

những đặc điểm của ngữ điệu đọc, giọng đọc, chỗ ngừng giọng, chỗ nhấn 

giọng… để học sinh nhận ra âm hưởng của bài, từ đó hiểu từ, câu, đoạn, hiểu cả 

bài văn ngay trong quá trình luyện đọc. Vì vậy rèn kĩ năng đọc diễn cảm là rất 

quan trọng. Nếu rèn kĩ năng đọc đúng là bắt buộc đối  với  tất cả  mọi  học sinh 

thì kĩ năng đọc diễn cảm không phải là kĩ năng mà mọi HS đều đạt được như 

nhau bởi vì trước hết nó liên quan đến chất giọng và năng khiếu. Chính vì thế, dù 

đối với những em không có chất giọng tốt nhưng khi hướng dẫn luyện đọc, tìm 

hiểu bài thì người giáo viên vẫn phải cố gắng làm sao để tất cả học sinh trong 

một lớp, kể cả những em không có chất giọng vẫn biết đọc diễn cảm, vẫn đều 

hiểu bài, cảm thông, xúc đông, nhận ra những khoảnh khắc, những nỗi niềm, 

những tâm trạng của con người ẩn chứa trong câu chữ trong tác phẩm.  

Bước 4: Vận dụng 

3.2.2.9. Bài tập vận dụng kết quả đọc hiểu giải quyết tình huống trong thực 

tiễn cuộc sống 

Liên hệ thực  tế và giải quyết các tình huống trong thực tiễn cuộc sống là 

đích cuối cùng của hoạt động đọc hiểu văn bản. Vì thể, giáo viên không chỉ chú 

trọng  giúp học sinh tìm hiểu ý nghĩa của bài đọc mà còn phải yêu cầu HS liên hệ 

thực tế, phải biết áp dụng bài học đó để giải quyết các tình huống trong cuộc sống. 

Qua ý nghĩa bài đọc, học sinh rút ra những bài học nhân sinh, từ đó HS biết cách 

lựa chọn hành động ứng xử sao cho đúng với bản thân. Đây cũng là hoạt động 

khai thác triệt để chức năng  giáo dục  của  văn học, đồng thời  rèn cho học sinh kỹ  

năng sống,  kỹ năng giải quyết  các  tình huống có vấn đề trong thực tế cuộc sống. 

Để hướng dẫn học sinh thực hiện hành động này, giáo viên yêu cầu học 

sinh trả lời hai câu hỏi: 

+ Bài đọc khuyên ta điều gì? Điều gì đáng học tập, điều gì cần phê phán, 

cần tránh; điều gì đáng khen, đáng chê; điều gì đáng ca ngợi, đáng yêu; điều 
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gì đúng/sai, tốt/xấu? 

+ Em thích nhân vật nào, vì sao? Em học tập được điều gì từ nhân vật ấy? 

Hoạt động liên hệ thực tế mới thực sự là cái đích cuối cùng của việc dạy 

đọc hiểu cho học sinh, nó cho thấy khả năng vận dụng sáng tạo của hoc sinh 

từ những kiến thức học được vào cuộc sống, từ đó phát huy hơn nữa việc giáo 

dục nhân cách cho trẻ. 

Ví dụ: Sau khi xác định được ý nghĩa của bài tập đọc “Người thợ dệt 

thảm” là: Niềm vui ở đời thực sự không phải là thừa hưởng những cái có sẵn 

mà phải đến trong lao động và sáng tạo. Học sinh sẽ tự rút ra bài học: Không 

thể có kết quả học tốt nếu không chịu cố gắng học tập và rèn luyện. Từ đó cần 

nêu cao ý thức chăm chỉ học tập, rèn  luyện  sưc khỏe, tu dưỡng đạo đức để 

trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. 

Hay qua truyện “Những hạt thóc giống”, học sinh rút ra bài học về lòng 

trung thực và liên hệ hoạt động thực tế là sẽ luôn trung thực trong tất cả mọi việc. 

Qua các văn bản truyện trong sách giáo khoa, học sinh được trải nghiệm 

từ các tình huống giao tiếp trong truyện để từ đó rút ra những bài học cho bản 

thân, vận dụng vào chính cuộc sống giao tiếp trong nhà trường và xã hội của 

mình. Với ý nghĩa đó, dạy đọc hiểu không chỉ dừng lại như một môn học 

trong nhà trường mà dạy đọc hiểu chính là dạy cho học sinh cách sống, cách 

để hiểu mình, hiểu người để tồn tại và phát triển. 

3.2.2.10. Bài tập vận dụng đọc hiểu văn bản mới 

Từ những bài tập cụ thể đã trình bày ở trên, học sinh được luyện tập 

nhiều lần, ghi nhớ được quy trình đọc hiểu. biết đọc hiểu văn bản truyện cần 

đọc hiểu những gì để việc đọc đạt đích “hiểu”, học sinh sẽ có kĩ năng đọc hiểu 

các văn bản ngoài sách giáo khoa và các văn bản tương tự cùng loại. Đây 

cũng chính là mục đích của việc thiết kế các bài tập đọc hiểu văn bản theo một 

quy trình đọc hiểu cho văn bản truyện của chúng tôi. 

Muốn hình thành được kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện, các bài tập này cần 

được giáo viên sử dụng thường xuyên trong mỗi bài đọc. Sau mỗi bài đọc cần cho 
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học sinh tự đọc hiều những văn bản tương tự ngoài giờ lên lớp. Chọn được những 

văn bản tương tự văn bản vừa học là khá khó, giáo viên cần đọc nhiều đề lựa chọn 

và cần hướng dẫn học sinh bằng một vài câu hỏi làm điểm tựa: Câu chuyện em 

vừa đọc có tên là gì? Truyện có những nhân vật nào? Truyện diễn ra ở đâu, khi 

nào? Hãy thuật lại diễn biến câu chuyện.  Em thích nhân vật nào? Vì sao em 

thích? Em nghe thấy người kể chuyện trong truyện nhắn  gửi đến em lời khuyên, 

bài học gì?  Hãy viết một vài câu ngắn gọn để bày tỏ cảm xúc của em sau khi đọc 

xong câu chuyện,… 

Đọc hiểu văn bản ở tiểu học có gì khác với đọc hiểu văn bản ở các bậc học 

trên? Đó là băn khoăn của chúng tôi trong quá trình dạy học phân môn Tập đọc. 

Học sinh tiểu học chưa được trang bị những khái niệm lý luận văn học để làm 

công cụ cho hoạt động phân tích văn bản, phân tích tác phẩm. Văn bản tập đọc ở 

tiểu học thường là văn bản được biên tập lại, và là ngữ liệu để HS học cách đọc 

nên những yếu tố ngoài văn bản như tác giả, hoàn cảnh sáng tác không thuộc 

phạm vi phải quan tâm. Văn bản truyện ở tiểu học thường ít sự việc, ít nhân vật, 

cốt truyện không phức tạp. Từ những điều này, chúng tôi thấy dạy học đọc hiểu 

văn bản nghệ thuật, trong đó có văn bản truyện theo quan điểm giao tiếp  là phù 

hợp với tâm lý, khả năng và điều kiện của HS tiểu học. 

Bài tập hướng dẫn HS lớp 4,5 đọc hiểu văn bản truyện theo quan điểm 

giao tiếp nhằm nâng cao chất lượng dạy học đọc hiểu và góp phần rèn 

KNGT được triển khai theo mạch từ khái quát đến cụ thể, từ  tiếp nhận đến 

phản hồi kết quả tiếp nhận, và tất cả đều bám sát vào các yếu tố cơ bản của 

thể loại truyện như cốt truyện, nhân vật, lời kể. Nếu HS đọc văn bản đồng 

thời với lắng nghe người kể chuyện đang kể, tả, đi theo bước chân dẫn dắt 

của người kể chuyện để sống với câu chuyện, HS sẽ có cảm giác được trải 

nghiệm mọi sự việc, gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật. HS hiểu truyện, 

biết nhận xét, đánh giá câu chuyện, đánh giá nhân vật, nhận ra bài học, lời 

khuyên của câu chuyện đều từ những hoạt động trải nghiệm và giao tiếp này. 
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Đó là cách làm của đọc hiểu văn bản truyện theo quan điểm giao tiếp và 

những bài tập hướng dẫn HS đọc hiểu truyện là hiện thực hóa cách làm này. 

Trên đây chúng tôi đã trình bày các  bài tập hình thành cho HS cách đọc 

hiểu văn bản truyện theo quan điểm giao tiếp. Hệ thống bài tập tập trung 

hướng dẫn cho HS tìm hiểu nội dung bài đọc một cách đầy đủ và toàn diện từ 

việc tiếp nhận bối cảnh, rèn kỹ nãng tìm hiểu  về nhân vật, về sự việc, về  các 

hình ảnh, chi  tiết nghệ thuật,  biện pháp tu từ đến việc xác định tình cảm, thái 

độ của nhà văn, đánh giá giá trị, ý nghĩa bài đọc và còn đề cập đến cả việc rèn 

kỹ năng đọc diễn cảm để hỗ trợ cho quá trình đọc hiểu bài  đọc. Tất cả hệ 

thống  bài tập này đều được rèn luyện theo quan điểm giao tiếp,  nghĩa là HS 

được thực hiện các  hành động thực hành giao tiếp để tìm hiểu nội dung, nghệ 

thuật, ý nghĩa bài đọc. Hệ thống bài tập này còn chú ý đến sản phẩm do HS 

biểu đạt kết quả từ mỗi hành động tiếp nhận để HS tự đánh giá được mình và 

cũng là cơ hội để các em phản hồi, ứng đáp trong suốt quá trình đọc hiểu.  
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Kết luận chương 3 

 

1. Ở chương này, chúng tôi đã tập trung trình bày 2 biện pháp để dạy học 

đọc hiểu và thực hành GT cho HS, gồm:  

a. Xây dựng kĩ thuật thiết kế và tiến hành bài dạy học đọc hiểu văn bản 

truyện theo quan điểm giao tiếp;  

b. Thiết kế và sử dụng các bài tập đọc hiểu văn bản truyện theo quan 

điểm giao tiếp. 

2. Về bài tập đọc hiểu văn bản truyện cho HS tiểu học theo quan điểm 

giao tiếp, chúng tôi dựa vào lý thuyết diễn ngôn, hướng dẫn HS  sử dụng  các 

nhân tố giao tiếp  trong đó lấy người phát ngôn trong văn bản để liên kết các 

thông tin trong văn bản. Thiết kế các bài tập hướng dẫn đọc hiểu, chúng tôi có 

ý thức muốn các em HS thực sự là những chủ thể được tham gia vào các sự 

việc trong văn bản, được thực hành các mối quan hệ giao tiếp, được trải 

nghiệm và xử lý các tình huống giao tiếp. Từ đó, các em biết cách đọc hiểu 

bài văn theo quan điểm giao tiếp và có bài học về kỹ năng giao tiếp.  

3. Tổ chức cho HS thực hiện các bài tập đọc hiểu theo quan điểm giao 

tiếp, chúng tôi coi trong cả hai quá trình, đọc hiểu và chuyển kết quả đọc hiểu 

thành sản phẩm học tập để mỗi chủ thể HS có thể tự kiểm tra, đánh giá. Khi 

chuyển suy nghĩ, tưởng tượng trong đầu ra ngoài thành sản phẩm học tập, HS 

đồng thời thực hiện công đoạn phản hồi, ứng đáp bày tỏ tình cảm, thái độ một 

cách tự nhiên và hiệu quả. Về mặt lý thuyết thì đây là công đoạn khó thực 

hiện, nhưng khai thác đặc điểm tâm lý, đặc điểm cảm thụ của HS tiểu học, 

chúng tôi thấy một số biện pháp như vẽ tranh, viết thư, chọn người đóng vai, 

hóa trang cho nhân vật, nói lại những gì nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy khi 

quan sát thế giới nghệ thuật trong truyện... phù hợp với các em, được các em 

đón nhận, tham gia nhiệt tình. Giờ học diễn ra vui, nhẹ nhàng, ấn tượng, đạt 

được các mục tiêu. 
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CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

 

4.1. Giới thiệu quá trình thực nghiệm 

4.1.1. Mục đích, qui mô, đối tượng và địa bàn thực nghiệm 

4.1.1.1. Mục đích thực nghiệm 

Nhằm kiểm chứng độ tin cậy, tính khả thi và hiệu quả tác động của các 

biện pháp dạy học đọc hiểu văn bản truyện theo quan điểm giao tiếp 

4.1.1.2. Qui mô, đối tượng và địa bàn thực nghiệm 

Thực nghiệm được tiến hành trên mẫu 121 học sinh lớp 4, 5 của 

Trường Tiểu học Hùng Vương, Trường Tiểu học Đồng Xuân,  Trường Tiểu 

học Ngọc Thanh A, Trường Tiểu học Nam Viêm thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc và  nhóm đối chứng tương đương (122 em).  

Chúng tôi chọn Phúc Yên là địa bàn thực nghiệm. Mặc dù là thị xã, song 

điều kiện phát triển kinh tế xã hội ở các địa bàn thị xã khác nhau. Kinh tế phát 

triển chủ yếu tập trung vào các phường ở trung tâm thị xã như Đồng Xuân, Hùng 

Vương. Các xã xa trung tâm như  Ngọc Thanh, Nam Viêm, có điều kiện kinh tế 

xã hội kém phát triển, kéo theo chất lượng giáo dục cũng thấp hơn so với các 

trường ở trung tâm. Đặc biệt, Trường tiểu học Ngọc Thanh A có 2/3 số học sinh 

là con em dân tộc thiểu số, có điều kiện kinh tế khó khăn. Do vậy, có thể nói, địa 

bàn thực nghiệm có các trường thực nghiệm đa dạng về điều kiện và chất lượng,  

đảm bảo tính đại diện khi tiến hành thực nghiệm các đề xuất của luận án. 

4.1.2. Nội dung thực nghiệm 

- Một số thiết kế bài dạy học đọc hiểu văn bản truyện theo quan điểm 

giao tiếp trong môn phân môn Tập đọc lớp 4, 5. 

- Một số bài tập đọc hiểu văn bản truyện  

Căn cứ vào những bài tập đã xây dựng ở chương 3, chúng tôi tiến hành 

thực nghiệm, và chọn bài theo một số tiêu chí sau: 

- Bài chọn dạy ở lớp 4, 5  học kì I 

- Bài được chọn là văn bản truyện 

- Cụ thể như sau: 
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* Thực nghiệm thăm dò (Giáo án phụ lục 8): 

+ Truyện: Người ăn xin (TV 4- tập 1- tuần 3 – trang 30) 

+ Truyện: Cái gì quý nhất (TV 5-  tập 1- tuần 9 – trang 85) 

* Thực nghiệm tác động (Giáo án phụ lục 9): 

+ Truyện: Thưa chuyện với mẹ (TV4 – tập 1 - tuần 9 – trang 85) 

+ Truyện: Phân xử tài tình (TV5 – tập 2 – tuần 23 – trang 46) 

Chúng tôi sử dụng các mẫu thiết kế và bài tập đã xây dựng ở chương 3 

đề thiết kế 4 giáo án dạy lớp 4, 5. Trong giáo án, chúng tôi sử dụng nhiều 

dạng bài tập với các kĩ thuật dạy học  khác nhau để phục vụ cho mục tiêu bài 

đọc. Chúng tôi tập trung thể hiện giáo án đọc hiểu nhằm mục tiêu nâng cao 

chất lượng dạy học đọc hiểu của học sinh. 

4.1.3. Phương pháp và kĩ thuật tiến hành 

4.1.3.1. Chọn mẫu thực nghiệm và nhóm đối chứng 

a.Về học sinh: Trình độ học sinh trong lớp thực nghiệm và lớp đối chứng 

trong cùng một trường tương đối đồng đều. Ở những trường khác nhau, trình 

độ học sinh có sự phân hóa theo khu vực trường. 

b.Về giáo viên: Trình độ giáo viên dạy lớp 4,5 đều có trình độ đại học trở 

lên, thâm niên công tác trung bình là 5 năm. 

Bảng 4.1. Các trường thực nghiệm, bài TN và  sĩ số lớp TN,  lớp ĐC 

Tên trường 

tiểu học 
Tên bài thực nghiệm 

Lớp 4, 5 

Lớp TN Lớp ĐC 

Lớp  Sĩ số Lớp Sĩ số 

Đồng Xuân 
Người ăn xin 

Thưa chuyện với mẹ 
4A1 30 4A2 30 

Đồng Xuân 
Cái gì quý nhất 

Phân xử tài tình 
5A1 32 5A2 33 

Ngọc Thanh A 
Người ăn xin 

Thưa chuyện với mẹ 
4A1 29 4A2 29 

Nam Viêm 
Cái gì quý nhất 

Phân xử tài tình 
5A1 30 5A2 30 
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4.1.3.2. Thực nghiệm thăm dò để điều chỉnh tài liệu học tập và kĩ thuật dạy học. 

* Bồi dưỡng GV  tham gia TN: 

- Bồi dưỡng nâng cao nhận thức về QĐGT, dạy học đọc hiểu theo quan 

điểm giao tiếp. 

- Bồi dưỡng cho GV về PPDH hiện đại và các kĩ thuật dạy học tích cực. 

- Bồi dưỡng về PP đánh giá sự tiến bộ về đọc hiểu của HS qua TN. 

- Thống nhất kế hoạch TN.  

- Thời gian tổ chức bồi dưỡng: 8/2015  

* Thực nghiệm thăm dò:  

- Sau khi kết thúc thời gian bồi dưỡng, chúng tôi tổ chức thực nghiệm thăm 

dò nhằm mục đích kiểm tra khả năng áp dụng các thiết kế và hệ thống bài tập mà 

luận án đã xây dựng đối với HS, từ đó rút ra những yêu cầu cần thiết về khả năng 

vận dụng trong thực tế dạy học mẫu thiết kế và hệ thống bài tập này.  

- Cách thức thực hiện TN  thăm dò: Chúng tôi cùng GV lựa chọn bài tập 

đọc hiểu, xây dựng thiết kế, chọn các bài tập tương ứng và tổ chức thực hiện 

các thiết kế bài học tại các trường tiểu học. Dự giờ, tham gia đánh giá kết quả 

học tập của HS tại các lớp học. 

- Sau mỗi tiết học thử nghiệm, chúng tôi tiếp tục điều chỉnh bài tập và kĩ 

thuật dạy học sao cho phù hợp và hiệu quả, đồng thời rút ra kết luận về thực 

nghiệm. TN thăm dò không có hình thức đối chứng. 

- Thời gian tiến hành TN thăm dò: Tháng 9/1015, năm học 2015 - 2016. 

4.1.3.3. Thực nghiệm tác động để kiểm chứng tính khả thi của các biện pháp dạy 

học đọc hiểu văn bản truyện qua một số thiết kế bài dạy và bài tập đọc hiểu. 

Bước 1. Lựa chọn lớp TN, lớp ĐC 

- Trao đổi với CBQL của trường tham gia TN, nêu rõ mục đích, yêu cầu 

của TN. 

- Tiến hành lựa chọn lớp TN và ĐC theo nguyên tắc: Số lượng HS không 

chênh lệch nhau đáng kể, có sức học tương đương nhau (qua kết quả HKI, 

nhận xét của BGH, GVCN lớp, quan sát giờ dạy) 

- Đánh giá chất lượng ở lớp TN và lớp ĐC trước TN: Về kết quả học tập, 
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chúng tôi sử dụng kết quả cuối học kỳ I năm học 2014 - 2015, cả 2 lớp TN và 

ĐC chứng là tương đương nhau. Tất cả HS đều được xếp loại hoàn thành yêu 

cầu học tập. 

- Kết quả đánh giá trước thực nghiệm như sau: 

Chúng tôi khảo sát học sinh trước TN về khả năng đọc hiểu của HS các 

lớp TN và các lớp đối chứng, tổng hợp kết quả như sau: 

Bảng 4.2. Thống kê kết quả khảo sát trước TN 

Lớp Số HS 
Số HS đạt điểm 

9-10 7-8 5-6 Dưới 5 

TN 59 2 12 42 3 

ĐC 59 2 13 41 3 

TN 62 3 14 41 4 

ĐC 63 4 15 41 3 

 

Kết quả khảo sát cho thấy HS ở lớp TN và lớp ĐC đạt điểm ở từng nhóm 

điểm là tương đương nhau, phần đông là đạt nhóm điểm 5-6, điểm dưới 5 ở 

các lớp TN và ĐC cũng tương đương nhau. 

Bước 2. Bồi dưỡng cộng tác viên 

Tiến hành bồi dưỡng công tác viên tham gia TN về các nội dung: 

- Bồi dưỡng nâng cao nhận thức về dạy học đọc hiểu văn bản truyện theo 

quan điểm giao tiếp 

- Bồi dưỡng cho cộng tác viên về kĩ thuật dạy học để dạy học đọc hiểu 

văn bản truyện theo quan điểm giao tiếp. 

- Bồi dưỡng về phương pháp đánh giá sự tiến bộ về kết quả đọc hiểu của 

HS qua TN. 

- Thống nhất kế hoạch TN. 

Thời gian tổ chức bồi dưỡng: Đã tiến hành tổ chức bồi dưỡng tháng 9 -

10/2015. Thời gian tiến hành thực nghiệm: Trong học kỳ I, năm học 2015 - 2016. 

Bước 3. Lập kế hoạch bài học 
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Trên cơ sở các kĩ năng đã được thiết kế và lựa chọn, tiến hành lập kế 

hoạch dạy học, trao đổi với GV dạy lớp TN để có sự thống nhất theo mục tiêu 

đã đặt ra (giáo án ở phần phục lục). 

Bước 4. Tiến hành thực nghiệm 

- Tiến hành dạy học theo kế hoạch dạy học đã soạn và theo tiến trình đã 

đề xuất ở các lớp TN. 

- Lớp ĐC dạy theo kế hoạch dạy học bình thường của GV 

Thời gian tiến hành thực nghiệm: Chúng tôi tổ chức thực nghiệm 2 đợt 

trong học kỳ I, năm học 2015 - 2016. TN đợt 1 nghiên cứu tác động và rút 

kinh nghiệm cho đợt 2. Kết quả TN đợt 1 và đợt 2 chúng tôi tổng hợp chung 

và đánh giá vào cuối đợt 2 để thấy rõ sự thay đổi sau TN  

4.1.3.4. Đo lường và đánh giá kết quả thực nghiệm  

a. Đối với kết quả học đọc hiểu 

Bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập được thiết kế sử dụng thang điểm 

10 nhằm đo đạc cụ thể kết quả tiếp thu nội dung kiến thức bài học. Kết quả 

của việc học đọc hiểu văn bản được chúng tôi tính bằng  điểm số (theo thang 

điểm 10, không cho điểm 0 và điểm thập phân), chia ra thành các mức: giỏi, 

khá, trung bình, yếu. 

+ Loại Giỏi (9 -10 điểm): Trả lời được tất cả các câu hỏi trong bài. Tích 

cực trong các hoạt động giáo viên tổ chức. 

+ Loại Khá (7 - 8 điểm): Trả lời được 70- <90% số bài tập 

+ Loại Trung bình (5- 6 điểm): Trả lời được 50 – <70% các bài tập 

+ Loại yếu, dưới  điểm 5: Trả lời được ít hơn 40 -<50% số bài tập 

*  Xử lí kết quả: sử dụng phần mềm Excel để xử lí kết quả TN 

+ Giá trị trung bình (Mean) là điểm trung bình cộng các điểm số. 

+ Độ lệch chuẩn (Standarized deviation) được dùng để mô tả mức độ 

phân tán của các điểm số. 

+ Sử dụng phép kiểm chứng t-test độc lập kiểm chứng về sự chênh lệch 

giá trị trung bình của lớp TN và ĐC có xảy ra ngẫu nhiên hay không. Nếu giá 

trị p>0,05 có nghĩa là chênh lệch xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên, không tác động 
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thì chênh lệch vẫn có thể xảy ra. Ngược lại, nếu p≤0,05, có nghĩa là tác động 

mà chúng tôi thực hiện đã thực sự tạo ra sự thay đổi ở đối tượng TN. 

+ Đánh giá mức độ ảnh hưởng của tác động bằng công thức tính mức độ 

ảnh hưởng sử dụng độ chênh lệch giá trị trung bình chuẩn của Cohen (1998), 

được mô tả như sau: 

 

                                  

 

 

Trong đó SMD là độ chênh lệch giá trị trung bình chuẩn. Có thể giải 

thích mức độ ảnh hưởng bằng cách sử dụng các tiêu chí của Cohen, phân ra 

các mức độ ảnh hưởng từ không đáng kể đến rất lớn. 

4.1.3.5. Kết thúc thực nghiệm 

Khi kết thúc thực nghiệm, tiến hành phân tích tổng hợp kết quả của 2 lớp 

TN và ĐC để đánh giá về sự tiến bộ của HS về sự tiến bộ trong  kết quả đọc 

hiểu văn bản. Chúng tôi tiến hành đánh giá nhiều lần trong quá trình TN và so 

sánh kết quả của các lần đo được thực hiện ở thời gian bắt đầu, giữa và kết 

thúc quá trình TN. Phần kiểm tra kết quả học tập được thực hiện vào cuối đợt 

TN bằng một bài đo trắc nghiệm có cùng mức độ đối với lớp TN và lớp ĐC. 

4.2. Phân tích kết quả thực nghiệm 

4.2.1. So sánh sau thực nghiệm giữa nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng 

4.2.1.1. Kết quả học tập đọc hiểu  

Để đánh giá kết quả học tập đọc hiểu của HS lớp TN và ĐC sau TN 

chúng tôi tiến hành khảo sát kết quả của việc học đọc hiểu qua bài kiểm tra. 

Chúng tôi đã tiến hành đánh giá vào thời điểm trước thực nghiệm, giữa quá 

trình thực nghiệm và cuối thực nghiệm. 

Cả hai lớp ĐC và TN cùng thực hiện chung đề (phụ lục 4,6,8) trong thời 

gian 40 phút. Bài kiểm tra được giao cho một nhóm giáo viên chấm (GV dạy 

lớp ĐC, lớp TN, GV là tổ trưởng tổ chuyên môn khối 4,5) theo thang điểm đã 

được xây dựng. Kết quả bài làm của HS qua 3 lần đánh giá như sau: 

Bảng 4.3  Kết quả đọc hiểu qua các lần đánh giá 

  Giá trị TBnhóm TN - Giá trị TBnhóm ĐC 

SMD = 

Độ lệch chuẩnnhómĐC 
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Lớp 
Số 

HS 

Kết quả đọc hiểu 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 

9
-1

0
 

7
-8

 

5
-6

 

d
ư

ớ
i 

5
 

9
-1

0
 

7
-8

 

5
-6

 

d
ư

ớ
i 

5
 

9
-1

0
 

7
-8

 

5
-6

 

d
ư

ớ
i 

5
 

Lớp 4 

TN 59 2 12 36 9 2 16 36 5 6 19 32 2 

ĐC 59 2 13 36 8 2 10 38 9 2 13 37 7 

Lớp 5 

TN 62 4 14 35 9 6 18 33 5 9 22 28 3 

ĐC 63 4 15 35 9 2 10 42 9 3 15 37 8 

 

Kết quả ở bảng 4.3 cho thấy: Ở lớp 4, đối với các lớp TN, lần đánh giá 

thứ hai số HS đạt ở nhóm điểm 9-10 và nhóm điểm 5-6  không tăng so với lần 

thứ nhất, tuy nhiên ở nhóm điểm 7-8 có tăng hơn lần thứ nhất 4 em, ở nhóm 

điểm dưới 5 giảm so với lần thứ nhất 4 em. Điều này cho thấy kết quả đọc 

hiểu của HS bước đầu đã có tiến bộ, một số học sinh có điểm dưới 5 đã lên 

được nhóm điểm 5-6 và một số HS ở nhóm điểm 5-6 đã lên được nhóm 7-8. 

Qua kết quả đánh giá lần thứ hai cho thấy các biện pháp đưa ra đã đúng 

hướng. Ở lần đánh giá cuối thực nghiệm (lần 3), kết quả đọc hiểu của HS đã 

tiến bộ rõ rệt hơn, ở nhóm điểm 9-10 tăng 4 HS so với lần thứ nhất và thứ hai, 

số HS ở nhóm điểm 7-8 tăng 3 HS so với lần thứ hai và tăng 6 HS so với lần 

thứ nhất. Số HS ở hai nhóm điểm này tăng là do trong quá trình dạy – học đọc 

hiểu, các em đã được tổ chức thực hành đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp, 

các em đã được tham gia, trải nghiệm vào những hoàn cảnh, tình huống cụ thể 

trong văn bản, được sắm vai, được thảo luận và tương tác với nhau, tương tác 

với tài liệu.v.v. với nhiều hình thức đa dạng nên các em hiểu sâu nội dung bài 

học cùng với kĩ năng giao tiếp được phát triển, vì vậy các em đã làm tốt các 

câu hỏi số 4, 5 là những câu hỏi ở mức độ cao, đòi hỏi phải vận dụng và sáng 

tạo từ nội dung đã học và vốn hiểu biết của mình qua các hoạt động. Bên cạnh 

đó, số HS ở nhóm điểm 5-6 giảm so với lần thứ hai và lần thứ nhất 4 HS, do 

các em đã đạt lên nhóm điểm 7-8, và số HS ở nhóm điểm dưới 5 đã giảm đáng 
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kể, giảm 3 HS so với lần thứ hai và giảm 7 HS so với lần thứ nhất. Điều càng 

chứng tỏ rằng các biện pháp mà chúng tôi đã đề xuất và thực hiện ở lớp 4,5 có 

hiệu quả, không chỉ tăng số HS ở nhóm điểm 7-8 trở lên mà còn giúp giảm số 

HS ở nhóm điểm dưới 5, như vậy các biện pháp có tác động tích cực đến tất 

cả các đối tượng HS trong lớp, góp phần cải thiện kết quả đọc hiểu cho HS. 

Đối với các lớp 4 ĐC, kết quả đọc hiểu ở lần thứ hai số HS ở nhóm điểm 

9-10 không thay đổi so với lần thứ nhất, số HS ở nhóm điểm 7-8 giảm so với 

lần thứ nhất, số HS ở nhóm điểm 5-6 tăng 2HS, nhóm điểm dưới 5 tăng 1HS. 

Kết quả cho thấy ở lần đánh giá thứ hai, kết quả đọc hiểu của HS lớp ĐC 

không tốt hơn lần thứ nhất. Ở lần đánh giá thứ 3, số HS ở nhóm điểm 9-10 

vẫn không có gì thay đổi so với lần thứ hai và lần thứ nhất. Số HS ở nhóm 

điểm 7-8 giảm 1 HS so với lần thứ hai và tăng 1 HS so với lần thứ nhất, số HS 

ở nhóm điểm dưới 5 giảm 2 HS so với lần thứ hai và giảm 1 HS so với lần thứ 

nhất. Kết quả đọc hiểu ở lớp ĐC qua các lần đánh giá cho thấy khá bất thường 

và không thấy rõ chiều hướng phát triển như ở các lớp TN. 

Kết quả đọc hiểu của HS các lớp TN và ĐC lớp 4 được minh hoạ rõ hơn 

qua hình 4.1  

 

Hình 4.1. Kết quả đọc hiểu qua các lần đánh giá lớp TN và ĐC – Lớp 4 

Theo kết quả ở bảng 4.3: Ở các lớp 5 TN, qua lần đánh giá thứ hai, số 

HS ở nhóm điểm 9-10 tăng 2 HS so với lần thứ nhất, số HS ở nhóm điểm 7-8 
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tăng 4 HS, trong khi đó ở lớp ĐC số HS ở nhóm điểm 9-10 và nhóm điểm 7-8 

đều giảm 2 HS và 5 HS so với lần thứ nhất, số giảm này làm tăng số HS ở 

nhóm điểm 5-6, trong khi số HS ở nhóm điểm dưới 5 không giảm. So với lớp 

ĐC, số HS lớp TN ở nhóm điểm 5-6 giảm 2 so với lần thứ nhất, số HS ở 

nhóm điểm dưới 5 giảm 1 HS so với lần thứ nhất do một số HS đã đạt lên 

nhóm điểm cao hơn. Như vậy qua lần đánh giá thứ hai cho thấy kết quả đọc 

hiểu của HS lớp TN đã có tiến bộ so với lần thứ nhất, trong khi các lớp ĐC có 

kết quả không tốt hơn lần thứ nhất. Ở lần đánh giá cuối thực nghiệm (lần 3) 

kết quả của lớp TN tiến bộ rõ nét, số HS ở nhóm điểm 9-10 tăng 3 HS so với 

lần thứ hai và tăng 5 HS so với lần thứ nhất , số tăng ở hai nhóm điểm này đã 

làm giảm số HS ở nhóm điểm thấp hơn là 5-6 giảm 5 HS so với lần thứ hai và 

giảm 7 HS so với lần thứ nhất, ở nhóm điểm dưới 5 giảm 2 HS so với lần thứ 

hai và giảm 6 so với lần thứ nhất, đây là điều hợp lý cho thấy HS có sự tiến bộ 

từng bước ở kết quả đọc hiểu đối với các lớp TN. Đối với các lớp ĐC thì số 

HS ở nhóm điểm 9-10 tăng 1 HS so với lần thứ hai nhưng giảm 1 HS so với 

lần thứ nhất, số HS ở nhóm điểm 7-8 tăng 5 HS so với lần thứ hai nhưng 

không thay đổi so với lần thứ nhất, như vậy số HS ở hai nhóm điểm này đã 

giảm 1 HS so với lần thứ nhất, số giảm này đã chuyển xuống nhóm điểm 5-6, 

số HS nhóm điểm dưới 5 giảm 1 HS so với lần thứ hai và lần thứ nhất, số HS 

ở nhóm điểm 5-6 giảm 5 so với lần thứ hai và tăng 2 so với lần thứ nhất. So 

với lần thứ hai thì số HS ở các nhóm điểm của lớp ĐC có tốt hơn lần thứ hai, 

nhưng so với lần thứ nhất thì không có thay đổi gì đáng kể, kết quả đọc hiểu 

của HS thay đổi ngẫu nhiên không thấy rõ hướng phát triển như ở các lớp TN. 

Kết quả đọc hiểu của HS các lớp TN và ĐC lớp 5 được minh hoạ theo 

hình 4.2 
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Hình 4.2. Kết quả đọc hiểu qua các lần đánh giá lớp TN và ĐC – Lớp 5 

Hình 4.1 và 4.2 cho thấy lần đánh giá thứ ba (cuối thực nghiệm) kết 

quả đọc hiểu của HS các lớp TN đã tập trung dần về nhóm điểm 7-8 và 5-6 so 

với lần thứ nhất, nhóm điểm 9-10 có tăng nhưng số lượng hợp lý và điều đáng 

quan tâm đó là số HS ở nhóm điểm dưới 5 đã giảm rõ rệt. Qua 3 lần đánh giá 

cho thấy kết quả đọc hiểu của HS ngày càng tiến bộ theo hướng phát triển rõ 

ràng hơn so với các lớp ĐC.  

Bảng 4.4. Điểm trung bình kết quả đọc hiểu qua các lần đánh giá lớp 4. 

Các tham số 

ĐTB qua các lần đánh giá - Lớp 4 

TN ĐC 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 

ĐTB 5,66 5,98 6,68 5,90 5,63 5,98 

ĐLC 1,38 1,31 1,38 1,43 1,36 1,37 

Giá trị p   0,00   0,37 

Ở bảng 4.4 cho thấy ĐTB của các lớp 4 TN ngày càng tăng, lần thứ hai 

tăng 0,32 so với lần thứ nhất, lần thứ ba tăng 0,7 so với lần thứ hai và tăng 

1,02 so với lần thứ nhất. Ở lần thứ nhất ĐTB là 5,66 và ĐLC là 1,38 cho thấy 

độ phân tán điểm tập trung nhiều ở nhóm điểm 5-6 và nhóm điểm dưới 5, ở 

lần đánh giá thứ ba ĐTB là 6,68 và ĐLC là 1,38, kết quả này cho thấy ĐLC là 

bằng nhau nhưng ĐTB lần thứ ba cao hơn, chứng tỏ rằng độ phân tán điểm 

đọc hiểu đã tập trung nhiều ở những nhóm điểm cao, giảm ở nhóm điểm dưới 
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5 và nhóm điểm 5-6. Giá trị kiểm định T-test p là 0,00 (p<0,05) cho thấy sự 

chênh lệch này là có ý nghĩa, không xảy ra ngẫu nhiên mà do có sự tác động 

trong quá trình thực nghiệm. Đối với các lớp đối chứng ĐTB ở lần đánh giá 

thứ nhất là 5,90 cao hơn lớp TN, ĐLC 1,43 cho thấy độ phân tán điểm ở các 

nhóm diểm rộng hơn lớp TN và tập trung ở nhóm điểm cao nhiều hơn so với 

lớp TN, ở lần đánh giá thứ ba ĐTB của lớp ĐC là 5,98, ĐLC là 1,34 cho thấy 

độ phân tán điểm đã tập trung hơn, tuy nhiên ĐTB thay đổi không đáng kể, 

chứng tỏ điểm tập trung nhiều ở nhóm điểm 5-6 và dưới 5, giá trị kiểm định 

T-test p là 0,37 (p>0,05) cho thấy sự chênh lệch ở lớp ĐC xảy ra ngẫu nhiên 

không có sự tác động. 

Bảng 4.5. Điểm trung bình kết quả đọc hiểu qua các lần đánh giá -lớp 5 

Các tham số 

ĐTB qua các lần đánh giá - Lớp 5 

TN ĐC 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 

ĐTB 5,81 6,23 6,87 5,87 5,60 5,89 

ĐLC 1,53 1,52 1,52 1,54 1,37 1,39 

Giá trị p   0,00   0,48 

 

Bảng 4.5 cho thấy kết quả đọc hiểu của HS các lớp 5 TN tiến bộ dần, 

ĐTB lần đánh giá thứ hai là 6,23 cao hơn lần thứ nhất 0,42, ĐTB lần đánh 

giá thứ ba cao hơn lần thứ 2 là 0,64 và cao hơn lần thứ nhất là 1,06. ĐLC 

lần thứ nhất là 1,53 cho thấy điểm phân tán tập trung nhiều ở nhóm điểm 5-

6 và dưới 5, ĐLC lần đánh giá thứ ba là 1,52 và ĐTB 6,87 cao hơn ĐTB 

lần thứ nhất, cho thấy điểm đọc hiểu của HS lớp TN đã tập trung hơn và ở 

các nhóm điểm 7-8 nhiều hơn, nhóm điểm dưới 5 ít hơn. Giá trị kiểm định 

T-test p là 0,00 (p<0,05) chứng tỏ sự chênh lệch ĐTB ở lớp TN là có giá 

trị, do tác động trong quá trình thực nghiệm, không do ngẫu nhiên. Đối với 

các lớp ĐC ĐTB lần đánh giá thứ hai thấp hơn lần thứ nhất là 0,27, ĐLC 

1,37 cho thấy độ phân tán điểm tập trung nhiều ở nhóm điểm thấp hơn so 

với lần thứ nhất nên ĐTB giảm. Ở lần đánh giá thứ ba ĐTB là 5,89 cao hơn 
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lần thứ hai là 0,39 và cao hơn lần thứ nhất là 0,02, ĐLC là 1,39 cao hơn lần 

thứ hai là 0,02 cho thấy điểm phân bổ rộng hơn ở cả nhóm điểm 7-8 đến 

dưới 5 nên mặc dù ĐTB có tăng so với lần thứ nhất nhưng không đáng kể 

(0,02), sự thay đổi ĐTB qua các lần đánh giá khá bất thường, không rõ 

hướng. Kết quả kiểm định T-test p là 0,48 (p>0,05) cho thấy sự chênh lệch 

ĐTB ở các lớp ĐC xảy ra do ngẫu nhiên. 

Hình 4.5 minh hoạ rõ sự tiến bộ của HS, kết quả đọc hiểu của HS các lớp 

TN được cải thiện hơn trong quá trình thực nghiệm. 
 

 

Hình 4.3. Kết quả đọc hiểu được cải thiện trong quá trình TN 
 

Để thấy rõ sự tiến bộ của HS các lớp TN so với các lớp ĐC, kết quả ở 

bảng 4.6 cụ thể như sau: 

 

Bảng 4.6. So sánh kết quả đọc hiểu giữa lớp TN và ĐC 

Các tham số 

Lớp 4 Lớp 5 

Trước TN Sau TN Giá 

trị p 

Trước TN Sau TN Giá 

trị p ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

TN 5,66 1,38 6,68 1,38 0,00 5,81 1,53 6,87 1,52 0,00 

ĐC 5,90 1,43 5,98 1,37 0,37 5,87 1,54 5,89 1,39 0,48 
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Độ lệch giá 

trị TB chuẩn 
0,51 0,71 

 

Bảng 4.6 cho thấy kết quả đọc hiểu của HS sau TN của các lớp TN cao 

hơn các lớp đối chứng. Cụ thể ở lớp 4 là 6,68 cao hơn lớp ĐC là 0,7 và  ở lớp 

5 là 6,87 cao hơn lớp ĐC là 0,98. Giá trị kiểm định T-test p của các lớp TN 

đều nhỏ hơn 0,05 cho thấy sự chênh lệch này là có ý nghĩa, không xảy ra ngẫy 

nhiên mà xảy ra do tác động. Độ lệch giá trị TB chuẩn là 0,51 đối với lớp 4 và 

0,71 đối với lớp 5, chứng tỏ mức độ ảnh hưởng của các tác động là khá lớn. 

Điều này khẳng định rằng dạy học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp giúp cho 

HS cải thiện kết quả học tập của mình một cách đáng kể. 

Hình 4.4 và 4.5 minh hoạ rõ hơn kết quả đọc hiểu giữa các lớp TN và lớp ĐC 

 

Hình 4.4. So sánh kết quả đọc hiểu giữa lớp TN và lớp ĐC- lớp 4 
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Hình 4.5. So sánh kết quả đọc hiểu giữa lớp TN và lớp ĐC- lớp 5 

Dựa vào kết quả bài khảo sát HS các lớp TN và ĐC; Dựa vào phiếu quan 

sát tiết dạy; Dựa vào  các ý kiến trong phỏng vấn GV dạy TN về tiết thực 

nghiệm, chúng tôi rút ra một số nhận xét : 

(1) Trong quá trình dạy học thực nghiệm, do sự phối hợp hiệu quả giữa 

GV và người nghiên cứu về cách thiết kế bài dạy, cách xác định mục tiêu dạy 

học, cách thức tổ chức và tiến trình thực hiện, vận dụng các phương pháp và 

kĩ thuật dạy học hiện đại, cách vận dụng các bài tập đọc hiểu phù hợp nên các 

GV dạy học TN đã thực hiện tốt các tiết học. Các bài dạy đọc hiểu đã khai 

thác được năng lực của người học, tích cực hóa hoạt động của HS, tác động 

tốt đến nhận thức của các em. Qua các tiết học TN, HS hiều bài, tích cực phát 

biểu ý kiến, không khí lớp học sôi nổi, học sinh được thể hiện ý kiến riêng của 

bản thân , đồng thời được trải nghiệm trong các tình huống liên hệ thực tiễn 

thú vị. Kết quả đọc hiểu ở các lớp TN đều có sự tiến bộ so với lớp ĐC. 

(2) Qua bảng tổng hợp kết quả đọc hiểu của HS lớp 4 và lớp 5 cho thấy 

điểm trung bình của lớp TN cao hơn lớp ĐC, nhiều điểm giỏi ở lớp TN, điều 

này chứng tỏ chất đọc hiểu của lớp TN đã có sự thay đổi theo hướng tiến bộ 
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hơn. So với  lớp ĐC, lớp TN hoàn thành câu hỏi 9 (liên hệ thực tiễn) tốt hơn, 

trong khi đó các lớp đối chứng đa phần các em bỏ qua câu hỏi này.  

(3) Về bài tập được sử dụng trong quá trình thực nghiệm: Các bài tập 

được xây dựng ở chương 3 được sử dụng trong thiết kế 04 giáo án (TN thăm 

dò và TN tác động ở lớp 4,5) và giảng dạy học sinh trên lớp. Nhiều bài tập 

khiến cho học sinh thích thú, rất nhiều ý kiến giơ tay phát biểu, đặc biệt là các 

bài tập liên hệ thực tiễn và vận dụng như: 

- Em hãy dùng lập luận để bác bỏ ý kiến của thầy giáo và đưa ra ý kiến 

của bản thân về cái gì quý nhất? (Cái gì quý nhất) 

- Nếu gặp người ăn xin trên phố (có tiền, hoặc không có tiền) em sẽ làm 

gì?(Người ăn xin). 

- Khi em cần thuyết phục cha mẹ, để cha mẹ đồng ý theo đề nghị của 

mình thì em cần làm thế nào? (Thưa chuyện với mẹ) 

- Nếu em là quan án trong câu chuyện này, em có cách khác để tìm ra 

thủ phạm không?(Phân xử tài tình). 

 Sau TN tac động, chúng tôi sử dụng 02 đề kiểm tra đọc hiểu văn bản 

mới, học sinh tỏ ra khá tích cực và thích thú trả lời các câu hỏi đọc hiểu mà 

chúng tôi đưa ra. 

-  Nếu em là bạn nhỏ trong câu chuyện, em có nhận sự giúp đỡ của 

người đàn ông đó không? Vì sao? (Hoa tặng mẹ) 

- Em hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 10 câu kể về việc em đã làm 

(trong một ngày lễ) để thể hiện tình cảm với mẹ? (Hoa tặng mẹ) 

-  Em hãy viết một bức thư ngắn (khoảng 15 dòng) gửi cho cả 5 nhân 

vật để nói cho các nhân vật về vai trò của nhau. (Mắt, Chân,Tay, Tai, Miệng) 

 Học sinh ở lớp thực nghiệm phản hồi khá tốt, trong khi các lớp đối 

chứng đều bỏ qua câu hỏi này hoặc trả lời chưa đúng. Điều này cũng cho thấy, 

nếu chúng ta cho học sinh làm quan với các dạng bài tập đọc hiểu theo QĐGT 

thường xuyên trong từng tiết học trên lớp thì học sinh sẽ dễ dàng nói ra các 

quan điểm của mình, kể cả đó là các văn bản hoàn toàn mới. 
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4.2.1.2. Phân tích trường hợp cải thiện kết quả đọc hiểu  

Trong quá trình TN, chúng tôi có phân tích một số trường hợp cụ thể để 

thấy rõ sự tiến bộ của học sinh về kết quả đọc hiểu. 

1. Học sinh Nguyễn Đức Anh (Lớp 5A1 - Trường Tiểu học Nam Viêm): 

Qua trao đổi với GVCN và quan sát, được biết em ngoan, vui vẻ, hoà đồng với 

bạn bè, thích nói chuyện, tích cực tham gia vào các hoạt động học tập trên lớp. 

Đánh giá đọc hiểu ở mức hoàn thành, em chưa chủ động trong việc trả lời các 

bài tập đọc hiểu, hoạt động giao tiếp với giáo viên, và nội dung bài học còn hạn 

chế. Kết quả đọc hiểu theo đánh giá của giáo viên chủ nhiệm: Hoàn thành; Kết 

quả khảo sát lần 1: 8 điểm. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực nghiệm, những tiết Tập đọc có phần đọc 

hiểu, với các bài tập đã được thiết kế lại, em có chú ý nhiều hơn đến các bài 

tập này. Em đọc kĩ các câu hỏi, nhập vai được các hoàn cảnh giao tiếp trong 

văn bản, có nhiều trao đổi và chia sẻ với bạn cùng nhóm, chủ động đặt câu hỏi 

cho các bạn, biết lắng nghe các bạn trả lời và trả lời các câu hỏi trong nhóm 

đặt ra. Cụ thể trong tiết học Tập đọc Cái gì quý nhất em đã thể hiện: 

- Đọc kĩ câu hỏi, yêu cầu của bài tập đọc hiểu, em dùng bút gạch chân 

những từ cần chú ý, ghi nhanh một số ý để trả lời bên lề SGK. 

- Trao đổi với các bạn nhóm mình, đặt câu hỏi với bạn, nêu ý kiến của 

mình để các bạn cùng tham khảo. 

- Khi các bạn chia sẻ ý kiến, em đã biết lắng nghe, không cắt ngang lời 

của bạn, đặt câu hỏi khi chưa rõ, thể hiện sự cỗ vũ, khích lệ khi bạn có ý kiến 

hay và giữ được sự bình tĩnh khi có ý kiến trái chiều. 

- Khi có ý kiến không thống nhất trong nhóm, em đã mạnh dạn nêu ý 

kiến, quan điểm của bản thân với giáo viên để được hướng dẫn giải đáp. 

Qua các tiết học thực nghiệm, em đã chủ động hơn trong việc nêu ý kiến, 

quan điểm, và bày tỏ thái dộ trước những tình huống truyện. Hỏi giáo viên khi 

chưa rõ hoặc muốn hiểu thêm vấn đề.  biết cách bày tỏ ý kiến, biết cách giải 

thích theo cách suy nghĩ của mình để các bạn đồng ý. Chẳng hạn, khi học bài 
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Cái gì quý nhất 

Giả sử em là nhân vật thứ 5 trong câu chuyện này, em hãy nêu ý kiến 

và lí lẽ, dẫn chứng của mình để bác bỏ ý kiến của thầy giáo? 

Em viết: “Nếu là nhân vật thứ 5 tham gia vào cuộc tranh luận này, em sẽ 

nói với thầy giáo và các bạn: Thầy giáo nói rất đúng, nhưng em xin bổ sung, 

người lao động có sức khỏe là quý nhất ạ, vì không có sức khỏe thì người lao 

động không làm được việc gì.” 

Bài kiểm tra của em sau TN thăm dò đạt điểm 8. 

Trong bài kiểm tra sau TN tác động, với nhiệm vụ đọc hiểu văn bản mới, 

em thể hiện khá tốt. 

Em hãy viết một bức thư ngắn (khoảng 15 dòng) gửi cho cả 5 nhân vật 

để nói cho các nhân vật về vai trò của nhau. 

Em viết: Gủi các anh chị: Mắt, Tai, Tay, Chân, Miệng! Mỗi anh chị đều 

có một vai trò không thể thay thế trong cơ thể con người. Chị Mắt để nhìn mọi 

thứ xung quanh, Anh Tai để nghe mọi âm thanh, anh Chân để đi lại, Chị Tay 

để cầm, và làm mọi việc một cách khéo léo, bác Miệng nhìn qua thì có vẻ 

không phải làm việc mà lại được ăn, nhưng nếu bác miệng không nhai, nuốt 

thức ăn thì toàn cơ thể sẽ hoàn toàn tê liệt, như các anh chị đã thấy rồi đó. 

Chúc các anh chị đoàn kết vì một cơ thể khỏe mạnh. 

Bài kiểm tra sau thực nghiệm tác động em đạt 9 điểm. 

2. Học sinh Lý Thị Thu Hằng (học sinh lớp 4A1 trường Tiểu học Ngọc 

Thanh A): Là một học sinh ngoan, nhưng khá nhút nhát trong giao tiếp trên 

lớp, không chủ động phát biểu ý kiến xây dựng bài, chưa tích cực trong các 

hoạt động học. Kết quả đọc hiểu theo đánh giá của giáo viên chủ nhiệm: Mức 

hoàn thành; Kết quả khảo sát lần 1: 6 điểm. 

Trong quá trình thực nghiệm, với các bài tập được thiết kế theo hướng tăng 

cường giao tiếp và sự hướng dẫn của GV, em đã có những thay đổi tích cực. Em 

rất quan tâm thực hiện các yêu cầu của bài tập, xác định được thái độ ứng xử phù 

hợp, mạnh dạn trao đổi với bạn theo yêu cầu của bài tập, biết nhập vai với hoàn 

cảnh giao tiếp trong văn bản, chủ động ứng xử như biết đề nghị các bạn cùng 
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tham gia thảo luận, chia sẻ ý kiến, biết cảm ơn bạn khi được bạn nhận xét, góp ý 

hoặc giúp đỡ tạo ra được sự thân thiện giữa các bạn trong nhóm, trong lớp. Nhờ 

vậy, em hiểu và nắm chắc nội dung bài học hơn, em tự tin hơn, không còn nhút 

nhát trước đám đông, chủ động giơ tay phát biểu khi có yêu cầu của GV và hăng 

hái trong hoạt động học tập. Cụ thể trong tiết dạy bài Người ăn xin và Thưa 

chuyện với mẹ, trong phần đọc hiểu em đã có những thể hiện như: 

- Xác định được nhiệm vụ của mình trong nhóm, khá chủ động chia sẻ ý 

kiến, quan điểm riêng của mình. 

- Chủ động đề nghị các bạn lần lượt chia sẻ ý kiến. 

- Biết lắng nghe, không ngắt lời của bạn, không chê bai hoặc làm việc 

khác khi bạn có ý kiến. 

- Đến lượt mình, em đã trình bày ý kiến của mình rất ngắn gọn, đủ ý, và 

nói lời cảm ơn các bạn đã lắng nghe. 

- Khi GV yêu cầu các nhóm trình bày kết quả, em đã chủ động trình bày 

ý kiến của nhóm trước lớp. 

- Biết cách đặt mình vào trong hoàn cảnh của nhân vật để giao tiếp,và 

vận dụng vào cuộc sống giao tiếp của bản thân. 

Chẳng hạn, khi được hỏi: Em hãy vẽ lại hình ảnh của ông lão ăn xin bằng 

lời cho các bạn cùng nghe? Em mạnh dạn giơ tay phát biểu: Em thưa cô và các 

bạn, đó là một ông già nghèo đói, rách nát và rất đáng thươn . Dáng người lọm 

khọm , đôi mắt đỏ đọc, giàn giụa nước mắt, đôi môi tái nhợt , áo quần rách tả 

tơi, bàn tay sưng húp, bẩn thỉu, giọng rên rỉ, đang run lập cập vì đói và rét. 

Đối với bài tập liên hệ thực tế, em cũng đã biết vận dụng những hiểu biết 

của bài học để xử lí tình huống giao tiếp trong thực tiễn cuộc sống của mình, 

rút ra được các bài học trong giao tiếp cho bản thân. 

Em học tập được điều gì từ cách ứng xử của các nhân vật trong 

truyện?  Em học được từ bạn nhỏ tình thương người, cư xử lễ phép, đúng mực 

khi phải từ chối người ăn xin. 

Hay khi thực hiện nhiệm vụ đọc hiểu một văn bản mới, em tỏ ra khá tự 
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tin và làm chủ ý kiến của mình. 

Em hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 10 câu bày tỏ cảm xúc của 

mình về câu chuyện( Hoa tặng mẹ) 

Em viết: Đó là một câu chuyện để lại cho em nhiều bài học. Em cảm 

kích trước tấm lòng của bạn nhỏ đối với mẹ của mình, dù mẹ bạn ấy đã không 

còn nữa. Em cũng rất yêu quý người đàn ông đã giúp đỡ cô bé mua hoa để cô 

tặng mẹ. đồng thời người đàn ông đó đã nhận được một bài học về tình yêu 

đối với mẹ. 

- Kết quả bài sau TN em đã được GV khen và đạt điểm 7, em rất vui và 

phấn khởi. 

3. Học sinh Đoàn Quốc Cường (học sinh lớp 4A1 Trường Tiểu học Đồng 

Xuân): Là một học sinh ngoan, khá chủ động trong giao tiếp trên lớp. Tuy 

nhiên thường hay lúng túng trong xử lý tình huống và giải quyết vấn đề khi 

giao tiếp với văn bản. Kết quả đọc hiểu theo đánh giá của giáo viên chủ 

nhiệm: Mức hoàn thành; Kết quả khảo sát lần 1: 7 điểm. 

Trong quá trình thực nghiệm, với những bài tập đọc hiểu được thiết kế 

mới, với tính chủ động đã có, em càng tích cực chủ động hơn như đọc kĩ các 

yêu cầu của bài tập, những chỗ chưa hiểu hoặc thiếu thông tin để trả lời, em 

đã biết đề nghị bạn trong nhóm chia sẻ thông tin và tìm trong bài tập đọc hoặc 

các bài trước đó và hỏi GV để được giải thích. Từ đó em hoàn thành yêu cầu 

của bài tập đọc hiểu nhanh hơn. Kĩ năng xử lí tình huống và giải quyết vấn đề 

của em ngày càng tốt hơn. Cụ thể, trong tiết thực nghiệm với bài tập đọc hiểu 

Người ăn xin và Thưa chuyện với mẹ em đã: 

- Đọc kĩ yêu cầu của bài tập, nêu câu hỏi với GV một số từ khó hiểu 

trong câu hỏi. 

- Trao đổi với bạn để tham khảo cách giải đáp của bạn, chia sẻ ý kiến của 

mình để bạn nhận xét, góp ý. 

- Đọc kĩ văn bản của bài đọc và xem lại các bài đọc trước đó để tìm 

những từ ngữ thích hợp với yêu cầu của bài tập đọc hiểu 
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- Hoàn chỉnh câu trả lời và trao đổi với bạn, cùng chia sẻ trong nhóm, 

tham khảo cách trình  bày giải quyết vấn đề của bạn để đưa ra ý kiến riêng của 

bản thân và mạnh dạn trình bày ý kiến trước lớp. 

Cụ thể,  Xung quanh chúng ta còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Các 

em có thể làm gì để giúp đỡ những con người ấy? Em trả lời: Xung quanh em 

có nhiều hoàn cảnh khó khăn, một số bạn còn không có đủ sách vở đến trường, 

chúng em cùng nhà trường đã đóng góp tiền để mua sách ủng hộ các bạn ấy. 

Hay khi đọc hiểu văn bản mới, em cũng thể hiện được quan điểm, thái độ 

của mình trước những hành động của các nhân vật trong truyện. 

Em hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 10 câu bày tỏ cảm xúc của 

mình về câu chuyện. 

Em viết: Em cảm thấy rất yêu mến hành động giúp đỡ bạn nhỏ của 

người đàn ông trong câu chuyện. chú thật tốt bụng khi giúp đỡ một bạn nhỏ 

mua hoa tặng mẹ. đồng thời chú cũng nhận được một bài học cho riêng 

mình,mẹ là người quan trọng và chú đã biết trở về tặng hoa cho mẹ trong 

ngày đặc biệt của mẹ. 

 Kết quả bài kiểm tra em đạt 8 điểm. 

4.2.2. Nhận định chung về thực nghiệm 

4.2.2.1. Về tác động của các biện pháp dạy học đọc hiểu văn bản theo quan 

điểm giao tiếp 

Quá trình thực nghiệm diễn ra theo hai giai đoạn: Thực nghiệm thăm dò và 

thực nghiệm tác động; trên phạm vi đủ lớn (8 lớp thuộc 3 trường trên địa bàn thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) và bước đầu đã thu được những kết quả đáng tin cậy. 

Từ những phân tích kết quả ở từng giai đoạn, kết hợp với quan sát, ghi 

chép trong các tiết dạy, chia sẻ với giáo viên và học sinh sau tiết học chúng tôi 

nhận thấy những biện pháp dạy học đọc hiểu theo QĐGT, những bài tập đọc 

hiểu được đề xuất trong luận án đã góp phần khơi gợi hứng thú, sự tích cực 

của người dạy và người học, hỗ trợ tốt cho học sinh trong quá trình đọc hiểu 

văn bản. Cùng với kết quả khảo sát ban đầu, chúng tôi nhận thấy cần thiết 
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phải đổi mới cách dạy, cách học đọc hiểu để giáo viên thực sự trở thành người 

hướng dẫn, học sinh thực sự hứng thú với hoạt động học tập.  

Với đối tượng học sinh lần đầu học bài thực nghiệm, các em khá hứng 

thú với những hoạt động mới và tích cực trong quá trình học tập. Giáo viên 

dạy các lớp này mặc dù chưa thật quen với việc tổ chức lớp học, chưa thật sự 

bao quát được lớp song giáo viên cũng bị cuốn vào những hoạt động mới, liên 

tục có sự thay đổi trong giờ học. Học sinh đã tỏ ra thông hiểu văn bản đọc qua 

việc thực hiện tương đối tốt các câu hỏi, bài tập đọc hiểu, tích cực tham gia 

vào các hoạt động giao tiếp do giáo viên tổ chức. 

Tiếp tục thực hiện các bài thực nghiệm, các em đã tự tin tham gia các 

hoạt động học tập, các em nhóm trưởng thành thục hơn với việc điều khiển 

các hoạt động trong nhóm. Giáo viên dạy các lớp này đã quen với cách dạy 

mới, hiểu rõ ý tưởng của thiết kế bài dạy và thành công trong việc tổ chức 

hoạt động đọc hiểu cho học sinh. 

Từ kết quả khảo sát, thông qua hướng dẫn học (trắc nghiệm và tự luận) 

cũng như qua quan sát, ghi chép trong tiết dạy, có thể khẳng định phương án 

dạy học thực nghiệm đã mang lại hiệu quả nhất định. 

4.2.2.2. Về kết quả học tập 

Kết quả kiểm tra sau TN cho thấy kết quả học tập của các lớp TN tốt hơn 

các lớp đối chứng, chất lượng bài làm của HS lớp TN cải thiện rất nhiều so 

với trước TN và so với lớp ĐC. Trong quá trình học tập, các em có cơ hội và 

được giao tiếp nhiều hơn, chia sẻ, trao đổi nhiều hơn. Các bài tập đọc hiểu 

được thiết kế  theo hướng kích thích sự giao tiếp đã giúp các em có cảm hứng 

suy nghĩ giải quyết vấn đề linh hoạt hơn với nhiều cách khác nhau làm cho trí 

tưởng tượng và khả năng diễn đạt của các em phát triển hơn. Điều này khẳng 

định nếu sử dụng bài tập đọc hiểu theo QĐGT một cách hợp lí, đúng mức sẽ 

mang lại kết quả đọc hiểu tốt. 
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Kết luận chương 4 

 

1. Kết quả thực nghiệm bước đầu cho thấy, các biện pháp dạy học đọc 

hiểu theo QĐGT cho HS lớp 4, 5 đã có tác động tích cực đến việc cải thiện kết 

quả đọc hiểu của HS lớp 4, 5. Sau TN, kết quả học tập của HS đã được cải 

thiện đáng kể. Những phân tích định lượng và định tính với những phép đo và 

kiểm định khoa học đã khẳng định tính hiệu quả của các biện pháp dạy học 

đọc hiểu theo QĐGT. 

2. Các thầy cô giáo và các lớp HS tham gia thực nghiệm đều có cảm 

nhận chung là đọc hiểu truyện theo quan điểm giao tiếp không có gì khó khăn 

phức tạp, vì đó không phải là những lý luận cao siêu. Có giáo viên nói rằng, 

khi nghe bồi dưỡng, thấy giới thiệu những lý thuyết gì gì, lạ lắm thì cũng sợ, 

nhưng khi hướng dẫn cách thực hiện thì thấy dễ, làm được ngay. Chúng tôi 

cũng thấy, trong quá trình tiến hành thực nghiệm, từng dạng bài tập đơn lẻ 

được các thầy cô giáo thực hiện có kết quả rõ rệt, HS hào hứng tham gia. 

Nhưng thực hiện bài tập đọc hiểu cho cả bài, các thầy cô không thấy tính liên 

kết của các bài tập, làm cho tiến độ bài đọc hiểu không được liên tục,.  

3. Kết quả thực nghiệm đã khẳng định giả thuyết khoa học của đề tài là 

đúng đắn và đã được chứng minh, các biện pháp dạy học đọc hiểu theo QĐGT 

và hệ thống bài tập đọc hiểu cho HS lớp 4, 5 có tác động đến kết quả dạy học 

đọc hiểu của các em trong học tập, cũng như trong giao tiếp xã hội. 
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KẾT LUẬN  

1. Giao tiếp là nhu cầu sống cần thiết của con người trong xã hội. Thông 

qua giao tiếp con người trao đổi thông tin, tư tưởng, tình cảm của mình với 

những người khác để tồn tại và phát triển. Mục tiêu của môn Tiếng Việt ở tiểu 

học cũng thể hiện rõ, đích của việc dạy học Tiếng Việt ở trường tiểu học là để 

học sinh biết sử dụng hiệu quả tiếng Việt  (ngôn ngữ) làm phương tiện giao 

tiếp. Chính vì vậy chương trình, SGK Tiếng Việt hiện hành được xây dựng 

theo quan điểm giao tiếp, và thể hiện được tính ưu việt trong việc dạy ngôn 

ngữ gắn với hoạt động giao tiếp trong cuộc sống. Tuy nhiên cách làm để hiện 

thực hóa quan điểm giao tiếp trong dạy học Tiếng Việt ở từng phân môn, từng 

bài dạy cụ thể vẫn cần được tiếp tục bổ sung để hoàn thiện hơn. Luận án chọn 

vấn đề dạy học đọc hiểu văn bản truyện theo quan điểm giao tiếp để nghiên 

cứu với ý thức góp phần làm sáng tỏ về lý luận và đề xuất biện pháp, khẳng 

định giá trị, hiệu quả của quan điểm giao tiếp khi xử lý các kỹ năng tiếng Việt 

và khi dạy học các phân môn Tiếng Việt ở tiểu học.  

2. Những kết quả nghiên cứu đã được công bố về giao tiếp, QĐGT, đọc 

hiểu, dạy học đọc hiểu khá phong phú và có giá trị cao, là nguồn tham khảo 

quý đối với những người nghiên cứu và đặc biệt là với giáo viên đang trục tiếp 

giảng dạy môn Tiếng Việt ở trường phổ thông. Luận án kế thừa các kết quả 

nghiên cứu này và tiếp tục vận dụng những thành tựu mới của Ngôn ngữ học, 

Lý luân văn học, Phê bình văn học, Tâm lý Giáo dục học, chuyển vào lý luận 

đọc hiểu để phát hiện những luận điểm mới về văn bản truyện -  đối tượng của 

hoạt động đọc hiểu, về học sinh lớp 4,5 - chủ thể hoạt động đọc hiểu và hoạt 

động đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp. Đọc hiểu ở tiểu học chưa được bố trí 

thành tiết học độc lập mà chỉ là một phần trong tiết Tập đọc, nhưng vẫn có vị 

trí quan trọng. Đọc bao giờ cũng đi liền với hiểu. Hiểu để đọc văn bản đúng 

hơn, diễn cảm hơn. Với lớp 4,5 đọc hiểu còn là bước chuẩn bị để HS chuyển 

cấp, chuyển từ học Tập đọc sang đọc hiểu ở môn Ngữ văn. Mỗi thời kỳ phát 

triển, trẻ có những nét tâm lý đặc trưng phải trải qua và chuyển từ thời kỳ này 

sang thời kỳ khác bao giờ cũng gắn với sự xuất hiện những cấu tạo tâm lý mới về 
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chất. Từ thực tiễn dạy đọc hiểu ở tiểu học, luận án đặt ra nhiệm vụ đi tìm một 

cách đọc hiểu phù hợp với đặc điểm tâm lý, đặc điểm cảm thụ văn học của HS 

tiểu học. “Trẻ em có những cách nhìn, cách suy nghĩ và cảm nhận riêng của nó. 

Trẻ em là trẻ em, nó đang vận động,  phát triển theo quy luật của trẻ em” (Rut xô, 

1712 -1778), [ dẫn theo Lê Văn Hồng 26; Tr.11]. Đọc hiểu văn bản truyện theo 

quan điểm giao tiếp nhằm khai thác hai đặc điểm tâm lý của HS tiểu học: tưởng 

tượng phong phú và cảm thụ ngây thơ. Đọc truyện, các em có cảm giác được 

sống trong thế giới của truyện, được gặp các nhân vật, được giao tiếp, đối thoại 

với người kể chuyện, trải nghiệm các sự việc trong truyện. Các em bày tỏ tình 

cảm, thái độ và đánh giá mọi điều của truyện bằng cảm tính.  Đó là cách đọc hiểu 

truyện của tuổi tiểu học, đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp.  

3. Từ kết quả nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn, luận án đã đề xuất một số 

biện pháp dạy học đọc hiểu theo QĐGT, xây dựng được kĩ thuật thiết kế và tiến 

trình bài dạy đọc hiểu theo QĐGT. Tiến trình đó gồm: Nguyên tắc thiết kế bài dạy 

đọc hiểu theo theo QĐGT; Xác định qui trình thiết kế bài dạy đọc hiểu theo theo 

QĐGT; Quy trình dạy Tập đọc ở lớp 4, 5 theo QĐGT; Thiết kế bài tập đọc hiểu 

văn bản truyện theo quan điểm giao tiếp. Các biện pháp có sự liên kết chặt chẽ với 

nhau tạo thành một chỉnh thể, là tiển đề của nhau để dạy ĐH đạt kết quả tốt nhất và 

góp phần giáo dục KNGT cho học sinh. Việc tạo môi trường khuyến khích HS 

thực hành giao tiếp và chuyển kết quả đọc  hiểu thành sản phẩm để có thể tự kiểm 

tra đánh giá là biện pháp được thực hiện xuyên suốt trong tiến trình dạy học. Thực 

nghiệm cho thấy, các biện pháp đọc hiểu và dạy học đọc hiểu theo QĐGT cho HS 

lớp 4, 5  đã có tác động tích cực đến việc cải thiện kết quả học tập của HS. Chính 

trong quá trình dạy học đọc hiểu theo QĐGT, học sinh được trải nghiệm để rèn 

luyện khả năng giao tiếp, điều đó giúp cho HS tích cực, hứng thú hơn trong học 

tập, và các em học tập đạt kết quả tốt hơn.  

4. Kết quả thực nghiệm đã khẳng định giả thuyết khoa học của đề tài là đúng 

đắn và đã được chứng minh, các biện pháp dạy học đọc hiểu theo QĐGT cho HS 

lớp 4, 5 qua dạy học đọc hiểu là có tác động tốt đến kết quả đọc hiểu của HS. 
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KIẾN NGHỊ 

1. Đối với cơ sở đào tạo giáo viên tiểu học: Đưa vào chương trình đào 

tạo giáo viên ở các khoa Giáo dục Tiểu học những tri thức về đọc hiểu và kĩ 

năng đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp để họ thực hiện được nhiệm vụ đọc 

hiểu khi ra trường. 

2. Đối với các cơ quan quản lí giáo viên tiểu học: Đưa vào chương 

trình bồi dưỡng giáo viên tiểu học những chuyên đề về tri thức đọc hiểu và 

những kĩ năng dạy học đọc hiểu để cập nhật kiến thức cho giáo viên, hỗ trợ 

giáo viên hoàn thành nhiệm vụ dạy học đọc hiểu có chất lượng ở trường tiểu 

học.
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PHỤ LỤC 1 

PHIẾU KHẢO SÁT 

THỰC TRẠNG DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TRUYỆN THEO QUAN 

ĐIỂM GIAO TIẾP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC 

(Dành cho giáo viên và CBQL) 

 

Để phục vụ cho việc nghiên cứu về dạy học đọc hiểu văn bản truyện theo quan 

điểm giao tiếp, xin quý Thầy/Cô dành chút thời gian đọc kĩ từng câu hỏi và cho biết ý 

kiến của mình (bằng cách đánh dấu X vào ý kiến lựa chọn). Ý kiến của thầy/cô là một 

đóng góp quý báu cho nghiên cứu khoa học này. Các kết quả trả lời của quý Thầy/Cô 

chúng tôi chỉ sử duṇg cho muc̣ đích nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của 

quý Thầy/Cô. 
 

* Xin thầy cô vui lòng cho biết đôi điều về bản thân:  

1. Đơn vị công tác:……………………………………………………… 

2. Thầy/Cô đang là:  

a.  Giáo viên b.  Tổ trưởng chuyên môn c.  Hiệu phó  d.  Hiệu trưởng  

3. Thâm niên công tác:  

a.  Dưới 5 năm b.  Từ 5 – 10 năm c.  Từ 10 – 15 năm d.  Trên 15 năm  

4. Trình độ chuyên môn:  

a.  Trung cấp  b.  Cao đẳng c.  Thạc sỹ  d.  Tiến sỹ  e.  Khác 

 



PL3 
 

1. Theo Thầy (cô) Bản chất của dạy học theo quan điểm giao tiếp là gì? 

Mục đích 

Các mức độ 

Rất đồng 

ý 
Đồng ý 

Phân 

vân 

Không 

đồng ý 

1.Tổ chức cho học sinh giao tiếp với văn 

bản để đọc hiểu văn bản  

    

2. Tổ chức cho học sinh đọc hiểu văn bản 

trong giao tiếp, bằng giao tiếp, vì mục 

đích giao tiếp 

    

3. Tổ chức cho học sinh giải quyết các 

tình huống giao tiếp trong thực tiễn hàng 

ngày 

    

4. Tổ chức cho học sinh giao tiếp văn học     
 

2.  Theo Thầy (cô) vai trò của dạy học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp là gì? 

Vai trò của dạy học đọc hiểu theo quan điểm GT 

Mức độ 

Rất 

cần 

thiết 

Cần 

thiết 

Tương 

đối cần 

thiết 

Không 

cần 

thiết 

1. Tổ chức cho học sinh đọc hiểu thông qua giao tiếp 

văn bản 

    

2. Tăng cường hoạt động cho học sinh được thể hiện 

chính kiến, quan điểm, đánh giá đối với nội dung đọc 

hiểu 

    

3.Tăng cường tương tác giữa giáo viên – học sinh, 

học sinh – học sinh trong các hoạt động đọc hiểu 

    

4.Tạo điều kiện cho học sinh được liên hệ thực tiễn, 

gắn hoạt động đọc hiểu với thực tiễn giao tiếp trong 

cuộc sống. 

    

5. Giúp học sinh học đạt kết quả học tập tốt (đọc hiểu 

được văn bản trong nhà trường và ngoài nhà trường) 

và góp phần phát triển KNGT cho HS. 
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3. Về hệ thống bài tập đọc hiểu văn bản truyện, thầy cô đã soạn giảng theo 

Cách sử dụng bài tập ĐH 

Mức độ (%) 

Rất 

thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 

Tương 

đối 

thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Không 

bao giờ 

Hoàn toàn theo SGK Tiếng Việt      

Bài tập SGK chiếm phần lớn, 

thêm ít bài tập liên hệ thực tế 
     

Bài tập trong SGK chiếm phần 

ít, Chủ yếu là bài tập tự soạn 
     

Bài tập hoàn toàn do GV tự soạn      

 

4. Khi dạy đọc hiểu văn bản truyện, Thầy/Cô đã sử dụng những phương pháp dạy 

học nào?  

TT Phương pháp dạy học 

Mức độ 

Rất 

thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Hiếm 

khi 

Không 

bao giờ 

1 Phương pháp vấn đáp       

2 Phương pháp thuyết trình      

3 Phương pháp dạy học dựa vào 

trò chơi 
     

4 Phương pháp kể chuyện      

5 Phương pháp thảo luận nhóm      

6 Phương pháp sắm vai      

7 Phương pháp nêu và giải quyết 

vấn đề 
     

8 Các phương pháp khác 

……………… 
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5. Thầy/Cô đã dạy đọc hiểu văn bản truyện theo quan điểm giao tiếp như thế nào?  

TT Các biện pháp GV thực hiện 

Mức độ 

Rất 

thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Hiếm 

khi 

Không 

bao giờ 

1 Thiết kế giáo án theo hướng 

tăng cường các hoạt động 

giao tiếp 

     

2 Xây dựng các bài tập theo 

quan điểm giao tiếp, tăng các 

bài tập thực hành, liên hệ 

cuộc sống để rèn kỹ năng giao 

tiếp cho học sinh  

     

3 Tăng cường mối quan hệ 

tương tác giữa giáo viên với 

học sinh, học sinh với học 

sinh.  

     

4 Gắn mục tiêu môn học với 

việc tổ chức các hoạt động 

đọc hiểu và giao tiếp trong 

văn bản 

     

5 Gắn đánh giá kết quả môn 

học, hoạt động đọc hiểu với 

đánh giá kỹ năng giao tiếp  

     

6 Tạo môi trường tập luyện, rèn 

luyện và vận dụng các kiến 

thức đã học vào thực tiễn 

cuộc sống và giao tiếp 

     

7 Thiết kế các dự án học tập để 

đa dạng hóa các hình thức tổ 

chức đọc hiểu cho học sinh 

     

8 Các biện pháp khác       
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6. Khi Thầy/cô tổ chức dạy học đọc hiểu văn bản truyện theo quan điểm giao tiếp, 

học sinh có biểu hiện sau ở mức độ nào?  

TT Biểu hiện của học sinh 

Mức độ 

Rất 

thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Hiếm 

khi 

Không 

bao giờ 

1 Tích cực tham gia vào hoạt động 

học trên lớp  
     

2 Thực hiện tốt các yêu cầu từ bài 

học  
     

3 Phối hợp hoạt động nhóm và cá 

nhân hiệu quả 
     

4 Chủ động phản biện, đặt câu hỏi 

với GV, bạn bè về nội dung bài 

học 

     

5 Thể hiện được quan điểm, ý kiến 

cá nhân trước tập thể lớp (trong 

tranh luận) 

     

 

8. Theo thầy/cô, những yếu tố nào sau đây ảnh hưởng tới dạy học đọc hiểu văn 

bản truyện theo quan điểm giao tiếp cho học sinh? 

 

Các yếu tố 

Mức độ 

Tác động 

rất  nhiều 

Tác động 

nhiều 

Ít tác 

động 

Không 

tác động 

8.1. Các yếu tố thuận lợi 

1. Sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời 

của nhà trường đối với hoạt động dạy 

học trên lớp 

    

2. CBQL, GV nhận thức đúng về mục 

đích, nội dung, phương pháp dạy học 

đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp 

    

3. Học sinh yêu thích và hứng thú đối 

với hoạt động đọc hiểu văn bản (nhất 

là văn bản truyện) 

    

4. CSVC, PTDH hỗ trợ đổi mới 

PPDH môn Tiếng Việt được cung cấp 

đầy đủ 
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8.2. Các yếu tố khó khăn 

1. Giáo viên chưa ý thức đầy đủ về tổ 

chức dạy học đọc hiểu theo quan 

điểm giao tiếp 

    

2. GV chưa nhận thức đúng mục đích 

của dạy học đọc hiểu theo quan điểm 

giao tiếp 

    

3. GV chưa được bồi dưỡng cập nhật 

chuyên môn thường xuyên  

    

4. Học sinh thiếu hứng thú học tập 

phân môn Tập đọc 

    

5. Chưa có nhiều các bài tập dạy đọc 

hiểu theo quan điểm giao tiếp  

    

6. Thời gian dạy học đọc hiểu hạn chế     

7. Tỉ lệ HS/ lớp cao khó gây khó khăn 

trong dạy học 

    

8. Chương trình, tài liệu tham khảo 

không đầy đủ 

    

9.Thiếu sự quan tâm, phối hợp từ phía 

phụ huynh 
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PHỤ LỤC 2:  

BIÊN BẢN PHỎNG VẤN 

1. Thời gian: .......................................................................................................  

2. Địa điểm: ........................................................................................................  

3. Người phỏng vấn: ..................................................................... ……. 

4. Người được phỏng vấn: ............................................................. ………. 

5. Nội dung phỏng vấn:  

Câu 1: Thầy (cô) vui lòng cho biết quan điểm của mình, thế nào là dạy học đọc hiểu 

theo quan điểm giao tiếp? 

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

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

Câu 2: Thầy (cô) đã sử dụng các phương pháp và biện pháp kĩ thuật dạy học  nào để 

dạy học đọc hiểu văn bản truyện theo quan điểm giao tiếp? 

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

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

Câu 3: Thầy (cô) vui lòng đánh giá chất lượng dạy học đọc hiểu văn bản truyện của lớp 

mình chủ nhiệm (giỏi, khá, trung bình, yếu)? 

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

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

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

Câu 4: Thầy (cô) vui lòng cho biết những khó khăn của bản thân khi dạy học đọc hiểu 

văn bản truyện theo quan điểm giao tiếp cho học sinh? 

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

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

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

Người được phỏng vấn                                        Người phỏng vấn  

(Kí và ghi rõ họ tên)                                         (Kí và ghi rõ họ tên 
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Phụ lục 3:  DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG KHẢO SÁT 

STT TÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC 
SỐ LƯỢNG GV  

KHẢO SÁT 

1.  Xuân Hòa 14 

2.  Đồng  Xuân 14 

3.  Nam Viêm 15 

4.  Ngọc Thanh A 14 

5.  Ngọc Thanh B 10 

6.  Ngọc Thanh C 14 

7.  Hùng Vương 13 

8.  Cao Minh A 13 

9.  Cao Minh B 18 

10.  Trưng Nhị 12 

11.  Trung Mỹ 12 

12.  Bá Hiến A 10 

13.  Tam Hợp 11 

14.  Hương Canh A 13 

15.  Thiện Kế B 8 

16.  Gia Khánh 9 

 16 Trường 200 GV 
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DANH SÁCH CÁC CBQL VÀ GIÁO VIÊN ĐƯỢC KHẢO SÁT 

STT Họ và tên Trường TH 
Chức 

vụ 
Trình độ 

Thâm 

niên dạy 

lớp 4,5 

1.  Phan Thị Hường Bá Hiến A HT ĐH 10 

2.  Đỗ Thị Phương Bá Hiến A HP ĐH 8 

3.  Nguyễn Văn Lâm Bá Hiến A HP ĐH 9 

4.  Nguyễn Thị Hiền Bá Hiến A TT ĐH 5 

5.  Nguyễn Trung Hiếu Bá Hiến A TT ĐH 8 

6.  Hoàng Bích Luyện Bá Hiến A GV ĐH 10 

7.  Nguyễn Thị Bảy Bá Hiến A GV ĐH 5 

8.  Ngô Bá Tuyên Bá Hiến A GV ĐH 8 

9.  Lê Thị Lương Bá Hiến A GV ĐH 2 

10.  Trịnh Xuân Bốn Bá Hiến A GV ĐH 12 

11.  Trần Thị Tố Oanh Tam Hợp HT ĐH 10 

12.  Nguyễn Thị Tình Tam Hợp HP ĐH 15 

13.  Trịnh Thị Minh Hồng Tam Hợp HP ĐH 10 

14.  Tạ Thị Minh Lí Tam Hợp TT ĐH 7 

15.  Trần Thị Nhẽ Tam Hợp TT ĐH 15 

16.  Trần Thị Thảo Tam Hợp GV ĐH 8 

17.  Tạ Thị Liên Hiệp Tam Hợp GV ĐH 10 

18.  Vũ Thị Thủy Tam Hợp GV ĐH 7 

19.  Trần Thị Hải Yến Tam Hợp GV ĐH 9 

20.  Phương Thị Thảo Tam Hợp GV ĐH 9 

21.  Nguyễn T Kim Thanh Tam Hợp GV ĐH 10 

22.  Bùi Quốc Bình Thiện Kế B GV ĐH 10 

23.  Vũ Thị Lĩnh Thiện Kế B GV ĐH 15 

24.  Nguyễn Thị Ngọc Linh Thiện Kế B GV ĐH 11 

25.  Phạm Thị Hồng Chinh Thiện Kế B GV CĐ 2 
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26.  Lương Văn Quản Thiện Kế B GV CĐ 5 

27.  Bùi Thị Minh Đức Thiện Kế B TT ĐH 16 

28.  Nguyên Thị Hòa Thiện Kế B GV ĐH 8 

29.  Vũ Thị Tố Loan Thiện Kế B GV ĐH 13 

30.  Nguyễn Thị Thanh Hải Gia Khánh HT ĐH 20 

31.  Nguyễn Vinh Quang Gia Khánh HP ĐH 15 

32.  Phùng Thị Tâm Gia Khánh TT CĐ 10 

33.  Nguyễn Thị Loan Anh Gia Khánh TT ĐH 12 

34.  Vũ Thị Xuân Hương Gia Khánh GV ĐH 15 

35.  Kiều Thị Thu Gia Khánh GV CĐ 14 

36.  Nguyễn Thị Châm Gia Khánh GV ĐH 18 

37.  Nguyễn T Thanh Trường Gia Khánh GV CĐ 20 

38.  Trần Thị Sinh Gia Khánh GV CĐ 16 

39.  Đào Thanh Huyền Trung Mỹ HT ĐH 15 

40.  Trần Thị Ngọc Hà Trung Mỹ HP ĐH 15 

41.  Hoàng Văn Minh Trung Mỹ HP ĐH 10 

42.  Trần Thị Dung Trung Mỹ TT ĐH 17 

43.  Dương Thị Huệ Trung Mỹ GV ĐH 6 

44.  Trần Văn Bính Trung Mỹ GV ĐH 10 

45.  Nguyễn Việt Hùng Trung Mỹ TT ĐH 8 

46.  Trần Thị Huyền Trung Mỹ GV ĐH 3 

47.  Dương Thị Hà Trung Mỹ GV ĐH 3 

48.  Lê Thị Phương Trung Mỹ GV ĐH 7 

49.  Hoàng Thị Lệ Thúy Trung Mỹ GV ĐH 8 

50.  Đào Thị Thắm Trung Mỹ GV ThS 4 

51.  Trần Thị Kim Liên Hương Canh A HT ĐH 12 

52.  Ngô Thị Như Lan Hương Canh A HP ĐH 8 

53.  Nguyễn Thu Hằng Hương Canh A HP ĐH 9 

54.  Hà Thị Kim Yến Hương Canh A TT ĐH 6 
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55.  Nguyễn T. Minh Nguyệt Hương Canh A GV ĐH 15 

56.  Nguyễn Thị Thu Anh Hương Canh A GV ĐH 7 

57.  Nguyễn Thị Trang Hương Canh A GV ĐH 5 

58.  Đặng Thị Lan Hương Canh A GV ĐH 8 

59.  Nguyễn Thị Liên Hương Canh A GV ĐH 9 

60.  Trần Thị Thẩm Hương Canh A TT ĐH 4 

61.  Hà Thị Kim Anh Hương Canh A GV ĐH 2 

62.  Nguyễn Thị Như Hương Canh A TT ĐH 12 

63.  Nguyễn Thị Hằng Nga Hương Canh A GV ĐH 8 

64.  Đặng Kim Quy Ngọc Thanh A HT ĐH 12 

65.  Ng.T. Thanh Thảo Ngọc Thanh A HP ĐH 7 

66.  Lưu Văn Hai Ngọc Thanh A HP ĐH 4 

67.  Trần Thị Dậu Ngọc Thanh A TT CĐ 3 

68.  Nguyễn Thị Hậu Ngọc Thanh A GV CĐ 5 

69.  Trần Thị Yên Ngọc Thanh A GV ĐH 7 

70.  Ng.Thị Minh Hài Ngọc Thanh A GV ThS 3 

71.  Lê Kim Thoa Ngọc Thanh A GV CĐ 12 

72.  Nguyễn Thị Tú Ngọc Thanh A GV ĐH 15 

73.  Nguyễn Thị Bền Ngọc Thanh A GV TT 14 

74.  Trần T. Tâm Thoa Ngọc Thanh A GV CĐ 10 

75.  Nguyễn Thị Hạnh Ngọc Thanh A GV ĐH 17 

76.  Nguyễn Thị Liên Ngọc Thanh A GV ĐH 3 

77.  Nguyễn Xuân Hải Ngọc Thanh A GV ĐH 16 

78.  Thái Bá Hùng Ngọc Thanh C HT ĐH 6 

79.  Đinh Quang Liên Ngọc Thanh C HP ĐH 9 

80.  Nguyễn Đức Toàn Ngọc Thanh C HP ĐH 7 

81.  Tiên Thị Lụa Ngọc Thanh C CV ĐH 8 

82.  Lê Thị An Ngọc Thanh C GV CĐ 1 

83.  Nguyễn Thị Bích Kế Ngọc Thanh C GV CĐ 2 
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84.  Phạm Thị Lịch Ngọc Thanh C GV CĐ 20 

85.  Lê Thị Kim Nguyệt Ngọc Thanh C GV CĐ 1 

86.  Trần Thị Nga Ngọc Thanh C GV CĐ 20 

87.  Trương Thị Nga Ngọc Thanh C GV CĐ 2 

88.  Đàm Thị Thường Ngọc Thanh C GV ĐH 20 

89.  Phạm Thị Bích Liên Ngọc Thanh C GV CĐ 20 

90.  Lê Thị Nga Ngọc Thanh C GV CĐ 23 

91.  Trương Thị Hiền Ngọc Thanh C GV ĐH 3 

92.  Trần Thị Sự Ngọc Thanh C GV ĐH 5 

93.  Đỗ Thị Thanh Vân Ngọc Thanh B HT ĐH 10 

94.  Võ Thị Chi Ngần Ngọc Thanh B HP CĐ 10 

95.  Hoàng Thị Xuân Ngọc Thanh B GV CĐ 2 

96.  Lê Thị Mộng Chám Ngọc Thanh B GV CĐ 1 

97.  Võ Thị Tâm Ngọc Thanh B TT CĐ 1 

98.  Trịnh T Hương Giang Ngọc Thanh B GV ĐH 2 

99.  Trình Thị Biên Thúy Ngọc Thanh B GV ĐH 10 

100.  Chu Thị Huyền Trang Ngọc Thanh B GV CĐ 1 

101.  Linh Thị Tuyết Ngọc Thanh B GV CĐ 2 

102.  Đặng Thị Mẫn Ngọc Thanh B TT CĐ 19 

103.  Bùi Thị Thảo Hùng Vương HT ĐH 23 

104.  Lê Văn Chung Hùng Vương HP TS 5 

105.  Nguyễn Thị Kim Thúy Hùng Vương GV ĐH 6 

106.  Trần Thị Tâm Hùng Vương GV ĐH 9 

107.  Đỗ Thị Minh Nguyệt Hùng Vương GV CĐ 12 

108.  Nguyễn T Thúy Hạnh Hùng Vương GV ĐH 7 

109.  Ngô Thị Huế Hùng Vương GV ĐH 5 

110.  Đào Thị Hoa Thắm Hùng Vương GV ĐH 8 

111.  Nguyễn T Thanh Xuân Hùng Vương GV ĐH 10 

112.  Lỗ Thị Thúy Hùng Vương GV CĐ 12 
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113.  Nguyễn Thị Yến Hùng Vương GV CĐ 14 

114.  Nguyễn Thị Thảo Hùng Vương GV CĐ 11 

115.  Nguyễn T Hồng Dung Xuân Hòa HT ĐH 27 

116.  Nguyễn Thị Tuân Xuân Hòa HP ĐH 25 

117.  Phạm Thị Thu Hiền Xuân Hòa TP ĐH 25 

118.  Nguyễn Thị Thịnh Xuân Hòa GV ĐH 25 

119.  Hoàng Thị Lệ Dung Xuân Hòa GV ĐH 23 

120.  Nguyễn Thị Hải Xuân Hòa TT ĐH 25 

121.  Phạm Thị Huế Xuân Hòa GV ĐH 16 

122.  Đỗ Thị Sao Khuê Xuân Hòa GV ĐH 10 

123.  Ma Thị Hồng Nhung Xuân Hòa GV ĐH 8 

124.  Mai Thị Thu Hiền Xuân Hòa GV ĐH 22 

125.  Nguyễn Thị Quỳnh Vân Xuân Hòa GV ThS 3 

126.  Trần Thị Thu Mai Xuân Hòa GV ThS 2 

127.  Lương Thành Huy Xuân Hòa GV ĐH 12 

128.  Nghiêm Thu Phương Xuân Hòa GV ĐH 5 

129.  Trần Thị Hồng Nam Viêm HT ĐH 19 

130.  Nguyễn Xuân Diện Nam Viêm HP ĐH 24 

131.  Nguyễn Thị Vân Anh Nam Viêm HP ĐH 24 

132.  Nguyễn Thị Mai Nam Viêm TT ĐH 20 

133.  Dương Thị Minh Luy Nam Viêm GV ĐH 34 

134.  Phạm Thị Nguyệt Nam Viêm GV ĐH 34 

135.  Nguyễn Thị Thúy Nam Viêm GV ĐH 2 

136.  Phạm Minh Hà Nam Viêm GV ĐH 24 

137.  Nguyễn Thị Thành Nam Viêm GV ĐH 25 

138.  Nguyễn Thị Phương Nam Viêm GV ĐH 6 

139.  Nguyễn Thị Thái Nam Viêm GV ĐH 27 

140.  Nguyễn Thị Tâm Nam Viêm GV ĐH 22 

141.  Nguyễn T Liên Hương Nam Viêm GV ĐH 28 
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142.  Ngô Kim Tuyến Nam Viêm GV ĐH 28 

143.  Lương Thị Diên Nam Viêm GV ĐH 28 

144.  Nguyễn Thị Nhung Đồng Xuân HP ĐH 15 

145.  Nguyễn Thị Thu Hà Đồng Xuân HP ThS 5 

146.  Nguyễn Thị chuyến Đồng Xuân GV ĐH 12 

147.  Nguyễn Thị Thương Đồng Xuân GV ThS 10 

148.  Nguyễn Thị Mai Đồng Xuân GV ĐH 3 

149.  Vũ Thị Kim Cúc Đồng Xuân GV ĐH 18 

150.  Lương Thị Duyên Đồng Xuân GV ThS 5 

151.  Ngô Thị Phượng Đồng Xuân GV ThS 5 

152.  Bách Thị Thủy Đồng Xuân GV ĐH 3 

153.  Phạm Thị Thu Hoa Đồng Xuân GV ĐH 15 

154.  Đàm Hồng Điệp Đồng Xuân GV ĐH 6 

155.  Đỗ Thị Nguyên Đồng Xuân GV ĐH 8 

156.  Nguyễn Thị Phượng Đồng Xuân GV ĐH 7 

157.  An Thị Hồng Lương Đồng Xuân GV ĐH 5 

158.  Lê Minh Đức Cao Minh A HT ThS 10 

159.  Nguyễn Thị Nguyệt Cao Minh A HP CĐ 8 

160.  Hoàng Quốc Huân Cao Minh A HP ĐH 11 

161.  Nguyễn Thị Lượng Cao Minh A GV ĐH 12 

162.  Hà Thị Thuý Vân Cao Minh A GV ĐH 5 

163.  Trần Thị Kim Anh Cao Minh A GV ĐH 1 

164.  Trương Thị Thủy Cao Minh A GV ĐH 8 

165.  Hoàng Thị Hải Cao Minh A GV ĐH 3 

166.  Nguyễn Thị Hồng Luân Cao Minh A GV CĐ 5 

167.  Ma Thị Như Hoa Cao Minh A GV ĐH 7 

168.  Bùi Thương Thủy Cao Minh A GV ĐH 11 

169.  Nguyễn Thị Lưu Thành Cao Minh B HT ĐH 25 

170.  Đỗ Thị Kim Thoa Cao Minh B HP ĐH 18 
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171.  Phạm Thị Hường Cao Minh B GV ĐH 15 

172.  Nguyễn Thị Tần Cao Minh B GV ĐH 9 

173.  Vũ Thị Liễu Cao Minh B GV ĐH 8 

174.  Vũ Thị Xuyến Cao Minh B GV ĐH 7 

175.  Lê Kim Thoa Cao Minh B GV ĐH 14 

176.  Phùng Thị Tơ Cao Minh B GV ĐH 6 

177.  Dương Thị Khuyên Cao Minh B GV ĐH 12 

178.  Nguyễn Thị Thơm Cao Minh B GV ĐH 8 

179.  Vũ Thị Thanh Loan Cao Minh B GV ĐH 7 

180.  Nguyễn Thị Ngọc Ánh Cao Minh B GV ĐH 2 

181.  Đinh Thị Huệ Cao Minh B GV ĐH 12 

182.  Đoàn Thị An Cao Minh B GV ĐH 14 

183.  Vũ Thị Phúc Cao Minh B GV ĐH 5 

184.  Vũ Thị Sinh Cao Minh B GV ĐH 6 

185.  Nguyễn Viết Đồi Cao Minh B GV ĐH 13 

186.  Nguyễn Thị Hường Cao Minh B GV ĐH 12 

187.  Trần Thị Bích Hồng Cao Minh B GV ThS 10 

188.  Nguyễn T Thu Hương Cao Minh B GV ĐH 5 

189.  Nguyễn Thị Bích Thủy Trưng Nhị HT ĐH 23 

190.  Nguyễn Thị Hạnh Trưng Nhị HP ĐH 24 

191.  Nguyễn T Kim Xuyên Trưng Nhị GV ĐH 12 

192.  Lê Thị Thanh Hoài Trưng Nhị GV ĐH 12 

193.  Nguyễn Thị Ngân Trưng Nhị GV CĐ 15 

194.  Trần Thị Tuyết Trưng Nhị GV CĐ 7 

195.  Bùi Thị Hảo Trưng Nhị GV ĐH 16 

196.  Phạm Thị Hồng Minh Trưng Nhị GV ĐH 5 

197.  Lưu Thị Phương Hồng Trưng Nhị GV ĐH 3 

198.  Lê Hồng Phúc Trưng Nhị GV ĐH 9 

199.  Nguyễn Thị Huyền Trưng Nhị GV ĐH 8 

200.  Đặng Thị Hiếu Trưng Nhị GV ĐH 19 
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Phụ lục 4: Bảng Thống kê các văn bản truyện dạy ở lớp 4,5 

1. Lớp 4: 

STT Tên bài 

1 Dế Mèn bênh vực kẻ yếu 

2 Người ăn xin 

3 Một người chính trực 

4 Những hạt thóc giống 

5 Nỗi dằn vặt của An - đrây - ca 

6 Chị em tôi 

7 Ở Vương quốc Tương Lai 

8 Đôi giày ba ta màu xanh 

9 Thưa chuyện với mẹ 

10 Điều ước của vua Mi - đát 

11 Ông Trạng thả diều 

12 “Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi 

13 Vẽ trứng 

14 Người tìm đường lên các vì sao 

15 Văn hay chữ tốt 

16 Chú Đất Nung 

17 Trong quán ăn “Ba cá bống” 

18 Rất nhiều mặt trăng 

19 Bốn anh tài 

20 Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa 

21 Khuất phục tên cướp biển 

22 Ga - vrốt ngoài chiến luỹ 

23 Dù sao trái đất vẫn quay! 

24 Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất 

25 Vương quốc vắng nụ cười 

26 Ăn “mầm đá” 



PL18 
 

Lớp 5: 

STT Tên Bài 

1 Một chuyên gia máy xúc 

2 Tác phẩm của Si - le và tên phát xít 

3 Những người bạn tốt 

4 Cái gì quý nhất ? 

5 Người gác rừng tí hon 

6 Trồng rừng ngập mặn 

7 Chuỗi ngọc lam 

8 Buôn Chư Lênh đón cô giáo 

9 Thầy thuốc như mẹ hiền 

10 Thầy cúng đi bệnh viện 

11 Ngu Công xã Trịnh Tường 

12 Thái sư Trần Thủ Độ 

13 Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng 

14 Trí dũng song toàn 

15 Tiếng rao đêm 

16 Lập làng giữ biển 

17 Phân xử tài tình 

18 Hộp thư mật 

19 Nghĩa thầy trò 

20 Một vụ đắm tàu 

21 Con gái 

22 Thuần phục sư tử 

23 Công việc đầu tiên 

24 Út Vịnh 

25 Lớp học trên đường 
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Phụ lục 5: Khảo sát bài tập đọc hiểu văn bản truyện theo quan điểm giao 

tiếp trong SGK hiện hành 

*  Dạng câu hỏi rèn cho HS giao tiếp với tác giả 

Dạng câu hỏi này được xây dựng trong sách giáo khoa nhằm hình thành 

cho HS khả năng tự đánh giá ý nghĩa bài đọc.Mà ý nghĩa bài đọc chính là điều 

nhà văn muốn gửi gắm nên dạng câu hỏi này giúp HS giao tiếp với nhà văn. 

Lớp 4 (Tập 1):  

  Em hãy đặt tên khác cho truyện. 

(Người tìm đường lên các vì sao- theo Lê Nguyên Long, Phạm Ngọc Toàn) 

Tập 2: 

  Bài văn thể hiện tình cảm của tác giả đối với cảnh đẹp Sa Pa như thế nào? 

(Đường đi Sa Pa Nguyễn Phan Hách 

Lớp 5: (Tập 1) 

  Chọn tên gọi khác cho bài văn và nêu rõ lí do vì sao em chọn tên gọi đó? 

(Cái gì quý nhất?  Trịnh Mạnh) 

  Bài văn trên có mấy đoạn? Em hãy đặt tên cho từng đoạn văn? 

(Đất Cà Mau Mai Văn Tạo) 

* Dạng câu hỏi liên hệ hoạt động bản thân 

  HS có trách nhiệm như thế nào với công cuộc kiến thiết đất nước? 

(Thư gửi các học sinh Hồ Chí Minh) 

  Trao đổi với bạn cùng lớp để làm rõ những ý sau: 

a.  Vì sao bạn nhỏ tự nguyện tham gia bắt bọn trộm gỗ. 

b. Em học tập được bạn nhỏ điều gì? 

c.  Từ câu  chuyện  trên,  em  suy  nghĩ  như  thế nào  về trách  nhiệm  

của công dân với đất nước 

(Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng Phạm Khải) 

  Câu chuyện trên gợi cho em suy nghĩ gì về trách nhiệm công dân của  

mỗi người trong cuộc sống. 

  Qua câu chuyện này, em có suy nghĩ gì về quyền học tập của trẻ em? 

(Lớp học trên đường Hécto Ma Lô) 
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*Dạng câu hỏi giúp học sinh giao tiếp với nhân vật 

Lớp 4(Tập 1) 

  Em có thể tặng cho Dế Mèn danh hiệu nào trong các danh hiệu sau 

đây:  võ sĩ, tráng sĩ, hiệp sĩ, chiến sĩ, dũng sĩ, anh hùng ? 

(Dế mèn bênh vực kẻ yếu Tô Hoài). 

  Theo em vì sao người trung thực là người đáng quý 

(Những hạt thóc giống) 

  Câu chuyện cho thấy An đrây ca là một cậu bé như thế nào ? 

(Nỗi dằn vặt của An- đrây- ca) 

Tập 2: 

  Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Gavrốt 

(Ga-vrốt ngoài chiến lũy) 

  Phân vai đọc lại toàn bộ câu chuyện “Vương quốc vắng nụ cười”. 

Lớp 5. Tập 1 

  Nếu được đứng trước tượng đài, em sẽ nói gì với xa da cô? 

(Những con sếu bằng giấy – Những mẩu chuyện lịch sử thế giới) 

  Em nghĩ gì về những nhân vật trong câu chuyện này? 

(Chuỗi ngọc lam Phun Tơn Ô xlơ) 

* Dạng câu hỏi giúp HS giao tiếp với văn bản, tái tạo nội dung văn bản 

Lớp 4. Tập 1: 

  Nêu một hình ảnh nhân hóa mà em thích? Cho biết vì sao em thích? 

(Dế mèn bênh vực kẻ yếu Tô Hoài) 

  Chi tiết “nung trong lửa” tượng trưng cho điều gì? 

(Chú Đất Nung) 

  Em  thấy  những  hình ảnh,  chi  tiết  nào  trong  truyện  ngộ nghĩnh  

và  lý  thú? 

(Trong quán ăn“ba cá bống” A lếch xây Tônxtốp)  
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Phụ lục 6: Đề kiểm tra trước thực nghiệm 

Kiểm tra trước thực nghiệm lớp 4 

Thời gian 40 phút 

Thông tin học sinh:  

Họ và tên:……………………………………………………………………………  

Lớp:………………………………………………………………………………………  

Trường:…………………………………………………………………………………  

I. Đọc thầm và khoanh vào đáp án đúng (6 điểm)  

Nhà ảo thuật 

Khi đi từ trường về nhà, hai chị em tôi nhìn thấy tờ quảng cáo về buổi 

biếu diễn của một nhà ảo thuật Trung Quốc nổi tiếng. Chúng tôi biết chiều 

nay, trường sẽ tổ chức cho học sinh di xem, nhưng hai chị em tôi không dám 

xin tiền mẹ để mua vé vì bố tôi đang nằm bệnh viện. Chúng tôi chỉ còn có thể 

dừng lại nhìn hình ảnh nhà ảo thuật được in thật rõ và lớn trên tờ quảng cáo 

cho đỡ thèm. 

Thế rồi khi ra ga mua sữa, tình cờ chúng tôi nhìn thấy nhà ảo thuật đang 

tay xách nách mang rất nhiều thứ đồ đạc đi vào rạp xiếc. Chúng tôi liền chạy 

lại khiêng, xách giúp chú một số đồ vật. Nhờ đó chúng tôi được làm quen với 

chú. Biết chị em tôi cũng rất muốn xem ảo thuật, chú Lí (tên nhà ảo thuật) bảo 

chúng tôi chờ chú một lát. Tuy nhiên, chúng tôi không thể chờ được mà phải 

về nhà vì cần mang sữa về cho mẹ, và mẹ tôi còn dặn không nên làm phiền 

người khác. 

Chẳng biết hỏi thăm ai mà tối hôm ấy, chú Lí tìm vào đúng nhà tôi. Nghe 

tiếng gõ cửa, chúng tôi chạy ra mở cửa và hai chị em đều hết sức vui mừng 

khi nhìn thấy chú. Chúng tôi cùng lễ phép và niềm nở mời chú vào nhà. 

Mẹ tôi cũng rất vui, mời chú vào nhà ngồi chơi uống trà. Nhưng lạ quá, 

mẹ tôi vừa mở nắp lọ đường ra thì có hàng mét vải băng xanh, vàng, đỏ bắn 

ra. Tôi lấy một cái bánh đặt vào đĩa bỗng thành hai cái. Còn Mác, em tôi đang 
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ngồi bỗng thấy có một khối nóng mềm trên chân. Nó ngạc nhiên nhìn xuống 

thì thấy một chú thỏ chẳng biết từ đâu xuất hiện đang rung rung những sợi râu 

và nhìn nó bằng cặp mắt tròn màu đỏ. Cả nhà tôi đều phục tài biểu diễn ảo 

thuật của chú Lí. Buổi tối đó chắc sẽ làm tôi nhớ mãi không quên. 

(dựa theo truyện: Nhà ảo thuật (TV3. Tr40) 

1. Hai chị em đã gặp nhà ảo thuật và giúp đỡ chú như thế nào? 

 A. Hai chị em đến gặp nhà ảo thuật, xin được xách đồ để được vào xem 

ảo thuật. 

 B. Hai chị em tình cờ gặp chú ảo thuật và mang giúp chú những đồ đạc 

vào trong rạp rồi xin phép ra về. 

 C. Hai chị em đến gặp để xin được vào rạp xem ảo thuật nhưng chợt 

nhớ lời mẹ dặn lại ra về. 

2. Theo em, vì sao chị em bạn nhỏ không đi xem ảo thuật 

A. Hai bạn nhỏ không thích ảo thuật, ảo thuật không vui. 

B. Hai bạn không có tiền để mua vé. 

C. Hai bạn bận việc học, không có thời gian để xem ảo thuật. 

3. Vì sao hai chị em không dám xin tiền bố mẹ 

A. Vì hai bạn nhỏ vừa mắc lỗi và phải chịu phạt 

B Vì bố mẹ bạn không đồng ý cho con xem ảo thuật 

C. Vì bố hai bạn đang nằm viện, mẹ đang rất cần tiền 

4. Vì sao hai chị em không chờ chú Lý dẫn vào rạp? 

 A. Vì phải mang sữa về cho mẹ 

 B. Vì nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác và phải mang 

sữa về nhà cho mẹ. 

 C. Vì thấy việc mình giúp đỡ chưa xứng để vào xem ảo thuật miễn phí. 

5. Chọn giọng đọc phù hợp với  bài  đọc 

 A. Đọc nhanh, vui tươi 

 B. Đọc chậm, đều đều, thể hiện nỗi buồn không được xem xiếc trong rạp. 

 C. Giọng đọc vừa phải ở đoạn 1,2,3, thể hiện niềm vui bất ngờ, ngạc 

nhiên ở đoạn 4  
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6. Theo em, hai chị em đã được xem ảo thuật chưa? 

 A. Hai bạn đã xem ảo thuật tại nhà, chú Lý đã đến đó biểu diễn cảm ơn 

hai chị em. 

 B. Hai bạn chưa được xem vì xem ảo thuật phải đến rạp. 

 C. Hai bạn đã được xem, vì chú Lý sẽ tặng vé cho hai bạn. 

7. Em thấy Chú Lí là người thế nào? 

 A. Yêu trẻ con và là nhà ảo thuật tài ba 

 B. Chú Lí vui tính 

 C. Chú Lí rất tài năng. 

8. Qua câu chuyện này, em thấy hai bạn nhỏ có những điểm gì đáng 

để học tập? 

A. vâng lời người lớn 

B. Là những em bé ngoan,biết vâng lời, chia sẻ, giúp đỡ người khác 

C. Chăm ngoan, học giỏi 

II. Tự luận (2 điểm) 

 9. Nếu em là một trong hai bạn nhỏ trong truyện, được chú Lý đến nhà 

biểu diễn ảo thuật rất hay cho em xem, em sẽ nói với chú Lý như thế nào? 

Hãy viết lại điều em muốn nói? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Kiểm tra trước thực nghiệm lớp 5 

Thời gian 40 phút 

Thông tin học sinh:  

 

Họ và tên:……………………………………………………………………………  

Lớp:………………………………………………………………………………………  

Trường:…………………………………………………………………………………  

I. Đọc thầm và khoanh vào đáp án đúng (5 điểm)  

CHỊ EM TÔI 

Dắt xe ra cửa, tôi lễ phép thưa: 

-  Thưa ba, con đi học nhóm ạ! 

Ba tôi mỉm cười: 

- Ừ! Nhớ về sớm nha con! 

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi đã nói dối ba. Mỗi lần nói dối tôi 

đều ân hận, nhưng rồi lại tặc lưỡi cho qua. 

Cho đến một hôm vừa yên vị trong rạp chiếu bóng, tôi chợt thấy em gái 

mình lướt qua cùng một đứa bạn. Từ ngạc nhiên tôi chuyển sang giận dữ và 

mặc lời năn nỉ của bạn tôi bỏ về. 

Hai chị em về đến nhà, tôi mắng em gái dám nói dối ba bỏ học đi chơi 

không chịu khó học hành. Nhưng đáp lại sự giận dữ cua tôi, nó chỉ thủng thẳng: 

-  Em đi tập văn nghệ. 

-  Mày tập văn nghệ ở rạp chiếu bóng à? 

Nó cười, giả bộ ngây thơ: 

-  Ủa?  chị cũng ở đó sao? Hồi nãy,chị bảo đi học nhóm mà? 

Tôi sững sờ, đứng im như phỗng, ngước nhìn ba, tôi đợi một trận cuồng 

phong. Nhưng ba tôi chỉ buồn rầu bảo: 

-  Các con ráng bảo ban nhau mà học cho nên người. 

Từ đó, tôi không bao giờ dám nói dối ba đi chơi nữa. Thỉnh thoảng hai 

chị em lại phá lên cười khi nhắc lại chuyện nó rủ bạn vào rạp chiếu bóng chọc 

tức tôi, làm tôi tỉnh ngộ. 

(TV4 – T1 –Tr 59) 
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1. Cô chị đã nói dối ba để đi đâu? 

A. Đi xem phim 

B. Đi dã ngoại 

C. Đi tụ tập bạn bè  

2. Theo em, sau mỗi lần nói dối, vì sao cô chị lại ân hận? 

A. Vì nhận thấy mình có lỗi 

B. Vì cô chị thương ba đã tin tưởng, thấy mình đã nói dối nhiều lần. 

C. Sợ ba phát hiện thì bị mắng 

3. Cô em đã làm gì để chị mình thôi nói dối? 

A. Mách ba chuyện chị nói dối 

B. Rủ bạn vào rạp chiếu bóng xem phim giống chị để chị nhận ra mình 

đã sai. 

C. Rủ bạn và rạp chụp hình làm tang chứng buộc tội chị trước ba. 

4. Khi biết cô chị nói dối, thái độ của ba như thế nào? 

 A. Buồn rầu khuyên bảo con 

 B. La máng một trận 

 C. Im lặng 

5. Vì sao cách làm của cô em giúp được chị tỉnh ngộ? 

A. Vì đánh trúng tâm lí của chị, sẽ giận dữ khi thấy em cũng nói dối. và 

chị đã nhận ra việc làm của mình là sai khi cô em đã nói dối y hệt như mình. 

B. Vì cô em rất hiểu chị gái mình. 

C. Vì cách làm đó rất hay 

6. Em đã học được điều gì qua câu chuyện? 

A. Không được nói dối ba mẹ, người lớn để làm việc riêng. Nói dối là 

một tính xấu làm mất lòng tin với mọi người. 

B. Phải cảnh giác với cô em gái. 

C. Đi xem phim phải xin phép ba 
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7. Trong các từ sau, từ nào đồng nghĩa với “trung thực” 

 A. Thật thà 

 B. Gian dối 

 C. Trung thực 

8. Câu “ Em đi tập văn nghệ.” Thuộc kiểu câu nào? 

 A. Ai làm gì? 

 B. Ai là gì? 

 C. Ai thế nào? 

II. Tự luận  

9. Nếu em là bạn của người chị cả em sẽ nói gì với bạn để bạn không nói 

dối ba? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….  
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Phụ lục 07: 

PHIẾU QUAN SÁT GIỜ DẠY 

Bài: ………………………………………………… 

GV dạy: ………………………………………………… 

Thời gian ………………………………………………. 

Hoạt động Đạt được Nhận xét 

1. Giới thiệu bài 

 Tên bài học 

 Về kiến thức 

 Về KN 

 

2.Luyên đọc 

a.  Luyện nghe – 

đọc 

 Đọc thầm 

 Đọc cá nhân 

 Đọc  to nối tiếp trước lớp, luyện đọc từ khó 

 đọc nhỏ trong nhóm đôi 

 Nghe cô, bạn đọc mẫu, nghe các bạn đọc 

đoạn, phát hiện giọng đọc 

 

b. Giải nghĩa từ 

 Tra từ điển 

 Giải nghĩa từ khó 

 Giải nghĩa từ mới 

 

3. Tìm hiểu bài 

 Thực hiện được các bài tập theo yêu cầu 

 Trả lời tự tin, có chính kiến quan điểm riêng 

 Biết đặt mình vào hoàn cảnh giao tiếp cụ 

thể của từng nhân vật trong truyện 

 

4. Luyện đọc lại 

 Đọc diễn cảm văn bản/ đọc phân vai 

 Thi đọc diễn cảm 

 Vận dụng bài học trong văn bản vào thực 

tiễn cuộc sống của bản thân 

 

5. Củng cố dặn 

dò 

 Nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ của học 

sinh. Khen, động viên HS 

 Dặn dò cho tiết học tiếp theo 

 

Ngày       tháng     năm 2016 

                                                                                        Người quan sát 
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Phụ lục 8:  Giáo án  và bài tập kiểm tra  sau thực nghiệm thăm dò 

Giáo án Thực nghiệm thăm dò lớp 4: NGUỜI ĂN XIN 

 

I. Mục tiêu: 

  1. Kiến thức: 

a. Đọc thành tiếng: 

- Đọc đúng các tiếng , từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ: 

giàn giụa, chằm chằm. 

- Đọc trôi chảy được toàn bài , ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa 

các cụm từ, nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả, gợi cảm 

- Đọc diễn cảm toàn bài , thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung  

b. Đọc hiểu : 

    - Hiểu các từ ngữ khó : giàn giụa, thảm hại, tài sản,khản đặc, rên rỉ. 

 - Hiểu nội dung bài : Ca ngợi cậu bé có tấm lòng nhân hậu, biết đồng 

cảm thương xót trước nỗi bất hạnh của ông lão ăn xin nghèo khổ. 

2. Kĩ năng 

Biết bày tỏ chính kiến, quan điểm lập trường đối với nội dung câu 

chuyên, đồng thời thể hiện cách xử lí tình huống của bản thân khi gặp hoàn 

cảnh tương tự. 

3. Thái độ 

- Biết thông cảm, sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn, bất 

hạnh trong xã hội. 

II  Chuẩn bị : 

      -  SGK Trang 31 

      -  Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn , luyện đọc 
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III Hoạt động dạy học 

Hoạt động của giáo viên  Hoạt động của học sinh 

I. Kiểm tra bài cũ   

II. Bài mới:  

1.Giới thiệu bài 

- GV treo tranh và hỏi : Bức 

tranh vẽ cảnh gì? 

 

 

- Em đã nhìn thấy người ăn xin 

chưa? Em hãy vẽ lại bằng lời 

hình ảnh người ăn xin mà em 

nhìn thấy? 

=> Để biết được cậu bé cho ông 

lão cái gì? Cậu bé đã hành xử 

như thế nào trước người ăn xin? 

Các em cùng cô tìm hiểu bài học 

qua câu chuyện của nhà văn Nga 

Tuôc- ghê-nhep 

- Yêu cầu HS nhắc lại tên bài. 

 

 

- 2 HS trả lời 

- Bức tranh vẽ cảnh trên đường phố 1 cậu 

bé đang nắm lấy bàn tay của ông lão ăn 

xin. Ông lão đang nói điều gì đó với cậu 

bé 

- Người ăn xin ăn mặc rách rưới, khổ sở, 

tội nghiệp. Mọi người đều thương cảm 

cho họ tiền, thức ăn 

 

 

 

 

- HS nhắc lại đề 

2.Luyện đọc 

 

 

a. Luyện nghe  – đọc 

- 1HS khá giỏi đọc toàn bài. 

 

- 3HS đọc nối tiếp từng đoạn. 

Sửa sai, ngắt giọng cho HS  

 

- Học sinh đọc thầm bài tập tìm hiểu bài 

trước khi luyện đọc 

 

 

- HS lắng nghe. Đánh dấu bên lề các từ 

khó, các từ quan trọng. 

- 3 HS đọc nối tiếp 
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- HS đọ nhỏ theo nhóm đôi 

- Gọi 1-2 HS đọc toàn bài. 

 

- Gv: Đọc toàn bài. (toàn bài đọc 

với giọng đọc nhẹ nhàng – nhấn 

giọng ở các từ lom khom, giàn 

giụa, tái nhợt, tả tơi, thảm hại, 

chao ôi, gặm nát, xấu xí, sưng 

húp, rên rỉ, lẩy bẩy,run rẩy, nắm 

chặt, chằm chắm, xiết lấy, cảm 

ơn) 

b. Giải nghĩa từ 

- y/c HS đọc chú giải 

- Hỏi học sinh còn từ nào khó 

chưa hiểu nghĩa: 

- Tài sản là gì? 

- Lẩy bẩy là gì? 

-HS1: lúc ấy ….. cứu giúp 

-HS 2 : tôi lục…. ông cả 

-HS 3 : người ăn xin ….. ông lão 

 

 

-1-2 HS đọc toàn bài. Đánh dấu bên lề 

các từ khó, các từ quan trọng 

- Hs: Lắng nghe, gạch chân các từ nhấn 

giọng 

 

 

 

 

 

- Giàn giụa, thảm hại, tài sản,khản đặc, 

rên rỉ. 

 

- Tài sản: của cải , tiền bạc 

- Lẩy bẩy: run rẩy, yếu đuối không tự chủ 

được 
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3.Tìm hiểu bài 

+Yêu cầu HS đọc thầm đoạn và 

trả lời câu hỏi 

- Câu chuyện gồm những nhân 

vật nào ? Họ gặp nhau trong hoàn 

cảnh nào ? 

 

 

- Em hãy vẽ lại hình ảnh của ông 

lão ăn xin bằng lời và kể lại cho 

các bạn cùng nghe? 

 

 

- Theo em, điều gì đã khiến ông 

lão thảm thương đến như vậy? 

- Hình ảnh ông lão ăn xin cho em 

biết,ông là người như thế nào? 

GV ghi ý đoạn 1 

+ Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2 

và trả lời câu hỏi. 

- Cậu bé đã làm gì để chứng tỏ 

tình cảm của cậu với ông lão? 

- Hành động và lời nói ăn cần 

chứng tỏ tình cảm cậu bé đối với 

ông lão như thế nào? 

 - Từ hành động và lời nói của 

cậu bé, em thấy cậu là người như 

thế nào?     

- GV ghi ý đoạn 2  

 

+ Yêu cầu HS đọc đoạn 3 và trả 

lời: 

- Cậụ bé không có gì cho ông lão 

nhưng ông lão vẫn nói “Như vậy 

là cháu giúp cho ông rồi”. Em 

 

- HS đọc thầm và trả lời nối tiếp ý. 

 

-Câu chuyện gồm 3 nhân vật: ông lão ăn 

xin, cậu bé và người kể chuyện. Cậu bé 

gặp ông lão khi đang đi trên phố vào một 

mùa đông giá lạnh. Ông đứng ngay trước 

mặt cậu. 

- Ông lão già lọm khọm , đôi mắt đỏ dọc, 

giàn giụa nước mắt, đôi môi tái nhợt , áo 

quần tả tơi, bàn tay sưng húp, bẩn thỉu, 

giọng rên rỉ. 

 

- Vì nghèo đói, vì rét 

 

- Ông lão ăn xin thật đáng thương cần 

được mọi người giúp đỡ. 

 

 

 

- Hành động : lục tìm hết túi nọ đến túi 

kia tìm một cái gì đó cho ông . Nắm chặt 

tay ông lão 

- Lời nói: ông đừng giận cháu , cháu 

không có gì cho ông cả . 

-  Cậu bé tốt bụng biết xót thương ông 

lão và muốn giúp đỡ ông. 

 

- Cậu bé xót thương ông lão , muốn 

giúp đỡ ông. 

 

 

- Cậu bé đã cho ông sự thông cảm , tình 

cảm và thái độ tôn trọng 
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hiểu cậu bé đã cho ông lão cái gì? 

- Theo em, ông lão đã nhìn thấy 

những hành động và tình cảm gì 

từ bạn nhỏ?  

- Sau câu nói của ông lão , theo 

em , cậu bé đã nhận được gì ở 

ông lão ăn xin? 

  + Đoạn 3 cho em biết gì? 

Ghi ý đoạn 3  

Gọi 1 HS đọc toàn bài 

Ghi nội dung 

- Qua câu chuyện này, tác giả 

muốn nói với chúng ta điều gì? 

GV chốt ý 

 

- Cậu cố gắng lục ... nắm chặt tay ông 

 

- Lòng biết ơn sự đồng cảm. Ông đã hiểu 

được tấm lòng của cậu. 

 

 

+ Sự đồng cảm của ông lão ăn xin và 

cậu bé  

 

- 1 HS đọc 

+ Ca ngợi cậu bé có tấm lòng nhân hậu 

biết đồng cảm , thương xót trước nỗi bất 

hạnh của ông lão ăn xin 

4. Luyện đọc lại 

- Yêu cầu HS tìm ra cách đọc 

đoạn: “ Tôi chẳng biết ……..  

đến của ông lão” 

- Gọi HS đọc phân vai câu chuyện 

- Gọi HS đọc toàn bài 

- Từ câu chuyện người ăn xin, em 

đã được biết cách cư xử của bạn 

nhỏ. Nếu gặp người ăn xin trên 

phố (có tiền, hoặc không có tiền) 

em sẽ làm gì? 

 

 

- 1 HS đọc cả lớp theo dõi 

-  HS lắng nghe tìm ra giọng đọc 

- 2 HS đọc theo vai ông lão và cậu bé 

- 1 HS đọc 

 

5. Củng cố dặn dò 

- Nhận xét nhiệm vụ đọc hiểu, 

nhiệm vụ giao tiếp. Khen, khích 

lệ học sinh 

- Chuẩn bị bài sau. 
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KIỂM TRA SAU THỰC NGHIỆM THĂM DÒ LỚP 4 

KIỂM TRA ( 40 phút) 

Thông tin học sinh:  

Họ và tên:……………………………………………………………………………  

Lớp:………………………………………………………………………………………  

Trường:…………………………………………………………………………………  

 

I. Khoanh tròn vào ý trả lời đúng (8 điểm)  

1. Cậu bé gặp ông lão ăn xin trong hoàn cảnh nào? 

A. Vào một ngày mưa gió, cậu bé đang đi học về 

B. Vào ngày đông lạnh giá, tuyết rơi nhiều,cậu bé đang đi trên phố. 

C. Vào ngày nắng đẹp, cậu đang đi chơi. 

2. Em tả lại vẻ ngoài của ông lão ăn xin? 

A. Đôi mắt đỏ đọc, đôi tay run lẩy bẩy, quần áo rách tả tơi, khuôn mặt 

thâm tái vì lạnh, đang xin những người qua đường trông rất đáng thương. 

B. Đôi mắt đỏ đọc, nghèo xơ xác, đáng thương. 

C. Đôi mắt đỏ đọc, đôi tay run lẩy bẩy, quần áo rách tả tơi, khuôn mặt thâm 

tái vì lạnh nhưng vẫn toát lên hình ảnh của một con người không túng thiếu. 

3. Cậu bé không có gì cho ông lão, nhưng ông lão lại nói: “Như vậy là 

cháu đã cho lão rồi.” Em hiểu cậu bé đã cho ông lão cái gì?  

A. Một cái nắm tay ân cần của cậu bé.  

B.Tình thương, sự thông cảm và tôn trọng của cậu bé.  

C. Sự lễ phép của cậu bé với người lớn tuổi.  

4. Câu “ Một người ăn xin già lọm khọm đứng ngay trước mặt tôi” thộc 

kiểu câu nào? 

A. Ai làm gì 

B. Ai thế nào 

C. Ai là gì 
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5. Theo em, hành động và lời nói ân cần của cậu bé chứng tỏ cậu bé là 

người như thế nào? 

 A. Là một cậu bé ngoan, giàu tình cảm, biết chia sẻ, cảm thương với 

những người có số phận bất hạnh 

 B. Ki bo, keo kiệt, không muốn giúp đỡ người khác 

 C. Coi thười những người bất hạnh 

6. Theo em, tính cách của nhân vật trong truyện có thể được bộc lộ qua 

những chi tiết nào?  

A. Ngoại hình, hành động, lời nói, ý nghĩ của nhân vật.  

B. Ngoại hình, lời nói của nhân vật.  

C. Hành động, lời nói của nhân vật.  

7. Chọn giọng đọc phù hợp để đọc hai câu cảm trong bài: “Chao ôi! Cảnh 

nghèo đói đã gặm nát con người đau khổ kia thành xấu xí biết nhường nào!”.  

A. Đọc như một lời than.  

B. Thể hiện sự ngậm ngùi, xót thương.  

C. Chân thành, xúc động.  

8. Em học được gì từ cách ứng xử của cậu bé trong câu chuyện? 

 A. Biết từ chối lịch sự khi không có gì để cho 

 B. Thể hiện tình yêu thương, sự cảm thông, chia sẻ với những số phận 

bất hạnh. 

 C. Biết cách nói, hành động để không ai xin được thứ gì từ mình. 

II. Tự luận 

9. Nếu em gặp người ăn xin trên đường, em không có gì để cho họ, em sẽ 

làm gì? 

.…………………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Giáo án TN thăm dò lớp 5: CÁI GÌ QUÝ NHẤT (Tuần 9) 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: 

- Đọc đúng các tiếng, từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của phương 

ngữ: Lúa gạo, có lí, tranh luận, sôi nổi, lấy lại,… 

 - Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các 

cụm từ, nhấn giọng ở những từ ngữ dùng làm dẫn chứng để tranh luận giữa 

các nhân vật với nhau. 

 - Đọc diễn cảm toàn bài, thay đổi giọng đọc cho phù hợp với từng nhân vật. 

b. Đọc – hiểu 

 - Hiểu các từ ngữ khó trong bài: tranh luận, phân giải 

 - Hiểu nội dung bài: Hiểu nội dung tranh luận: Cái gì quý nhất? hiểu 

rằng người lao động là quý nhất. 

 2. Kĩ năng 

 Sau bài học, học sinh biết cách bày tỏ thái độ, chính kiến, quan điểm 

riêng của bản thân, biết đưa ra các lí lẽ, dẫn chứng để lập luận để tranh luận 

trong giao tiếp. 

3.Thái độ 

- Biết tỏ thái độ đúng mực, tôn trọng người khác trong tranh luận 

- Trân trọng con người (bản thân và người khác) 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Tranh minh họa trang 85, SGK 

- Bảng phụ ghi đoạn văn cần hướng dẫn luyện đọc 
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III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Kiếm tra bài cũ (3 phút)  

2. Bài mới (35 phút)  

    2.1.Giới thiệu bài (2 phút) 

      Theo các em, trên đời này thứ gì 

quý nhất? 

      Cái quý nhất với mỗi người rất 

khác nhau, vấn đề này đã gây rất 

nhiều tranh cãi. Bài học hôm nay 

chúng mình sẽ cùng tìm hiểu xem 

điều gì  là quý nhất đối với các bạn 

nhỏ? Và các bạn ấy đã lập luận thế 

nào để bảo vệ ý kiến của mình qua 

bài tập đọc: Cái gì quý nhất? 

 

- HS nối tiếp nhau đưa ra ý kiến: 

Tiền bạc, sức khỏe, trí tuệ, tình 

cảm,… 

 

- HS lắng nghe, mở SGK (Tr.85) 

2.2. Luyện đọc  (7 phút)  

a. Luyện nghe - đọc (7 phút) 

  - 1 học sinh giỏi đọc toàn bài    

  - Chia câu chuyện thành 3 đoạn 

  -Yêu cầu 6 học sinh đọc nối tiếp 

từng đoạn của câu chuyện. sửa lỗi 

phát ấm, ngắt giọng  (nếu có) 

 

 

 

 

- Học sinh đọc nhỏ theo nhóm đôi. 

Sửa lỗi phát âm cho nhau. 

- 1 Hs đọc toàn bài 

- Đọc thầm các bài tập tìm hiểu bài 

- Đánh dấu đoạn, và những từ khó, 

từ quan trọng. 

-HS 1,4: Một hôm, trên đường đi học 

về…sống được không? 

-HS 2,5: Quý và Nam…thầy giáo 

phân giải 

- HS 3,6: Nghe xong ...thì giờ cũng 

trôi qua một cách vô vị mà thôi. 

 

- HS đọc thành tiếng cho cả lớp 

nghe, cả lớp theo dõi. 

- Học sinh nghe, để học cách đọc, 



PL37 
 

- Giáo viên đọc mẫu toàn bài (chú ý 

cách đọc: Đọc toàn bài với giọng 

chậm rãi, phân biệt lời của các nhân 

vật. Giọng Hùng, Quý, Nam sôi nổi, 

hào hứng. Giọng thầy giáo ôn tồn, 

chân tình, giàu sức thuyết phục. Nhấn 

giọng ở các từ ngữ: Quý nhất, lúa 

gạo, không ăn, không đúng, quý như 

vàng, thì giờ, vàng bạc, sôi nổi, người 

nào cũng có lí, không ai chịu ai, ai 

làm ra lúa gạo,ai biết dùng thì giờ, 

người lao động,.. 

b. Giải nghĩa từ 

- Gọi học sinh đọc phần chú giải 

- Giải nghĩa các từ khó, quan trọng: 

tranh luận, phân giải 

cách nhấn giọng của giáo viên. Đánh 

dấu vào những từ giáo viên nhấn 

giọng, ngắt giọng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đọc chú giải, giải nghĩa các từ khó, 

từ quan trọng 

2.3 . Tìm hiêu bài (15 phút) 

- Cho học sinh thảo luận theo nhóm 

và điền vào phiếu học tập Ao 

Nhân vật 

Quan 

niệm về 

cái quý 

nhất 

Lí lẽ bảo 

vệ 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Học sinh Thảo luận điền vào phiếu 

bài tập 

Nhân 

vật 

Quan 

niệm 
Lí lẽ bảo vệ 

Hùng Lúa 

gạo 

Lúa gạo nuôi 

sống con người 

Quý Vàng Có vàng là có 

tiền, có tiền sẽ 

mua được lúa gạo 

Nam Thì 

giờ 

Có thì giờ mới 

làm ra lúa gạo và 

vàng bac 

Thầy 

giáo 

Người 

lao 

động 

Người lao động 

làm ra lúa gạo và 

tiền bạc và làm 

cho thì giờ không 

trôi qua vô vị. 
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Chia lớp thành 6 nhóm, mỗi nhóm 

đóng vai Hùng, Quý và Nam để bổ 

sung thêm lí lẽ, dẫn chứng để tranh  

luận. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tổ chức cho các nhóm tranh luận, 

dựa vào kết quả thảo luận. 

-Qua cách các bạn tranh luận, em 

thấy ba bạn nhỏ là người như thế 

nào? 

- Em có đồng tình với quan điểm và 

lập luận của thầy giáo không? Nếu 

không em hãy phát biểu quan điểm và 

lập luận của mình? 

- Em học được điều gì từ thái độ 

trong tranh luận của thầy giáo? 

  

-Nhóm1,4 thực hiện nhiệm vụ: Cách 

lập luận của Hùng có gì hay? Em có 

đồng tình với ý kiến của Hùng 

không? Hãy thêm vào các lí lẽ và 

dẫn chứng để ý kiến của Hùng thêm 

thuyết phục. 

- Nhóm 2,5: Thực hiện nhiệm vụ: 

Cách lập luận của Quý có gì hay? 

Em có đồng tình với ý kiến của Quý 

không? Hãy thêm vào các lí lẽ và 

dẫn chứng để ý kiến của Quý thêm 

thuyết phục. 

- Nhóm 3,6: thực hiện nhiệm vụ: 

Cách lập luận của Nam có gì hay? 

Em có đồng tình với ý kiến của Nam 

không? Hãy thêm vào các lí lẽ và 

dẫn chứng để ý kiến của Nam thêm 

thuyết phục. 

-Thông minh, hiểu biết, có chính 

kiến, biết tôn trọng bạn bè trong cuộc 

tranh luận,…biết lắng nghe ý kiến 

của người khác, biết phủ định một 

cách lịch sự,… 

 

 

-Bình tĩnh, tôn trọng người tranh 

luận và có chính kiến của riêng 

mình. 
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- Vậy, trong câu chuyện này? Tác giả 

muốn nói với chúng ta điều gì là quý 

nhất? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Em hãy đặt một tên khác cho câu 

chuyện và nêu rõ lí do vì sao? 

+ Cuộc tranh luận thú vị: mọi người 

đều đưa ra lập luận để bảo vệ quan 

điểm của mình rất hay và chí lí 

+ Ai có lí: Bài văn đưa ra nhiều lí lẽ 

quan điểm nhưng cuối cùng quan 

điểm đúng nhất là: người lao động là 

quý nhất. 

+ Người lao động là quý nhất: Đây là 

kết luận hết sức thuyết phục của cuộc 

tranh luận 

-Người lao động là quý nhất 

- Có thể đặt tên khác cho câu 

chuyện: “Người lao động là quý 

nhất” 

2.4.  Luyện đọc lại (5 phút) 

    Yêu cầu 5 học sinh đọc phân vai: 

Người dẫn chuyện, Hùng, Quý, Nam, 

Thầy giáo. 

     - Tổ chức cho học sinh đọc diễn 

cảm đoạn kể về cuộc tranh luận của 

Hùng, Quý và Nam 

+ Treo bảng phụ có viết đoạn văn 

+ Đọc mẫu 

+ Yêu cầu học sinh luyện đọc theo 

nhóm 4 học sinh 

  

- Tổ chức cho 3 nhóm học sinh thi 

đọc diễn cảm 

- Nhận xét, đánh giá, khen ngợi 

 

HS1: Người dẫn chuyện 

HS 2: Hùng 

HS 3: Quý 

HS 4: Nam 

HS 5: Thầy giáo 

-Cả lớp trao đổi, phát biểu thống 

nhất giọng đọc cho từng nhân vật 

 

 

-Nghe giáo viên đọc mẫu, tìm cách 

đọc hay. gạch chân bằng bút chì dưới 

những từ giáo viên đọc nhấn giọng. 

“Hùng nói: “Theo tớ, Cái quý nhất 

là lúa gạo. Các cậu có thấy ai không 
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- Em hãy mô tả bức tranh minh họa 

bài đọc (ai đang làm gì) và cho biết 

bức tranh khẳng định điều gì? 

 

 

-Nhận xét câu trả lời của học sinh 

ăn mà sống được không?” 

Quý và Nam cho là có lí. Nhưng đi 

được mươi bước, Quý vội reo lên: “ 

Bạn Hùng nói không đúng, Quý nhất 

phải là vàng. Mọi người thường chẳng 

nói quý như vàng là gì? Có vàng là có 

tiền, có tiền sẽ mua được lúa gạo.” 

Nam vội tiếp ngay: “ Quý nhất là thì 

giờ. Thầy giáo thường nói thì giờ 

quý hơn vàng bạc. Có thì giờ mới 

làm ra được lúa gạo, vàng bạc!”. 

Bức tranh miêu tả cảnh người lao 

động đang làm việc: nông dân đang 

gặt lúa, kĩ sư đang thiết kế, công 

nhân đang làm việc, thợ điêu khắc 

đang chạm trổ. Khẳng định: Người 

lao động là quý nhất 

3. Củng cố dặn dò (2 phút) 

  - Kết luận: Có rất nhiều điều quý giá 

trên cuộc đời này, nhưng người lao 

động là quý nhất. do vậy chúng ta cần 

trân trọng những người lao động chân 

chính. Và khi chúng ta tranh luận về 

bất cứ vấn đề gì chúng ta cần có lí lẽ 

để bảo vệ cho ý kiến của mình và đặc 

biệt giữ thái độ tôn trọng người khác 

khi tranh luận. 

- Về nhà: Em hãy thêm lập luận đề 

bác bỏ ý kiến của thầy giáo. 

 

. 
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- Đánh giá tiết học 

 

BÀI TẬP KIỂM TRA SAU THỰC NGHIỆM THĂM DÒ LỚP 5 

KIỂM TRA ( 40 phút) 

 

Thông tin học sinh:  

 

Họ và tên:……………………………………………………………………………  

Lớp:………………………………………………………………………………………  

Trường:………………………………………………………………………………… 

I.Khoanh vào đáp án em cho là đúng nhất (8 điểm). 

1. Câu chuyện này có mấy nhân vật? 

A. Thầy giáo, Hùng Quý, Nam 

B. Thầy giáo, Hùng Quý, Nam, người kể chuyện 

C. Hùng Quý, Nam 

2. Cuộc tranh luận của Hùng, Quý và Nam về chủ đề gì? 

A. Lúa gạo quý nhất      B. Cái gì quý nhất      C. Người lao động quý nhất 

3. Điền vào chỗ trống (tên nhân vật và quan niệm của nhân vật đó) 

Nhân vật Quan niệm: Cái gì quý nhất? 

……………. Lúa gạo 

Quý ……………… 

…………… Thì giờ 

Thầy giáo …………….. 

 

4.  Em có nhận xét gì về thái độ của thầy giáo khi đưa ra ý kiến của mình? 

  A. Quyết liệt, thể hiện thái độ chê các bạn trả lời sai. 

B. Lấy quyền uy của Thầy để khẳng định người lao động là quý nhất. 
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C. Điềm tĩnh, tôn trọng các ý kiến khác, khẳng định ý kiến riêng và có 

lí lẽ để bảo vệ ý kiến của mình. 

5. Qua câu chuyện tác giả muốn khẳng định với chúng ta điều gì? 

A. Thời gian quý nhất    B. Tiền bạc, quý nhất       C. Người lao động quý nhất 

6. Theo lập luận của thầy giáo, vì sao người lao động là quý nhất? 

A. Người lao động làm ra lúa gạo, tiền bạc và sử dụng thời gian. 

B. Vì người lao động là chính chúng ta. 

C. Lao động là vinh quang, vì thế người làm ra vinh quang là quý nhất. 

7. Qua câu chuyện, theo em, khi tranh luận một vấn đề gì, em cần chuẩn bị 

những gì? 

A. Hiểu vấn đề mình tranh luận, có lí lẽ và dẫn chứng, có ý kiến riêng. 

B. Tôn trọng ý kiến của người khác và nói theo ý kiến của số đông. 

C.Quyết liệt bảo vệ ý kiến của mình không cần lí lẽ, dẫn chứng hay 

đúng sai. 

8. Chọn tên khác phù hợp với câu chuyện? 

A. Cuộc tranh cãi nảy lửa 

B. Cuộc tranh luận thú vị 

C. Câu chuyện vui vẻ 

II. Trả lới câu hỏi sau: 

9. Giả sử em là nhân vật thứ 5 trong câu chuyện này, em hãy nêu ý 

kiến và lí lẽ, dẫn chứng của mình để bác bỏ ý kiến của thầy giáo. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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              Phụ lục 9:  Giáo án  và bài tập kiểm tra thực nghiệm tác động 

Giáo án Thực nghiệm tác động lớp 4: THƯA CHUYỆN VỚI MẸ 

 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

 a. Đọc thành tiếng  

 - Đọc đúng các tiếng các từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ: 

Mồn một, thợ rèn, kiếm sống, quan sang, nắm lấy tay mẹ, phì phào, cúc cắc,… 

 - Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các 

cụm từ, nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả, gợi cảm. 

 - Đọc diễn cảm toàn bài, thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung, nhân vật. 

 b. Đọc hiểu 

 - Hiểu nghĩa các từ: Thầy, dòng dõi quan sang, bất giác, cây bông, thưa, 

kiếm sống, đầy tớ 

 - Hiểu nội dung bài: Cương mơ ước trở thành thợ rèn nên đã thuyết phục 

mẹ để mẹ thấy nghề nghiệp nào cũng đáng quý.  

2. Kĩ năng 

 Giáo dục cho học sinh biết cách thể hiện chính kiến, quan điểm lập 

trường, thái độ trong giao tiếp; xử lí được các tình huống tương tự mà bản 

thân gặp phải trong cuộc sống. 

3. Thái độ 

- Biết trận trọng mọi nghề nghiệp chân chính 

  II. ĐỒ DÙNG  

 - Tranh minh họa. 

 - Bảng phụ, thẻ từ. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

 1. Khởi động: (2’) Hát. 

 2. Bài cũ: (4’): Nêu nội dung bài Đôi giày ba ta màu xanh.  
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 3. Bài mới: (30’): Thưa chuyện với mẹ. 

  a) Giới thiệu bài:  

  b) Các hoạt động:  

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Kiểm tra bài cũ  

2. Bài mới  

2.1. Giới thiệu bài 

- Các em hãy quan sát tranh minh 

họa bài học và cho biết, em nhìn 

thấy gì, nghe thấy gì từ bức tranh, 

hãy nói lại cho cả lớp cùng nghe. 

- Cậu bé đang nói chuyện gì với 

mẹ? Chúng ta cùng đọc câu 

chuyện Thưa chuyện với mẹ để 

biết rõ điều đó. 

 

 

- Nhìn thấy một cậu bé đang nói 

chuyện với mẹ, sau lưng cậu bé là lò 

rèn và những người thợ rèn đang chăm 

chỉ làm việc. Nghe thấy tiếng bễ rèn, 

tiếng búa đập trên sắt. 

2.2. Luyện đọc  

a. Luyện nghe – đọc 

- 1 học sinh đọc cả bài 

 

- Đọc nối tiếp đoạn: 

- Sửa lỗi phát âm và ngắt giọng 

cho học sinh 

- Luyện đọc nhỏ theo cặp 

 

- GV đọc mẫu hướng dẫn HS 

giọng đọc nhẹ nhàng, phù hợp với 

- Đọc thầm các câu hỏi tìm hiểu bài 

- HS nghe, đánh dấu vào những từ 

quan trọng, từ khó. 

 

- 6 HS đọc to nối tiếp trước lớp 

 

- Luyện đọc theo cặp. 

- Một, hai em đọc lại toàn bài. 

- Nghe, phát hiện giọng đọc chuẩn, 

gạch chân những từ nhấn giọng, ngắt 
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sự trao đổi của hai mẹ con. 

b. GV giải nghĩa từ  

- Giải nghĩa theo chú giải 

- Tra từ điển các từ: Thầy, dòng 

dõi quan sang, bất giác, cây bông, 

thưa, kiếm sống, đầy tớ. 

- Giải nghĩa các từ học sinh khó hiểu. 

giọng. 

 

- HS đọc chú giải 

2.2. Tìm hiểu bài 

- GV yêu cầu HS đọc thầm mỗi 

đoạn 

- Cương thưa chuyện với mẹ về 

điều gì? 

A. Xin nghỉ học 

B. Xin học nghề thợ rèn 

C. Xin mua lò rèn 

- Cương xin mẹ học nghề rèn để 

làm gì? 

A. Để kiếm tiền đi học 

B. Để làm ra các sản phẩm từ sắt 

C. Để kiếm sống, đỡ đần cho mẹ 

- GV nhận xét, tuyên dương. 

- Theo em, vì sao mẹ Cương lại 

phản đối ý kiến của Cương? 

 

 

- GV nhận xét, chốt ý đúng. 

- Cương thuyết phục mẹ bằng cách 

nào? 

  

 

 

 

- HS đọc thầm từng đoạn trích. 

- Thi “Ai nhanh hơn” trả lời câu hỏi 

theo cá nhân: 

 

 

- Học sinh giơ tay trả lời nhanh và đúng 

 

- Nhận xét. 

 

 

 

 

Mẹ Cương nêu lí do phản đối: 

- Mẹ cho là Cương bị ai xui. 

- Mẹ nói nhà Cương là dòng dõi quan 

sang, bố Cương sẽ không cho Cương đi 

làm thợ rèn vì sợ mất thể diện gia đình. 

 

- Cương thuyết phục mẹ bằng cách: 

- Cương nắm tay mẹ, nói với mẹ những 

lời thiết tha: nghề nào cũng đáng trọng. 
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- GV nhận xét, chốt ý đúng. 

- Em có nhận xét gì về cách trò 

chuyện của hai mẹ con: 

a. Cách xưng hô. 

b. Cử chỉ trong lúc trò chuyện 

 

 

+ Nhận xét, tuyên dương 

- Qua câu chuyện này, tác giả đã 

cho chúng ta biết điều gì 

 

 

- HS chơi “chuyền bóng” trả lời: 

a. Cách xưng hô: Đúng thứ bậc trên 

dưới trong gia đình. 

+ Cương xưng hô với mẹ lễ phép, kính 

trọng. 

+ Mẹ nói với Cương dịu dàng, âu yếm. 

b. Cử chỉ trong lúc trò chuyện: Mẹ xoa 

đầu Cương; Cương cầm tay mẹ thể hiện 

sự yêu thương, ân cần, thiết tha. 

-Nhận xét. 

- Cương có ước mơ trở thành thợ rèn, vì 

em cho rằng nghề nào cũng đáng quý 

và em đã thuyết phục được mẹ. 

2.4. Luyện đọc lại 

- 1 học sinh đọc lại câu chuyện 

- GV mời HS đọc phân vai toàn bộ 

câu chuyện 

- Nhận xét, khen thưởng 

- GV theo dõi, uốn nắn. 

- Qua câu chuyện của Cương, tác 

giả muốn nói với chúng ta điều gì?  

 

 

- Khi em cần thuyết phục cha mẹ, 

để cha mẹ đồng ý theo đề nghị của 

mình thì em cần làm thế nào? 

 

- 1 HS đọc 

- Thi đọc phân vai trước lớp 

- Nhận xét, bình chọn. 

 

- Nghề nào cũng đáng quý, đáng trân 

trọng. Quan trọng là mỗi người phải có 

ước mơ và dám theo đuổi ước mơ. Biết 

cách thuyết phục người lớn đồng thuận 

với yêu cầu đề nghị của mình. 

- Em phải đưa ra các lí do để thuyết 

phục, thái độ nhỏ nhẹ, tôn trọng,.. 

2.5. Củng cố, dặn dò (2p):  

- Nhận xét bài học 

- Tuyên dương học sinh 

- Chuẩn bị cho tiết học sau. 
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Giáo án Thực nghiệm tác động lớp 5 : PHÂN XỬ TÀI TÌNH (TUẦN 23) 

 

I. MỤC TIÊU 

1. Đọc thành tiếng 

- Đọc đúng các tiếng, từ khó dễ lẫn: rưng rưng, lấy trộm, làm chứng, 

thừa lệnh, nắm thóc, lập tức,… 

- Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ đúng  sau các dấu câu, giữa các cụm 

từ, nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả. 

- Đọc diễn cảm toàn bài, biết thay đổi giọng đọc cho phù hợp với từng 

nhân vật và nội dung truyện. 

2. Đọc – hiểu 

- Hiểu các từ ngữ khó trong bài: Quan án, công đường, vãn cảnh, biện 

lễ, sư vãi, chạy đàn, khung cửi, niệm Phật,… 

 - Hiểu nội dung bài: Ca ngợi trí thông minh, tài xử kiện của quan án. 

2. Kĩ năng 

Sau bài học học sinh biết cách thể hiện chính kiến, quan điểm lập 

trường, bày tỏ thái độ trong giao tiếp; biết cách lập luận, đưa ra lí lẽ dẫn 

chứng để tranh luận. 

3. Thái độ 

 - Phê phán việc làm sai trái của những kẻ phạm tội. 

 - Xác định thái độ sống đúng pháp luật của bản thân. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

 - Tranh minh họa tr 46, SGK 

 - Bảng phụ ghi đoạn văn hướng dẫn luyện đọc. 
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III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  

Hoạt động  của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Kiểm tra bài cũ (3 phút)  

2. Dạy bài mới (35 phút)  

2.1. Giới thiệu bài (1 phút) 

- Cho HS quan sát tranh 

 

 

 

 

 

 

 

- Giới thiệu: Chúng ta đã được biết 

đến ông Nguyễn Khoa Đăng là người 

có tài xét xử và bắt cướp. Hôm nay 

chúng ta sẽ biết thêm về tài xử án của 

một vị quan tòa khác qua câu chuyện: 

Phân xử tài tình.  

 

- HS quan sát tranh để biết cảnh xử 

án ở công đường ngày xưa. Từng 

nhóm HS quan sát và chỉ tay vào 

tranh, nói: đây là quan xử kiện, đây là 

người đến thưa kiện, đây là lính, đây 

là thư lại (thư ký) ghi chép diễn biến 

buổi xử kiện, đây là người đến xem 

quan xử kiện. 

- Lắng nghe. 

2.2 Luyện đọc   

a.Luyện nghe - đọc (8 phút) 

- 1 HS đọc toàn bài 

- Gọi 6 HS đọc nối tiếp từng đoạn của 

bài. GV sửa lỗi phát âm, ngắt giọng 

cho từng học sinh. 

 

 

-Tổ chức cho học sinh luyện đọc theo 

- Đọc thầm nhiệm vụ đọc hiều 

- HS 1,4: Xưa có một…lấy trộm 

- HS2,5: Đòi người làm chứng…cúi 

đầu nhận tội. 

-HS 3,6: Lần khác…đành nhận tội 

- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp, HS 

khác lắng nghe. 

- hai học sinh cùng bàn luyện đọc nối 
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cặp. 

-Gọi HS đọc toàn bài 

-Giáo viên đọc mẫu. (chú ý giọng đọc: 

-Toàn bài đọc với giọng hồi hộp, hào 

hứng, thể hiện được niềm khâm phục 

của người kể chuyện về tài xử kiện 

của ông quan án. Chú ý giọng của 

từng nhân vật 

+Người dẫn chuyện: Giọng rõ ràng, 

rành mạch, biểu thị cảm xúc khâm 

phục. 

+Hai người đàn bà: giọng mếu máo, 

ấm ức. 

+Quan án: Giọng ôn tồn, đĩnh đạc, 

trang nghiêm. 

- Nhấn giọng ở những từ ngữ: tài, 

công bằng, mếu máo, rưng rưng, xé 

ngay, bật khóc, biện lễ, gọi hết, nắm 

thóc, bảo, chưa rõ,chạy đàn, niệm 

phật, nảy mầm, ngay gian, hé bàn tay, 

lập tức, có tật, giật mình. 

b. Giải nghĩa từ 

- 1 HS đọc phần chú giải 

- Giải nghĩa các từ học sinh khó hiểu 

 

tiếp theo cặp 

-2 HS  đọc toàn bài 

- HS lắng nghe, theo dõi phát hiện 

giọng đọc, gạch chân các từ GV nhấn 

giọng, ngắt giọng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tra từ điển: Quan án, công đường, 

vãn cảnh, biện lễ, sư vãi, chạy đàn, 

khung cửi, niệm Phật  

+ Công đường: Nơi làm việc của các 

quan lại. 

+ Khung cửi: Công cụ dệt vải thô sơ, 

làm bằng gỗ 

+ Niệm Phật: Đọc kinh lầm rầm để 

khấn Phật. 
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2.3. Tìm hiểu bài (15 phút) 

- Học sinh đọc thầm toàn bài để trả lời 

câu hỏi 

1- Đọc 2 câu mở đầu rồi nói lại, ai là  

nhân vật chính được kể trong bài đọc 

này, kể về điều gì? 

 

 

2- Trong bài có mấy câu chuyện nhỏ. 

mỗi câu chuyện kể về việc gì? Việc đó 

diễn ra ở đâu?  

 

 

 

3- Giả định chúng ta là những người 

được  chứng kiến Quan án xử kiện. Ở 

vụ thứ nhất, chúng ta thấy những chi 

tiết nào chứng tỏ vụ án này rất khó 

tìm ra kẻ lấy cắp tấm vải?  

- Quan án đã dùng cách gì để tìm ra 

người lấy cắp? và vì sao quan cho 

rằng người không khóc là người ăn 

cắp, người khóc là chủ của tấm vải? 

 

- Ở vụ án thứ hai, em thấy có manh 

mối gì để tìm ra kẻ đã lấy tiền của 

chùa không? hãy kể lại cách quan án 

tìm kẻ lấy trộm tiền nhà chùa.  

 

 

 

 

 

 -Nhân vật chính là một vị quan án. 

Kể về việc xử án rất tài tình của quan 

 

- 2 câu chuyện nhỏ: Chuyện thứ nhất: 

xử vụ tìm kẻ lấy cắp tấm vải lụa, xử ở 

công đường. Chuyện thứ 2: xử vụ tìm 

kẻ lấy trộm tiền chùa, xử ở chùa, khi 

quan án tới chùa vãn cảnh (ngắm 

cảnh đẹp) 

- Vụ án này rất khó tìm ra kẻ lấy cắp 

vì không có người làm chứng, cả hai 

người đều có khung cửi như nhau, 

cùng mang vải ra chợ bán hôm ấy 

- Quan đã cho người xé đôi tấm vải 

để phát hiện kẻ trộm. Người khóc là 

chủ nhân của tấm vải vì: người làm ra 

tấm vải rất khó nhọc, khi tấm vài bị 

phá bỏ, người đó đau xót, tiếc công, 

tiếc của nên bật khóc. 

- Ở vụ án thứ hai, sư cụ chi nói tiền 

của chùa bị mất mà không có manh 

mối gì để có thể tìm ra kẻ đã lấy cắp. 

Đây cũng là vụ án rất khó xử. 
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- Đọc câu hỏi 4 trong SGK, chọn ý trả 

lời đúng và lý giải, vì sao chú tiểu – 

người thi thoảng nhìn vào tay lại là kẻ 

trộm? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Mỗi người chúng ta sau khi được 

chứng kiến 2 vụ xử kiện, hãy tìm chọn 

một lời khen, ca ngợi ông quan án 

trong truyện để điền vào chỗ trống 

của câu sau: Ông quan trong truyện là 

một ông quan… (M. thông minh). 

- Quan án đã bảo sư cụ biện lễ cúng, 

rồi gọi hết sư, vãi, kẻ ăn người ở 

trong chùa ra, giao cho mỗi người 

một nắm thóc đã ngâm nước. bảo họ 

vừa chạy đàn vừa niệm Phật. Đánh 

vào tâm lí của họ “ đức Phật rất linh 

thiêng, ai gian Phật sẽ làm thóc trong 

tay người đó nảy mầm” rồi quan sát 

những người chạy đàn. Khi thấy chú 

tiểu thỉnh thoảng lại hé bàn tay cầm 

thóc ra xem, quan biết đích thị là chú 

tiểu đã ăn trộm, cho người bắt luôn. 

Đọc câu hỏi 4 trong SGK, chọn ý b 

“Vì biết kẻ gian thường lo lắng nên sẽ 

lộ mặt”, Chú tiểu có tật giật mình. 

- Thảo luận theo nhóm đôi trong bàn :  

thông minh, quyết đoán, nắm được 

đặc điểm tâm lí của tội phạm, có tài 

xử kiện, phân xử tài tình … 

- Một vài nhóm đọc kết quả. GV ghi 

bảng  

2.4. Luyện đọc lại  (9 phút) 

- Gọi 4 học sinh đọc phân vai. Dựa 

vào nội dung bài và đọc mẫu của giáo 

viên để tìm giọng đọc cho vai của 

mình. 

 

 

 

- 4 HS đọc phân vai: Người dẫn 

chuyện, hai người đàn bà bán vải và 

quan án.   (nêu giọng đọc của từng 

nhân vật mình phụ trách) 
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-Treo bảng phụ đoạn văn hướng dẫn 

luyện đọc diễn cảm. 

-Giáo viên đọc mẫu 

-Yêu cầu học sinh luyện đọc theo cặp 

-Thi đọc diễn cảm (2 cặp) 

- Nhận xét đánh giá, khen ngợi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Qua câu chuyện này, em đánh giá 

quan án là người như thế nào? 

- Suy nghĩ: Nếu em là quan án trong 

câu chuyện này, em có cách khác để 

tìm ra thủ phạm không? 

-HS nghe, gạch chân những từ giáo 

viên nhấn giọng. 

“Quan nói sư cụ biện lễ cúng Phật. 

rồi gọi hết sư vãi, người ăn kẻ ở trong 

chùa ra, giao cho mỗi người cầm một 

nắm thóc và bảo: 

- Chùa ta mất tiền chưa rõ thủ phạm. 

Mỗi người hãy cầm một nắm thóc đã 

ngâm nước rồi vừa chạy đàn, vừa 

niệm Phật. Đức Phật rất thiêng, ai 

gian, Phật sẽ làm cho thóc trong tay 

kẻ đó nảy mầm. Như vậy ngay gian 

sẽ rõ. 

    Mới vài vòng chạy đã thấy một chú 

tiểu thỉnh thoảng hé bàn tay cầm thóc 

ra xem. Quan lập tức cho bắt chú tiểu 

vì chỉ kẻ có tật mới hay giật mình. 

Chú tiểu kia đành nhận tội.” 

 

3. Củng cố dặn dò (2 phút) 

- Về nhà em hãy suy nghĩ thêm: Nếu 

em là ông quan án, em có cách khác 

để phá hai vụ án này không? 

-Nhận xét, đánh giá tiết học 
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Kiểm tra sau thực nghiệm lớp 4 

KIỂM TRA ( 40 phút) 

Thông tin học sinh:  

 

Họ và tên:……………………………………………………………………………  

Lớp:………………………………………………………………………………………  

Trường:…………………………………………………………………………………  

I- Đọc thầm và khoanh vào đáp án đúng (8 điểm)  

 

HOA TẶNG MẸ 

Một người đàn ông dừng xe trước cửa hàng hoa để mua hoa gửi tặng 

mẹ qua dịch vụ bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng hơn trăm ki-lô-

mét. Vừa bước ra khỏi ô tô, anh thấy một cô bé đầm đìa nước mắt đang lặng 

lẽ khóc bên vỉa hè. Anh đến gần hỏi cô bé vì sao cô khóc. Cô bé nức nở: 

 - Cháu muốn mua tặng mẹ cháu một bông hồng. Nhưng cháu chỉ có 75 

xu mà giá một bông hồng những 2 đô la.  

Người đàn ông mỉm cười:  

- Đừng khóc nữa! Chú sẽ mua cho cháu một bông. 

 Người đàn ông cẩn thận chọn mua một bông hồng cho cô bé và đặt 

một bó hồng gửi tặng mẹ qua dịch vụ. Xong anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về 

nhà không. Cô bé cảm ơn, rồi chỉ đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang, 

nơi có một ngôi mộ mới đắp. Cô bé chỉ ngôi mộ và nói:  

- Đây là nhà của mẹ cháu. Nói xong, cô bé nhẹ nhàng đặt bông hồng 

lên mộ mẹ. Ngay sau đó, người đàn ông vội vã quay lại cửa hàng hoa. Anh 

huỷ bỏ dịch vụ gửi hoa và mua một bó hồng thật đẹp. Anh lái xe một mạch về 

nhà mẹ để trao tận tay bà bó hoa.  

(Theo truyện đọc 4, NXB GD - 2006)  

1. Người đàn ông gặp cô bé trong hoàn cảnh nào?  
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A. Vào cửa hàng mua hoa tặng bạn gái và gặp cô bé khóc 

B. Vào vườn hoa để hái hoa tăng mẹ và gặp cô bé đang chơi  

C. Vảo của hàng hoc, gửi hoa theo dịch vụ về tặng mẹ và gặp cô bé khóc 

2. Vì sao cô bé khóc?  

A. Vì cô bé không có đủ tiền mua hoa tặng mẹ  

B. Vì mẹ cô bé đã mất  

C. Vì không có ai đi cùng  

3. Người đàn ông đã làm gì giúp cô bé?  

A. Mua cho cô một bông hồng để cô tặng mẹ  

B. Chở cô bé đến chỗ cô sẽ tặng hoa cho mẹ  

C. Cả hai ý trên  

4. Câu nói và hành động của cô bé: “Đây là nhà của mẹ cháu. Nói xong, cô 

bé nhẹ nhàng đặt bông hồng lên mộ mẹ” cho ta biết điều gì? 

 A. Mẹ cô đã mất 

 B. Cô đã về đến nhà 

 C. Cô sẽ tặng hoa cho mẹ 

5. Vì sao người đàn ông quyết định không gửi hoa tặng mẹ qua dịch vụ bưu 

điện nữa?  

A. Vì ông nhớ mẹ. 

  B. Vì ông sợ gửi hoa tươi qua dịch vụ bưu điện, hoa sẽ bị héo.  

C. Vì qua việc làm của cô bé, ông cảm động khi mình may mắn còn 

mẹ, và thấy cần phải tự tay trao bó hoa tặng mẹ. 

6. Em có nhận xét gì về người đàn ông trong câu chuyện? 

A. Là người tốt, biết quan tâm đến người khác, sẵn sàng giúp đỡ em nhỏ 

B. Là người keo kiệt khi chỉ mua cho em một bông hoa 

C. Là người hào phóng, sẵn sàng mua hoa cho người lạ. 

 

7. Theo em, người đàn ông đã nhận được bài học gì từ cô bé? 
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A. Sự chia sẻ, giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn để làm những 

người việc tốt, có ích. 

B. Mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất, cần gặp mẹ khi còn có thể gặp 

C. Cần tặng hoa cho mẹ vào những ngày lễ 

II. Tự luận 

8. Nếu em là bạn nhỏ trong câu chuyện, em có nhận sự giúp đỡ của người 

đàn ông đó không? Vì sao?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

9. Em hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 10 câu kể về việc em đã làm 

(trong một ngày lễ) để thể hiện tình cảm với mẹ? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….............................

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………............................. 
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Kiểm tra sau thực nghiệm lớp 5 

KIỂM TRA ( 40 phút) 

Thông tin học sinh:  

 

Họ và tên:……………………………………………………………………………  

Lớp:………………………………………………………………………………………  

Trường:………………………………………………………………………………… 

I. Đọc thầm và khoanh vào đáp án đúng (8 điểm)  

Mắt, Chân, Tay, Tai, Miệng 

Chuyện kể rằng, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai và lão Miệng từ xưa 

vẫn chung sống với nhau thân thiết. Chẳng biết nghĩ thế nào mà một hôm, cô 

Mắt than thở với cậu Chân, cậu Tay rằng: 

– Các anh ạ! Càng nghĩ tôi càng tức. Bác Tai với hai anh và tôi quần quật 

làm việc, mệt nhọc quanh năm. Trong khi đó, lão Miệng lại chẳng làm gì cả. 

Từ nay, chúng ta đừng làm gì nữa, thử xem lão ấy có sống được không! 

Cậu Chân, cậu Tay gật gù đồng tình: 

– Cô Mắt nói chí phải! Chúng ta đi gặp lão Miệng, nói cho lão biết hãy 

tự lo thân. Nay đã đến lúc lão phải tự đi kiếm thức ăn, xem lão có làm nổi 

không nào? 

Cả ba kéo nhau qua rủ bác Tai đến nhà lão Miệng.  

Bốn người hăm hở đến nhà lão Miệng. Chẳng chào chẳng hỏi gì cả, cậu 

Chân, cậu Tay nói thẳng: 

– Chúng tôi hôm nay đến đây không phải để thăm hỏi, trò chuyện gì với 

ông đâu mà nói thẳng cho ông biết: Từ nay, chúng tôi không làm để nuôi ông 

nữa. Bấy lâu nay, chúng tôi cực khổ, vất vả vì ông nhiều rồi! 

Chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, lão Miệng ngạc nhiên lắm. Lão bảo: 

– Ấy, có chuyện chi thì mọi người hãy vào nhà đã, làm gì mà nóng nảy thế? 

Bốn người kia lắc đầu cả quyết: 
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– Không, không bàn bạc gì nữa! Từ nay trở đi, ông phải tự lo lấy mà 

sống. Còn chúng tôi có biết cái gì là ngọt bùi ngon lành đâu, làm chi cho 

cực! Nói rồi, họ kéo nhau về và hả hê nghĩ rằng phen này thì lão Miệng cứ 

là chết đói! 

Một ngày, hai ngày trôi qua, Chân, Tay, Tai, Mắt chẳng làm gì cả. 

Nhưng lạ thay, họ không thấy vui tươi, nhàn nhã mà lại thấy mệt mỏi, rã rời. 

Cậu Chân, cậu Tay chẳng cất nổi mình để chạy nhảy, nô đùa như trước nữa. 

Cô Mắt thì suốt ngày lờ đờ, hai mí nặng trĩu. Bác Tai mọi ngày nghe gì cũng 

rõ, nay lúc nào cũng cảm thấy như có cái cối xay lúa quay ù ù ở bên trong. Họ 

cứ sống trong tình trạng như thế cho tới ngày thứ bảy thì không thể chịu đựng 

được nữa, đành họp nhau lại để bàn. Bác Tai cố cất tiếng: 

– Chúng ta suy nghĩ và hành động sai lầm rồi các cháu ạ! Chúng ta 

không làm để kiếm thức ăn nuôi lão Miệng thì chúng ta cũng tê liệt cả. Lão 

Miệng tuy không làm nhưng lão có công việc là nhai. Như thế cũng là làm 

việc chứ không phải ăn không ngồi rồi. Từ trước đến nay, chúng ta sống gắn 

bó thân thiết với nhau, nay tự dưng lại gây nên chuyện. Lão Miệng có cái ăn 

thì chúng ta mới khoẻ khoắn lên được. Theo ý bác, chúng ta nên đến nói lại 

với lão Miệng, các cháu có đi không? 

Cậu Chân, cậu Tay, cô Mắt cố gượng dậy theo bác Tai đến nhà lão 

Miệng. Khốn khổ cho lão, lão cũng sống dở chết dở. Môi thì nhợt nhạt, hai 

hàm khô cứng, không buồn nhếch mép. Bốn người kia thành thật xin lỗi lão 

về sự hiểu lầm vừa qua. Thế rồi bác Tai, cô Mắt vực lão Miệng dậy. Còn cậu 

Chân, cậu Tay vội vã đi kiếm thức ăn. Lão Miệng ăn xong, dần dần tỉnh lại. 

Lạ thay! Bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay cũng thấy đỡ mệt và tinh thần 

sảng khoái hẳn ra. Họ nhận thấy là mình đã nghĩ sai cho lão Miệng. Từ đấy, 

năm người lại chung sống thuận hoà, thân thiết như xưa. 

Nguồn:http://www.tgm.vn/chan-tay-tai-mat-mui-mieng/#ixzz4LKiUZIeg  

 

http://www.tgm.vn/chan-tay-tai-mat-mui-mieng/#ixzz4LKiUZIeg
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1. Câu chuyện gồm có những nhân vật nào? 

a. Mắt, Tai, Tay, Chân, Miệng 

b. Mắt, Tai, Tay, Chân, Miệng, người kể chuyện. 

c. Mắt, Tai, Tay, Miệng. 

2. Họ nói với nhau về điều gì? 

a. Chuyện lão Miệng không làm gì, lại được ăn 

b. Chuyện Mắt, Tai, Chân, Tay rủ nhau không làm việc cho lão miệng 

chết đói. 

c. Chuyện các bộ phận phân công chức năng làm việc riêng. 

3. Cô Mắt đã lập luận thế nào, để rủ mọi người không làm việc nuôi miệng nữa? 

a. Các bộ phận làm việc quanh năm, lão Miệng ngồi không không làm 

gì lại được hưởng thụ. 

b. Có làm thì có hưởng, không làm thì không được ăn 

c. Lão Miệng lười biếng và tham ăn 

4. Em hãy vẽ lại hình ảnh của lão Miệng khi các bộ phận ngừng làm việc? 

a. Môi thì nhợt nhạt, hai hàm khô cứng, không buồn nhếch mép 

b. Uể oải, rã rời, không muốn nói chuyện 

c. Cười tươi, nói chuyện vui vẻ như không có chuyện gì 

5. Câu chuyện đã dạy cho chúng ta điều gì? 

a. Mỗi người trong một bộ phận, tập thể có một chức năng riêng. Làm 

tốt chức năng,công việc, nhiệm vụ của mình đã là tốt. 

b. Phải biết phân công công việc cho hợp lí để không có tình trạng kẻ 

làm, kẻ chơi. 

c.Trong một tập thể phải biết yêu quý, nhường nhịn nhau. 

6. Đặt một cái tên khác cho câu chuyện? 

a. Đình công 

b. Lão Miệng lười nhác 

c. Bài học về tinh thần tập thể đoàn kết. 
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7. Em hiểu câu “Một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại nên hòn núi 

cao” đề cao điều gì gì? 

A. Tính cần cù 

B. Tính tiết kiệm 

C. Tinh thần đoàn kết 

8. Chọn giọng đọc phù hợp cho nhân vật lão Miệng? 

 A. Nhanh, gấp, khỏe mạnh.  

B. Chậm, buồn, bất ngờ khi mọi người kéo đến, mệt mỏi khi không 

được ăn 

 C. Giọng đều đều, vừa phải 

II. Tự luận 

9. Em hãy viết một bức thư ngắn (khoảng 15 dòng) gửi cho cả 5 nhân vật 

để nói cho các nhân vật về vai trò của nhau. 
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…………………………………………………………………………………
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