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This instructional material is intended for learners of Vietnamese, whose Vietnamese language 

competency is expected to be at the intermediate level. It aims to teach Vietnamese language and 

culture through Vietnamese songs. With enjoyable practice activities, learners’ listening and 

speaking skills will be enhanced and their knowledge of Vietnamese culture will also be 

broadened. The songs can be found on youtube.com through the links given below them.   
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1. Hòn Vọng Phu 1 

Lê Thương  

Lệnh vua hành quân trống kêu dồn,  

quan với quân lên đường,  

đoàn ngựa xe cuối cùng,  

vừa đuổi theo lối sông.  

Phiá cách quan xa trường,  

quan voi quân lên đường,  

hàng cờ theo trống dồn  

ngoài sườn non cuối thôn,  

phất phơ ngậm ngùi baỵ  

 

Qua Thiên San kìa ai tiễn rượu vừa tàn,  

Vui ca vang rôi đi tiến binh ngoài ngàn.  

người đi ngoài vạn lí quang sang,  

người đứng chờ trong bóng cô đơn.  

Bên Man Khê còn tung gió bụi mịt mùng,  

Bên Tiêu Tương còn thương tiếc nuối ngàn trùng.  

người không rời khỏi kiếp gian nan,  

người biến thành tượng đá ôm con.  

 

Ngựa phi ngoài xa hí vang trời,  

chiêng trống khua trăm hồi,  

ngần ngại trên núi đồi,  

rồi vọng ra khắp nơị  

Phiá cách quan xa vời,  

chiêng trống khua trăm hồi,  

ngần ngại trên núi đồi,  

rồi dậy ra khắp nơi  

thắm bao niềm chia phôi.  

 

Vui ra đi rồi không ước hẹn ngày về,  

ai quên ghi vào gan đã bao nguyện thề.  

Nhìn chân trời xanh biếc bao la,  

người mong chờ vẫn nhớ nơi xa  

Bao nhiêu năm bồng con đứng đợi chồng về,  

bao nhiêu phen thời gian xóa phai lời thề,  

người tung hoành bên núi xa xăm,  

người mong chồng còn đứng muôn năm  
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https://www.youtube.com/watch?v=oX5geLJxxTM 

 

Hòn Vọng Phu 1 - Tasks 

I. Giới thiệu bài hát 

1. Hòn Vọng Phu ở tỉnh/thành phố nào ở Việt Nam? 

2. Em biết gì về sự tích Hòn Vọng Phu? 

 

II. Nghe bài hát và điền vào chỗ trống để hoàn tất đoạn lời của bài hát 

 

Lệnh vua hành quân trống kêu dồn,  

quan với quân lên đường,  

đoàn ngựa xe cuối cùng,  

vừa ______________________ lối sông.  

Phiá cách quan xa trường,  

quan với quân lên đường,  

__________________ theo trống dồn  

ngoài sườn non cuối thôn,  

phất phơ ngậm ngùi baỵ  

 

Qua Thiên San kìa ai tiễn _____________________ vừa tàn,  

Vui ca vang rôi đi tiến binh ngoài ngàn.  

người đi ngoài vạn lí _______________________,  

người đứng chờ trong bóng cô đơn.  

Bên Man Khê còn _____________________ bụi mịt mùng,  

Bên Tiêu Tương còn thương tiếc nuối ngàn trùng.  

______________________ rời khỏi kiếp gian nan,  

người biến thành tượng đá ôm con.  

 

III. Từ vựng: Giải thích và đặt câu với những từ sau 

 

- ngậm ngùi    

- vạn lý quan san 

- gian nan 

- chia phôi 

- nguyện thề 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oX5geLJxxTM
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IV. Câu hỏi thảo luận 

 

1. Cho biết nội dung của bài hát. 

2. Cảm tưởng của em khi nghe bài hát. 

 

 

2. Lý Mười Thương 

Dân Ca  

Một thương tóc xõa ngang vai,  

Hai thương, hai thương đi đứng,  

ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,  

ố tang tình tang  

Vẻ người thật là đoan trang  

ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,  

ố tang tình tang  

Ba thương ăn nói có duyên,  

Bốn thương, bốn thương mơ mộng  

ố tang ố tang tình tang, đôi mắt huyền,  

ố tang tình tang  

Đôi mắt huyền nhìn càng xinh thêm xinh  

ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,  

ố tang tình tang  

Năm thương dáng điệu thanh thanh  

Sáu thương, sáu thương nón Huế,  

ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,  

ố tang tình tang  

Nửa vành thật là nên thơ,  

ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,  

ố tang tình tang  

Bảy thương những cuộc mong chờ  

Tám thương, tám thương thơ thẩn  

ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,  

ố tang tình tang  

bên bờ là dòng Hương Giang,  

ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,  

ố tang tình tang  

Chín thương bến Ngự sang ngang  

 

Mười thương, mười thương tà aó,  

ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,  
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ố tang tình tang  

Dịu dàng tình là gió bay,  

ố tang ố tang tình tang, tình tang tình. 

https://www.youtube.com/watch?v=QE186-N7DFQ 

Lý Mười Thương – Tasks 

 
I. Gìới thiệu bài hát 

 

1. Bài hát này là dân ca miền nào? 

2. Qua đề bài hát, em có thể đoán nội dung của bài hát là gì không? 

 

II. Đoán phần còn lại của bài hát. 
 

Nghe bài hát từ “Một thương……..dáng điệu thanh thanh” và sau đó đoán xem phần còn lại của 

bài hát.  

 

Sáu thương____________________________________________________________ 

Bảy thương____________________________________________________________ 

Tám thương____________________________________________________________ 

Chín thương___________________________________________________________ 

Mười thương___________________________________________________________ 

 

III. Từ vựng: Giải thích và đặt câu với những từ sau:  

 

- đoan trang  

- mắt huyền  

- dáng điệu thanh thanh  

- thơ thẩn 

- sang ngang 

 

IV. Câu hỏi thảo luận 
 

1. Bài hát vẽ nên hình tượng cô gái Huế - nhân dáng và nhân cách - như thế nào?  

2. Em có thích mẫu người con gái như vậy không? Vì sao? Vì sao không?  

3. So sánh mẫu người con gái trong bài hát này với cô gái Việt Nam ngày nay.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=QE186-N7DFQ
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3. Lý Ngựa Ô 

Dân Ca 

1. Khớp con ngựa ngựa ô 

Khớp con ngựa ngựa ô 

Ngựa ô anh khớp, anh khớp cái kiệu vàng (ự..) 

Anh tra khớp bạc, lục lạc đồng đen 

Búp sen lá dặm, giây cương nhuộm thắm 

Cán roi anh bịt đồng thòa 

Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng 

Anh đưa nàng về dinh 

Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng 

Anh đưa nàng về dinh 

 

2. Khớp con ngựa ngựa ô 

Khớp con ngựa ngựa ô 

Ngựa ô anh khớp đi khắp các nẻo xa 

Đi qua núi mộng, trở lại đồi mơ 

Đi bên suối đợi, đi sang rừng nhớ 

Dắt nhau trông biển hẹn hò (ơ) 

Là theo í a theo nàng, anh theo nàng 

Anh theo nàng một phen (ơ) 

Là theo í a theo nàng, anh theo nàng 

Anh theo nàng một phen 

https://www.youtube.com/watch?v=D-ab7vQ09W8 

  

https://www.youtube.com/watch?v=D-ab7vQ09W8
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Lý Ngựa Ô - Tasks 
 

I. Gìới thiệu bài hát 
 

1. Ngưạ ô là ngựa gì? 

2. Bài hát này là bài hát dân ca của miền nào? 

3. Hãy đoán nội dung của bài hát. 

 

II. Hãy nghe đoạn đầu của bài hát và sắp xếp những câu sau theo thứ tự đúng 

của đoạn 

 
Anh tra khớp bạc, lục lạc đồng đen 

Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng 

Anh đưa nàng về dinh 

Cán roi anh bịt đồng thòa 

Khớp con ngựa ngựa ô 

Búp sen lá dặm, giây cương nhuộm thắm 

Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng 

Anh đưa nàng về dinh 

Ngựa ô anh khớp, anh khớp cái kiệu vàng (ự..) 

Khớp con ngựa ngựa ô 
 

III. Nghe toàn bộ bài hát và giải thích các từ sau 

 
- khớp 

- kiệu  

- lục lạc 

- lá dặm 

- đồng thòa 

- về dinh 

 

IV. Câu hỏi thảo luận 
 

1. Đoạn đầu của bài hát mô tả cái gì?  

2. Nội dung bài hát nói lên điều gì? 

3. Hãy cho biết cảm tửởng của em về bài hát này. 
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4. Ly Rượu Mừng 

 

Phạm Đình Chương 

  Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi  
Mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi  
Người thương gia lợi tức  
Người công dân ấm no  
Thoát ly đời gian lao nghèo khó  
á a a a  
Nhấp chén đầy vơi  
Chúc người người vui  
á a a a  
Muôn lòng xao xuyến duyên đời  
Rót thêm tràn đầy chén quan san  
Chúc người binh sĩ lên đàng  
Chiến đấu công thành  
Sống cuộc đời lành  
Mừng người vì nước quên thân mình  
Kìa nơi xa xa có bà mẹ già  
Từ lâu mong con mắt vương lệ nhòa  
Chúc bà một sớm quê hương  
Bước con về hòa nỗi yêu thương  
á a a a  
Hát khúc hoan ca thắm tươi đời lính  
á a a a  
Chúc mẹ hiền dứt u tình  
Rượu hân hoan mừng đôi uyên ương  
Xây tổ ấm trên cành yêu đương  
Nào cạn ly, mừng người nghệ sĩ  
Tiếng thi ca hát chấm phá tô thêm đời mới  
Bạn hỡi, vang lên  
Lời ước thiêng liêng  
Chúc non sông hoà bình, hoà bình  
Ngày máu xương thôi tuôn rơi  
Ngày ấy quê hương yên vui  
đợi anh về trong chén tình đầy vơi  
Nhấc cao ly này  
Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do  
Nước non thanh bình  
Muôn người hạnh phúc chan hoà  
ước mơ hạnh phúc nơi nơi  
Hương thanh bình đang phơi phới....  

 

https://www.youtube.com/watch?v=G41OkbFs5jY&list=RDG41OkbFs5jY&t=39 

  

https://www.youtube.com/watch?v=G41OkbFs5jY&list=RDG41OkbFs5jY&t=39
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Ly rượu mừng - Tasks 
 

I. Gìới thiệu bài hát 
 

1. Tết Việt Nam thường bắt đầu từ ngày, tháng âm lịch nào và kéo dài bao lâu? 

2. Người Việt Nam đón Tết như thế nào? 

3. Cho một vài ví dụ về những câu chúc Tết. 

 

II.  Giải thích những từ sau 

 

- nông phu 

- thoát ly 

- gian lao 

- chén quan san 

- chấm phá 

 

III. Hãy nghe đoạn sau đây và thử viết lời thứ hai cho đoạn này 
 

Rượu hân hoan mừng đôi uyên ương  

Xây tổ ấm trên cành yêu đương  

Nào cạn ly, mừng người nghệ sĩ  

Tiếng thi ca hát chấm phá tô thêm đời mới  

Bạn hỡi, vang lên  

Lời ước thiêng liêng  

Chúc non sông hoà bình, hoà bình  

Ngày máu xương thôi tuôn rơi  

Ngày ấy quê hương yên vui  

Đợi anh về trong chén tình đầy vơi  

Nhấc cao ly này  

Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do  

Nước non thanh bình  

Muôn người hạnh phúc chan hoà  

Ước mơ hạnh phúc nơi nơi  

Hương thanh bình đang phơi phới....  

 

IV. Câu hỏi thảo luận 
 

1. Trong bài hát, tác giả chúc ai và chúc gì? 

2. So sánh những câu chúc này của người Việt Nam với những câu chúc năm mới của người Mỹ.  
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5. Nụ Tầm Xuân 

Phạm Duy 

Trèo lên, lên trèo lên,  

Trèo lên, lên trèo lên,  

lên cây bưởi hái hoa  

 

Bước ra, ra vườn cà,  

bước ra, ra vườn cà,  

cà hái nụ tầm xuân  

 

Nụ tầm xuân, ơi nụ tầm xuân  

Nở ra, xanh (ơ) biết  

Em lấy chồng, em đi lấy chồng  

Anh tiếc, tiếc lắm thay!  

 

Một miếng trầu cay, hỡi chàng  

Chàng ơi chàng hỡi, nào khó?  

 

Một miếng trầu cay, hỡi chàng  

Chàng ơi, khó gì?  

 

Sao anh không hỏi  

Sao anh không hỏi  

Sao anh không hỏi  

Những ngày em còn không?  

 

Giờ đây, đây giờ đây  

Giờ đây, đây giờ đây  

Đây em đã có chồng  

 

Em đã, đã có chồng  

Như chim, chim vào lồng  

Như cá ngậm mồi câu  

Cá cắn câu, biết đâu mà gỡ  

Chim vào lồng, biết thuở nào ra?  

https://www.youtube.com/watch?v=CgVEa5mMEhc 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CgVEa5mMEhc
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Nụ Tầm Xuân - Tasks 

I. Gìới thiệu bài hát 
 

1. Hoa tầm xuân là hoa gì?  

2. Cây cà, cây bưởi có hình dáng như thế nào? 

 

II. Nghe bài hát và trả lời những câu hỏi sau 

 
1. Tại sao tác gỉả đề cập đến nụ tầm xuân, cây bưởi, cây cà trước khi nói về vấn đề chính? 

2. Miếng trầu cay gợi lên điều gì? 

3. Tại sao tác giả nói “như chim vào lồng như cá cắn câu”? 

4. Tại sao tác gỉả lập lại nhiều lần những nhóm từ sau: 

 

- Trèo lên, lên trèo lên,  
- Bước ra, ra vườn cà,  
- Em đi lấy chồng  
- Chàng ơi chàng hỡi 
- Sao anh không hỏi  
- Giờ đây, đây giờ đây  
- Như chim, chim vào lồng  
 

III. Câu hỏi thảo luận 
 

1. Bài hát nói lên những ngăn trở nào về mối tình của người con gái và người con trai? 

2. Qua bài hát, em có nhận xét gì về tình cảm trai gái của người Việt nam ngày xưa? 

3. Nếu em là người con gái/con trai trong bài hát, em sẽ làm gì để tránh tình cảnh ngang trái này? 

  



14 
 

 

6. Trương Chi Mỵ Nương 

Anh Bằng 

Ngày xưa Trương Chi sống cô đơn  

Lênh đênh với con đò giữa dòng sông sâu.  

Khách qua nơi đây mấy kẻ hay  

Cuộc đời anh nghệ sĩ giọng tiêu ngàn sầu.  

Ngày tháng trôi qua đi như vô tư.  

Ngờ đâu cung cấm Mỵ Nương  

Từng đêm nghe cung tiêu tha thiết canh thâu  

Như rót vào tim bao nhiêu nỗi buồn vô bờ.  

 

Mỵ Nương say mê ốm tương tư  

Khi nào vắng con đò thấy đời bơ vơ.  

Những đêm trăng thanh tiếng thở than  

Từ dòng sông qụanh vắng vọng lên lầu vàng.  

Vì quá thương con nên cha Nương  

Truyền cho quân lính tìm gặp Trương Chi trên sông kia.  

Đem đến bên cung Cho mắt Mỵ Nương  

trông thấy mặt người nàng thương.  

 

Nhưng Trương Chi xấu trai hơn người,  

Hỡi Mỵ Nương ơi!  

Nên yêu thương phút thành mây khói, biến tan đi rồi.  

Trương Chi ơi! Đắng cay cho chàng vỡ mộng vì đâu.  

Nên quyên sinh xác nằm lây lất trong chốn rừng sâu.  

 

Tủi thân Trương Chi số vô duyên  

Nên tim chết đi rồi biến thành Ngọc Châu.  

Xót thương tim kia nay Mỵ Nương  

Bèn tìm viên ngọc quý tiện chung dùng trà.  

Nào có ai hay trong chung kia hình Trương Chi bóng đò hiện lên như bao đêm xưa.  

Đau xót cho ai thương tiếc tình duyên  

Nên nát ngọc vì lệ rơi.  

https://www.youtube.com/watch?v=NJRSaRr3g3M 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NJRSaRr3g3M
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Trương Chi Mỵ Nương - Tasks 

I. Gìới thiệu bài hát 

 
1. Trương Chi và Mỵ Nương là ai? 

2. Hãy đoán nội dung của bài hát qua đề bài hát. 

 

II.  Từ vựng: Giải thích và đặt câu với những từ sau:  

 

- cung tiêu 

- tương tư  

- thở than  

- quyên sinh 

 

III. Nghe bài hát và điền vào chỗ trống để hoàn tất đoạn lời của bài hát 

 
Ngày xưa Trương Chi sống cô đơn  
Lênh đênh với con đò giữa dòng sông sâu.  
Khách qua _____________________ mấy kẻ hay  
Cuộc đời anh nghệ sĩ giọng tiêu ngàn sầu.  
____________________ trôi qua đi như vô tư.  
Ngờ đâu cung cấm Mỵ Nương  
Từng đêm nghe cung tiêu ____________________ canh thâu  
Như rót vào tim bao nhiêu nỗi buồn vô bờ.  
 
Mỵ Nương say mê ốm ______________________  
Khi nào vắng con đò thấy đời bơ vơ.  
Những đêm _____________________ tiếng thở than  
Từ dòng sông qụanh vắng vọng lên lầu vàng.  
________________________thương con nên cha Nương  
Truyền cho quân lính tìm gặp Trương Chi trên sông kia.  
Đem đến ______________________ cho mắt Mỵ Nương  
trông thấy mặt người nàng thương.  
 

III. Câu hỏi thảo luận 
 

1. Em hãy kể lại câu chuyện trên. 

2.  Cho biết cảm tưởng của em về mối tình của Trương Chi và Mỵ Nương. 

3. Nếu em là Trương Chi hay Mỵ Nương thì em sẽ làm gì để có được hạnh phúc của mình? 
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7. Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi  

Phạm Duy 

Nước non ngàn dặm ra đi 

Nước non ngàn dặm ra đi 

Dù đường thiên lý xa vời 

Dù tình cô lý chơi vơi 

Cũng không dài bằng lòng thương nhớ người 

 

Bước đi vào lòng muôn dân 

Bước đi vào lòng muôn dân 

Bằng hồn trinh nữ mơ màng 

Bằng tình say đắm ơi chàng 

Ước nuôi dần hoà bình trong ái ân 

 

Nhưng ánh tháp vàng 

Cây quế giữa rừng 

Chỉ một mùa tan 

Là hương là sắc tan 

 

Tàn cả tình yêu 

Vì hận còn gieo 

Đất nước cháy theo 

Với ngọn lửa thiêu 

 

Mới hay tình nhẹ như tơ 

Mới hay tình nhẹ như tơ 

Mộng ngoài biên giới mơ hồ 

Chẳng ngăn được sóng vỗ bờ 

Với đêm mơ hồn về trên tháp mai  

https://www.youtube.com/watch?v=YVuPqZNpzdw 

https://www.youtube.com/watch?v=YVuPqZNpzdw
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Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi- Tasks 
 

I. Gìới thiệu bài hát 

 
1. Công chúa Huyền Trân là ai và giai đoạn lịch sử mà câu chuyện xảy ra? 

2. Cây quế là cây gì và có ý nghĩa gì qua câu ca dao sau đây? 

 

 Tiếc thay cây quế giữa rừng, 

 Để cho thằng Mán thẳng Mường nó leo 

 

II.  Từ vựng: Giải thích và đặt câu với những từ sau:  

 

- thiên lý 

- cô lý 

- say đắm 

- ái ân 

- biên giới 

 

III. Hãy nghe đoạn sau đây và viết lời thứ hai cho đoạn này 

 
Nhưng ánh tháp vàng 
Cây quế giữa rừng 
Chỉ một mùa tan 
Là hương là sắc tan 
 
Tàn cả tình yêu 
Vì hận còn gieo 
Đất nước cháy theo 
Với ngọn lửa thiêu 
 
Mới hay tình nhẹ như tơ 
Mới hay tình nhẹ như tơ 
Mộng ngoài biên giới mơ hồ 
Chẳng ngăn được sóng vỗ bờ 
Với đêm mơ hồn về trên tháp mai  

VI. Câu hỏi thảo luận 
 

1. Hãy kể lại câu chuyện về Huyền Trân công chúa. 

2. Cảm tưởng của em khi nghe câu chuyện này. 

3. Em có đồng ý với cách giải quyết này không?  Tại sao? 
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8. Rước Đèn Tháng Tám 

Đức Quỳnh, Văn Thanh 

1.  

Tết Trung Thu rước đèn đi chơi  

Em rước đèn đi khắp phố phường  

Lòng vui sướng với đèn trong tay  

Em múa ca trong ánh trăng rằm  

Đèn ông sao với đèn cá chép  

Đèn thiên nga với đèn bướm bướm  

Em rước đèn này đến cung trăng  

Đèn xanh lơ với đèn tím tím  

Đèn xanh lam với đèn trắng trắng  

Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu  

 

2.  

Tít trên cao dáng tròn xinh xinh  

Soi xuống trần ánh sáng dịu dàng  

Rằm tháng tám bóng Hằng trong sáng  

Em múa ca vui đón chị Hằng  

Tùng chin chin cắc tùng chín chín  

Tùng chin chin cắc tùng chin chin  

Em rước đèn này đến cung trăng  

Tùng chin chin cắc tùng chín chín  

Tùng chin chin cắc tùng chin chin  

Em rước đèn mừng đón chị Hằng  

 

3.  

Tết Trung Thu bánh quà đầy mâm  

Em bé nhà ưa đứng quây quần  

Đòi hạt sen bánh dẻo đầy nhân  

Em muốn ăn bốn, năm ba phần  

Ngọt thơm như bánh dẻo bánh nướng  

Ngọt cay như mứt gừng mứt bí  

Ăn mát lòng lại thấy vui thêm  

Hạt dưa nghe cắn nổ lốp đốp  

Người vui hoan nói cười hấp tấp  

Bao tấm lòng mừng đón trăng rằm  

https://www.youtube.com/watch?v=qXYySlHQCMg 

https://www.youtube.com/watch?v=qXYySlHQCMg
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Rước Đèn Tháng Tám - Tasks 

I. Gìới thiệu bài hát 
 

1. Tết Trung Thu được tổ chức vào ngày tháng nào trong năm? 

2. Cho biết sự tích Tết Trung Thu 

 

II. Hãy nghe đoạn này của bài hát và sắp xếp những câu sau theo thứ tự đúng 

của đoạn 

 
Ăn mát lòng lại thấy vui thêm  

Đòi hạt sen bánh dẻo đầy nhân  

Hạt dưa nghe cắn nổ lốp đốp  

Ngọt cay như mứt gừng mứt bí  

Bao tấm lòng mừng đón trăng rằm  

Em bé nhà ưa đứng quây quần  

Ngọt thơm như bánh dẻo bánh nướng  

Tết Trung Thu bánh quà đầy mâm  
Em muốn ăn bốn, năm ba phần  
Người vui hoan nói cười hấp tấp  
 

III. Đặt lời hai cho bài hát 
 
Tít trên cao dáng tròn xinh xinh  
Soi xuống trần ánh sáng dịu dàng  
Rằm tháng tám bóng Hằng trong sáng  
Em múa ca vui đón chị Hằng  
Tùng chin chin cắc tùng chín chín  
Tùng chin chin cắc tùng chin chin  
Em rước đèn này đến cung trăng  
Tùng chin chin cắc tùng chín chín  
Tùng chin chin cắc tùng chin chin  
Em rước đèn mừng đón chị Hằng  
 

IV. Câu hỏi thảo luận 
 

1. Em có bao giờ tham gia Tết Trung Thu chưa? Nếu em đã tham gia thì em cảm thấy thế nào?  

2. So sánh Tết Trung Thu của thiếu nhi ở Mỹ và Tết Trung Thu của thiếu nhi ở Việt Nam.  

3. So sánh Tết Trung Thu và lễ Halloween.  
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9. Bạch Đằng Giang 

Lưu Hữu Phước 

Đây Bạch Đằng Giang sông hùng dũng  

của nòi giống Tiên Rồng,  

Giống anh hùng,  

Giống Lạc Hồng Nam Bắc Trung.  

Trên trời xanh muôn sắc đua chen bóng ô.  

Dưới đáy dòng nước ánh sáng vởn vơ nhấp nhô.  

Hàng cây cao soi bóng gió cuốn muôn ngàn lau.  

Hồn ai đang phảng phất trong gió cảm xiết bao.  

Mây nước thiêng liêng còn ghi chép rành  

thời liệt oanh của bao người xưa trung chánh  

vì yêu nước non vui lòng hiến thân liều mình  

ra tay tuốt gươm bao lần.  

Dòng nước trắng xóa dưới trời quang đãng.  

Từ xưa nêu cao tấm gương anh hùng dù có  

sấm sét bão bùng,  

mưa nắng Đằng Giang vẫn sáng  

để cho nòi giống soi chung 

https://www.youtube.com/watch?v=8ThjwRNCrQs 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8ThjwRNCrQs
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Bạch Đằng Giang - Tasks 

I. Gìới thiệu bài hát 

 

1. Bạch Đằng Giang ở tỉnh nào tại Việt Nam? 

2. Sông Bạch Đằng Giang gắn liền với lịch sử Việt Nam như thế nào? 

 

II. Từ vựng: Giải thích và đặt câu với những từ sau:  

 

- vởn vơ  

- nhấp nhô 

- phảng phất 

- thiêng liêng 

- trung chánh 

 

III. Nghe lại bài hát và cho biết những từ sau đây thuộc loại từ gì? 
 

- hùng dũng 

- nòi giống 

- đua chen 

- dưới 

- muôn ngàn 

- phảng phất 

- thời liệt oanh 

- giòng nước 

- nêu 

- soi 

 

IV. Câu hỏi thảo luận 
 

1. Hãy kể lại câu chuyện lịch sử xảy ra trên sông Bạch Đằng. 

2. Cho biết cảm tưởng của em khi nghe và hiểu ý nghĩa của bài hát này.  
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10. Hội nghị Diên Hồng 

 Lưu Hữu Phước 

Toàn dân! Nghe chăng? Sơn hà nguy biến! 

Hận thù đằng đằng! Biên thùy rung chuyển 

Tuông giày non sông rền vang tiếng vó câu 

Gây oán nghìn thu  

Toàn dân Tiên Long! Sơn hà nguy biến! 

Hận thù đằng đằng! Nên hòa hay chiến? 

Diên Hồng tâu lên cùng Minh đế báo ân 

Hỡi đâu tứ dân! 

Kìa vừng hồng tràn lan trên đỉnh núi 

ôi Thăng Long! Khói kinh kỳ phơi phới 

Loa vang vang, chiếu ban truyền bốn hương 

Theo gió bay khắp miền sông núi réo đờị 

Lòng dân Lạc Hồng nhìn non nước yêu quê hương 

Giống anh hùng nâng cao chí lớn 

Giống anh hùng đua sức tráng cường. 

Ta lên đường lòng mang tâu đến long nhan 

Giòng Lạc Hồng xin thề liều thân liều thân! 

Ðường còn dài 

Hờn vương trên quan tái 

Xa xa trông áng mây đầu non đoài 

Trông quân Nguyên tàn phá non sông nhà 

Ðoạt thành trì toan xéo giày lăng miếu 

Nhìn bao quân Thoát lấn xâm tràn nước ta 

ôi sông núi nhà rền tiếng muôn dân kêu la 

(Hỏi) Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến? 

(Ðáp) Quyết Chiến! 

(Hỏi) Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến? 

(Ðáp) Quyết Chiến! 

Quyết chiến luôn 

Cứu nước nhà 

Nối chí dân hùng anh 

(Hỏi) Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh? 

(Ðáp) Hy Sinh! 

(Hỏi) Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh? 

(Ðáp) Hy Sinh! 

Thề liều thân cho sông núi 

Muôn Năm Lừng Uy!!  
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https://www.youtube.com/watch?v=o-Z2UoyHWTc 

Hội nghị Diên Hồng -Tasks 

I. Giới thiệu bài hát 
 

1. Cho biết bối cảnh lịch sử của bài hát 

2. Những người được đề cập đến trong bài hát là ai? 

 

II. Từ vựng: Giải thích và đặt câu với những từ sau:  

 

- sơn hà 

- hận thù 

- báo ân 

- kinh kỳ 

- long nhan 

- non đoài 

- thành trì 

 

III. Nghe bài hát và điền vào chỗ trống để hoàn tất đoạn lời của bài hát 

 
Kìa vừng hồng tràn lan trên đỉnh núi 

ôi Thăng Long! Khói kinh kỳ phơi phới 

Loa _______________________, chiếu ban truyền bốn hương 

Theo gió bay khắp miền sông núi réo đờị 

Lòng dân Lạc Hồng nhìn _____________________ yêu quê hương 

Giống anh hùng nâng cao chí lớn 

________________________ đua sức tráng cường. 

Ta lên đường lòng mang tâu đến long nhan 

Giòng Lạc Hồng _____________________ liều thân liều thân! 

Ðường còn dài 

Hờn vương trên quan tái 

Xa xa trông áng mây đầu _________________________ 

Trông quân Nguyên tàn phá non sông nhà 

Ðoạt _____________________ toan xéo giày lăng miếu 

Nhìn bao quân Thoát lấn xâm tràn nước ta 

ôi sông núi nhà rền tiếng muôn dân kêu la 

 

IV. Câu hỏi thảo luận 
 

1. Bài hát nói lên điều gì? 

2. Em nghĩ sao về tinh thần chống quân xâm lăng của người Việt Nam? 

3. Nếu em là một trong những bô lão, em sẽ đề nghị người Việt Nam nên hòa hay nên chiến? 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=o-Z2UoyHWTc
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11. Công đức sinh thành 

                                                                    Dương Thiệu Tước 

Uống nước nhớ nguồn 
Làm con phải hiếu 
Em ơi hãy nhớ năm xưa 
Những ngày còn thơ 
Công ai nuôi dưỡng 
 
Công đức sinh thành 
Người hỡi đừng quên 
Công cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nước 
Trong nguồn chảy ra 
 
Người ơi, làm người ở trên đời 
Nhớ công người sinh dưỡng 
Ðó mới là hiển nhân 
 
Vì đâu anh nên người tài ba 
Hãy nhớ công sinh thành 
Vì ai mà có ta 
 
Uống nước nhớ nguồn 
Làm con phải hiếu 
Công cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nước 
Trong nguồn chảy ra 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=glWZnA313H8 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=glWZnA313H8
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Công đức sinh thành - Tasks 

I. Giới thiệu bài hát 
 

1. Giải thích đề bài 

2. Tại sao người cha thường được ví với núi Thái Sơn và người mẹ được ví với nước trong 

nguồn? 

 

II. Từ vựng: Giải thích và đặt câu với những từ sau:  

 

- hiếu 

- nuôi dưỡng 

- hiển nhân 

- tài ba 

 

III. Đặt lời khác cho đoạn bài hát sau đây 
 
Người ơi, làm người ở trên đời 
Nhớ công người sinh dưỡng 
Ðó mới là hiển nhân 
 
Vì đâu anh nên người tài ba 
Hãy nhớ công sinh thành 
Vì ai mà có ta 
 
Uống nước nhớ nguồn 
Làm con phải hiếu 
Công cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nước 
Trong nguồn chảy ra 
 

IV. Câu hỏi thảo luận 
 

1. Tại sao chúng ta phải nhớ ơn cha mẹ ta?  

2. Đối với người Việt Nam, chữ hiếu được thể hiện như thế nào?  

3. Chữ hiếu có hiện hữu trong văn hóa Mỹ không? 

  



26 
 

 

12. Bà mẹ quê  

Phạm Duy 

Vườn rau, vườn rau xanh ngắt một mầu  

Có đàn, có đàn gà con nương náu  

Mẹ quê, mẹ quê vất vả trăm chiều  

Nuôi đàn, nuôi một đàn con chắt chiu  

Bà bà mẹ quê!  

 

Gà gáy trên đầu ngọn tre  

Bà bà mẹ quê!  

Chợ sớm đi chưa thấy về  

Chờ nụ cười con, và đồng quà ngon.  

 

Trời mưa, trời mưa ướt áo mẹ già  

Mưa nhiều, mưa nhiều càng tươi bông lúa  

Trời soi, trời soi bốc khói sân nhà  

Nắng nhiều nắng nhiều thì phơi lúa ra  

 

Bà bà mẹ quê! Đêm sớm không nề hà chi  

Bà bà mẹ quê! Ngày tháng không ao ước gì  

Nhỏ giọt mồ hôi, vì đời trẻ vui.  

 

Miệng khô, miệng khô nhớ bát nước đầy  

Nhớ bà, nhớ bà mẹ quê xưa ấy  

Mùa đông, mùa đông manh chiếu thân gầy  

Cháu bà, cháu bà ngủ ngon giấc say.  

 

Bà bà mẹ quê!  

Chân bước ra đời cõi xa  

Bà bà mẹ quê!  

Từ lúc quê hương xóa nhòa  

Nhớ về miền quê, mà giọt lệ sa 

https://www.youtube.com/watch?v=a-Q62hU7IfY 

  

https://www.youtube.com/watch?v=a-Q62hU7IfY
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Bà mẹ quê - Tasks 

I. Giới thiệu bài hát 
 

1. Giới thiệu về cuộc sống nông thôn Việt Nam. 

2. Tại sao tác gỉa nói về bà mẹ ở quê mà không phải là bà mẹ ở thành phố? 

 

II. Từ vựng: Giải thích và đặt câu với những từ sau:  

 

- xanh ngắt 

- nương náu  

- chắt chiu 

- vất vả 

- nề hà 

- xóa nhòa  

 

III. Hãy nghe đoạn sau của bài hát và sắp xếp những câu sau theo thứ tự đúng 

của đoạn 

 
Nhỏ giọt mồ hôi, vì đời trẻ vui.  
Mùa đông, mùa đông manh chiếu thân gầy  
Trời mưa, trời mưa ướt áo mẹ già  
Bà bà mẹ quê! Đêm sớm không nề hà chi  
Mưa nhiều, mưa nhiều càng tươi bông lúa  
Nắng nhiều nắng nhiều thì phơi lúa ra  
Miệng khô, miệng khô nhớ bát nước đầy  
Nhớ bà, nhớ bà mẹ quê xưa ấy  
Trời soi, trời soi bốc khói sân nhà  
Bà bà mẹ quê! Ngày tháng không ao ước gì  
Cháu bà, cháu bà ngủ ngon giấc say.  
 

IV. Câu hỏi thảo luận 
 

1. Cảm tưởng của em về bà mẹ quê. 

2. So sánh vai trò của bà mẹ Việt Nam với vai trò của bà mẹ Mỹ trong gia đình và xã hội.  
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13. Trầu cau 

 

                                                                                   Phan Huỳnh Điểu  

 
Ngày xưa có hai anh em nhà kia  
Cùng yêu thương ở cùng nhau bỗng đâu chia lìa.  
Vì hai người cùng yêu mến một cô gái làng bên,  
Nhưng người anh được kết duyên cùng nàng.  
Vì như thế nên người em lòng buồn rầu bỏ ra đi khỏi làng . . .  
(Người em: Lang Sinh)  
Ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu?  
Kìa sông sâu giòng êm reo như gợi mối sầu  
nhìn nước cuốn lệ rơi tuôn biết sao vơi niềm riêng  
Kìa mây sầu giăng chơi vơi  
Làm sao dừng cho nhắn đôi lời  
Giòng nước lờ trôi mây trắng cùng trôi qua chốn nao  
nơi xa xôi anh say sưa cùng ai đang xe mối tình duyên.  
Thôi hết rồi giấc mơ huyền.  
Qua bao nhiêu ngày ta đi lang thang bởi vì đâu?  
Ôi ta buồn ta đi quyên sinh cũng vì ai . . .  
(Tiếng vang hợp ca)  
Tang tính tình tính tang tính tình bên sông sâu  
tình Lang sinh thành phiến đá sầu thương theo ngày qua  
Trông ngóng chờ tin không biết vì sao nên Tân sinh  
Ra đi mong tìm em thương yêu nỗi niềm thương nhớ.  
(Người anh: Tân Sinh)  
Qua bao ngày ta đi lang thang cố tìm em  
Giòng sông êm đềm trôi cuốn như vương tiếng buồn  
nhìn nước cuốn lệ rơi tuôn  
biết sao ngăn niềm thương  
Trời xanh cùng mây bay cao  
Rừng sâu tìm em biết phương nào ?  
Nhìn chốn rừng hoang nghe tiếng rừng vang  
trong gió ngàn như than van  
Bao nhiêu đau lòng sao ta đâu thấy hình em .  
Thôi hết rồi phút êm đềm  
Qua bao ngày ta đi lang thang cố tìm em  
Ôi ta buồn ta đi quyên sinh cũng vì em .  
(Tiếng vang hợp ca)  
Tang tính tình tính tang tính tình tang tính tình  
bên sông sâu  
Người Tân Sinh gần phiến đá thành cây cau trồi lên Trông ngóng chờ tin không biết 
chồng sao  
Nên bâng khuâng ,  
trong yêu thương nàng ra đi mong kiếm chồng yêu mến .  
(Vợ Tân Sinh)  
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Đây cây rừng thông reo vi vu bóng chồng đâu ?  
giòng sông ơi nào ai sớt cho vơi mối sầu ?  
nhìn nước cuốn lệ rơi tuôn  
Biết sao vơi niềm thương  
Làn mây chiều đang giăng tơ  
Nhìn mây lòng man mác mong chờ .  
Kìa gío rừng lên xao xuyến lòn g em thương nhớ chàng ôi sao quên ?  
Mây ơi xin đừng bay cho ta nhắn vài câu .  
Cho thấy chồng bớt nguôi sầu .  
ôi đây cây rừng thông reo vi vu biết làm sao ?  
Đây hương hồn em xin theo anh đến trời cao .  
(Tiếng vang hợp ca)  
Tang tính tình tính tang tính tình tang tính tình  
Bên sông sâu, niềm tương tư nàng chốc biến  
thành ra dây trầu xanh .  
Lưu luyến tình xưa âu yếm trầu leo  
Quanh thân cau  
Qua bao năm tình thiêng liêng  
Thắm cùng mưa nắng . . . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CKhjTrbdhBo 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CKhjTrbdhBo
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Trầu cau - Tasks 

I. Giới thiệu bài hát 
 

1.  Ý nghĩa và chức năng của lá trầu và trái cau trong văn hóa Việt Nam. 

2. Cách ăn trầu của người Việt Nam 

3. Người nước nào cũng ăn trầu như người Việt Nam? Có gì giống nhau và khác nhau về cách ăn 

trầu của những người này với người Việt Nam? 

 

II. Từ vựng: Giải thích và đặt câu với những từ sau 

 

- kết duyên 

- chia lìa 

- đi lang thang 

- quyên sinh 

- than van 

 

III. Nghe lại bài hát và viết một vở kịch với ba nhân vật như trong bài hát và 

diễn lại câu chuyện trên 
 

Lang Sinh:_________________________________________________________________ 

 

Tân Sinh:_________________________________________________________________ 

 

Vợ Tân Sinh:______________________________________________________________ 

 

Lang Sinh:_________________________________________________________________ 

 

Tân Sinh:_________________________________________________________________ 

 

Vợ Tân Sinh:______________________________________________________________ 

 

IV. Câu hỏi thảo luận 
 

1. Câu chuyện này nói về những loại tình cảm nào? 

2. Em có đồng ý với những việc làm của những nhân vật trong câu chuyện này không? 

3. Nếu em là Lang Sinh, Tân Sinh, hoặc vợ Tân Sinh, em sẽ gỉải quyết câu chuyện trái ngang này 

như thế nào? 
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14. Hận Đồ Bàn 

Xuân Ti ên 
 
Rừng hoang vu!  
Vùi lấp bao nhiêu uất căm hận thù  
Ngàn gió ru  
Muôn tiếng vang trong tối tăm mịt mù.  
Vạc kêu sương!  
Buồn nhắc đây bao lúc xưa quật cường.  
Đàn đóm vương  
Như bóng ai trong lúc đêm trường về.  
Rừng trầm cô tịch  
Đèo cao thác sâu  
Đồi hoang suối reo  
Hoang vắng cheo leo  
Ngàn muôn tiếng âm  
Tháng, năm buồn ngân...  
Âm thầm hòa bài hận vong quốc ca.  
Người xưa đâu?  
Mà tháp thiêng cao đứng như buồn rầu.  
Lầu các đâu?  
Nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu.  
 
Đồ Bàn miền Trung đường về đây...  
Máu như loang thắm chưa phai dấu  
xương trắng sâu vùi khí hờn căm...khó tan.  
Kìa ngoài trùng dương đoàn thuyền ai nhấp nhô trên sóng xa xa tắp!  
Mơ bóng Chiêm thuyền Chế Bồng Nga...  
Vượt khơi  
 
Về kinh đô  
Ngàn thớt voi uy hiếp quân giặc thù ...  
Triền sóng xô  
Muôn lớp quân Chiêm tiến như tràn bờ ...  
Tiệc liên hoan  
Nhạc tấu vang trên xứ thiêng Đồ Bàn  
Dạ yến ban  
Cung nữ dâng lên khúc ca Về Chàm.  
Một thời oanh liệt  
Người dân nước Chiêm  
Lừng ghi chiến công  
Vang khắp non sông.  
Mộng kia dẫu tan.  
Cuốn theo thời gian nhưng hồn ngàn đời còn theo nước non.  
Người xưa đâu?  
Mồ đắp cao hay đã sâu thành hào.  
Lầu các đâu?  
Nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu  
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Đồ Bàn miền Trung đường về đây...  
Máu như loang thắm chưa phai dấu  
xương trắng sâu vùi khí hờn căm...khó tan.  
Kìa ngoài trùng dương đoàn thuyền ai nhấp nhô trên sóng xa xa tắp !  
Mơ bóng Chiêm thuyền Chế Bồng Nga...  
Người xưa đâu ?  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AOCAKoPSStA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AOCAKoPSStA
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Hận Đồ Bàn - Tasks 

I. Giới thiệu bài hát 
 

1. Thành Đồ Bàn ở đâu? 

2. Hãy đoán ý nghĩa lịch sử của bài hát.  

 

II. Từ vựng: Giải thích và đặt câu với những từ sau 

 

- uất căm hận thù 

- tối tăm mịt mù 

- quật cường 

- cheo leo 

- nhấp nhô 

- oanh liệt 

 

III. Hãy nghe đoạn sau của bài hát và sắp xếp những câu sau theo thứ tự đúng 

của đoạn. 
 

Rừng hoang vu!  

Vùi lấp bao nhiêu uất căm hận thù  

Ngàn gió ru  

Muôn ____________________ trong tối tăm mịt mù.  

Vạc kêu sương!  

Buồn nhắc đây bao lúc xưa ____________________.  

Đàn đóm vương  

Như bóng ai trong lúc đêm trường về.  

__________________ cô tịch  

Đèo cao thác sâu  

Đồi hoang suối reo  

Hoang vắng cheo leo__________________  

Ngàn muôn tiếng âm  

Tháng, năm buồn ngân...  

Âm thầm ____________________ vong quốc ca.  

Người xưa đâu?  

Mà tháp thiêng cao đứng như buồn rầu.  

________________________ đâu?  

Nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu.  

 

IV. Câu hỏi thảo luận 
 

1. Cảm tưởng của em khi nghe và hiểu bài hát. 

2. Em nghĩ gì về sự bành trướng lãnh thổ của các vua chúa ngày xưa?  

3. Việc làm này có thể áp dụng trong thời đại ngày nay không? 
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