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HỌC TẬP – LỚP 10 - SOẠN VĂN LỚP 10 

Câu 1. Hãy tìm ví dụ để minh hoạt cho các biện pháp Việt hoá từ ngữ Hán được vay 

mượn đã nêu trong bài. 

Gợi ý trả lời: 

   Cần chọn ví dụ ở ngay trong một số bài thuộc các bộ môn khoa học tự nhiên đã học 

trong chương trình, sau đó tìm các ví dụ phù hợp với ba cách thức đặt thuật ngữ khoa học 

đã nêu trong sách giáo khoa. Như vậy việc giải bài tập này sẽ dễ dàng hơn. 

   Ví dụ: nam ⟶ trai, nữ ⟶ gái, phụ nữ ⟶ đàn bà, lão phu ⟶ ông già... 

Câu 2. Anh (chị) cho biết cảm nhận của mình về những ưu điểm của chữ quốc ngữ với tư 

cách là công cụ phụ trợ của tiếng Việt. 

Gợi ý trả lời:  

   Học sinh phát biểu những cảm nhận của cá nhân nhưng cần dựa trên một số ý cơ bản 

sau: 

- Chữ quốc ngữ đơn giản về hình thức kết cấu. 

- Giữa chữ và âm, giữa cách viết và cách đọc có sự phù hợp ở mức độ khá cao. 

- Chỉ cần học thuộc bảng chữ cái và cách ghép vần là cổ thể đọc được tất cả mọi từ trong 

tiếng Việt. 

Trong quá trình phát biểu cần minh hoạ bằng các ví dụ. 

Câu 3. Hãy tìm thêm ví dụ để minh hoạ cho ba cách thức đặt thuật ngữ khoa học đã nêu 

trong bài. 

Trả lời:  

   Trước hết cần thống kê những thuật ngữ có trong một số bài học thuộc các bộ môn 

khoa học tự nhiên, sau đó tìm các ví dụ phù hợp với ba cách thức đặt thuật ngữ khoa học: 

- Phiên âm thuật ngữ khoa học của phương Tây. 

- Vay mượn thuật ngữ khoa học - kĩ thuật qua tiếng Trung Quốc và đọc theo âm Hán Việt 

- Đặt thuật ngữ thuần Việt (vùng trời thay cho không phận...). 
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