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GÓI THÔNG TIN CỐT LÕI CHUNG
If I Were a Sound (Nếu Tôi Là Âm Thanh)…
Lớp 5 - Ngữ Văn Anh - Đọc Văn 5.4

Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung

Về cơ bản, điều này có nghĩa là con quý vị có thể...

RL.5.4 Xác định ý nghĩa của các từ và cụm từ
được sử dụng trong một văn bản, bao gồm
ngôn ngữ hình tượng chẳng hạn như ẩn dụ và
so sánh.

Hiểu được so sánh và ẩn dụ.

Thông Tin Cơ Bản:
Những tác giả hay nhất được người ta nhớ đến vì cách dùng từ ẩn dụ của họ. Nói cách khác, họ dùng
ngôn từ tạo ra những bức tranh cho người đọc. Ví dụ như: Cụm từ "It’s raining cats and dogs" (Trời mưa
tầm tã) mang lại một bức tranh nhiều màu sắc hơn khi nói "It’s raining outside" (Bên ngoài trời mưa).
Bất kỳ khi nào bạn mô tả điều gì đó bằng cách so sánh nó với vật khác, bạn đang sử dụng ngôn ngữ hình
tượng. Ngôn ngữ hình tượng thường sử dụng năm giác quan: thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác và
khứu giác.
So sánh là khi hai vật được so sánh vì chúng có điểm chung nào đó. Từ AS (Nhu) hoặc LIKE (Giống)
được dùng để so sánh hai từ. Ví dụ như: As cold AS a dog's nose (Lạnh như cắt tiết).
Ẩn dụ cũng so sánh hai vật, nhưng so sánh trực tiếp hơn mà KHÔNG dùng as hay like. Ví dụ như: The
shop was a little gold-mine (Cửa hàng này là con gà đẻ trứng vàng).
Trong hoạt động này, con của quý vị sẽ dùng ngôn ngữ hình tượng để hoàn thành một bức chân dung tự
họa.

Hoạt động:
1.

Đưa bút và một mảnh giấy cho con quý vị.

2.

Yêu cầu con quý vị hoàn thành các lời nhắc sau đây trong bài viết:
If I were a food, you would taste (Nếu tôi là thức ăn, bạn sẽ nếm thấy ). . .
If I were an aroma, you would smell (Nếu tôi là hương thơm, bạn sẽ ngửi thấy ). . .
If I were a sound, you would hear (Nếu tôi là âm thanh, bạn sẽ nghe thấy ). . .
If I were a sight, you would see (Nếu tôi là hình ảnh, bạn sẽ nhìn thấy ). . .
If I were a touch, you would feel (Nếu tôi là cảm giác, bạn sẽ cảm thấy ). . .

3.

Yêu cầu con quý vị minh họa "chân dung" của mình và dán lên tủ lạnh. Quý vị có thể yêu cầu
con quý vị viết thêm chân dung của các thành viên gia đình.
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Quý vị cần những gì (tài liệu):
	
  
6
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Bút
Giấy

Ví dụ:
	
  
Ø If I were a food, you would taste cinnamon and sugar (Nếu tôi là thức ăn, bạn sẽ nếm thấy vị quế và
đường).
	
  
	
  
Ø If I were an aroma, you would smell coffee roasting and want some (Nếu tôi là hương thơm, bạn sẽ
ngửi thấy mùi cà phê rang và muốn thêm).
	
  
	
  
Ø If I were a sound, you would hear music in the distance and laughter (Nếu tôi là âm thanh, bạn sẽ
nghe thấy tiếng nhạc từ xa và tiếng cười).
	
  
	
  
Ø If I were a sight, you would see a green ocean on a warm day (Nếu tôi là hình ảnh, bạn sẽ nhìn thấy
một đại dương xanh ngát vào một ngày ấm áp).
	
  
	
  
Ø If I were a touch, you would feel a big hug and a slight push (Nếu tôi là cảm giác, bạn sẽ cảm thấy
một cái ôm mạnh và một cú đẩy nhẹ).

