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Abstract: Primary school is the foundation level that is the first step of forming and developing
human personality. It is important to practice the skills of using the relation words, it helps students
to have good skills to use Vietnamese vocabulary in communication. Although the relation of
words does not take on the role of the elements in the sentence, but they have a great role in forming
the sentence. Because only the word relation, we can combine the ideas, the sides, the sentences
together to form a unified and complete block so that the writer and the speaker can convey all the
content they want to say.
Keywords: Primary school, word relations, type words, elementary student, practice words and
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1. Mở đầu
Thực trạng học sinh (HS) hiện nay đặt câu hay viết
văn còn chưa hay, sâu sắc vì các em sử dụng quan hệ từ
(QHT) chưa tốt; thậm chí một số em còn sử dụng không
đúng theo văn cảnh; mắc lỗi sử dụng rất cơ bản. Vì vậy,
cùng với việc cung cấp kiến thức, giáo viên (GV) cũng
cần chú trọng đến việc rèn khả năng phân biệt các QHT
biểu thị mối quan hệ của chúng và tránh những sai lầm
khi các em vận dụng vào để đặt câu và viết văn. Chúng
tôi cũng nhận thức rõ ràng việc phát triển kĩ năng sử dụng
QHT cho HS không thể đạt được kết quả trong ngày một
ngày hai mà phải có một quá trình. Cần phải từng bước
rèn luyện cho HS từ đơn giản đến phức tạp, vừa sức với
lứa tuổi của các em. Để vận dụng có hiệu quả các biện
pháp và quy trình dạy vào thực tiễn dạy học, GV cần lưu
ý: nắm chắc mục tiêu, đặc điểm, quy trình, hình thức tổ
chức của từng dạng bài; trên cơ sở đó, sử dụng các biện
pháp đúng mục đích, hiệu quả và có thể linh hoạt trong
việc lựa chọn ngữ liệu phù hợp với HS trong quá trình
dạy học thực tiễn.
Bài viết tập trung nghiên cứu xây dựng hệ thống
bài tập nhằm phát triển kĩ năng sử dụng QHT cho HS
tiểu học.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Các khái niệm cơ bản
- Quan hệ từ: Diệp Quang Ban trong cuốn “Ngữ pháp
tiếng Việt” cho rằng: “Kết từ (QHT) là những hư từ để
liên kết các từ với nhau hoặc các vế với nhau” [1; tr 143].
Căn cứ vào quan hệ ngữ pháp mà QHT biểu thị, có thể
phân chia QHT thành 2 nhóm: + QHT biểu thị cho quan
hệ chính phụ, như: của, cho, bằng, do, vì, bởi, tại, để, mà,
về, đến, tới... (gọi là giới từ); + QHT biểu thị cho quan hệ

đẳng lập như: và, với, cùng, hay, hoặc, rồi, còn, là, thì...
(gọi là liên từ).
- Bài tập: Bài tập là các nhiệm vụ học tập mà GV đặt
ra cho HS thực hiện, được trình bày dưới dạng câu hỏi
hay những yêu cầu hoạt động buộc HS tái hiện các kiến
thức, giải quyết vấn đề trên cơ sở những điều đã biết hoặc
kết nối nhiều kiến thức, giải quyết vấn đề dựa trên việc
tìm kiếm phương pháp mới; qua đó nắm vững tri thức,
rèn luyện và phát triển kĩ năng.
- Hệ thống bài tập là một tập hợp với nhiều bài tập
khác nhau được xếp thành các nhóm theo một trình tự có
chủ đích nhất định. Thông thường, để đảm bảo tính khoa
học về quá trình nhận thức, hệ thống bài tập sẽ được sắp
xếp theo thứ tự từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp,
từ những kiến thức đơn lẻ đến những kiến thức tổng hợp
nhằm rèn luyện, phát triển những kĩ năng cụ thể cho HS.
2.2. Thực trạng sử dụng quan hệ từ của học sinh tiểu
học
Qua thực tế nghiên cứu, chúng tôi thấy các bài tập về
QHT có vai trò rất quan trọng. Trong việc học tập, tiếp
nhận các kiến thức phân môn, môn học khác cũng như
trong giao tiếp, HS sử dụng rất nhiều đến QHT để diễn
đạt câu mang ý trọn vẹn. Qua các phương pháp khảo sát
(đàm thoại, quan sát cùng với các phiếu điều tra) ở một
số trường tiểu học thuộc trị trấn Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc)
năm học 2018-2019, chúng tôi nhận thấy thực trạng sử
dụng QHT của HS vẫn còn yếu. Vì vậy, chúng tôi đã xây
dựng các dạng bài tập để HS luyện tập và nâng cao kĩ
năng sử dụng QHT trong khi sử dụng. Kết quả khảo sát
được thể hiện như ở bảng 1 (trang bên):
Qua dự giờ tiết Luyện từ và câu ở tiểu học, chúng tôi
nhận thấy các GV chú trọng nhiều đến việc giảng dạy và
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Bảng 1. Thực trạng sử dụng QHT của HS một số trường tiểu học tại thị trấn Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc)
Điểm/xếp loại
Chưa hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành tốt Hoàn thành xuất sắc
Địa bàn
Sĩ số HS
(Dưới 5)
(5-6)
(7-8)
(9-10)
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
Thị trấn Vĩnh Tường
108
7
6,4
34
31,4
37
34,3
30
27,9
Lý Nhân
96
5
15,6
23
23,9
35
36,6
23
23,9
Tổng
204
22
10,8
57
27,9
72
35,2
53
26,1
uốn nắn HS về cách dùng QHT và cặp QHT cả khi viết
và khi nói; GV phân tích các QHT và chỉ ra sự biểu thị
của nó... nhưng chưa thật chú ý đến việc rèn luyện kĩ
năng sử dụng QHT cho các em cũng như chưa củng cố
kĩ làm bài tập, cũng do khi dạy học còn thiếu thời gian
nên HS chưa thực sự nắm vững các cặp QHT. Nhìn
chung, các giờ dạy về QHT chưa gây được hứng thú học
tập ở HS. Vì vậy, việc HS chưa biết cách sử dụng QHT
hay sử dụng chưa đúng QHT là một vấn đề mà GV phải
dành nhiều thời gian khắc phục cho HS hơn, nhằm từng
bước nâng cao kết quả dạy và sử dụng QHT trong thời
gian tới.
2.3. Xây dựng hệ thống bài tập phát triển kĩ năng sử
dụng quan hệ từ cho học sinh tiểu học
2.3.1. Các nguyên tắc xây dựng hệ thống bài tập phát
triển kĩ năng sử dụng quan hệ từ cho học sinh tiểu học
- Nguyên tắc thực hành: Nguyên tắc thực hành yêu
cầu khi dạy phân môn Luyện từ và câu cần phải đảm bảo:
Khi dạy bất kì một đơn vị ngôn ngữ nào cũng phải đặt
chúng trong hoạt động gắn với chức năng, nhiệm vụ của
chúng. Nghiên cứu các đơn vị nhỏ phải đặt chúng trong
đơn vị lớn hơn: nghiên cứu từ trong câu, câu trong đoạn,
đoạn trong văn bản và việc lựa chọn nội dung dạy học
Luyện từ và câu phải xuất phát từ việc rèn luyện các kĩ
năng giao tiếp nghe, đọc, nói, viết cho HS, cụ thể ở các
bài QHT chúng ta phải đi sâu và kĩ năng nói và viết. Hơn
nữa, cần chú trọng khâu thực hành trong dạy học Luyện
từ và câu thông qua hệ thống bài tập với các dạng bài tập
điển hình, cơ bản và các dạng hỗn hợp, bài tập đặc biệt.
Các bài tập về từ và câu phải được xây dựng dựa trên
kinh nghiệm sống và kinh nghiệm ngôn ngữ của HS. GV
phải thống nhất giữa lí thuyết và thực hành với mục đích
phát triển lời nói của HS để HS phát triển cũng như hình
thành năng lực phẩm chất ngày một hoàn thiện hơn.
- Nguyên tắc tích hợp. Tích hợp trong dạy học Luyện
từ và câu thể hiện ở những yêu cầu cơ bản như: Trong
quá trình dạy học này, hai mảng kiến thức và kĩ năng về
từ và câu cần được gắn bó chặt chẽ, thống nhất biện
chứng và cùng hướng tới đích sử dụng ngôn ngữ như một
phương tiện giao tiếp. Ở cấp tiểu học, lần đầu tiên ngôn

ngữ trở thành đối tượng quan sát, tìm hiểu của các em.
Vì vậy, để nắm bắt được các nội dung cơ bản về từ và
câu, HS cần sử dụng các thao tác tư duy như: phân tích,
so sánh, tổng hợp, khái quát. Ở lớp 2, lớp 3, các kiến thức
về từ và câu chỉ đưa ra một số dấu hiệu để HS nhận biết
thông qua các bài tập chứ không đưa ra khái niệm, thuật
ngữ. Đến lớp 4, lớp 5, HS được tìm hiểu sâu hơn về các
khái niệm và bắt đầu tiếp xúc với các thuật ngữ. Việc dạy
học từ và câu phải được quan tâm ở mọi lúc, mọi nơi, ở
các phân môn khác của môn Tiếng Việt và ở cả các môn
học khác.
- Nguyên tắc trực quan trong dạy học Luyện từ và
câu được xây dựng trên cơ sở đặc điểm tâm lí và nhận
thức của HS tiểu học từ trực quan sinh động đến tư duy
trừu tượng. Nguyên tắc này yêu cầu việc dạy học Luyện
từ và câu phải chú ý đến các vấn đề sau: + Chú trọng đến
các ngữ liệu dạy học Luyện từ và câu: GV cần sử dụng
các phương tiện trực quan (tranh ảnh, mẫu vật thật, mô
hình...) để dạy các bài luyện từ và câu phong phú, đa dạng
và gần gũi giúp HS hiểu nghĩa từ chính xác và ghi nhớ
bền vững các kiến thức; + GV có thể sử dụng các sơ đồ,
biểu bảng, hình vẽ... để giúp HS củng cố kiến thức về từ
và câu một cách có hệ thống hoặc để hệ thống hoá kiến
thức, tiết kiệm được thời gian của cả GV và HS để tiết
dạy được liền mạch, hấp dẫn.
- Nguyên tắc đảm bảo tính thống nhất giữa ý nghĩa
và hình thức ngữ pháp trong dạy học Luyện từ và câu:
Nguyên tắc này được xây dựng dựa vào bản chất của khái
niệm ngữ pháp và những khó khăn của HS trong việc
lĩnh hội chúng. Khái niệm ngữ pháp thường mang tính
khái quát cao và việc tiếp nhận các khái niệm ngữ pháp
đối với HS tiểu học hết sức khó khăn vì nó đòi hỏi một
trình độ tư duy nhất định. Để giảm độ khó cho HS trong
việc lĩnh hội các khái niệm ngữ pháp, bên cạnh việc cung
cấp ý nghĩa ngữ pháp, GV cần cung cấp các dấu hiệu
hình thức ngữ pháp để HS dễ nhận diện. Ví dụ, khi dạy
học về QHT cho HS lớp 5, GV không chỉ cũng cấp khái
niệm, tác dụng của các QHT mà còn cho HS nhận thấy
tầm quan trọng, cách sử dụng QHT trong viết văn và
phục vụ chúng ta trong khi nói và khi viết. GV cần hướng
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dẫn HS xác lập mối quan hệ giữa ý nghĩa và hình thức
ngữ pháp bằng cách giúp HS nhận ra ý nghĩa của các dấu
hiệu hình thức của hiện tượng ngữ pháp được xem xét và
chức năng của chúng trong hoạt động lời nói.
2.3.2. Hệ thống bài tập phát triển kĩ năng sử dụng quan
hệ từ cho học sinh tiểu học

Về hệ thống bài tập phát triển kĩ năng sử dụng QHT
cho HS tiểu học, trong khuôn khổ bài viết, chúng tôi xin
đưa ra các bài tập về QHT cho HS với 4 nhóm bài tập
lớn cùng hệ thống các bài tập nhỏ về các dạng bài sử
dụng QHT như sau:

Hệ thống bài tập
phát triển kĩ năng
sử dụng QHT

Nhóm bài tập sử
dụng QHT

Bài tập nhận diện
QHT

Bài tập nêu tác
dụng của QHT

Bài tập điền từ
quan hệ vào chỗ
trống

Bài tập tìm lỗi sai
và sửa lại QHT cho
đúng

Bài tập đặt câu

Nhóm bài tập sử
dụng cặp QHT

Bài tập nhận diện
cặp QHT

Bài tập nêu tác
dụng của cặp QHT

Bài tập điền cặp
quan hệ vào chỗ
trống

Bài tập tìm lỗi sai
và sửa lại cặp QHT
cho đúng

Bài tập đặt câu

Nhóm bài tập sử
dụng QHT để liên
kết câu

Bài tập sử dụng
QHT để liên kết
các vế câu

Nhóm bài tập luyện
tập tổng hợp
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Dạng 1: Bài tập nhận diện QHT
Bài tập1: Tìm QHT trong mỗi câu văn sau:
a. Những hạt mưa to và nặng bắt đầu rơi xuống
như ai ném đá, nghe rào rào.
b. Bé Thu rất khoái ra ban công ngồi với ông nội,
nghe ông rủ rỉ giảng về từng loài cây.
c. Mẹ mua cho em một chiếc cặp sách và một hộp
đựng bút.
d. Đoàn tàu này qua rồi đoàn tàu khác đến.
e. Sẻ cầm nắm hạt kê và ngượng nghịu nói với bạn.
Đáp án: - Các QHT trong câu a là: và, như;
- Trong câu b là: với, về; - Trong câu c là: cho, và;
- Trong câu d là: rồi; - Trong câu e là: và, với.
Dạng 2: Bài tập nêu tác dụng của QHT
Bài tập 2: Tìm QHT trong câu văn sau đây và nêu
rõ tác dụng của nó.
a. Bạn Lan học giỏi vì bạn rất chăm chỉ.
b. Hưng và Hùng là đôi bạn thân từ nhỏ.
Đáp án:
a. QHT có trong câu văn là: vì. QHT có tác dụng:
nối học giỏi với bạn rất chăm chỉ.
b. QHT có trong câu văn là: và. QHT có tác dụng:
nối Hưng với Hùng.
Dạng 3: Bài tập điền từ quan hệ vào chỗ trống
Bài tập 3: Chọn QHT (do, để, và, như) thích hợp
điền vào mỗi chỗ trống để hoàn chỉnh các câu sau:
a. Ngày mùa, cánh đồng ... một tấm thảm vàng
khổng lồ rung rinh trước gió.
b. Mẹ em ... mẹ bạn Lan đều làm bác sĩ.
c. Hôm nay, em đi học muộn ... xe em bị hỏng.
d, Em sẽ cố gắng học thật giỏi ... mẹ vui lòng.
Đáp án: như; và; do; để.
Bài tập 4: Chọn QHT (và, với, để, thì, như, của)
thích hợp điền vào mỗi chỗ trống để hoàn chỉnh các
câu sau:
a. Cuộc sống quê tôi gắn bó ... cây cọ.
b. Cha làm cho tôi chiếc chổi cọ ... quét nhà, quét
sân.
c. Bình minh, mặt trời ... chiếc thau đồng đỏ ối
chiếu xuống mặt biển nước biển nhuộm màu hồng
nhạt.
d. Trưa, nước biển xanh lơ ... khi chiều tà ... biển
đổi sang màu xanh lục.
Đáp án: với; để; như; và - thì.
Bài tập 5: Chọn từ ngữ thích hợp trong các từ sau
để điền vào chỗ trống trong từng câu: nhưng, còn, và,
hay, nhờ, của, thì.

a. Chỉ ba tháng sau, ... siêng năng, cần cù, cậu vượt
lên đầu lớp.
b. Ông tôi đã già ... không một ngày nào ông quên
không ra vườn.
c. Tấm rất chăm chỉ ... Cám thì lười biếng.
d. Mình cầm lái ... cậu cầm lái?
e. Mây tan ... mưa tạnh dần.
Đáp án: nhờ; nhưng; còn; hay; và.
Bài tập 6: Chọn từ ngữ thích hợp trong các từ sau
để điền vào chỗ trống trong từng câu: mà, và, vì, là.
a. Bố Nam … GV.
b. Tôi nói ... nó không nghe.
c. Con voi có cái vòi dài … bốn chân chắc khỏe.
d. Thầy kinh ngạc … Lan học đến đâu nhớ đến
đấy.
Đáp án: là; mà; và; vì.
Dạng 4: Bài tập tìm lỗi sai và sửa lại QHT cho
đúng
Bài tập 7: Hãy tìm QHT dùng chưa đúng và thay
bằng QHT khác để có câu đúng trong các câu sau:
a. Cây bị đổ nên gió thổi mạnh.
b. Trời mưa và đường trơn.
c. Nhà xa nhưng bạn Nam thường đi học muộn.
Đáp án: QHT dùng chưa đúng là: nên; và; nhưng.
Sửa lại là: vì; nên; nên.
Bài tập 8: Hãy tìm QHT dùng chưa đúng và thay
bằng QHT khác để có câu đúng trong các câu sau:
a. Bạn Lan học rất giỏi thì bạn chăm học.
b. Tôi đi với bạn đi.
c. Cái bàn làm nhờ gỗ.
d. Con khỉ này rất nghịch nhờ các anh bảo vệ
thường phải cột dây.
e. Nhà nghèo quá vì chú phải bỏ học.
Đáp án: Thay các từ lần lượt là: vì; hay; bằng;
nên; nên.
Dạng 5: Bài tập đặt câu
Bài tập 9: Đặt câu với mỗi từ quan hệ sau: do, với,
bằng.
Đáp án:
- Nước ngập do mưa lớn.
- Lan với Hương là hai chị em họ.
- Cái bàn được làm bằng gỗ.
Bài tập 10: Đặt 3 câu có sử dụng các QHT đã học;
từ đó viết một đoạn văn ngắn có sử dụng các câu vừa
đặt.
Đáp án:
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- Bạn Lan và bạn Hà là đôi bạn thân.
- Bạn Lan học giỏi vì bạn chăm học.
- Bạn Hà học kém hơn vì bạn lười học
Bạn Lan và bạn Hà là đôi bạn thân. Bạn Lan học
giỏi vì bạn chăm học. Lần nào đi thi bạn cũng được
giải Nhất, giải Nhì. Cô giáo luôn lấy bạn làm gương
để chúng em noi theo. Còn bạn Hà học kém hơn vì
bạn lười học.
Bài tập 11: Viết một đoạn văn ngắn tả cảnh buổi
sáng trên cánh đồng quê em trong đó có các câu sử
dụng các QHT đã học.
Đáp án: Viết đúng cấu trúc của một đoạn văn; viết
đúng nội dung bài tập yêu cầu; trong bài có sử dụng
các QHT đã học.
Dạng 6: Bài tập sử dụng QHT để liên kết các vế
câu
Bài tập 12: Chuyển những cặp câu sau đây thành
một câu ghép có dùng QHT thích hợp.
a. Rùa biết mình chậm chạp. Nó cố gắng bò thật
nhanh.
b. Câu chuyện này hấp dẫn, thú vị. Nó có ý nghĩa
nhân văn sâu sắc.
c. Thời tiết xấu. Cuộc họp bị hoãn lại.
Đáp án:
a. Rùa biết mình chậm chạp nên nó cố gắng bò thật
nhanh.
b. Câu chuyện này không chỉ hấp dẫn, thú vị mà
nó còn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
c. Thời tiết xấu nên cuộc họp bị hoãn lại.
Dạng 7: Bài tập sử dụng QHT để liên kết các câu
Bài tập 13: Điền các QHT thích hợp để đoạn văn
sau được hoàn chỉnh.
Nam là một cậu bé học giỏi. ... tôi, đó còn là một
người con ngoan, biết làm việc nhà giúp mẹ. Tuy nhà
nghèo ... Nam luôn cố gắng vươn lên trong học tập.
Không chỉ Nam ... em gái Nam năm học vừa rồi đã
đạt HS giỏi cấp trường môn toán.
Đáp án: với; nhưng; mà.
Bài tập 14: Viết một đoạn văn tả về người thân
của em, trong đó có sử dụng các QHT để liên kết các
câu trong bài.
Đáp án: Viết đúng cấu trúc của một đoạn văn; viết
đúng nội dung bài tập yêu cầu; trong bài có sử dụng
các QHT đã học.
Bài tập 15: Viết một bài văn tả một đêm trăng đẹp
trên quê em, trong đó có sử dụng các QHT và gạch

chân chỉ rõ QHT đó. Đổi chéo bạn bên cạnh để phát
hiện lỗi sai và sửa lại cho bạn nếu có.
Đáp án: Viết đúng cấu trúc của một bài văn; viết
đúng nội dung bài tập yêu cầu; trong bài có sử dụng
các QHT đã học và gạch chân chỉ rõ QHT đó.
3. Kết luận
Để HS có được kĩ năng tốt, GV không chỉ cần
quan tâm đến quy trình hình thành các bài học được
thông qua một hệ thống làm việc logic, chặt chẽ và
tường minh mà còn phải lưu ý đến việc ứng dụng các
biện pháp dạy học hiệu quả trong từng tiết học nhằm
nâng cao chất lượng rèn kĩ năng tiếng Việt cho HS.
Mặc dù QHT không đảm nhiệm vai trò là các thành
tố trong câu nhưng có thể nói vai trò của chúng rất lớn
trong việc hình thành câu. Những bài tập QHT trên
đây mới là một số trong hệ thống bài tập đã được
chúng tôi chọn lọc, thiết kế và xây dựng trên những
cơ sở về lí luận và thực tiễn, giúp HS tiểu học phát
triển kĩ năng sử dụng QHT sao cho đúng, góp phần
nâng cao hiệu quả dạy học QHT, dạy học tiếng Việt.
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