
Tập đọc

SẦU RIÊNG



Sầu riêng

Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. Hương vị nó hết sức đặc biệt,

mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí. Còn hàng chục mét mới

tới nơi để sầu riêng, hương đã ngào ngạt xông vào cánh mũi. Sầu riêng thơm

mùi thơm của mít chín quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt

cái vị của mật ong già hạn. Hương vị quyến rũ đến kì lạ.

Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm. Gió đưa hương thơm ngát như hương

cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn. Hoa đậu từng chùm, màu trắng ngà.

Cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhụy, li ti

giữa những cánh hoa. Mỗi cuống hoa ra một trái. Nhìn trái sầu riêng lủng

lẳng dưới cành trông giống những tổ kiến. Mùa trái rộ vào tháng tư, tháng

năm ta.



Đứng ngắm cây sầu riêng, tôi cứ nghĩ mãi về cái dáng cây kì lạ này.

Thân nó khẳng khiu, cao vút, cành ngang thẳng đuột, thiếu cái dáng cong,

dáng nghiêng, chiều quằn, chiều lượn của cây xoài, cây nhãn. Lá nhỏ xanh

vàng, hơi khép lại, tưởng như lá héo. Vậy mà khi trái chín, hương tỏa ngạt

ngào, vị ngọt đến đam mê.

Mai Văn Tạo

Chú thích:

- Mật ong già hạn: mật ong để lâu hơn thời hạn thu hoạch.

- Hoa đậu từng chùm: hoa mọc thành từng chùm.

- Hao hao giống: hơi hơi giống.

- Mùa trái rộ: thời gian cây nhiều quả nhất.

- Đam mê: ham thích quá mức.



- Giọng nhẹ nhàng, chậm rãi.

- Chia đoạn: 

+ Phần 1: Sầu riêng ... kì lạ.

+ Phần 2: Hoa sầu riêng ... tháng năm ta.

+ Phần 3: Đứng ngắm .... Đam mê.



Tập đọc

SẦU RIÊNG

Luyện đọc Tìm hiểu bài

- Nhấn giọng ở các từ: trái quý, hết sức

đặc biệt, thơm đậm,...

- Từ khó: quyến rũ, tỏa khắp, nhụy,

khẳng khiu, thẳng đuột, chiều quẳn,...

- Chú giải từ khó:

Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín  

quyện với hương bưởi, / béo cái béo của 

trứng gà, / ngọt cái vị của mật ong già hạn.

- Câu dài:



Tập đọc

SẦU RIÊNG

Luyện tập Tìm hiểu bài

- Nhấn giọng ở các từ: trái quý, hết sức

đặc biệt, thơm đậm,...

- Từ khó: quyến rũ, tỏa khắp, nhụy,

khẳng khiu, thẳng đuột, chiều quẳn,...

Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín  

quyện với hương bưởi, / béo cái béo của 

trứng gà, / ngọt cái vị của mật ong già hạn.

- Câu dài:

1. Sầu riêng là đặc sản của vùng nào?

Là loại trái quý của miền Nam

- Chú giải từ khó:



Hương vị của sầu riêng

có gì đặc biệt?



2. Hương vị của sầu riêng:

- Mùi thơm đậm

- Bay xa, lâu tan trong không khí.

- Là sự hòa quyện của nhiều hương vị

=> Quyến rũ đến lạ kì

Say mê, mê mẩn

Sự mời mọc, gợi cảm đến với 

hương vị của trái sầu riêng.

 Đoạn 1:

Miêu tả hương vị đặc biệt của trái

sầu riêng.



Những nét đặc sắc của hoa

và quả sầu riêng?



Hoa 

sầu riêng

Quả 

sầu riêng

Trổ vào cuối năm.

Thơm ngát như hương cau, hương bưởi.

Hoa đậu từng chùm, màu trắng ngà.

Cánh hoa nhỏ như vảy cá.

Mỗi cuống ra một trái.

Lủng lẳng dưới cành như tổ kiến.

Mùa trái rộ vào tháng tư, tháng năm.

Biện pháp nghệ 

thuật so sánh



Sầu riêng

Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. Hương vị nó hết sức đặc biệt,

mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí. Còn hàng chục mét mới

tới nơi để sầu riêng, hương đã ngào ngạt xông vào cánh mũi. Sầu riêng thơm

mùi thơm của mít chín quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt

cái vị của mật ong già hạn. Hương vị quyến rũ đến kì lạ.

Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm. Gió đưa hương thơm ngát như hương

cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn. Hoa đậu từng chùm, màu trắng ngà.

Cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhụy, li ti

giữa những cánh hoa. Mỗi cuống hoa ra một trái. Nhìn trái sầu riêng lủng

lẳng dưới cành trông giống những tổ kiến. Mùa trái rộ vào tháng tư, tháng

năm ta.



Hoa 

sầu riêng

Quả 

sầu riêng

Trổ vào cuối năm.

Thơm ngát như hương cau, hương bưởi.

Hoa đậu từng chùm, màu trắng ngà.

Cánh hoa nhỏ như vảy cá

Mỗi cuống ra một trái.

Lủng lẳng dưới cành 

Mùa trái rộ vào tháng tư, tháng năm.

Biện pháp nghệ 

thuật so sánh

 Đoạn 2:

Miêu tả vẻ đẹp đặc sắc của hoa và của trái

sầu riêng.



?/ Em hãy tìm những hình ảnh miêu

tả hình dáng cây sầu riêng?



Đứng ngắm cây sầu riêng, tôi cứ nghĩ mãi về cái dáng cây kì lạ này.

Thân nó khẳng khiu, cao vút, cành ngang thẳng đuột, thiếu cái dáng cong,

dáng nghiêng, chiều quằn, chiều lượn của cây xoài, cây nhãn. Lá nhỏ xanh

vàng, hơi khép lại, tưởng như lá héo. Vậy mà khi trái chín, hương tỏa ngạt

ngào, vị ngọt đến đam mê.

Mai Văn Tạo

Chú thích:

- Mật ong già hạn: mật ong để lâu hơn thời hạn thu hoạch.

- Hoa đậu từng chùm: hoa mọc thành từng chùm.

- Hao hao giống: hơi hơi giống.

- Mùa trái rộ: thời gian cây nhiều quả nhất.

- Đam mê: ham thích quá mức.



Miêu tả hoa, quả sầu riêng

với những hình rất đặc sắc,

vị ngọt đến đam mê
Hình dáng của cây. 

Biện pháp tương phản

Việc tác giả miêu tả hình dáng không đẹp của cây

sầu riêng trái ngược hẳn với vẻ đẹp độc đáo hoa,

quả sầu riêng, làm nổi bật được hương vị ngọt

ngào đến say mê của những trái sầu riêng chín.



Giác quan

- Thị giác

- Vị giác 

- Khứu giác

- Những câu văn thể hiện tình cảm của tác giả đối với cây sầu riêng:

+ Sầu riêng là một loại trái quý của miền Nam.

+ Hương vị quyến rũ đến lạ kì.

+ Đứng ngắm cây sầu riêng, tôi cứ nghĩ mãi về cái dáng cây kì lạ này.

+ Vậy mà khi trái chín, hương tỏa ngạt ngào, vị ngọt đến đam mê.



 Bài văn ca ngợi những giá trị và vẻ 

đẹp đặc sắc của cây sầu riêng.



LUYỆN ĐỌC DIỄN CẢM

Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. Hương

vị nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa,

lâu tan trong không khí. Còn hàng chục mét mới tới

nơi để sầu riêng, hương đã ngào ngạt xông vào cánh

mũi. Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín quyện

với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị

của mật ong già hạn. Hương vị quyến rũ đến kì lạ.


