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Bài Học 02- Hát Vọng Cổ 



Cầu Nguyện Đầu Giờ 

(Xin các thầy cô cầu nguyện thinh lặng 1 phút.) 
• Trích từ Matthews 25:21, “Trong việc ít mà anh đã 

trung thành, thì tôi sẽ đặt anh lên coi việc nhiều. Hãy 
vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” 

 
• Ước mong những công việc tuy nhỏ bé của các thầy 

cô và các em trợ giáo nơi đây mang lại hoa trái mà 
Thiên Chúa mong muốn nơi mỗi người chúng ta. 

Amen 



Diễn Tiến Thời Gian 



Đặc Tính Hát Vọng Cổ 



Các từ khó và ý nghĩa 

Nguyên thủy = original 
Nguyên = 1st 
Thủy: nước, đầu tiên 
Câu 
20 câu 
2 nhịp 
Trình diễn: presentation 
Nhạc Cải Lương : vietnamese opera 
 



Các từ khó và ý nghĩa 
• Nguyên thủy = original 
• Nguyên = 1st 
• Thủy: nước, đầu tiên 
• Câu 
• 20 câu 
• 2 nhịp 
• Trình diễn: presentation 
• Nhạc Cải Lương : vietnamese opera 
• Tiệc tùng: tiệc cưới, tiệc sinh nhật, đám giỗ (tiệc tưởng nhớ người đã khuất) 
• Chữ Hán: chữ viết gốc Trung Hoa cổ 
• Chữ Nôm: chữ viết bằng tiếng Việt nhưng dùng ký hiệu/chữ cải biên từ chữ Hán Trung Hoa 
• Chữ Quốc Ngữ: dùng ký tự Latin A,B,C... 

– Bao gồm các ký tự như số: 1, 2, 3, ... 
– Văn phạm: chấm câu: .   ,   ? 
– Cách hành văn theo lối Tây Phương 

• Cao Miên: Cambodia, Kampuchia, Cam-bốt 
• Champa, Chàm, Chiêm Thành: nằm ở miền Trung 
• Đại Việt: tên nước Việt Nam trước đây 
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