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ĐỀN THỜ CÔNG CHÚA HUYỀN TRÂN 



CHIÊM THÀNH 
 Chiêm Thành (chữ Hán: 占城) là tên gọi của vương 

quốc Chăm Pa (tiếng Phạn: Campanagara) trong sử sách 
Việt Nam từ 877 đến 1693[1].  

 Trước 859 Việt Nam gọi vương quốc này là Hoàn 
Vương. 

  Đầu thế kỷ thứ 11, Chiêm Thành bao gồm 5 tiểu vương 
quốc là: Indrapura (vùng Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế 
ngày nay), Amaravati (vùng Quảng Nam ngày nay), 
Vijaya (vùng Quảng Ngãi, Bình Định ngày nay), 
Kauthara (vùng Phú Yên, Khánh Hòa ngày nay) và 
Panduranga (vùng Ninh Thuận và Bình Thuận ngày nay). 
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CÂU TRUYỆN CÔNG CHÚA HUYỀN TRÂN 
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CÁC TỪ KHÓ 
 Truyền ngôi:  

 Nhà vua truyền ngôi cho hoàng tử còn được gọi là thái tử. 
 Thượng Hoàng = vua cha, cha của vua đương nhiệm 
 Đi tu: rời gia đình để học và luyện tập thành tu sĩ 

 Giáo Hội khuyến khích các giáo dân cho các con em đi tu 
(làm tu sĩ). 

 Đi: rời gia đình, đi ra 
 Tu: tu luyện 

 
 Đi + <làm điều gì đó> 

 Đi học 
 Đi + về 

 Du ngoạn: Du + ngoạn 
 Du = du lịch, chu du 

 



CÁC TỪ KHÓ 
 Đặt câu 
- Du ngoạn 

- Em thích du ngoạn. 
- Du lịch 

- Em đi du lịch ở Âu Châu. 
- Đón tiếp nồng hậu: (nồng ấm) 

- Đón tiếp : đón + tiếp 
- Nồng hậu: nồng nàn + có hậu = nồng ấm 

- Phản đối: phản bác + chống đối 
- Công chúng phản đối vị tổng thống dữ dội. 

- Dâng: trao tặng một cách cung kính 
- Các em thiếu nhi dâng hoa lên Đức Mẹ. 
- Dâng > Biếu > Tặng > Cho > Bố thí (khinh miệt/thương hại) 
- Em biếu bố mẹ hộp bánh trung thu. 

 
 



CÁC TỪ KHÓ 
 Đặt câu 

 Em biếu bố mẹ hộp bánh trung thu. 
 Em tặng quà sinh nhật cho bạn. 
 Em cho con chó mẫu bánh. 
 Nhà vua bố thí của cải cho người nghèo. 

 Đi tu: 
 Anh ấy thích đi tu để được làm linh mục phục vụ Chúa và 

Giáo Hội. 
 Phản đối: 

 Người dân đồng loạt phản đối dự luật mới. 
 Tiếp đón:  

 Đức Giáo Hoàng được tiếp đón rất nồng hậu trong chuyến 
viếng thăm vừa qua. 



CÁC VÍ DỤ  
 Du ngoạn: đi đến những chổ mới để thưởng ngoạn 

phong cảnh, văn hóa, kỳ tích  
 Em thích du ngoạn để mở mang hiểu biết. 

 Dâng: 
 Họ dâng đất cho ngoại bang nên làm mất lòng người 

dân. 
 Dâng > biếu > tặng > cho > bố thí 

 Lễ vật: quà dâng lên cho Thiên Chúa,Thượng Đế 
 Thiên chúa cần đức mến hơn lễ vật. 

 Công Chúa: 
 Công Chúa Huyền Trân hy sinh cho Đại Việt để làm 

dâu nước Chàm và đem về hai châu. 



ĐẶT CÂU: 
 Truyền ngôi:  

 Việc truyền ngôi thuộc thẩm quyền của nhà vua. 
 Thẩm quyền: 

 Họ không có thẩm quyền trong việc nhượng đất đai 
của cha ông cho ngoại bang. 

 Cầu hôn: 
 Anh ấy cầu hôn với cô khi vừa tốt nghiệp đại học. 

 Hoàng hậu: vợ chính của vua 
 Hoàng hậu rất buồn lòng khi vị hoàng tử không quan 

tâm đến việc nước. 
 Mất: 

 Đừng làm mất những hình ảnh đẹp thời niên thiếu. 
 Thượng cấp: người có chức tước cao hơn 



CÁC CHỮ KHÓ 
 Họ phải nghe theo thượng cấp để giữ kỷ cương của 

quân đội. 
 Thượng hạng: 

 Họ được tiếp đãi với những thức ăn thượng hạng. 
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