
BÀI HỌC 8: 
 NƯỚC MẮM 
Lớp Bảy – Niên Khóa 2013-2014 
Trường Việt Ngữ & Văn Hóa Phan Bội Châu 



CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ 
(Xin các thầy cô, các em chúng ta cùng 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, các trợ giáo và các học sinh nơi đây mang 
lại hoa trái mà Thiên Chúa mong muốn nơi mỗi 
người chúng ta. 

Amen 
 



NƯỚC MẮM LÀ NƯỚC CHẤM CĂN BẢN 



PHÂN LOẠI NƯỚC MẮM 



NƯỚC MẮM LÀM TẠI PHAN THIẾT 



NƯỚC MẮM TẠI PHAN THIẾT 



THUYỀN THÚNG TẠI BẢI BIỂN PHAN THIẾT 



MŨI NÉ PHAN THIẾT 



BẢN ĐỒ TỈNH PHAN THIẾT 



BẢN ĐỒ ĐẢO PHÚ QUỐC 



MỘT NHÀ MÁY LÀM NƯỚC MẮM  
TẠI PHÚ QUỐC 



CẢNH LÀM NƯỚC MẮM 



LÀM NƯỚC MẮM TỪ CÁ CƠM 



ĐÁNH BẮT CÁ TẠI PHÚ QUỐC 



ĐẶC ĐIỂM CỦA NƯỚC MẮM NHĨ 



NƯỚC MẮM LÀ QUỐC HỒN QUỐC TÚY 



BÀI HỌC TOÁT YẾU 
 Nước mắm là một trong những thành phần chính 

của các món ăn Việt và là quốc hồn quốc túy của 
Việt tộc. 

 Nước mắm đã góp phần nuôi sống biết bao triệu 
con người Việt qua rất nhiều thế hệ. 

 Chúng ta không những cần gìn giữ nhưng phát 
triển nước mắm lên thành ngày càng tinh xảo 
cũng như giới thiệu đến các dân tộc trên thế giới. 



CÁC TỪ KHÓ 
 Chế biến: 

 Họ chế biến nước mắm từ cá và muối. 
 Xuất cảng: 

 Hoa Kỳ xuất cảng nhiều máy móc sang các nước khác. 
 Tiêu chuẩn kỹ nghệ: 

 Người ta chế tạo xe hơi với tiêu chuẩn kỹ nghệ. 
 Nổi tiếng: 

 Hai vùng có nước mắm nổi tiếng là Phan Thiết và Phú 
Quốc. 

 Nhãn hiệu: 
 Khi mua nước mắm, chúng ta cần xem kỹ nhãn hiệu. 



BÀI LÀM THÊM (20 ĐIỂM) 
 Hãy viết một hay vài đoạn văn mô tả một hay 

những món ăn quốc hồn quốc túy của các nước mà 
em biết được ví dụ như hamburger hay pasta. 

 Hãy cho biết người ta đã phát triển những món ăn 
quốc hồn quốc túy đó như thế nào. 

 Theo em, món nước mắm sẽ hay đã được giới thiệu 
thế nào đến với các cộng đồng dân tộc khác. 
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