
Copyright © 2014, Trường Việt Ngữ & Văn Hóa Phan Bội Châu, Anaheim, USA Page 1 
 

Tôn Chỉ của Người Học Sinh 

Bài Tập Đọc: 
 

Tôn Chỉ hay Kim Chỉ Nam của người học sinh là 

Hấp Thu – Rèn Luyện – Nghĩ Suy và Thực Hành. Tại 

sao chúng ta phải hấp thu và chúng ta hấp thu cái gì? 

Chúng ta hấp thu những tinh hoa, những điều hay, 

những lẽ phải, những kiến thức, những kinh nghiệm của 

thế hệ đi trước. Khi sinh ra ở đời, ai cũng là những đứa 

trẻ cả, rất yếu ớt và thiếu kinh nghiệm. Chúng ta phải 

học ăn, học nói, học gói và học mở. Nhìn người lớn làm 

điều gì, chúng ta làm theo điều ấy từ lật, ngồi, bò, đi, ăn, 

uống cho đến những kỹ năng cao như tưởng tượng hay 

suy luận. Có những điều chúng ta không học nhưng cũng biết như hít thở không khí, nuốt thức ăn, kêu la 

khi đau, nhưng có những điều chúng ta phải học ví dụ như đánh đàn, chữa bệnh hay lái máy bay. 

 

Trong quá trình hấp thu, chúng ta phải rèn luyện bởi vì tùy theo kiến thức hay kỹ năng cộng với năng 

khiếu sẵn có chúng ta có thể phải rèn luyện nhiều hay ít. Có thể kỹ năng đó chỉ cần chút ít rèn luyện như 

tập ngồi, nhưng có những kỹ năng cần cả đời luyện tập như tập đàn hay tập viết văn. Một điều chắc chắn 

là rèn luyện càng nhiều, kỹ năng càng tinh xảo. Tuy thế, tinh xảo đến mức độ nào tùy thuộc vào yếu tố 

năng khiếu, thể chất, điều kiện xung quanh cộng với may mắn. Nói ví dụ, tập luyện chạy hàng ngày sẽ 

giúp chúng ta chạy nhanh hay xa hơn, nhưng không phải ai cũng có thể thành vận động viên nước rút để 

thi Olympic được. Không phải ai cũng có thể thành nhạc sĩ nổi tiếng, vị tướng tài giỏi hay y sĩ xuất chúng 

được.  

 

Tuy thế chúng ta không phải, không thể và không nên hấp thu mọi thứ. Đến một tuổi hay mức độ nào 

đó chúng ta cần đến Nghĩ Suy tức Hấp Thu có chọn lọc. Khi rèn luyện chúng ta phải suy nghĩ làm sao rèn 

luyện cho đúng cách. Chúng ta cũng phải ý thức được chúng ta rèn luyện kỹ năng gì? Tại sao chúng ta 

cần rèn luyện kỹ năng đó? Nghĩ suy cũng đòi hỏi chúng ta phải biết sắp xếp kỹ năng nào học trước và kỹ 

năng nào học sau. Nghĩ suy cũng cho chúng ta biết điểm dừng và giới hạn của chúng ta. Nói ví dụ, chúng 
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ta cố gắng hấp thu và rèn luyện để trở thành vận động viên Olympic, nhưng chúng ta liên tiếp bị chấn 

thương và kết quả không được là bao. Vậy liệu chúng ta có nên tiếp tục hay không và tiếp tục đến bao 

giờ? Tuy thế, nghĩ suy không phải là hoài nghi tức là mang tinh thần chủ bại và không bao giờ nghĩ rằng 

mình sẽ thành công bất cứ điều gì! Nghĩ suy khác với chủ bại ở điểm là ở vế thứ hai chúng ta chưa thử, 

hay có thử một lần rồi bỏ hay nghe theo những lời đồn đãi thiếu bằng cớ xác thực và bỏ cuộc sớm khi 

chưa thực sự cố gắng hết mình.  

 

Có một khía cạnh khác của nghĩ suy tức là đem những điều chúng ta hấp thu, những kỹ năng chúng ta 

rèn luyện và suy nghĩ làm sao ứng dụng chúng vào cuộc sống. Điều này khiến chúng ta rất khác với chiếc 

máy thu âm hay thu hình. Những chiếc máy này chỉ biết phát lại những gì chúng đã thâu. Thậm chí, 

chúng có thể phát lại một cách hết sức tinh xảo như chiếc máy ảnh Canon hay Nikon đắt tiền! Nghĩ suy 

cho phép chúng ta biết gạn lọc và biến báo cũng như ứng dụng những gì chúng ta đã học và luyện tập vào 

một mục đích thiết thực ích lợi nào đó. Nghĩ suy cũng giúp chúng ta hướng những điều chúng ta biết vào 

những ích lợi cho ai? Cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đồng, cho quê hương hay cho thế hệ mai sau?  

 

Thực hành là điểm kế tiếp của nghĩ suy. Thực hành là biến những điều chúng ta biết vào thực tế. 

Thực hành rất cần nghĩ suy bởi vì chúng ta không áp dụng những kiến thức hay kỹ năng một cách mù 

quáng. Nói ví dụ, chúng ta không nên và không thể áp dụng những kiến thức y khoa chúng ta biết để giết 

người hàng loạt! Thực hành thực sự cần thiết nếu không những điều chúng ta biết chỉ là những hiểu biết 

suông! Thực hành cũng minh chứng chúng ta đã hấp thu, luyện tập và nghĩ suy tới mức độ nào. Thực 

hành và kết quả của nó chính là hoa trái của những bước trước vậy. Thực hành cũng không nên là bước 

cuối cùng bởi vì kiến thức và kỹ năng chúng ta phải luôn được cập nhật tức chúng ta trở lại bước đầu tiên 

tức là Hấp Thu. Như thế vòng tròn tri thức luôn được tiếp tục khiến chúng ta tiến bộ không ngừng và 

không dừng chân tại chỗ. 

Bài Làm Về Nhà: 
 

Tập Làm Văn #1: 
Hãy nêu lên những điểm mà người học sinh cần học dù ở nhà, ở trường hay môi trường sống xung 

quanh.  Em hãy điền vào các ô tròn với (?) trong Họa Đồ Bong Bóng Đơn sau.  Hãy dùng chính suy 

nghĩ của em nếu có thể được và càng nhiều vào ô tròn càng tốt.  Trong họa đồ này đã có hai đặc tính 

được nêu ra.  Hãy viết một đoạn văn mô tả ý nghĩa của họa đồ mà em sẽ vẽ lại và chuẫn bị trình bày 

trong lớp. 
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Tập Làm Văn #2: 
 

Trong Họa Đồ Bong Bóng Đôi sau, hãy điền vào các bong bóng cho phía “Do Hấp Thu và Rèn 

Luyện” và “Tự Nhiên Nhận Biết” và “vừa do học tập tiếp thu và vừa do tự nhiên”.  Hãy dùng chính 

suy nghĩ của em nếu có thể được.  Hãy viết một đoạn văn mô tả ý nghĩa của họa đồ mà em sẽ vẽ lại.  

Chuẩn bị trình bày trước lớp. 
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Tập Làm Văn #3: 
Trong các câu sau, hãy cho biết những câu nào thuộc về phần “Nghĩ Suy” đối với một người học sinh 

và những câu nào không.  Ví dụ hãy viết “Câu (a)” vào trong vòng tròn vì nó thuộc về phần “Nghĩ 

Suy” cho người học sinh.  Em hãy viết thêm 5 câu thích 

hợp cho người học sinh nên “Nghĩ Suy”?  

(a) Lớp nào em nên lấy vào năm tới? 

(b) Người hàng xóm mới dọn tới khu phố tên là gì? 

(c) Em sẽ theo ngành gì khi lên trư ờng đại học? 

(d) Sau này em sẽ thích làm việc trong môi trường như 

thế nào? 

(e) Làm thế nào để giúp giảm bớt người vô gia cư? 

(f) Môn học nào là môn em giỏi nhất? 

(g) Môn học nào là môn em thích nhất? 

(h) Trong trường này có bao nhiêu học sinh? 

(i) Thầy cô nào dễ nhất? 

(j) Bộ phim Star War sắp tới nói về đề tài gì? 

Hãy viết một đoạn văn giải thích tại sao em đặt hay không đặt những câu ấy vào bên trong hay 

bên ngoài vòng tròn.  Chuẩn bị trình bày trước lớp. 

 

Bài Làm Thực Tập và Kiểm Tra Tong Lớp: 
 

Trong Họa Đồ Đa Dòng sau đây, hãy cho biết nguyên nhân và hậu quả của thực tập tiếng Việt.  Hãy viết 
một vài đoạn văn hoàn chỉnh để mô tả họa đồ được nêu.  Em có thể thêm những ý tưởng riêng của em 
và không nhất thiết giống như các bạn trong lớp hay theo sát họa đồ này.  Nếu em phát triển những ý 
tưởng khác, hãy vẽ lại họa đồ để minh họa cho quan điểm của em. 
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Luyện Tập và Thực Hành Tiếng Việt 
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