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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài      

        Âm nhạc là nghệ thuật của âm thanh, âm nhạc đem đến cho con người 

những khoái cảm thẩm mĩ, phát huy trí tưởng tượng, óc sáng tạo, làm giàu 

tâm hồn và trí tuệ con người. Chính vì vậy, âm nhạc có khả năng phổ cập và 

truyền bá hết sức rộng lớn…  

         Ngày nay trong quá trình hội nhập với thế giới, để thực hiện mục tiêu 

giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện, từ tháng 1 năm 2002, Âm 

nhạc đã trở thành một môn học bắt buộc ở bậc Tiểu học và THCS. Trong đó, 

nội dung môn Âm nhạc bậc THCS gồm ba phân môn: Học hát, Nhạc lí - Tập 

đọc nhạc và Âm nhạc thường thức. Trong ba phân môn thì, phân môn học Hát 

không chỉ đòi hỏi người giáo viên dạy hát thuộc lời ca và giai điệu mà phải 

làm sao để học sinh thấy được cái hay cái đẹp của bài hát. Chính vì vậy, việc 

phân tích để học sinh hiểu rõ giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật của bài hát là 

yếu tố rất quan trọng, đòi hỏi giáo viên phải có kiến thức âm nhạc vững chắc 

đặc biệt là năng lực phân tích tác phẩm âm nhạc. 

 Hiện nay ở nước ta, công tác đào tạo giáo viên âm nhạc cho các trường 

phổ thông chủ yếu do các trường sư phạm hoặc các cơ sở có đào tạo sư phạm 

âm nhạc đảm nhiệm. Trong chương trình đào tạo giáo viên âm nhạc thường 

có môn Hình thức và Thể loại hoặc Phân tích tác phẩm âm nhạc nhằm trang 

bị những kiến thức về phân tích tác phẩm cho người học.  

          Trường Cao đẳng VHNT Thái Bình là một cơ sở đào tạo đội ngũ âm 

nhạc chuyên nghiệp cho tỉnh Thái Bình nhưng nhiều năm gần đây, nhà trường 

đã mở mã ngành CĐSP Âm nhạc, đào tạo giáo viên âm nhạc đáp ứng cho các 

trường Tiểu học và THCS trong tỉnh. Là giảng viên dạy lý luận âm nhạc tại 

Trường Cao đẳng VHNT Thái Bình, trong quá trình giảng dạy và khảo sát 

năng lực sinh viên khi ra trường, tôi thấy rằng, sinh viên CĐSP Âm nhạc của 
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Trường đã đáp ứng được mục tiêu đào tạo, ra trường đã giảng dạy được ở các 

trường Tiểu học và THCS nhưng khi dạy hát và nhất là dàn dựng chương 

trình âm nhạc tổng hợp, do kiến thức chưa vững vàng nên sinh viên còn chưa 

đạt đến độ sâu sắc trong phân tích cũng như dàn dựng bài hát. Bất cập này có 

một số nguyên nhân, một trong số nguyên nhân đó là do khi học tập ở trường, 

sinh viên học môn Hình thức và Thể loại âm nhạc chưa thật tốt, nhất là năng 

lực phân tích ca khúc bậc THCS. Trong chương trình môn Hình thức và Thể 

loại âm nhạc của hệ CĐSP Âm nhạc Trường CĐVH Nghệ thuật Thái Bình có 

nội dung phân tích ca khúc THCS song do thời lượng ít (60 tiết) mà phải học 

rất nhiều nội dung (nội dung phân tích ca khúc chỉ chiếm tỉ lệ rất nhỏ), do 

phương pháp dạy và học còn có những bất cập dẫn đến năng lực phân tích của 

sinh viên còn hạn chế. Đặc biệt, khi đi thực tập, sinh viên áp dụng kiến thức 

vào giờ dạy lúng túng, thậm chí có sinh viên còn phân tích sai cả hình thức và 

đặc điểm âm nhạc của bài hát.  

Từ những yếu tố trên, tôi nhận thấy việc nghiên cứu, phân tích đặc 

điểm âm nhạc, giá trị nội dung và hình thức của các bài hát trong chương 

trình môn Âm nhạc THCS là rất cần thiết và quan trọng đối với sinh viên 

CĐSP Âm nhạc Trường Cao đẳng VHNT Thái Bình. Đó sẽ là những tài liệu 

để sinh viên tham khảo trước và trong quá trình đi thực tập sư phạm ở các 

trường THCS và sau khi ra trường có tài liệu để giảng dạy môn Âm nhạc bậc 

THCS. Từ nhận định đó, tôi đã lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Ca khúc trong 

chương trình dạy học âm nhạc bậc Trung học cơ sở” cho luận văn tốt 

nghiệp chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc.   

2. Tình hình nghiên cứu 

Trong quá trình tìm hiểu, chúng tôi thấy có một số nghiên cứu liên quan 

tới đề tài như sau: 

Về phân tích ca khúc có một số sách và công trình của các tác giả: 
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- Âm nhạc mới Việt Nam tiến trình và thành tựu của PGS.TS.Nguyễn Thị 

Nhung - TS.Vũ Tự Lân - Nguyễn Ngọc Oánh - Thái Phiên (năm 2000) do 

Viện Âm Nhạc xuất bản. Đây là công trình đồ sộ tổng kết về tiến trình phát 

triển của âm nhạc mới Việt Nam từ khi ra đời (đầu thế kỷ XX) đến năm 2000. 

Trong cuốn sách đề cập đến tất cả các lĩnh vực của âm nhạc mới Việt Nam từ 

thanh nhạc tới khí nhạc. Ca khúc được đề cập khá nhiều ở các thể loại, riêng 

ca khúc thiếu nhi cũng được viết thành một mảng. Tuy chỉ nêu tác giả viết ca 

khúc thiếu nhi tiêu biểu và không đi sâu phân tích ca khúc được sử dụng trong 

nhà trường nhưng cuốn sách này có giới thiệu một số bài hát của các nhạc sĩ 

như Đi học của Bùi Đình Thảo; Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi 

đồng của Phong Nhã…, là những bài được sử dụng trong dạy học âm nhạc ở 

THCS… Đây là tài liệu rất quý cho luận văn của chúng tôi tham khảo những 

vấn đề liên quan đến đề tài.  

- Âm nhạc với tuổi thơ của Thạc sĩ Trần Quỳnh Mai do Nxb Thanh Niên 

ấn hành năm 2004. Cuốn sách nêu lên vai trò của âm nhạc với tuổi thơ và giới 

thiệu một số bài hát thiếu nhi, trong đó có một số bài được dùng trong dạy 

học âm nhạc ở Mầm non, Tiểu học và THCS như Cô và mẹ (Phạm Tuyên), 

Lớp chúng ta kết đoàn (Mộng Lân),  Mùa xuân tình bạn (Trần Đức), Cánh én 

tuổi thơ (Phạm Tuyên), Đội ta lớn lên cùng đất nước (Phong Nhã)… Ngoài 

ra, có một số sách về Lý thuyết âm nhạc cơ bản  của Phạm Tú Hương (2007), 

Nxb Đại học Sư Phạm; sách Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Varfolomey 

Aleksandrovich Vakhromeev (1982), Nxb Văn hóa và phân tích tác phẩm có 

phân tích các ca khúc thiếu nhi như: Hình thức và thể loại âm nhạc, Nxb Đại 

học Sư phạm, 2007; Giáo trình Phân tích tác phẩm âm nhạc của PGS.TSKH  

Phạm Lê Hòa, tài liệu lưu hành nội bộ Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, 2012; 

Phân tích tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ, nhà giáo Đào Ngọc Dung, Nxb Giáo 

dục tái bản lần 2 năm 2003. 



  

 

 

4 

Bên cạnh các sách nêu trên có một số luận văn Thạc sĩ như: 

         - Ngôn ngữ nghệ thuật của các ca khúc ở bậc Tiểu học của Hoàng Mai 

Lan, Luận văn Thạc sĩ khóa 3 chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học 

âm nhạc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm 2015.  

      - Ca khúc thiếu nhi của nhạc sĩ Phong nhã với chương trình giáo dục 

âm nhạc Tiểu học và Trung học cơ sở của Nguyễn Lệ Chi - Luận văn  thạc sĩ  

khóa 1 chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc Trường 

ĐHSP Nghệ thuật TW, năm 2012 - 2014. 

      - Ca khúc thiếu nhi viết về đề tài Bác Hồ trong giáo dục âm nhạc ở 

trường phổ thông của Trần Thị Bích Ngọc - Luận văn  thạc sĩ  khóa 2 chuyên 

ngành Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc. Trường ĐHSP Nghệ thuật 

TW, năm 2014. 

  Tôi nhận thấy mỗi tác giả đi vào một khía cạnh và đề tài  khác nhau, 

nhưng cùng có chung một điểm cơ bản là tìm hiểu hoặc phân tích về các ca 

khúc thiếu nhi tiêu biểu hoặc yêu thích trong và ngoài nhà trường chứ không 

đi sâu phân tích, tìm hiểu cụ thể nội dung, đặc điểm của toàn bộ các ca khúc 

nằm trong chương trình THCS. Vì vậy cho đến nay, chưa thấy có đề tài nào 

trùng lặp với đề tài chúng tôi nghiên cứu. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu    

3.1 Mục đích nghiên cứu 

         Đề tài phân tích nội dung và đặc điểm âm nhạc, làm rõ giá trị của các ca 

khúc trong chương trình môn Âm nhạc bậc THCS nhằm làm tài liệu tham 

khảo cho sinh viên CĐSP Âm nhạc Trường Cao đẳng VHNT Thái Bình, góp 

phần nâng cao chất lượng dạy học môn Hình thức và Thể loại âm nhạc và 

nâng cao chất lượng đi thực tập sư phạm của sinh viên hệ CĐSP Âm nhạc 

Trường Cao đẳng VHNT Thái Bình.  
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          Nghiên cứu của luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho giáo viên 

dạy Âm nhạc ở các trường THCS. 

3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 

          Đề tài nghiên cứu các nhiệm vụ chính sau:  

      -  Nghiên cứu các khái niệm, vai trò của phân tích ca khúc, nội dung 

chương trình phân môn Hát bậc THCS.  

        -  Khảo sát thực trạng phân tích ca khúc trong môn Hình thức và Thể loại 

của sinh viên CĐSP Âm nhạc Trường Cao đẳng VHNT Thái Bình.  

      -  Phân tích nội dung và đặc điểm âm nhạc để làm rõ giá trị nghệ thuật của 

ca khúc bậc THCS. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1 Đối tượng nghiên cứu 

         Nghiên cứu nội dung và đặc điểm âm nhạc của ca khúc trong chương 

trình phân môn Hát của môn Âm nhạc bậc THCS.  

4.2 Phạm vi nghiên cứu 

        Mặc dù với cách hiểu thông thường, ca khúc là do nhạc sĩ sáng tác song 

trong luận văn của chúng tôi, ca khúc được nghiên cứu bao gồm những bài 

hát sáng tác của các nhạc sĩ Việt Nam, bài hát nước ngoài và cả các bài dân ca 

Việt Nam trong chương trình phân môn Hát của môn Âm nhạc bậc THCS. 

Nghiên cứu về thực trạng và tiến hành thực nghiệm của luận văn được 

thực hiện thông qua dạy học môn Hình thức và Thể loại âm nhạc của sinh 

viên CĐSP Âm nhạc Trường Cao đẳng VHNT Thái Bình.  

5. Phương pháp nghiên cứu 

      Luận văn sử dụng những phương pháp chính sau: 

      - Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết: phân tích, tổng hợp, so sánh. 

    - Nhóm phương pháp thực tiễn: quan sát, điều tra, thực nghiệm sư phạm.  
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6. Những đóng góp của luận văn  

6.1 Ý nghĩa lí luận 

       Đề tài nếu được công nhận sẽ góp phần làm rõ đặc điểm âm nhạc cũng 

như giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật của ca khúc trong phân môn học Hát 

của môn Âm nhạc ở bậc THCS.   

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

        Luận văn sẽ bổ sung, hoàn thiện hơn những kiến thức lý luận cho cá 

nhân người viết luận văn, giúp nâng cao chất lượng giảng dạy trong thực tiễn, 

nhất là với môn Hình thức và Thể loại âm nhạc cho hệ CĐSP Âm nhạc tại 

Trường Cao đẳng VHNT Thái Bình. Hy vọng kết quả của luận văn sẽ là tài 

liệu tham khảo cho SV CĐSP Âm nhạc tại Trường Cao đẳng VHNT Thái 

Bình và GV Âm nhạc THCS, góp phần vào nâng cao chất lượng dạy học. 

7. Kết cấu luận văn 

 Bố cục của luận văn ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo 

và Phụ lục, luận văn gồm 2 chương: 

 Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn 

 Chương 2: Đặc điểm ca khúc bậc THCS 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. Một số khái niệm 

1.1.1. Ca khúc 

 Ca khúc/bài hát là hai danh từ đồng nghĩa, là các tác phẩm được sử 

dụng trong thanh nhạc, dùng để biểu diễn bằng giọng hát của con người có 

hoặc không có nhạc đệm, khác với các tác phẩm khí nhạc là loại âm nhạc viết 

riêng cho các nhạc khí diễn tấu.  

 Trong cuốn Thuật ngữ và ký hiệu âm nhạc thường dùng của Đào Trọng 

Từ, Đỗ Mạnh Thường, Đức Bằng, giải thích “ca khúc là bài hát ngắn có bố cục 

mạch lạc” [22;  tr.81]. 

Theo cuốn Hình thức và thể loại âm nhạc của tác giả Nguyễn Thị 

Nhung lại giải thích: 

Ca khúc là danh từ dùng để gọi những tác phẩm thanh nhạc khác 

nhau: ca khúc dân ca và ca khúc của các nhạc sĩ chuyên nghiệp với 

vai trò thể hiện chủ yếu là giai điệu. Giai điệu của ca khúc là những 

giai điệu hoàn chỉnh, độc lập; thậm chí có thể  dùng một nhạc cụ 

nào đó để trình tấu vẫn mang một ý nghĩa hoàn thiện của một tư duy 

âm nhạc.” [18; tr.119]. 

Từ những khái niệm trên ta có thể hiểu ca khúc là tác phẩm nghệ thuật 

được kết hợp giữa ngôn ngữ và âm nhạc, do giọng hát của con người thể hiện. 

Như vậy, điều dễ nhận thấy sự khác biệt của ca khúc với các tác phẩm 

khí nhạc là ở chỗ ca khúc có lời ca, điều này làm cho hình tượng âm nhạc 

trong ca khúc giúp cho người thưởng thức tiếp nhận nội dung qua những câu 

từ cụ thể cho nên dễ cảm nhận hơn nhạc không lời. Điểm khác biệt tiếp theo 

của ca khúc so với khí nhạc là được viết cho giọng người thể hiện. Giọng hát 

con người, so với nhạc cụ, tuy có thể có một số hạn chế về âm vực, về tốc 
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độ... nhưng nó lại có ưu thế riêng, được ví là một “nhạc khí sống” quý báu, 

không nhạc khí nào sánh bằng. Bởi vì, ngoài khả năng phát ra những âm 

thanh như một nhạc cụ thì giọng hát của con người còn có khả năng biểu đạt 

ý nghĩa của ngôn từ mà nhạc cụ không thể làm được và như đã nêu trên là ca 

từ giúp cho người thưởng thức dễ tiếp nhận nội dung, tiếp nhận hình tượng 

âm nhạc. 

Bài dân ca hay còn thường gọi là bài hát dân ca là do nhân dân sáng 

tác, không rõ tác giả (khuyết danh), được truyền từ thế hệ này sang thế hệ 

khác bằng phương pháp truyền khẩu, truyền nghề, có tính dị bản và chứa 

đựng những giá trị của văn hóa nghệ thuật dân tộc. Khác với bài dân ca, ca 

khúc do tác giả sáng tác, có thể là nhạc sĩ chuyên nghiệp hoặc không chuyên, 

chỉ có một bản duy nhất (không có tính dị bản) và được quy định rõ bài hát đó 

là sản phẩm của người sáng tác (không khuyết danh).   

1.1.2. Ca khúc thiếu nhi 

 Cụm từ thiếu nhi bao gồm hai thành phần: thiếu và nhi, trong đó thiếu 

là thiếu niên và nhi là nhi đồng. Từ điển Tiếng Việt (do Hoàng Phê chủ biên) 

có viết thiếu nhi là “trẻ em thuộc các lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng” [21; 

tr.911] và thiếu niên là “trẻ em thuộc lứa tuổi từ mười - mười một đến mười 

bốn - mười lăm’ [21; tr.911], còn nhi đồng là “trẻ em thuộc lứa tuổi từ bốn - 

năm đến tám - chín” [21; tr.694].  

Qua khái niệm về thiếu nhi và ca khúc đã nêu trên, ta có thể hiểu ca 

khúc thiếu nhi là những bài hát sáng tác cho đối tượng trẻ em ở lứa tuổi nhi 

đồng và thiếu niên (thuộc độ tuổi mầm non, tiểu học và trung học cơ sở).  

Ca khúc thiếu nhi là một bộ phận trong nền âm nhạc mới Việt Nam (là 

nền âm nhạc tiếp thu lối sáng tác châu Âu, ra đời khoảng những năm 30 đầu 

thế kỷ XX), đóng một vai trò không nhỏ trong sự phát triển lịch sử âm nhạc 

nước nhà và có tầm quan trọng đặc biệt đối với lứa tuổi thiếu niên và nhi 
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đồng, không chỉ giúp cho các em được giải trí, được thưởng thức cái đẹp, 

nâng cao khả năng thẩm mỹ mà còn khơi dậy trong các em tình yêu quê 

hương, đất nước, truyền thống dân tộc và rèn luyện nhân cách. Ca khúc 

thiếu nhi Việt Nam thường có cấu trúc ở dạng một đoạn hoặc hai đoạn 

đơn, giai điệu dễ thuộc, dễ nhớ...,phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của 

lứa tuổi thiếu nhi.  

Trên chặng đường phát triển từ những ngày đầu Tân nhạc đến nay, ca 

khúc thiếu nhi đã cùng với nền ca khúc nhạc mới Việt Nam làm nhiệm vụ 

được ví như một cuốn biên niên sử bằng âm thanh, ghi lại những chặng đường 

chiến đấu và xây dựng hào hùng của đất nước. Ca khúc thiếu nhi đã ghi danh 

bao thế hệ nhạc sĩ từ những lớp đầu lão thành như Nguyễn Xuân Khoát, Lưu 

Hữu Phước, Văn Chung… Tiếp theo là thế hệ nhạc sĩ như Phong Nhã, Mộng 

Lân, Phạm Tuyên, Phan Huỳnh Điểu, Bùi Đình Thảo, Hàn Ngọc Bích, Hoàng 

Long, Hoàng Lân… ở thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ. Đến sau 1975, sáng 

tác ca khúc thiếu nhi đã ghi thêm tên tuổi của nhiều nhạc sĩ như Cao Minh 

Khanh, Vũ Trọng Tường, Nguyễn Ngọc Thiện, Trịnh Công Sơn, Phạm Trọng 

Cầu… Có thể nói, các nhạc sĩ sáng tác cho thiếu nhi đã dành những tình cảm 

yêu thương cho thế hệ tương lai của đất nước qua những ca khúc mà theo thời 

gian vẫn sống mãi cùng năm tháng như Thiếu nhi thế giới liên hoan (Lưu Hữu 

Phước), Lỳ và Sáo (Văn Chung), Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi 

đồng (Phong Nhã), Em là mầm non của Đảng (Mộng Lân), Cánh én tuổi thơ 

(Phạm Tuyên), Đội kèn tí hon (Phan Huỳnh Điểu), Đi học (Bùi Đình Thảo), 

Tiếng chim trong vườn Bác (Hàn Ngọc Bích), Chiều thu nhớ trường (Cao 

Minh Khanh), Mùa thu ngày khai trường (Vũ Trọng Tường), Ngày đầu tiên đi 

học (Nguyễn Ngọc Thiện)...   

1.1.3. Ca khúc trong chương trình phân môn học Hát bậc THCS  

Thông thường, ca khúc được hiểu là những bài hát do nhạc sĩ sáng tác 

nhưng trong luận văn này, các bài hát trong môn Âm nhạc bậc THCS có cả 
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bài do nhạc sĩ sáng tác và dân ca cho nên khái niệm ca khúc THCS ở đây 

chúng tôi dùng với phạm vi rộng hơn bao gồm các bài hát do nhạc sĩ sáng tác 

và cả các bài dân ca, để có đánh giá tổng thể và toàn diện về đặc điểm của tất 

cả các bài hát trong phân môn Hát ở THCS.  

Trong môn Âm nhạc bậc THCS có bài hát thiếu nhi và dân ca (bao gồm 

cả Việt Nam và nước ngoài) được lựa chọn đưa vào trong chương trình hiện 

hành ở phổ thông, từ lớp 6 đến lớp 9. Đó là những bài hát thiếu nhi tiêu biểu, 

có chất lượng về nội dung và nghệ thuật, có tính giáo dục và tính thẩm mỹ 

cao, thường gắn với các chủ đề nhà trường, gia đình, bạn bè, thiên nhiên, quê 

hương, đất nước… phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh THCS. 

Ngoài những đặc điểm của bài hát trong chương trình môn Âm nhạc 

bậc THCS như đã nêu ở trên, bài hát trong phân môn học Hát phải có thêm 

tiêu chí là có giai điệu phù hợp với giọng hát của lứa tuổi THCS.  

1.1.4. Phương pháp phân tích ca khúc bậc THCS 

Thuật ngữ phương pháp bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp - méthodos, nghĩa 

là con đường để đạt mục đích. Trong Từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ 

biên (Nxb Đà Nẵng, 1998) có khái niệm về phương pháp với 2 nghĩa:  

1. Phương pháp là “cách thức nhận thức, nghiên cứu hiện tượng của tự 

nhiên và đời sống xã hội ” [21; tr.766]. 

2. Phương pháp là “hệ thống các cách sử dụng để tiến hành một hoạt 

động nào đó” [21; tr.766]. 

Trong sách Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục Tiểu học của 

Phó Đức Hòa có nêu: “Phương pháp là cách thức, là con đường của tổ hợp 

các hoạt động nhằm thực hiện mục đích đề ra. Khái niệm phương pháp nhằm 

chỉ ra cách tiếp cận vấn đề” [09; tr.30] 

Chúng tôi cũng đồng ý với những khái niệm như trên, phương pháp là 

con đường để đạt tới mục tiêu trong một hoạt động, là hệ thống các cách sử 
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dụng được sắp xếp theo một trật tự nhất định để tiến hành hoạt động đó. Bản 

chất của phương pháp chính là cách tiếp cận vấn đề. 

Phương pháp phân tích ca khúc: 

Muốn phân tích một tác phẩm âm nhạc hay một ca khúc dù nhỏ hay 

lớn, ngoài những kiến thức hiểu biết về âm  nhạc như: Nhạc lý cơ bản, hòa âm 

phức điệu... thì việc hiểu nội dung (ngôn ngữ, giai điệu) cũng như chủ đề của 

tác phẩm là yếu tố quan trọng trong việc phân tích ca khúc. Theo tác giả PGS. 

TS. Nguyễn Thị Nhung trong cuốn Hình thức âm nhạc: “Phân tích tác phẩm 

là nghiên cứu sự liên quan tổng hợp trong một phạm vi rộng của nhiều vấn đề 

và hiện tượng chứ không chỉ giới hạn ở vấn đề hình thức” [17; tr.5]. Tác giả 

cho rằng: “Việc phát hiện nội dung và ý nghĩa nghệ thuật của tác phẩm là 

công việc chính của việc phân tích tác phẩm” [17; tr.11].    

Trong cuốn Phân tích tác phẩm âm nhạc TS. Đào Trọng Minh giải 

thích một cách cụ thể hơn:  

Phân tích tác phẩm âm nhạc là công việc nghiên cứu phân tích, giải 

quyết hoặc phê bình một tác phẩm âm nhạc trong một qui mô nào 

đó với những yêu cầu nhất định trên các mặt: Cấu trúc hình thức, 

đặc điểm biểu hiện của ngôn ngữ âm nhạc, chủ đề tư tưởng, nội 

dung thể hiện, tính định hướng thẩm mỹ của tác phẩm...” [15; tr.4].  

Từ những yếu tố trên ta có thể hiểu, phương pháp phân tích ca khúc là 

cách thức, là tổ hợp các hoạt động nhằm thực hiện mục đích phân tích một ca 

khúc trên các phương diện: Cấu trúc, đặc điểm biểu hiện của ngôn ngữ âm 

nhạc, chủ đề tư tưởng, tính định hướng thẩm mỹ của tác phẩm... để đánh giá 

được nội dung, hình thức và ý nghĩa nghệ thuật của tác phẩm hay nói cách 

khác là thấy được giá trị của tác phẩm.  

Phương pháp phân tích bài hát THCS là cách thức, là tổ hợp các thao 

tác phân tích các bài hát trong chương trình âm nhạc bậc THCS để đánh 
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giá được nội dung, hình thức và ý nghĩa nghệ thuật của tác phẩm và từ đó 

ứng dụng vào dạy học môn Âm nhạc cho học sinh THCS đạt kết quả tốt.  

1.1.5. Một số khái niệm liên quan đến phân tích tác phẩm 

 Trong mục này, chúng tôi tìm hiểu một số khái niệm liên quan đến 

phân tích tác phẩm như hình thức âm nhạc, hình thức 1 đoạn, 2 đoạn..., giai 

điệu, tiết tấu... để làm công cụ cho việc phân tích đặc điểm âm nhạc của ca 

khúc THCS ở chương 2.   

1.1.5.1. Hình thức âm nhạc 

Về khái niệm hình thức, trong Từ điển Tiếng Việt do Hoàng Phê chủ 

biên có nêu: “Hình thức là toàn thể nói chung những gì làm thành bề mặt 

ngoài của sự vật, cái chứa đựng hoặc biểu hiện nội dung.” [21; tr.427].  

Về hình thức âm nhạc, sách Hình thức, thể loại âm nhạc của PGS.TS 

Nguyễn Thị Nhung có nêu:  

Hình thức âm nhạc theo nghĩa rộng, là sự vang lên toàn bộ một tác 

phẩm từ âm thanh đầu tới âm thanh cuối cùng với tất cả các yếu tố 

của nó là giai điệu, hòa âm, nhịp điệu, âm sắc, tầm cữ, cường độ, 

cách kết cấu... Còn theo nghĩa hẹp thì Hình thức âm nhạc là một quá 

trình, chứa đựng các phần, các chủ đề của tác phẩm [18; tr.14].   

Theo quan điểm của TS. Đào Trọng Minh trong cuốn Phân tích tác 

phẩm âm nhạc thì “Hình thức âm nhạc là một khoa học trong đó được biểu 

hiện tính tổ chức của ngôn ngữ âm nhạc thông qua các phương tiện biểu hiện 

từ đơn vị cấu trúc nhỏ nhất là motiv, tiết nhạc đến câu nhạc, đoạn nhạc và 

tương quan tỉ lệ các thành phần với nhau của tác phẩm âm nhạc với qui mô 

lớn nhỏ khác nhau” [15; tr.40].   

Qua các ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu về hình thức và hình thức âm 

nhạc chúng tôi rút ra như sau:   
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Hình thức âm nhạc được hiểu theo hai khía cạnh: nghĩa rộng và nghĩa hẹp.  

- Nghĩa rộng: là sự vang lên toàn bộ một tác phẩm với tất cả các yếu 

tố của nó là giai điệu, hòa âm, nhịp điệu, âm sắc, tầm cữ, cường độ, cách 

kết cấu... 

- Nghĩa hẹp: là một quá trình, chứa đựng các phần, các chủ đề của tác 

phẩm. Có thể đưa ví dụ cụ thể như hình thức của một tác phẩm âm nhạc nào 

đó là ba đoạn đơn, hình thức biến tấu, hình thức sonate… với các phần, các 

chủ đề, các câu, đoạn được chứa đựng trong đó. 

Theo GS.TSKH Phạm Lê Hòa “hình thức của một tác phẩm âm nhạc 

thường thể hiện được tính logic của một tư duy âm nhạc hoàn chỉnh với các 

phần chính: trình bày - phát triển/triển khai - kết/kết luận/khẳng định ý đồ 

sáng tạo nghệ thuật” [08; tr.03].  

Khi phân tích một tác phẩm âm nhạc, cần tìm hiểu trên mọi phương 

diện từ các phần của hình thức, chủ đề, mối quan hệ giữa các phần…cho tới 

giai điệu, tiết tấu, hòa thanh…để có thể thấy được cấu trúc toàn vẹn của tác 

phẩm và tư duy sáng tạo của người sáng tác.  

1.1.5.2. Hình thức một đoạn  

 Về khái niệm hình thức một đoạn, sách Phân tích tác phẩm của 

GS.TSKH Phạm Lê Hòa định nghĩa “Là cấu trúc nhỏ nhất của một tư duy âm 

nhạc hoàn chỉnh, thống nhất cao về phương diện nội dung và phương tiện 

biểu hiện ngôn ngữ âm nhạc”. [08; tr.32].  

 Trong sách Hình thức, thể loại âm nhạc, PGS.TS Nguyễn Thị Nhung có 

giải thích một cách cụ thể hơn:  

Đoạn nhạc là hình thức âm nhạc nhỏ nhất (hình thức một đoạn đơn), 

trình bày một tư duy âm nhạc hoàn chỉnh; một cơ cấu âm nhạc phát 

triển tương đối hoàn thiện, có mức độ cao của tính thống nhất về 

chủ đề, về các phương pháp diễn tả âm nhạc. Tính thống nhất về chủ 
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đề được thể hiện qua các xử lý âm điệu, tiết tấu và thường kết trọn 

đoạn nhạc ở giọng ban đầu (giọng chính của tác phẩm) hoặc kết trọn 

ở giọng chuyển gần [18; tr.43].  

 Về khái niệm hình thức của một tác phẩm là một đoạn, trong sách của 

tác giả Đào Ngọc Dung có viết: “Hình thức một đoạn là hình thức của một tác 

phẩm âm nhạc gồm một hoặc nhiều ý nhạc (âm hình) đã được phát triển một 

cách trọn vẹn”.[05; tr.117].  

 Mặc dù viết về khái niệm hình thức của tác phẩm là một đoạn nhưng tác 

giả Đào Ngọc Dung đã cho thấy bản chất của khái niệm hình thức đoạn nhạc 

là một hoặc nhiều ý nhạc (âm hình) đã được phát triển một cách trọn vẹn.    

Từ những quan điểm nêu trên, ta có thể rút kết luận: Hình thức một đoạn 

là hình thức âm nhạc nhỏ nhất, trình bày một tư duy âm nhạc hoàn chỉnh, 

tương đối hoàn thiện, có mức độ cao của tính thống nhất về chủ đề và chất 

liệu âm nhạc hay nói cách khác là một hoặc nhiều ý nhạc (âm hình) đã được 

phát triển một cách trọn vẹn. 

 Hình thức một đoạn có thể được sử dụng để xây dựng một tác phẩm 

hoàn chỉnh hoặc là một phần của một tác phẩm lớn hơn hình thức một đoạn 

(hình thức hai đoạn, ba đoạn, biến tấu, rondo…).  

1.1.5.3. Hình thức hai đoạn đơn 

 Theo sách Hình thức, thể loại âm nhạc, PGS. TS Nguyễn Thị Nhung 

“Hình thức hai đoạn đơn bao gồm hai phần, mỗi phần không vượt quá khuôn 

khổ đoạn nhạc” [18; tr.65] 

 Tác giả Đào Ngọc Dung giải thích kỹ hơn về hình thức hai đoạn đơn: 

Hình thức hai đoạn đơn là hình thức của một tác phẩm âm nhạc 

được cấu tạo bằng hai đoạn nhạc: Một đoạn trình bày và một đoạn 

phát triển (trình bày và phát triển âm hình, hòa thanh và kết cấu của 

tác phẩm). Hai đoạn đó liên kết với nhau vừa tương phản lẫn nhau 
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vừa thống nhất với nhau để trở thành tác phẩm hoàn chỉnh.[05, 

tr.143].  

 Tương tự như vậy, trong sách Phân tích tác phẩm âm nhạc của 

GS.TSKH Phạm Lê Hòa cũng nêu khái niệm khá kỹ về hình thức hai đoạn “là 

cấu trúc tác phẩm âm nhạc gồm hai phần/hai đoạn mà trong mỗi phần/đoạn 

thường được viết ở hình thức một đoạn. Phần thứ nhất thường giữ chức năng 

của phần trình bày và được viết theo kiểu một đoạn có nhắc lại. Phần thứ hai 

bao gồm trong nó cả hai chức năng phát triển và tái hiện/hoàn thiện tư duy âm 

nhạc”. [08; tr.41].                             

 Qua các khái niệm nêu trên ta thấy, hình thức hai đoạn đơn là hình thức 

bao gồm hai phần, mỗi phần không vượt quá khuôn khổ đoạn nhạc, trong đó 

phần thứ nhất thường giữ chức năng trình bày, phần thứ hai bao gồm cả hai 

chức năng phát triển và tái hiện. 

Hình thức hai đoạn đơn có thể ký hiệu dưới dạng sơ đồ như sau: 

                                 a                                                        b      

                 Câu 1                  Câu 2                    Câu 1                Câu 2                                                         

Hoặc dưới dạng sau: 

a               b 

Câu 1 + Câu 2 +… Câu 1 + Câu 2 +…  

 

Hình thức hai đoạn đơn có thể được sử dụng để xây dựng một tác phẩm 

hoàn chỉnh hoặc là một phần của một tác phẩm lớn hơn hình thức hai đoạn 

(hình thức ba đoạn đơn, ba đoạn phức, biến tấu…). 

1.1.5.4. Hình thức ba đoạn đơn 

So với hình thức Một đoạn và Hai đoạn đơn, hình thức ba đoạn đơn 

thường có cấu trúc phức tạp hơn.  
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 Theo Giáo trình Phân tích tác phẩm âm nhạc  của GS.TSKH Phạm Lê 

Hòa “Hình thức ba đoạn đơn là dạng cấu trúc của tác phẩm âm nhạc gồm ba 

phần mà cấu trúc mỗi phần không vượt qua hình thức một đoạn” [08; tr.47].      

 Tác giả Đào Ngọc Dung Phân tích tác phẩm âm nhạc, (2003) “Hình 

thức ba đoạn đơn là hình thức của một tác phẩm âm nhạc được cấu tạo bằng 

ba đoạn nhạc: Đoạn đầu là đoạn trình bày, đoạn giữa là đoạn phát triển, đoạn 

cuối là đoạn tái hiện”. [05; tr.163]. 

Tương tự như trên, trong sách Hình thức, thể loại âm nhạc PGS.TS 

Nguyễn Thị Nhung cũng viết:  

Hình thức ba đoạn đơn gồm ba phần, mỗi phần không vượt quá khuôn 

khổ của đoạn nhạc, có chức năng độc lập, riêng biệt khác nhau. 

Đoạn thứ nhất (a) giữ chức năng trình bày; đoạn thứ hai (b) giữ chức 

năng giữa và đoạn thứ ba (a) giữ chức năng phần tái hiện. [18; tr.65].              

  Qua các khái niệm nêu trên ta rút ra kết luận: Hình thức ba đoạn đơn 

gồm ba phần, mỗi phần không vượt quá khuôn khổ của đoạn nhạc, đoạn thứ 

nhất giữ chức năng trình bày; đoạn thứ hai giữ chức năng phát triển và đoạn 

thứ ba giữ chức năng phần tái hiện, tạo sự thống nhất cho tác phẩm.  

Hình thức ba đoạn đơn có thể ký hiệu dưới dạng sơ đồ như sau: 

                 a                                          b                                          a' 

      Câu 1        Câu 2                Câu 1        Câu 2                Câu 1       Câu 2 

Hoặc dưới dạng sau: 

a b a (á) 

Câu 1 + Câu 2 +… Câu 1 + Câu 2 +…   Câu 1 + Câu 2 +… 

 

Hình thức ba đoạn đơn có thể được sử dụng để xây dựng một tác phẩm 

hoàn chỉnh hoặc là một phần của một tác phẩm lớn hơn hình thức ba đoạn 

(hình thức ba đoạn phức, biến tấu, rondo, sonate…). 
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1.1.5.5. Các phương tiện diễn tả chủ yếu 

- Giai điệu: 

 Mỗi một bài hát, đều dựa trên một nét giai điệu cụ thể đó chính là một 

trong những nhân tố để tạo nên tác phẩm âm nhạc. Chính vì vậy, theo sách Lý 

thuyết âm nhạc cơ bản của PGS. TS Trịnh Hoài Thu có nêu: “giai điệu là sự 

nối tiếp các âm thanh một bè, có tổ chức về phương diện điệu thức, tiết nhịp 

và tiết tấu”. [23; tr.153]. 

   Đào Ngọc Dung khái niệm về Giai điệu trong sách Phân tích tác phẩm 

âm nhạc cụ thể “Là sự liên kết các âm theo chiều ngang bằng cao độ, trường 

độ, sắc thái mạnh nhẹ khác nhau nó diễn tả nội dung chủ yếu của âm nhạc 

bằng một bè”. [05; tr.06]. 

 Qua các khái niệm nêu trên tôi đồng ý với tác giả PGS. TS Trịnh Hoài 

Thu về giai điệu: Là sự nối tiếp các âm thanh một bè, có tổ chức về phương 

diện điệu thức, tiết nhịp và tiết tấu. Giai điệu chiếm vị trí quan trọng để tạo 

nên đường nét, hình tượng trong một tác phẩm âm nhạc. Nó chính là một 

trong ba nhân tố cơ bản để tạo nên một tác phẩm âm nhạc gồm: “Giai điệu, 

tiết tấu và hòa thanh”.  

- Tiết tấu: 

Theo sách Lý thuyết âm nhạc cơ bản của PGS. TS Phạm Tú Hương  

khái niệm: Tiết tấu “Là sự nối tiếp có tổ chức các trường độ giống nhau và 

khác nhau của âm thanh. Khi liên kết trường độ của âm thanh tạo ra các âm 

hình tiết tấu, từ các âm hình này sẽ hình thành nên đường nét chung của tác 

phẩm âm  nhạc”.[10; Tr.26 ].  

 PGS. TS Nguyễn Thị Nhung giải thích về Tiết tấu trong sách Hình 

thức, thể loại âm nhạc  “Theo nghĩa hẹp là sự liên tục có tổ chức độ dài ngắn 

của âm thanh. theo nghĩa rộng, tiết tấu là mối tương quan về thời gian giữa 

các phần, các chương trong một tác phẩm”. [18; tr.25]. 
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  Từ các khái niệm trên tôi đồng quan điểm với PGS. TS Phạm Tú Hương 

Tiết tấu “Là sự nối tiếp có tổ chức các trường độ giống nhau và khác nhau của 

âm thanh. Khi liên kết trường độ của âm thanh tạo ra các âm hình tiết tấu, từ 

các âm hình này sẽ hình thành nên đường nét chung của tác phẩm âm  nhạc”.  

- Hòa thanh 

Một số những định nghĩa của các nhà nghiên cứu âm nhạc về Hòa 

thanh/ Hòa âm như sau:  

Trong sách Phân tích tác phẩm âm nhạc, Đào Ngọc Dung (2003) định 

nghĩa Hòa thanh: 

Là sự hài hòa về âm thanh, hài hòa giữa các âm theo chiều ngang (là 

giai điệu), và chiều dọc (là các hợp âm), hài hòa giữa các kết cấu âm 

nhạc (giữa các tiết nhạc, câu nhạc, đoạn  nhạc... với nhau) và hài 

hòa trong toàn bộ tác phẩm”.[05; tr.35]. 

Theo PGS. TS Nguyễn Thị Nhung viết trong cuốn Hình thức, thể 

loại âm nhạc, tác giả khái niệm Hòa âm là một trong những phương 

pháp diễn tả cơ bản của tác phẩm âm nhạc nó được dựa trên ba khía 

cạnh quan trọng đó là: “1. Bổ sung và làm rõ cho giai điệu; 2. Tạo 

màu sắc cho giai điệu; 3. Công năng”. [18; tr.23]. 

Trong cuốn Giáo trình Phân tích tác phẩm âm nhạc, GS. TSKH. 

Phạm Lê Hòa khái niệm: “Hòa thanh là khoa học về sự hòa hợp/ nối tiếp 

giữa các âm/ chồng âm (về phương diện chiều dọc) trong một tác phẩm 

âm nhạc”. [08, tr.21]. 

  Từ những định nghĩa nêu trên, tôi đồng nhất với định nghĩa Hòa thanh 

của Đào Ngọc Dung “Là sự hài hòa về âm thanh, hài hòa giữa các âm theo 

chiều ngang (là giai điệu), và chiều dọc (là các hợp âm), hài hòa giữa các kết 

cấu âm nhạc (giữa các tiết nhạc, câu nhạc, đoạn  nhạc... với nhau) và hài hòa 

trong toàn bộ tác phẩm”. 
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1.2. Khái quát về ca khúc trong nội dung chương trình phân môn Hát 

bậc THCS 

Trong mục này, luận văn khảo sát nội dung chương trình chính khóa 

phân môn Hát bậc THCS để có cái nhìn tổng thể về các bài hát được phân bố 

trong chương trình cũng như thấy được nội dung và yêu cầu cần thiết đối với 

giáo viên dạy học THCS cũng như SV sư phạm âm nhạc khi học tập trong 

nhà trường để có các kỹ năng cũng như kiến thức về phân tích tác phẩm.    

1.2.1. Bảng thống kê ca khúc trong chương trình phân môn Hát   

Bảng kê số 1: Tổng số các bài hát THCS trong chương trình chính khóa 

 

 

Khối/ Lớp 

Tổng số bài Ca khúc 

Thiếu nhi 

Dân ca 

Việt Nam 

Bài hát 

Nước ngoài 

Khối/Lớp 6 8 bài 3 bài  2 bài  1 bài 

Khối/Lớp 7 8 bài 5 bài 2 bài 1 bài 

Khối/Lớp 8 8 bài 5 bài 2 bài 1 bài 

Khối/Lớp 9 4 bài 2 bài 1 bài 1 bài 

       

Bảng kê số 2: Tổng số các bài hát THCS trong chương trình phụ lục 

 

Khối/ Lớp

  

Tổng số bài Ca khúc 

Thiếu nhi 

Dân ca 

Việt Nam 

Bài hát 

Nước ngoài 

Khối/Lớp 6 4 bài 5 bài 2 bài Không có 

Khối/Lớp 7 6 bài  5 bài  1 bài Không có 

Khối/Lớp 8 6 bài 5 bài 1 bài Không có 

Khối/Lớp 9 4 bài 4 bài Không có Không có 

 

Nội dung chương trình đầy đủ xem phụ lục 1 và 2 (trang 91 - 92) 
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Qua nội dung chương trình ta thấy: Tổng số có 28 bài hát trong nội 

dung chính khóa và 21 bài ở phụ lục để giáo viên có thể sử dụng bổ sung, 

thay thế phù hợp với địa phương hoặc năng lực của học sinh. Trong đó: 

Lớp 6: Phần chính khóa có 08 bài bao gồm: 04 bài thiếu nhi, 02 bài dân 

ca và 02 bài nước ngoài. Bốn bài hát thiếu nhi là: Tiếng chuông và ngọn cờ 

(Phạm Tuyên), Niềm vui của em (Nguyễn Huy Hùng), Ngày đầu tiên đi học 

(Nguyễn Ngọc Thiện), Tia nắng hạt mưa (Khánh Vinh). Hai bài dân ca là: 

Vui bước tới trường (Dân ca Nam Bộ) và Đi cấy (Dân ca Thanh Hóa). Hai bài 

nước ngoài là: Hành khúc tới trường (Nhạc Pháp) và Hô - la - hê, Hô - la - hô 

(Nhạc Đức). 

Phần phụ lục có 04 bài gồm: 02 ca khúc thiếu nhi là Ngày vui mới 

(Phan Huỳnh Điểu) và Lá thuyền ước mơ (Thảo Linh); 02 bài dân ca là 

Mưa rơi (dân ca Xá - Tây Bắc) và Chim bay (dân ca Trung Bộ, lời mới 

của Hoàng Long). 

Lớp 7: Phần chính khóa có 08 bài gồm: 05 bài hát thiếu nhi, 02 bài dân 

ca và 01 bài hát nước ngoài. Năm bài hát thiếu nhi là: Mái trường mến yêu 

(Lê Quốc Thắng), Chúng em cần hòa bình (Đỗ Nhuận), Khúc hát chim sơn ca 

(Đỗ Hoài An), Khúc ca bốn mùa (Nguyễn Hải) và Tiếng ve gọi hè (Trịnh 

Công Sơn). Hai bài dân ca là Lý cây đa (Quan họ Bắc Ninh) và Đi cắt lúa 

(Dân ca Tây Nguyên). Bài hát nước ngoài là Cachiusa (do nhạc sĩ Nga 

Matvei Isakovich Blanter viết nhạc, lời của Mikhail Vasilyevich Isakovsky). 

Phần phụ lục có 06 bài gồm: 05 bài hát thiếu nhi là Mùa xuân tình bạn 

(Cao Minh Khanh), Mùa hè chao nghiêng (Hàn Ngọc Bích), Cơn mưa (Nhạc: 

Lê Minh Châu, thơ: Phan Liên Giang), Đi học  (Bùi Đình Thảo), Ca ngợi Tổ 

quốc (Hoàng Vân) và một bài dân ca là Cách cú (chèo cổ). 

Lớp 8: Phần chính khóa có 08 bài hát gồm: 05 bài hát thiếu nhi, 02 bài 

dân ca và 01 bài hát nước ngoài. Năm bài hát thiếu nhi là: Mùa thu ngày khai 

trường (Vũ Trọng Tường), Tuổi hồng (Trương Quang Lục), Nổi trống lên các 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Matvei_Isaakovich_Blanter
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Vasilyevich_Isakovsky
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bạn ơi (Phạm Tuyên), Ngôi nhà chung của chúng em (Hình Phước Liên) và 

Tuổi đời mênh mông (Trịnh Công Sơn). Hai bài hát dân ca là: Lý dĩa bánh bò 

(Dân ca Nam Bộ) và Hò ba lý (Dân ca Quảng Ngãi). Bài hát nước ngoài là 

Khát vọng mùa xuân (W.A. Mozart, dịch lời Việt: Tô Hải). 

Phần phụ lục có 06 bài gồm: 05 bài hát thiếu nhi và 01 bài nhạc chèo. 

Năm bài hát thiếu nhi là Một thời để nhớ (Nguyễn Văn Hiên), Mùa hạ và 

những chùm hoa nắng (Nguyễn Thanh Tùng), Ước mơ xanh  (Thi Mai), Em 

đi trong tươi xanh  (Vũ Thanh) và Chiều thu nhớ trường (Cao Minh Khanh) 

Bài chèo là Khi vui xuân sang (lời mới theo điệu Tứ Quí). 

Lớp 9: Do chỉ học trong kỳ I nên phần chính thức chỉ có 04 bài hát gồm 

02 ca khúc thiếu nhi, 01 bài dân ca và 01 bài hát nước ngoài. Hai bài hát thiếu 

nhi là: Bóng dáng một ngôi trường (Hoàng Lân) và Nối vòng tay lớn (Trịnh 

Công Sơn). Bài dân ca là Lý kéo chài (Dân ca Nam Bộ) và một bài hát nước 

ngoài là Nụ cười (Nhạc Nga do Vladimir Yakovlevich Shainsky viết nhạc, lời 

của  Mikhail Slavtakovich Plyatskovsky). 

Phần phụ lục có 05 bài hát thiếu nhi là Ơi cuộc sống mến thương 

(Nguyễn ngọc Thiện), Tháng ba học trò  (Hàn Ngọc Bích), Tuổi trẻ niềm tin 

và ước mơ (An Chung), Ước mơ hồng (Phạm Trọng Cầu) và Cánh diều đỏ 

thắm (Duy Quang). 

1.2.2. Một số nhận xét về ca khúc chương trình phân môn học Hát   

Bộ môn Âm nhạc bậc THCS có 3 phân môn: Học Hát, Nhạc Lý - TĐN 

và Âm nhạc thường thức, trong đó phân môn “học Hát là trọng tâm, Nhạc lý 

và TĐN để nâng cao, coi trọng nghe nhạc và dạy những kiến thức âm nhạc sơ 

giản, tất cả nhằm xây dựng và phát triển năng lực cảm thụ âm nhạc để hình 

thành một học vấn âm nhạc phổ thông” [13, tr. 24].  

Học hát là trọng tâm trong nội dung chương trình và được học với thời 

lượng nhiều nhất. Một bài hát các em được học trong ba tiết (học hát và ôn 

tập) cùng kết hợp với các phân môn khác.  

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Vladimir_Yakovlevich_Shainsky&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikhail_Slavtakovich_Plyatskovsky&action=edit&redlink=1
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Có thể thấy, chương trình phân môn Hát bậc THCS như đã nêu trong 

mục 1.3.1. khá hợp lý. Trước tiên là sự đa dạng: có ca khúc thiếu nhi, dân ca, 

bài hát nước ngoài; nội dung, chủ đề phong phú. Sau đó là chất lượng nghệ 

thuật khá cao, có sự phù hợp với độ tuổi của học sinh. 

Về ca khúc, đa số là sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng như Trịnh Công 

Sơn, Phạm Tuyên, Hàn Ngọc Bích, Nguyễn Ngọc Thiện, Vũ Trọng Tường, 

Cao Minh Khanh…; nhiều bài có chất lượng nghệ thuật cao, được nhiều học 

sinh yêu thích như Tuổi đời mênh mông (Trịnh Công Sơn), Nổi trống lên các 

bạn ơi (Phạm Tuyên), Khúc hát chim sơn ca (Đỗ Hoài An), Khúc ca bốn mùa 

(Nguyễn Hải), Mùa thu ngày khai trường (Vũ Trọng Tường), Chiều thu nhớ 

trường (Cao Minh Khanh)…  

Về dân ca, các bài cũng được lựa chọn khá phù hợp, đảm bảo tính nghệ 

thuật cũng như tính giáo dục. Tuy chỉ có 07 bài trong chương trình chính thức 

và 04 bài trong phần bổ sung nhưng cũng có đa dạng các vùng dân ca: Bắc 

Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên… Dân ca miền núi phía Bắc không có 

trong dạy chính thức nhưng có ở phần phụ lục để giáo viên có thể bổ sung, 

thay thế hoặc dùng trong ngoại khóa.  

Các bài hát nước ngoài có của Pháp, Đức và Nga, là những bài nổi tiếng và 

có chất lượng nghệ thuật như Hô la hê - Hô la hô, Nụ cười, Cachiusa… 

Nội dung đề tài nhìn chung là đa dạng và phong phú, đề cập tới thiên 

nhiên, cảnh đẹp quê hương đất nước, mái trường, thầy cô, tình bạn, tình yêu 

hòa bình... phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của học sinh THCS. Về hình 

thức và cấu trúc không phức tạp, giai điệu hấp dẫn, dễ hát, dễ thuộc, tầm cữ 

giọng phù hợp với học sinh THCS.  

Tuy nhiên, chương trình còn một số bất cập như: Thiếu một số sáng tác 

mới đặc sắc, mang hơi thở thời đại; có bài dân ca đặt lời mới chưa phù hợp 

lắm với bản chất của làn điệu như Vui bước trên đường xa lớp 6 theo điệu Lý 

con sáo Gò Công  - Dân ca Nam Bộ, lời mới Hoàng Lân, chưa phù hợp ở chỗ 
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Lý con sáo Gò Công - Dân ca Nam Bộ có giai điệu khá chậm, buồn còn Vui 

bước trên đường xa do lược bớt các yếu tố luyến láy và hát ở nhịp độ nhanh 

nên có tính hành khúc, tính chất vui khỏe. Ngoài ra, 21 bài hát ở phần phụ lục 

để bổ sung, thay thế cũng có một số bài chưa được hay và hấp dẫn nên ít giáo 

viên lựa chọn nhất là trong biểu diễn ngoại khóa rất cần những bài có chất 

lượng nghệ thuật và cả về mặt kỹ thuật hát. Về đề tài còn thiếu một số bài hát 

về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh hoặc đề tài về gia đình gần như 

không được đề cập đến. 

1.3. Thực trạng phân tích ca khúc THCS trong môn Hình thức và Thể 

loại của sinh viên CĐSP Âm nhạc Trường Cao đẳng VHNT Thái Bình 

1.3.1. Khái quát về Trường Cao đẳng VHNT Thái Bình 

  Trường Cao đẳng VHNT Thái Bình trước đây là trường Trung cấp 

VHNT Thái Bình, là trường có bề dày trên 40 năm xây dựng và phát triển, 

trong đó có hơn 10 năm lên Cao đẳng. Đội ngũ giảng viên, giáo viên và công 

nhân viên trong nhà trường khoảng 59 người. Nhà trường có nhiều năm kinh 

nghiệm trong giáo dục và đào tạo, được thưởng nhiều huân chương lao động 

hạng nhì, hạng ba và bằng khen của thủ tướng chính phủ. Đội ngũ giáo viên 

có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cao trong đó một Tiến sĩ và Thạc sĩ đã 

tốt nghiệp và đang đi học chiếm 56%.  

 Chức năng và nhiệm vụ chính của nhà trường là đào tạo nhiều mã 

ngành khác nhau như: Quản lý văn hóa, Thư viện, Sân khấu, Mĩ thuật, đào tạo 

Diễn viên, Nhạc công trong đó có: Hát, Múa, Chèo, Nhạc cụ Dân tộc, Organ 

và Piano... có trình độ từ Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng và liên thông lên Đại 

học. Ngoài đào tạo các khóa từ Sơ cấp đến Cao đẳng chính qui ra nhà trường 

còn có liên kết với các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng như: Vĩnh Phúc, Hưng 

Yên, Hải Dương, Lạng Sơn... Vào những kỳ hội diễn của giáo viên hay thi 
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các giải sinh viên trong toàn quốc, nhà trường giành được nhiều giải xuất sắc. 

HS và SV sau khi tốt nghiệp đa số có việc làm.  

Đặc biệt trong đó Khoa sư phạm đã có nhiều thành tích và là một trong 

những khoa đào tạo học sinh và sinh viên Âm nhạc và Mỹ thuật có uy tín và 

chất lượng cho giáo viên Tiểu học và THCS của tỉnh nhà. Bên cạnh đó cùng góp 

phần kết hợp với các khoa khác như: Khoa Quản lý văn hóa, Thư viên, Sân 

khấu, Mĩ thuật... trong giảng dạy và đào tạo học sinh, sinh viên của nhà trường.  

Trường Cao đẳng VHNT Thái Bình là một trong những trường Cao 

đẳng và Đại học của tỉnh đứng đầu về nòng cốt văn hóa, văn nghệ trong các 

chương trình biểu diễn nghệ thuật các trường chuyên nghiệp trong tỉnh. Ngoài 

ra, học sinh, SV và giáo viên  của trường còn tham gia dàn dựng, biểu diễn và 

tổ chức nhiều chương trình cho các khối cơ quan trong tỉnh. Đặc biệt những 

năm gần đây nhà trường còn tham gia với Đài Truyền hình Thái Bình làm 

chương trình dạy múa hát Chèo nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống quí 

báu vốn có của quê hương Thái Bình, góp phần không nhỏ vào thành tích bảo 

tồn và gìn giữ di sản văn hóa truyền thống của tỉnh Thái Bình 

1.3.2. Khả năng phân tích ca khúc của sinh viên CĐSP Âm nhạc Trường 

Cao đẳng VHNT Thái Bình 

Hàng năm, Trường Cao đẳng VHNT Thái Bình tuyển sinh cho nhiều 

ngành và nhiều hệ, trong đó có hệ CĐSP Âm nhạc. Đối tượng tuyển sinh chủ 

yếu là các thí sinh người Thái Bình, tốt nghiệp phổ thông. Tuy vậy, Trường 

Cao đẳng VHNT Thái Bình được Bộ Giáo dục và Bộ Văn hóa, Thể  thao và 

Du lịch cho phép tuyển cả các đối tượng ngoài tỉnh Thái Bình. Vì thế, có 

nhiều thí sinh từ các tỉnh khác đến cũng được dự tuyển.  

Sinh viên vào học ngành CĐSP Âm nhạc được xét tuyển môn Văn theo 

yêu cầu của Bộ giáo dục và dự thi 2 môn Năng khiếu Âm nhạc là Hát và 

Thẩm âm - Tiết tấu. Điểm môn Năng khiếu âm nhạc được tính hệ số 2. Tuy 
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tuyển cả thí sinh trong tỉnh lẫn cả ngoài tỉnh nhưng do gần đây, số lượng đăng 

ký thi tuyển ít nên chất lượng đầu vào của sinh viên CĐSP Âm nhạc Trường 

Cao đẳng VHNT Thái Bình còn nhiều hạn chế về năng khiếu. Đặc biệt, những 

năm gần đây do đầu ra khó xin việc, sự lựa chọn của các em vào khoa sư 

phạm so với các khoa khác thấp hẳn. Không đủ chỉ tiêu của Bộ giáo dục cho 

phép, do đó việc giảng dạy của giảng viên gặp khó khăn. Trong đó có nhiều 

SV đã đi nghĩa vụ bộ đội về và có một số em là dân tộc thiểu số như: Mường, 

Thái, Mèo, Dao, H’mông... phần nào cũng ảnh hưởng đến việc dạy và học của 

nhà trường.  

Tuy nhiên, không phải tất cả các SV đều yếu về năng khiếu, vẫn có một 

số ít SV có năng khiếu tốt, yêu thích nghề sư phạm, nhưng do sự chênh lệch, 

không đồng đều dẫn đến những bất cập, ảnh hưởng đến tổ chức dạy học của 

giảng viên. Chính vì thế, trong quá trình dạy học các bộ môn chuyên ngành, 

giảng viên luôn phải vận dụng, kết hợp bài giảng với các phương pháp dạy 

học sao cho phù hợp với từng đối tượng và trình độ học tập của SV, để đáp 

ứng được mục tiêu và nội dung chương trình môn học. 

Môn học Hình thức và Thể loại âm nhạc là môn có cả nội dung lý 

thuyết và thực hành, đòi hỏi SV không chỉ có năng lực tư duy logic mà còn 

phải có khả năng nghe, phân tích và thực hành ứng dụng vào bài học. Trong 

đó khả năng phân tích bài hát của SV liên quan tới nhiều vấn đề về kiến thức 

Âm nhạc và là tổng hòa của các bộ môn chuyên ngành khác như: Lý thuyết 

âm nhạc cơ bản, Hòa âm, Xướng âm… Môn Hình thức và Thể loại âm nhạc 

là môn học khó đối với các em, vừa phải nhớ các kiến thức lý thuyết, vừa phải 

biết áp dụng lý thuyết vào thực hành, trong khi đó phân tích tác phẩm âm 

nhạc có những kiến thức rất rộng, phong phú, chuyên sâu không phải lúc nào 

cũng theo khuôn mẫu, đòi hỏi năng lực tổng thể về nhiều mặt và cả mặt cảm 

nhận âm nhạc. 
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Sinh viên thường gặp khó khăn hơn với những bài hát có từ ba dấu hóa 

trở lên hay những bài có chuyển điệu và cả những bài mang âm hưởng dân ca. 

Việc xướng âm, đệm đàn và (hát) bài hát để làm quen với giai điệu và lời ca 

trước khí phân tích là rất quan trọng và cần thiết gần như là bắt buộc đối với 

SV trước khi phân tích bài hát, nhưng năng lực về đàn và xướng âm của sinh 

viên không đồng đều, có sự chênh lệch đó cũng là một trở ngại lớn trong dạy 

học môn Hình thức và Thể loại âm nhạc.  

Nhìn chung, sinh viên CĐSP Âm nhạc của Trường Cao đẳng VHNT 

Thái Bình có thể học được môn Hình thức và Thể loại âm nhạc vì nội dung 

môn học cũng chỉ ở mức đáp ứng ra dạy học ở phổ thông. Với thể loại ca 

khúc đối với học phân tích ca khúc, sinh viên dễ tiếp thu hơn học phân tích 

các tác phẩm khí nhạc vì ca khúc có hình thức đơn giản hơn, có lời ca nên dễ 

hiểu hơn.. Còn với các thể loại khí nhạc thì nội dung chương trình cũng chỉ đề 

cập đến những hình thức và tác phẩm đơn giản, có cấu trúc rõ ràng.  

1.3.3. Nội dung chương trình môn Hình thức và Thể loại âm nhạc 

Mục tiêu của bộ môn Hình thức và Thể loại âm nhạc là một trong 

những học phần về chuyên môn của ngành đào tạo Âm nhạc trong đó có hệ 

CĐSP Âm nhạc. Nội dung chương trình nhằm trang bị cho SV những kiến 

thức, kỹ năng về lý thuyết và thực hành cơ bản, giúp cho SV có thể phân tích 

tốt các ca khúc. Riêng sinh viên CĐSP chủ yếu là đi sâu vào phân tích các ca 

khúc bậc THCS để SV ra trường có thể dạy tốt môn Âm nhạc và bổ trợ cho 

việc dạy hát, đệm đàn phù hợp với hình thức và thể loại của từng bài.  

Chương trình môn Hình thức và thể loại âm nhạc của hệ CĐSP Âm 

nhạc Trường Cao đẳng VHNT Thái Bình gồm có 4 tín chỉ (60 tiết), gồm 2 

phần với 10 chương.  

Phần I: Gồm 5 chương. Chương I: Khái niệm chung; Chương II: 

Phương pháp diễn tả cơ bản, chức năng từng phần của hình thức, sự phân chia 
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trong hình thức; Chương III: Hình thức một đoạn đơn; Chương IV: Hình thức 

hai đoạn đơn; Chương V: Hình thức ba đoạn đơn. 

Phần II: Gồm 5 chương. Chương VI: Hình thức ba đoạn phức; Chương 

VII: Sơ lược về vài hình thức âm nhạc khác; Chương VIII: Giới thiệu vài thể 

loại Thanh nhạc; Chương IX: Giới thiệu vài thể loại của khí nhạc; Chương X: 

Phân tích Hình thức, Thể loại các ca khúc trong sách giáo khoa THCS. 

Nội dung chương trình đã nêu ở trên là cơ bản và phù hợp với đối 

tượng SV Cao đẳng Âm nhạc nhưng không phải là cố định. Trước nhu cầu 

thực tiễn dạy học Âm nhạc ở các trường phổ thông và xã hội, giảng viên luôn 

chú trọng dành nhiều thời gian hơn cho nội dung chương trình phân tích ca 

khúc THCS trong đó lượng kiến thức nằm ở học phần I là cơ bản, gồm các 

hình thức (một đoạn, hai đoạn, ba đoạn) và chương 10 (đi sâu vào phân tích 

hình thức, thể loại các ca khúc trong sách giáo khoa THCS). 

Tuy nhiên, hàng năm Trường Cao đẳng VHNT Thái Bình vẫn rà soát 

lại nội dung chương trình để chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với điều kiện 

thực tế.  

 1.3.4. Vai trò của phân tích ca khúc THCS trong môn Hình thức và Thể 

loại âm nhạc    

Phân tích tác phẩm âm nhạc là công việc hết sức quan trọng đối với 

người nghiên cứu, phê bình hay biểu diễn âm nhạc, nó thể hiện năng lực, tri 

thức của người làm Âm nhạc, ở đó không chỉ là hiểu biết về hình thức, cấu 

trúc của tác phẩm mà phải hiểu biết nhiều kiến thức khác như kiến thức về 

hòa thanh với các thủ pháp phát triển hòa thanh…, về phát triển xây dựng giai 

điệu, tiết tấu của tác phẩm…      

Đối với người giảng viên thì vai trò của phân tích các ca khúc THCS 

trong môn Hình thức và Thể loại âm nhạc được chú trọng hơn đối với SV hệ  

CĐSP Âm nhạc. Do đó, việc nghiên cứu, soạn riêng một giáo trình phù hợp 
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với đối tượng của nhà trường được dành cho sinh viên CĐSP Âm nhạc đối 

với môn Hình thức và Thể loại âm nhạc sẽ thuận lợi cho SV trong quá trình 

học tập, biết vận dụng các kiến thức học được để có thể thực hành phân tích 

các bài hát của phân môn học Hát trong chương trình bậc THCS cũng như khi 

ra trường có thể dạy tốt môn Âm nhạc.   

Khi phân tích bài hát dành cho các em học sinh bậc THCS không đặt 

nặng phần phân tích bài hát, mà chỉ nhằm mục đích giúp các em hiểu thêm 

phần nào về tác phẩm cũng như thông điệp của bài hát mà tác giả muốn gửi 

tới các em thông qua việc tìm hiểu tác giả, tác phẩm và phân tích cấu trúc, 

ngôn ngữ biểu hiện, đặc điểm âm nhạc trong ca khúc giúp cho bài dạy của 

giáo viên sâu sắc hơn, học sinh cảm nhận được cái hay, cái đẹp của bài hát. 

Phân tích ca khúc trong chương trình dạy học THCS có thể không đòi hỏi quá 

sâu, quá kỹ như người nghiên cứu lý luận âm nhạc nhưng giáo viên THCS 

cần phải nắm được những yếu tố cơ bản nhất như cấu trúc, điệu thức, tính 

chất giai điệu, chất liệu dân ca... 

Với giáo viên Âm nhạc ở nhà trường phổ thông, ngoài việc dạy hát còn 

phải làm nhiệm vụ dàn dựng chương trình âm nhạc tổng hợp. Kiến thức phân 

tích tác phẩm chuẩn xác sẽ giúp người giáo viên dàn dựng đúng và tốt cho 

từng tiết mục cũng như tổng thể chương trình.  

Hơn nữa, việc phân tích ca khúc cũng hết sức cần thiết đối với em học 

sinh bậc THCS. Kiến thức phân tích tác phẩm trong phân môn học Hát không 

chỉ giúp các em hát đúng, hát hay mà còn phải hát truyền cảm. Việc tìm hiểu 

xuất xứ, tác giả, sự ra đời của tác phẩm, cũng như nội dung của bài hát giúp 

HS hiểu bài hát hơn, khi hát sẽ biểu cảm sẽ sâu sắc hơn. Nếu GV phân tích ca 

khúc không chuẩn xác thì dễ dẫn đến học sinh cảm nhận không đúng về bài 

hát, nhất là những bài hát mang âm hưởng dân ca. Chẳng hạn, khi dạy hát bài 

Nổi trống lên các bạn ơi (Phạm Tuyên) có âm hưởng điệu múa lân (múa sư 
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tử) nếu giáo viên giới thiệu được cho học sinh biết đặc trưng và sự hấp dẫn 

của múa lân trong đêm rằm trung thu như thế nào thì học sinh sẽ thấy thích 

thú hơn, hào hứng hơn, thể hiện tốt hơn. Ngược lại, giáo viên không biết âm 

hưởng của bài là múa lân sẽ làm mất đi vẻ đẹp đích thực của bài hát. Ngoài ra, 

khi dàn dựng để biểu diễn có thể cho học sinh mặc trang phục như ngày hội 

múa lân thì sẽ đặc sắc còn nếu không sẽ giảm giá trị của tiết mục. Thực tế, 

khá nhiều giáo viên THCS không nhận ra âm hưởng múa lân sư tử trong bài 

Nổi trống lên các bạn ơi. 

Nhìn chung, năng lực phân tích tác phẩm âm nhạc là một năng lực quan 

trọng cần thiết phải có, phải được trau dồi từ khi còn học sư phạm âm nhạc và 

cho đến cả sau này là giáo viên dạy học Âm nhạc ở phổ thông. 

Cụ thể với SV CĐSP Âm nhạc vai trò của phân tích các bài hát THCS 

trong môn Hình thức và Thể loại âm nhạc sẽ giúp cho SV thể hiện (hát) các  

bài hát đó phù hợp với nội dung và tính chất, đồng thời có tác dụng trong việc 

lựa chọn cách đệm đàn cho các bài hát được thuận lợi. 

1.3.5. Thực trạng dạy học môn Hình thức và Thể loại âm nhạc 

Phân tích ca khúc là công việc bắt buộc của môn Hình thức và Thể loại 

âm nhạc Trong đó, thời lượng của chương trình qui định giảng dạy 60 tiết (4 

tín chỉ) gồm 10 chương. Với số tiết giảng dạy của giảng viên trên lớp ít, việc 

phân tích chỉ dành cho một số bài mẫu điển hình ở những dạng cơ bản của 

chương trình còn SV phải tự học, tự nghiên cứu, điều đó phần nào ảnh hưởng 

đến việc dạy và học môn Hình thức và Thể loại âm nhạc. 

Sinh viên Trường Cao đẳng VHNT Thái Bình, được học tập môn Hình 

thức và Thể loại âm nhạc ở năm thứ ba, sau khi đã học xong một số bộ môn 

liên quan đến phân tích như: Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Xướng âm, Hòa 

thanh... Với giáo trình được nghiên cứu phù hợp với đối tượng SV của nhà 

trường cũng như trang thiết bị đầy đủ gồm máy chiếu, loa đài, băng đĩa... Đặc 
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biệt nếu sinh viên nào có nhu cầu tham khảo và xin thêm tư liệu, giáo trình 

cần học để về nghiên cứu, thư viện nhà trường đều tạo điều kiện photo đáp 

ứng đầy đủ cho việc học của các em mà không mất một chi phí nào, đó cũng 

là một điểm mạnh của nhà trường nhằm động viên, nâng cao chất lượng dạy 

và học của nhà trường.  

1.3.5.1. Tình hình dạy của giảng viên     

Trong giáo dục và đào tạo sinh viên, giáo trình và tài liệu dạy học là 

yếu tố đầu tiên quan trọng và không thể thiếu đối với mỗi giảng viên khi 

giảng dạy. Do đó, việc lựa chọn sách giáo khoa nào phụ thuộc vào giáo viên 

được phân công giảng dạy môn đó. Trước đây để dạy phân tích tác phẩm Âm 

nhạc, giảng viên thường lựa chọn sách Phân tích tác phẩm, Hình thức âm 

nhạc hay Hình thức và thể loại âm nhạc… Những năm gần đây riêng đối với 

hệ CĐSP Âm nhạc ở Trường Cao đẳng VHNT Thái Bình thì môn học  phân 

tích được lựa chọn sách Hình thức và thể loại âm nhạc của PGS. TS. Nguyễn 

Thị Nhung, (2007) do Nxb Đại học Sư phạm ấn hành.  

Đối với môn Hình thức và Thể loại âm nhạc là một môn lý thuyết và 

thực hành, đòi hỏi người giáo viên phải có các kiến thức Âm nhạc tổng thể 

cũng như kinh nghiệm để giảng dạy. Tuy nhiên, việc dạy cho SV biết các kĩ 

năng nhận biết và phân tích các bài hát theo các bước là yếu tố chính như: 

Giọng điệu, hình thức, thể loại, giai điệu, tiết tấu cũng như tác giả, tác phẩm... 

sẽ được tiến hành theo bố cục chương trình sách giáo khoa cũng như phân bố 

chương trình đào tạo theo Tín chỉ của Bộ Giáo dục.  

Trong quá trình giảng dạy môn Hình thức và Thể loại âm nhạc, SV sẽ 

được học và xem một số bài mẫu điển hình trình chiếu Powerpoint trên lớp 

cũng như nghe trực tiếp tác phẩm bằng băng đĩa. Giảng viên cho SV đọc 

xướng âm và hát ca khúc trước khi phân tích tạo cho tác phẩm được vang lên, 
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cũng như giúp cho SV làm quen với giai điệu và lời ca để tạo không khí sôi 

nổi hứng thú trong học tập.  

 Phần thực hành phân tích các ca khúc trên lớp là một trong những phần 

quan trọng để đánh giá sự tiếp thu kiến thức bài giảng. Dưới vai trò thiết kế, 

tổ chức, hướng dẫn, giảng viên sẽ phân nhóm, giao bài theo từng đối tượng 

nhận thức của SV và sau một thời gian qui định mỗi nhóm có thể đại diện một 

người lên trình bày ý tưởng cũng như cách phân tích bài của nhóm mình và có 

sự nhận xét, đánh giá, cho điểm của các thành viên và giảng viên trong lớp. 

Ngoài ra giáo viên còn cho SV tham khảo các sách giáo khoa phân tích 

khác cũng như những giáo trình tài liệu riêng của giảng viên để giảng dạy sao 

cho phù hợp với đối tượng, đặc thù của SV và của nhà trường mình giảng 

dạy. Trong đó có phần tự nghiên cứu, tự học, tự phân tích, giảng viên giao bài 

về nhà phù hợp với  từng đối tượng SV để  các em có thể phân tích phù hợp 

với khả năng học của mình dưới sự điều kiển của giảng viên.  

Tuy nhiên, chỉ có 60 tiết (4 tín chỉ) với 10 chương cho một môn Hình 

thức, thể loại âm nhạc để đáp ứng được những nội dung trên là rất khó khăn, 

thường dễ bị giải quyết không sâu, một số kiến thức sẽ bị lướt qua. Vì vậy, 

giảng viên có giáo trình chủ động trong giảng dạy các phần cơ bản trọng tâm 

của môn học cũng như luôn chú trọng phân tích kĩ các bài hát THCS liên 

quan đến đi thực nghiệm của SV được gắn kết với nhau một cách chặt chẽ.  

Đặc biệt, khi phân tích ca khúc THCS, sinh viên CĐSP Âm nhạc không 

có nhiều thời gian được thực hành trước sự giám sát của giảng viên trên lớp 

trong đó đối tượng SV có ý thức tự học cao không nhiều và nhận thức không 

đồng đều. Nhất là những năm gần đây do qui định của bộ giáo dục đưa ra các 

môn học dạy theo Tín chỉ, số tiết trên lớp bị cắt giảm ít đi, việc SV tự học tự 

nghiên cứu ở nhà tăng lên, đây cũng là một bất cập trong việc giảng dạy môn 
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Hình thức, thể loại âm nhạc. Song, để có thể giúp SV học tốt giảng viên phải 

chú trọng đến 5 chương đầu của phần I, là những kiến thức cơ bản về các hình 

thức âm nhạc và chương X của phần II liên quan đến các bài hát THCS, để 

SV đi thực tế sư phạm và sau này ra trường dạy học Âm nhạc ở phổ thông.  

1.3.5.2. Thực trạng học của sinh viên   

Trong quá trình dạy học môn Hình thức, thể loại âm nhạc tôi nhận 

thấy, đại đa số SV đều chăm chỉ, có ý thức học tập và có tính cầu thị, song 

đây là một môn học khó lại học ở năm thứ ba nên kiến thức trong những năm 

đầu có thể bị lãng quên, điều đó cũng phần nào ảnh hưởng đến việc dạy học. 

Tuy nhiên, khi học phân tích các bài hát trong môn Hình thức và thể 

loại âm nhạc nếu SV còn yếu ở một trong các bộ môn như: Lý thuyết âm 

nhạc cơ bản, Xướng âm, Hòa thanh... thì việc vận dụng vào phân tích ca khúc 

sẽ không tốt, năng lực phân tích ca khúc sẽ yếu, dẫn đến việc phân tích bài 

không có chất lượng. Nhiều khi xác định giọng điệu còn sai, lúng túng và sơ 

sài, không nắm được hình thức, thể loại, đặc điểm của giai điệu, hòa thanh, tiết 

tấu...đôi khi còn bỏ qua các bước cần có. Từ những yếu tố trên sẽ dẫn đến năng 

lực dạy bài hát trong phân môn học Hát bậc THCS của sinh viên gặp nhiều khó 

khăn. Bên cạnh đó còn rất nhiều em thụ động trong học tập, tính chủ động 

sáng tạo chưa cao, chưa ý thức tự rèn luyện ở nhà, ngoài ra, ít quan tâm tự 

nghiên cứu thêm các môn học liên quan đến phân tích để có thể bổ trợ cho 

môn Hình thức, thể loại âm nhạc được tốt.  

Trong quá trình dạy học tôi nhận thấy, đa số SV sợ học môn Hình 

thức và Thể loại âm nhạc, việc tiếp thu bài cũng như phân tích các bài hát 

của SV cảm thấy rất khó khăn. Qua khảo sát 13 SV khóa 8 năm thứ ba có 

được kết quả như sau: 
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Bảng khảo sát trình độ tiếp thu bài của sinh viên 

 

Khóa 8 

CĐSP Âm nhạc 

Tổng số 

Sinh viên 

Tiếp thu 

tốt 

Tiếp thu 

trung bình 

Tiếp thu 

khó khăn 

Năm thứ 3 13 3/13 SV 

 = 23,1 % 

4/13 SV 

= 30,8 % 

6/13 SV 

= 46,1 % 

 

Như vậy, đa phần các em tiếp thu bài ở mức trung bình hoặc khó khăn, 

rất ít SV cảm thấy dễ dàng trong việc học phân tích. Nắm được những bất cập 

của sinh viên trong việc học tập bộ môn Hình thức và thể loại âm nhạc nên 

việc hướng dẫn sinh viên học tập tốt, đạt được những yêu cầu tối thiểu khi 

phân tích một bài hát đối với giảng viên dạy phân tích là cả một sự nỗ lực 

không ngừng của sinh viên và giảng viên trong nhà trường. 

Từ những thực tế nêu trên, luận văn của chúng tôi hướng tới phân tích 

những giá trị của bài hát THCS để SV có thể vận dụng khi đi thực tập giai 

đoạn II và sau khi ra trường có thêm tài liệu để tham khảo. 

 Tiểu kết  

  Với mục tiêu của đề tài là nghiên cứu 28 bài hát chính khóa và 21 bài 

hát trong phụ lục của phân môn học Hát bậc THCS. Phạm vi nghiên cứu 

chương 1 đã quan tâm và trình bày tới các vấn đề liên quan đến các ca khúc 

mà đối tượng lứa tuổi THCS sử dụng. Ở chương 1 “Cơ sở lý luận và thực 

tiễn” chúng tôi muốn đề cập đến các khái niệm về ca khúc, ca khúc thiếu nhi, 

ca khúc trong chương trình phân môn học Hát bậc THCS. Phương pháp phân 

tích ca khúc. Trong đó có rất nhiều các khái niệm về phân tích ca khúc cũng 

như vai trò của việc phân tích ca khúc THCS thông qua nghiên cứu thực trạng 

của sinh viên trường Cao đẳng VHNT Thái Bình trong việc phân tích ca khúc 

trong phân môn học Hát bậc THCS, thông qua môn Hình thức và Thể loại âm 
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nhạc . Từ các cơ sở có được của chương 1 sẽ là căn cứ để tìm ra đặc điểm ca 

khúc THCS mà chương 2 cần phải giải quyết nhằm giúp cho việc thực 

nghiệm tại trường Cao đẳng VHNT Thái Bình được tự tin, nhanh chóng và 

thuận lợi hơn trước khi các em xuống cơ sở thực tập. 
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Chương 2 

ĐẶC ĐIỂM CA KHÚC TRUNG HỌC CƠ SỞ 

2.1. Nội dung đề tài  

 Chương 2 của luận văn sẽ đi sâu vào tìm hiểu, phân tích đặc điểm 28 ca 

khúc trong phân môn học hát và 21 ca khúc nằm trong phụ lục có thể bổ sung 

và thay thế cho ngoại khóa THCS với nhiều nội dung đề tài đa dạng và phong 

phú, hình ảnh tiêu biểu gợi cảm, giàu chất thơ, lời ca giản dị, xúc tích, dễ 

hiểu, dễ nhớ, phù hợp với nhận thức và tâm sinh lý của các em. Ngoài ra luận 

văn còn tìm hiểu đặc điểm âm nhạc trên các phương diện cấu trúc, điệu thức, 

hòa thanh, tiết tấu, giai điệu, lời ca… của các ca khúc để từ đó thấy được giá 

trị nghệ thuật của các ca khúc THCS.  

Với nội dung đề tài ta có thể phân các ca khúc ra thành từng nhóm: Về 

nhà trường và thầy cô; Về gia đình và bạn bè, Về các đề tài khác (thiên nhiên, 

quê hương đất nước, tình hữu nghị...)   

2.1.1. Về nhà trường và thầy cô 

Đối với lứa tuổi học trò những khoảng khắc kỷ niệm đầy trong sáng và 

hồn nhiên về ngôi trường thân yêu, cùng thầy cô và bạn bè luôn là những kí 

ức đẹp trong trái tim mỗi con người, đặc biệt là các em học sinh đang ngồi 

trên ghế nhà trường.  

 Nội dung các bài hát về nhà trường và thầy cô giúp cho các em luôn 

yêu trường, yêu lớp và gắn bó hơn với ngôi trường của mình. Trong toàn cấp 

chính thức gồm có các bài sau: lớp 6: Ngày đầu tiên đi học (Nguyễn Ngọc 

Thiện - Thơ: Viễn Phương) và Hành khúc tới trường (Nhạc Pháp, lời Viêt: 

Phan Trần bảng - Lê Minh Châu). Lớp 7: Mái trường mến yêu (Lê Quốc 

Thắng). Lớp 8: Mùa thu ngày khai trường (Vũ Trọng Tường). Lớp 9: Bóng 

dáng một ngôi trường, (Hoàng Lân)... 

Bằng những giai điệu vui tươi, hình ảnh về thầy cô, hàng ghế đá, mỗi 

góc sân trường... đầy thân thương của tuổi học trò được các nhạc nhạc sĩ viết 
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tặng thầy cô và ngôi trường thân yêu phần nào giúp các em biết trân trọng và 

thêm yêu ngôi trường, thầy cô của mình. Trong đó có nhiều bài hát được các 

thế hệ học trò đều yêu thích như: Ngày đầu tiên đi học của Nguyễn Ngọc 

Thiện là một bài hát đặc biết để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, thiêng liêng đối 

với mỗi con người mà ai đã từng trải qua đều không thể quên được.  

“...Ngày đầu tiên đi học, em mắt ướt  nhạt  nhòa 

Cô vỗ về an ủi, chao ơi sao thiết tha...” 

Ngày đầu tiên đi học là một trong 50 bài hát hay của thế kỉ XX do Hội 

Nhạc sĩ Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và 

đặc san Báo Thiếu niên Tiền Phong tổ chức. Bài hát thực sự là một kỉ niệm 

rất đẹp mà tác giả đã dành tặng cho tuổi thơ. Mỗi khi được nghe những giai 

điệu tình cảm, da diết với lời ca mộc mạc, mỗi chúng ta đều bồi hồi nhớ lại 

những kỉ niệm của tuổi học trò.  

 Khác với bài Ngày đầu tiên đi học của Nguyễn Ngọc Thiện, là một sự 

hồi hộp, lo lắng thì bài hát  Mùa thu ngày khai trường của Vũ Trọng Tường, tạo 

cho các em một sự háo hức, mong đợi, thúc giục... Với giai điệu vui tươi, nhí 

nhảnh, tiết tấu nhanh, dồn dập, Mùa thu ngày khai trường của Vũ Trọng 

Tường, cũng nằm trong 50 bài hát hay của thế kỉ XX do Hội Nhạc sĩ Việt 

Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình việt Nam và Đặc san Báo 

Thiếu Niên Tiền phong tổ chức. Với tiết tấu chủ đạo, lời ca được lặp lại. 

“Mùa thu ơi! Mùa thu!  

Mùa thơm trang sách mới! 

Tiếng hát ngày khai trường, trong sáng như trời thu”. 

 Kết thúc bài hát bằng một nét nhạc vui tươi phấn khởi. Cùng với nhiều bài 

hát viết cho thiếu nhi về đề tài thầy cô và mái trường, Mùa thu ngày khai trường, 

vẫn thật sự là bài hát hay, có ý nghĩa trong dịp khai giảng năm học mới. 

Bên cạnh đó, bài hát Mái trường mến yêu của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng 

với lời ca giản dị nói về người thầy thân thương, tác giả đã vẽ lên một bức 
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tranh kí ức của tuổi học trò từ những góc nhìn, sự quan sát và cảm nhận rất 

riêng, với những kỉ niệm êm đềm khó quên. 

“Thầy bước đến trường em, mang một tình yêu ước mơ 

Cho từng ánh mắt trẻ thơ, cho từng khúc nhạc dịu êm”.  

Ngoài những bài hát trong nội dung chính thức, còn một số bài trong 

phụ lục (bổ sung thay thế) về đề tài nhà trường cụ thể như: Lớp 7 có bài Đi 

học (Bùi Đình Thảo, lời: Minh Chính - Bùi Đình Thảo). Lớp 8 có các bài hát: 

Một thời để nhớ (Nguyễn Văn Hiên), Mùa hạ và những chùm hoa nắng 

(Nguyễn Thanh Tùng), Chiều thu nhớ trường (Cao Minh Khanh). Lớp 6 và 

lớp 9 không có bài hát nào nói về chủ đề nhà trường và thầy cô trong phần 

phụ lục. 

Đi học của Bùi Đình Thảo - Phổ thơ: Minh Chính là những ký ức đẹp 

đẽ về ngày đầu tiên đi học của các bạn nhỏ miền núi phía Bắc. Bài hát làm ta 

liên tưởng tới bài hát Ngày đầu tiên đi học của Nguyễn Ngọc Thiện. Giai điệu 

trong trẻo, chất liệu dựa trên âm hưởng dân ca miền núi phía Bắc, sử dụng 

nhiều nốt luyến láy làm cho giai điệu sinh động, hấp dẫn. Đi học mang đậm 

tính dân tộc và là bài hát có chất lượng nghệ thuật cao về đề tài nhà trường 

trong chương trình THCS.  

Mùa hạ và những chùm hoa nắng của nhạc sĩ Thanh Tùng có giai điệu 

thật trong sáng, hồn nhiên với những hình ảnh tinh nghịch lưu luyến trong nỗi 

nhớ mênh mang. Rời xa mái trường, tạm biệt những ký ức tuổi học trò sẽ mãi 

là hành trang nhắc ta nhớ về những kỷ niệm đầy yêu thương. 

“Mây bay nào hồng đôi má, mỗi khi hè về chia tay mái trường. 

Thầy cô và bao bạn bè, những trang sách hồng nhỏ.   

Sắc hoa nắng vàng” 
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Nội dung đề tài về nhà trường trong chương trình Âm nhạc THCS có 

thể nói khá phong phú cả ở phần chính thức và phụ lục. Tuy nhiên, mảng viết 

về thầy cô nếu được bổ sung nhiều hơn nữa thì sẽ đầy đủ hơn, có ý nghĩa hơn.  

2.1.2. Về gia đình và bạn bè 

Nội dung đề tài về gia đình và bạn bè trong phân môn học hát giúp cho 

các em hiểu sâu sắc hơn về tình cảm giữa cha mẹ với con cái cũng như sự gắn 

bó mật thiết giữa tình cảm anh em trong gia đình và tình bạn tuổi học trò với 

bao nhiêu hồn nhiên, trong sáng, vô tư... Đây cũng chính là mục tiêu giáo dục 

nhân cách các em.  

Các bài hát về gia đình và bạn bè trong toàn cấp chính khóa gồm: Lớp 

6: Niềm vui của em (Nguyễn Huy Hùng); Tia nắng hạt mưa (Khánh Vinh - Thơ: 

Lệ Bình). Lớp 7: Khúc hát chim Sơn Ca (Đỗ Hoài An). Lớp 8: Tuổi hồng 

(Trương Quang Lục). Lớp 9: Nụ cười (Nhạc Nga - Dịch lời: Phạm Tuyên).  

Gia đình là nơi cho ta nhiều hạnh phúc yêu thương, ngọt ngào vì vậy, có rất 

nhiều ca khúc nổi tiếng nói về cha mẹ rất hay trong đó có bài hát Niềm vui của em, 

sáng tác: Nguyễn Huy Hùng là một ca khúc giàu hình ảnh, cảm xúc.  

“Khi ông mặt trời thức dậy  

Mẹ lên rẫy em đến trường 

Cùng đàn chim hoa vang tiếng hát...” 

Toàn bộ ca khúc là một giai điệu đẹp, mang âm hưởng dân ca miền núi, 

nét nhạc nhẹ nhàng, lời ca trong sáng, nói về cuộc sống tinh thần lạc quan của 

các bạn nhỏ miền núi khi tới trường khi không có mẹ ở bên. 

Nội dung các bài hát nói về gia đình được đưa vào trong trường học 

giúp các em định hướng cũng như hiểu sâu sắc hơn về tình cảm những người 

thân trong gia đình. Tuy nhiên nội dung ca khúc về gia đình, tình anh em, còn 

ít, chưa phong phú, những bài cụ thể về ông bà, bố mẹ chưa rõ nét. 
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Bên cạnh đó, tình cảm bạn bè cũng là một tình cảm thân thường mang 

lại nhiều cảm xúc đối với tuổi học trò và được các tác giả đề cấp trong 

chương trình cả chính khóa và phụ lục (bổ sung thay thế) khá đa dạng và 

phong phú trong đó có hàng loạt các ca khúc được các em yêu thích như: Tia 

nắng hạt mưa của Khánh Vinh - Thơ: Lệ Bình. Một bài hát ngắn gọn với giai 

điệu vui tươi đầy tinh nghịch của tuổi học trò, tình bạn trong bài hát thật trong 

sáng, hồn nhiên. 

“Hình như trong từng tia nắng có nét tinh nghịch bạn trai.  

Hình như trong từng hạt mưa có nụ cười duyên bạn gái”.   

Tuổi hồng (Trương Quang Lục), hay Khúc hát chim Sơn Ca của Đỗ 

Hoài An; là những bài hát viết về tuổi thiếu niên với các cung bậc tình cảm 

dành riêng cho lứa tuổi dễ rung động với những ước mơ, khát khao. Tình bạn 

ở đâu cũng vậy rất trong sáng, hồn nhiên và chân thành. Bài hát Nụ cười 

(Nhạc: Nga - Dịch lời: Phạm Tuyên) là một trong những bài hát ca ngợi về 

tiếng cười và tình bạn tuổi niên thiếu hồn nhiên, trong sáng.  

“Tiếng cười vui luôn luôn bên ta, tiếng cười sẽ luôn luôn ngân xa  

Tiếng cười là bạn đường tháng năm của tuổi niên thiếu ta”  

Ngoài những bài hát chính khóa, một số bài hát trong phụ lục (bổ sung 

thay thế) ca ngợi về tình bạn dưới mái trường cũng được các em yêu thích và 

sử dụng trong các chương trình văn nghệ hội diễn của nhà trường như: Lớp 6: 

Lá thuyền ước mơ (Thảo Linh). Lớp 7: Mùa xuân tình bạn (Cao Minh 

Khanh). Lớp 9 có các bài: Tháng ba học trò (Hàn Ngọc Bích), Ước mơ hồng  

(Phạm Trọng Cầu), thực sự là những kỉ niệm đẹp không chỉ dành riêng cho 

các em học sinh mà tất cả chúng ta ai đã đi qua đều trân trọng, nâng niu.  

2.1.3. Về các đề tài khác (thiên nhiên, quê hương đất nước, tình hữu nghị...)   

Các đề tài thiên nhiên, quê hương đất nước và tình hữu nghị rất phong 

phú và đa dạng, thông qua bài hát giúp các em biết lắng nghe, quan sát để có 
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thêm hiểu biết về cuộc sống, con người ở các vùng miền cũng như môi trường 

xung quanh các em và vươn xa ra thế giới.  

Nội dung các bài hát về thiên nhiên, quê hương đất nước, tình hữu 

nghị... chính khóa gồm:  

Lớp 6: Tiếng chuông và ngọn cờ (Phạm Tuyên), Đi cấy (Dân ca Thanh 

Hóa), Hô - la - hê, Hô - la - hô (Nhạc Đức).  

Lớp 7: Khúc hát chim sơn ca (Đỗ Hoài An), Chúng em cần hòa bình 

(Hoàng Long - Hoàng Lân), Lý cây đa (Dân ca Quan Họ Bắc Ninh), Đi cắt 

lúa (Dân ca Tây Nguyên - Sưu tầm: Lê Hoàng Hùng, lời mới: Lê Minh 

Châu), Ca - Chiu - Sa (Nhạc Nga, lời: Phạm Tuyên), Khúc ca  bốn mùa 

(Nguyễn Hải), Tiếng ve gọi hè (Trịnh Công Sơn).  

  Lớp 8: Nổi trống lên các bạn ơi! (Phạm Tuyên), Ngôi nhà của chúng ta 

(Hình Phước Liên), Tuổi đời mênh mông (Trịnh Công Sơn), Lý bánh bò (Dân 

ca Nam Bộ), Hò ba lý (Dân ca Quảng Nam), Khát vọng mùa xuân (Nhạc Áo - 

Mozart, dịch lời Việt: Tô Hải).  

Lớp 9: Nối vòng tay lớn (Trịnh Công Sơn), Lý kéo chài (Dân ca Nam 

Bộ, lời mới: Hoàng Lân).  

 Một số bài hát trong chương trình chính khóa được các em yêu thích, 

sử dụng nhiều trong các hoạt động ngoại khóa của nhà trường như: Nổi trống 

lên các bạn ơi! (Phạm Tuyên), Tiếng ve gọi hè (Trịnh Công Sơn), Khúc ca 

bốn mùa của nhạc sĩ Nguyễn Hải... trong đó có một bài hát nước ngoài ca 

ngợi về thiên nhiên và mùa xuân tươi đẹp được nhiều thế hệ yêu thích của 

nhạc sĩ Mozart, bài hát Khát vọng mùa xuân, dịch lời Việt: Tô Hải. Với lời ca 

giản dị hướng con người đến với những tình cảm nhân ái, cao thượng, lạc  

quan và trong sáng.  

“Này mùa xuân ơi đến mau đây để cho thêm xanh lá cây rừng 

Trở về dừng bên suối trong lành, ngàn muôn hoa hé tưng bừng...”  
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Ngoài các bài hát trên Nối vòng tay lớn sáng tác: Trịnh Công Sơn, cũng 

là một bài hát có giai điệu đẹp, nội dung sâu sắc. Đặc biệt ca từ của bài hát 

vừa gần gũi vừa thiêng liêng, tạo cho chúng ta sự xúc cảm mãnh liệt. 

“...Thành phố nối thôn xa vời vợi  

Người chết nối linh thiêng vào đời  

Và nụ cười nối trên môi”. 

Cảm ơn cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã để lại cho đời một tác phẩm giá 

trị nghệ thuật cao nhưng cũng rất gần gũi, đời thường.  

Trong chương trình phụ lục (bổ sung thay thế) có một số bài hát như:  

Lớp 6: Chim bay (Dân ca Trung Bộ - Lời mới Hoàng Long), Ngày vui 

mới (Phan Huỳnh Điểu), Mưa rơi (Dân ca:  Xá - Tây Bắc).  

Lớp 7: Mùa hè chao nghiêng (Hàn Ngọc Bích), Cơn mưa (Nhạc: Lê 

Minh Châu - Thơ: Phan Liên Giang), Ca ngợi Tổ Quốc (Hoàng Vân), Cách 

cú (Chèo cổ).  

Lớp 8: Khi vui xuân sang (Theo điệu Tứ Quí - Nhạc Chèo, đặt lời: 

Hoàng Anh), Ước mơ xanh (Thy Mai), Em đi trong tươi xanh (Vũ Thanh).   

Lớp 9: Ơi cuộc sống mến thương (Nguyễn ngọc Thiện), Tuổi trẻ niềm 

tin và ước mơ (An Chung), Cánh diều đỏ thắm (Duy Quang).  

Trong các bài hát bổ sung thay thế có bài Ca ngợi Tổ Quốc, sáng tác: 

Hoàng Vân như một bài hát truyền thống ca ngời về Đảng, Bác, của thế hệ 

thanh Thiếu niên với quê hương đất nước. Bài hát thường biểu diễn trong các 

chương trình lễ hội lớn của nhà trường với những dàn tốp ca, đồng ca hoặc 

hợp xướng kết hợp múa phụ họa.  

Nội dung về các đề tài: Quê hương đất nước, Đảng, Bác, gia đình, thầy 

cô, bè bạn, mái trường, thiên nhiên, là những đề tài rất rộng nói về các vấn đề 

trong cuộc sống học tập, lúc đi học, khi vui chơi... rất mong được các nhạc sĩ 
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quan tâm và sáng tác nhiều hơn nữa. Song bên cạnh đó, chúng tôi mong có 

nhiều ca khúc mang hơi thở mới của thời đại để Âm nhạc luôn là một sân 

chơi bổ ích sau các giờ học căng thẳng của các em.  

2.2. Đặc điểm âm nhạc  

  Các bài hát bậc THCS thường là những bài hát ngắn, đơn giản, giúp 

cho các em dễ thuộc, dễ nhớ, hiếm gặp ở các hình thức phức tạp khác. Vì vậy, 

về hình thức và cấu trúc đa số được viết ở hình thức một đoạn, hai đoạn đơn, 

một số ít bài ở hình thức ba đoạn đơn và cả điệu thức năm âm. 

2.2.1. Cấu trúc 

 2.2.1.1. Hình thức một đoạn 

Các bài hát THCS viết ở hình thức một đoạn chủ yếu là các bài dân ca 

Việt Nam như Đi cấy (Dân ca Thanh Hóa), Lý cây đa (Dân ca Quan họ Bắc 

Ninh), Đi cắt lúa  (Dân ca Hrê), Hò ba lý (Dân ca Quảng Nam), Lý kéo chài  

(Dân ca Nam Bộ), Chim bay (Dân ca Trung Bộ), Khi vui xuân sang (theo điệu 

Tứ quý trong Chèo, đặt lời: Hoàng Anh), Lý dĩa bánh bò (Dân ca Nam Bộ)... 

Ca khúc do nhạc sĩ sáng tác không có nhiều, chỉ có một số bài như Niềm vui 

của em (Nguyễn Huy Hùng), Hành khúc tới trường (Nhạc Pháp)…  

Cấu trúc của các bài ở hình thức một đoạn thường gồm 2 câu. Xin dẫn 

chứng một số bài như sau:   

Bài hát Đi cắt lúa (Dân ca Hrê - Tây Nguyên, lời mới: Lê Minh Châu) 

viết ở hình thức một đoạn gồm 2 câu nhạc, với lối cấu trúc nhắc lại y nguyên, 

câu 1: 8 nhịp, câu 2: 9 nhịp. (xem phụ lục trang 102) 

 

Câu 1 Câu 2 

4 n + 4 n  4 n + 5 n  
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Bài Niềm vui của em của Nguyễn Huy Hùng mang âm hưởng dân ca 

viết ở hình thức một đoạn gồm 2 câu không cân phương. Câu 1: 7 nhịp có 2 

tiết, câu 2: 9 nhịp gồm 4 tiết. (xem phụ lục  trang 96) 

Câu 1  Câu 2 

4 n + 3 n 2 n + 2 n + 2 n +3 n 

 

Cũng là cấu trúc 2 câu nhưng bài Khi vui xuân sang (theo điệu Tứ quý 

trong Chèo, đặt lời: Hoàng Anh) có cấu trúc đặc trưng của Chèo đó là cấu trúc 

trổ và sau mỗi câu lại có một bộ phận xuyên tâm. Câu 1: “Khi vui xuân 

sang…. mọi nhà” gồm 7 nhịp, sau đó là câu xuyên tâm 5 nhịp với các từ đệm 

“a… a…”. Câu 2: “Chào mùa xuân… thêm sáng tươi” gồm 9 nhịp và sau đó 

cũng là một xuyên tâm với 5 nhịp. (xem phụ lục trang 111) 

  2.2.1.2. Hình thức hai đoạn  đơn 

Các bài hát THCS viết ở hình thức hai đoạn đơn chiếm tỉ lệ đa số trong 

các ca khúc THCS và chủ yếu ở dạng hai đoạn không có tái hiện. Dạng có tái 

hiện chỉ có một số ít bài. 

- Hai đoạn đơn có tái hiện: 

Có thể kể một số bài viết ở hình thức hai đoạn đơn tiêu biểu như sau: 

           Tiếng chuông và ngọn cờ (Phạm Tuyên), Ngày đầu tiên đi học (Nguyễn 

Ngọc Thiện), Hô - la - hê, Hô - la - hô (Dân ca Đức), Chúng em cần hòa bình 

(Hoàng Long - Hoàng Lân), Mùa hạ và những chùm hoa nắng (Nguyễn 

Thanh Tùng), Tuổi hồng (Trương Quang Lục)… 

Bài Khát vọng mùa xuân (W.A. Mozart) có cấu trúc hai đoạn cân 

phương, vuông vắn (đặc trưng của âm nhạc cổ điển châu Âu), dạng phát triển. 

Đây là bài thuộc dạng cấu trúc có tái hiện. (xem phụ lục trang 103) 

 Đoạn 1 (a) 8 nhịp, gồm 2 câu nhạc, giữ chức năng phần trình bày. Kết 

ở bậc I của giọng C-dur. Đoạn 2 (b) 8 nhịp, gồm 2 câu nhạc, giữ chức năng phần 
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phát triển và tái hiện. Câu 1 đoạn (b) có âm hình thay đổi so với (a) nhưng vẫn 

phát triển từ (a), câu 2 đoạn b tái hiện lại câu 1 đoạn (a), kết về chủ của C-dur.  

a b 

Câu 1 Câu 2  Câu 1  Câu 2  

2 n + 2 n 2 n + 2 n 2 n + 2 n 2 n + 2 n 

 

Ở dạng có tái hiện có thể kể thêm một số bài nữa như Ngày đầu tiên đi 

học (Nguyễn Ngọc Thiện), Hô - la - hê, Hô - la - hô (Dân ca Đức)… 

- Hai đoạn đơn không tái hiện: 

Cấu trúc 2 đoạn đơn không tái hiện được chia thành hai loại: phát triển 

a và đoạn b là tương phản so với a. 

+ Hai đoạn đơn không tái hiện, dạng tương phản: Là loại có đoạn b 

tương phản về chất liệu so với a. Dạng này chiếm tỉ lệ nhiều nhất trong số các 

bài ở hình thức hai đoạn đơn. Tiêu biểu có các bài như Tia nắng hạt mưa  

(Khánh Vinh), Mùa thu ngày khai trường (Vũ Trọng Tường), Tuổi hồng 

(Trương Quang Lục), Mùa xuân tình bạn (Cao Minh Khanh), Tiếng chuông 

và ngọn cờ (Phạm Tuyên), Nổi trống lên các bạn ơi (Phạm Tuyên)… 

 Bài như Tia nắng hạt mưa của Khánh Vinh, thơ: Lệ Bình.  Đoạn (a) 

(16 nhịp) gồm 2 câu vuông vắn. Đoạn (b) có 2 câu (17 nhịp), đoạn (b) tương 

phản so với đoạn (a). Coda 4 nhịp. (xem phụ lục trang 97) 

                 a                  b    Coda 

      Câu 1 + Câu 2         Câu 1 + Câu 2        4n 

(4 n + 4 n) + (4 n + 4 n)  (4 n + 4 n) + (4 n + 5 n) 

 

Bài Mùa thu ngày khai trường của Vũ Trọng Tường: Đoạn 1 (a) 17 

nhịp, gồm 2 câu, giữ chức năng phần trình bày. Đoạn 2 (b) 32 nhịp, gồm 2 câu 
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nhạc, (mỗi câu 16 nhịp), phần thứ hai bao gồm cả hai chức năng phát triển và 

tái hiện. (xem phụ lục trang 104) 

a b 

Câu 1 + Câu 2          Câu 1               +         Câu 2  

  (4n + 4n)  + (4n + 5n)                   (4n + 4n + 4n + 4n) +  (4n + 4n + 4n + 4n) 

 
ơ 

+ Hai đoạn đơn không tái hiện, dạng phát triển: Là loại có đoạn (b) 

phát triển so với (a). Các bài thuộc dạng này chiếm tỉ lệ không nhiều bằng các 

bài ở dạng tương phản. Tiêu biểu có Mùa hạ và những chùm hoa nắng 

(Nguyễn Thanh Tùng), Em đi trong tươi xanh (Vũ Thanh), Mái trường mến 

yêu (Lê Quốc Thắng), Khúc ca bốn mùa (Nguyễn Hải)… 

Bài Mùa hạ và những chùm hoa nắng của Nguyễn Thanh Tùng: Đoạn 1 

(a) 22 nhịp, gồm 2 câu. Đoạn 2 (b) 19 nhịp, gồm 2 câu nhạc. (xem phụ lục 

trang 113) 

a b 

Câu 1 Câu 2  Câu 1  Câu 2  

4 n + 7 n 4 n + 7 n 4 n + 5 n 4 n + 6 n 

 

Bài Khúc ca bốn mùa của Nguyễn Hải: Đoạn 1 (a) 17 nhịp, gồm 2 câu. 

Đoạn 2 (b) 25 nhịp, gồm 3 câu. Câu 1 và câu 2 mỗi câu (8 nhịp) câu 3 (9 

nhịp).  (xem phụ lục  trang 101) 

a b 

Câu 1 + Câu 2         Câu 1   +     Câu 2     +    câu 3 

(4n + 4n)  + (4n + 5n)                       (4n + 4n) +  (4n + 4n)  + (4n + 5n) 

 
 

2.2.1.3. Hình thức ba đoạn đơn 

 Hình thức ba đoạn là một hình thức phức tạp do đó các bài hát THCS rất ít, 

chỉ có một số bài viết ở hình thức ba đoạn đơn phát triển và ba đoạn đơn tương 



  

 

 

46 

phản như: Ngôi nhà của chúng ta (Hình Phước Liên), Tuổi đời mênh mông 

(Trịnh Công Sơn),  Chiều thu nhớ trường (Cao Minh Khanh), Nối vòng tay lớn 

(Trịnh Công Sơn) ... 

 Dạng ba đoạn đơn phát triển:  Trong đó bài Ngôi nhà của chúng ta của 

Hình Phước Liên. (xem phụ lục trang 106) 

 Đoạn 1 (a) 10 nhịp, gồm 2 câu nhạc, giữ chức năng phần trình bày. 

Đoạn 2 (b) 18 nhịp, gồm 2 câu nhạc. Trong đó (đoạn b) phát triển chất liệu từ 

(đoạn a).  

Đoạn 3 (a’) 11 nhịp, gồm 2 câu nhạc, phần tái hiện đoạn 1 (a).  

a b a’ 

Câu 1 + Câu 2 Câu 1 + Câu 2 Câu 1 + Câu 2 

   (2n + 3) + (2n + 3n)  (4n + 5n) + (4n + 5n)  (2n + 3) + (2n + 4n)  

 

 

Dạng ba đoạn đơn tương phản: Tiêu biểu như: Bài Tuổi đời mênh mông 

của Trịnh Công Sơn. Trong đó đoạn (a) được viết ở giọng Rê trưởng (D-dur), 

đoạn (b) khá đặc biệt, chỉ có 1 câu nhạc. đoạn (b) chuyển điệu sang Rê thứ (d-

moll), đoạn (a’) quay lại về Rê trưởng và kết trọn ở giọng Rê trưởng (D-dur). 

(xem phụ lục trang 107). 

                 a         b                  a’ 

       Câu 1 + Câu 2     1 câu         Câu 1 + Câu 2 

(2 n + 2 n) + (2 n + 2 n)   3 n + 4 n (2 n + 2 n) + (2 n + 3 n) 

 

2.2.2. Điệu thức 

 Trong sách Lý thuyết và âm nhạc cơ bản, PGS.TS Phạm Tú Hương có 

giải thích: “Điệu thức là hệ thống mối tương quan về cao độ của các âm thanh 

trong một bản nhạc hay một giai điệu”. [10; tr.56]. 
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Tác giả Đỗ Hải Lễ trong sách Lý thuyết và âm nhạc cơ bản, có khái 

niệm một cách cụ thể hơn: “Điệu thức có thể gọi tắt là điệu, là một 

hệ thống tổ chức mối tương quan về độ cao của âm thanh trong âm 

nhạc. Mỗi điệu thức bao gồm một số âm nhất định được sắp xếp 

theo qui luật. Điệu thức có 7 âm là điệu thức phổ biến. Ngoài ra còn 

có những điệu thức có số âm nhiều hơn hoặc ít hơn, đặc biệt là điệu 

thức 5 âm có vai trò quan trọng trong âm nhạc dân gian.” [12; tr.66].  

Mỗi một tác phẩm âm nhạc thường được viết ở một loại điệu thức nào 

đó. Điệu thức góp phần quan trọng để tạo nên đặc điểm, màu sắc của tác 

phẩm. Nghiên cứu các bài hát được sử dụng trong chương trình THCS chúng 

tôi thấy, việc sử dụng điệu thức khá phong phú, có điệu thức 7 âm (trưởng, 

thứ) của âm nhạc phương Tây, có điệu thức 5 âm trong âm nhạc cổ truyền 

Việt Nam và có sử dụng đan xen điệu thức (5 âm với 5 âm, 5 âm với 7 âm).  

2.2.2.1. Điệu thức 7 âm 

Có một đặc điểm là các bài hát viết ở điệu thức 7 âm thường theo 

phong cách cổ điển châu Âu hoặc có âm hưởng nhạc nhẹ, chủ yếu là viết ở 

điệu thức trưởng, thứ tự nhiên trong âm nhạc phương Tây, rất ít bài viết ở thứ 

hòa thanh, giai điệu và không có bài nào ở điệu trưởng hòa thanh hay giai điệu. 

Điều này rất phù hợp với ca khúc thiếu nhi vì các điệu trưởng, thứ tự nhiên dễ 

hát hơn điệu trưởng, thứ hòa thanh và nhất là điệu trưởng, thứ giai điệu.  

  Một điểm nữa khá nổi bật là đa số các bài ở các giọng có từ 0 đến 1 dấu 

hóa (C-dur, a-moll. G-dur, e-moll, F-dur, d-moll). Các bài viết ở 2 dấu thì chủ 

yếu là ở giọng D-dur mà không có các giọng h-moll, B-dur, g-moll. Chỉ có 01 

bài viết ở giọng có 3 dấu hóa (A-dur) là bài Cánh diều đỏ thắm của Duy 

Quang. Điều này hoàn toàn phù hợp với dạy hát cho lứa tuổi THCS vì các 

giọng từ 0 đến 1 dấu hóa sẽ làm học sinh dễ nhận biết bản nhạc hơn, giáo viên 
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dễ dạy, dễ đệm đàn hơn. Giọng D-dur cũng thuận lợi hơn cho giáo viên dạy 

so với các giọng h-moll, B-dur, và g-moll.  

 - Điệu thức trưởng: 

 Số lượng các bài ở điệu trưởng cũng nhiều hơn các bài ở điệu thứ. Tính 

chất của các ca khúc ở điệu trưởng thường có giai điệu trong sáng, khỏe khoắn, 

vui tươi, phù hợp với lứa tuổi thiếu niên. 

Ví dụ 01:     MÙA HẠ VÀ NHỮNG CHÙM HOA NẮNG 

(Trích) 

                      Sáng tác: Thanh Tùng 

  

  Bài hát Mùa hạ và những chùm hoa nắng được viết ở giọng C-dur. 

Tính chất của điệu trưởng đã góp phần làm cho bài có giai điệu trong sáng, 

hồn nhiên, tinh nghịch.  

 Dưới đây xin thống kê giọng điệu của các bài hát viết ở điệu trưởng 

trong chương trình THCS: 

 Các bài viết ở giọng C-dur có Mùa thu ngày khai trường (Vũ Trọng 

Tường), Mùa hạ và những chùm hoa nắng (Nguyễn Thanh Tùng), Hô - la –hê 

Hô - la - hô (Nhạc Đức), Khát vọng mùa xuân (Mozart), Nụ cười (Nhạc Nga, 

dịch lời: Phạm Tuyên), Ca ngợi Tổ Quốc (Hoàng Vân)... 

 Các bài viết ở giọng F-dur có Bóng dáng một ngôi trường (Hoàng Lân),  

Hành khúc tới trường (Nhạc Pháp), Chúng em cần hòa bình (Hoàng Long - 
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Hoàng Lân ), Tháng ba học trò (Hàn Ngọc Bích), Ước mơ hồng (Trương 

Quang Lục)…  

Các bài viết ở giọng G-dur có  Khúc ca bốn mùa (Nguyễn Hải) Ơi cuộc sống 

mến thương (Nguyễn ngọc Thiện), Mùa xuân tình bạn (Cao Minh Khanh), Mùa hè 

chao nghiêng (Hàn Ngọc Bích)... 

Các bài viết ở giọng D-dur có Tuổi đời mênh mông (Trịnh Công Sơn) 

Tuổi hồng (Trương Quang Lục), Tiếng ve gọi hè (Trịnh Công Sơn) Em đi 

trong tươi xanh (Vũ Thanh)... 

(Xem phụ lục 3, trang 93... 115). 

 Viết ở giọng A-dur như đã nêu ở trên là duy nhất có một bài Cánh diều 

đỏ thắm của Duy Quang. 

Ví dụ 02:                  CÁNH DIỀU ĐỎ THẮM 

                                            (Trích) 

 

Đây là bài có giai điệu tương đối khó, mặc dù viết ở A-dur nhưng ngay 

vào đầu giai điệu của bài cũng không ổn định, điệu tính A-dur cho nên không 

dễ hát và bài này được đưa vào phụ lục chứ không trong chương trình chính 

thức. (Xem phụ lục trang 115) 

 - Điệu thức thứ: 

Các bài được viết ở điệu thứ ít hơn điệu trưởng và thường để miêu tả 

những bài có màu sắc trữ tình bay bổng, nhẹ nhàng như bài Khúc hát chim 
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sơn ca của Đỗ Hòa An, được viết ở giọng d-moll. Hoặc để miêu tả những bài 

trữ tình, trong sáng như bài Tia nắng hạt mưa (được viết ở giọng e-moll). 

Ví dụ 03:                     TIA NẮNG HẠT MƯA 

                                                 (Trích)  

                                                                   Khánh Vinh - thơ Lệ Bình 

 

 

 Ngoài hai bài nêu trên được viết ở điệu thứ còn có các bài sau: Tiếng 

chuông và ngọn cờ của Phạm Tuyên (d-moll),  Mái trường mến yêu của Lê 

Quốc Thắng (e-moll), Cachiusa (d-moll), Ngôi nhà chung của chúng ta của 

Hình Phước Liên (a-moll), Một thời để nhớ của Nguyễn Văn Hiên (e-moll 

hòa thanh), Chiều thu nhớ trường của Cao Minh Khanh (d-moll hòa thanh) ... 

(xem phụ lục 3, trang 93...115) 

Ví dụ 04:                         MỘT THỜI ĐỂ NHỚ 

(Trích) 

                                                 Nhạc và lời: Nguyễn Văn Hiên 
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Bài Chiều thu nhớ trường (Cao Minh Khanh) đoạn (a) viết ở d-moll, 

đoạn (b) viết ở d-moll hòa thanh…(xem phụ lục trang 114) 

Ví dụ 05:                       CHIỀU THU NHỚ TRƯỜNG 

(Trích đoạn b) 

                                                                  Nhạc và lời: Cao Minh Khanh 

     

Tóm lại, các bài hát viết ở điệu thức 7 âm khá phong phú, thường theo 

phong cách cổ điển châu Âu hoặc có âm hưởng nhạc nhẹ. 

2.2.2.2. Điệu thức 5 âm 

Điệu thức 5 âm là dạng điệu thức có năm bậc, mỗi nước có một dạng 

điệu thức 5 âm của riêng mình. Trong nền âm nhạc dân tộc Việt Nam, điệu 

thức 5 âm được sử dụng rất phổ biến và khá phong phú.   

Đặc điểm của các bài hát viết ở điệu thức 5 âm không có quãng nửa 

cung (quãng 2 thứ) nên dễ hát và phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Các bài hát 

THCS được viết ở điệu thức 5 âm là những bài dân ca Việt Nam và một số 

bài của nhạc sĩ sáng tác có âm hưởng dân ca. 

- Dân ca: 

Các bài dân ca trong chương trình THCS chủ yếu được viết ở thang 5 

âm, giống với điệu Cung trong âm nhạc Trung Hoa. 
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Đó là các bài: Lý dĩa bánh bò (Dân ca Nam Bộ), Hò ba lý (Dân ca 

Quảng Nam), Lý cây đa (Dân ca quan họ Bắc Ninh), Chim bay (Theo điệu Lý 

thương nhau Dân ca Trung Bộ)... Bài Đi cấy - dân ca Thanh Hóa cũng ở loại 

điệu thức này nhưng ở thang 5 âm G-A-H-D-E... 

Viết ở các thang 5 âm khác có các bài Lý kéo chài - Dân ca Nam Bộ 

(D-F-G-A-H), Cách cú - Chèo (C-D-F-G-A), Vui bước trên đường xa - theo 

điệu Lý con sáo Gò Công Nam Bộ (G-H-C-D-E), Mưa rơi - dân ca Xá Tây 

Bắc được viết ở thang 4 âm (D-Fis-A-H). Trong đó bài Khi vui xuân sang - 

Điệu Tứ Quý trong Chèo được sử dụng đan xen 2 điệu: D-E-G-A-C và D-F-

G-A-C. (xemphụ lục trang 111). 

- Các bài có âm hưởng dân ca: 

Nhiều bài có âm hưởng dân ca sử dụng điệu thức 5 âm. Việc sử dụng 

điệu thức 5 âm trong âm nhạc cổ truyền Việt Nam đã góp phần làm nên bản 

sắc âm nhạc dân tộc cho bài hát. Ở dạng này có các bài như: Đi học (Nhạc: 

Bùi Đình Thảo - thơ: Minh Chính), bài này mang âm hưởng âm nhạc dân gian 

miền núi phía Bắc, được viết ở thang âm D-E-Fis-A-H (xem phụ lục tr110); 

Nổi trống lên các bạn ơi (Phạm Tuyên) là bài có âm hưởng dân ca Bắc Bộ, 

chủ yếu được viết ở thang 5 âm A-C-D-E-G; Niềm vui của em (Nguyễn Huy 

Hùng), có âm hưởng âm nhạc dân gian miền núi phía Bắc, được viết ở 2 điệu 

thức 5 âm đan xen (thang âm E-G-A-H-D và E-Fis-A-H-D) và có pha trộn với 

e-moll tự nhiên. 
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Ví dụ 06:                        NIỀM VUI CỦA EM 

(Trích) 

                                                                  Nhạc và lời: Nguyễn Huy Hùng 

     

  

Qua phân tích phần điệu thức chúng ta thấy, các bài theo phong cách cổ 

điển châu Âu và có âm hưởng nhạc nhẹ chủ yếu sử dụng điệu thức 7 âm, các 

bài dân ca Việt Nam và có âm hưởng dân ca chủ yếu sử dụng điệu thức 5 âm.   

2.2.3. Giai điệu, tiết tấu 

Những bài hát trong chương trình THCS thường có giai điệu và tiết tấu sôi 

nổi, vui hoạt, phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi học sinh, đa số các bài hát trong 

chương trình chính khóa được nhiều các em yêu thích vì có giai điệu đẹp. 

 Các bài hát bậc THCS về đề tài nhà trường, thầy cô, gia đình, bạn bè 

và thiên nhiên, quê hương đất nước, tình hữu nghị... là những bài hát chủ yếu 

được sáng tác vào khoảng giữa thế kỷ XX, do đó phần nào ảnh hưởng, tiếp 

thu phong cách sáng tác của âm nhạc châu Âu. Tuy vậy, trong quá trình phát 

triển, thể loại ca khúc thiếu nhi vẫn chắt lọc được những tinh hoa văn hóa 

nước ngoài, vừa kết tinh những tinh hoa văn hóa truyền thống dân tộc để trở 

thành bản sắc Việt Nam riêng biệt. 

Điều trước tiên cần nêu trong đặc điểm giai điệu của bài hát THCS là 

âm vực. Âm vực của các bài phù hợp với khả năng âm nhạc của học sinh 
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THCS, chủ yếu trong phạm vi từ quãng 8 cho đến quãng 10 như: Tia nắng, 

hạt mưa (quãng 9: d1- e2) Ngày đầu tiên đi học (quãng 9: c1- d2), Niềm vui của 

em (quãng 10: h-d2), Mái trường mến yêu (quãng 8: h-h1), Chúng em cần hòa 

bình (quãng 9: c1-d2)… Các bài dân ca chủ yếu trong phạm vi quãng 8 quãng 

9… Bên cạnh đó, một số bài có âm vực khá rộng, tới quãng 11 hoặc 12, đây 

là những bài có giai điệu tương đối khó, như Tuổi hồng (quãng 11: f- h1), Ước 

mơ hồng của Phạm Trọng Cầu (a - e2), Tuổi đời mênh mông (quãng 12: a-e2), 

Mùa hạ và những chùm hoa nắng (quãng 12: h-f2), Chiều thu nhớ trường, 

quãng 11(c1-f2)… 

Bài hát THCS sử dụng chủ yếu là các loại nhịp 2/4, một số bài sử dụng 

nhịp 3/4 như: Khát vọng mùa xuân (Nhạc: Mozart - Dịch lời Việt: Tô 

Hải); Ước mơ hồng (Phạm Trọng Cầu)... nhịp 4/4 như Tuổi hồng (Trương 

Quang Lục), Một thời để nhớ (Nguyễn Văn Hiên), Tuổi đời mênh mông 

(Trịnh Cộng Sơn)... Một số rất ít bài sử dụng nhịp 2/2 là Chiều thu nhớ 

trường (Cao Minh Khanh).  

Qua sự nghiên cứu các bài hát THCS phân môn học hát, chúng tôi thấy 

có thể chia thành 3 dạng chính: Các bài hát theo phong cách cổ điển châu Âu, 

các bài dân ca và có âm hưởng dân ca và các bài có màu sắc nhạc nhẹ. 

2.2.3.1. Các bài hát theo phong cách Âm nhạc cổ điển châu Âu  

Những bài hát đậm chất âm nhạc châu Âu trong chương trình THCS 

bao gồm những bài của nước ngoài và của các nhạc sĩ Việt Nam. Đó là các 

bài có đặc điểm sáng tác theo ngôn ngữ âm nhạc châu Âu về điệu thức, cấu 

trúc, tiến hành giai điệu, tiết tấu… Có thể kể tới một số bài như: Tiếng chuông 

và ngọn cờ (Phạm Tuyên); Tia nắng hạt mưa (Khánh Vinh - thơ Lệ Bình), 

Khúc ca bốn mùa (Nguyễn Hải), Khát vọng mùa xuân (Nhạc: Mozart - Dịch 

lời Việt: Tô Hải), Ngôi nhà của chúng ta (Hình Phước Liên), Mùa xuân tình 
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bạn (Cao Minh Khanh), Ước mơ hồng (Phạm Trọng Cầu), Ca ngợi Tổ Quốc 

(Hoàng Vân), Mái trường mến yêu (Phạm Quốc Thắng)...  

Về cấu trúc và điệu thức chúng tôi đã phân tích ở trên. Trong phần này 

chúng tôi nêu đặc điểm về giai điệu và tiết tấu. 

- Về giai điệu:  

Các bài hát đậm phong cách cổ điển châu Âu có giai điệu thường được 

tiến hành theo các thủ pháp như: mô phỏng, nhắc lại y nguyên, nhắc lại có 

thay đổi, mô tiến, hợp âm rải, các bước tiến hành liền bậc… là những thủ 

pháp thường thấy trong âm nhạc châu Âu. 

   Thủ pháp mô phỏng: Thủ pháp này thường có lối tiến hành giai điệu theo 

kiểu một tiết nhạc hay câu nhạc mô phỏng lại chủ đề, nhưng ở mức đơn giản như 

thủ pháp nhắc lại tương tự tạo sự phong phú hơn cho giai điệu, giúp dễ nhớ. Các 

bài sử dụng thủ pháp này có thể kể đến như: Mùa xuân tình bạn (Cao Minh 

Khanh), Tuổi hồng (Trương Quang Lục), Ước mơ hồng (Phạm Trọng 

Cầu)...trong các bài hát trên có bài Tia nắng hạt mưa (Khánh Vinh - thơ Lệ 

Bình), tác giả đã sử dụng hình thức mô phỏng tiết 2 mô phỏng lại tiết 1. 

Ví dụ 07:                        TIA NẮNG HẠT MƯA 

                                       (Trích) 

                                       Nhạc: Khánh Vinh  

         Thơ:  Lệ Bình 

 

   Ở ví dụ trên ta thấy tiết 2 (bắt đầu từ nhịp 4) mô phỏng lại tiết thứ nhất. 
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  Thủ pháp nhắc lại: Cách sử dụng lối tiến hành giai điệu theo kiểu nhắc 

lại hoàn toàn một câu hay một tiết nhạc, nhằm nhấn mạnh, hình tượng chủ đề 

tác phẩm, đồng thời làm cho giai điệu dễ nhớ. Rất nhiều bài sử dụng thủ pháp 

nhắc lại như: Ngày đầu tiên đi học (Nguyễn Ngọc Thiện - thơ Viễn Phương); 

Tia nắng, hạt mưa (Khánh Vinh - thơ Lệ Bình); Mùa xuân tình bạn (Cao 

Minh Khanh)... trong đó có bài Ngày đầu tiên đi học (Nguyễn Ngọc Thiện - 

thơ: Viễn Phương), tác giả đã sử dụng lối tiến hành giai điệu theo kiểu nhắc 

lại một tiết nhạc. 

 Ví dụ 08:                   NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC 

                                                   (Trích) 

                                                     Nhạc: Nguyễn Ngọc thiện 

                                   Thơ:   Viễn Phương  

   

Đoạn a ở trên trong bài Ngày đầu tiên đi học có câu 2 được nhắc lại câu 

1 có thay đổi. 

  Giai điệu tiến hành theo lối hợp âm rải: Có rất nhiều bài hát các tác giả 

sử dụng lối tiến hành theo thủ pháp hợp âm rải như: Mùa xuân tình bạn (Cao 



  

 

 

57 

Minh Khanh), Ngày đầu tiên đi học (Nguyễn Ngọc Thiện - thơ Viễn Phương), 

Tuổi hồng (Trương Quang Lục)…  

Ví dụ 09:                     MÙA XUÂN TÌNH BẠN 

                                                  (Trích) 

                                                                Nhạc và lời: Cao Minh Khanh  

 
  

Câu hát trên có 2 ô nhịp đầu được xây dựng trên hợp âm rải của hợp âm 

 G (G - H - D), ô nhịp 3, 4 và 5 là rải của hợp âm D. 

 Về tiết tấu:  

Tiết tấu của các bài hát thường không phức tạp, chủ yếu là các hình 

nốt trắng, đen, đen chấm dôi và hình nốt móc đơn, móc kép… một số bài 

hát sử dụng tiết tấu đảo phách. Âm hình chủ đạo của các bài thường đơn 

giản, ngắn gọn. 

Những bài sử dụng chủ yếu hình nốt móc đơn và hình nốt đen: Khát 

vọng mùa xuân (Nhạc: Mozart - Dịch lời Việt: Tô Hải), Tia nắng, hạt mưa 

(Khánh Vinh, thơ: Lệ Bình), Ngôi nhà chung của chúng ta (Hình Phước 

Liên), Ca ngợi Tổ Quốc (Hoàng Vân)… 

 Một số bài hát sử dụng tiết tấu có chu kỳ: Chu kỳ tiết tấu được lặp lại 

đều đặn là đặc điểm của âm nhạc cổ điển châu Âu. Ở dạng này có các bài Tia 

nắng, hạt mưa (Khánh Vinh, thơ Lệ Bình), Khát vọng mùa xuân (Nhạc: 

Mozart - Dịch lời Việt: Tô Hải), Mùa xuân tình bạn (Cao Minh Khanh), Khúc 

ca bốn mùa (Nguyễn Hải)... 



  

 

 

58 

Ví dụ 10:                                                

 

  Trong bài trên âm hình tiết tấu được tạo thành chu kì quán xuyến trong 

toàn đoạn a. 

       

Âm hình tiết tấu chủ đạo của các bài hát thường đơn giản, ngắn gọn 

như: Ngày đầu tiên đi học, Khát vọng mùa xuân, Khúc ca bốn mùa, Ngôi nhà 

chung của chúng ta... 

Chẳng hạn, âm hình tiết tấu chủ đạo của bài Ngày đầu tiên đi học (xem 

lại ví dụ số 08) chỉ rất ngắn gọn như sau:  

 

2.2.3.2. Các bài dân ca và có âm hưởng dân ca 

- Dân ca:  

Âm vực: Chủ yếu trong phạm vi quãng 8. Tuy nhiên, có một số bài có 

tầm cữ rộng hơn quãng 10 như: Lí dĩa bánh bò (c1- e2) và Mưa rơi rộng quãng 

11 (a - d2). 

Đặc trưng dân ca Việt Nam là giai điệu có nhiều luyến láy và nốt hoa 

mĩ tạo sự mềm mại có thể thấy rõ trong các bài: Đi cấy (Dân ca Thanh Hóa), 

Lí dĩa bánh bò (Dân ca Nam Bộ), Lý cây đa (Quan họ Bắc Ninh)... Hầu như 
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các bài đó đều có luyến, không chỉ luyến 2 âm mà có khi là một chùm 3 tới 4 

âm, thậm chí vừa luyến vừa có cả nốt hoa mĩ, như bài Lí dĩa bánh bò (luyến 

tới 4 nốt).  

Ví dụ 11:                             LÍ DĨA BÁNH BÒ 

                                                  (Trích) 

                                                                    Dân ca Nam Bộ 

  

Về tiết tấu:  

Sử dụng chu kỳ đều đặn có thể là đặc trưng của tiết tấu trong âm nhạc 

cổ điển châu Âu nhưng không phải là đặc trưng tiết tấu trong dân ca Việt 

Nam (có thể trừ một số thể loại Hò). Đặc trưng này chính bởi dân ca Việt 

Nam thường phổ thơ (trong đó thơ lục bát chiếm phần nhiều), cấu trúc câu 

không đều nhau về số nhịp do câu nhạc theo câu thơ và câu được mở rộng do 

thêm nhiều từ đệm lót.  

Chẳng hạn bài Lý dĩa bánh bò được phổ từ hai câu lục bát như sau: 

Hai tay bưng dĩa bánh bò 

Giấu cha giấu mẹ cho trò đi thi 

Bài có hai câu nhạc, âm hình chủ đạo là tiết thứ nhất (của câu 1) và lời 

thơ của câu 6 chữ được trọn vẹn ở tiết thứ nhất. Tiết thứ hai ứng với lời thơ 

của câu 8 chữ, có nhiều nhịp hơn tiết 1 và hình tiết tấu được mở rộng hơn: 
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Ví dụ 12:                            LÍ DĨA BÁNH BÒ   

                                                  (Trích)                                                                                     

                                                               Dân ca Nam Bộ  

    

Câu 2 của bài Lý dĩa bánh bò là sự nhắc lại câu 8 chữ và thêm rất nhiều 

tiếng đệm lót. Ta thấy âm hình tiết tấu không theo chu kỳ.  

Tuy nhiên, cũng có một số bài có tiết tấu được lặp lại gần như chu kỳ 

tuy nhiên không thật đều đặn như trong âm nhạc cổ điển phương Tây như bài 

Mưa rơi (Dân ca Xá - Tây Bắc) dưới đây. 

Ví dụ 13:                                MƯA RƠI  

                                                  (Trích) 

                                                             Dân ca  Xá - Tây Bắc  
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Hình tiết tấu chủ đạo của bài là : 

      

 Âm hình này được quán xuyến và được lặp lại gần nnhư không thay đổi 

ở toàn bài 

Trong chương trình THCS có một bài dân ca, đại diện cho dân ca nước 

ngoài, đó là bài hát Hô - la - hê, Hô - la - hô (Dân ca Đức). Bài này có âm 

hình tiết tấu đơn giản, chỉ có hình nốt móc đơn và hình nốt đen và có theo chu 

kỳ nhưng thay đổi chút ít.  

Ví dụ 14:                    HÔ - LA - HÊ, HÔ - LA - HÔ 

                                                    (Trích) 

                                                                        Dân ca Đức   

 

Hình tiết tấu chủ đạo của bài: 

 

Với giai điệu và tiết tấu vui tươi, lời ca giản dị, nét nhạc được nhắc đi 

nhắc lại nhiều lần, giai điệu đi liền bậc (C-D-E-F-G-A-G) không có quãng 

nhảy quá xa trong phạm vi từ quãng 6 (E-H); (A-C). Âm hình tiết tấu chủ đạo 

đơn giản, ngắn gọn. Nội dung bài hát nói lên niềm lạc quan yêu đời của nhân 
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dân lao động, bài hát chỉ với 4 câu, “Hô - la - hê, Hô - la - hô” như những 

tiếng đệm “tình tang tính tang” trong dân ca Việt Nam đã tạo cho các em hiểu 

thêm về dân ca Đức. 

- Các bài hát có âm hưởng dân ca: 

Các bài hát mang âm hưởng dân ca Việt Nam thường viết ở điệu thức 5 

âm hoặc cũng có thể dựa trên tiết tấu hay tứ thơ của vùng miền nào đó. Gần 

đây các nhạc sĩ trẻ đã tìm tòi, sử dụng chất liệu dân ca để sáng tác cũng như 

phối âm, phối khí, làm mới các bài hát cũ được các em nhỏ và công chúng 

đón nhận và yêu thích, đó cũng chính cách bảo tồn, phát huy các làn điệu dân 

ca do cha ông chúng ta sáng tạo ra.  

Trong số các bài hát mang âm hưởng dân ca trong chương trình phân 

môn học hát THCS không nhiều, có một số bài như: Đi học sáng tác Bùi Đình 

Thảo - Thơ Minh Chính,  Niềm vui của em của Nguyễn Huy Hùng, Nổi trống 

lên các bạn ơi  của Phạm Tuyên. Đây là những bài hát được các em yêu thích 

hay biểu diễn trong các ngày lễ hội của nhà trường. 

Về giai điệu: Mỗi bài hát đều mang một âm hưởng đặc trưng của vùng 

miền rất rõ nét, trong đó có bài hát Đi học (Bùi Đình Thảo - thơ Minh Chính),  

Niềm vui của em sáng tác  Nguyễn Huy Hùng, đều mang âm hưởng đặc trưng 

của âm nhạc dân gian miền núi phía Bắc, đặc biệt có nhiều nốt luyến và nốt 

hoa mĩ tạo sự mền mại cho giai điệu, một phần đặc thù của dân ca. Các bài 

không có các quãng nhảy quá xa, chủ yếu trong phạm vi quãng 4, quãng 5. 

Điển hình là bài hát Đi học, (Nhạc: Bùi Đình Thảo - thơ: Minh Chính). 

Ví dụ 15:                               ĐI HỌC  

                                                      (Trích)  

                                                                  Nhạc: Bùi Đình Thảo  

                                                                 Lời: Minh Chính - Bùi Đình Thảo 
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Về tiết tấu: Chủ yếu là các hình nốt đen, hình nốt đơn, hình nốt móc 

đơn, hình nốt móc kép và một số hình nốt móc giật. 

Ví dụ 16:                                NIỀM VUI CỦA EM 

                                                          (Trích)  

   

                                                                   Nhạc và lời: Nguyễn Huy Hùng 

 

   

Niềm vui của em là một bài hát có giai điệu đẹp, tính chất nhẹ nhàng, 

êm dịu, điệu thức của bài có sự pha trộn giữa 2 thang 5 âm và tạo tính chất 

dân gian khá rõ. Giai điệu đi theo làn sóng không có quãng nhảy xa, phù hợp 

với tầm cữ giọng của học sinh THCS.  
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2.2.3.3. Các bài hát có sử dụng chất liệu nhạc nhẹ 

Các bài hát trong chương trình môn Âm nhạc bậc THCS sử dụng chất 

liệu nhạc nhẹ được thể hiện ở một số đặc điểm như: Tiết tấu sử dụng nhiều 

đảo phách, nghịch phách, nhất là đảo nghịch phách câu tạo sự nhấn lệch.  

Một số bài có màu sắc nhạc nhẹ được các em yêu thích chủ yếu viết về 

đề tài nhà trường, trog đó có rất nhiều bài ở phụ lục như: Bóng dáng một ngôi 

trường (Hoàng Lân), Khúc hát chim sơn ca (Đỗ Hòa An); Chiều thu nhớ 

trường (Cao Minh Khanh), Tuổi hồng (Trương Quang Lục), Mùa thu ngày 

khai trường (Vũ Trọng Tường), Tuổi đời mênh mông (Trịnh Công Sơn), Mùa 

hạ và những chùm hoa nắng (Nguyễn Thanh Tùng)...  

Về giai điệu:  Tầm cữ giọng chủ yếu trong phạm vi từ quãng 8 đến  

quãng 10 như: Chiều thu nhớ trường của Cao Minh Khanh, (d1- f2), Bóng 

dáng một ngôi trường của Hoàng Lân, (c1- e2)…Các bài có âm vực rộng hơn 

quãng 10 như: Mùa thu ngày khai trường (Vũ Trọng Tường), (h- e2); Mùa hạ 

và những chùm hoa nắng (Nguyễn Thanh Tùng), (h- f2); Tuổi đời mênh mông 

(Trịnh Công Sơn), (a- e2)… 

Quãng nhảy xa những bài trong chương trình chính khóa thường từ 

quãng 6 đến quãng 7 như bài Mùa hạ và những chùm hoa nắng (Nguyễn 

Thanh Tùng), thuộc quãng 6 trưởng (g1- e2), quãng 7 thứ (g1- f2). Ngoại trừ 

một số bài nhảy xa hơn quãng 8 trong phần phụ lục. 

Ví dụ 17:            MÙA HẠ VÀ NHỮNG CHÙM HOA NẮNG  

                                                          (Trích) 

                                                                     Nhạc và lời: Nguyễn Thanh Tùng  
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  Về tiết tấu: Các bài hát sử dụng các tiết tấu đảo phách và móc giật như: 

Chiều thu nhớ trường (Cao Minh Khanh), Ơi cuộc sống mến thương (Nguyễn 

Ngọc Thiện), Mùa hạ và những chùm hoa nắng (Nguyễn Thanh Tùng),  Khúc 

hát chim sơn ca (Đỗ Hòa An).  

 Bài hát Chiều thu nhớ trường (Cao Minh Khanh) tác giả sử dụng nhiều 

hình nốt đen chấm dôi, dấu lặng đơn bên cạnh và đảo phách. 

Ví dụ 18:                      CHIỀU THU NHỚ TRƯỜNG  

                                                     (Trích) 

     Nhạc và lời: Cao Minh Khanh 

   

2.3. Lời ca 

Đối với các thể loại bài hát viết cho thiếu nhi, nghệ thuật lời ca là một 

phần hết sức quan trọng giúp cho tác phẩm được rõ hơn và dễ hiểu hơn. 

Trong chương trình phân môn học Hát THCS, những bài hát được yêu thích 

là những bài có lời ca giản dị, dễ hiểu và có hình ảnh gần gũi với nhận thức 

của các em. Vì vậy, nghệ thuật viết lời ca trong các bài hát không chỉ ca ngợi, 

làm tôn thêm vẻ đẹp của tác phẩm mà còn nhằm giúp giáo dục và định hướng 

các em tới chân thiện mĩ... Với nội dung của đề tài, chúng tôi chia các ca khúc 

trong chương trình phân môn học hát THCS ra làm hai mảng đó là bài hát có 

phổ thơ và bài hát không phổ thơ. 

2.3.1. Lời ca có phổ thơ 

Ca khúc phổ thơ là bài hát được viết lên từ một bài thơ của tác giả nào 

đó. Đặc điểm nghệ thuật của các ca khúc thiếu nhi được phổ thơ về giai điệu 
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và lời ca luôn được hòa quyện vào nhau, thơ và nhạc gắn bó chặt chẽ, hòa 

quện trong lời ca một cách tinh tế. 

 Những ca khúc phổ thơ thường là những bài thơ mà bản thân nó đã có 

vần điệu, tiết tấu âm nhạc ở trong đó. Ngoài ra còn là những bài thơ hay, đặc 

sắc, có giá trị nghệ thuật cao. Người nhạc sĩ có thể giữ nguyên bài thơ hoặc 

chắt lọc những tứ thơ hay, phổ nhạc để bài thơ một lần nữa được thăng hoa 

lên mà không mất đi cái hồn của bài thơ, đó chính là sự thành công của ca 

khúc phổ thơ.  

Có nhiều dạng bài hát khác nhau được phổ từ thơ, (có thể phổ nhạc giữ 

nguyên bài thơ hoặc cũng có thể chỉ lấy từ một số tứ thơ, để sáng tác và thêm 

mới vào cho phù hợp với cấu trúc và giai điệu của ca khúc). Trong phạm vi đề 

tài, chúng tôi chỉ đề cập tới các ca khúc được phổ thơ trong chương trình 

chính khóa và phụ lục: 

Đối với các bài hát được phổ thơ trong chương trình phân môn học Hát 

THCS là những bài hát gần như được các nhạc sĩ lược bỏ đi một số câu từ, 

cho phù hợp với bài hát, chứ không lấy hết toàn bộ bài thơ, và có thể thêm 

vào một số câu bài hát từ mới cho phù hợp với bài hát cũng như cấu trúc, 

đường nét giai điệu của bài hát. 

Trong các ca khúc THCS có Đi học (Nhạc: Bùi Đình Thảo, thơ: Minh 

Chính), Ngày đầu tiên đi học (Nguyễn Ngọc Thiện), Tia nắng, hạt mưa 

(Nhạc: Khánh Vinh - Thơ: Lệ Bình)...là những ca khúc hầu như được các 

nhạc sĩ lấy từ các tứ thơ hay để phổ nhạc cho ca khúc. Trong các ca khúc nói 

trên có ca khúc Đi học (Nhạc: Bùi Đình Thảo, thơ: Minh Chính), là một ca 

khúc hay, được bình chọn là một trong 50 ca khúc thiếu nhi hay nhất thế kỷ 

XX... Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo đã khéo léo lựa chọn những đoạn thơ giàu hình 

ảnh và cô đọng nhất của Minh Chính để phổ nhạc chắp cánh cho bài thơ.  

“...Chim đùa theo trong lá 
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Cá dưới khe thì thào 

Hương rừng chen hương cốm  

Em tới trường hương theo…”  

                              (Đi học - Nhạc: Bùi Đình Thảo, thơ: Minh Chính) 

Bài thơ Đi Học của Hoàng Minh Chính, có lẽ chỉ thực sự trở nên nổi 

tiếng hơn, khi bắt gặp những nét nhạc hồn nhiên trong sáng của nhạc sĩ Bùi 

Đình Thảo. Âm nhạc của ông mang màu sắc dân gian rõ nét và gần như vẫn 

giữ nguyên vẹn đặc trưng của dân ca Tày, Nùng vùng Trung du Bắc Bộ. Ca 

khúc dễ thuộc, dễ nhớ, lời ca đẹp, khắc họa hình ảnh thiên nhiên quê hương 

đất nước tươi đẹp, phù hợp với tâm hồn trẻ thơ. 

Bằng một màu sắc âm nhạc khác hoàn toàn, ca khúc Tia nắng, hạt mưa, 

(Nhạc: Khánh Vinh - Thơ: Lệ Bình), cũng là một ca khúc được phổ thơ, 

nhưng trong thơ là cả một màu sắc tươi trẻ, hồn nhiên, trong sáng của tuổi học 

trò. Ca khúc đoạt giải nhất cuộc thi sáng tác bài hát cho lứa tuổi học trò, được 

bình chọn là một trong 50 ca khúc thiếu nhi hay nhất thế kỷ XX chào thế kỷ 

XXI, được nhạc sĩ Khánh Vinh phổ nhạc từ bài thơ cùng tên. Ca khúc Tia 

nắng hạt mưa,  với giai điệu nhẹ nhàng, bài thơ giàu hình ảnh, tác giả đã hình 

tượng hóa thiên nhiên qua ánh mắt học trò rất nghộ nghĩnh và thú vị. 

“…Hình như trong từng tia nắng 

  Có nét tinh nghịch bạn trai 

  Hình như trong từng hạt mưa  

 Có nụ cười duyên bạn gái... ”  

                                  (Tia nắng, hạt mưa - Nhạc : Khánh Vinh, thơ : Lệ Bình) 

Phổ nhạc một bài thơ là mang đến cho bài thơ một đời sống khác, là 

“nâng” thơ lên một tầm cao nghệ thuật, nói một cách khác là “chắp cánh cho 

thơ” để ngôn ngữ nhạc hòa quyện vào ngôn ngữ thơ, làm cho bài thơ nghe 
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“hay” hơn, bài thơ một lần nữa được “hóa thân” thành ca khúc, giúp cho 

người nghe không còn phân biệt được đâu là thơ và đâu là nhạc... 

Tuy nhiên, không phải bài thơ nào hay cũng phổ nhạc được và cũng 

không phải, sự đồng cảm nào của nhạc sĩ với các bài thơ cũng làm nên những 

ca khúc có giá trị nghệ thuật cao. Có rất nhiều nhạc sĩ cùng phổ nhạc cho một 

bài thơ nhưng chỉ một ca khúc được biết đến và sống mãi với thời gian… 

Từ những yếu tố trên ta có thể khẳng định, các ca khúc được phổ thơ 

thành công phải đạt được cả hai yếu tố, “giá trị nghệ thuật của ca khúc và giá 

trị nghệ thuật sử dụng lời thơ”. 

2.3.2. Lời ca không phổ thơ 

Đại đa số các bài hát được các nhạc sĩ sáng tác ra đều không bắt đầu từ 

thơ, mà là cảm xúc được dâng trào lên từ những cảm nhận về một sự vật, hiện 

tượng nào đó được nghe thấy, nhìn thấy, hoặc cảm thấy... đó chính là những 

tác phẩm ca khúc không phổ thơ.  

Các bài hát THCS hầu như đều do nhạc sĩ sáng tác cả giai điệu và lời 

ca. Trong đó, để đạt được giá trị nghệ thuật của tác phẩm, người sáng tác phải 

đặt mình vào lứa tuổi các em để tác phẩm không những hay về giai điệu mà 

lời ca còn phải dễ hiểu, dễ nhớ và gần gũi với các em. Trong các bài hát 

THCS có lời ca hay rất nhiều, mỗi chủ đề đều có nhiều bài hát điển hình.  

Về nhà trường và thầy cô: Các bài hát các em yêu thích và thường 

xuyên sử dụng trong các chương trình ngoại khóa của nhà trường như: Mái 

trường mến yêu (Lê Quốc Thắng), Mùa thu ngày khai trường (Vũ Trọng 

Tường),  Mùa hạ và những chùm hoa nắng (Nguyễn Thanh Tùng), Chiều thu 

nhớ trường (Cao Minh Khanh)... những hình ảnh quen thuộc của thầy cô, bạn 

bè, ngôi trường, ghế đá, hàng cây… đều trở thành những ca khúc hay của tuổi 

học trò.  
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 Ca khúc Chiều thu nhớ trường, của Cao Minh Khanh, nhạc sĩ như nói 

hộ tâm trạng của các bạn tuổi học trò đó là: Nhớ nhung, bâng khuâng…  

“Nhớ khi mùa thu tới lá rơi sân trường  

Nhớ mưa chiều trong mắt long lanh mùa thu  

Nhớ những tà áo trắng bay trong thu chiều  

Nhớ mái trường yêu dấu với bao mộng mơ”.  

Từ “nhớ” được nhấn mạnh và lặp lại nhiều lần như một nốt nhạc trầm 

của tuổi học trò trong sáng, thơ ngây nhưng thật đẹp, mà ai đã đi qua mỗi khi 

nhớ lại đều xao xuyến bồi hồi.  

 Về gia đình và bạn bè: Gia đình là nơi đã nuôi chúng ta khôn lớn, cho 

ta bao niềm thương mến. Các bài hát có lời ca đẹp, giàu hình ảnh ca ngợi về 

gia đình và bạn bè trong chương trình THCS được các em yêu thích như: 

Niềm vui của em (Nguyễn Huy Hùng), Khúc hát chim Sơn Ca (Đỗ Hoài An), 

Mùa xuân tình bạn (Cao Minh Khanh), Tuổi hồng (Trương Quang Lục)...  

Trong đó có ca khúc Niềm vui của em sáng tác Nguyễn Huy Hùng là 

một ca khúc tác giả sử dụng nghệ thuật viết lời ca đẹp, giàu hình ảnh cảm xúc 

được tác giả so sánh khi: “ ông mặt trời thức và ông mặt trời đi ngủ” thật ý 

nghĩa khi nói về tình yêu của em và mẹ. 

“Khi ông mặt trời thức dậy 

Mẹ lên rẫy em đến trường” 

và:  

“Khi ông mặt trời đi ngủ 

Mẹ đến lớp bên ánh đèn” 

Ngoài tình cảm gia đình thì những kỉ niệm về tình bạn tuổi học trò dưới 

mái trường đầy hồn nhiên, trong sáng và tinh nghịch ít nhiều đều để lại trong 

mỗi người chúng ta những cảm xúc thân thương về một thời cắp sách tới 

trường. Ca khúc Mùa xuân tình bạn của Cao Minh Khanh còn được ví tình 

bạn đẹp như một mùa xuân. 
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 “...Ơi tình bạn mùa xuân là một bài ca với bao tiếng cười  

Vui tình bạn mùa xuân đẹp tựa hoa xinh tươi mùa xuân” 

Với nghệ thuật viết lời ca hòa cùng tâm hồn tuổi thơ, mỗi ca khúc là 

những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò được các nhạc sĩ viết lên giúp các em lưu 

giữ những câu chuyện, những kỉ niệm về thầy cô về mái trường, bạn bè... 

Về các đề tài thiên nhiên, quê hương đất nước, tình hữu nghị... Có rất 

nhiều ca khúc được các nhạc sĩ sử dụng nghệ thuật viết lời ca cho ca khúc như 

là những câu chuyện, những kỉ niệm của tuổi thơ giúp cho tâm hồn của các 

em thêm trong sáng và đáng yêu như: Khúc hát chim sơn ca (Đỗ Hoài An), 

Khúc ca bốn mùa (Nguyễn Hải), Tiếng ve gọi hè (Trịnh Công Sơn), Tuổi đời 

mênh mông (Trịnh Công Sơn),  Nối vòng tay lớn (Trịnh Công Sơn), Ca ngợi 

Tổ Quốc (Hoàng Vân)... 

Trong các ca khúc kể trên “Khúc ca bốn mùa” với giai điệu du dương 

dịu ngọt, được nhạc sĩ hình tượng hóa hiện tượng của trời đất giữa “nắng và 

mưa” tài tình trong mối liên hệ giữa “mẹ và con” có lẽ, đó chính là nghệ thuật 

viết lời ca. 

“Hạt nắng hạt nắng cho mẹ ra đồng  

Hạt mưa hạt mưa cho cây lúa trổ bông...”  

hay: “...Khi trời đổ nắng có mưa về dịu lại  

Khi trời đầy mưa có nắng về sưởi ấm...”  

Với giai điệu êm nhẹ, trong sáng, hồn nhiên, bài hát mang thiên nhiên 

đến cho các em và kết luận về “bốn mùa” một cách rất ngắn gọn, xúc tích, thú 

vị và gần gũi.    

“Bốn mùa có nắng và có mưa... 

Bốn mùa nhịp đời mãi sinh sôi” 

Toàn bộ các ca khúc không phổ thơ, đều là những ca khúc được bắt 

nguồn từ cảm xúc có thể được nung nấu rất lâu. Song cũng có thể đến bất 
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chợt khi bắt gặp một sự vật hiện tượng nhìn thấy, cảm thấy, nghe thấy...để rồi, 

làm nên sự thành công của tác phẩm có giá trị là cả một nghệ thuật, đó chính 

nghệ thuật sáng tác ca khúc. 

2.4. Hướng dẫn phân tích bài hát  

2.4.1. Các bước cơ bản về phương pháp phân tích bài hát 

 Phương pháp phân tích một tác phẩm âm nhạc nói chung và phương 

pháp phân tích một ca khúc trong sách giáo khoa THCS nói riêng cũng không 

khác nhau. Tuy nhiên, với đối tượng sinh viên chuyên ngành CĐSP âm nhạc, 

mục tiêu là cung cấp những hiểu biết đơn giản, cơ bản, tạo cơ sở nhằm ứng 

dụng để có thể phân tích được đặc điểm, hình thức, thể loại các ca khúc, dân 

ca trong sách giáo khoa THCS.  

Trong phạm trù của đề tài, chúng tôi xin giới thiệu một số bước phân 

tích cơ bản về ca khúc THCS, góp phần giúp giáo viên nắm chắc được đặc 

điểm của các ca khúc THCS để đi đúng hướng trước khi dạy học Hát. Việc 

phân tích, định hướng đúng đặc điểm của ca khúc sẽ giúp cho giáo viên có thể 

dàn dựng bài hát trong các chương trình ngoại khóa và lễ hội của nhà trường 

thêm phong phú đúng với tính chất của của bài. 

Bước 1: Tìm hiểu tác giả, tác phẩm 

Mục đích: Việc tìm  hiểu tác giả, tác phẩm giúp cho học sinh hiểu biết 

và khắc sâu hơn về nội dung ca khúc mình học. 

Trước khi tìm hiểu về tác giả, tác phẩm giáo viên cần phải đàn và hát 

bài hát để cảm nhận nội dung tác phẩm mình định dạy. 

Bước 2: Tìm hiểu điệu thức, thang âm  

Mục đích: Xác định điệu thức của bài hát thuộc dạng nào (7 âm hay 5 

âm...) để có cơ sở tìm hiểu về giai điệu, tính chất, chất liệu của bài hát...  

Điệu thức 7 âm (trưởng, thứ) trong âm nhạc phương Tây. 
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Điệu thức 5 âm trong âm nhạc dân tộc Việt Nam thường là các bài hát dân 

ca và âm hưởng dân ca.   

Với điệu thức 5 âm, cần tìm hiểu chất liệu của bài hát để từ đó hướng dẫn 

học sinh thực hành hát bài hát đúng với chất liệu của vùng miền đó. 

Ngoài ra, có thể có một số dạng điệu thức khác... 

Bước 3: Phân tích cấu trúc, hình thức và thể loại 

Mục đích: Xác định cấu trúc của bài hát được viết ở hình thức nào và 

thuộc thể loại gì.  

Lập sơ đồ cấu trúc tổng thể của bài hát (chia đoạn, chia câu). 

Trong  các ca khúc THCS thường được viết ở các dạng hình thức một 

đoạn, hình thức hai đoạn đơn, hình thức ba đoạn đơn...  

Về thể loại của các ca khúc cần dựa trên các yếu tố giai điệu, lời ca, tiết 

tấu, nhịp độ, nhịp điệu của bài để biết được tính chất của bài như: Hành khúc, 

trữ tình hay vui nhộn, ngợi ca... 

 Bước 4: Phân tích giai điệu, tiết tấu  

Mục đích: Tìm hiểu giai điệu, tiết tấu, tiết luật, âm vực... để nắm nội 

dung cơ bản, hình tượng chính của tác phẩm. 

Cần chú ý tới nhiều lĩnh vực như: Lời ca, giai điệu, tiết tấu  âm nhạc, 

thanh điệu trong thơ (cấu trúc thơ, nhịp điệu thơ)... Trong dân ca thường phổ 

theo thơ cổ truyền Việt Nam được dùng nhiều như thể thơ lục bát (6 + 8), 

song thất lục bát (7 + 7 + 6 + 8), thêm nhiều tiếng đệm ngắn ở cuối câu như: 

(i...ơ...ê...) các tiếng láy, luyến, nốt hoa mĩ... Đặc biệt tính chất của các bài 

dân ca đa số có tính trữ tình. Các câu nhạc thường không cân phương, thường 

thấy nhắc lại nguyên dạng một mô típ, một tiết, nhắc lại có biến hóa, phát 

triển chất liệu. 

Xác định đường nét giai điệu của tác phẩm. Được thể hiện bằng âm 

điệu các quãng (bước đi liền bậc hoặc các bước nhảy xa)  
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Chú ý các quãng nhảy xa trong bài giúp cho giáo viên xử lý tốt khi dạy 

học sinh.  

Xác định các kí hiệu trong bài: (dấu luyến, láy) sẽ giúp cho các em xử 

lý tốt tác phẩm.  

Xác định âm vực: (âm thấp nhất, cao nhất trong bài) giúp cho học sinh 

hát phù hợp với giọng (tránh cho giáo viên lấy giọng đàn hay giọng hát quá 

cao hay quá thấp với giọng của học sinh). 

Xác định tiết tấu của bài đơn giản hay phức tạp (tiết tấu chủ đạo và hiệu 

quả mà nó tạo ra trong bài). 

Xác định tiết tấu và tiết luật (trong đó có sử dụng các tiết luật tự do như 

hiện tượng đảo phách, nghịch phách...).  

Nắm chắc tiết tấu của bài sẽ giúp các em biết cách gõ đệm theo hình 

thức nhịp, phách và tiết tấu lời ca được tốt. 

Bước 5: Tìm hiểu lời ca  

Mục đích: Tìm hiểu các hình ảnh, ý tứ trong bài, các từ khó, tiếng địa 

phương... cần giải thích.  

Xác định đúng lời ca giúp cho học sinh dễ hiểu và cảm nhận bài hát 

được rõ hơn. 

Bước 6: Ý nghĩa giáo dục của tác phẩm 

Mục đích: Xác định thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm tới các em 

qua bài hát, cũng như tính giáo dục trong tác phẩm. 

Để có thể phân tích tốt các bài hát trong chương trình phân môn học 

Hát THCS, sinh viên cần nắm vững các bước trên, từ đó thể hiện (hát) các bài 

hát phù hợp với  nội dung và tính chất của ca khúc, đồng thời còn có tác dụng 

tốt trong việc lựa chọn cách đệm đàn cho các ca khúc cũng như dàn dựng 

chương trình ngoại khóa của nhà trường.  
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2.4.2. Thực hành phân tích một số bài hát 

Các bài hát viết cho thiếu nhi trong chương trình THCS ở hai các dạng: 

điệu thức 7 âm (trưởng, thứ) trong âm nhạc phương Tây, điệu thức 5 âm trong 

âm nhạc dân tộc Việt Nam.  

Với 2 bài hát bậc THCS, trong phân môn học Hát được đưa vào phân 

tích mẫu, có một bài được viết ở điệu thức 7 âm là: Khúc hát chim sơn ca, có 

một bài dân ca là: Đi cấy. Đây là hai bài khá điển hình cho các phong cách 

viết cho thiếu nhi: Đi cấy - Dân ca Thanh Hóa và Khúc hát chim sơn ca của 

Đỗ Hòa An, theo phong cách nhạc nhẹ.  

Trong phạm vi của đề tài, chúng tôi chọn phân tích mẫu hai bài hát điển 

hình nhưng khá đa dạng về tiết tấu, vui hoạt (Đi cấy) và Trữ tình (Khúc hát chim 

sơn ca).  

Việc tìm hiểu tác giả, tác phẩm và phân tích đặc điểm điệu thức, cấu 

trúc, giọng điệu, giai điệu, tiết tấu, nhịp độ… sẽ là những yếu tố đầu tiên của 

giáo viên trước khi dạy học hát và nó chính là nền tảng để các em hát bài hát 

được hay, chính xác đúng với tính chất của ca khúc. 

2.4.2.1. Bài phong cách nhạc nhẹ 

Trong các bài mang phong cách nhạc nhẹ chúng tôi lựa chọn ca Khúc 

hát chim Sơn ca của nhạc sĩ Đỗ Hòa An, Lớp 7 (xem phụ lục 3; tr100), để 

phân tích giúp cho SV hiểu rõ hơn về tính chát của ca khúc.  

Tìm hiểu tác giả, tác phẩm: Nhạc sĩ Đỗ Hoà An, tên khai sinh là Đỗ 

Văn Đồng, sinh năm 1951, quê ở Phú Thọ, tốt nghiệp Nhạc Viện Hà Nội khoa 

Ăc-cooc-đê-ông,  hiện nay là Giám đốc Trung tâm thực hành Văn hoá - Nghệ 

thuật Tỉnh Quảng Ninh. Ông đạt được nhiều giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt 

Nam cùng Hội Văn Nghệ Hạ Long và là người sáng tác nhiều thể loại: Hợp 

xướng, Nhạc múa, Ca khúc... Đặc biệt là các ca khúc viết cho thiếu nhi trong 

đó có Khúc hát chim Sơn ca, được các em yêu thích. Với nét nhạc vui tươi, 
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nhẹ nhàng. Tác giả mong tiếng hát của các em như tiếng hót tuyệt vời của loài 

chim sơn ca được vang lên khắp mọi nơi trong cuộc sống hòa bình hạnh phúc. 

Điệu thức: Bài Khúc hát chim Sơn ca, được viết ở giọng Mi thứ (e-

moll), tính chất của ca khúc mang màu sắc tươi mới với chất liệu giọng thứ 

trữ tình. 

Cấu trúc: Khúc hát chim Sơn ca được viết ở hình thức hai đoạn đơn 

không có tái hiện, dạng phát triển.  

Đoạn 1 (a) 16 nhịp, gồm 2 câu nhạc, giữ chức năng phần trình bày và 

kết ở giọng Mi thứ (e-moll). 

Đoạn 2 (b) 18 nhịp, gồm 2 câu nhạc, câu 1 của đoạn 2, phần giữa có sự 

phát triển. Câu 2, đoạn (b) là phần kết của bài. Đoạn 2 kết trọn (bậc I) giọng 

Mi thứ (e-moll).  

Cấu trúc của bài không cân phương, có sự phát triển, mang đặc trưng 

theo phong cách nhạc nhẹ rõ nét. 

 

a b 

Câu 1 Câu 2 Câu 1 Câu 2 

2 n + 2 n + 4 n 2 n + 2 n + 4 n 4 n + 5 n 4 n + 5 n 

 

Giai điệu, tiết tấu: Bài Khúc hát chim Sơn ca có tính chất vui tươi, trên 

nền chất liệu giọng thứ. Đoạn a nét nhạc dịu dàng. Đoạn b với giai điệu thiết 

tha hơn. 

Bài có quãng nhảy xa trong quãng 8 đúng (h - h1) kèm thêm nốt (a1) 

hoa mĩ tạo sự mềm mại cho câu hát. Âm vực trong bài có tầm cữ rộng trong 

phạm vi quãng 10 (h1 - d2 ), câu hát hơi khó với một số em. Trong bài sử dụng  

nhiều nốt có dấu luyến, dấu nối và nốt hoa mĩ.  
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Ví dụ 19:                    KHÚC HÁT CHIM SƠN CA 

                                          (Trích)   

                                                          Nhạc và lời: Đỗ Hòa An 

 

Tiết tấu: Tác giả sử dụng nhiều nốt móc đơn chấm dôi và móc kép. Âm 

hình tiết tấu đảo phách lệch và nhiều điệp nốt trong giai điệu, mang đặc trưng 

nhạc nhẹ khá rõ nét.  

Ví dụ 20:                            KHÚC HÁT CHIM SƠN CA 

                                                (Trích)  

                                                                                Đỗ Hòa An 

 

 

 

Âm hình chủ đạo của bài. 
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Lời ca: lời ca trong bài hát dễ hiểu, tác giả miêu tả tiếng chim sơn ca 

như giọng hát “Sơn ca” của các em thật hồn nhiên, trong sáng. 

Ý nghĩa giáo dục: Bài hát như  một thông điệp về mong ước cuộc sống 

hoà bình, hạnh phúc đến với mọi người. 

2.4.2.2. Bài dân ca 

 Trong các bài dân ca chúng tôi chọn bài Đi cấy (Dân ca Thanh Hóa) 

Lớp 6. (xem phụ lục 3; tr95) đại diện cho các bài dân ca trong chương trình 

THCS để SV có thể tham khảo. 

Tìm hiểu tác giả, tác phẩm:  Đi cấy, dân ca Thanh Hóa là một làn điệu 

dân ca do nhân dân đồng bằng Bắc Bộ sáng tác. Bài hát Đi cấy là một trong 

10 bài được trích trong Tổ khúc Múa đèn và được xây dựng trên những câu 

thơ lục bát mô tả công việc lao động của người nông dân xưa. Đi cấy vào đêm 

sáng trăng, tuy vất vả nhưng họ vẫn lạc quan yêu đời, yêu lao động. 

Điệu thức: bài hát Đi cấy, dân ca Thanh Hóa được viết ở điệu thức 5 

âm những có thêm âm Fis thành 6 âm nhưng âm hưởng chủ yếu vẫn là 5 âm 

với thang âm là G-A-H-D-E, gọi là điệu Sol Cung (tương đương với điệu 

Cung trong âm nhạc Trung Hoa). 

Cấu trúc: Bài Đi cấy, viết ở hình thức một đoạn gồm 2 câu nhạc, với lối 

cấu trúc không nhắc lại.  

Câu 1 (9 nhịp). Câu 2 (11 nhịp). Giai điệu câu 2 không nhắc lại câu 1 

nhưng sử dụng chất liệu của câu 1 để phát triển và hoàn thiện cấu trúc. 

Câu 1 Câu 2 

2 n + 4 n + 3 n 4 n + 3 n + 4 n 

 

Giai điệu, tiết tấu: Bài hát có tính chất chất trữ tình, đường nét giai điệu 

đi theo làn sóng thể hiện sự êm ái. Trong bài không có quãng nhảy xa chủ yếu 
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trong phạm vi quãng 3 và quãng 4 đúng (d1 - g1). Âm vực trong bài có tầm cữ 

rộng trong phạm vi quãng 8, dễ hát. 

Ví dụ 21:                                      ĐI CẤY 

                                            (Trích) 

                                                                  Dân ca Thanh Hóa 

 

 

Bài hát Đi cấy, là dân ca Bắc Bộ nên có một đặc điểm sử dụng rất nhiều 

nốt luyến, láy, chùm 2, chùm 3 âm và cả nốt hoa mĩ tạo cho giai điệu của bài 

mềm mại.  

           Hình tiết tấu chủ đạo của bài:                 

          

Lời ca: Bài hát Đi cấy tuy ngắn gọn, đơn giản nhưng đạt chất lượng 

nghệ thuật cao. Toàn bộ nội dung bài hát miêu tả hình thức diễn xướng Hát và 

Múa trong Tổ khúc Múa đèn được kết hợp với múa thể hiện các công việc lao 

động của nhân dân như: gieo mạ, đi cấy, dệt vải...được ngợi ca  với lời hay, ý 

đẹp, thực sự có giá trị về cả âm nhạc và văn học.  

Ý nghĩa giáo dục: Bài hát với chất liệu mang đặc trưng của dân ca 

Thanh Hóa. Thông qua bài hát mong muốn các em thêm yêu thích, gìn giữ và 

hiểu biết hơn về các vùng miền dân ca Việt Nam. 
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2.5. Thực nghiệm sư phạm 

2.5.1. Mục đích  

Kiểm chứng tính khả thi của việc phân tích các ca khúc trong phân môn 

học Hát THCS của SV CĐSP Âm nhạc Trường Cao đẳng VHNT Thái Bình.    

2.5.2. Nội dung 

Hướng dẫn thực hành phân tích các ca khúc Khát vọng mùa xuân 

(W.A. Mozart -  Dịnh lời Việt: Tô Hải) và Nổi trống lên các bạn ơi (Phạm 

Tuyên) trong chương trình chính khóa (lớp 8), phân môn học Hát THCS. 

2.5.3. Tiến hành thực nghiệm 

Triển khai thực nghiệm trong 4 tuần, từ ngày 01/02 đến 28/02/2017 

với  sinh viên CĐSP Âm nhạc K8.  

Sinh viên soạn bài theo cách thức mới và phân tích cách soạn như 

nội dung của luận văn. Sinh viên thực nghiệm áp dụng kiến thức trong 

phần “Hướng dẫn các bước cơ bản trong phân tích bài hát” và nghiên cứu 

Thực hành phân tích hai bài hát mẫu trong nội dung chương 2 của luận văn. 

Từ đó, áp dụng phân tích bài hát Khát vọng mùa xuân (W.A. Mozart - Dịch 

lời Việt: Tô Hải) và Nổi trống lên các bạn ơi (Phạm Tuyên) trong chương 

trình chính khóa (lớp 8), phân môn học Hát bậc THCS. 

 - Tuần thứ nhất:  

+ Giáo viên giao bài về nhà cho sinh viên nghiên cứu, yêu cầu sinh 

viên thực hiện: 

+ Sinh viên nghiên cứu bài để phân tích và cách thức phân tích  

+ Nghiên cứu đặc điểm âm nhạc về cấu trúc, điệu thức, giai điệu, lời 

ca, tiết tấu của bài Khát vọng mùa xuân và Nổi trống lên các bạn ơi! 

+ Đưa ra ý tưởng phân tích ca khúc.  

   - Tuần thứ hai:  

+ Phân tích bài hát theo từng bước đã học (xem mục 2.4.1. Tr71...73) 
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+ Giáo viên kiểm tra bài soạn của SV ở tuần thứ nhất, trao đổi với 

SV về những vấn đề qua cách soạn bài của SV. Yêu cầu SV thực hiện:  

   - Tuần thứ ba:  

+ Giáo viên kiểm tra việc làm của SV ở tuần thứ hai, trao đổi với SV 

về những vấn đề con chưa đạt yêu cầu. Trong đó cần chú ý các bước như: 

Cấu trúc, giai điệu, lời ca, âm vực, các nốt luyến trong bài và những chỗ 

ngắn nghỉ, lấy hơi... đặc biệt chú ý sau khi học xong bài hát các em cảm 

nhận và rút ra được điều gì qua tác phẩm? Yêu cầu SV về nhà thực hiện:  

+ Soạn hoàn chỉnh bài Khát vọng mùa xuân và Nổi trống lên các bạn 

ơi! 

  - Tuần thứ tư:  

+ Giáo viên kiểm tra bài soạn của sinh viên ở tuần thứ ba, trao đổi 

với SV về tổng thể các bước phân tích.  

Đánh giá kết quả, và rút ra kết luận cho phần phân tích ca khúc theo 

hướng dẫn của luận văn.    

2.5.4. Đánh giá nguyên nhân kết quả khảo sát  thực nghiệm  

Qua 4 tuần thực nghiệm, chúng tôi tiến hành kiểm tra các sinh viên 

thực nghiệm thì thấy: 

 Sinh viên thực nghiệm tiếp thu bài nhanh hơn và hiệu quả tốt hơn, biết cách 

phân tích những bước cần thiết phục vụ cho dạy bài hát. Bỏ qua các bước không 

cần thiết như khi học phân tích một bài hát.  

Dưới đây, xin được đưa ra hai bài giáo án thực nghiệm Khát vọng 

mùa xuân (W.A. Mozart - Dịch lời Việt: Tô Hải) và Nổi trống lên các bạn ơi 

(Phạm Tuyên) trong chương trình chính khóa (lớp 8), phân môn học Hát 

THCS của sinh viên Khóa 8, năm thứ ba CĐSP và kết quả khảo sát thực 

nghiệm sau khi sinh viên đã được hướng dẫn các bước cơ bản trong việc 

Phân tích bài hát. 
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Giáo án thực nghiệm (xem phụ lục 4, tr:116...121) 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

Khóa 8 

CĐSP âm nhạc 

Tổng số 

Sinh viên 

Tiếp thu 

tốt 

Tiếp thu 

trung bình 

Tiếp thu 

khó khăn 

Năm thứ 3 13 4/13 SV  

= 30,8% 

5/13 SV 

= 38,4 % 

4/13 SV 

= 30,8% 

 

Do được nghiên cứu bài hát THCS kĩ hơn, được chỉ dẫn thực hiện 

một cách cụ thể, khoa học, sinh viên có thể soạn bài nhanh hơn, đi đúng 

hướng và đúng nội dung tính chất của bài. So với kết quả khảo sát thực 

trạng sinh viên học môn Hình thức và Thể loại âm nhạc lúc đầu (xem mục 

1.3.5.2. trang 33), đối chiếu với khảo sát sau khi sinh viên được học các 

bước cơ bản về phương pháp phân tích bài hát, sự tiếp thu nhận thức bài 

của sinh viên được tăng lên rõ rệt. Tiếp thu tốt tăng lên 01 sinh viên, tiếp 

thu trung bình tăng lên 01 sinh viên, riêng tiếp thu bài một cách khó khăn 

đã giảm được 02 sinh viên. Qua đó ta có thể khẳng định, việc có thêm các 

bước cơ bản về phân tích bài hát cũng như việc thực hành phân tích một 

số bài hát THCS sẽ phần nào thuận lợi hơn cho sinh viên CĐSP Âm nhạc 

khi dạy phân môn học Hát. 

  Tiểu kết  

  Trong chương 2, chúng tôi đã nghiên cứu một số đặc điểm của 28 bài 

hát chính khóa và 21 bài hát phụ lục trong phân môn học Hát bậcTHCS.  

Về nội dung đề tài chúng tôi đã phân ra thành các mảng: Đề tài nhà 

trường thầy cô, đề tài gia đình bạn bè và về các đề tài khác (thiên nhiên, quê 

hương đất nước, tình hữu nghị...) 

Về đặc điểm âm nhạc chúng tôi phân tích theo từng mảng: Cấu trúc 

(hình thức một đoạn, hình thức hai đoạn đơn, hình thức ba đoạn đơn). Điệu 
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thức (điệu thức 7 âm, điệu thức 5 âm và 7 âm kết hợp 5 âm). Giai điệu, tiết 

tấu (phong cách châu Âu, phong cách nhạc nhẹ, dân ca và âm hưởng dân ca). 

Lời ca (có phổ thơ và không phổ thơ)... 

Trong đó, chúng tôi có hướng dẫn các bước cơ bản về phương pháp 

phân tích bài hát cũng như việc thực hành phân tích mẫu hai bài hát để sinh 

viên tham khảo. 

Nhìn tổng thể các bài hát THCS trong phân môn học hát chương trình 

môn Âm nhạc. Các bài hát đều có giá trị nội dung và nghệ thuật cao: Đề tài 

cho mỗi khối đều đầy đủ, phong phú về các nội dung và điệu thức. Giai điệu 

và lời ca đẹp, dễ hát, dễ thuộc, dễ nhớ, giàu hình ảnh, có sức biểu cảm, 

mang đậm bản sắc dân tộc. Có cấu trúc không quá khó, thường được viết 

ở hình thức một đoạn đơn, hai đoạn đơn, ít trường hợp ở dạng ba đoạn 

đơn. Điệu thức chủ yếu viết ở điệu thức trưởng và điệu thức 5 âm của âm 

nhạc dân tộc Việt Nam. Giai điệu, tiết tấu phù hợp với tầm cũ giọng của 

các em. Đặc biệt qua khảo sát và thực nghiệm chúng tôi có thể khẳng  định 

đề tài đã đi đúng hướng và là một cuốn tư liệu tốt cho sinh viên của 

Trường Cao đẳng VHNT Thái Bình cũng như giáo viên THCS có thêm tài 

liệu tham khảo để công tác giảng dạy đạt kết quả tốt hơn. 
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KẾT LUẬN 

        Âm nhạc là một nhu cầu của con người, nó chiếm một vị trí quan trọng 

trong đời sống tinh thần của mỗi người. Đặc biệt, đối với các em học sinh bậc 

Tiểu học và THCS. Trong các loại hình hoạt động Âm nhạc thì ca hát là loại 

hình phổ biến nhất được các em yêu thích đón nhận và hưởng ứng nhiệt tình.  

Đối với Trường Cao đẳng VHNT Thái Bình, là một trong những trường 

của tỉnh đào tạo về giáo viên Âm nhạc và diễn viên cho các tỉnh trong cả 

nước. Do đó, nội dung dạy học, nâng cao chất lượng dạy học là những vấn đề 

mà toàn ngành giáo dục đang hết sức quan tâm. Vì vậy, song song với việc 

đổi mới phương pháp dạy học của giảng viên với mục tiêu đào tạo chuẩn đầu 

ra, nâng cao năng lực về chuyên ngành vững chắc, phát huy tính tự chủ, sáng 

tạo trong học tập, tự học, tự nghiên cứu của SV là rất cần thiết.  

Từ những yếu tố trên, với đề tài luận văn: Ca khúc trong chương trình 

dạy học âm nhạc bậc Trung học cơ sở chúng tôi tìm hiểu và nghiên cứu về 

các vấn đề  như: Một số khái niệm âm nhạc liên qua đến phân tích ca khúc 

cũng như phương pháp và vai trò của phân tích ca khúc trong quá trình dạy 

phân môn học Hát bậc THCS, cùng với việc tìm hiểu khả năng phân tích ca 

khúc và khảo sát thực trạng việc học phân tích ca khúc của sinh viên  Trường 

Cao đẳng VHNT Thái Bình thông qua môn Hình thức và Thể loại âm nhạc. 

Đặc biệt, chúng tôi đã đi sâu tìm hiểu đặc điểm của 28 bài hát chính 

khóa và 21 bài hát phụ lục. Từ đó hướng dẫn một số phương pháp cơ bản của 

phân tích và đưa ra phân tích hai bài hát mẫu để sinh viên tham khảo giúp cho 

sinh viên CĐSP Âm nhạc định hướng và cảm nhận đúng giá trị nghệ thuật 

cũng như toàn bộ vẻ đẹp của ca khúc. Sau khi sinh viên đã định hướng được 

các bước phân tích bài hát ở bậc THCS chúng tôi hướng đến tiến hành thực 

nghiệm sư phạm cho sinh viên CĐSP Âm nhạc với hai ca khúc điển hình 

mục đích để kiểm chứng tính khả thi của việc dạy phân tích các ca khúc 
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trong phân môn học Hát THCS của sinh viên CĐSP Âm nhạc Trường Cao 

đẳng VHNT Thái Bình.    

Ngoài ra đề tài luận văn sẽ là tài liệu tham khảo cho SV Trường Cao 

đẳng VHNT Thái Bình khi đi thực tập giai đoạn II và giáo viên Âm nhạc bậc 

THCS trong công tác nâng cao chất lượng dạy học môn Âm nhạc bậc THCS. 
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PHỤ LỤC 1 

Bảng thống kê số 3: Gồm 28 bài hát THCS trong chương trình chính khóa 

Lớp Tên bài hát Tên tác giả Thể loại 

6 1. Tiếng chuông và ngọn cờ  

2. Niềm vui của em   

3. Ngày đầu tiên đi học  

 

4. Tia nắng hạt mưa  

5. Vui bước trên đường xa 

 

6. Đi cấy  

7. Hành khúc tới trường  

 

8. Hô - la - hê, Hô - la - hô  

Phạm Tuyên 

Nguyễn Huy Hùng 

Nguyễn Ngọc Thiện 

Thơ: Viễn phương 

Khánh Vinh - Lệ Bình 

BH: D. C. Nam Bộ 

Lời : Hoàng Lân 

D.C. Thanh Hóa 

Lời: PhanTrần Bảng – 

Lê Minh Châu 

Nhạc Đức 

Thiếu nhi  

 

 

 

 

Dân ca 

 

 

Nhạc Pháp 

 

Dân ca  

7 1. Mái trường mến yêu 

2. Chúng em cần hòa bình  

3. Khúc hát chim sơn ca  

4. Khúc ca  bốn mùa  

5. Tiếng ve gọi hè  

6. Lý cây đa  

7. Đi cắt lúa  

8. Ca - Chiu - Sa  

Lê Quốc Thắng  

Hoàng Long - Hoàng Lân 

Đỗ Hòa An 

Nguyễn Hải  

Trịnh Công Sơn 

D.C.QHBN 

D.C. H’rê (Tây Nguyên) 

Lời Việt: Phạm Tuyên 

Thiếu nhi 

 

 

 

 

Dân ca  

 

Nhạc Nga 

8 1. Mùa thu ngày khai trường 

2. Tuổi hồng  

3. Nổi trống lên các bạn ơi ! 

4. Ngôi nhà của chúng ta   

5. Tuổi đời mênh mông  

6. Lý dĩa bánh bò  

7. Hò ba lý  

8. Khát vọng mùa xuân  

Vũ Trọng Tường  

Trương Quang Lục 

Phạm Tuyên 

Hình Phước Liên  

Trịnh Công Sơn 

D.C. Nam Bộ 

D.C.Quảng Nam 

Nhạc Áo - Mozart 

Thiếu nhi 

 

 

 

 

 Dân ca  

 

 Nước ngoài 

9 1. Bóng dáng một ngôi trường  

2. Nối vòng tay lớn  

3. Lý kéo chài  

4. Nụ cười  

Hoàng Lân 

Trịnh Công Sơn 

D.C. Nam Bộ 

Nhạc Nga 

 Thiếu nhi 

 

 Dân ca  

Nước ngoài  
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PHỤ LỤC 2 

Bảng thống kê số 4: Gồm 21 bài hát THCS trong phụ lục  

Lớp Tên bài hát Tên tác giả Thể loại 

6 1. Chim bay 

 

2. Mưa rơi 

3. Ngày vui mới 

4. Lá thuyền ước mơ  

D.C. Trung Bộ, lời mới: 

Hoàng  Long 

D.C. Xá – Tây Bắc 

Phan Huỳnh Điểu 

Thảo Linh  

 Dân ca  

 

 

Thiếu nhi 

 

7 1. Mùa xuân tình bạn 

2. Mùa hè chao  nghiêng  

3. Cơn Mưa 

 

4. Đi học   

5. Ca ngợi Tổ Quốc 

6. Cách cú 

Cao Minh Khanh  

Hàn Ngọc Bích  

Nhạc: Lê Minh Châu - 

Thơ: Phan Liên Giang 

Bùi Đình Thảo  

Hoàng Vân  

Chèo cổ 

Thiếu nhi 

 

 

 

 

 

 Dân ca  

8 1. Khi vui xuân sang 

 

2. Một thời để nhớ   

3. Mùa hạ và những chùm hoa 

nắng 

4. Ước mơ xanh   

5. Em đi trong tươi xanh   

6. Chiều thu nhớ trường  

Theo điệu Tứ Quí - Nhạc 

Chèo  

Nguyễn Văn Hiên  

Nguyễn Thanh Tùng 

 

Thy Mai  

Vũ Thanh  

Cao Minh Khanh 

Dân ca 

 

Thiếu nhi 

 

 

9 1. Ơi cuộc sống mến thương  

2. Tháng ba học trò 

3. Tuổi trẻ niềm tin và ước mơ  

4. Ước mơ  hồng 

5. Cánh diều đỏ thắm   

Nguyễn ngọc Thiện  

Hàn Ngọc Bích 

An Chung  

Phạm Trọng Cầu  

Duy Quang 

Thiếu nhi 
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PHỤ LỤC 3 

 

MỘT SỐ CA KHÚC TRONG PHÂN MÔN HỌC HÁT BẬC THCS 
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TIẾNG CHUÔNG VÀ NGỌN CỜ 
                                                             Nhạc: Phạm Tuyên 

               Nhịp đi 
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NIỀM VUI CỦA EM 

 
                                                                            Nhạc và lời: Nguyễn Huy Hùng 

 
 

NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC 
                                                                                       Nhạc và lời: Nguyễn Ngọc Thiện  

                                                                     Lời thơ: Viễn Phương 

                 Vừa phải 
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TIA NẮNG, HẠT MƯA 

 
                                                           Nhạc: Khánh Vinh 

                                                                                       Thơ: Lệ Bình 

        Nhanh vừa - Vui, lôi cuốn 
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MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU 

                                                                      Nhạc và lời: Lê Quốc Thắng 
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KHÁT VỌNG MÙA XUÂN 

 

                                                    Nhạc: W.A.  Mozart 

                                                    Dich lời Việt: Tô Hải 
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 MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG 
 

                                                                                    Nhạc và lời: Vũ Trọng Tường 
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NGÔI NHÀ CHUNG CỦA CHÚNG TA 
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TUỔI ĐỜI MÊNH MÔNG 

 
                                                                  Nhạc và lời: Trịnh Công sơn 

 

 



  

 

 

109 

 BÓNG DÁNG MỘT NGÔI TRƯỜNG 

                                                                                        Nhạc và lời: Hoàng Lân 

                      Sôi nổi - rất nồng nhiệt 

 
 

HÒ BA LÍ 
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MÙA XUÂN TÌNH BẠN 

 
                                                                          Nhạc và lời: Cao Minh Khanh 
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ĐI HỌC 
                                                  Nhạc: Bùi Đình Thảo 

                                                                      Lời: Minh Chính - Bùi Đình Thảo 
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MỘT THỜI ĐỂ NHỚ 
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MÙA HẠ VÀ NHỮNG CHÙM HOA NẮNG 

 
                                                         Nhạc và lời: Nguyễn Thanh Tùng 
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CHIỀU THU NHỚ TRƯỜNG 

 
                                                 Nhạc và lời: Cao Minh Khanh 

 

 



  

 

 

116 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

117 

PHỤ LỤC 4 

 GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM 

Giáo án 1: 

KHÁT VỌNG MÙA XUÂN (Lớp 8) 

                                                         W.A. Mozart - Dịch lời Việt : Tô Hải 

                                                  Soạn giáo án SV: Trần Văn Dũng 

Tìm hiểu tác giả, tác phẩm:  

Nhạc sĩ W.A. Mozart (1756 - 1791) người Áo, là nhạc sĩ, nhà soạn 

nhạc thiên tài, được mệnh danh là thần đồng Âm nhạc và là một nghệ sĩ lớn 

của thế giới... Ông viết nhiều tác phẩm với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, 

trong đó có những thể loại đồ sộ như giao hưởng, nhạc kịch... ngoài ra còn cả 

những ca khúc được các em nhỏ rất yêu thích, Khát vọng mùa xuân là một ca 

khúc có giai điệu đẹp, trong sáng, trữ tình, bay bổng, thể hiện sự lạc quan về 

một tương lai tươi sáng, đồng thời ca ngợi thiên nhiên, mùa xuân, tươi đẹp. 

Điệu thức: Bài Khát vọng mùa xuân được viết ở điệu thức 7 âm, theo 

phong cách cổ điển, tính chất trữ tình. Giọng Đô trưởng (C-dur), có ly điệu 

sang Sol trưởng (G-dur) ở đầu đoạn b.  

          Cấu trúc: Ca khúc được được viết ở hình thức hai đoạn đơn có tái hiện.  

Đoạn 1 (a) 8 nhịp, gồm 2 câu nhạc, (mỗi câu 2 tiết, mỗi tiết = 2 nhịp), 

tác giả sử dụng thủ pháp nhắc lại tiết tấu và một phần của giai điệu của câu 1 

đoạn a. Đoạn 1 kết trọn ở bậc I giọng C-dur.  

Đoạn 2 (b) 8 nhịp, gồm 2 câu nhạc, (mỗi câu 2 tiết, mỗi tiết = 2 nhịp), 

câu 1 của đoạn 2 tác giả sử dụng biến âm, li điệu sang G-dur. Câu 2 đoạn b tái 

hiện lại câu 1 đoạn a, (đoạn b lấy chất liệu từ a). Đoạn 2 kết trọn ở bậc I giọng 

C-dur.  

Cấu trúc của bài cân phương, vuông vắn rất đúng theo phong cách cổ 

điển châu Âu. (Xem phụ lục trang 103). 
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a b 

Câu 1 Câu 2  Câu 1  Câu 2  

2 n + 2 n 2 n + 2 n 2 n + 2 n 2 n + 2 n 

 

Giai điệu, lời ca: Phần đường nét giai điệu tiến hành theo kiểu lượn làn 

sóng. Không có quãng nhảy xa chỉ trong phạm vi quãng 6 (e1 - c2). Âm vực 

trong bài có tầm cữ rộng trong phạm vi quãng 8. 

Ví dụ 22:                  KHÁT VỌNG MÙA XUÂN 

                                               (Trích) 

                                           W.A. Mozart - Dịch lời Việt : Tô Hải 

 

Việc sử dụng lối tiến hành giai điệu và âm hình tiết tấu với các thủ 

pháp nhắc lại có thay đổi.  

Ví dụ 23:                  KHÁT VỌNG MÙA XUÂN 

                                               (Trích)  

                                                         W.A. Mozart - Dịch lời Việt : Tô Hải                                                                                                                   

 

Câu nhạc cuối của đoạn hai, tác giả còn sử dụng hình thức tái hiện lại 

chủ đề, theo đúng phong cách cổ điển Châu Âu. 

Ví dụ 24:                  KHÁT VỌNG MÙA XUÂN 

                                                 (Trích) 
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                                                           W.A. Mozart - Dịch lời Việt : Tô Hải 

   

Tác giả còn sử dụng biến âm, li điệu sang G-dur ở đầu đoạn b, tái hiện 

chất liệu của đoạn a ở câu 2 sang đoạn b… 

Ví dụ 25:                 KHÁT VỌNG MÙA XUÂN 

                                       (Trích) 

                                                   W.A. Mozart - Dịch lời Việt : Tô Hải 

                                                    

Trong bài sử dụng nhiều nốt luyến các âm trong phạm vi quãng 2 

trưởng, 2 thứ. Lời ca giản dị, gần gũi với cuộc sống. Nội dung ca khúc như 

một thông điệp nhắn nhủ mỗi chúng ta hãy biết yêu và trân trọng thiên nhiên 

cuộc sống quanh ta. 

Tiết tấu: Tiết tấu của bài đơn giản, chủ yếu các hình nốt móc đơn và 

hình nốt đen. Âm hình chủ đạo của bài ngắn gọn. 

             

Khát vọng mùa xuân được viết ở nhịp 6/8, là ca khúc trong sáng, trữ 

tình có nhịp độ nhịp nhàng, vui vẻ. Ca khúc như một thông điệp gửi tới tất cả 

mọi người về niềm vui và hạnh phúc khi con người được sống trong một mùa 

xuân tươi đẹp. 
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PHỤ LỤC 5 

Giáo án 2 

NỔI TRỐNG LÊN CÁC BẠN ƠI (Lớp 8) 

                        Nhạc và lời: Phạm Tuyên 

                                               Soạn giáo án SV K8: Nguyễn Thị Hải yến 

Tìm hiểu tác giả, tác phẩm:  

 Truyền thuyết “mẹ Âu cơ sinh trăm trứng đẻ ra trăm con...” Từ nội 

dung đó nhạc sĩ phạm Tuyên đã dựa trên tiết tấu của điệu múa Lân trong dân 

gian để sáng tác bài hát Nổi trống lên các bạn ơi. Bài hát ca ngợi cội nguồn 

quê hương đất nước và tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em sống trên đất 

nước Việt Nam. 

Điệu thức: Bài Nổi trống lên các bạn ơi!, được viết ở giọng La thứ tự 

nhiên (a-moll). Nhưng trong bài thiếu nốt Fa, thành điệu thức có 6 âm, giai 

điệu của bài hát mang âm hưởng dân gian pha chút hiện đại. Bài viết ở hình 

thức 2 đoạn đơn không tái hiện dạng phát triển, trong đó có phần phụ có sự 

nhắc lại nguyên dạng.  

 Đoạn 1 (a) 9 nhịp, gồm 2 câu nhạc,  giữ chức năng phần trình bày và 

kết ở Mi (bậc V) của  giọng La thứ tự nhiên (a-moll).  

Đoạn 2 (b) 16 nhịp,  gồm 2 câu nhạc, đoạn 2 (b) phần giữa có sự phát 

triển và nhắc lại. Có kết Coda (4 nhịp) Đoạn 2 kết trọn ở  La (bậc I) giọng La 

thứ tự nhiên. (Xem phụ lục trang 105). 

a b Coda 

      Câu 1 + Câu 2 Câu 1 + Câu 2  4 n 

 (2 n +2 n) + (2 n + 3n)      (4 n + 4 n ) + (4 n + 4 n)  

 

Giai điệu, lời ca: Bài hát có tính chất vui tươi, sôi nổi, đường nét giai 

điệu đi theo làn sóng. Trong bài chủ yếu là nhảy quãng 3 đến quãng 5 riêng có 
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một quãng nhảy xa trong phạm vi quãng 8 đúng (a - a1). Âm vực trong bài có 

tầm cữ rộng trong phạm vi quãng 10 (a - c1).   

Bài hát Nổi trống lên các bạn ơi, mang âm hưởng dân ca nên giai điệu  

sử dụng rất nhiều nốt luyến chùm 2 âm và dấu nối. 

Ví dụ 26:                     NỔI TRỐNG LÊN CÁC BẠN ƠI! 

                                             (Trích) 

                                                      Nhạc và lời: Phạm Tuyên 

   

Lời ca nói lên sự tự hào của con cháu Việt Nam với cội nguồn tổ tiên, 

cùng mong muốn tình đoàn kết, gắn bó keo sơn như anh em một nhà. Bài hát 

viết ở nhịp 2/4 tốc độ hơi nhanh.  

Tiết tấu: Trong bài có hình tiết tấu phức tạp, chủ yếu là hình nốt móc 

đơn, móc kép và cả móc giật.   

Âm hình chủ đạo của bài là: 

           

  Với giai điệu sôi nổi, lời ca dễ hiểu, bài hát Nổi trống lên các bạn ơi! 

mang âm hưởng dân ca của nhạc sĩ Phạm Tuyên được tác giả viết lên thông 

qua bài hát, giúp cho các em hiểu biết thêm về truyền thuyết của dân tộc Việt 

Nam từ đó yêu hơn quê hương đất nước mình.  

Qua hai bài hát Khát vọng mùa xuân (W.A. Mozart - Dịch lời Việt: Tô 

Hải) và  Nổi trống lên các bạn ơi ( Phạm Tuyên) trong chương trình Âm nhạc 

bậc THCS với hai phong cách cổ điển và âm hưởng dân ca. Mỗi phong cách 
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có sự khác biệt rõ rệt. Trong đó có sự đối lập rất rõ về cấu trúc, tiết tấu, giai 

điệu... thông qua hai bài hát đó chúng tôi mong rằng nó sẽ đem lại cho SV 

cách nhìn nhận và phân tích được rõ nét hơn. 

Việc phân tích hai bài hát mẫu với mong muốn góp phần nâng cao hơn 

chất lượng phân tích đối với sinh viên CĐSP Âm nhạc Trường Cao đẳng 

VHNT Thái Bình và là tài liệu để giáo viên Âm nhạc THCS tham khảo trước 

khi dạy bài hát và hoạt động ngoại khóa. 

 

 

 

 

 

 

 


