
 

 

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG 

TỔ: Ngữ văn 

 

NỘI DUNG ÔN LUYỆN MÔN VĂN 9 

(Thời gian nghỉ phòng tránh dịch  Covid-19) 

I. PHẦN VĂN BẢN: 

1. Đọc các văn bản :  “Bàn về đọc sách” của  Chu Quang Tiềm ,  “Tiếng nói văn nghệ” 

của Nguyễn Đình Thi trong  SGK học kì 2 lớp 9  ôn lại nội dung, nghệ thuật cơ bản. 

2.Tập viết đoạn văn ngắn (khoảng  10 – 12 câu với các nội dung: 

- Giá trị và tầm quan trọng của sách. 

- Phương pháp đọc sách . 

- Giá trị của văn học nghệ thuât với đời sống. 

- Tác dụng của một tác phẩm văn học, nghệ thuật  đối với bản thân. 

II. PHẦN TIẾNG VIỆT:  

1.Ôn lại khởi ngữ : đặc điểm  của khởi ngữ. 

2.Làm các bài  tập luyện tập 1,2 (SGK trang 8)  

II. PHẦN TẬP LÀM VĂN: 

1. Ôn tập phần lí thuyết : 

-  Phép phân tích và tổng hợp. 

-  Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống. 

2. Thực hành viết bài tập làm văn  nghị luận sự việc, hiện tượng đời sống về một trong các 

đề tài sau:  Môi trường, xả rác bừa bãi, trò chơi điện tử, vấn đề sử dụng mạng xã hội, tấm 

gương vượt khó. 

   * Dàn ý tham khảo cho bài tập làm văn; 

Mở bài:  Dẫn dắt, giới thiệu  sự việc, hiện tượng cần nghị luận. 

Thân bài:  

- Trình bày, giải thích thực trang của sự việc, hiện tượng. 

- Phân tích, đánh giá tính chất tốt, xấu, lợi hại của sự việc, hiện tượng. 

- Chỉ ra nguyên nhân, biện pháp khắc phục hoặc suy nghĩ, đúc kết về cuộc 

sống. 

- Bày tỏ thái độ đồng tình, biểu dương hay lên án, phê phán…  

Kết bài: Khẳng định lại vấn đề đã nghị luận, liên hệ… 

(Lưu ý: Bài viết phải rõ ràng, lập luận chặt chẽ, luận cứ luận chứng tiêu biểu, chọn lọc, thuyết 

phục. Các nhận xét, đánh giá trên quan  điểm tích cực, tiến bộ.) 

 .………………….………………………………. 

 

       

 

 
 

 

 

 



 


