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MÔN VĂN 8 
A. PHẦN VĂN BẢN: 

VĂN BẢN  NGHỊ LUẬN TRUNG ĐẠI: 

Tác phẩm Tác giả Thể loại Ý nghĩa 
1.Chiếu dời đô Lý Công Uẩn Chiếu Ý nghĩa lịch sử của sự kiện dời đô từ Hoa Lư ra 

Thăng Long và nhận thức về vị thế, sự phát triển 
đất nước của Lý Công Uẩn. 

2.Hịch tướng sĩ Trần Quốc 
 Tuấn 

Hịch Hịch tướng sĩ nêu lên vấn đề nhận thức và hành 
động trước nguy cơ đất nước bị xâm lược. 

3.Nước Đại Việt 
ta (trích “Bình 
 Ngô đại cáo”) 

Nguyễn Trãi Cáo Nước Đại Việt ta thể hiện quan niệm, tư tưởng tiến 
bộ của Nguyễn Trãi về tổ quốc, đất nước và có ý 
nghĩa như một bản tuyên ngôn độc lập. 

4. Bàn luận về 
phép học 

Nguyễn 
Thiếp 

Tấu Bằng hình thức lập luận chặt chẽ, sáng rõ, Nguyễn 
Thiếp nêu lên quan niệm tiến bộ của ông về sự 
học. 

* MỘT SỐ KHÁI NIỆM THỂ LOẠI: 

1. Chiếu: là thể văn do vua dùng để ban bố mệnh lệnh. Chiếu có thể viết bằng văn vần, văn biền 

ngẫu hoặc văn xuôi; được đón nhận và công bố một cách trang trọng. Một số bài chiếu thể hiện 

tư tưởng chính trị lớn lao, có ảnh hưởng đến cả vận mệnh, triều đại đất nước. 

2. Hịch: là thể văn chính luận trung đại, có kết cấu chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, dùng để khích lệ tình 

cảm, tinh thần đấu tranh chống kẻ thù. 

3. Cáo: là thể văn chính luận có tính chất quy phạm chặt chẽ thời trung đại, có chức năng công bố 

kết quả một sự nghiệp của vua chúa hoặc thủ lĩnh. 

4. Tấu: là thể loại văn thư của bề tôi được viết bằng văn vần, văn xuôi hoặc văn biền ngẫu, trình   

lên vua chúa kiến nghị, đề nghị của mình.  

(HS học tác giả, tác phẩm, ý nghĩa, khái niệm thể loại; viết đoạn văn vận dụng về các văn 

bản trên.) 

B. PHẦN TIẾNG VIỆT 

*CÁC KIỂU CÂU: 

1. Câu nghi vấn là câu có những từ nghi vấn (ai, gì, nào, sao, tại sao, đâu, bao giờ, bao nhiêu, à, 

ư, hả, chứ, (có)…không, (đã)…chưa,…) hoặc có từ hay (nối các vế có quan hệ lựa chọn). 

- Có chức năng chính là dùng để hỏi 

- Khi viết câu nghi vấn thường kết thúc bằng dấu chấm hỏi. 

- Trong nhiều trường hợp, câu nghi vấn không dùng để hỏi mà dùng để cầu khiến, khẳng định, 

phủ định, đe dọa, bộc lộ tình cảm, cảm xúc,…và không yêu cầu người đối thoại trả lời. 

 

 

Ví dụ:  - Con học bài xong chưa ? (hỏi) 

- Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót Binh Tư để có ăn ư ? (Bộc lộ cảm xúc) 

- Bạn có thể cho tôi mượn cây bút này được không ? (cầu khiến) 

2. Câu cầu khiến là câu có những từ cầu khiến như : hãy, đừng, chớ,…đi, thôi, nào,… hay ngữ 

điệu cầu khiến ; dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo,… 



Khi viết câu cầu khiến thường kết thúc bằng dấu chấm than, nhưng khi ý cầu khiến không được 

nhấn mạnh thì có thể kết thúc bằng dấu chấm. 

Ví dụ :    - Con học bài đi !  

                - Các em hãy làm bài tập ! 

3. Câu cảm thán là câu có những từ ngữ cảm thán như : ôi, than ôi, hỡi ơi, chao ơi (ôi), trời ơi ; 

thay, biết bao, xiết bao, biết chừng nào,… dùng để bộc lộ trực tiếp cảm xúc của người nói 

(người viết) ; xuất hiện chủ yếu trong ngôn ngữ nói hằng này hay ngôn ngữ văn chương. 

Kết thúc bằng dấu chấm than.  

Ví dụ :  Ôi, bông hoa này đẹp quá ! 

4. Câu trần thuật không có đặc điểm hình thức của các kiểu câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán; 

thường dùng để kể, thông báo, nhận định, miêu tả,… 

 Ngoài những chúc năng chính trên đây, câu trần thuật còn dùng để yêu cầu, đề nghị hay bộc lộ 

tình cảm, cảm xúc,…(vốn là chức năng chính của những kiểu câu khác). 

Ví dụ :   - Hôm nay trời nắng đep. 

               - Xin lỗi, ở đây không được hút thuốc lá. 

      (HS học lí thuyết và bài tập vận dụng của các bài tiếng Việt trên) 

C.TẬP LÀM VĂN:  

  - Lí thuyết văn thuyết minh và nghị luận. 

    - Thực hành: 

 Nghị luận xã hội với các chủ đề: Giá trị của sách, Vai trò của Lí Công Uẩn đối với đất nước. 

(Không  ra đề  các phần, các tiết  được giảm tải “Khuyến khích HS tự học, tự đọc, tự làm”, 

“Không dạy”, “không thực hiện”,  « đọc thêm »   theo quy định của Bộ giáo dục. 

…………………………………………………………………………………………….                                                  

                                                                                                       Tổ: Ngữ văn 
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MÔN VĂN 6 

A.PHẦN VĂN BẢN: 

   (HS học tác giả, tác phẩm, ý nghĩa; viết đoạn văn vận dụng về phần văn bản trên.) 

B. PHẦN TIẾNG VIỆT 

Bài 1. So sánh 
1. Khái niệm: 
So sánh là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức 
gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. 
2. Cấu tạo của phép so sánh: 
Mô hình cấu tạo đầy đủ của một phép so sánh gồm 4 phần: 
- Vế A (nêu tên sự vật, sự việc được so sánh) 
- Vế B (nêu tên sự vật, sự việc dùng để so sánh với sự vật, sự việc được nói ở vế A) 
 
 
- Từ ngữ chỉ phương diện so sánh 
- Từ ngữ chỉ ý so sánh (gọi tắt là từ so sánh) 

 
Tên 
văn 
bản 

            
Tác giả  

Xuất xứ- 
Thể loại 

PTBĐ                Ý nghĩa 

1 Bài 
học 
đường 
đầu 
tiên 

Tô Hoài 
Sinh năm 1920, là nhà 
văn thành công trên con 
đường nghệ thuật từ 
trước Cách mạng, có 
nhiều tác phẩm viết cho 
thiếu nhi 

Trích 
truyện Dế 
Mèn 
phưu lưu 
kí 

Kể kết 
hợp miêu 
tả 

Đoạn trích nêu lên bài học: tính 
kiêu căng của tuổi trẻ có thể làm 
hại nguời khác, khiến ta phải ân 
hận suốt đời. 

2 Sông 
nước 
Cà 
Mau 

Đoàn Giỏi (1920-2007) 
quê ở Tiên Giang, là nhà 
văn thường viết về thiên 
nhiên và con người Nam 
Bộ  

Trích 
truyện 
đất rừng 
phương 
Nam 

Miêu tả 
kết hợp 
thuyết 
minh 

Cảnh sông nước Cà Mau là đoạn 
trích độc đáo và hấp đẫn thể hiện 
sự am hiểu, tấm lòng gắn bó với 
nhà văn Đoàn Giỏi với thiên 
nhiên và con người vùng đất Cà 
Màu 

3 Bức 
tranh 
của 
em 
gái tôi 

Tạ Duy Anh sinh năm 
1959, quê ở Chương Mĩ, 
Hà Tây (nay thuộc Hà 
Nội) 

Truyện 
ngắn 

Kể- Tả Tình cảm trong sáng, nhân hậu 
bao giờ cũng lớn, cao đẹp hơn 
lòng ghen ghét đố kị 

4 Vượt 
thác  

Võ Quãng (1920- 2007) 
quê ở Quảng Nam, là nhà 
văn viết truyện cho thiếu 
nhi 

Trích 
chương 
XI truyện 
“Quê 
Nội” 

Kể- Tả Vượt thác là một bài ca về thiên 
nhiên, đất nước quê hương, về lao 
động; từ đó kín đáo nói lên tình 
yêu đất nước, dân tộc của nhà văn 



3. Các kiểu so sánh: 
Có 2 kiểu so sánh:  - So sánh ngang bằng 

                    - So sánh không ngang bằng 
4. Tác dụng của so sánh: 
So sánh vừa có tác dụng gợi hình, giúp cho việc miêu tả sự vật, sự việc được cụ thể, sinh động; vừa 
có tác dụng biểu hiện tư tưởng, tình cảm sâu sắc 
Bài 2: Nhân hóa 
1. Khái niệm: 
   Nhân hóa là gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật bằng những từ ngữ vốn dùng để gọi hoặc tả con 
người, làm cho thế giới loài vật, cây cối, đồ vật trở nên gần gũi với con người, biểu thị được những 
suy nghĩ, tình cảm của con người. 
2. Các kiểu nhân hóa: 
 Có 3 kiểu nhân hóa thường gặp 
- Dùng những từ vốn gọi người để gọi vật. 
- Dùng những từ vốn chỉ hoạt động, tính chất của người để chỉ hoạt động, tính chất của vật. 
- Trò chuyện xưng hô với vật như đối với người. 

 (HS học  về khái niệm, đặc điểm, làm bài tập vận dụng về các bài Tiếng Việt trên). 
C. PHẦN TẬP LÀM VĂN: 

- Lí thuyết: Văn miêu tả. 
- Thực hành viết bài tập làm văn tả người: Tả thầy cô, bạn bè. 

(Không  ra đề  các phần, các tiết  được giảm tải “Khuyến khích HS tự học, tự đọc, tự làm”, 

“Không dạy”, “không thực hiện”,  « đọc thêm »  theo quy định của Bộ giáo dục. 

……………………………………………………………………………………………… 

          Tổ : Ngữ văn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI NH 2019-2020  
MÔN VĂN 7 

A. PHẦN VĂN BẢN: 
 

 Tên văn 
bản 

         
Tác giả  

Xuất xứ- 
Thể loại 

PTBĐ                Ý nghĩa 

1 Tinh thần 
yêu nước 
của nhân 
dân ta 

Hồ Chí Minh 
(1890-1969) 

Văn nghị 
luận 

Nghị 
luận 

Truyền thống  yêu nước của nhân dân ta 
cần được phát huy trong hoàn cảnh lịch sử 
mới để bảo vệ đất nước 

2 Đức tính 
giản dị 
của Bác 
Hồ 

Phạm Văn 
Đồng 
(1906-2000) 

Văn nghị 
luận 

Nghị 
luận 

-Ca ngợi phẩm chất cao đẹp, đức tính giản 
dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
-Bài học về việc học tập, rèn luyện noi 
theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh 

3 Ý nghĩa 
Văn 
chương 

Hoài Thanh 
(1909-1982) 

Văn nghị 
luận 

Nghị 
luận 

Văn bản thể hiện quan niệm sâu sắc của 
nhà văn về văn chương 
 

4 4.Sống 
chết mặc 
bay: 

Phạm Duy 
Tốn 
(1883-1924) 

Truyện 
ngắn 

Tự sự Lên án tố cáo thói bàng quan vô trách 
nhiệm, vô lương tâm đến mức góp phần 
gây ra nạn lớn cho nhân dân của viên quan 
phụ mẫu; đồng cảm, xót xa với tình cảnh 
thê thảm của nhân dân lao động do thiên 
tai và do thái độ vô trách nhiệm của kẻ 
cầm quyền gây nên. 
 

   (HS học tác giả, tác phẩm, ý nghĩa; viết đoạn văn vận dụng về phần văn bản trên.) 

B. PHẦN TIẾNG VIỆT 

Bài 1: Rút gọn câu 
1.Thế nào là rút gọn câu? 
-Khi nói hoặc viết, ta có thể lược bỏ một số thành phần của câu, tạo thành câu rút gọn.  
-Việc lược bỏ một số thành phần câu thường nhằm mục đích như sau: 
+ Làm cho câu gọn hơn, vừa thông tin được nhanh, vừa ránh lặp những từ ngữ đã xuất hiện trong 
câu đứng trước.  
+Ngụ ý hành động, đặc điểm nói trong câu là của chung mọi người (lược bỏ chũ ngữ). 
2.Cách dùng câu rút gọn? 
- Khi rút gọn câu cần chú ý:  
+Không làm người đọc, người nghe hiểu sai hoặc không đầy đủ nội dung câu nói.  
+Không biến câu nói thành một câu cộc lốc, khiếm nhã. 
Bài 2: Câu đặc biệt: 
1.Thế nào là câu đặc biệt? 
Câu đặc biệt là loại câu có cấu tạo không theo mô hình chủ ngữ-vị ngữ. 
2.Tác dụng của câu đặc biệt? 
Câu đặc biệt thường dùng để: 
+Xác định thời gian, nơi chốn diễn ra sự việc được nói đến trong đoạn. 



+ Liệt kê, thông báo về sự tồn tại của sự vật, hiện tượng. 
+ Bộc lộ cảm xúc. 
+ Gọi đáp.  
 
 
 
 
Bài 3: Liệt kê: 
1.Thế nào là phép liệp kê? 
 Liệt kê là sắp xếp nối tiếp theo hàng loạt từ hay cụm từ cùng loại để diẽn tả được đầu đủ hơn, sâu 
sắc hơn những   khía cạnh khác nhau của thực tế hay tư tưởng, tình cảm. 
2.Các kiểu liệt kê? 
- Xét theo cấu tạo, có thể phân biệt liệt kê theo từng cặp với kiểu liệt kê không theo từng cặp. 
- Xét theo ý nghĩa, có thể phân biệt kiểu liệt kê tăng tiến với liệt kê không tăng tiến. 

(HS học  về khái niệm, đặc điểm, làm bài tập vận dụng về các bài Tiếng Việt trên). 
 
C. PHẦN TẬP LÀM VĂN: 

- Lí thuyết: Văn nghị luận giải thích, chứng minh. 
- Thực hành: Viết bài tập làm văn chứng minh, giải thích với các chủ đề: 
+ Sự kiên trì, bền chí (Thất bại là mẹ thành công, Có chí thì nên) 

     + Đức tính giản dị của Bác Hồ. 
     (Không  ra đề  các phần, các tiết  được giảm tải  “Khuyến khích HS tự học, tự đọc, tự làm”, 
“Không dạy”, “không thực hiện”,  « đọc thêm » theo quy định của Bộ giáo dục. 

.………………….……………………………………………………….. 
               Đà Lạt tháng 8/ 2020 
          Tổ: Ngữ văn 
 
 
 

 
 


