TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU – ĐÀ LẠT
TỔ: NGỮ VĂN
HƯỚNG DẪN HS ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN LỚP 7
TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG TRÁNH DỊCH Covid – 19
I. VĂN BẢN:
* Học sinh nắm được khái niệm tục ngữ.
- Tuïc ngöõ laø nhöõng caâu noùi daân gian ngaén goïn, oån ñònh, coù nhòp ñieäu, hình aûnh,
ñuùc keát nhöõng baøi hoïc cuûa nhaân daân:
+ Quy luaät cuûa thieân nhieân
+ Kinh nghieäm lao ñoäng saûn xuaát
+ Kinh nghieäm veà con ngöôøi vaø xaõ hoäi.
- Nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm veà quy luaät thieân nhieân vaø lao ñoäng saûn xuaát laø noäi
dung quan troïng cuûa tuïc ngöõ.
* Nắm được nội dung và nghệ thuật về các câu Tục ngữ về thiên nhiên và lao động
sản xuất và Tục ngữ về con người và xã hội.
a.Nhöõng caâu tuïc ngöõ veà thieân nhieân . Câu 1 cho đến câu 4.
b.Nhöõng caâu tuïc ngöõ veà lao ñoäng saûn xuaát. Từ câu 5 cho đến câu 8.
c.Những câu tục ngữ về con người và xã hội.
+ Tuïc ngöõ theå hieän truyeàn thoáng toân vinh giaù trò con ngöôøi veà ñaïo lí, leõ soáng nhaân
vaên: câu 1 -> 3.
+ Những kinh nghieäm và bài học veà hoïc taäp, tu döôõng: câu 4 cho đến câu 6.
+ Kinh nghieäm veà quan heä öùng xö,û tình caûm: câu 7 đến câu 9.
* Học sinh nắm được nghệ thuật của từng câu tục ngữ.
* Nắm được ý nghĩa văn bản.
I.
TIẾNG VIỆT:
1. Rút gọn câu:
a/ Lí thuyết:
-Nắm được khaùi nieäm caâu ruùt goïn.
- Taùc duïng cuûa vieäc ruùt goïn caâu.
- Caùch duøng caâu ruùt goïn.
- Nhaän bieát ñöôïc caâu ruùt goïn trong vaên baûn.
- Bieát caùch söû duïng caâu ruùt goïn trong noùi vaø vieát.
b/ Bài tập:
-Học sinh vận dụng những kiến thức đã học vào làm hoàn thành các bài tập: 1,2,3 4
trong sách giáo khoa trang 17,18.
III.TẬP LÀM VĂN: Văn nghị luận.
A/ Lí thuyết:
1/ Tìm hiểu chung về văn nghị luận.
- Khaùi nieäm veà vaên nghò luaän.
- Nhu caàu nghò luaän trong ñôøi soáng.
- Nhöõng ñaëc ñieåm chung cuûa vaên nghò luaän.

- Böôùc ñaàu bieát caùch vaän duïng nhöõng kieán thöùc veà vaên nghò luaän vaøo ñoïc –
hieåu vaên baûn.
“Chống nạn thất học”, “ Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội”, “ Hai biển
hồ”.
- Học sinh trả lời các câu hỏi trong sgk/ 9.10.
2/ Đặc điểm của văn bản nghị luận.
- Ñaëc ñieåm cuûa vaên baûn nghò luaän vôùi caùc yeáu toá luaän ñieåm, luaän cöù vaø laäp luaän
gaén boù maät thieát vôùi nhau.
- Bieát xaùc ñònh luaän ñieåm, luaän cöù vaø laäp luaän trong moät vaên baûn nghò luaän.(
phần ghi nhớ sgk/19)
- Böôùc ñaàu bieát xaùc ñònh luaän ñieåm, xaây döïng heä thoáng luaän ñieåm, luaän cöù vaø laäp
luaän cho moät ñeà baøi cuï theå.
- Böôùc ñaàu bieát caùch vaän duïng nhöõng kieán thöùc veà vaên nghò luaän vaøo ñoïc –hieåu
vaên baûn.
3/ Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận.
- Laøm quen vôùi caùc ñeà vaên nghò luaän, bieát tìm hieåu ñeà vaø caùch laäp yù cho baøi vaên
nghò luaän
- Ñaëc ñieåm vaø caáu taïo cuûa ñeà vaên nghò luaän, caùc böôùc tìm hieåu ñeà vaø laäp yù cho
moät ñeà vaên nghò luaän.
B/ Thực hành:
-Vận dụng những kiến thức đã học vào viết bài Tập làm văn số 5: Văn lập luận
chứng minh.
- Có thể tham khảo các dạng đề sau:
+ Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí “
Uống nước nhớ nguồn”.
+ Hãy chứng minh rằng bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.
+ Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ: “Có công mài sắt có ngày nên
kim”.
HẾT

