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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP  NGỮ VĂN 6, HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2020-2021 

A.  HỆ THỐNG KIẾN THỨC 

I.  VĂN BẢN: Hệ thống các truyện đã học: 

STT Văn bản Thể loại Ý nghĩa 

 

1 
Thánh Gióng 

Truyền 

thuyết 

Thánh Gióng ca ngợi hình tượng người anh hùng đánh giặc tiêu 

biểu cho sự trỗi dậy của truyền thống yêu nước, đoàn kết, tinh 

thần anh dũng, kiên cường của dân tộc ta. 

 

2 

 

Sơn Tinh, 

Thủy Tinh 

 

Truyền 

thuyết 

Sơn Tinh, Thủy Tinh giải thích hiện tượng mưa bão, lũ lụt xảy 

ra ở đồng bằng Bắc Bộ thuở các vua Hùng dựng nước; đồng 

thời thể hiện sức mạnh, ước mơ chế ngự thiên tai, bảo vệ cuộc 

sống của người Việt cổ. 

 

3 

 

Thạch Sanh 

 

Cổ tích 

Thạch Sanh thể hiện ước mơ, niềm tin của nhân dân về sự chiến 

thắng của những con người chính nghĩa, lương thiện. 

4 
Em bé thông 

minh 
Cổ tích 

Truyện đề cao trí khôn dân gian, kinh nghiệm đời sống dân 

gian; Tạo ra tiếng cười. 

 

 

5 

Ếch ngồi đáy 

giếng 

Ngụ 

ngôn 

 Ếch ngồi đáy giếng ngụ ý phê phán những kẻ hiểu biết hạn hẹp 

mà lại huênh hoang, khuyên nhủ người ta phải cố gắng mở rộng 

tầm hiểu biết của mình, không được chủ quan, kiêu ngạo. 

6 
Thầy bói 

xem voi 

Ngụ 

ngôn 

Truyện khuyên nhủ con người khi tìm hiểu về một sự vật, sự 

việc nào đó phải xem xét chúng một cách toàn diện. 

7 Treo biển 
Truyện 

cười 

Truyện tạo tiếng cười hài hước, vui vẻ, phê phán những người 

hành động thiếu chủ kiến; nêu lên bài học về sự cần thiết phải 

biết tiếp thu có chọn lọc ý kiến người khác. 

Yêu cầu:  

- Xác định được phương thức biểu đạt, thể loại, nắm được điểm khác nhau giữa các loại truyện 

này, kể tên các truyện đã được học trong chương trình.  

- Tóm tắt được cốt truyện 

- Nêu ý nghĩa của truyện và của các yếu tố kì ảo, hoang đường, xác định nhân vật chính và nêu 

phẩm chất, tính cách của các nhân vật đó. 

II.  PHẦN TIẾNG VIỆT: 

Nội 

dung 

Khái niệm Phân loại 

Từ 

Là đơn vị ngôn 

ngữ nhỏ nhất 

dùng để đặt 

câu. 

- Từ đơn:  Do một tiếng có nghĩa tạo thành [VD: nhà, xe, người,...] 

- Từ phức: Gồm hai hoặc nhiều tiếng tạo thành. 

 + Từ ghép: gồm hai tiếng trở lên, giữa các tiếng có quan hệ với nhau về 

nghĩa. [VD: nhà cửa, sách vở,…] 

 + Từ láy: gồm hai tiếng trở lên, giữa các tiếng có quan hệ với nhau về 

mặt ngữ âm. [VD: đo đỏ, tim tím, xanh xao, …] 

 

 

Nghĩa 

của từ 

Là nội dung 

(sự vật, tính 

chất, hoạt 

động, quan hệ) 

mà từ biểu thị 

- Nghĩa gốc: là nghĩa xuất hiện từ đầu, làm cơ sở để hình thành các 

nghĩa khác.  

VD: Tôi ăn cơm. (nghĩa gốc) 

- Nghĩa chuyển: là nghĩa được hình thành trên cơ sở nghĩa gốc. 

Vd: Cô ấy chụp hình rất ăn ảnh. (nghĩa chuyển) 

Phân 

loại từ 

theo 

 - Từ thuần Việt do nhân dân ta tự sáng tạo. [VD: cha mẹ, trẻ con,…] 

 - Từ mượn: từ chúng ta vay mượn của tiếng nước ngoài để biểu thị những sự vật, hiện 

tượng, đặc điểm,… mà tiếng Việt chưa có từ thật thích hợp để biểu thị. 
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nguồn 

gốc 

 Bộ phận từ mượn quan trọng nhất trong tiếng Việt là từ mượn Hán Việt ngoài ra còn 

mượn của một số ngôn ngữ khác như Pháp, Anh , Nga,… 

 + Từ mượn tiếng Hán: phụ thân, sơn thuỷ, quốc kì… 

 + Từ mượn tiếng Anh, Pháp, Nga: ra-đi-ô, điện, in-tơ-nét, … 

Lỗi 

dùng từ 

Các lỗi thường 

gặp khi nói và 

viết. 

- Lặp từ  Gây nhàm chán cho người đọc. 

- Lẫn lộn các từ gần âm  Gây khó hiểu cho người đọc, nghe. 

- Dùng từ không đúng nghĩa  Người nghe, đọc sẽ hiểu sai nghĩa của từ 

mà người viết, nói sử dụng. 

Từ loại 

Danh từ 

Danh từ : là những từ chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm,… (học 

sinh, cái bàn, mưa, đạo đức,…) 

- Danh từ có thể kết hợp với từ chỉ số lượng ở phía trước và các từ ấy, 

này, đó…ở phía sau và một số từ ngữ khác để tạo thành cụm danh từ. 

- Làm chủ ngữ. Khi làm vị ngữ, danh từ cần có từ là đứng trước.  

Động từ 

Động từ: những từ chỉ hành động, trạng thái của sự vật. (chạy, đi, nhảy, 

hát, đau,…) 

- Thường kết hợp với các từ: đã, sẽ, đang, cũng…tạo thành cụm động từ 

- Thường làm vị ngữ. Khi làm chủ ngữ mất khả năng kết hợp với đã, sẽ, 

cứ, đang, cũng…  

Tính từ 

Tính từ: những từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hành động, trạng 

thái. 

- Kết hợp với rất, hơi, quá, đã, sẽ ,…để tạo thành cụm tính từ. Khả năng 

kết hợp với hãy, chớ, đừng rất hạn chế. 

- Làm vị ngữ, chủ ngữ trong câu. Khả năng làm vị ngữ của tính từ hạn 

chế hơn so với động từ. 

Số từ 

 Lượng từ 

 - Số từ là những từ chỉ số lượng và thứ tự của sự vật. Khi biểu thị số 

lượng của sự vật, số từ thường đứng trước danh từ, khi biểu thị thứ tự, số 

từ thường đứng sau danh từ. 

 - Lượng từ là những từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật. ( tất cả, hết 

thảy, những, mỗi, từng, mấy,…) 

Chỉ từ 
   Là những từ dùng để trỏ vào sự vật, nhằm xác định vị trí của sự vật 

trong không gian hoặc thời gian. (ấy, đó, kia,…) 

Phó từ 
Phó từ là những từ chuyên đi kèm động từ, tính từ để bổ sung ý nghĩa 

cho động từ, tính từ. (đã, cũng, hãy, không, rất,…) 

Cụm từ 

Cụm danh từ 

- Là loại tổ hợp từ do DT với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành. 

- Mô hình cụm danh từ gồm có ba phần: Phần trước, Phần trung tâm, 

Phần sau.  

 + Các phụ ngữ ở phần trước bổ sung cho DT có ý nghĩa về số lượng. 

 + Các phụ ngữ ở phần sau nêu lên đặc điểm của sự vật mà DT biểu thị 

hoặc xác định vị trí của sự vật ấy trong không gian hay thời gian. 

Cụm động từ 

- Là lọai tổ hợp từ do động từ với một số từ ngữ phụ thuộc vào nó tạo 

thành. Nhiều động từ phải có các từ ngữ phụ thuộc đi kèm, tạo thành 

cụm động từ mới trọn vẹn. 

- Mô hình cụm động từ gồm có ba phần: Phần trước, Phần trung tâm, 

Phần sau.  

  + Các phụ ngữ ở phần trước bổ sung cho động từ các ý nghĩa: quan hệ 

thời gian, sự tiếp diễn tương tự; sự khuyến khích hoặc ngăn cản hành 
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động, sự khẳng định hay phủ định hoạt động. 

  +Các phụ ngữ ở phần sau bổ sung cho động từ các chi tiết về đối 

tượng, hướng, địa điểm, thời gian, mục đích nguyên nhân, phương tiện, 

cách thức hành động. 

Cụm tính từ 

- Cụm tính từ là loại tổ hợp từ do TT với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo 

thành. 

 - Mô hình cụm tính từ gồm có ba phần: Phần trước, Phần trung tâm, 

Phần sau.  

+ Các phụ ngữ trước có thể biểu thị quan hệ thời gian; sự tiếp diễn tương 

tự; mức độ của đặc điểm, tính chầt; sự khẳng định hay phủ định;… 

+ Các phụ ngữ sau có thể biểu thị vị trí; sự so sánh; mức độ, phạm vi 

hay nguyên nhân của đặc điểm, tính chất;… 

Yêu cầu:  

- Giải nghĩa từ và xác định nghĩa của từ. 

- Nhận biết từ loại, cụm từ, đặc điểm ngữ pháp, chức năng cú pháp của từng từ loại và cụm từ.  

- Chỉ ra lỗi sai và biết chữa lỗi sai trong cách dùng từ, đặt câu.  

- Vận dụng những kiến thức về từ, nghĩa của từ và câu để tạo lập văn bản. 

III.  PHẦN TẬP LÀM VĂN: Văn tự sự (kể chuyện đời thường, kể chuyện sáng tạo) 

1.  Dàn bài của bài văn tự sự. gồm có ba phần: 

+ Mở bài: giới thiệu chung về nhân vật và sự việc. 

+ Thân bài: kể diễn biến của sự việc. 

+ Kết bài: kể kết cục của sự việc và nêu ý nghĩa câu chuyện.  

2. Các bước làm bài văn tự sự. 

Tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý, viết bài văn hoàn chỉnh.  

 

B. LUYỆN TẬP: 

Câu 1. Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: 

Một đàn kiến đang làm việc chăm chỉ suốt mùa hè để tích trữ lương thực cho mùa đông lạnh 

lẽo. Trong khi đó, một con châu chấu lại tranh thủ múa hát và vui chơi suốt mùa hè. Châu chấu ta 

cho rằng, đàn kiến thật không biết hưởng thụ khi mãi chăm chăm làm việc quần quật như thế. Thế 

rồi, khi mùa đông đến, trong khi đàn kiến ủ ấm và no đủ trong cái giá buốt của mùa đông thì châu 

chấu lại đói lả và cảm thấy lạnh lẽo. Ngay lúc ấy, đàn kiến đã cứu đói và cưu mang châu chấu suốt 

mùa đông. Lúc này, châu chấu mới hiểu được vì sao kiến lại chăm chỉ làm việc suốt mùa hè như 

vậy. Tất cả là để chuẩn bị cho một mùa đông rét buốt và khan hiếm thực phẩm đang đến rất gần. 

(Kiến và châu chấu) 

Câu 1.1. Câu chuyện trên thuộc thể loại truyện dân gian nào? 

Câu 1.2. Kể tên một văn bản đã học trong chương trình cũng thuộc thể loại mà em vừa nêu? 

Câu 1.3. Xác định phương thức biểu đạt chính của câu chuyện trên? Từ câu chuyện trên, em 

hãy rút ra cho mình một bài học? 

Câu 1.4. Những từ sau từ nào là từ ghép, từ nào là từ láy? Lạnh lẽo, múa hát, quần quật, no đủ. 

Câu 1.5. Từ “mặt” trong câu: “Nó nhìn xuống và thấy trên mặt đất có một cái bình” được dùng 

theo loại nghĩa nào? 

Câu 1.6. Giải nghĩa từ: tích trữ? Theo em từ này có nguồn gốc từ đâu? 

Câu 1.7. Những từ in đậm trong đoạn văn trên thuộc từ loại nào?  

Câu 1.8. Xác định một cụm danh từ, một cụm động từ, một cụm tính từ trong văn bản và gạch 

chân phần trung tâm. 

Câu 2. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 
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“Bấy giờ giặc Ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta. Thế giặc mạnh, nhà vua lo sợ, bèn sai sứ giả 

đi khắp nơi tìm người tài giỏi cứu nước. Đứa bé nghe tiếng giao, bỗng dưng cất tiếng nói: “Mẹ ra 

mời sứ giả vào đây”. Sứ giả vào, đứa bé bảo: “Ông về tâu với vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một 

cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt, ta sẽ phá tan lũ giặc này”. Sứ giả vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, vội 

về tâu vua. Nhà vua truyền cho thợ ngày đêm làm gấp những vật chú bé dặn. Càng lạ hơn nữa, từ 

sau hôm gặp sứ giả, chú bé lớn nhanh như thổi. Cơm ăn mấy cũng không no, áo vừa mặc xong đã 

căng đứt chỉ. Hai vợ chồng làm ra bao nhiêu cũng không đủ nuôi con, đành phải chạy nhờ bà con 

làng xóm. Bà con đều vui lòng gom góp gạo nuôi chú bé, vì ai cũng mong chú giết giặc, cứu nước.” 

Câu 2.1. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Thuộc thể loại truyện dân gian nào em đã học? 

Câu 2.2. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản?  

Câu 2.3. Chi tiết nào thể hiện sức mạnh đoàn kết toàn dân, Gióng là hình ảnh của nhân dân. 

Câu 2.4. Giải nghĩa từ: kinh ngạc 

Câu 2.5. Từ “đi” trong câu “Thế giặc mạnh, nhà vua lo sợ, bèn sai sứ giả đi khắp nơi tìm 

người tài giỏi cứu nước.” được dùng theo loại nghĩa nào? 

Câu 2.6. Xác định tên các từ loại in đậm và chỉ ra một từ mượn trong câu sau: “Ông về tâu 

với vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt, ta sẽ phá tan lũ giặc 

này”.  

Câu 2.7. Xác định một cụm danh từ, một cụm động từ , một cụm tính từ trong văn bản và 

gạch chân phần trung tâm. 

Câu 3. Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: 

Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ, cậu bé chạy đến một 

thung lũng cạnh khu rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu hét lớn: “Tôi ghét người”. Từ khu rừng có 

tiếng vọng lại: “Tôi ghét người”. Cậu hoảng hốt quay về sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu không 

sao hiểu được từ trong khu rừng lại có người ghét cậu.  

Người mẹ nắm tay con, đưa trở lại khu rừng. bà nói: “Giờ thì con hãy hét thật to: “Tôi yêu 

người”. Lạ lùng thay, cậu vừa dứt tiếng thì có tiếng vọng lại: “Tôi yêu người”. Lúc đó người mẹ mới 

giải thích cho con hiểu: “Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì con 

sẽ nhận điều đó. Ai gieo gió thì gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu 

con yêu thương người thì người cũng yêu thương con” 

 (Theo Quà tặng cuộc sống - Tiếng vọng từ rừng sâu) 

Câu 3.1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản? Nêu ý nghĩa câu chuyện? 

Câu 3.2. Những từ sau từ nào là từ ghép, từ nào là từ láy? Ngỗ nghịch, thung lũng, nức nở, cuộc 

sống, lạ lùng, yêu thương. 

Câu 3.3. Giải nghĩa từ: thung lũng 

Câu 3.4. Từ “tay” trong câu “Người mẹ nắm lấy tay con, đưa trở lại khu rừng.”, được dùng 

theo nghĩa nào? 

Câu 3.5. Những từ in đậm trong đoạn văn trên thuộc từ loại nào?  

Câu 3.6. Xác định một cụm danh từ, một cụm động từ , một cụm tính từ trong văn bản và gạch 

chân phần trung tâm. 

Câu 4: Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: 

Một người lính bị quân địch tập kích, phải chạy trốn vào hang núi. Khi quân địch đuổi theo 

sát sau lưng, anh ta đành trốn trong hang, thầm cầu nguyện kẻ địch không phát hiện ra mình. Bổng 

bên cánh tay anh cảm thấy lành lạnh, anh lo lắng và tâm trạng mang một nổi sợ sệt  khó tả. Một 

lúc sau định thần  anh quay sang,và nhìn thấy trước mắt mình đó là một con nhện, người lính định 

bóp chết nó nhưng đột nhiên sinh lòng thương cảm nên thả nó ra. Không ngờ nhện bò đến miệng 

hang và dệt một tấm lưới mới. Quân địch đuổi đến cửa hang thì thấy một mạng nhện còn lành lặn, 

đoán rằng không có ai trong hang nên kéo nhau bỏ đi. Thế là người lính ấy thoát nạn. 

                                             (Theo Bài học cuộc sống – Nhện trả ơn) 
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Câu 4.1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản? Nêu ý nghĩa câu chuyện? 

Câu 4.2. Những từ sau từ nào là từ ghép, từ nào là từ láy? Hang núi, cầu nguyện, lành lạnh, 

sợ sệt, con nhện, lành lặn. 

Câu 4.3. Giải nghĩa từ: cầu nguyện 

Câu 5.4. Từ “miệng”trong câu “Không ngờ nhện bò đến miệng hang và dệt một tấm lưới 

mới.” được dùng theo loại nghĩa nào? 

Câu 4.5. Những từ in đậm trong đoạn văn trên thuộc từ loại nào? 

Câu 4.6. Trong các từ in đậm trên, từ nào là từ mượn? Có nguồn gốc từ đâu? 

Câu 4.7. Xác định một cụm danh từ, một cụm động từ, một cụm tính từ trong văn bản và gạch 

chân phần trung tâm. 

Câu 5. Tìm nghĩa chuyển của từ sau đây và đặt câu với nghĩa chuyển. (Tìm một từ và mỗi 

từ đặt một câu) : Ngọn, quả, cuống, ngọt, ăn, đầu, bụng, chạy,… 

Câu 6.  Phát hiện và sửa lỗi dùng từ trong các câu sau: 

Câu 6.1. Anh ấy có thân hình lực lượng. 

Câu 6.2. Thầy giáo đã truyền tụng kiến thức cho chúng em. 

Câu 6.3. Trong cuộc đời mỗi chúng ta, ai ai cũng có những khoảng khắc quý giá bên gia đình.  

Câu 6.4. Ngọc rất sinh động khi điều hành công việc. 

Câu 6.5. Có một số bạn còn bàng quang với lớp. 

Câu 6.6. Truyện Thạch Sanh là một truyện hay nên em thích truyện Thạch Sanh. 

Câu 7. Đặt câu có từ láy 

Câu 7.1. Đặt một câu tả loài vật mà em yêu thích, trong đó có sử dụng ít nhật một từ láy (gạch 

chân từ láy đó). 

Câu 7.1. Đặt một câu tả cảnh sân trường giờ ra chơi, trong đó có sử dụng ít nhật một từ láy 

(gạch chân từ láy đó). 

Câu 8.  Lập dàn ý cho một số đề sau 

1. Kể về một việc tốt mà em đã làm. 

2. Kề về một lần em mắc lỗi. 

3. Kể một kỉ niệm làm em nhớ mãi. 

4. Kể về một người mà em yêu quý (ông bà, cha mẹ, anh chị, thần cô, bạn bè,…) 

5. Chọn một truyện dân gian mà em thích (ở SGK ngữ văn 6, tập I). Trong vai một nhân vật 

của truyện kể lại truyện ấy. 

………………………. 

 

MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I  [THAM KHẢO] 

ĐỀ KIỂM TRA HKI (Năm học 2018-2019) 

 

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm): Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới. 

ẤN KIẾM TÂY SƠN 

Sau khi làm lễ khởi binh ở chân núi Ông Bình, Nguyễn Huệ dẫn quân xuống núi trấn Tây Sơn 

Hạ. trên đường đi, nghĩa quân gặp hai ông Xà (nhân dân gọi những con rắn lớn là Ông Xà). Một 

ông cắp ngang thanh bảo kiếm chuôi đỏ, vỏ vàng, dây đeo có nạm ngọc óng ánh. Một ông cắp hộp 

màu son đựng ấn ngọc. Cả hai bò tới ngẩng đầu dâng ấn, kiếm trước mặt Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ 

biết đây là sứ giả của Ngọc Hoàng xuống ban ấn, kiếm nên ông nâng bảo vật lên, cung kính cảm tạ 

trời đất, cảm tạ lưỡng xà. 

 (Theo Nguyễn Xuân Nhân, Ngữ văn 6, tập 1) 

Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại truyền thuyết hay cổ tích? 

Câu 2. Nêu phương thức biểu đạt chính của văn bản? 

Câu 3. Chi tiết nào cho thấy việc khởi binh đánh giặc của Nguyễn Huệ được trời đất ủng hộ? 
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Câu 4. Trong các từ in đậm ở trên, tìm ra một số từ, một lượng từ, một chỉ từ, một từ mượn? 

II. VẬN DỤNG (7,0 điểm) 

Câu 1. Phát hiện và chữa lỗi dùng từ trong các câu sau: 

1.1. Tô Hoài là nhà văn chuyên viết truyện cho thiếu nhi nên em rất thích đọc các tác phẩm 

của Tô Hoài. 

1.2. Lá cờ bay phất phơ trong gió. 

Câu 2.  

Hằng ngày đến trường học tập, em quen biết, vui chơi với rất nhiều bạn bè. Có bạn bè, cuộc 

sống của em trở nên vui vẻ hơn. 

Hãy kể về một người bạn mà em có nhiều ấn tượng nhất. 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA HKI (Năm học 2019-2020) 

 

Câu 1. Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: 

Chú quạ thông minh 

Một năm nọ, hạn hán kéo dài, suốt mấy tháng liền trời không có một giọt mưa. Nước trong các 

ao hồ đều cạn khô hết cả. Một chú quạ đậu trên cành cây khô để nghỉ chân.“Nóng quá!” Quạ nghĩ, 

“Nếu không tìm được nước uống thì mình sẽ chết khát mất thôi.” Bỗng nhiên, nó nhìn xuống và thấy 

trên mặt đất có một cái bình. Nó bèn sà xuống và thò mỏ vào chiếc bình để uống nước. Thế nhưng 

miệng bình nhỏ quá, nó đã cố gắng hết sức mà vẫn thất bại không uống được một giọt nước nào. 

Quạ nghĩ bụng: “Không biết phải làm thế nào mới có thể uống được nước đây?” Đang tuyệt vọng thì 

quạ nhìn thấy những viên sỏi, nó vui mừng nói: “Mình sẽ cho sỏi vào trong bình, nước dâng lên đến 

miệng bình là có thể uống được rồi.” Thế là, bất chấp cái nắng chang chang, quạ đi khắp nơi tìm sỏi. 

Sỏi trong bình càng nhiều, nước trong bình càng dâng lên cao hơn. Đến khi quạ bỏ viên sỏi cuối 

cùng vào bình thì nước cũng vừa dâng lên đến miệng. “Tốt rồi!” Quạ vui mừng, hớn hở uống những 

giọt nước mát lạnh, đây chính là những giọt nước cứu mạng có được nhờ trí thông minh của nó. 

                                                                                          (Trích https://m. truyen ngan.com.vn) 

1.1. Xác định phương thức biểu đạt chính và nêu bài học rút ra cho bản thân từ văn bản trên. 

1.2. Văn bản trên thuộc thể loại truyện dân gian nào em đã học? Kể tên một văn bản khác đã 

học trong chương trình Ngữ văn 6, tập 1 có cùng thể loại. 

1.3. Ở các từ in đậm, chỉ ra một từ được dùng với nghĩa chuyển và một lượng từ. 

Câu 2. Thực hiện theo những yêu cầu sau: 

2.1. Đặt một câu tả loài hoa/ loài cây mà em yêu thích, trong đó có sử dụng ít nhật một từ láy 

(gạch chân từ láy đó). 

2.2. Trong câu văn sau từ nào bị dùng sai? Nêu lí do sai và sửa lại cho đúng. 

Trong túp lều tối om, thanh sắt hôm đó tự tiện sáng rực lên ở xó nhà. 

Câu 3.  

Những kỉ niệm tuổi thơ sẽ lớn lên cùng ta, làm cho cuộc sống của ta thêm thú vị. 

Hãy kể một kỉ niệm tuổi thơ mà em nhớ nhất. 

 

- HẾT -  

 

 

 

https://m/

