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                              ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II - NGỮ VĂN 7  

Năm học 2019-2020  

A. HỆ THỐNG KIẾN THỨC CƠ BẢN 

 I. PHẦN VĂN BẢN: 

1. Nghị luận hiện đại: 

S

T

T 

Tên bài 

Tác giả 

Đề tài 

nghị 

luận 

Luận 

điểm 

Phương 

pháp lập 

luận 

Nghệ thuật Nội dung Ý nghĩa 

 

 

 

 

 

1 

Tinh thần 

yêu nước 

của nhân 

dân ta 

(Hồ Chí 

Minh) 

Tinh 

thần 

yêu 

nước 

của dân 

tộc 

Việt 

Nam. 

Dân ta có 

một lòng 

nồng nàn 

yêu nước. 

Đó là một 

truyền 

thống quí 

báu của 

ta. 

Chứng 

minh 

Luận điểm ngắn 

gọn, lập luận 

chặt chẽ, dẫn 

chứng toàn diện, 

tiêu biểu, thuyết 

phục. Bài văn là 

mẫu mực về lập 

luận, bố cục, 

cách dẫn chứng 

của thể văn nghị 

luận. 

Bài văn đã làm sáng 

tỏ chân lí: “Dân ta có 

một lòng nồng nàn 

yêu nước. Đó là 

truyền thống quí báu 

của ta”.  

Truyền thống 

yêu nước quý 

báu 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) 

Đức 

tính 

giản dị 

của 

Bác 

Hồ. 

Lối sống 

giản dị 

của Bác 

Hồ 

Chứng 

minh 

(kết hợp 

với giải 

thích và 

bình luận) 

Dẫn chứng cụ 

thể, xác thực, 

toàn diện, kết 

hợp chứng 

minh, giải thích, 

bìnhluận  

Lời văn giản dị, 

giàu cảm xúc. 

Giản dị là đức tính 

nổi bật ở Bác Hồ: 

giản dị trong đời 

sống, trong quan hệ 

với mọi người, trong 

lời nói và bài viết. Ở 

Bác, sự giản dị hòa 

hợp với đời sống 

tinh thần phong phú, 

với tư tưởng và tình 

cảm cao đẹp. 

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 của 

Chủ tịch Hồ Chí 

Minh. 

3 Ý nghĩa 

văn 

chương 

(Hoài 

Thanh) 

Ý 

nghĩa 

văn 

chương 

đối với 

đời 

sống 

con 

người. 

Nguồn 

gốc và ý 

nghĩa văn 

chương 

Giải thích 

(kết hợp 

với bình 

luận) 

-Luận điểm rõ 

ràng, luận chứng 

minh bạch, đầy 

sức thuyết phục 

-Diễn đạt bằng 

lời văn giản dị, 

giàu hình ảnh, 

cảm xúc. 

 

Nguồn gốc cốt yếu 

của văn chương là 

tình cảm, là lòng vị 

tha. Văn chương là 

hình ảnh của sự sống 

muôn hình vạn trạng 

và sáng tạo ra sự 

sống, gây những tình 

cảm không có, luyện 

những tình cảm sẵn 

có. Đời sống tinh 

thần của nhân loại 

nếu thiếu văn 

chương thì sẽ rất 

Văn bản thể hiện 

quan niệm sâu 

sắc của nhà văn 

về văn chương. 
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nghèo nàn. 

 

2. Truyện hiện đại:  

TT Tên bài Tác giả Nội dung  Nghệ thuật Ý nghĩa văn bản 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Sống 

chết 

mặc 

bay 

 

 

 

Phạm 

Duy Tốn 

- Thể hiện niềm thương cảm 

của tác giả trước cuộc sống 

lầm than cơ cực của nhân 

dân do thiên tai  

- Lên án thái độ vô trách 

nhiệm của bọn cầm quyền 

trước tình cảnh, cuộc sống 

“nghìn sầu muôn thảm” của 

nhân dân. 

- Kết hợp thành công 

hai phép nghệ thuật 

tương phản và tăng 

cấp.  

- Lựa chọn ngôi kể 

khách quan 

- Ngôn ngữ kể, tả ngắn 

gọn khắc họa chân 

dung nhân vật sinh 

động 

Phê phán, tố cáo thói 

bàng quan vô trách 

nhiệm của tên quan 

phụ mẫu; đồng cảm, 

xót xa với tình cảnh 

thê thảm của nhân 

dân lao động do thiên 

tai và thái độ vô trách 

nhiệm của  kẻ cầm 

quyền gây nên. 

3. Văn học dân gian: Tục ngữ: 

Khái niệm Những câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh, thể hiện những kinh 

nghiệm của nhân dân về mọi mặt (tự nhiên, lao động sản xuất, xã hội), được nhân dân vận 

dụng vào đời sống, suy nghĩ và lời ăn tiếng nói hằng ngày 

Chủ đề Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất 

Tục ngữ về con người và xã hội 

 Yêu cầu: 

1. Nhận biết tác giả, tác phẩm, thể loại của các văn bản; hiểu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của các 

văn bản. 

2. Nêu được khái niệm tục ngữ; thuộc lòng và nắm được  nội dung, nghệ thuật từng câu tục ngữ 

theo các chủ đề.   

II. PHẦN TIẾNG VIỆT:  

 

 

 

Rút gọn 

câu 

 

 

- Khi nói hoặc viết, 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 những mục đích sau: 

+ Làm cho câu gọn hơn vừa thông tin được nhanh, vừa tránh lặp những từ ngữ đã xuất hiện 

trong câu đứng trước. 

+ Ngụ ý hoạt động, đặc điểm nói trong câu là của chung mọi người (lược bỏ CN) 

 - Cách dùng câu rút gọn. Khi rút gọn câu cần chú ý: 

+ Không làm cho người nghe, người đọc hiểu sai hoặc hiểu không đầy đủ nội dung câu nói. 

+ Không biến câu nói thành một câu cộc lốc, khiếm nhã. 

 

 

Câu đặc 

biệt 

- Câu đặc biệt là loại câu không cấu tạo theo mô hình CN-VN. 

- Tác dụng:  

+ Xác định thời gian, nơi chốn diễn ra sự việc được nói đến trong câu; 

+ Liệt kê, thông báo về sự tồn tại của sự vật, hiện tượng; 

+ Bộc lộ cảm xúc; 

+ Gọi đáp. 

Câu chủ 

động 

Câu chủ động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật thực hiện một hoạt động hướng vào người, vật 

khác (chỉ chủ thể của hoạt động). 

Câu bị 

động 

Câu bị động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật được hoạt động của con người, vật khác hướng 

vào (chỉ đối tượng của hoạt động). 
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Thêm 

trạng 

ngữ cho 

câu  

- Về ý nghĩa: Trạng ngữ được thêm vào câu để xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục 

đích, phương tiện, cách thức diễn ra sự việc nêu trong câu. 

- Về hình thức: 

 + Trạng ngữ có thể đứng ở đầu câu, cuối câu hay giữa câu. 

 + Giữa trạng ngữ với CN và VN thường có quãng nghỉ khi nói hoặc dấu phẩy khi viết. 

- Công dụng của trạng ngữ: 

+ Xác định hoàn cảnh, điều kiện diễn ra sự việc nêu trong câu góp phần làm cho nội dung của 

câu được đầy đủ, chính xác. 

+ Nối kết các câu, các đoạn với nhau góp phần làm cho đoạn văn, bài văn mạch lạc. 

-Tách trạng ngữ thành câu riêng: Trong một số trường hợp, để nhấn mạnh ý, chuyển ý hoặc 

những tình huống, cảm xúc nhất định, người ta có thể tách TN, đặc biệt là TN đứng ở cuối câu 

thành những câu riêng. 

 

Phép liệt 

kê 

- Liệt kê là sắp xếp nối tiếp hàng loạt từ hay cụm từ cùng loại để diễn tả được đầy đủ hơn, sâu 

sắc hơn những khía cạnh khác nhau của thực tế  hay của tư tưởng, tình cảm. 

- Các kiểu kiệt kê: 

+ Xét theo cấu tạo, có kiểu liệt kê theo từng cặp với kiểu liệt kê không theo từng cặp. 

+ Xét theo ý nghĩa, có kiểu liệt kê tăng tiến với liệt kê không tăng tiến. 

Yêu cầu 

1.Nắm được khái niệm, công dụng của các kiểu câu (câu rút gọn, câu chủ động, câu bị động, câu 

đặc biệt, thêm trạng ngữ cho câu; nhận biết và vận dụng các kiểu câu trong viết câu, viết đoạn. 

2.Nắm được khái niệm phép liệt kê, các kiểu liệt kê. 

III.  PHẦN TẬP LÀM VĂN: 

 1. Phương thức nghị luận:  Ôn kĩ phương thức lập luận giải thích. 

 Dàn bài chung cho bài văn lập luận giải thích: 

- Mở bài: Giới thiệu vấn đề cần giải thích và nêu câu trích dẫn (nếu có). 

- Thân bài: Vận dụng lí lẽ, dẫn chứng lần lượt giải các luận điểm. 

Luận điểm 1: Giải thích khái niệm/ ý nghĩa của vấn đề 

Luận điểm 2: Giải thích nguyên nhân vấn đề. 

Luận điểm 3: Bài học rút ra từ vấn đề đó. 

- Kết bài: Khẳng định giá trị của vấn đề nghị luận. 

2. Một số dàn bài giải thích:  

2.1 Chủ đề: Lòng biết ơn (Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhơ kẻ trồng cây) 

Đề: Em hãy giải thích câu tục ngữ:“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” 

1. Mở bài: 

- Nêu vấn đề cần nghị luận: Lòng biết ơn của con người. 

- Trích dẫn câu tục ngữ. 

2. Thân bài: 

a. “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” nghĩa là gì? 

- Nghĩa đen: Khi ăn quả phải nhớ tới công lao của người trồng cây và chăm bón cây cho ta 

quả ngọt. 

- Nghĩa bóng: “Ăn quả” chỉ sự hưởng thụ, “kẻ trồng cây” chỉ người tạo ra thành quả cho 

người khác hưởng thụ. “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” nhắc nhở ta  khi được hưởng một thành quả nào 

đó trong cuộc sống phải nhớ đến công lao của những người tạo ra thành quả, phải biết nhớ ơn người 

giúp đỡ mình.  

- Câu tục ngữ đề cao lòng biết ơn. 
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b. Vì sao nói “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” ? 

- Vì, tất cả những thành quả mà chúng ta đang hưởng thụ (từ vật chất đến tinh thần) không 

phải tự nhiên mà có mà phải nhờ đến công lao của người khác tạo ra. Từ xưa, dân tộc Việt Nam ta 

luôn nhớ tới cội nguồn, luôn biết ơn những người đã cho mình hưởng thành quả.  

- Lòng biết ơn giúp con người sống tốt hơn, được mọi người trong xã hội trân trọng, yêu mến. 

(dẫn chứng: nhớ ơn ông bà đã khuất bằng việc lập bàn thờ cúng giỗ hằng năm, các ngày kỉ niệm 

Quốc Tế Phụ nữ 8/3, ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, ngày giải phóng miền Nam 30/4, ngày Quốc 

Khánh 2/9, ngày nhà giáo VN 20/11…) 

- Đó là truyền thống, đạo lí tốt đẹp của ông cha ta cần phải được trân trọng và giữ gìn. 

c. Câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” cho ta lời khuyên gì? 

-  Cần trân trọng, biết ơn người đã tạo ra thành quả cho mình hưởng thụ. 

+ Con cái phải hết lòng yêu thương, kính trọng ông bà,cha mẹ, lễ phép với thầy cô. 

+ Nhân dân phải biết ơn các anh hùng liệt sĩ chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. 

- Mọi người cần phải giữ gìn và phát huy những thành quả mà ông cha ta đã gây dựng phải tỏ 

lòng biết ơn trong mọi hoàn cảnh. 

- Phê phán  những người sống thờ ơ, vong ân bội nghĩa, quên cội nguồn. 

3. Kết bài:  

- Khẳng định lại tính đúng đắn của câu tục ngữ. 

-  Rút ra bài học cụ thể cho bản thân. 

2.2 Chủ đề tương thân tương ái: (Lá lành đùm lá rách, Thương người như thể thương thân.) 

Đề: Em hãy giải thích câu tục ngữ:“Lá lành đùm lá rách”.  

1. Mở bài:  

- Nêu vấn đề nghị luận: Tình yêu thương con người là một trong những nét đẹp của phẩm giá. 

- Dẫn câu tục ngữ. 

2. Thân bài:  

a. Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ:  

- Nghĩa gốc: Những chiếc lá to, lành lặn che chở cho những chiếc lá rách nát không lành lặn 

để cùng nhau vượt qua những điều kiện khắc nghiệt của thời tiết. 

- Nghĩa chuyển: Tình yêu thương, tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, 

hoạn nạn. 

b. Khẳng định tính đúng đắn của câu tục ngữ 

- Cá nhân không thể sống tách rời cộng đồng, gia đình, xã hội, nhất là lúc cơ nhỡ, khó khăn. 

(Dẫn chứng: tình làng nghĩa xóm, bà con xa không bằng láng giềng gần…) 

- Mối quan hệ giữa bản thân với mọi người xung quanh: quan hê hữu cơ, khăng khít không 

thể cô lập. Biết yêu thương, chia sẻ, thông cảm với mọi người sẽ nhận lại cách đối xử như vậy. 

(dẫn chứng: giúp người lúc hoạn nạn, chia sẻ những khó khăn với người nghèo khổ,…) 

- Ngày nay, phong trào làm từ thiện được nhân rộng và phổ biến khắp nơi. 

- Dẫn chứng: Một miếng khi đói bằng một gói khi no, Lá lành đùm lá rách, Một con ngựa đau 

cả tàu bỏ cỏ,… 

c. Lời khuyên rút ra từ câu tục ngữ:  

- Lời nhắc nhở phải biết yêu thương, trân trọng người khác, phải biết đoàn kết giúp đỡ lẫn 

nhau với thái độ chân thành. 

- Phê phán những cá nhân ích kỉ, hẹp hòi, tư lợi cá nhân… 

3. Kết bài:  

- Khẳng định lại tính đúng đắn của câu tục ngữ. 
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- Rút ra bài học cụ thể cho bản thân. 

B. BÀI TẬP. 

Câu 1: Đọc kĩ các câu tục ngữ sau và trả lời câu hỏi. 

a. Học, học nữa, học mãi. 

b. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. 

c. Cái răng, cái tóc là góc con người. 

d. Một mặt người bằng mười mặt của. 

1.1  Sắp xếp các câu tục ngữ theo chủ đề đã học? 

1.2  Những câu tục ngữ trên, câu nào là câu rút gọn?  

1.3  Tục ngữ thường rút gọn thành phần nào? Vì sao? 

1.4  Tìm câu tục ngữ đồng nghĩa với câu “Một mặt người bằng mười mặt của” 

Câu 2:  Chỉ ra câu đặc biệt và câu rút gọn trong những trường hợp sau: 

a) Mùa thu. Gió thổi cái mùi tinh tươm của cây cối còn sót lại từ ngoài xa tới cái thị xã nhỏ này. 

b) Cốm thường có vào mùa nào? 

   - Mùa thu. 

Câu 3. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bên dưới 

“Cho” và “nhận” là hai quá trình quen thuộc và có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sống 

của mỗi con người. Bởi cuộc sống luôn tồn tại quy luật hai chiều, nếu không cho đi thì đừng mong 

ngóng được nhận lại. Đồng thời, khi cho đi bằng cả tấm lòng, thứ ta nhận lại không chỉ là lời cảm 

ơn từ người nhận mà còn là sự thanh thản trong tâm hồn. Hơn nữa, đường đời không bao giờ bằng 

phẳng. Những lúc phải đối mặt với khó khăn thử thách, một cái nắm tay thật chặt, một sự giúp đỡ - 

dù nhỏ thôi nhưng chắc chắn sẽ giúp người được nhận mạnh mẽ hơn nhiều. Chính vì vậy mỗi chúng 

ta cần nhận thức được vai trò của “cho” và “nhận”. Cương quyết chối bỏ lối sống ích kỉ, vô cảm, 

thờ ơ với đồng loại. Nỗ lực học tập và rèn luyện để có thể kiến tạo giá trị cho bản thân cũng như 

cộng đồng. Bởi đúng như nhà thơ Tố Hữu từng viết: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng 

mình”.(Nguồn Internet) 

a) Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên?  

b) Nêu nội dung chính của đoạn văn? 

c) Xác định một trạng ngữ có trong đoạn văn trên và cho biết trạng ngữ bổ sung ý nghĩa gì cho câu? 

d) Xác định và nêu tác dụng của một câu rút gọn có trong đoạn văn trên? 

e) Xác định và nêu tác dụng của biện pháp liệt kê được sử dụng trong đoạn văn trên? 

g) Chép một câu tục ngữ liên quan đến vấn đề “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”? 

Câu 4. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. 

Trong cuộc đời của mỗi người có nhiều điều đáng để chúng ta trân quý. Một trong những điều 

ấy chính là tình cảm gia đình. Bởi gia đình là nơi bắt đầu cuộc sốn . Là nơi tình yêu không bao giờ 

kết thúc. Đó là món quà tuyệt vời nhất, là điểm tựa vững chắc nhất, là bến đỗ bình yên nhất đối với 

mỗi con người. Thật tuyệt vời! Nếu bạn có một mái ấm gia đình mà nơi đó ngập tràn tình yêu 

thương. Và để có được điều đó, mỗi chúng ta cần dành tâm sức giữ gìn tình cảm gia đình từ những 

hành động bình thường. Một lời chúc nhẹ nhàng mỗi sáng, một bữa cơm ấm áp trong ánh chiều tà, 

một bông hoa thơm nhân ngày đặc biệt…, những việc làm nhỏ thôi nhưng chắc chắn sẽ giúp ngọn 

lửa gia đình mãi cháy sáng, soi đường và sưởi ấm cho bạn đến hết cuộc đời này.    (Nguồn Internet) 

a) Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên?  

b) Nêu nội dung chính của đoạn văn? 

c) Xác định một trạng ngữ có trong đoạn văn trên và cho biết trạng ngữ bổ sung ý nghĩa gì cho câu? 

d) Xác định và nêu tác dụng của một câu rút gọn, một câu đặc biệt có trong đoạn văn trên? 
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e) Xác định và nêu tác dụng của biện pháp liệt kê được sử dụng trong đoạn văn trên? 

Câu 5. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. 

Sống có ích là khi chúng ta biết nghĩ đến người khác, biết hi sinh những cái tôi nhỏ nhặt. Từ bỏ 

những cám dỗ của xã hội và biết rộng mở vòng tay để có thể chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh 

hơn chúng ta. Sống có ích là khi chúng ta biết nghĩ đến người khác, không ích kỉ, nhỏ nhen với mọi 

người. Cuộc sống không phải lúc nào cũng là một màu hồng thắm tươi, đôi khi sẽ có những giọt 

nước mắt, những đổ vỡ, những cuộc chia ly, những nỗi đau, vết thương không thể nào lành được. 

Đừng vấp ngã! Đừng bỏ cuộc! Vì sống có ích có một sức mạnh mãnh liệt, giúp tâm hồn ta thanh 

thản sau những vấp ngã, sau những khó khăn và thử thách. Chúng ta hãy cố gắng sống có ích mỗi 

ngày để tìm được giá trị thực sự của cuộc sống.    (Nguồn Internet) 

a) Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên?  

b) Từ nội dung đoạn văn, em hãy rút ra bài học cho mình? 

c) Xác định và nêu tác dụng của một câu đặc biệt, một câu rút gọn có trong đoạn văn trên? 

d) Xác định và nêu tác dụng phép tu từ liệt kê trong đoạn văn trên? 

g) Em hãy nêu một số biểu hiện “sống có ích” mà em nghe thấy trong đại dịch Covid-19? 

Câu 6:  Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bên dưới. 

Trong những năm kháng chiến oanh liệt của dân tộc, lòng yêu nước chính là tinh thần bất khuất, 

lòng khát khao độc lập tự do đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm và bè lũ bán nước. Là tinh thần 

đoàn kết đùm bọc lẫn nhau qua những năm tháng mưa bom bão đạn. Là sự nhiệt thành cách mạng. 

Là sự hi sinh quên mình của người lính nơi đầu súng ngọn gió, là sự hi sinh thầm lặng của 

những người vợ, người mẹ nơi hậu phương…Lớp lớp những thế hệ hi sinh quên mình vì tổ quốc mà 

lịch sử còn nhắc tên họ mãi. Chúng ta làm sao có thể quên một anh hùng Tô Vĩnh Diện lấy thân 

mình chèn pháo, một Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai…Và hàng ngàn những con 

người đã ngả xuống vì màu cờ đỏ thắm, vì độc lập tự do, vì lòng yêu nước sáng ngời.  ( Sưu tầm) 

a) Xác định phương thức biểu đạt chính và nội dung của đoạn văn? 

b) Kể tên một văn bản (kèm tên tác giả) đã học có cùng nội dung đoạn văn trên? 

c) Chỉ ra một trạng ngữ, một câu rút gọn và tác dụng của trạng ngữ, câu rút gọn vừa tìm? 

d) Xác định và nêu tác dụng một phép tu từ trong câu in đậm. 

 

C. MỘT SỐ ĐỀ THAM KHẢO 

                                                             ĐỀ 1 

Câu 1:  

1.1 Nêu nội dung và nghệ thuật của câu tục ngữ : « Ăn quả nhớ kẻ trồng cây» ?  

1.2 Nhận xét của em về nhân vật quan phụ mẫu trong truyện Sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn ? 

Câu 2:  

1.1. Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới : 

«Tinh thần yêu nước cũng giống như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong 

bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận 

của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy được đưa ra trưng bày…». 

(Tinh thần yêu nước của nhân dân ta – Hồ Chí Minh). 

a. Xác định một câu rút gọn và nêu tác dụng của câu rút gọn đó ? 

b. Xác định cụm chủ-vị dùng để mở rộng trong câu : 

Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy được đưa ra trưng bày. 

1.2. Câu in đậm trong đoạn văn sau là thành phần nào của câu được tách ra ? Việc tách câu như vậy có 

tác dụng gì ? 
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Gần một giờ đêm. Trời mưa tầm tã.       (Phạm Duy Tốn) 

Câu 3: Em hãy viết bài văn nghị luận giải thích câu tục ngữ: Thương người như thể thương thân. 

 

ĐỀ 2 

Câu 1:  

1.1 Tìm một câu tục ngữ đồng nghĩa với câu :“Có chí thì nên” và nêu bài học rút ra từ những câu 

tục ngữ đó? 

1.2  Đọc đoạn trích sau: 

“Ấy, trong khi quan lớn ù ván bài to như thế, thì khắp mọi nơi miền đó. Nước tràn lênh láng, 

xoáy thành vực sâu, nhà cửa trôi băng, lúa má ngập hết; kẻ sống không chỗ ở, kẻ chết không nơi 

chôn, lênh đênh mặt nước, chiếc bóng bơ vơ, tình cảnh thảm sầu, kể sao cho xiết!” 

a. Đoạn văn trên trích từ tác phẩm nào? Tác giả là ai? 

b. Đoạn trích trên thể hiện thái độ, tình cảm gì của nhà văn? 

Câu 2:  Đọc đoạn trích sau: 

“Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến 

nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng 

mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm lũ bán nước và lũ cướp 

nước.”    (Trích Tinh thần yêu nước của nhân dân ta, Hồ Chí Minh) 

a. Chỉ ra và nêu ý nghĩa của một trạng ngữ có trong đoạn văn? 

b. Xác định và nêu tác dụng của phép liệt kê trong đoạn trích? 

c. Phân tích cấu tạo ngữ pháp của câu sau và cho biết dùng cụm C-V để mở rộng thành phần nào 

của câu? 

[…..] Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn. [….] 

Câu 3: Tục ngữ, ca dao Việt Nam có rất nhiều câu rất hay nói về tình yêu thương. Hãy chọn một 

câu mà em thích và viết bài văn giải thích câu tục ngữ (ca dao) đó. 

 

ĐỀ 3 

Câu 1. Đọc câu chuyện sau và thực hiện yêu cầu bên dưới 

    Một cậu bé nghèo làm nghề bán hàng rong để kiếm tiền học. Một ngày nọ nhận thấy mình chỉ 

còn một hào mà bụng đang đói. Cậu quyết định sang nhà kế bên xin một bữa ăn. Một phụ nữ xinh 

đẹp ra mở cửa. Nhìn thấy cậu, cô ấy biết ngay cậu đang đói và liền mang đến cho cậu một ly sữa 

lớn. Cậu nhấp từng muỗng sữa rồi hỏi “Cháu phải trả cho cô bao nhiêu ạ?”. Người phụ nữ trả lời: 

“Cháu không nợ cô gì cả. Mẹ cô đã dạy không bao giờ nhận tiền trả cho lòng tốt.” Cậu bé cảm ơn 

người phụ nữ rồi ra đi. 

     Nhiều năm sau…Người phụ nữ ấy bị bệnh rất nặng. Các bác sĩ ở bệnh viện địa phương đã 

chuyển bà đến bệnh viện ở một thành phố lớn. Và tiến sĩ Howard Kenlly được mời đến tham vấn. 

Khi ông nghe tên thị trấn người phụ nữ ở, một tia sáng ánh lên trong mắt ông. Ngay lập tức, ông tới 

phòng bệnh và nhận ra ân nhân của mình năm xưa. Quay về phòng hội chẩn, ông quyết định dốc 

hết sức để cứu bệnh nhân này. Và cuối cùng nỗ lực của ông được đền đáp. Sau đó vị tiến sỹ này đã 

đề nghị phòng y vụ chuyển cho ông hóa đơn viện phí của ân nhân. Viết vội vài chữ bên lề của tờ 

hóa đơn và cho chuyển nó đến người phụ nữ. Bà nhìn hóa đơn viện phí, bà hốt hoảng vì bà phải 

trả nó hết đời mới xong. Bỗng nhiên có cái gì khiến bà chú ý và bà đọc những dòng chữ này: “ trị 

giá hóa đơn bằng một ly sữa.”- Ký tên: tiến sĩ Howard Kelly.                (Trích Hạt giống tâm hồn) 

a. Từ câu chuyện trên, em hãy rút ra cho mình một bài học về lẽ sống? 

b. Tìm một câu tục ngữ đã học hoặc đọc thêm có cùng chủ đề với câu chuyện trên? 
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c. Gọi tên và nêu tác dụng của hai câu in đậm trong văn bản trên? 

d. Hãy chuyển câu chủ động sau thành câu bị động. 

Các bác sĩ ở bệnh viện địa phương đã chuyển bà đến bệnh viện ở một thành phố lớn. 

Câu 2.  Hiếu kính cha mẹ, kính trọng thầy cô là truyền thống đạo lý cao đẹp của người Việt Nam ta. 

Em hãy chọn một câu tục ngữ hoặc một bài ca dao mà em tâm đắc nhất thuộc một trong hai chủ đề 

trên và viết bài văn giải thích câu tục ngữ hay bài ca dao đó. 

 

                                                                 ĐỀ 4 

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

 “Khi ngồi ở bậc thềm trước nhà, tôi nhìn thấy một con kiến đang tha chiếc lá trên lưng. 

Chiếc lá lớn hơn con kiến gấp nhiều lần. 

Bò được một lúc, con kiến chạm phải một vết nứt khá lớn trên nền xi măng. Nó dừng lại giây 

lát. Tôi tưởng con kiến hoặc là quay lại, hoặc là sẽ một mình bò qua vết nứt đó. Nhưng không. Con 

kiến đặt chiếc lá ngang qua vết nứt trước, sau đó đến lượt nó vượt qua bằng cách vượt lên trên 

chiếc lá. Đến bờ bên kia, con kiến lại tha chiếc lá và tiếp tục cuộc hành 

trình.                                                        

Hình ảnh đó bất chợt làm tôi nghĩ rằng tại sao mình không thể học loài kiến nhỏ bé kia, biến 

những trở ngại, khó khăn của ngày hôm nay thành hành trang quý giá cho ngày mai tươi sáng 

hơn!” 

                         (Theo Hạt giống tâm hồn, tập 5, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013) 

1.1. Văn bản sử dụng phương thức biểu đạt chính nào? 

1.2. Con kiến được nói đến trong văn bản trên gặp phải trở ngại gì và vượt qua bằng cách nào? 

1.3. Em hãy rút ra một bài học sâu sắc nhất cho bản thân từ cách con kiến vượt qua trở ngại? 

1.4. Xác định kiểu câu cho hai câu in đậm ở văn bản trên? 

Câu 2. Đặt câu theo yêu cầu sau: 

 2.1. Một câu bị động về đề tài môi trường. 

 2.2. Một câu có dùng phép tu từ liệt kê về đề tài giao thông. 

Câu 3. 

Biết ơn là một truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. 

  Em hãy giải thích một câu tục ngữ nói về lòng biết ơn. 

 

 


