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NỘI DUNG ÔN TẬP - MÔN NGỮ VĂN 7 

(trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch virut Corona) 

 
     I. Phần văn bản: 

1. Học thuộc lòng, nắm được giá trị nội dung và nghệ thuật của các câu tục ngữ: 

a. Về thiên nhiên và lao động sản xuất 

b. Về con người và xã hội  

2. Nắm được: tên tác giả, hoàn cảnh ra đời, phương thức biểu đạt, bố cục, luận 

điểm, nghệ thuật nghị luận của văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” . 

    II. Phần Tiếng Việt: 

A. Lí thuyết: Nắm được các khái niệm sau: 

1. Câu rút gọn 

2. Câu đặc biệt 

3. Trạng ngữ của câu 

B. Bài tập cụ thể: 

 Vận dụng các kiến thức Tiếng Việt vào các đoạn văn khoảng 8-10 câu, nội dung 

liên quan đến các tác phẩm đã học, ví dụ : 

1. Em hiểu như thế nào về câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”? 

2. Cho câu “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý 

báu của ta” . Viết tiếp 7-9 câu để tạo thành một đoạn văn nghị luận. 

3. Suy nghĩ của em về lời nhắn nhủ của cha ông qua câu tục ngữ “có chí thì nên”. 

 

    III. Phần Tập làm văn  

Tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý, viết mở bài, kết bài cho một số đề bài sau: 
Đề 1: Chứng minh sự đúng đắn của câu tục ngữ “ Uống nước nhớ nguồn”. 

Đề 2: Hãy chứng minh người Việt Nam luôn coi trọng đạo lí “Thương người như 

thể thương thân”. 

Đề 3: Em hiểu thế nào về ý nghĩa của bài ca dao sau: 

Công cha như núi Thái Sơn 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 

Một lòng thờ mẹ kính cha 

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con 

 

-----------------------Hết---------------------- 
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