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NỘI DUNG ÔN TẬP - MÔN NGỮ VĂN 7 

(trong thời gian học sinh nghỉ học phòng dịch Covid 19 

từ 9/3 đến hết 15/3/2020) 

Câu 1. Đọc kĩ đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: 

Trên đầu núi, các nương ngô, nương lúa gặt xong, ngô lúa đã xếp yên đầy các nhà kho. 

Trẻ con đi hái bí đỏ, tinh nghịch, đã đốt những lều canh nương để  sưởi lửa.  Ở  Hồng Ngài 

người ta  thành lệ cứ ăn Tết khi gặt hái vừa xong, không kể ngày, tháng nào. Ăn Tết như thế 

cho kịp lúc mưa  xuân xuống thì đi vỡ  nương mới. Hồng Ngài năm  ấy ăn Tết giữa lúc gió thổi 

vào cỏ  gianh vàng ửng, gió và rét rất dữ dội. 

                   (Tô Hoài) 

1. Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt nào? Theo em nội dung chính của đoạn 

văn là gì? 

2. Tìm các trạng ngữ có trong đoạn văn trên và cho biết công dụng của mỗi trạng ngữ. 

3. Trong đoạn có câu nào là câu rút gọn? Cho biết thành phần nào của câu đã được lược bỏ và 

tác dụng của việc rút gọn đó là gì? 

Câu 2.  Chỉ ra và phân tích hiệu quả của các phép tu từ được sử dụng trong đoạn thơ sau: 

Trên đường hành quân xa 

Dừng chân bên xóm nhỏ 

Tiếng gà ai nhảy ổ 

“Cục...cục tác cục ta”   

Nghe xao động nắng trưa 

Nghe bàn chân đỡ mỏi 

Nghe gọi về tuổi thơ 

(Tiếng gà trưa - Xuân Quỳnh) 

Câu 3. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 8-10 câu) nêu suy nghĩ của em về câu tục ngữ: “Tốt gỗ 

hơn tốt nước sơn”. Trong đoạn có sử dụng một cặp quan hệ từ (gạch chân - chú thích rõ). 



 

 


