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I. LÍ THUYẾT: 
1. Nắm được đặc điểm thể loại, nội dung, nghệ thuật của các văn bản đã học: 
- Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất. 
- Tục ngữ về con người và xã hội. 
- Tinh thần yêu nước của nhân dân ta 
2. Nắm được các kiến thức về: 
- Rút gọn câu. 
- Câu đặc biệt. 
3.  Ôn tập một số kiến thức về văn nghị luận: 
- Tìm hiểu chung về văn nghị luận. 
- Đặc điểm của văn bản nghị luận. 
- Đề văn nghị luận và việc lập ý cho đề văn nghị luận. 
II. BÀI TẬP: 
1.  Lập bảng thống kê các văn bản đã học theo mẫu sau: 

STT Tên văn bản Tác giả Thể loại Ý nghĩa 
     

2. Nêu nghĩa đen và nghĩa bóng của câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”? Câu tục ngữ này 
chủ yếu hiểu theo nghĩa gì? Có thể vận dụng câu tục ngữ trên tron g những hoàn cảnh nào? 

3. Từ nội dung văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, em 

hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 15 câu) trình bày suy nghĩ của mình về việc thế hệ trẻ 
cần làm để thể hiện tinh thần yêu nước,  nhất là trong hoàn cảnh dịch Covid 19 đang hoành 
hành, gây ảnh hưởng lớn về mọi mặt. 
4. Em hãy đọc kĩ lại truyện “Tham ăn” (SGK Ngữ văn 7-Tập 2- Trang 18) và thực hiện các 
yêu cầu sau: 
a. Thay các câu trả lời quá ngắn gọn của anh chàng trong truyện bằng những câu có đầy đủ 
chủ ngữ và vị ngữ. 
b. Cho biết anh ta nên dùng cách trả lời ngắn gọn như trong truyện hay đầy đủ như em vừa 
sửa? Vì sao? 

5. Làm thế nào để phân biệt câu đặc biệt với câu rút gọn? Lấy ví dụ minh hoạ? 
6. Hãy tìm hiểu đề và lập ý cho đề bài: 

Không có việc gì khó 
Chỉ sợ lòng không bền 
Đào núi và lấp biển 
Quyết chí ắt làm nên 

Lưu  ý :  - Các em làm bài ra vở soạn đầy đủ theo nội dung yêu cầu . 
- Nộp bài vào ngày đầu khi chúng ta được đi học trở lại. 


