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I. LÍ THYẾT:  
1. Văn bản 
Học thuộc lòng bốn văn bản thơ: Nhớ rừng ( Thế Lữ), Khi con tu hú ( Tố Hữu), Ông đồ 
( Vũ Đình Liên), Quê hương (Tế Hanh). 
2. Tiếng Việt: 

 HS nắm được đặc điểm và chức năng của câu nghi vấn. 
3. Tập làm văn: Ôn tập một số kiến thức về văn Thuyết minh: Những yêu cầu khi viết 
đoạn văn thuyết minh? 
II. BÀI TẬP: 

1. Sau khi học xong bài thơ Khi con tu hú ( Tố Hữu), em hãy viết đoạn văn (khoảng 15 
câu) trình bày suy nghĩ của em về tâm trạng của nhà thơ (chiến sĩ cách mạng). 

2. Nêu nội dung khổ thơ cuối của bài Quê hương (Tế Hanh), từ đó em hãy viết một đoạn 
văn (khoảng 15 câu) trình bày suy nghĩ của mình về những việc bản thân cần làm để thể 
hiện tinh thần yêu nước trong giai đoạn hiện nay. 

3. Xác định các câu nghi vấn trong bốn bài thơ:  Nhớ rừng ( Thế Lữ), Khi con tu hú( Tố 
Hữu), Ông đồ ( Vũ Đình Liên), Quê hương (Tế Hanh). Cho biết chức năng chính của các 
câu nghi vấn đó. 

4. Hãy tìm hiểu đề, lập ý (sơ lược) và hoàn thành các đề sau: 
Đề 1: Giới thiệu về một danh lam thắng cảnh ở địa phương em. 

Đề 2: Giới thiệu về một giống vật nuôi trong gia đình em.  

* Lưu ý: Các em hs làm đề cương môn Ngữ văn vào 1 cuốn vở riêng, nộp về cho giáo 
viên bộ môn vào ngày đầu tiên khi đi học trở lại, giáo viên sẽ chấm và lấy điểm hệ số 1. 


