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A.PHẦN 1: CỦNG CỐ LẠI KIẾN THỨC ĐÃ HỌC. 
   I. PHẦN TIẾNG VIỆT: 
     1. Khái niệm về khởi ngữ. Cách nhận diện khởi ngữ. 
     2. Xem lại các bài tập 1,2 trong sgk/8 
     3.Tìm những câu văn trong văn bản “Bàn về đọc sách ” của Chu Quang Tiềm ( lớp 9- HKII) 
có dùng khởi ngữ, chỉ rõ từ ngữ nào là khởi ngữ ? 
  II. PHẦN VĂN BẢN: 

1. Đọc kỹ lại các văn bản sau : 
- Bàn về đọc sách  -  Chu Quang Tiềm . 
- Tiếng nói của văn nghệ – Nguyễn Đình Thi. 
- Làng – Kim Lân 
- Lặng lẽ Sa Pa – Nguyễn Thành Long. 
- Chiếc lược ngà – Nguyễn Quang Sáng . 
- Chuyện người con gái Nam Xương – Nguyễn Dữ. 
2. Nắm được những nét chính về tác giả, xuất xứ tác phẩm, nội dung chính của từng văn bản. 
3. Nắm vững đặc điểm của các nhân vật trong ba tác phẩm của học kỉ I. 
4. Dựa vào văn bản Bàn về đọc sách  -  Chu Quang Tiềm để viết đoạn văn khẳng định tầm 

quan trọng của việc đọc sách và cho biết những phương pháp đọc sách có hiệu quả. 
  III. PHẦN TẬP LÀM VĂN: 

1.Lý thuyết:  
a.Kiểu bài nghị luận về sự việc hiện tượng: 

      - Nắm vững đặc điểm thể loại của kiểu bài nghị luận về sự việc hiện tượng đời sống:  
( Xem SGK Ngữ văn 9- HK II / 21) 
- Nắm vững cách làm bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống:  
( Xem SGK Ngữ văn 9- HK II  / 24 ) 

      b. Kiểu bài biểu cảm về nhân vật văn học: 
       * Đặc điểm thể loại: Cảm nhận về nhân vật văn học là trình bày những nhận xét đánh giá, 
những suy nghĩ, cảm xúc, tình cảm,... của bản thân người viết về một nhân vật nào đó trong một 
tác phẩm văn học. 
        * Dàn ý chung: 
     - Mở bài:  
            + Giới thiệu đôi nét về tác giả. 
           + Giới thiệu xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của tác giả. 
           + Giới thiệu khái quát về nhân vật ( hoàn cảnh, số phận, đặc điểm tính cách của nhân vật; 
cảm xúc của người viết đối với nhân vật. ) 

- Thân bài:  
+ Lần lượt nêu, phân tích, chứng minh hoàn cảnh hoặc số phận và các đặc điểm tính cách 
của nhân vật bằng các lý lẽ và các dẫn chứng . 
+ Đánh giá nghệ thuật xây dựng nhân vật . 

- Kết bài:  
+ Khảng định lại thành công của tác giả. 
+ Khẳng định cảm xúc của người viết đối với nhân vật từ đó khẳng định giá trị của tác 
phẩm. 



2. Bài tập: Học sinh đọc kỹ lý thuyết và làm các bài tập sau để thực hiện bài viết số 5 và 6. 
Đề 1: Bàn về một hiện tượng khá phổ biến ở lứa tuổi học sinh hiện nay đang được mọi người 
quan tâm lo lắng như: nghiện trò chơi điện tử, học sinh thiếu trung thực trong kiểm tra, thi 
cử,  học sinh học đối phó…. 
Đề 2: Bàn về một hiện tượng khá phổ biến ở  xã hội hiện nay đang được mọi người quan tâm 
lo lắng như: an toàn giao thông, an toàn thực phẩm,ô nhiễm môi trường do rác thải…. 
Đề 3: Cảm nhận về nhân vật ông Hai trong đoạn trích “Làng” của nhà văn Kim Lân. 
Đề4: Cảm nhận về nhân vật Anh thanh niên trong đoạn trích “Lặng lẽ Sa Pa” của nhà văn 
Nguyễn Thành Long. 
Đề 5: Cảm nhận về nhân vật Ông Sáu trong đoạn trích “Chiếc lược ngà” ( trích truyện ngắn 
cùng tên) của nhà văn Nguyễn Quang Sáng 
Đề 6: Cảm nhận nhân vật bé Thu  trong đoạn trích “Chiếc lược ngà” ( trích truyện ngắn cùng 
tên) của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. 

  B. PHẦN 2: ĐỌC VÀ TÌM HIỂU TRƯỚC NHỮNG KIẾN THỨC CHƯA HỌC TRÊN 
LỚP ( theo dõi học trực tuyến) 
     I. PHẦN TIẾNG VIỆT: 
     1. Đọc và trả lời các câu hỏi sau mỗi bài : các thành phần biệt lập, liên kết câu và liên kết đoạn 
văn, nghĩa tường minh và hàm ý. 

2. Tìm và xác định được các kiến thức đó trong những văn bản như: 
 - Bàn về đọc sách  -  Chu Quang Tiềm .  
- Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới- Vũ Khoan. 
- Tiếng nói của văn nghệ – Nguyễn Đình Thi. 
- Những ngôi sao xa xôi – Lê Minh Khuê. 

      - Mây và sóng - Tago 
     - Rô-bin -xơn ngoài đảo hoang- Đ.Đi-phô 
    - Bố của Xi- mông – Guy đơ Mô pa- xăng. 
     II. PHẦN VĂN BẢN: 
    1. Đọc kỹ các văn bản sau:  
     - Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới – Vũ Khoan. 
    - Chó sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La phông-ten – Hi-pô-lít Ten. 
    -  Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải 
    - Viếng lăng Bác- Viễn Phương. 
    - Sang thu- Hữu Thỉnh. 
    - Nói với con- Y Phương. 
    - Mây và sóng - Tago 
    - Những ngôi sao xa xôi – Lê Minh Khuê 
    - Rô-bin -xơn ngoài đảo hoang- Đ.Đi-phô 
    - Bố của Xi- mông – Guy đơ Mô pa- xăng 
 2. Trả lời các câu hỏi phần đọc- hiểu văn bản sau mỗi bài. 
  III. PHẦN TẬP LÀM VĂN: 
1. Đọc và trả lời câu hỏi sau bài: nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích, Nghị luận về bài 

thơ, đoạn thơ. 
2. Làm bài văn sau: nghị luận về một nhân vật em thích nhất , nghị luận một bài thơ hoặc đoạn 

thơ em thích ( kì 2 lớp 9) 
 

Lưu  ý :  - Các em làm bài ra vở soạn đầy đủ theo nội dung yêu cầu . 

- Nộp bài vào ngày đầu tiên khi chúng ta được đi học trở lại. 
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