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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VĂN 

I. Phần văn bản: Ôn: Truyện dân gian, truyện trung đại 

- Nắm được định nghĩa từng thể loại truyện đã học. 

- Nắm được nội dung và hình thức cụ thể của mỗi truyện đã học: cốt truyện, nhân vật, một số chi 

tiết tiêu biểu, ý nghĩa của các chi tiết đóvà ý nghĩa của truyện. 

II. Phần tiếng Việt: Nắm được kiến thức về: 

1. Từ và cấu tạo từ. 

2. Từmượn. 

3.Nghĩa của từ và hiện tượng chuyển nghĩa của từ. 

4. Các lỗi dùng từ: lỗi lặp từ, lẫn lộn từ gần âm, dùng từ không đúng nghĩa. 

5.Các loại từ: số từ, lượng từ, danh từ, động từ, tính từ, chỉ từ. 

6.Cụm từ: cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ. 

* Biết vận dụng kiến thức tiếng Việt khi viết và khi đọc – hiểu các văn bản,cũng như khi tạo lập 

các kiểu văn bản phần Tập làm văn. 

 

III.Phần Tập làm văn: HS cần chú ý để nắm được các nội dung chính sau: 

1.Tìm hiểu chung về văn tự sự: 

 - Thế nào là tự sự? Mục đích của văn tự sự? 

 - Sự việc, nhân vật trong văn tự sự. 

 - Lời văn, đoạn văn tự sự. 

 - Dàn bài của một bài văn tự sự. 

 - Ngôi kể và thứ tự kể trong văn tự sự. 

2.  Biết cách làm một bài văn tự sự (bài văn kể chuyện)  

a. Kể chuyện có sẵn (kể lại các truyện đã học) vd: kể lại một truyện dân gian đã học bằng lời văn 

của em. 

b. Kể chuyện đời thường. (Yêu cầu trình bày rõ bố cục 3 phần, ý văn lưu loát, lời văn mạch 

lạc, đúng chính tả) 

- Đề 1: Kể một việc tốt mà em đã làm. 

- Đề 2: Kể một kỉ niệm đáng nhớ nhất của em. 

- Đề 3: Kể về một người thân của em. 

c. Kể chuyện tưởng tượng.  

- Đề 1: Kể cái kết mới cho một truyện dân gian đã học 

- Đề 2: Trẻ em vẫn mơ ước vươn vai một cái là trở thành tráng sĩ như Thánh Gióng. Em hãy tưởng 

tượng mình mơ thấy và hỏi ngài bí quyết để trở thành tráng sĩ, xem ngài khuyên em như thế nào. 

 


