HƯỚNG DẪN GHI BÀI ÔN TẬP
Bài tập 1. Tóm tắt nội dung và xác định thể loại của các văn bản:
1. Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương(Ca dao): Thể hiện vẻ đẹp của quê
hương, đất nước qua vẻ đẹp của thiên nhiên tươi đẹp trù phú, của những địa danh
gắn liền với lịch sử đấu tranh anh hùng.
2. Việt Nam quê hương ta (Thơ lục bát):Thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, của những
con người lao động cần cù, chịu khó, truyền thống đấu tranh bất khuất và lòng
chung thuỷ, sự tài hoa của con người Việt Nam.
Bài tập 2. Những đặc điểm của thể thơ lục bát trong bài ca dao
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Số dòng: 4
Số tiếng trong từng dòng
Câu lục có 6 tiếng
Câu bát có 8 tiếng
Vần trong các dòng thơ
Ngần – gần
Xa – hoa - là
Nhịp: 2/4, 4/4, 2/4, 4/4
Ngôn ngữ: giản dị giàu sức gợi cảm
Biện pháp nghệ thuật: nhân hóa, so sánh

Bài tập 3. Những đặc điểm của một đoạn văn chia sẻ cảm xúc của 1 bài thơ lục bát
- Hình thức: Đoạn văn được đánh dấu từ chỗ viết hoa lùi vào đầu dòng và kết thúc
bằng dấu câu để ngắt đoạn xuống dòng
Gồm 3 phần: mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn.
- Nội dung:
+ Mở đoạn: Giới thiệu nhan đề, tác giả và cảm xúc chung về bài thơ
+ Thân đoạn: trình bày cảm xúc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ.
+ Kết đoạn: khẳng định cảm xúc của mình với bài thơ.
Bài tập 4. Hai kinh nghiệm khi viết và trình bày cảm xúc về bài thơ lục bát
- Trước khi viết hoặc nói phải xác đinh mục đích là gì: người đọc, người nghe là ai.
- Cần tìm những từ ngữ hình ảnh gợi cảm xúc, những biện pháp tu từ mà tác giả sử
dụng trong bài thơ.
Bài tập 5.
- Hình ảnh quê hương trong tâm trí em
- Ý nghĩa của quê hương đối với mỗi chúng ta
- Những việc em có thể làm để quê hương ngày một đẹp hơn.

