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I. Soạn bài:
1. Chiếu dời đô
2. Hịch tướng sĩ
3. Nước Đại Việt ta
II. Viết đoạn văn (khoảng nửa trang giấy thi) nêu cảm nhận về hai câu thơ:
“ Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới:
Nước bao vây, cách biển nửa ngày sông.”
(Quê hương, Tế Hanh)
 Gợi ý:
- Trích dẫn hai câu thơ đề bài yêu cầu.
- Giới thiệu hai câu thơ trong bài thơ nào? Tác giả?
- Cảm nhận chung về hai câu thơ.
- Cảm nhận chi tiết về nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của hình ảnh, chi tiết
trong hai câu thơ.
- Cảm xúc, đánh giá…
III.

Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu sau:

“…Đưa con coi nào!”, tôi giằng lấy tay ông. Trời ơi, hai bàn tay ông chai
sần, những lớp da bị tróc mẻ, nham nhở đỏ lừ.
“Cha bị sao thế ? Cha đừng rửa bằng xà bông nữa…”, tôi nói.

“Ờ, hồi trước, hồi trẻ ấy, cha mày đi xây, bị xi ăn, bị dị ứng. Hôm qua tao
thấy trước sân nhà mày có chỗ bị hỏng, tao hòa ít xi gắn lại. Ai ngờ lâu thế mà nó
cũng bị lại…”.
Ông nói rồi lững thững đi vào. Vừa đi vừa chùi chùi hai bàn tay vào áo, cái
dáng còng còng như oặn trĩu bởi yêu thương. Cha bước đi không còn vững nữa rồi,
năm tháng ơi…”.
( Theo Xuân Thu, Câu chuyện cuộc đời : Cha tôi)
Câu 1: Cho biết nội dung của đoạn trích.
Câu 2: Nội dung đoạn trích gợi cho em suy nghĩ gì về tình phụ tử? (trả lời bằng
một đoạn văn ngắn khoảng 1 trang giấy học sinh)

** Học sinh soạn bài vào tập soạn, làm đoạn văn vào vở bài tập. Giáo viên
sẽ kiểm tra trong tuần đi học lại.

