NGỮ VĂN 7 TUẦN 7,8
Ý NGHĨA VĂN CHƢƠNG
(Hoài Thanh)
I. Đọc - Hiểu chú thích:
1. Tác giả:
2. Tác phẩm:
 SGK/ 61.
II. Đọc - Hiểu văn bản:
1. Nguồn gốc cốt yếu của văn chƣơng:
- Lòng thương người và rộng ra thương cả muôn vật, muôn loài.
2. Nhiệm vụ, công dụng của văn chƣơng:
a) Nhiệm vụ:

- Phản ánh sự sống muôn hình vạn trạng.
- Sáng tạo ra sự sống.
b) Công dụng:
- Gợi lòng vị tha.
- Khơi gợi những trạng thái cảm xúc của con người.
- Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có.
- Làm đẹp những thứ bình thường.

III. Ghi nhớ:
SGK/ 63.
IV. Luyện tập:
Hoài Thanh viết “Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình
cảm ta sẵn có”. Hãy dựa vào kiến thức văn học đã có, giải thích và tìm dẫn chứng để
chứng minh cho câu nói đó

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH
CÂU BỊ ĐỘNG (TT)
I. Tìm hiểu bài:
1.Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
Ví dụ 1: Sgk/64( Nhận xét sự giống nhau, khác nhau)
- Giống về ND: cùng miêu tả 1 sự việc- cánh màn điều.
- Khác về hình thức: câu a có từ "được", câu b không có từ "được".
=> a,b đều là câu bị động
2. Các quy tắc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
- Có hai cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động.
. Ví dụ 2: SGK/64
a. Bạn em được giải nhất trong kì thi hs giỏi.
b .Tay em bị đau.
- 2 câu này tuy có dùng từ bị và được nhưng không phải là câu bị động( vì chúng không
có câu chủ động tương ứng).

II. Ghi nhớ:
SGK/ 64

III. Luyện tập:
Bài 1, 2, 3/ 65 _ SGK.

TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHÉP
LẬP LUẬN GIẢI THÍCH
I. Tìm hiểu bài:
1. Mục đích giải thích:
- Trong đời sống: làm cho hiểu rõ những điều chưa biết trong mọi lĩnh vực.
- Trong văn nghị luận: làm cho hiểu rõ các tư tưởng, đạo lí, phẩm chất, quan điểm… cần
được giải thích.
2. Các phƣơng pháp giải thích:
Bài văn “Lòng khiêm tốn”
a) Vấn đề giải thích: lòng khiêm tốn.
b) Các phương pháp:
- Là một bản tính … sự vật.
- Là biểu hiện… nhìn xa.
- Là tính nhã nhặn… không ngừng học hỏi.
 Nêu định nghĩa.
- Nâng cao giá trị … con người trong xã hội.
- …thành công trong lĩnh vực giao tiếp.
 Chỉ ra các mặt lợi (hại).
- Người có tính khiêm tốn thường … để học hỏi thêm nữa.
 Nêu biểu hiện.

II. Ghi nhớ:
SGK/ 71.

III. Luyện tập:
Bài văn “Lòng nhân đạo”/ 72

