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GHI CHÚ
Luyện nói bài văn giải thích một vấn đề
Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu
Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu (luyện tập)

Tập làm văn
LUYỆN NÓI BÀI VĂN GIẢI THÍCH MỘT
VẤN ĐỀ
I. Chuẩn bị:
Đọc đề và lập dàn bài cho đề Đề bài: Trường em tổ chức một cuộc thi giải
bài giải thích câu tục ngữ “ thích tục ngữ. Để tham dự cuộc thi đó, em hãy
tìm và giải thích một câu tục ngữ mà em tâm đắc.
Thất bại là mẹ thành công”
* Giải thích câu tục ngữ: “Thất bại là mẹ thành
công”
* Lập dàn bài:
a. MB: Kiên trì, nhẫn nại là chìa khóa giúp con
người mở cửa đi đến thành công. Vì thế, tục ngữ
VN có câu: “Thất bại là mẹ thành công”
b. TB:
- Giải thích ý nghĩa đề bài:
+ Câu tục ngữ làm sáng tỏ lời dạy của người
xưa: Đừng nản lòng trước những thất bại vì đó là
điều kiện giúp chúng ta thành công.
- Tại sao thất bại là mẹ thành công?
+ LL1: Cuộc sống muôn màu, đa dạng, công việc
cũng vậy. Việc càng lớn mức độ thành công càng
ít. Khi thất bại nếu buông xuôi thì công việc sẽ
bỏ dở nửa chừng.

+ LL2: Rút kinh nghiệm từ những thất bại, đề ra
những biện pháp tiến hành phù hợp với thực tiễn,
con người sẽ thành công.
+ LL3: Thất bại nhưng không nản lòng “ Thua
keo này ta bày keo khác”, con người sẽ rèn được
bản lĩnh, nghị lực vượt khó.
* Dẫn chứng:
Trong thực tế cuộc sống: anh Nguyễn Ngọc Kí
hoặc năm người nổi tiếng trong văn bản “ Đừng
sợ vấp ngã”
Trong thơ văn: chọn một câu ca dao, tục ngữ
hoặc câu nói của Bác Hồ
- Phải rèn nghị lực, bản lĩnh như thế nào?
+ Tư tưởng phải vững vàng, không dao động
trước mọi hoàn cảnh, sáng suốt xử lí mọi tình
huống theo quan điểm “ Thắng không kiêu thua
không nản”
+ Biết vươn lên không đầu hàng khi gặp thất bại,
khó khăn
c. KB:
- Lời dạy thiết thực, có giá trị sâu sắc
- Bài học em rút ra từ câu tục ngữ
Hoàn thành bài văn và luyện II.Luyện nói
nói
Tiếng Việt
DÙNG CỤM CHỦ VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU
Đọc và thực hiện yêu cầu câu I. Thế nào là dùng cụm chủ vị để mở rộng câu
1,2 SGK/68
1.Ví dụ:
*Các cụm danh từ:
- Những tình cảm ta/ không có
PNT
DTTT
PNS
- Những tình cảm ta/ sẵn có
PNT
DTTT PNS
*Cấu tạo của phụ ngữ sau:
ta/ không có
C
V
ta/ sẵn có
C V

-> Hai cụm c-v, có hình thức giống câu đơn bình
thường, làm thành phần phụ của cụm danh từ và
có chức năng mở rộng câu.
 Ghi nhớ: SGK/68
Đọc ghi nhớ SGK/68
II. Các trường hợp dùng cụm C-V để mở rộng
nòng cốt câu
1.Ví dụ:
Đọc và thực hiện yêu cầu phần a. Chị Ba/ đến // khiến tôi/ rất vui
c1 v1 ĐTTT c2 v2
II SGK/68
CN
VN
và vững tâm.
-> Cụm c1-v1 làm CN, cụm c2-v2 làm phụ ngữ
trong cụm ĐT
b. Khi bắt đầu kháng chiến, nhân
PN
dân ta // tinh thần/ rất hăng hái.
c
v
CN
VN
-> Cụm c-v làm VN
c. Chúng ta // có thể nói rằng trời/
ĐTTT
c
CN
VN
sinh lá sen để bao bọc cốm cũng
v
như trời/ sinh cốm để nằm ủ…
c
v
-> Cụm c-v làm phụ ngữ trong cụm ĐT
d. Nói cho đúng thì … từ ngày
TN
DTTT
Cách mạng tháng Tám/ thành
công.
c
v
-> Cụm c-v làm phụ ngữ trong cụm DT
Đọc ghi nhớ SGK/69

Làm BT SGK/ 69 vào tập BT

Ghi nhớ: sgk/69
III. Luyện tập
1.Bài tập 1: Tìm cụm C-V và cho biết nó làm
thành phần gì?
a. Đợi đến lúc vừa nhất, mà chỉ riêng
DTTT
c

những người chuyên môn/ mới định được, người
ta //gặt mang về.
v
CN
VN
-> Cụm c-v làm phụ ngữ trong cụm danh từ
b. Trung đội trưởng Bính // khuôn mặt/
c
CN
VN
đầy đặn.
v
-> Cụm c-v làm VN
c.Khi các cô gái làng Vòng/ đỗ gánh, giở
DTTT
c1
v1
từng lớp lá sen. Chúng ta // thấy hiện ra/
CN ĐTTT c2
từng lá cốm,
sạch sẽ và tinh khiết, không
VN
v2
mảy may một chút bụi nào.
->Cụm c1-v1 làm phụ ngữ trong cụm DT cụm c2v2 làm phụ ngữ trong cụm ĐT
d.Bỗng một bàn tay/ đập vào vai // khiến
c1
v1
CN
VN
hắn/ giật mình.
c2
v2
-> Cụm c1-v1 làm CN, cụm c2-v2 làm VN
Tiếng Việt
DÙNG CỤM CHỦ VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU
(tiếp theo)
1. Bài 1/ 96:
Đọc và làm BT 1,2,3 SGK/ Các cụm C-V dùng mở rộng câu:
a. Khí hậu nước ta/ ấm áp// cho phép ta/quanh
96,97
năm
c1
CN v1
ĐTTT c2
VN
trồng trọt, thu hoạch bốn mùa.
V2

-> Cụm cv1 làm CN, cụm cv2 làm PN trong cụm
ĐT
b. Có kẻ nói //từ khi các thi sĩ/ca tụng cảnh núi

CN
DT
c
VN
non, hoa cỏ, núi non, hoa cỏ trông mới đẹp; từ
khi
v
DT
có người / lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chảy làm
c
v
đề ngâm vịnh, tiếng chim, tiếng suối nghe mới
hay.
-> 2 cụm C-V làm PN cho danh từ “ khi”
c. Thật đáng tiếc khi chúng ta// thấy những tục lệ
CN
ĐT
VN
tốt đẹp ấy/mất dần, và những thức quý của đất
c
v
nước mình/ thay dần bằng những thức bóng bảy
c
v
hào nhoáng và thô kệch bắt chước người ngoài
-> 2 cụm C-V làm PN cho động từ “thấy”
2. Bài 2/ 97
a.Chúng em/ học giỏi// làm cho cha mẹ và thầy
cô/ vui lòng.
ĐT
b.Nhà văn Hoài Thanh //khẳng định rằng cái đẹp/
là cái có ích.
c.Tiếng Việt/ rất giàu thanh điệu// khiến lời nói
của
ĐT
người Việt nam ta/ du dương, trầm bổng như
một bản nhạc.
d.Cách mạng tháng Tám/ thành công// khiến cho
ĐT
Tiếng Việt/ có một bước phát triển, một số phận
mới.
3. Bài 3/ 97
a. Anh em/ hoà thuận // làm cho hai thân /vui vầy
b. Đây/ là cảnh một rừng thông// ngày ngày biết
bao nhiêu người/ qua lại.
c. Hàng loạt vở kịch như “ Tay người đàn bà”, “
Giác ngộ”, “ Bên kia sông Đuống” ra đời đã
sưởi ấm cho ánh đèn sân khấu ở khắp mọi miền
đất nước.

Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh
giá quá trình tự học.

Hoàn thành BT SGK/69

