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TV: THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU (tt)
I. Tìm hiểu bài:
1. Công dụng của trạng ngữ:
VD1 : SGK/ 45
Thường thường, vào khoảng đó trời đã hết nồm...
 Xác định hoàn cảnh diễn ra sự việc.
- Về mùa đông, lá bàng đỏ như màu đồng hun.
 Làm cho nội dung của câu được rõ ràng, cụ thể hơn.
- Buổi sáng, trời rất đẹp. Thế nhưng, vào chiều nay, một cơn mưa ập xuống.
 Nối kết các câu, các đoạn.
2. Tách trạng ngữ thành câu riêng:
VD2: SGK/ 46
- Người Việt Nam ngày nay có lí do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói
của mình. Và để tin tưởng hơn nữa vào tương lai của nó.
 Nhấn mạnh niềm tin vào khả năng của tiếng Việt.
-Bố cháu đã hi sinh. Năm 72.
 Nhấn mạnh thời điểm hi sinh.
II. Ghi nhớ:
SGK/ 46, 47.
III. Luyện tập:

CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN CHỨNG MINH

I. Tìm hiểu bài:
Đề: Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ “Có công mài sắt, có ngày nên kim”.
1. Tìm hiểu đề, tìm ý:
- Nội dung luận điểm: Người có nghị lực, bền chí sẽ thành công.
- Yêu cầu: chứng minh.
- Giải thích: ý nghĩa câu tục ngữ
2. Lập dàn bài:
a) Mở bài:
- Nêu luận điểm: sự kiên trì, nhẫn nại là yếu tố quyết định sự thành công.
- Dẫn câu tục ngữ “Có công mài sắt, có ngày nên kim”.
b) Thân bài:
- Giải thích ngắn: ““Sắt” là gì? “Kim” là gì?
- Vì sao “Có công mài sắt, có ngày nên kim”?
- Dẫn chứng viết ra từ thực tế kết hợp với lí lẽ làm sáng tỏ vấn đề.
c) Kết bài: Khẳng định nhấn mạnh tính kiên trì là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt
Nam.
3. Viết bài:
a) Mở bài: Có nhiều cách:
- Đi thẳng vào vấn đề.
- Suy từ cái chung đến cái riêng.
- Suy từ tâm lí con người.
b) Thân bài: Có nhiều đoạn
- Cần sử dụng từ ngữ để liên kết Mở bài với Thân bài, các đoạn văn trong Thân bài, Thân
bài với Kết bài.
- Dẫn chứng rõ ràng, cụ thể, xác thực.
c) Kết bài: Phải tương ứng với Mở bài.
4. Đọc lại và sửa chữa.

II. Ghi nhớ:
SGK/ 50.

III. Luyện tập:
SGK/ 51.

LUYỆN TẬP LẬP LUẬN CHỨNG MINH
Đề: Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí: “Ăn
quả nhớ kẻ trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn”.
1. Tìm hiểu đề và tìm ý:
- Yêu cầu chứng minh: một đạo lí
- Nội dung: Lòng biết ơn.
2. Lập dàn bài:
a) Mở bài:
- Lòng biết ơn là phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
- Câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn” là lời nhắc nhở có giá
trị, có ý nghĩa đối với con người.
b) Thân bài:
- Giải thích ngắn.
- Chứng minh:
Trong gia đình:
+ Thờ cúng ông bà, tồ tiên, tổ chức giỗ hằng năm để tưởng nhớ người quá cố.
 Thể hiện lòng biết ơn
+ Tổ chức lễ chúc thọ ông bà, cha mẹ, mong ước ông bà, cha mẹ sống lâu để con cháu
phụng dưỡng.
+ Chăm ngoan, học giỏi, quan tâm, yêu thương cha mẹ là hình thức bày tỏ lòng biết ơn.
Ngoài xã hội:
+ 27/2: Thầy thuốc Việt Nam
+ 8/3: Quốc tế Phụ nữ
+ Mùng 10/3: Giỗ tổ Hùng Vương.
+ 27/7: Thương binh liệt sĩ
+ Đặc biệt là phải luôn nhớ ơn Bác Hồ - vị cha già của dân tộc - lãnh đạo tài ba.
Trong thơ văn :
+ Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi.
+ Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
c) Kết bài: Khẳng định:
- Lòng biết ơn là cách sống ân tình thủy chung.
- Cần phát huy truyền thống tốt đẹp đó của dân tộc.
3. Viết bài.
4. Đọc lại và sửa chữa.
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Văn bản:
ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ
- Phạm Văn Đồng I/ Đọc – tìm hiểu chú thích (SGK/54)
1. Tác giả
2. Tác phẩm
- Trích từ bài “Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại”
- Thể loại: Nghị luận (Chứng minh)
II/ Tìm hiểu văn bản
1. Nhận định chung về đức tính giản dị của Bác
- Sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị với đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm
tốn của Hồ Chủ tịch.
 Là phẩm chất cao quý
 Nét đẹp trong lối sống của người chiến sĩ cách mạng
2. Chứng minh vấn đề
a) Sự giản dị của Bác trong đời sống
- Bữa cơm chỉ có vài ba món.
- Cái nhà sàn vỏn vẹn vài ba phòng.
- Cái nhà nhỏ luôn lộng gió… phảng phất hương thơm.
 Dẫn chứng tiêu biểu, chính xác, làm nổi bật đức tính giản dị của Bác
b) Trong quan hệ với mọi người
- Bác suốt đời làm việc, viết thư cho đồng chí, nói chuyện với các cháu miền Nam.
- Người giúp việc và người phục vụ đếm trên đầu ngón tay.
 Sống chan hòa, không phân biệt đối xử
c) Trong lời nói và chữ viết
- Muốn cho quần chúng, nhân dân hiểu được và làm được.
- Những chân lí giản dị mà sâu sắc vào quả tim.
 Lí lẽ thuyết phục, thể hiện tư tưởng, tình cảm cao đẹp
III/ Ghi nhớ

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG
I. Tìm hiểu bài:
1. Câu chủ động và câu bị động.
VD (SGK/ 57)
a. Mọi người// yêu mến em.
 Câu chủ động
b. Em //được mọi người yêu mến.
 Câu bị động
2. Mục đích chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động.
VD (SGK/57)
- Chọn trường hợp (b) câu bị động để điền vào chỗ trống
 Liên kết các câu trọng đoạn.
=> Công dụng
II. Ghi nhớ:
SGK/ 57, 58.
III. Luyeän taäp.
SGK/58

