Tuaàn 5. Baøi 21,22 CAÂU TRAÀN THUAÄT
I. Tìm hieåu baøi:
Xeùt caùc VD trang 45 + 46.
VD(a): Trình baøy suy nghó cuûa ngöôøi vieát veà loøng yeâu nöôùc (caâu 1&2) vaø nhaéc nhôû
nhôû chuùng ta phaûi ghi nhôù coâng ôn.
VD(b): Duøng ñeå keå vaø ñeå thoâng baùo.
VD(c): Duøng ñeå taû.
VD(D): Duøng ñeå nhaän ñònh vaø bieåu loä tình caûm.
 Coâng duïng vaø ñaëc ñieåm cuûa caâu traàn thuaät: sgk
II. Ghi nhôù :
Ghi nhôù:
SGK trang 46.
Tuaàn 5 - Baøi 21,22
CHIEÁU DÔØI ÑOÂ
Lí Coâng Uaån
I. Đọc tìm hiểu chú thích:
1. Tác giả: SGK/50 và 51
2. Tác phẩm:
-Thể loại: Chiếu (SGK)
-Hoàn cảnh sáng tác: (SGK)
II. Tìm hiểu văn bản:
1. Tại sao phải dời đô?
- Nhaø Thöông ñeán vua Baøn Canh: 5 laàn dôøi ñoâ.
- Nhaø Chu ñeán vua Thaønh Vöông: 3 laàn dôøi ñoâ.
 Vieäc dôøi ñoâ laø vieäc đã từng xảy ra.
 Thuaän meänh trôøi, hôïp yù daân, ñaát nöôùc phoàn thònh.
- Hai nhaø Ñinh, Leâ cöù ñoùng yeân ñoâ thaønh.
 Trieàu ñaïi khoâng laâu beàn, traêm hoï hao toån, muoân vaät khoâng thích nghi.
 Không thể không dời đô.
2. Tại sao chọn Đại La làm kinh đô mới?

- Ñaïi La laø kinh ñoâ cuõ cuûa Cao Vöông.
- Nôi trung taâm trôøi ñaát.
- Coù theá roàng cuoän, hoå ngoài.
- Ñuùng ngoâi Nam Baéc Ñoâng Taây, tieän höôùng nhìn soâng döïa nuùi.
Thuaän lôïi veà moïi maët.
III. Ghi nhôù :
Ghi nhôù: SGK trang 51.
IV. Luyeän taäp:
SGK trang 52.
Bài 22:

CÂU PHỦ ĐỊNH

I. Tìm hieåu baøi:
1.Đặc điểm hình thức câu phủ định
a. Nam ñi Hueá.
b. Nam khoâng ñi Hueá.
c. Nam chöa ñi Hueá.
d. Nam chaúng ñi Hueá.
 Từ ngữ phủ định
2. Chức năng của câu phủ định:
VD1:
- Nam coù gioûi toaùn khoâng?
- Nam khoâng gioûi toaùn  PÑMT
VD2:
- Nam gioûi toaùn quaù.
- Nam ñaâu coù gioûi toaùn  PÑPB
II. Ghi nhớ: SGK
Bài 22:
I. Đọc-Tìm hiểu chú thích:
1. Tác giả: SGK
2. Tác phẩm: SGK
-Thể loại: Hịch

HỊCH TƯỚNG SĨ
TRẦN QUỐC TUẤN

-Hoàn cảnh sáng tác.
II. Tìm hiểu văn bản:
1. Nêu truyền thống vẻ vang trong sử sách:
- Kyû Tín…
- Do Vu…
- Döï Nhöôïng…
- Thaân Khoaùi…
- Kính Ñöùc…
- Caûo Khanh…
- Nguyeãn Vaên Laäp
- Xích Tu Tö
 Göông thôøi Toáng, Nguyeân.
 Khích leä tinh thần hi sinh vì chủ tướng, yù chí laäp coâng danh.
2. Nhận định tình hình:
a. Toá caùo toäi aùc cuûa giaëc:
-….ñi laïi ngheânh ngang.
-….uoán löôõi cuù dieàu….ñem thaân deâ choù….maø ñoøi…..maø thu….ñeå veùt….
 Keû xaác xöôïc, tham lam
Khích lệ lòng căm thù giặc
b. Noãi nieàm cuûa taùc giaû:
-…..tôùi böõa queân aên, nöõa ñeâm voã goái.
- Ruoät ñau nhö caét….
- Xaû thòt, loät da, nuoát gan, uoáng maùu quaân thuø…
- Daãu cho traêm yhaân…nghìn xaùc….cuõng vui loøng.
 Khích leätinh thần quyết đánh giặc.
3.Phân tích phải-trái
a. Ân tình chủ- tướng
- Khoâng coù….thì ta….
giọng xúc động, lời lẽ đầy ân tình.
 TQT có lập luận thông minh, sắc bén.
 Khích leä loøng trung quaân, aân nghóa, thuûy chung.
b. Phân tích những hành động sai trái:

- Nay caùc ngöôi:
. ….khoâng bieát lo….khoâng bieát theïn…
. ….choïi gaø…ñaùnh baïc…vöôøn ruoäng….vôï con….laøm giaøu…saên baén…röôïu ngon….tieáng
haùt.
Ñieäp yù, taêng tieán, quan heä nhaân – quaû, so saùnh töông ñoàng.
 Khích leä loøng töï troïng.
c. Chỉ rõ những việc làm đúng đắn:
- Caùc ngöôi neân nhôù caâu…
- Huaán luyeän quan só, taäp döôït cung teân.
-…chaúng nhöõng…ta…maø…caùc ngöôøi…
 So saùnh töông phaûn.
 Khích leä tinh thaàn quyết thắng giặc.
3. Chuû tröông cuï theå:
- Choïn binh phaùp…”Binh thö yeáu löôïc”.
- Bieát chuyeân taäp saùch  phaûi ñaïo thaàn chuû.
- Khinh boû saùch naøy  keû nghòch thuø.
Giọng khoan dung, đúng với vị trí của người bề trên.
 Khích leä tinh thaàn quyeát chieán.
III. Ghi nhớ
SGK trang 61.
IV. Luyeän taäp:
Baøi taäp 2/trang 61
Bài 23: Hành

động nói

I. Tìm hieåu baøi:
1. Hành động nói:
- Con traên…Nay em…
- Thoâi, baây giôø nhaân trôøi chöa saùng em haõy troán ñi…lo lieäu.
Muoán Thaïch Sanh boû ñi.
Yêu cầu
Hành động được thực hiện bằng lời nói
2Các kiểu hành động nói:
- Vaäy thì böõa sau em aên ôû ñaâu?

 Haønh ñoäng hoûi.
- Con seõ aên ôû nhaø cuï Nghò Thoân Ñoaøi.
 Haønh ñoäng trình baøy.
- U nhaát ñònh baùn con ñaáy ö? U khoâng cho con ôû nhaø nöõa ö?
 Haønh ñoäng hoûi.
- Khoán naïn thaân con theá naøy! Trôøi ôi!
 Haønh ñoäng boäc loä caûm xuùc.
 Ghi nhớ : SGK/ 63
II.Ghi nhớ:
III.Luyện tập:
ĐÁP ÁN TUẦN TRƯỚC
1. Nêu nội dung văn bản.
Văn bản kể lại một câu chuyện cảm động về một vận động viên khuyết tật mạnh mẽ vượt
qua cuộc đua của chính mình.
2. Vì sao John Ruskin lại cảm thấy “Tôi nửa muốn chị ngừng lại,nửa cầu
mong chị tiếp tục”?
-Vì tác giả cảm động, xót xa, thương cho đôi chân tật nguyền của chị sẽ rất đau đớn trên
đường đua nên anh muốn chị ngừng lại.
-Vì tác giả muốn khích lệ tinh thần thi đấu cho chị, vì quá kính phục trước tấm gương
nghị lực của chị, vì cảm động trước vẻ đẹp của chị, John Ruskin muốn chị tiếp tục hoàn
thành cuộc đua.
3. Người viết bộc lộ thái độ, tình cảm gì qua câu chuyện trên?
- Tác giả cảm động, xót xa, thương cho đôi chân tật nguyền của chị
-Thái độ kính trọng trước tấm gương nghị lực mạnh mẽ của vận động viên khuyết tật ấy.
4. Em rút ra cho mình bài học gì từ câu chuyện trên?
-Muốn thành công, muốn hoàn thành một công việc, đôi khi chúng ta phải có nghị lực
mạnh mẽ.
-Mọi người trân trọng thái độ của chúng ta với cuộc sống này (sống lạc quan, mạnh mẽ,
trưởng thành như thế nào...) hơn là thành quả mà chúng ta đạt được.

