
 

 

NỘI DUNG ÔN TẬP VĂN 7 

A. Hoàn thành các bảng thống kê sau và học thuộc 

1.PhầnVăn bản  

Văn bản 

 

Nội dung, nghệ thuật chính. 

(Ghi nhớ SGK) 

Phụ huynh kiểm tra, nhận xét 

mức độ thuộc bài  và kí 

1.Tục ngữ về thiên 

nhiên và lao động sản 

xuất. 

 

Liệt kê các câu TN : 

1. 

2. 

  

2 Tục ngữ về con 

người và xã hội. 

Liệt kê các câu TN : 

1. 

2. 

  

3. Tinh thần yêu nước 

của nhân dân ta.(Hồ 

chí Minh) 

Bố cục văn bản 

-Đoạn 1 : 

 

  

 

2.Phần Tiếng Việt 

Đơn vị kiến thức 

Nội dung 

(Ghi nhớ 

SGK) 

Ví dụ 

 

Phụ huynh kiểm tra, nhận xét mức độ thuộc bài và 

kí. 

1.Rút gọn 

câu 

 

 

a. Thế nào là rút gọn câu?   

 

b. Cách dùng câu rút gọn. 
 

 
 

2.Câu đặc 

biệt 

a. Thế nào là câu đặc biệt?   

   b. Tác dụng của câu đặc 

biệt. 
  

3.Thêm trạng 

ngữ cho câu 
Đặc điểm của trạng ngữ.    

 

 

 



 

 

3.Phần Tập làm văn 

 

 Đơn vị kiến thức  Nội dung (Ghi nhớ SGK) Phụ huynh kiểm tra, nhận xét mức độ 

thuộc bài và kí 

1.Thế nào là văn nghị luận?   

2. Đặc điểm của văn nghị luận.  

3.Bố cục và phương pháp lập luận 

trong bài văn nghị luận. 

  

4.Mục đích và phương pháp lập luận 

chứng minh. 

  

 

 

 



 

 

B. BÀI TẬP 

Đề 1 
             Trong một văn bản ở SGK Ngữ văn 7- tập 1, tác giả nói :  

           “Tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả. Thật 

đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chả đạp lên tình yêu thương đó”.  

Câu 1: (1đ) Hãy cho biết đoạn văn trên trích từ văn bản nào ? Tác giả là ai? 

Câu 2: (1.5đ) Nêu hoàn cảnh người bố viết thư cho con trong VB trên? 
Câu 3: (1.5đ) Hãy giải thích ý nghĩa nhan đề của văn bản có đoạn trích trên ? 

Câu 4: (6đ) Hãy viết 1 đoạn văn ngắn ( Khoảng 10 câu) trình bày suy nghĩ của em 

về ý kiến trên của tác giả. Trong đoạn văn có sử dụng câu đặc biệt ( Gạch chân, 

chú thích rõ câu đặc biệt đó )? 

Đề 2 
Câu 1: (1,5đ) Chép thuộc lòng văn bản “ Bánh trôi nước” ( SGK Ngữ văn 7- tập 

1) và cho biết tác giả của VB ấy là ai ? 

Câu 2: (2đ) Xác định thể thơ và nêu đặc điểm về thể thơ của Vb ấy ? 
Câu 3: (2.5đ) Hãy chỉ ra : 

a. Các phó từ trong bài thơ? 

b.  Cho biết tác dụng của chúng? 

Câu 4: (4đ) Hãy viết 1 đoạn văn ngắn ( Khoảng 10 câu) trình bày cảm nhận của 

em về hình ảnh người phụ nữ ở VB “Bánh trôi nước” . Trong đoạn văn có sử dụng 

quan hệ từ ( Gạch chân, chú thích rõ quan hệ từ đó )?  

 

Đề 3 
Câu 1: (1,5đ) Chép thuộc lòng văn bản “ Qua đèo Ngang” ( SGK Ngữ văn 7- tập 

1) và cho biết tác giả của VB ấy là ai ? 

Câu 2: (2đ) Xác định thể thơ và nêu đặc điểm về thể thơ của Vb ấy ? 
Câu 3: (3.5đ) Hãy chỉ ra những biện pháp nghệ thuật và tác dụng của các biện 

pháp nghệ thuật đó trong bài thơ? 

Câu 4: (3đ) Hãy viết 1 đoạn văn ngắn ( Khoảng 10 câu) trình bày cảm nhận của 

em về tâm trạng của nhà thơ ở 4 câu thơ cuối VB “Qua đèo Ngang” . Trong đoạn 

văn có sử dụng quan hệ từ ( Gạch chân, chú thích rõ quan hệ từ đó )?  

Đề 4 
Câu 1: (1,5đ) Chép thuộc lòng văn bản “ Bạn đến chơi nhà” ( SGK Ngữ văn 7- tập 

1) và cho biết tác giả của VB ấy là ai ? 

Câu 2: (4,5đ) Bài thơ được lập ý theo cách “có-mà không có- có”? Hãy chứng 

minh cách lập ý trên và cho biết tác dụng? 
Câu 3: (2đ) Bài thơ được viết theo thể thơ Đường luật nhưng lại mang phong cách 

thuần Việt. Em hãy chỉ ra điều đó? 

Câu 4: (2đ) Qua bài thơ này, tác giả muốn nói với chúng ta điều gì? 

 


