
TIẾT 1:  

- GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHƯƠNG 
PHÁP HỌC TẬP BỘ MÔN NGỮ VĂN 6 

- ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU 
 

A. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

- Sách Chân trời sáng tạo với 12 bài ( Bài mở đầu, 10 bài chính tương ứng với 10 
chủ điểm và bài kết thúc) 

- 4 tiết / tuần học 

- 140 tiết /năm học 

B. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP BỘ MÔN: 
1. Chuẩn bị: 

a) Sách:  Bộ sách giáo khoa Ngữ văn 6 Chân trời sáng tạo gồm 2 tập. Trường 
hợp chưa mua được sách, có thể sử dụng sách điện tử. 

     b)Vở:   Cần ít nhất 2 quyển vở dùng để ghi bài học tại lớp và dùng để  làm 
bài tập tại nhà theo yêu cầu của thầy cô giáo. 

              c) Hồ sơ học tập:  Có một bì nhựa làm hồ sơ học tập, dán nhãn tên, lưu giữ 
cẩn thận theo thứ tự bài học những phiếu học tập, giấy note, bảng biểu, …đã sử dụng 
trong giờ học để làm tư liệu ôn tập, kiểm tra và làm cơ sở để giáo viên cho điểm đánh 
giá thường xuyên.  

2. Học tại nhà: 

- Làm những bài tập, những việc mà thầy cô giao 

- Không cần phải soạn bài vào vở nhưng cần đọc kĩ mục “Yêu cầu cần đạt” ở 
phần đầu của mỗi đơn vị bài học ; có thể đọc các văn bản trước khi học, suy nghĩ về 
các câu hỏi để lên lớp cùng phản hồi,thảo luận .  

3. Học tại lớp: 

- Tập trung, chú ý nghe thầy cô hướng dẫn từng hoạt động trong tiết học.  

- Đọc, suy nghĩ, làm việc theo những chỉ dẫn trong sách giáo khoa.  

- Tích cực tham gia hoạt động học tập: đọc văn bản, phát biểu, thảo luận nhóm, 
tham gia trò chơi, điền vào các phiếu học tập, bảng biểu,… 

- Mạnh dạn, tự tin khi phát biểu, khi nói trước lớp, biết bảo vệ ý kiến của mình. 

- Hỏi  thầy cô, bạn bè những điều mình chưa hiểu rõ hoặc không đồng ý. 

 - Chủ động chọn cách ghi bài vào vở sao cho bản thân thấy rõ ràng, dễ hiểu 

C. ÔN TẬP DẤU CÂU: 
1. Kể tên những loại dấu câu đã học trong chương trình Tiểu học. 

2. Khi kết thúc câu kể, câu hỏi thì em sẽ dung dấu câu gì? 

3. Em dung dấu gì để kết thúc câu cầu khiến và câu cảm ? 



4. Dấu gì được dùng để báo hiệu cho người đọc biết bộ phận tiếp theo là lời nói của 
một nhân vật hoặc lời giải thích cho một ý đứng trước ? 

a. Dấu chấm     b. Dấu phẩy 

c. Dấu chấm phẩy    d. Dấu hai chấm 

5. Xác định công dụng của dấu phẩy trong câu: “Chúng tôi đang đi bên những thác 
trắng xóa tựa mây trời, những rừng cây âm âm, những bông hoa chuối rực lên như ngọn 
lửa”. 

a. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ 

b. Ngăn cách các về câu trong câu ghép 

c. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu 

6. Những dấu dùng để kết thúc câu là: 

a. Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm phẩy 

b. Dấu chấm, dấy chấm hỏi, dấu hai chấm 

c. Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu phẩy 

d.  Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than 

7. Cách dùng dấu chấm hỏi trong câu: “Các tàu lá ngả ra mọi phía như những cái 
quạt lớn, quạt mát cả góc vườn xanh thẫm” đúng hay sai ? 

a. Đúng    b. Sai 

8. Dòng nào nêu đúng tác dụng của dấu gạch ngang ? 

a. Dùng để đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói, đánh dấu phần chú thích trong 
câu, đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê. 

b. Dùng để đánh dấu tên của tác phẩm, tờ báo,… 

c. Dùng để đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt. 

d. Dùng để báo hiệu kết thúc câu. 

9. Cho biết dấu hai chấm được dùng trong trường hợp nào ? 

a. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời nói của nhân vật 

b. Báo trước bộ phận đứng sau nó là lời giải thích cho một bộ phận đứng 
trước 

c. Dùng để đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt. 

d. Bao gồm A và B 

10. Khi báo hiệu lời nói của nhân vật, dấu hai chấm được dùng phối hợp với dấu 
nào ?  

a. Dấu ngoặc kép 
b. Dấu gạch ngang 

c. Dấu ngoặc kép hoặc dấu gạch ngang. 

d. Dấu phẩy 

 



11. Điền dấu câu phù hợp vào chỗ có dấu ngoặc đơn sau đây.  

   a) Từ đầu thế kỉ XIX đến sau năm 1945 (   ) ở một số vùng, người ta mặc 
áo dài kể cả khi lao động nặng nhọc. Áo dài phụ nữ có hai loại (  ) áo tứ thân và áo 
năm thân.  

   b) Lăng của các vua Hùng kề bên đền thượng, ẩn trong rừng cây xanh xanh 
(  ) Đứng ở đây, nhìn ra xa, phong cảnh thật là đẹp. Bên phải là đỉnh Ba Vì vòi vọi, 
nơi Mị Nương (   ) con gái vua Hùng Vương thứ mười tám – theo Sơn Tinh về trấn 
giữ núi cao. 

12.Viết đoạn văn khoảng 6-8 câu giới thiệu về bản thân em. Trong đoạn văn có sử 
dụng dấu phẩy, dấu gạch ngang, dấu chấm than 

 
 

DẶN DÒ : 

+ Hoàn thành bài tập vào vở 

+ Chuẩn bị Ôn tập văn tả người 

 

 … 

 

TIẾT 2: ÔN TẬP VỀ VĂN TẢ NGƯỜI 
I. LÍ THUYẾT 

1. Văn miêu tả là gì ? 

2. Văn miêu tả chia thành những dạng bài nào ?  

( Đáp án: Tả cảnh, tả người) 

3. Căn cứ vào nội dung miêu tả về đối tượng, có thể chia bài văn tả người thành những 
dạng nào ?  

 ( Đáp án: Tả chân dung, tả người trong hoạt động) 

4. Bố cục của bài văn tả người gồm mấy phần ? Nêu nhiệm vụ từng phần. 

5. Cách dùng  từ ngữ để miêu tả chân dung con người và tả người trong hoạt động có gì 
khác nhau ?  

 ( Gợi ý : Tả chân dung thì dùng nhiều tính từ 

     Tả người trong hoạt động thì dùng nhiều động từ) 

 

II. LUYỆN TẬP:    Cho các đề bài sau : 



 a)Tả cô giáo ( hoặc thầy giáo) đang say sưa giảng bài trên lớp 

b)Tả một người ở nơi em sinh sống (chú công an, chú dân phòng, bác tổ trưởng dân phố, 
bà cụ bán hàng…) 

c) Tả một người thân trong gia đình mà em quý mến. 

BT1: Chọn một trong số các đề bài trên, tìm ý cho bài văn miêu tả 

BT2: Từ những ý vừa tìm được, em hãy lập một dàn ý chi tiết để làm bài văn miêu tả về 
đối tượng. 

BT3: Tập nói tại nhà. 

  

III. DẶN DÒ:  
+ Hoàn thành bài tập1,  2  vào vở bài tập. 

+ Tập nói cho gia đình nghe. 

 + Chuẩn bị bài vở cho tuần sau :  

Bài mở đầu :  Hòa nhập vào môi trường mới.  

 (Sách Ngữ văn 6 Chân trời sáng tạo – tập 1) 

 

 

 

 
  


