
  UBND QUẬN HẢI CHÂU 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ 

 

TIẾT 1: 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHƯƠNG 

PHÁP HỌC TẬP BỘ MÔN NGỮ VĂN 7 

 

 
A. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

- Chương trình Ngữ văn 7 gồm tổng cộng 140 tiết /năm học, 4 tiết / tuần học 

- Ba phân môn: Văn học, Tập làm văn, Tiếng Việt. 

+ Văn học: các em sẽ được học các tác phẩm thơ văn trữ tình ( VD: Cổng trường 

mở ra, Mẹ tôi, Cuộc chia tay của những con búp bê, Những câu hát về tình cảm 

gia đình, Những câu hát về tình yêu quê hương đất nước, Những câu hát than 

thân,…), thơ văn trung đại ( Sông núi nước Nam, Phò giá về kinh, Bánh trôi nước, 

Qua Đèo Ngang, Bạn đến chơi nhà,…), Tục ngữ (Tục ngữ về thiên nhiên và lao 

động sản xuất, Tục ngữ về con người và xã hội), các tác phẩm văn chương nghị 

luận ( VD: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta, Đức tính giản dị của Bác Hồ, Ý 

nghĩa văn chương,…)…. 

+ Tập làm văn: Văn biểu cảm, văn nghị luận. 

+ Tiếng Việt: Từ ghép, Từ láy, Đại từ, Quan hệ từ, Từ đồng nghĩa, Từ trái nghĩa, 

Từ đồng âm, Thành ngữ, Điệp ngữ, Chơi chữ,  Rút gọn câu, Câu đặc biệt, Chuyển 

đổi câu chủ động thành câu bị động, Dùng cụm C-V để mở rộng câu, Liệt kê…) 

B. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP BỘ MÔN: 

1. Chuẩn bị: 

a) Sách: Bộ sách giáo khoa Ngữ văn 7 gồm 2 tập của NXB Giáo dục. 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. 

2. Học tại nhà: 

a) Soạn bài : 

 + Soạn trước tại nhà những bài  mà thầy cô đã dặn. 

 + Cách soạn bài :  

   * Văn học: Đọc kĩ văn bản, trả lời ngắn gọn theo cách hiểu của mình đối với các 

câu hỏi ở phần Đọc – hiểu văn bản. 

        * Tiếng Việt: đọc trước bài  

        * Tập làm văn: đọc kĩ ngữ liệu,  soạn phần câu hỏi tìm hiểu bài, tuyệt đối không 

làm trước phần Luyện tập ở cuối bài. 



b) Học bài và làm bài tập :  Tự giác học bài cũ và  làm vào vở số 2 các bài tập mà 

thầy cô giao. 

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 

        4. Các cột điểm, đánh giá, xếp loại. 

- Các cột điểm: 

+ Kiểm tra thường xuyên: 4 cột (hệ số 1) 

+ Kiểm tra định kì: 2 cột (kiểm tra giữa kì hệ số 2, kiểm tra cuối kì hệ số 3) 

- Đánh giá, xếp loại 

+ Căn cứ theo thông tư 58 và 26 

+ Các mức: Giỏi – Khá – TB – Yếu – Kém  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIẾT 2: 

                             ÔN TẬP TRUYỆN DÂN GIAN 

 
C. LÍ THUYẾT 

- Các loại truyện dân gian đã học: truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, truyện 

cười.  

I. Thể loại truyện dân gian và đặc điểm của mỗi thể loại 

 

 Truyền thuyết Truyện cổ tích Truyện ngụ 

ngôn 

Truyện cười 

 

 

Khái niệm 

Là truyện kể về 

các nhân vật và 

sự kiện lịch sử 

thời quá khứ 

Là truyện kể về cuộc đời 

của một số kiểu nhân vật 

quen thuộc (mồ côi, xấu 

xí, người dũng sĩ, tài 

năng...) 

Mượn chuyện về 

loài vật, đồ vật 

hoặc chính con 

người để nói bóng 

gió chuyện con 

người. 

Kể về những 

hiện tượng 

đáng cười 

trong cuộc 

sống. 

 

Nghệ thuật 

Nhiều chi tiết 

tưởng tượng kì 

ảo, có liên quan 

đếnlịch sử. 

Có nhiều chi tiết tưởng 

tượng kì ảo. 

- Nhiều ẩn dụ, 

ngụ ý. 

- Phần lớn có yếu 

tố gây cười 

Có yếu tố gây 

cười. 

 

 

Mục đích 

Thể hiện thái độ 

đánh giá của 

nhân dân đối với 

các sự kiện và 

nhân vật lịch sử 

Thể hiện ước mơ, niềm 

tin của nhân dân về chiến 

thắng cuối cùng của cái 

thiện đối với cái ác, cái 

tốt đối với cái xấu, sự 

công bằng đối với sự bất 

công 

Khuyên nhủ, răn 

dạy người ta bài 

học nào đó trong 

cuộc sống. 

Nhằm tạo ra 

tiếng cười 

mua vui hoặc 

phê phán 

những thói 

hư, tật xấu 

trong xã hội 

 

II. Thống kê các loại truyện dân gian đã học 

Tên truyện Ý nghĩa Bài học 

1. Thánh Gióng  

 

- Truyện thể hiện ý thức và sức mạnh bảo vệ đất 

nước. 

- Thể hiện quan niệm và ước mơ của nhân dân 

ta ngay từ buổi đầu lịch sử về người anh hùng 

cứu nước chống giặc ngoại xâm 

Phải có tinh thần yêu 

nước chống giặc ngoại 

xâm 

2. Sơn Tinh 

Thủy Tinh 

 

- Truyện giải thích hiện tượng lũ lụt  

- Thể hiện sức mạnh, ước mong của người Việt 

cổ muốn chế ngự thiên tai  

- Suy tôn, ca ngợi công lao dựng nước của các 

vua Hùng 

 

- Phòng chống thiên tai 

- Biết ơn các vua Hùng 

3. Thạch Sanh 

 

- Truyện thể hiện ước mơ, niềm tin về đạo đức, 

công lí xã hội  

- Thể hiện lí tưởng nhân đạo, yêu hòa bình của 

- Sống có lí tưởng, tích 

cực làm việc nghĩa. 



nhân dân ta. 

4. Em bé thông 

minh 

- Truyện đề cao sự thông minh, trí khôn dân gian  

- Tạo ra tiếng cười vui vẻ, hồn nhiên trong đời 

sống hằng ngày 

- Chăm chỉ học tập 

- Học hỏi thêm kinh 

nghiệm dân gian 

5. Ếch ngồi đáy 

giếng 

 

- Truyện ngụ ý phê phán những kẻ hiểu biết cạn 

hẹp mà lại huênh hoang. 

- Khuyên nhủ người ta phải mở rộng tầm hiểu 

biết của mình, không được chủ quan, kiêu ngạo. 

- Cần mở rộng tầm hiểu 

biết. 

- Không được chủ quan, 

kiêu ngạo. 

6. Thầy bói 

xem voi 

- Truyện muốn khuyên người ta: muốn hiểu biết 

sự vật, sự việc phải xem xét chúng một cách 

toàn diện. 

Phải xem xét sự vật, sự 

việc một cách toàn diện. 

7. Treo biển  

 

- Truyện tạo nên tiếng cười vui vẻ 

- Phê phán nhẹ nhàng những người thiếu chủ 

kiến khi làm việc, không suy xét kĩ khi nghe 

những ý kiến khác. 

- Cần có chủ kiến khi 

làm việc 

- Cần suy xét kĩ khi nghe 

ý kiến khác. 

D.  LUYỆN TẬP 

1. Bài tập 1:   Em hãy kể lại một số câu chuyện mà em đã học: Em bé thông minh, 

Ếch ngồi đáy giếng, Treo biển.   

2. Bài tập 2: Em hãy so sánh truyền thuyết với truyện cổ tích. 

 GIỐNG NHAU KHÁC NHAU 

Truyền 

thuyết và 

truyện 

Cổ tích  

- Đều là truyện cổ dân gian. 

- Đều có yếu tố kì ảo, hoang 

đường. 

 

- Truyền thuyết: Kể về các nhân vật sự kiện lịch sử; 

thể hiện cách đánh giá của nhân dân đối với nhân 

vật, sự kiện lịch sử được kể.  

- Cổ tích: Không liên quan đến lịch sử, thể hiện ước 

mơ của nhân dân về công lý xã hội.  

        3. Bài tập 3: Em hãy so sánh truyện ngụ ngôn với truyện cười. 

 GIỐNG NHAU KHÁC NHAU 

Ngụ ngôn 

và 

Truyện 

cười 

- Đều là truyện cổ dân gian. 

- Đều có yếu tố gây cười. 

- Mục đích: Khuyên nhủ, răn dạy người ta bài học 

nào đó trong cuộc sống.  

- Mục đích: Nhằm tạo ra tiếng cười mua vui hoặc 

phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội. 
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