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PHẦN 1: ÔN TẬP VĂN BẢN 

I. Những lưu ý cụ thể khi ôn tập 

- Đọc thật kỹ văn bản  

- Nêu được tên tác giả, thể loại của văn bản 

- Tóm tắt văn bản 

- Chỉ ra được nhân vật chính trong văn bản, phân tích nhân vật chính trong văn 

bản. 

- Nêu được phương thức biểu đạt và ngôi kể.  

II. Định hướng cụ thể 

A/ Đặc điểm về truyện dân gian  

1. Khái niệm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Chi tiết, cốt truyện, nhân vật 

- Chi tiết là những việc nhỏ trong văn bản, tạo nên sự sinh động của tác phẩm. 

- Cốt truyện là một hệ thống sự kiện được sắp xếp theo một ý đồ nhất định nhằm 

thể hiện nội dung, ý nghĩa của tác phẩm. 

Truyện truyền thuyết là loại truyện dân gian, có yếu tố hoang đường kì ảo 

kể về các sự kiện và nhân vật liên quan đến lịch sử hoặc giải thích nguồn 

gốc phong tục, cảnh vật địa phương theo quan niệm của nhân dân. 

Truyện cổ tích là loại truyện dân gian, thường có yếu tố hoang đường, kì 

ảo, kể về cuộc đời của một số kiểu nhân vật như: nhân vật có tài năng kì 

lạ, nhân vật dũng sĩ, nhân vật thông minh, nhân vật bất hạnh, nhân vật 

ngốc nghếch, người mang lốt vật nhằm thể hiện ước mơ, niềm tin của 

nhân dân và chiến thắng cuối cùng của cái thiện đối với cái ác, cái tốt đối 

với cái xấu,… 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN 6 

(Theo bộ sách Cánh diều) 
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- Nhân vật là người, đồ vật, con vật… được miêu tả thể hiện trong tác phẩm văn 

học. Đặc điểm của nhân vật thường được bộc lộ qua hình dáng, cử chỉ, hoạt động, 

lời nói, ý nghĩ,… 

 

Câu 3: So sánh truyền thuyết và truyện cổ tích: 

Tiêu chí so sánh Truyền thuyết Cổ tích 

Cốt truyện  Truyện cổ tích thường kể 

về những xung đột trong 

gia đình, xã hội, phản 

ánh số phận của các cá 

nhân và thể hiện ước mơ 

thay đổi số phận của 

chính họ 

Nhân vật Nhân vật chính của truyền thuyết 

là những người anh hùng 

Nhân vật trong chuyện 

cổ tích đại diện cho các 

kiểu người khác nhau 

trong xã hội, thường 

được chia làm hai tuyến: 

- Chính diện (tốt, thiện) 

- Phản diện (xấu, ác) 

Yếu tố kì ảo Yếu tố kì ảo (lạ và không có thật) 

xuất hiện đậm nét ở tất cả các tác 

phẩm nhằm tôn vinh, lí tưởng 

hóa nhân vật và chiến công của 

họ 

Các chi tiết, sự việc 

thường có tính chất 

hoang đường, kì ảo 

Thời gian, không 

gian 

Không gian, thời gian xác định, 

cụ thể; gắn với sự kiện lịch sử, 

nhận vật lịch sử 

Lởi kể trong truyện cổ 

tích thường mở đầu bằng 

những từ ngữ chỉ thời 

gian, không gian không 

xác định (Ví dụ: Ngày 

xửa, ngày xưa, ở một 

làng quê nọ,….) 

Thái độ tiếp 

nhận của người 

đọc 

 - Luôn có niềm tin vào điều 

được kể 

 

Người nghe (đọc) cổ tích 

(thuộc mọi dân tộc, mọi 

thời đại) tuy luôn bị lôi 

cuốn bởi tính ly kỳ của 

câu chuyện nhưng có thể 

tin hoặc không tin vào 

điều được kể 
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* Một số văn bản truyện dân gian  

1.Thánh Gióng 

a, Tóm tắt 

- Sự việc chính: 

(1) Sự ra đời kì lạ 

(2)Tiếng nói đầu tiên xin đi đánh giặc 

(3) Gióng đòi roi sắt, ngựa sắt, giáp sắt 

(4) Gióng vươn vải trở thành tráng sĩ 

(5) Gióng nhổ tre bên đường đánh giặc 

(6) Gióng bay về trời 

b, Sơ đồ tư duy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Thạch Sanh  

a, Tóm tắt 
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            (1)  (2)                     (3)                            (4) 

(1) Thạch Sanh vốn là thái tử, được Ngọc hoàng phái xuống làm con của vợ chồng 

người nông dân nghèo. Cha mẹ mất sớm, chàng sống lủi thủi dưới gốc cây đa.  

(2) (3) Bị Lí Thông lợi dụng, chàng đã dũng cảm diệt chằn tinh, rồi diệt đại bàng 

cứu công chúa nhưng rồi đều bị Lí Thông cướp công. Hồn chằn tinh và hồn đại 

bàng vu oan, Thạch Sanh bị vào ngục.  

(4) Nhờ cứu con vua Thủy Tề trước đó, chàng có cây đàn đem ra gảy, được giải 

oan, Lí thông bị trừng trị. Thạch Sanh cưới công chúa và được nối ngôi vua. 

b, Sơ đồ tư duy 
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c, Ý nghĩa một số chi tiết trong truyện 

- Ý nghĩa tiếng đàn trong truyện Thạch sanh:  

+ Âm nhạc được cho là một thứ phép thần kì là chi tiết phổ biến và vô cùng đặc 

biệt trong truyện cổ tích dân gian Việt Nam. ... Tiếng đàn ở đây là sự đại diện cho 

cái thiện kết hợp với tinh thần yêu chuộng và xây dựng hòa bình của nhân dân ta. 

Nó là vũ khí vô cùng đặc biệt để cảm hóa và thu phục kẻ thù.  

- Ý nghĩa niêu cơm thần trong truyện Thạch Sanh: 

- Khi quân mười tám nước và chư hầu ồ ạt kéo đến, Thạch Sanh đã gảy đàn cho 

chúng nghe. Trước khi ra về, Thạch Sanh còn đem thêm niêu cơm ngon để thiết 

đãi. Kì lạ thay làm sao, cứ xới hết, xới tiếp lại đầy. 

- Hình ảnh niêu cơm thần trong truyện cổ tích Thạch sanh này lại mang rất nhiều 

ý nghĩa: 

+ Thay vì sử dụng vũ lực để đánh giặc, Thạch Sanh lại cho giặc ăn cùng với trí 

thông minh của mình: thể hiện tư tưởng hòa bình, nhân nghĩa của dân ta. 

+ Đồng thời qua đó phần nào phản ánh mơ ước của nhân dân ta về cuộc sống ấm 

no "phú quốc binh cường" - dân giàu nước mạnh. 

=> Đánh giặc ở đây hàm ý không nhất thiết phải dùng đến vũ khí, vũ lực và sức 

mạnh về quân sự mà đôi khi chỉ đơn giản là cái tâm, cái thiện của lòng người. 

- Và như vậy, chi tiết niêu cơm thần đã thể hiện rõ ràng tư tưởng nhân đạo của 

nhân dân ta, góp phần làm hình tượng Thạch Sanh thêm đẹp đẽ hơn. 

- Ý nghĩa của cung tên vàng trong truyện Thạch Sanh: 

+ Cung tên là một vũ khí tuyệt vời và nó đã giúp Thạch Sanh cứu được công chúa. 

- Ý nghĩa cách kết thúc truyện Thạch Sanh: 

+ Câu chuyện gửi gắm ý nghĩa vô cùng to lớn. Cái thiện luôn luôn thắng cái ác 

và người tốt sẽ luôn được đền đáp một kết quả xứng đáng. Qua đó, tác giả cũng 

luôn muốn hướng người đọc tới cái thiện, hãy sống vì mình và vì những người 

xung quanh. 
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B/ Đặc điểm về thơ 

 

 

 

 

* Ôn tập văn bản: À ơi tay mẹ - Bình Nguyên 

a, Thể thơ: lục bát 

b, Phương thức biểu đạt: biểu cảm 

 

 

- Bài thơ được chia làm 6 khổ: 

+ Khổ 1: 2 dòng 

+ Khổ 2,3,4: 4 dòng c, Chỉ ra yếu tố hình thức của bài thơ 

+ Khổ 5: 2 dòng 

+ Khổ 6: 4 dòng 

- Cách gieo vần: 

+ Ở khổ 2 dòng: chữ thứ 6 của dòng đầu sẽ vần với chữ thứ 6 dòng sau (sa-qua, 

mầu- dầu) 

- Ở khổ 4 dòng: 

+ Chữ thứ 6 của dòng 6 câu sẽ vẫn với chữ thứ 6 dòng 8 câu (dàng- vàng, tròn 

còn, đời- trời-mòn-còn, thu-mù,….) 

+ Chữ thứ 8 của dòng 8 câu sẽ vần với chữ thứ 6 dòng 6 câu (ngon-tròn, con- 

non, cây- đầy,…) 

- Cách ngắt nhịp: Các em có thể ngắt theo nhịp 4/2, 4/4 

d, Biện pháp nghệ thuật và tác dụng 

- Bài thơ sử dụng biện pháp nghệ thuật: 

+ Điệp ngữ: “bàn tay”, ” à ơi này cái”,” ru cho” 

+ Biện pháp nhân hóa 

+ Biện pháp ẩn dụ bàn tay- mẹ 

* Một số yếu tố hình thức của bài thơ 

- Dòng thơ gồm các tiếng được sắp xếp thành hàng, các dòng thơ có thể 

giống hoặc khác nhau về độ dài, ngắn. 

- Vần là phương tiện tạo tính nhạc cơ bản của thơ dựa trên sự lặp lại 

(hoàn toàn hoặc không hoàn toàn) phần vần của âm tiết. Vần có vị trí ở 

cuối dòng thơ gọi là vần chân, ở giữa dòng thơ gọi là vần lưng. 

- Nhịp là những điểm ngắt hơi khi đọc một dòng thơ. Ngắt nhịp tạo ra sự 

hài hòa, đồng thời giúp hiểu đúng ý nghĩa của dòng thơ. 
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=> Tác dung: Khiến bài thơ mang âm điệu nhẹ nhàng tựa lời hát ru, giàu hình 

ảnh, mang tính biểu tượng cao, thể hiện tình cảm chứa chan thắm thiết mẹ con 

e, Nội dung 

- À ơi tay mẹ là bài thơ bày tỏ tình cảm của người mẹ với đứa con nhỏ bé của 

mình. Qua hình ảnh đôi bàn tay và những lời ru, bài thơ đã khắc họa thành công 

một người mẹ Việt Nam điển hình: vất vả, chắt chiu, yêu thương, hi sinh...đến 

quên mình.  

f. Nghệ thuật 

- Thể thơ lục bát nhịp nhàng như lối hát ru con. 

- Phối hợp hài hòa các biện pháp tu từ: ẩn dụ, điệp từ, điệp cấu trúc. 

 

PHẦN 2: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 

I. Những lưu ý cụ thể khi ôn tập 

- Nêu được khái niệm về từ đơn, từ phức, từ ghép, từ láy 

- Phân biệt từ đơn từ phức, từ ghép, từ láy  

II. Định hướng cụ thể 

- Từ đơn: là từ chỉ có một tiếng, ví dụ: ông, bà,… 

- Từ phức: là từ có hai hay nhiều tiếng, ví dụ: cha mẹ, tốt bụng, chim chiền 

chiện… 

+ Từ ghép là từ phức do hai hay nhiều tiếng có quan hệ về nghĩa với nhau tạo 

thành, ví dụ: ông bà, cha mẹ, thầy cô… 

+ Từ láy là từ phức do hai hay nhiều tiếng có âm đầu hoặc vần (hoặc cả âm đầu 

và vần) giống nhau tạo thành, ví dụ: chăm chỉ, thật thà, dũng cảm…Trừ trường 

hợp lặp lại nguyên vẹn một tiếng có nghĩa như xanh xanh, ngời ngời…trong các 

tiếng tạo thành từ láy, chỉ một tiếng có nghĩa hoặc tất cả các tiếng điều không có 

nghĩa. Đây là điểm phân biệt từ láy với những từ ghép ngẫu nhiên có sự trùng lặp 

về ngữ âm giữa các tiếng tạo thành như: hoa hồng, học hành, lí lẽ… 

 

PHẦN 3: ÔN TẬP TẬP LÀM VĂN 

I. Những lưu ý cụ thể khi ôn tập 

- Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em 
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- Lập dàn ý chi tiết 

- Viết bài cụ thể 

- Bài văn đảm bảo yêu cầu về nội dung và hình thức 

II. Định hướng cụ thể 

Đề bài: Kể về một trải nghiệm đáng nhớ của bản thân em 

1. Mở bài 

- Giới thiệu về trải nghiệm khiến em nhớ mãi 

- Trải nghiệm ấy diễn ra đã bao lâu rồi? 

- Đó là một trải nghiệm vui hay buồn? 

2. Thân bài 

- Giới thiệu chung về trải nghiệm đó: 

+ Thời gian cụ thể xảy ra trải nghiệm (ngày nào/ mùa nào/ năm nào) 

+ Không gian xảy ra trải nghiệm (trung tâm, lớp học, phòng ngủ, hồ bơi…) 

+ Lúc xảy ra trải nghiệm, em đang ở cùng với những ai? (ai đã chứng kiến và 

tham gia vào trải nghiệm của em?) 

- Kể lại các sự việc đã xảy ra trong trải nghiệm theo một trình tự hợp lí: 

+ Trải nghiệm đó bắt đầu bằng hoạt động nào của em? 

+ Sau đó, những điều gì đã xảy ra? Có gì đó đặc biệt khác với mọi ngày dẫn đến 

việc em có một trải nghiệm khó quên? 

+ Em đã làm gì để giải quyết tình huống đó? 

+ Kết quả của trải nghiệm đó là gì? (mặt tốt/ xấu) 

+ Trải nghiệm đó đã tác động đến em và mọi người xung quanh như thế nào? 

+ Em có những suy nghĩ gì sau khi câu chuyện đó xảy ra? 

3. Kết bài 

- Nêu những ý nghĩa của trải nghiệm đó đối với bản thân em: 

+ Em cảm nhận như thế nào về trải nghiệm đó? (quan trọng, khó quên…) 

+ Trải nghiệm đó giúp em thay đổi bản thân như thế nào? 
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