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PHẦN 1: ÔN TẬP VĂN BẢN 

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. 

- 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,… 

  

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I  

MÔN NGỮ VĂN 6 

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,… 
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B/ Đặc điểm về thơ 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Một số đặc điểm của thơ: 

- Được sáng tác theo thể thơ nhất định với những đặc điểm riêng về số tiếng mỗi 

dòng, số dòng thơ trong mỗi bài. Ví dụ: 

+ Thơ lục bát: gồm các cặp thơ gồm 1 câu lục (6 tiếng) và 1 câu bát (8 tiếng) 

+ Thơ thất ngôn bát cú: gồm 8 dòng thơ, mỗi dòng có 7 tiếng 

+ Thơ thất ngôn tứ tuyệt: gồm 4 dòng thơ, mỗi dòng có 7 tiếng 

+ Thơ ngũ ngôn tứ tuyệt: gồm 4 dòng thơ, mỗi dòng có 5 tiếng 

- Ngôn ngữ: cô đọng, giàu nhạc điệu và hình ảnh, sử dụng nhiều biện pháp tu từ 

(so sánh, ẩn dụ, điệp ngữ…) 

- Nội dung: chủ yếu là tình cảm, cảm xúc của nhà thơ trước cuộc sống 

- Các yếu tố trong thơ: 

+ Yếu tố tự sự (kể lại 1 sự việc, câu chuyện) 

+ Yếu tố miêu tả (tái hiện những đặc điểm nổi bật của đối tượng) 

→ Cả 2 yếu tố này chỉ là phương tiện để nhà thơ bộc lộ tình cảm, cảm xúc. 

 

C/ Văn bản thông tin  

 

 

 

PHẦN 2: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT  

* 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. 

VĂN BẢN  

THÔNG TIN 

( Văn bản 

thuyết minh) 

Là văn bản dùng để cung cấp thông tin về các hiện tượng tự nhiên, danh lam 

thắng cảnh, các sự kiện theo trật tự thời gian… 

 
Được trình bày bằng chữ viết kết hợp với các phương thức khác như: 

Hình ảnh, âm thanh, nhan đề, sapô… 
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1. Từ đơn và từ phức 

- Từ đơn: từ chỉ có 1 tiếng 

- Từ phức: là từ có 2 tiếng trở lên. Phân thành 2 loại: 

• Từ ghép: từ phức được tạo nên bằng cách ghép các tiếng, giữa các 

tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa 

• Từ láy: từ phức mà các tiếng chỉ có quan hệ với nhau về âm (lặp lại 

âm đầu, vần hoặc lặp lại cả âm đầu và vần) 

2. Ẩn dụ 

Là biện pháp tu từ gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác 

có nét tương đồng với nó, nhằm tăng khả năng gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. 

3. Mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ 

- Tác dụng khi dùng cụm từ làm thành phần chính của câu: giúp câu cung cấp 

nhiều thông tin hơn cho người đọc, người nghe. 

- Các cụm từ tiêu biểu: cụm danh từ, cụm tính từ, cụm động từ: 

• Cụm danh từ gồm danh từ và 1 hoặc 1số từ ngữ khác bổ sung nghĩa 

cho danh từ 

• Cụm động từ gồm danh từ và 1 hoặc 1số từ ngữ khác bổ sung nghĩa 

cho động từ 

• Cụm tính từ gồm danh từ và 1 hoặc 1số từ ngữ khác bổ sung nghĩa 

cho tính từ 

 

PHẦN 3: TẬP LÀM VĂN  

ĐỀ BÀI: Em hãy viết về một trải nghiệm buồn của em 

Hướng dẫn  

Mở bài:  

     Các bạn cảm thấy buồn nhất khi nào ? Co thể là do bạn bị bố mẹ mắng, có thể 

bạn làm sai một việc gì đó …Còn tôi tôi buồn nhất là khi tôi bị điểm kém môn 

toán mà đó lại là môn tôi yêu thích nhất. 

Thân bài 

- Đó là vào giờ học toán môn học mà tôi rất yêu thích, những con số Tính toán 

khiến tôi rất hăng hái học tập. Nhưng hôm đó là tiết luyện tập tôi lại chủ quan cho 

rằng những bài tập trong sách giáo khoa tôi đã nắm trong lòng bàn tay. Tôi nghĩ 

trong đầu chắc hẳn cô giáo sẽ không gọi mình đâu vì mình là một người học tốt 

toán chỉ những bài toán khó cô mới gọi và tôi . Những bài toán trong sách giáo 

khoa là những bài toán cơ bản và tôi không làm làm bài theo như lời dặn của cô. 

Vì cô giáo có việc bận cá nhân nên dặn dò cả lớp hoàn thành bài tập toán vào vở.  
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- Trong lúc đó bạn dưới có bạn Hoàng và bạn Nam đang chơi cờ caro trong lớp 

và đó là những bạn học kém. Những lời rủ rê của Hoàng và Nam Khiến tôi không 

chăm chú vào làm bài tập mà lại chơi trò chơi cùng các bạn. Hết ván này hết ván 

khác cuộc chiến đấu xảy ra khiến tôi lại càng hăng hái muốn dành chiến thắng 

hơn.  

- Vì mải chơi cờ cùng các bạn nên tôi đã không hoàn thành bài tập toán. Sau khi 

cô giáo trở về lớp cô đã gọi tôi lên bản hoàn thành bài tập số ba trong sách giáo 

khoa đó là một bài toán đố. Vì không chuẩn bị bài tôi làm bài lúng túng tôi xóa 

bạn đi rồi lại viết lại thì nhưng cũng không tìm ra được lời giải. Cô giáo đã phê 

bình tôi trước lớp và cho tôi điểm 0.  

- Lúc đó tôi rất ân hận tôi rất buồn vì mình đã không suy nghĩ bài trong sách giáo 

khoa và chủ quan cho rằng những bài tập trong sách giáo khoa là những bài tập 

dễ. 

- Khi về nhà thấy tôi buồn rầu, mẹ đã hỏi tôi: sao hôm nay con buồn thế, trên lớp 

đã xảy ra chuyện gì à? Và lúc đó tôi đã kể sự việc xảy ra cho mẹ tôi nghe. Tôi 

tưởng rằng mẹ sẽ mắng tôi thế nhưng mẹ đã nhắc nhở và khuyên tôi rất nhẹ nhàng. 

- Nhờ những lời dặn của mẹ tôi hôm sau tôi đã xung phong lên bảng giải bài tập 

toán và xin lỗi cô vì mải chơi mà không thực hiện làm bài  

Kết bài: cảm nghĩ  

 

 * Đề luyện tập phần đọc hiểu văn bản  

CÂU CHUYỆN ỐC SÊN 

Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ: "Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái 

bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được!" 

"Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng 

không nhanh" - Ốc sên mẹ nói. 

"Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không đeo cái 

bình vừa nặng vừa cứng đó?" 

"Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy". 

"Nhưng em giun đất cũng không có xương, cũng bò chẳng nhanh, cũng không 

biến hoá được, tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?" 

"Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy". 

Ốc sên con bật khóc, nói: "Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ 

chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta". 

"Vì vậy mà chúng ta có cái bình!" - Ốc sên mẹ an ủi con - "Chúng ta không dựa 

vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta dựa vào chính bản thân chúng ta". 

                                             (Theo Quà tặng cuộc sống, NXB Thanh niên, 2009) 

 

Câu 1 (0,5 điểm): Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản. 
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Câu 2 (0,5 điểm): Em hãy chỉ ra tác dụng của các dấu ngoặc kép được sử dụng 

trong văn bản. 

Câu 3 (1 điểm): Vì sao Ốc sên con lại bật khóc và cảm thấy mình đáng thương? 

Câu 4 (1 điểm): Em có đồng ý với lời động viên an ủi của Ốc sên mẹ không? Vì 

sao? 

 

Hướng dẫn trả lời: 

Câu 1 (0,5 điểm): Phương thức biểu đạt chính của văn bản: Tự sự. 

Câu 2 (0,5 điểm): Tác dụng của các dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản: 

Đánh dấu các lời thoại của nhân vật. 

Câu 3 (1 điểm): Ốc sên con bật khóc và cảm thấy mình đáng thương vì không 

được bầu trời bảo vệ như chị sâu, không được lòng đất che chở như em giun đất 

mà phải luôn tự mình đeo chiếc bình vừa nặng vừa cứng trên lưng. 

Câu 4 (1 điểm): Có 2 tình huống: 

• Không dựa vào trời, không dựa vào đất mà chỉ dựa vào bản thân, sống 

tự lập. 

• Vừa phải tự lập là chính nhưng cũng rất cần sự trợ giúp của gia đình và 

người thân khi cần thiết. 

 

 

 

 

 


