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Môn: Ngữ văn Lớp 7 ................................................................ Ngày: 25-02-21)
I.

Tìm hiểu tác giả,tác phẩm
1-Tác giả: Pham. Văn Đồng (1906-2000),quê ở Quảng Ngãi.
-Là nhà cách mạng nổi tiếng, nhà văn hóa lớn.Giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh
đạo Đảng và nhà nước.
2. Tác phẩm: Trích trong “Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm
của thời đại”
3 Thể loại ; Nghị luận chứng minh.
II. Tìm hiểu văn bản
1. Bố cục : 2 phần
-Phần 1., Từ đầu…”tuyệt đẹp”.Cuộc sống giản dị và khiêm tốn của Bác.
-Phần 2. Phần còn lại. Chứng minh sự giản dị của Bác
2. Đức tính giản dị và khiêm tốn của Bác.
- Tác giả vừa nêu vấn đề trực tiếp vừa nhấn mạnh tầm quan trọng của đức tính giản dị và khiêm
tốn.
-Tác giả giải thích mở rộng đức tính giản dị và khiêm tốn được giữ nguyên ven5qua hơn 60 năm
hoạt động cách mạng của Bác.
3. Chứng minh đức tính giản dị của Bác
- Về ăn uống: -Chỉ vài món đơn giản
-Không để rơi vãi một hột cơm
-Thức ăn còn lại được sắp xếp tươm tất.
- Về nơi ở: -Chỉ vỏn vẹn vài ba phòng
-Nhà lúc nào cũng lộng gió và phảng phất hương thơm.
=>Cách sống giản dị, đạm bạc của chủ tịch hồ Chí Minh lại vô cùng thanh cao và sang trọng.
-Việc làm: trong cuộc sống của mình việc gì Bác cũng tự làm, vài người giúp việc và bảo vệ.
-Giản dị trong lời nói bài viết: muốn quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được ,làm được
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=> Dẫn chứng cụ thể, xác thực, phong phú , phản ánh được nhiều mặt của cuộc sống..
III. TỔNG KẾT.
Ghi nhớ SGK/55

