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Câu 1: Nêu ngắn gọn những hiểu biết của em về thể loại truyền thuyết.  

Gợi ý:  

            Học sinh dựa vào khái niệm truyền thuyết trong SGK để trả lời câu hỏi.  

Câu 2: Tóm tắt truyện “Con Rồng Cháu Tiên” bằng một đoạn văn khoảng 10 câu. 

Gợi ý:  

Các sự kiện trong truyện “Con Rồng cháu Tiên”  

- Lạc Long Quân và Âu Cơ gặp nhau, kết hôn.  
- Âu Cơ sinh ra một bọc trăm trứng nở ra trăm người con hồng hào, khỏe mạnh.  
- Chia tay nhau và chia con.  
- Người con cả theo Âu cơ được lập làm vua lấy hiệu là Hùng Vương đóng đô ở Phong 

Châu. 

Học sinh dùng lời văn của mình nối kết các sự kiện để hoàn chỉnh đoạn văn tóm tắt.  

Câu 3:  

Đất là nơi Chim về 

Nước là nơi Rồng ở 

Lạc Long Quân và âu Cơ 

Đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng. 

                                                      (Nguyễn Khoa Điềm - Mặt đường khát vọng) 

1. Đoạn thơ trên khiến em liên tưởng tới truyền thuyết nào? 
2.  Viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu bày tỏ suy nghĩ của em về nguồn gốc giống nòi của 

dân tộc mình. 

Gợi ý: 

1. Đoạn thơ trên gợi đến truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”.  
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2. Yêu cầu: Hs có thể sáng tạo theo nhiều cách khác nhau nhưng phải đảm bảo những yêu 
cầu sau 

- Về hình thức: Đoạn văn (5 đến 7 câu)  
- Về nội dung: Trình bày suy nghĩ về nguồn gốc, giống nòi của dân tộc 

+ Khẳng định nguồn gốc cao quý của dân tộc: con rồng, cháu tiên => niềm tự hào về dòng 
dõi, tôn kính đối với các bậc tổ tiên.  

+ Ý thức trách nhiệm với việc xây dựng, bảo vệ đất nước.  

Câu 4*: Đóng vai nhân vật vua Hùng thứ nhất kể lại câu chuyện về nguồn gốc của dân tộc 
mình cho con cháu nghe và đưa ra lời nhắn nhủ.  

Gợi ý: 

- Phương thức biểu đạt chính: Tự sự. 
- Về hình thức: Bài văn (Mở bài, Thân bài, Kết bài)  
- Về nội dung: Kể lại truyện “Con Rồng cháu tiên” đóng vai làm vua Hùng đời thứ nhất.  

Hs có thể sáng tạo nhiều cách kể những phải đảm bảo được những ý chính sau:  

+ Giới thiệu về nhân vật “Tôi”: Hùng Vương thứ nhất.  

+ Hoàn cảnh kể lại câu chuyện.  

+ Diễn biến của câu chuyện “Con Rồng cháu Tiên”.  

+ Lời nhắn nhủ của vua Hùng vương thứ nhất với con cháu.  
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