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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK II - MÔN NGỮ VĂN 8 

Năm học 2019-2020  

A. HỆ THỐNG KIẾN THỨC 

 I. PHẦN VĂN BẢN 

 Văn 

bản 

Tác giả Thể 

loại 

PTBĐ 

chính 

Giá trị nội dung và nghệ thuật Ý nghĩa 

 

THƠ 

MỚI 

 

Nhớ 

rừng 

Thế Lữ 

(1907-

1989) 

Thơ 

tám 

chữ 

Biểu 

cảm 

- Mượn lời con hổ bị nhốt trong 

vườn Bách thú để diễn tả sâu sắc 

nỗi chán ghét thực tại tầm 

thường, tù túng và khao khát tự 

do mãnh liệt của nhà thơ, khơi 

gợi lòng yêu nước thầm kín của 

người dân mất nước thuở ấy. 

- Sử dụng bút pháp lãng mạn, 

với nhiều biện pháp nghệ thuật 

như nhân hóa, đối lập, phóng 

đại, sử dụng từ ngữ gợi hình, 

giàu sức biểu cảm. 

Mượn lời con hổ 

trong vườn bách 

thú, tác giả kín đáo 

bộc lộ tình cảm yêu 

nước, niềm khát 

khao thoát khỏi 

kiếp đời nô lệ. 

 

Quê 

hương 

 

Tế 

Hanh 

(sinh 

1921) 

Thơ 

tám 

chữ 

Biểu 

cảm,  

- Tình yêu quê hương trong 

sáng, thân thiết được thể hiện 

qua bức tranh tươi sáng, sinh 

động về một làng quê miền biển 

- Sáng tạo nên những hình ảnh 

của cuộc sống lao động thơ 

mộng; lời thơ bay bổng, đầy cảm 

xúc; Sử dụng thể thơ tám chữ 

hiện đại có những sáng tạo mới 

mẻ, phóng khoáng. 

Bài thơ là bày tỏ 

của tác giả về một 

tình yêu tha thiết 

đối với quê hương 

làng biển. 

 

THƠ 

CÁCH 

MẠNG 

 

 

Tức 

cảnh 

Pác Bó 

Hồ Chí 

Minh 

(1890-

1969) 

Thất 

ngôn 

tứ 

tuyệt 

Biểu 

cảm 

- Tinh thần lạc quan, phong thái 

ung dung của Bác Hồ trong cuộc 

sống cách mạng đầy gian khổ ở 

Pác Bó.  

- Thể thơ tứ tuyệt ngắn gọn, hàm 

súc; Lời thơ bình dị pha giọng 

đùa vui, hóm hỉnh 

Thể hiện cốt cách 

tinh thần Hồ Chí 

Minh luôn tràn đầy 

niềm lạc quan, tin 

tưởng vào sự 

nghiệp cách mạng. 

Ngắm 

trăng 

(Vọng 

Nguyệt; 

trích 

Nhật kí 

trong 

tù) 

 

Hồ Chí 

Minh 

Thất 

ngôn 

tứ 

tuyệt 

(chữ 

Hán) 

Biểu 

cảm 

- Tình yêu thiên nhiên, yêu trăng 

đến say mê và phong thái ung 

dung của Bác Hồ ngay trong 

cảnh tù ngục cực khổ, tối tăm. 

- Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt ngắn 

gọn, hàm súc. Nghệ thuật nhân 

hoá, đối lập. 

Tác phẩm thể hiện 

sự tôn vinh cái đẹp 

của tự nhiên, của 

tâm hồn con người 

bất chấp hoàn cảnh 

ngục tù. 
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NGHỊ 

LUẬN 

TRUNG 

ĐẠI 

 

 

 

 

Chiếu 

dời đô 

(Thiên 

đô 

chiếu) 

(1010) 

Lí 

Công 

Uẩn 

(Lí 

Thái 

Tổ) 

(974-

1028) 

 

Chiếu 

 

 

Nghị 

luận 

- Phản ánh khát vọng về một đất 

nước độc lập, thống nhất đồng 

thời phản ánh ý chí tự cường của 

dân tộc Đại Việt đang trên đà 

lớn mạnh. 

- Kết cấu chặt chẽ; giọng văn 

trang trọng; văn bản có sự kết 

hợp hài hoà giữa lí và tình. 

Ý nghĩa lịch sử của 

sự kiện dời đô từ 

Hoa Lư ra Thăng 

Long và nhận thức 

về vị thế, sự phát 

triển đất nước của 

Lí Công Uẩn. 

Hịch 

tướng 

sĩ 

(Dụ 

chư tì 

tướng 

hịch 

văn) 

(1285) 

Hưng 

Đạo 

Vương 

Trần 

Quốc 

Tuấn 

(1231?-

1300) 

 

Hịch 

 

 

Nghị 

luận 

- Văn bản phản ánh tinh thần 

yêu nước nồng nàn của dân tộc 

ta trong cuộc kháng chiến chống 

ngoại xâm, thể hiện qua lòng 

căm thù giặc, ý chí quyết chiến 

quyết thắng kẻ thù xâm lược. 

- Lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, 

lời văn thống thiết, có sức lôi 

cuốn mạnh mẽ. 

“Hịch tướng sĩ” 

nêu lên vấn đề 

nhận thức và hành 

động trước nguy cơ 

đất nước bị xâm 

lược. 

Nước 

Đại 

Việt ta 

(trích 

Bình 

Ngô đại 

cáo) 

(1428) 

Nguyễn 

Trãi 

(1380-

1442) 

 

 

Cáo 

 

 

 

Nghị 

luận 

- Văn bản được xem như một 

bản Tuyên ngôn độc lập: nước ta 

là đất nước có nền văn hiến lâu 

đời, có lãnh thổ riêng, phong tục 

riêng, có chủ quyền, có truyền 

thống lịch sử. Kẻ xâm lược phản 

nhân nghĩa, nhất định thất bại. 

- Viết theo thể văn biền ngẫu; 

lập luận chặt chẽ, chứng cứ hùng 

hồn, lời văn trang trọng tự hào. 

“Nước Đại Việt ta” 

thể hiện quan niệm 

tư tưởng tiến bộ 

của Nguyễn Trãi về 

Tổ quốc, đất nước 

và có ý nghĩa như 

một bản Tuyên 

ngôn độc lập. 

Bàn 

luận về 

phép 

học 

(Luận 

học 

pháp) 

(1791) 

 

La Sơn 

Phu Tử 

Nguyễn 

Thiếp 

(1723-

1804) 

 

Tấu 

 

 

Nghị 

luận 

- Quan niệm tiến bộ của tác giả 

về mục đích và tác dụng của 

việc học tập: học là để làm 

người có đạo đức, có tri thức 

góp phần làm hưng thịnh đất 

nước. Muốn học tốt phải có 

phương pháp, phải theo điều học 

mà làm (hành) 

- Có luận điểm rõ ràng, lí lẽ chặt 

chẽ, lời văn khúc chiết, thể hiện 

tấm lòng của một trí thức chân 

chính đối với đất nước. 

Bằng hình thức lập 

luận chặt chẽ, sáng 

rõ, Nguyễn Thiếp 

nêu lên quan niệm 

tiến bộ của ông về 

sự học. 

 

Yêu cầu:  

1. Văn bản thơ:  

- Nhớ tên văn bản, tác giả, thể thơ, nội dung, ý nghĩa, nghệ thuật đặc sắc. 

- Học thuộc lòng các bài thơ, phân tích  một số hình ảnh đặc sắc bài thơ. 

2. Văn bản nghị luận trung đại: 

Nắm được đặc điểm của các thể loại Chiếu - Hịch - Cáo -Tấu; nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của văn bản. 
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II. PHẦN TIẾNG VIỆT 

1. Các kiểu câu: 

 Kiểu 

câu 

Đặc điểm hình thức Chức năng 

chính 

Chức năng khác 

 

 

 

CÂU 

CHIA 

THEO 

MỤC 

ĐÍCH 

NÓI 

Câu 

nghi 

vấn 

- Kết thúc bằng dấu chấm hỏi (khi viết) 

- Có từ nghi vấn: ai, gì ,nào, đâu, bao 

nhiêu hoặc từ “hay” 

Dùng để hỏi - Dùng để cầu khiến, đe 

doạ, phủ định, khẳng 

định 

- Dùng để biểu lộ tình 

cảm, cảm xúc. 

Câu 

cầu 

khiến 

- Kết thúc câu bằng dấu chấm than hoặc 

dấu chấm (khi viết). 

- Có từ cầu khiến: hãy, đùng, chớ, đi, 

thôi, nào,… hay ngữ điệu cầu khiến 

Dùng để ra 

lệnh, yêu cầu, 

răn đe, khuyên 

bảo. 

 

Câu 

cảm 

thán 

- Kết thúc câu bằng dấu chấm than (khi 

viết). 

- Có từ cảm thán: than ôi, hỡi ơi, chao 

ôi, trời ơi, biết bao,… 

Bộc lộ trực tiếp 

cảm xúc của 

người nói. 

 

Câu 

trần 

thuật 

- Kết thúc câu bằng dấu chấm, đôi khi 

kết thúc bằng dấu chấm lửng (khi viết) 

- Không có đặc điểm hình thức của câu: 

nghi vấn, cầu khiến, cảm thán. 

Dùng để kể, 

thông báo, nhận 

định, trình bày, 

miêu tả,.. 

- Dùng để yêu cầu, đề 

nghị 

- Dùng để biểu lộ cảm 

xúc, tình cảm 

 

 

 

 

 

Câu 

phủ 

định 

 

Có từ ngữ ngữ phủ định như:  không, 

chẳng, chả, chưa, không phải (là), 

chẳng phải (là), đâu có phải (là), đâu 

(có),… 

 

Dùng để thông báo, xác nhận không có sự 

việc, tính chất, quan hệ nào đó  

(PĐ miêu tả) 

Dùng để phản bác một ý kiến, một nhận 

định  (PĐ bác bỏ)  

Yêu cầu: Hiểu đặc điểm hình thức, chức năng của các kiểu câu, xác định và sử dụng kiểu câu khi nói, khi 

viết. 

2. Hành động nói: 

Các kiểu hành động nói Cách thực hiện hành động nói 

- Hỏi 

- Trình bày (báo tin, kể, tả, nêu ý kiến, dự đoán) 

- Điều khiển (cầu khiến, đe dọa, thách thức…) 

- Hứa hẹn. 

 - Bộc lộ cảm xúc.  

- Cách dùng trực tiếp    

- Cách dùng gián tiếp 

Yêu cầu: Nắm khái niệm và các kiểu hành động nói; xác định hành động nói và cách dùng hành động nói 

trong ngữ cảnh nhất định. 

3. Hội thoại 

Vai xã hội trong hội thoại Cách chọn vai xã hội 

trong hội thoại 

Lượt lời trong hội thoại 

Vai xã hội là vị trí của người 

tham gia hội thoại đối với 

người khác trong cuộc thoại. 

Vai xã hội được xác định bằng 

các quan hệ XH: 

- Quan hệ trên – dưới hay 

Vì quan hệ xã hội vốn rất 

đa dạng nên vai xã hội của 

mỗi người cũng đa dạng, 

nhiều chiều. Khi tham gia 

hội thoại, mỗi người cần 

xác định đúng vai của 

- Trong hội thoại ai cũng được nói. Mỗi 

lần có một người tham gia hội thoại nói 

được gọi là một lượt lời. 

- Để giữ lịch sự, cần tôn trọng lượt lời 

của người khác, tránh nói tranh lượt lời, 

cắt lời hoặc chêm vào lời người khác. 
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ngang hàng (theo tuổi tác, thứ 

bậc trong gia đình và xã hội); 

- Quan hệ thân – sơ (theo mức 

độ quen biết, thân tình) 

mình để chọn cách nói cho 

phù hợp. 

- Nhiều khi, im lặng khi đến lượt lời của 

mình cũng là một cách biểu thị thái độ. 

4. Lựa chọn trật tự từ trong câu: 

Cách sắp xếp trật tự từ trong câu. Mục đích của việc lựa chọn trật tự từ trong câu 

Trong câu có thể có nhiều cách sắp xếp trật 

tự từ, mỗi cách đem lại hiệu quả diễn đạt 

riêng. Người nói, người viết cần biết lựa 

chon trật tự từ thích hợp với yêu cầu giao 

tiếp. 

- Thể hiện thứ tự nhất định của sự vật, hiện tượng, hoạt 

động, đặc điểm.  

- Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng.  

- Liên kết câu với những câu khác trong văn bản. 

- Đảm bảo sự hài hoà về ngữ âm của lời nói. 

II. PHẦN TẬP LÀM VĂN: Nghị luận xã hội 

1. Nắm vững cách làm bài văn nghị luận về: Sự việc, hiện tượng đời sống. 

2. Dàn ý khái quát của bài nghị luận: Sự việc, hiện tượng đời sống. 

a) Mở bài: 

- Nêu rõ hiện tượng cần nghị luận 

- Chỉ ra bản chất của hiện tượng đó. 

b) Thần bài: 

- Khái niệm, thực trạng của hiện tượng (Giải thích, nêu biểu hiện). 

- Nêu nguyên nhân (khách quan – chủ quan) của hiện tượng (phân tích, chứng minh). 

- Nêu tác dụng – ý nghĩa (nếu là hiện tượng tốt); tác hại – hậu quả (nếu là hiện tượng xấu). 

- Giải pháp phát huy (nếu là hiện tượng tốt); biện pháp khắc phục (nếu hiện tượng xấu). 

c) Kết bài: 

- Kết luận, khẳng định, phủ định, lời khuyên. 

- Liên hệ thực tế. 

 

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG 

1. Bài tập 1: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

“Đẹp nhất, dữ dội, bi tráng nhất là cảnh hoàng hôn. Bức tranh rực rỡ trong gam đỏ: đỏ của máu lênh 

láng, đỏ của mặt trời gay gắt. Tác giả dùng chữ mảnh để gọi mặt trời, tưởng như mặt trời cũng bé đi trong 

mắt mình. Không khí chết chóc bao trùm, gợi lên do máu lênh láng, do giây phút hấp hối của mặt trời. Chỉ ít 

phút nữa vũ trụ sẽ chết lặng, ngự trị trong bóng tối, chỉ còn có oai linh của hổ. Đấy là điểm cao trào nhất của 

quyền lực, gần như sự bất tử. Từ trên đỉnh cao huy hoàng của hồi tưởng, hổ đã sực tỉnh cái thân tù: Than ôi! 

Thời oanh liệt nay còn đâu! Lời than có sức lay động và ngân vang”. 

                                                                                                                           (Nguồn Internet) 

1.1. Bài thơ được bàn đến ở đoạn văn trên là bài thơ nào? Ai là tác giả? 

1.2. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn?  

1.3. Kể tên một bài thơ khác cùng giai đoạn với nó (kèm tên tác giả)?  

1.4. Xác định kiểu câu, hành động nói và cách thực hiện hành động nói ở những câu in đậm trong đoạn văn 

trên? 

1.5. Nêu hiệu quả diễn đạt của việc sắp xếp trật tự từ trong câu sau: “Đẹp nhất, dữ dội, bi tráng nhất là 

cảnh hoàng hôn” 

 

2. Bài tập 2: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

“Quê hương là gì? Xưa nay chưa có ai định nghĩa nổi. Nhưng với một phong cách rất Việt Nam, Đỗ Trung 

Quân đã khiến những người con xa quê phải bật khóc. 
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Quê hương mỗi người chỉ một 

                                                             Như là chỉ một mẹ thôi 

                                                            Quê hương nếu ai không nhớ 

Sẽ không lớn nổi thành người. 

“Quê hương” hai từ “thiêng liêng” nhất của một đời người. Nó là mảnh đất chào đón sự khởi đầu của 

cuộc đời, một sinh linh. Con người ta không thể có hai quê hương cũng như không thể có hai người mẹ. 

Mảnh đất quê hương yêu dấu mà nơi ấy cho ta hạt gạo ta ăn, ngụm nước ta uống, là nơi đã đón nhận những 

bước chân chập chững đầu đời. Quê hương ấm áp, ngọt ngào như dòng sữa mẹ, nuôi lớn ta từng ngày, từng 

ngày. Thật thế, quê hương như máu thịt ta, kể từ khi lọt lòng, ta đã trao cho nó nửa linh hồn của mình vì vậy 

đi đâu cũng nhớ, cũng thương. Ôi ! Sao mà yêu thương thế! 

                                                                                                                        (Nguồn Internet) 

2.1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn?  

2.2. Kể tên một bài thơ khác cùng đề tài (kèm tên tác giả) đã được học trong chương trình Ngữ văn 8 học 

kỳ II?  

2.3. Chép thuộc lòng 4 câu thơ cuối trong bài thơ (nêu tên ở câu 2). Nêu ý nghĩa của các câu thơ đó. 

2.4. Xác định kiểu câu, hành động nói và cách thực hiện hành động nói ở những câu in đậm trong đoạn 

văn trên? 

2.5. Nêu hiệu quả diễn đạt của việc sắp xếp trật tự từ trong câu sau: “Mảnh đất quê hương yêu dấu mà  

nơi ấy cho ta hạt gạo ta ăn, ngụm nước ta uống, là nơi đã đón nhận những bước chân chập chững đầu 

đời. ” 

 

3. Bài tập 3: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

“Bài thơ bắt nguồn từ đề tài quen thuộc nhưng ý thơ, ngôn ngữ, cảm hứng trong tác phẩm thật mới 

mẻ độc đáo. Không chỉ toát lên tình cảm yêu thiên nhiên, niềm lạc quan yêu đời mà thi phẩm ấy còn thấm 

thía một niềm tin, một sức sống và một khát vọng tự do. Nói khác đi, đó chính là một khúc hát tự do của 

người tù mang phong cách chiến sĩ. Người chiến sĩ có tâm hồn thi sĩ”.”. 

                                                                                                                           (Nguồn Internet) 

3.1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn?  

3.2. Bài thơ được bàn đến ở đoạn văn trên là bài thơ nào? Ai là tác giả? 

3.3. Chép thuộc lòng 2 câu thơ (nêu tên ở câu 3.2) thể hiện “tình cảm yêu thiên nhiên, một niềm tin, một 

sức sống và một khát vọng tự do.”? 

3.4. Kể tên một bài thơ khác đã học của tác giả thể hiện“tình cảm yêu thiên nhiên, niềm lạc quan yêu 

đời”?  

3.5. Xác định kiểu câu, hành động nói và cách thực hiện hành động nói của câu in đậm trong đoạn văn 

trên? 

3.6. Nêu hiệu quả diễn đạt của việc sắp xếp trật tự từ trong câu sau: “Nói khác đi, đó chính là một khúc 

hát tự do của người tù mang phong cách chiến sĩ. Người chiến sĩ có tâm hồn thi sĩ”.” 

 

4. Bài tập 4: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

“Huống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương: Ở vào nơi trung tâm trời đất; được cái thế rồng 

cuộn hổ ngồi. Đã đúng ngôi nam bắc đông tây; lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. Địa thế rộng mà bằng; đất 

đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt; muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. 

Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa. Thật là chốn hội tụ trong yếu của bốn phương đất nước; 

cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời.” 

                                                                                      (SGK Ngữ văn 8, tập 2, trang 49) 

4.1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn?  
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4.2. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai?  

4.3. Nêu nội dung chính của đoạn văn trên? 

4.4. Kể tên một văn bản (đoạn trích) nghị luận trung đại khác có tên tác giả đi kèm thể hiện lòng yêu nước 

của tác giả. 

4.5. Xác định kiểu câu, hành động nói và cách thực hiện hành động nói của câu in đậm trong đoạn văn 

trên? 

4.6. Nêu hiệu quả diễn đạt của việc sắp xếp trật tự từ trong câu sau: “Địa thế rộng mà bằng; đất đai cao 

mà thoáng.”  

 

5. Bài tập 5: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

“Hôm sau lão Hạc sang nhà tôi. Vừa thấy tôi, lão bảo ngay: 

- Câu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ! 

- Cụ bán rồi? 

- Bán rồi! Họ vừa bắt xong. 

- Thế nó cho bắt à? 

Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những nếp nhăn xô lại với nhau, cố ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão 

ngoẹo về một bên và cái miệng của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc. 

- Khốn nạn…Ông giáo ơi!...Nó có biết gì đâu Nó thấy tôi gọi thì chạy ngay về, vẫy đuôi mừng. Tôi cho nó 

ăn. Nó đang ăn thì thằng Mục nấp trong nhà, ngay đằng sau nó, tóm lấy hai cẳng sau nó dốc ngược nó 

lên”.(Nam Cao, Lão Hạc) 

5.1 Đoạn văn trên có mấy nhân vật tham gia hội thoại? Đó là nhân vật nào? 

5.2 Có mấy nhân vật tham gia hội thoại? Mỗi nhân vật thực hiện mấy lượt lời? Xác định vai xã hội của 

các nhân vật? 

5.3. Xác định kiểu câu và hành động nói cho các câu in đậm? 

5.4. Nêu tác dụng của sắp xếp trật từ trong câu sau: “Nó đang ăn thì thằng Mục nấp trong nhà, ngay 

đằng sau nó, tóm lấy hai cẳng sau nó dốc ngược nó lên”. 

 

6. Bài tập 6: Đọc truyện ngắn sau 

Sức mạnh 

Một cậu bé đang đùa nghịch với đống cát trên sân. Nhìn thấy một tảng đá lớn choán chỗ phía trước, cậu 

liền tìm cách đẩy tảng đá đi chỗ khác. Nhưng dù đã cố gắng hết sức, cậu vẫn không lay chuyển được tảng 

đá. Cậu bất lực ngồi xuống, oà khóc. 

Người cha ở trong nhà nhìn thấy sự cố gắng của con trai bèn bước ra hỏi: 

- Con đã dùng hết sức mạnh của mình chưa? 

Cậu bé rấm rứt gật đầu: 

- Con đã cố hết sức và bằng mọi cách rồi. 

- Chưa đâu, con à! - Người cha điềm đạm nói. Con chưa nhờ bố giúp, phải không? 

Nói rồi, người cha cúi xuống và nhẹ nhàng nhấc tảng đá ra chỗ khác.  

                                                   (Quà tặng cuộc sống) 

6.1. Xác định kiểu câu phân theo mục đích nói và nêu hành động nói của từng câu in đậm? 

6.2. Có mấy nhân vật tham gia hội thoại? Mỗi nhân vật thực hiện mấy lượt lời? Xác định vai xã hội của các 

nhân vật? 

6.3. Nêu tác dụng của việc sắp xếp trật tự từ trong câu sau: “Nói rồi, người cha cúi xuống và nhẹ nhàng 

nhấc tảng đá ra chỗ khác.” 

6.4. Từ lời khuyên của người cha trong văn bản trên và bằng một câu phủ định (hoặc khẳng định) em hãy 

rút ra cho mình bài học. 



Trường THCS  Nguyễn Du                                                                                                       Đề cương ôn tập HKII Ngữ Văn 8 

Nhóm GV Ngữ văn 8                                                                                                                                                          7 

 

 

7. Bài tập 7: Đặt câu 

7.1. Viết một câu nghi vấn với kiểu hành động nói “điều khiển” nhắn nhở bạn thực hiện tốt việc phòng 

chống Covid 19. 

7.2. Viết một câu có sắp xếp trật tự từ nhấn mạnh tác hại của vi-rut co-ro-na. 

7.3. Viết một câu trần thuật với kiểu hành động nói bộc lộ cảm xúc khi dịch Covid 19 kết thúc. 

 

8. Bài tập 9: Lập dàn ý chi tiết cho các đề bài sau 

Đề 1: Viết một bài văn nghị luận về hiện tượng nhiều học sinh hiện nay không có thói quen nói lời cảm 

ơn và xin lỗi trong cuộc sống hằng ngày.  

Đề 2: Viết bài văn nghị luận bàn về tình trạng nghiện game hoặc nghiện facebook của học sinh hiện nay.  

Đề 3: Hiện nay có nhiều bạn ít dành thời gian cho việc đọc sách. Hãy viết một bài văn nghị luận để giúp 

bạn em thấy rõ đọc sách có nhiều ích lợi. 

Đề 4: Học đi đôi với hành là một phương pháp học tập hiệu quả.Viết một bài văn nghị luận bàn về 

phương pháp học tập đó. 

Đề 5. Bàn về tình trạng học đối phó của học sinh hiện nay. 

Đề 6. Bàn về hiện tượng nói tục, chửi thề của học sinh hiện nay. 

Đề 7. Bàn về vấn đề cuồng thần tượng của học sinh. 

Đề 8: Trình bày ý kiến của em về hiện tượng bạo lực học đường ở học sinh hiện nay. 

Đề 9: Tuổi trẻ học đường suy nghĩ và hành động để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. 

 

C. MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II THAM KHẢO: 

  

ĐỀ 1 

Câu 1: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi bên dưới: 

“Ta thường tới bữa quên ăn; nữa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả 

thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác nàygói trong 

da ngựa, ta cũng vui lòng.” 

1.1. Đoạn vă này trích từ đoạn văn bản nào? Tác giả là ai? Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn? 

1.2. Đoạn văn đã thể hiện thái độ gì của tác giả? 

Câu 2: Vẻ đẹp tâm hồn của Bác Hồ qua bài thơ: Tức cảnh Pác Bó và Ngắm trăng? 

Câu 3: 

3.1. Chỉ ra lỗi diễn đạt liên quan đến logic trong câu sau và sửa lại cho đúng: 

Chúng em đã giúp các bạn học sinh vùng bị bão lụt quần áo, giày dép và những đồ dùng học tập khác. 

3.2. Xác định kiểu câu theo mục đích nói và nêu hành động nói của câu được in đậm: 

“U nhất định bán con đấy ư? U không cho con ở nhà nữa ư? Khốn nạn thân con thế này! Trời ơi!”   

(Ngô Tất Tố, Tắt đèn) 

3.3. Giải thích lí do sắp xếp trật tự từ của các bộ phận câu in đậm trong những trường hợp dưới đây: 

a.Con người của Bác, đời sống của Bác giản di như thế nào, mọi người chúng ta đều biết: bữa cơm, 

đồ dùng, cái nhà, lối sống. 

(Phạm Văn Đồng, Đức tính giản dị của Bác Hồ)  

b. Gậy tre, chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bác.Tre giữ làng,giữ nước, 

giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hi sinh để bảo vệ con người.  (Thép Mới, Cây tre Việt Nam) 

Câu 4: 

Facebook là mạng xã hội mang lại nhiều tiện ích nhưng nếu lạm dụng nó thì hậu quả thật khôn lường. 

Viết bài văn trình bày ý kiến của em về việc sử dụng facebook của học sinh hiện nay. 



Trường THCS  Nguyễn Du                                                                                                       Đề cương ôn tập HKII Ngữ Văn 8 

Nhóm GV Ngữ văn 8                                                                                                                                                          8 

 

ĐỀ 2 

Câu 1:  

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân 

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo 

1.1. Câu văn trên được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? 

1.2. Nêu cốt lõi tư tưởng nhân nghĩa của tác giả được thể hiện trong câu văn trên? 

Câu 2. Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu bên dưới: 

U23 việt Nam thắng Qutar. Khắp nơi mọi người thốt lên trong nghẹn ngào hạnh phúc: thật không thể 

tin được!Phải chăng là truyện cổ tích thời hiện đại? Chỉ vài tháng dưới bàn tay nhào nặn của “phù 

thủy” người Hàn Quốc Par Hang Seo, những chàng trai U23 đã lột xác hoàn toàn…Họ đã trưởng 

thành hơn; bản lĩnh, tự tin hơn; lạnh lùng, chính xác hơn… 

                                                                                         (An Mỹ, Báo Phụ nữ Chủ Nhật.) 

2.1 Xác định kiểu câu chia theo mục đích nói và kiểu hành động nói của từng câu in đậm trong đoạn 

trích? 

2.2. Phân tích ngắn gọn hiệu quả diễn đạt của trật tự từ ở câu sau: Họ đã trưởng thành hơn; bản lĩnh, 

tự tin hơn; lạnh lùng, chính xác hơn… 

Câu 3.  

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Từng ngày trôi qua, có biết bao nhiêu việc tốt làm cho người ta thấy 

vui, thấy ấm lòng nhưng cũng không ít những việc chưa tốt làm người ta lo lắng, trăn trở…. 

Sự việc hiện tượng nào trong cuộc sống làm em quan tâm? Viết bài văn trình bày ý kiến của em về sự 

việc hiện tượng đó? 

 

ĐỀ 3 

 

Câu 1: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả 

thịt lột da, nuốt gan uống máu quần thù. Dẫu cho tthân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong 

da ngựa ta cũng vui lòng.” 

                                                                                                 (Hịch tướng sĩ – Trần Quốc Tuấn) 

1.1. Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. 

1.2. “Ta” trong đoạn trích trên là Trần Quốc Tuấn. Nêu cụ thể tâm trạng, tình cảm của nhân vật này 

được thể hiện qua đoạn trích? 

1.3. Kể tên một văn bản (đoạn trích) nghị luận trung đại khác có tên tác giả đi kèm cũng thể hiện lòng 

yêu nước như văn bản “Hịch tướng sĩ”? 

Câu 2. Nội dung sau đây mang ý nghĩa khẳng định, vậy đây có phải là câu phủ định không, giải thích? 

                 Là học sinh, chúng ta không thể không chuẩn bị bài nghiêm túc khi đến lớp. 

Câu 3.  

3.1. Viết một câu có sắp xếp trật tự từ làm nổi bật tác hại của bạo lực học đường. 

3.2. Viết một câu nghi vấn với kiểu hành động nói “điều khiển” nhắn nhở bạn bỏ rác đúng nơi quy 

định. 

Câu 4: Văn hóa ứng xử của người Việt ta hiện nay bên cạnh những cái xấu vẫn còn không ít những 

cái đẹp như xếp hàng đúng quy định, dọn rác làm sạch môi trường, hết lòng yêu thương chia sẻ, sẵn 

sàng cứu giúp người gặp nạn… 

Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về một cách ứng xử đẹp của người Việt ta hiện nay. 
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ĐỀ 4 

Câu 1: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

 “Từ xa xưa, ông cha ta có quan niệm học tập rất chân chính: Học trước hết là để biết, để hiểu (học để 

tri), sau đến là học để làm, để tìm ra cái mới (học để hành) và mục đích cao cả cuối cùng trọn đời người 

chính là thành người tử tế với đời, với người. Trong cơ chế thị trường ngày nay, không ít phụ huynh học 

sinh ngầm định hướng cho con em mình học để làm giàu, để có địa vị trong xã hội,… Chính từ mục đích 

lệch lạc này mà các em phải học những ngành nghề không đúng sở trường, khiến các em phải học trong 

trạng thái chán chường, ngán ngẩm, không học thực sự. Và khi ra trường, rất nhiều người trong số các 

em sẽ phải làm một nghề khác mà có khi các em hoàn toàn không thích. 

Vậy nên hãy cho con em mình cái quyền được lựa chọn, được làm công việc mình yêu thích, đam mê 

thì chắc chắn hiệu năng của sự học và làm việc sẽ tăng cao và đem lại thành công.” 

               (Trích Báo Long An, có chỉnh sửa, ngày 03/03/2019, Hà Nhật Quang) 

1.1. Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn trích? 

1.2. Trong đoạn trích, tác giả đã khái quát mục đích cuối cùng của việc học đó là gì? 

1.3. Kể tên một văn bản (đoạn trích) nghị luận trung đại có cùng đề tài (đã được học trong chương trình 

Ngữ văn lớp 8, tập 2) kèm theo tên tác giả? 

1.4. Xác định kiểu câu chia theo mục đích nói và kiểu hành động nói của câu in đậm trong đoạn trích. 

Câu 2: 

2.1. Viết một câu văn có sắp xếp trật tự từ nêu lên lợi ích của việc đi bộ. 

2.2. Chỉ ra lỗi diễn đạt liên quan đến lô – gíc và chữa lỗi đó trong câu văn sau: 

Bạn ấy không chỉ học giỏi môn Toán mà còn chích chơi bóng đá nữa. 

Câu 3: 

Trong nhà trường, hiện nay, ngoài những học sinh chấp hành đúng nội quy nhà trường thì vẫn còn một 

số bạn chưa thực hiện đúng nội quy như đi học trễ; nói tục, chửi thề; vô lễ với thầy cô; trang phục đến 

trường không phù hợp;thường xuyên không học bài, không làm bài;… 

Sự việc, hiện tượng chưa tốt nào của các bạn khiến em quan tâm? 

Viết bài văn trình bày ý kiến của em về sự việc, hiện tượng đó. 

 

HẾT 

 


