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Câu 1: Dòng cảm xúc của nhân vật “tôi” diễn biến theo trình tự thời gian nào? 

A. Thời gian từ con đường đến trường đến khi ngồi trong lớp học 

B. Không gian từ nhà đến lớp học 

C. Thời gian, không gian từ hiện tại trở về quá khứ theo hành trình tới trường đến lúc 

vào lớp 

D. Theo trình tự không gian từ con đường hẹp tới lớp học với mùi hương lạ xông lên. 

Câu 2: Trong truyện ngắn, tác giả so sánh những cô cậu học trò với sự vật gì? 

A. Những làn mây lướt ngang trên ngọn núi. 

B. Những con chim non bên bờ tổ. 

C. Như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời thoáng đãng.  

Câu 3: Đọc xong truyện ngắn Tôi đi học, em có nhận xét gì về cách xây dựng tình huống 

của truyện ngắn này? 

Câu 4: Cách tổ chức bố cục truyện ngắn Tôi đi học có gì độc đáo? 

Câu 5: Em có nhận xét gì về tình cảm của người lớn dành cho các em nhỏ? Tình cảm cao 

đẹp của ông đốc khiến em có suy nghĩ gì về tình thầy trò? 

Câu 6: Ý nghĩa của các hình ảnh so sánh trong tác phẩm  

Câu 7: Truyện ngắn Thanh Tịnh giàu chất thơ và chất trữ tình. Điều đó khiến em liên 

tưởng đến truyện ngắn của nhàn văn nào trong thời kì văn học Việt Nam 1930 – 1945. 

Câu 8 : Ấn tượng của em về buổi tựu trường đầu tiên 

GỢI Ý – ĐÁP ÁN 

Câu 1: C 

Câu 2: B 

Câu 3: Cách xây dựng tình huống: 

- Không xây dựng những xung đột mà rất giàu chất trữ tình, xoay quanh sự kiện 

“Hôm nay, tôi đi học” 
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- Cụ thể đó là những thay đổi trong tình cảm và nhận thức của “tôi”  không phức 

tạp nhưng cảm động. 

- Các yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm đan xen một cách hài hòa. 

Câu 4: Bố cục độc đáo: Tái hiện theo dòng hồi tưởng: 

- Từ hiện tại nhớ về quá khứ 

- Những thay đổi của tâm trạng và nhận thức thể hiện theo từng chặng đường đến 

trường 

 Bố cục phù hợp bạn đọc nhỏ tuổi mà vẫn khiến những người lớn xúc động, gợi hoài 

niệm. 

Câu 5: Tình cảm của người lớn dành cho các em nhỏ 

- Tình cảm của các bậc phụ huynh và người mẹ của nhân vật “tôi” dành cho con: lo 

lắng, quan tâm, yêu thương và hồi hộp ngắm nhìn những đứa con của mình vào lớp 

- Đặc biệt, đó là tình cảm của ông đốc đối với các em nhỏ trong lần đầu tới trường 

(nói sẽ, cặp mắt hiền từ, cảm động, tươi cười nhẫn nại…)  Một thầy giáo nhân 

hậu, yêu thương trẻ con hết lòng. 

- Ngoài ra còn hình ảnh người thầy giáo trẻ tươi cười rạng rỡ  Sự ân cần và nhiệt 

tình, tâm huyết. 

Câu 6:  

- Các hình ảnh so sánh trong tác phẩm cần chú ý: 

+ Những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười 

giữa bầu trời quang đãng.  

+ Ý nghĩa ấy thoáng qua trong trí tôi nhẹ nhàng như một làn mây lướt ngang trên ngọn 

núi. 

+ Họ như con chim con đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay nhưng lòng còn 

ngập ngừng e sợ. 

- Hiệu quả nghệ thuật:  

+ Xuất hiện trogn những thời điểm khác nhau, diễn tả rất rõ nét sự vận động tâm trạng của 

nhân vật “tôi”. 

+ Khắc họa rõ nét tâm lí của những em nhỏ trong ngày đầu tới trường. 

+ Tăng thêm màu sắc trữ tình cho tác phẩm. 

Câu 7:  Văn của Thạch Lam cũng rất tinh tế trong miêu tả cảm xúc và giàu chất trữ tình. 



NGỮ VĂN LỚP 8                                                                                                    GV: TRIỆU NGỌC LINH 

 

Liên hệ đăng kí học online tại www.vinastudy.vn  – 0932-39-39-56 
Liên hệ đăng kí học offline tại Hoàng Ngọc Phách – Đống Đa – Hà Nội –01232.64.64.64-Trang 3  

Câu 8:Bài làm có thể có một số ý sau đây: 

- Sáng thức dậy tâm trạng thế nào? 

- Trên con đường tới trường thấy điều gì? Tâm trạng lúc đó? 

- Khi đến trường và những cảm nhận đầu tiên về mái trường? 

- Những kỉ niệm thú vị mà em có trong ngày đầu trên lớp mà em có thể kể cho ba 

mẹ nghe lúc ra về hoặc buổi tối với gia đình. 
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