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Câu 1: Hãy lập các trường từ vựng ứng với các từ sau: CÂY. CÁ, MƯA 
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Câu 2: Đọc các đoạn văn sau: 

a. Nắng gửi thêm màu đẹp trên hoa. Màu hoa vàng càng xốp như những giọt nắng kết 

tinh. Chân bướm tím dính đầy những hạt phấn hoa hay là những hạt nắng? Hoa biến đi để 

cây tạo ra những chùm quả nõn chung màu với cây với lá. 

(Ngô Văn Phú) 

b. Biển đã gửi lên trưng bày một số sản vật, hé cho nom thấy một phần, dù là rất nhỏ, sự 

phong phú vô cùng vô tận của mình: những con thèn, lườn phơn phớt hồng kẻ hai sọc 

vàng óng ánh;[…] con lượng, to bằng bàn tay, thắm đỏ; con thửng, mình tròn, thịt ngọt và 
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mềm, ngoài Bắc quan gọi là cá mối vì nó giống hình con mối […]; con trác, mắt rất to 

viền một vành tròn đỏ màu phẩm giống như mắt tướng tuồng; con cá bò, mắt viền vàng, 

một cái gai dựng chóc ngóc trên lưng; con chuồn đầu phình to mum múp, vốn là cá đi 

nổi[…] 

(Bùi Hiển) 

c. Mưa đến rồi, lẹt đẹt… lẹt đẹt… mưa giáo đầu. Những giọt nước to lăn xuống mái phên 

nứa: mưa thực rồi. Mưa ù xuống khiến cho mọi người không tưởng được là mưa lại kéo 

đến chóng thế. Lúc nãy là mấy giọt lách tách, bây giờ bao nhiêu nước tuôn rào rào. […] 

Mưa rào trên sân gạch. Mưa đồm độp trên phên nứa, đập bùng bùng vào lòng lá chuối. 

Tiếng giọt tranh đổ ồ ồ… 

Nước chảy đỏ ngòm bốn bề sân cuồn cuộn dồn vào các rãnh cống đổ xuống ao chuôm. 

Mưa xối nước được một lúc lâu thì bỗng trong vòm trời tối thẫm vang lên một hòi ục ục ì 

ầm. Tiếng sấm, tiếng sấm của mưa mới đầu mùa… 

Mưa đã ngớt. Trời rạng dần. Mấy con chim chào mào từ hốc cây nào đó bay ra hót râm 

ran. Mưa tạnh, phía đông một mảng trời trong vắt. Mặt trời ló ra, chói lọi trên những vòm 

lá bưởi lấp lánh.  

(Tô Hoài) 

Yêu cầu: 

- Tìm các từ ngữ cùng trường từ vựng 

- Đối chiếu với các trường hợp đã lập được ở bài tập 1 để bổ sung. 

Trả lời: 
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Câu 3: Cho đoạn văn sau: 

a. Sau phút giây hoàn hồn, con chim quay đầu lại, giương đôi mắt đen tròn, trong veo như 

hai hạt cườm nhỏ lặng nhìn Vinh tha thiết. Những âm thanh trầm bổng, ríu ran hòa quyện 

trong nhau vừa quen thân, vừa kì lạ. Con chim gật đầu chào Vinh rồi như một tia chớp, 

tung cánh vụt về phía rừng thẳm. 

(Châu Loan) 

b. Thiên nga thật là một loài chim tự biết khoe vì vẻ đẹp và các động tác múa của mình. 

Nếu như bầy chim công múa rất dẻo, uyển chuyển, nhịp nhàng, xứng đáng là nghệ sĩ của 

rừng xanh, thì thiên nga còn được coi là giọng nữ cao tuyệt diệu, ngoài các động tác múa 

khỏe khoắn của nó. […] 

Chúng ta vừa múa, vừa hát. Cặp chân vàng run rẩy tạo nên những đường nét khỏe khoắn. 

Đôi cánh xòe trên măt cỏ xanh xoay tròn, nom giống như một bông hoa ê-puy đẹp tuyệt 

vời, đến chim anh vũ bay qua cũng phải nghiêng đầu tìm chỗ đậu để thưởng thức. 

(Thiên Lương) 

Yêu cầu: 

- Tìm các từ ngữ thuộc trường từ vựng chỉ người 

- Các từ được dùng như vậy thuộc phép tu từ nào? 

Trả lời: 
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Câu 4: Cách dùng các từ ngữ thuộc một trường từ vựng để miêu tả các sự vật, hiện tượng 

thuộc trường từ vựng khác được gọi là hiện tượng chuyển trường từ vựng của từ ngữ. Hãy 

sưu tầm trong thơ văn các đoạn có hiện tượng chuyển trường từ vựng như vậy. Phân tích 

giá trị diễn đạt của hiện tượng này. 

Trả lời: 
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