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Câu 1: Ghi lại trình tự kê chuyện trong “Tức nước vỡ bờ”. Có thể thay đổi trình tự đó hay 

không, vì sao? 
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Câu 2: Với đề bài: Hãy kể về một lỗi lầm mà em ân hận mãi, có bạn sắp xếp ý như sau: 

- Giờ sinh hoạt lớp, lớp trưởng báo cáo tình hình thực hiện nội quy trong giờ học. 

Lớp ngạc nhiên vì Tùng, lớp phó, bị nêu tên ăn quà vặt trong lớp. Tùng sẽ bị làm 

kiểm điểm, tôi rất sợ việc này. 

- Đến tình hình chuẩn bị đồ dùng học tập và làm bài tập: Nhiều bạn bị nêu tên vì quên 

vở GDCD, tôi cũng quên nhưng không bị nêu tên. Tôi cảm thấy rất may. 

- Đến lúc bổ sung ý kiến về tình hình này, bạn Sơn tự nhận không làm đủ bài tập 

Toán, tôi lại rất băn khoăn. 
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- Nhìn Tùng đang viết bản kiểm điểm, tôi đấu tranh tư tưởng càng dữ 

- Nhưng cuối cùng, không ai nói gì nên tôi cũng không tự nhận. 

- Sau này tôi ân hận mãi. 

a. Theo em, booscujc trên là sự kết hợp những trình tự nào? 

b. Sự sắp xếp đó có phù hợp với chủ đề (nêu ở đề bài) không? Vì sao? 
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Câu 3: Xây dựng bố cục cho bài văn nghị luận giải thích câu tục ngữ: Chớ thấy sóng cả 

mà ngã tay chèo 

Trả lời: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 



MÔN 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 -Trang 3 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 4: Hãy xây dựng một dàn ý để kể về một tấm gương vượt khó mà em biết. 
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