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Câu 1: Xác định đoạn văn trong các ví dụ sau và nêu tác dụng của cách dựng đoạn như 

vậy: 

a.  Đêm. 

Bóng tối tràn đầy trên bến Cát Bà. 

Trong im lặng, bỗng cất lên những hồi còi xin đường. Tám chiếc tàu lừng lững nối 

đuôi nhau luồn lỏi qua dãy tàu bạn, từ từ tách bến. 

(Nguyễn Trinh, Đi tìm bãi cá) 

b.  Một con chim con liệng đến đứng bên bờ cửa sổ, hót mấy tiếng rụt rè rồi vỗ cánh 

bay cao. 

Tôi đưa mắt thèm thuồng nhìn theo cánh chim. Một kỉ niệm cũ đi bẫy chim giữa 

cánh đồng lúa hay bên bờ sông Viêm sống lại đầy rẫy trong trí tôi. Nhưng tiếng phấn của 

thầy tôi gạch mạnh trên bảng đen đã đưa tôi về cảnh thật. 

Tôi vòng tay lên bàn chăm chỉ nhìn thầy viết và lẩm bẩm đánh vần đọc: 

Bài tập viết: Tôi đi học. 

(Thanh Tịnh, Tôi đi học) 
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Câu 2: Tìm chủ đề và nhận xét cách trình bày nội dụng sau: 

Tôi cảm thấy sau lưng tôi có một bàn tay dịu dàng đẩy tôi tới trước. Nhưng người 

tôi lúc ấy tự nhiên thấy nặng nề một cách lạ. Không giữ được chéo áo hay cánh tay người 

thân, vài ba cậu đã từ từ bước lên đứng dưới hiên lớp. Các cậu lưng lẻo nhìn ra sân, nơi 

mà những người thân đang nhìn các cậu với cặp mắt lưu luyến. Một câu đứng đầu ôm mặt 

khóc. Tôi bất giác quay lưng lại rồi dúi đầu vào lòng mẹ tôi nức nở khóc theo. Tôi nghe 

sau lưng tôi, trong đám học trò mới, vài tiếng thút thít đang ngập ngừng trong cổ. Một bàn 

tay quen nhẹ vuốt mái tóc tôi. 

(Thanh Tịnh, Tôi đi học) 
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Câu 3: Đọc đoạn (2) trong văn bản Ngô Tất Tố và tác phẩm Tắt đèn (SGK, tr.34) phân 

tích cách trình bày nội dung đoạn văn. Từ đó rút ra bài học gì khi dựng đoạn văn? 
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Câu 4: Cho đề bài: Những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học. 

a. Xác định chủ đề định thể hiện; xây dựng bố cục triển khai chủ đề đó. 

b. Chọn một ý trong bố cục xây dựng thành đoạn văn. Sau đó phân tích cách trình bày 

đoạn trong đoạn văn bản mà em vừa viết. 

Trả lời: 
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