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Câu 1: Tìm các từ tương hình và tượng thanh trong các đoạn văn sau: 

a. Anh Dậu uốn vai ngáp dài một tiếng. Uể oải, chống tay xuống phản, anh vừa rên, vừa 

ngỏng đầu lên. Run rẩy cất bát cháo, anh mới kề vào đến miệng, cai lệ và người nhà lí 

trưởng đã sầm sập tiến vào với những roi song, tay thước và dây thừng. 

b. Người nhà lí trưởng hình như không dám hành hạ một người mới ốm nặng sợ hoặc xảy 

ra sự gì, hắn cứ lóng ngóng ngơ ngác, muốn nói mà không dám nói. Đùng đùng cai lệ giật 

phắt cái dây thừng trong tay anh này và chạy sầm sập đến chỗ anh Dậu. 

c. Tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi, tôi thấy những 

cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơn man khắp da thịt. Hơi quần áo mẹ tôi và 

những hơi thở ở khuôn mặt xinh xắn nhai trầu phả ra lúc đó thơm tho lạ thường. 

Câu 2: Cho các câu sau: 

- Chị Dậu run run… 

- Chị Dậu vẫn thiết tha… 

- Chị Dậu nghiến hai hàm răng: 

Tìm các từ ngữ miêu tả cách nói năng của chị Dậu, từ đó chỉ ra sự thay đổi trạng thái tâm 

lí của chị. 

Câu 3: Tìm các từ tượng thanh gợi tả âm thanh của: 

- Tiếng nước chảy 

- Tiếng gió thổi 

- Tiếng cười nói 

Câu 4: Đọc một bài đọc trong sách giáo khoa Toán, Vật lí, Sinh học và cho biết trong các 

bài học đó có nhiều từ tượng hình và từ tượng thanh không? Tại sao? 

Câu 5: Chọn một đề tài và viết một đoạn văn ngắn có sử dụng các từ tượng hình và tượng 

thanh 
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a. Uể oải, run rẩy, sầm sập 

b. Lóng ngóng, ngơ ngác, đùng đùng, giật phắt, sầm sập 

c. Áp, xinh xắn, mơn man 

Câu 2:  

- Các từ miêu tả cách nói năng của chị Dậu: run run, tha thiết, nghiến hai hàm răng 

- Sự chuyển biến tâm lí: sợ hãi, khẩn khiết cầu xin rồi tức giận hành động. 

Câu 3:  

- Tiếng nước chảy: róc rách, ào ào… 

- Tiếng gió thổi: vi vu, vù vù… 

- Tiếng cười nói: râm ran, ồn ào… 

Câu 4: 

- Ít sử dụng các từ tượng hình, tượng thanh 

- Vì: đây là các văn bản khoa học, cần tính khách quan, yếu tố trung hòa thay vì các yếu tố 

biểu cảm, gợi hình, gợi cảm. 

Câu 5:  

- Tự chọn đề tài, có thể chọn đoạn viết miêu tả hoặc tự sự  

- Bài làm phải đảm hình thức đoạn văn, hướng tới chủ đề thống nhất và có sử dụng các từ 

tượng hình, tượng thanh. 

Tham khảo đoạn văn sau: 

Nửa đêm, bé chợt thức giấc vì tiếng động ầm ầm. Mưa xối xả, cây cối trong vườn ngả 

nghiêng, nghiêng ngả trong ánh chớp nhoáng nhoáng sáng lòa và tiếng sấm ì ầm lúc gần 

lúc xa 

Mưa mỗi lúc một to. Gió thổi tung những tấm rèm và lay giật các cánh cửa sổ làm chúng 

mở ra đóng vào rầm rầm. 

(Trần Hoài Dương) 
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