
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 1  

 
 
 
 

_____www.vinastudy.vn_____ 
 

Câu 1: Tìm các từ địa phương mà em biết tương ứng với các từ toàn dân sau: tao, mày, 

nó. 
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Câu 2: Tìm các từ ngữ địa phương trong các câu sau và diễn đạt lại bằng các từ toàn dân 

a. Nó giả vờ nghểnh cổ như phân bua: Ủa! Chớ con giun đâu mất rồi hè? 

b. Gà bà Kiến là gà trống tơ, lông đen, chân chì, có bộ giò cao, cổ ngắn. 

c. Một em bé gái bận bộ quần áo bằng xa-tanh màu đỏ, tóc kết quả đào, chân mang đôi 

hài vải đen bước ra, cúi chào khán giả. 

d. Yêu hoa sầu đâu không để vào đâu cho hết, nhớ hoa sầu đâu ở quê hương ta không biết 

mấy mươi! 
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e. Con lớn tính điềm đạm, mới mười hai tuổi mà nói năng như người lớn, nó ăn uống từ 

tốn, biết nhường phần ngon cho em. Thằng thứ ba, mười tuổi, thằng liếng khỉ nhất nhà, 

thích làm giàng thun bắt chim, nó chan húp lia lịa. Đứa con gái thứ tư, tám tuổi, người 

mảnh khảnh, mắt sáng, môi mỏng, miệng nói tía lia, nó gắp từng miếng cá nhỏ, ăn nhỏ 

nhẻ như mèo. Thằng thứ năm, sáu tuổi, đầu nhiều ghẻ, cạo trọc tròn như bông gáo, thằng 

ít nói mà cộc, nó ăn chậm chạp, nhưng đã gắp cá thì gắp nguyên con… 
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Câu 3: Tìm một số biệt ngữ của học sinh và giải nghĩa cho các biệt ngữ đó 
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Câu 4: Nêu các trường hợp không nên dùng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội 
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