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Câu 1: Đọc hai đoạn văn cùng tả cảnh chống lũ lụt sau: 

a. Dân phu kể hàng trăm nghìn con người, từ chiều đến giờ, hết sức giữ gìn, kẻ thì 

thuổng, người thì cuốc, kẻ đội đất, kẻ vác tre, nào đắp, nào cờ, bì bõm dưới bùn lầy ngập 

quá khửu chân, người nào người nấy ướt lướt thướt như chuột lột. Tình cảnh trông thật là 

thảm. 

Tuy trống đánh liên thanh, ốc thổi vô hồi, tiếng người xao xác gọi nhau sang hộ, 

nhưng xem chừng ai ai cũng mệt lử cả rồi. Ấy vậy mà trên trời vẫn mưa tầm tã trút xuống, 

dưới sông nước thời cứ cuồn cuộn bốc lên. Thân ôi! Sức người khó lòng địch nổi với sức 

trời! Thế đê không sao cự lại được với thế nước! Lo thay! Nguy thay! Khúc đê này hỏng 

mất. 

(Phạm Duy Tốn, Sống chết mặc bay) 

b. Một tiếng reo to nổi lên, rồi ầm ầm, hơn hai chục thanh niên cả nam lẫn nữ, mỗi 

người vác một vác củi vẹt, nhảy xô xuống dòng nước đang cuộn dữ. Họ khoác vai nhau 

thành một sợi dây dài, lấy thân mình ngăn dòng nước mặn. Sau lưng họ mấy đội dân quân 

hối hả, chuyển thoăn thoắt những sọt đất sét, chèn lấy chỗ hổng vừa bị nứt… Nước quận 

vào mặt, vào ngực, tràn qua đầu hàng rào sống. Họ ngụp xuống, trồi lên, ngụp xuống. 

Trước làn sóng hung hăng, dây người thật mỏng manh như những chiếc lá. Nhưng những 

người ấy nhất định không chịu rút[…] Trên bờ, tiếng trống càng thúc dữ dội. Hàng ngàn 

dân công xô đến, quăng hết quang gánh, lấy vai vác, đầu đội, tay bê đưa đất ra ùn ùn. 

Người vác được hai chục vác lên ba chục cân, người vác bốn chục cân mang tới sáu chục. 

Vì ở quãng đê bị vỡ kia có những người đang lấy máu đổi đất cho họ… Đám người không 

sợ chết đã cứu được quãng đê sống lại 

(Bão biển, Chu Văn) 

- Cảnh hộ đê của hai đoạn văn có gì giống và khác nhau? 

- Qua miêu tả, mỗi tác giả muốn dẫn dắt người đọc đến một tình cảm nào, một thái độ 

nào? Từ đó, hãy rút ra tác dụng của miêu tả trong văn tự sự. 

Trả lời: 
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Câu 1:  

- Phạm Duy Tốn tả cảnh hộ đê ở thời kì trước cách mạng, bọn cai trị bỏ mặc tính mạng 

người dân. Do đó, ông muốn cho người đọc thấy, dưới chế độ cũ, tình cảnh người dân thật 

bi thương. 

- Còn Chu Văn tả cảnh hộ đê của hai xã cùng biển thời kì miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã 

hội. Lũ lụt vẫn là thiên tai khủng khiếp khó tránh khỏi, nhưng cán bộ xã không rời nhiệm 

vụ, tổ chức dân và cùng dân lăn xả vào hiểm nguy nên bảo vệ được đê. 

Các yếu tố miêu tả đã làm rõ hơn chủ đề tác phẩm 

Câu 2: Trong văn bản tự sự, em thường thấy người viết biểu lộ tình cảm khi nào? Cho vài 

ví dụ và phân tích tác dụng của yếu tố biểu cảm. 

Trả lời: 

Câu 2: Ví dụ: 

a. Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ thì ta 

chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi... toàn những cớ đẻ cho ta tàn nhẫn; 

không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương. 

Cảm xúc đan xem vào chi tiết tự sự nhắm tô đậm ý nghĩa nào? 

b. Cảm ơn Trinh quá, món quà ngày sinh nhật Trinh mang đến cho mình mới quý 

giá làm sao! Nó không phải là món quà mua vội trên vỉa hè, trong cửa hiệu, chỉ cốt bỏ tiền 

ra là mua được, mà nó là cả tấm lòng trân trọng của Trinh; Trinh đã ấp ủ, nâng niu, hằng 

nghĩ đến suốt bai ngày nay. 

(Cảm nghĩ đan xen xem kết bài nhằm làm sâu sắc chủ đề gì?) 

Câu 3: Một bạn kể kỉ niệm đáng nhớ về con vật nuôi mà mình yêu thích, có hai đoạn như 

sau: 

Hồi trước, sống ở nhà bà ngoại, gia đình tôi nuôi hai con cún tên là Giông và Rếch. 

Hai chú cún rất xinh, Giôn màu đen còn Rếch màu trắng. Ở với bà ngoại được mấy 

năm thì bố mẹ tôi mua được nhà và dọn về nhà mới. Khi về nhà mới, tôi không thể đem cả 

hai con cún đi được, phải để Giôn lại nhờ bà ngoại nuôi. Tôi rất buồn vì không thể đem 

Giôn đi cùng. 

- Nhân xét cách viết của bạn 
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- Hãy bổ sung những yếu tố miêu tả và biểu cảm để hai đoạn trên cụ thể sinh động hơn. 

Trả lời. 

- Nên bổ sung mở bài yếu tố miêu tả một tình huống hiện tại gợi nhắc đến Giôn đã ở xa. 

Hoặc bắt đầu bằng một vài câu thơ, câu cảm thán... 

- Đoạn sau có thể bổ sung yếu tố miêu tả hình dáng, hoạt động, đặc điểm của hai con chó. 

Cũng có thể mô tả kĩ nỗi nhớ em chó... 

Câu 4:  

a. Khi kể về việc giúp một ông già mù đi ăn xin (dắt ông qua đường, biếu ông chiếc bánh), 

một bạn học sinh viết: 

Đó là một buổi sáng mà tôi nhớ mãi. Tôi mong rằng ác bạn cũng như tôi luôn giúp đỡ 

người tàn tật. 

Cách kết bài của bạn có gì nên tránh? Hãy giúp bạn viết lại để Kết bài khắc sâu được chủ 

đề mà vẫn hợp lí hơn. 

b. Đọc đoạn kết của văn bản Tôi đi học: 

- Em học được gì trong cách kết thúc câu chuyên của tác giả? 

- Chỉ ra yếu tố miêu tả trong đoạn kết đó. Nêu tác dụng của nó. 

c. Kết hợp tự sự, miêu tả và biểu cảm, viết Kết bài cho bài văn: Kể lại một kỉ niệm đáng 

nhớ về con vật nuôi mà em yêu thích. 

Trả lời  

Một cách kết thúc hay, cảm xúc của người viết, ý nghĩa câu chuyện được lồng trong tự sự 

và miêu tả nên dẫn người đọc đến với chủ đề một cách ý vị. 
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