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Câu 1   Phát hiện ra yếu tố miêu tả và biểu cảm trong đoạn văn sau: 

Hôm sau, lão Hạc sang nhà tôi. Vừa thấy tôi, lão báo ngay: 

- Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ! 

- Cụ bán rồi? 

- Bán rồi! Họ vừa bắt xong. 

Lão cố làm ra vui vẻ. Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước, tôi 

muốn ôm choàng lấy lão mà òa lên khóc. Bây giờ thì tôi không xót xa năm quyển sách của 

tôi quá như trước nữa. Tôi chỉ ái ngại cho lão Hạc. Tôi hỏi cho có chuyện: 

- Thế nó cho bắt à? 

Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những nếp nhăn xô lại với nhau ép cho nươc smawts chảy 

ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng món mém của lão mếu như con nít. Lão hu 

hu khóc… 

(Nam Cao, Lão Hạc) 
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Câu 2:  Cho các sự việc sau: 

a. Một việc làm đáng phê phán trong giao thông công cộng 

b. Cuộc chia tay với một con vật nuôi mà em yêu quý. 

Hãy chọn một trong hai sự việc trên để xây dựng thành đoạn văn tự sự cso xen các yếu tố 

miêu tả và biểu cảm. 
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Câu 3:   Dựa vào các đoạn thơ sau, viết một đoạn văn có yếu tố miêu tả và biểu cảm 

Tiếng gà trưa 

Tay bà khum soi trứng 

Dành từng quả chắt chiu 

Cho con gà mái ấp 
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Cứ hàng năm hàng năm 

Khi gió mùa đông tới 

Bà lo đàn gà toi 

Mong trời đừng sương muối 

Để cuối năm bán gà 

Cháu được quần áo mới. 

Trả lời:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.vinastudy.vn/


         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 5  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

VINASTUDY.VN 

http://www.vinastudy.vn/

