
 

1 
 

 

 

 

 

I. Đọc hiểu  

Đọc phần trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

Con lão ra đi để một kỉ niệm buồn – con chó “mua về nuôi định lúc cưới vợ thì giết thịt”. Lão 

gọi là “cậu Vàng”, bắt rận, cho ăn trong bát, chửi yêu, nói chuyện. Cậu thế chỗ đứa con, cùng 

lão chia sẻ niềm đau và hiu quạnh. Thế mà cuối cùng lão phải bán vì không có gạo nuôi cậu. 

Bán cậu, lão đã nghĩ đến cái chết. Lão chết thì cậu tiêu đời. Để cậu đi trước còn được việc. 

Bán xong “Lão cố làm ra vui vẻ. Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng 

nước…Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy 

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

hu khóc…”. Tôi cũng khóc bởi chất người bộc lộ cao độ trong tiếng khóc ấy. Lão khóc vì trót 

lừa một con chó. Còn tôi khóc vì những giọt nước mắt chân thật, tinh khiết rỉ ra từ đá của một 

con người. 

(Vẻ đẹp con người của Hoàng Thị Thương, NXB Giáo dục) 

1. Đoạn trích trên có liên quan đến văn bản nào? Tác giả là ai? “Lão” và “cậu” là hai nhân vật 

nào của văn bản đó? 

2. Tìm và ghi lại ba câu văn miêu tả, trong đó có một câu sử dụng từ tượng thanh. 

3. Câu “Lão khóc vì trót lừa một con chó” gợi ra trong em những suy nghĩ gì về nhân vật Lão 

trong văn bản. 

II. Làm văn 

Hãy viết một bài văn ngắn khoảng 300 từ kể về một con vật nuôi yêu thích của em. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

Phần I 

1. Đoạn trích trên có liên quan đến văn bản nào? Tác giả là ai? “Lão” và “cậu” là hai nhân 

vật nào của văn bản đó? 

Phương pháp: căn cứ nội dung bài đọc hiểu, đọc và tìm ý 

Cách giải: 

Văn bản: Lão Hạc 

Tác giả: Nam Cao 

"Lão" là nhân vật: lão Hạc. 

"Cậu" là con chó được lão Hạc nuôi, gọi âu yếm là “cậu Vàng”. 

2. Tìm và ghi lại ba câu văn miêu tả, trong đó có một câu sử dụng từ tượng thanh. 

Phương pháp: căn cứ nội dung bài đọc hiểu 

Cách giải: 

Câu văn miêu tả: 

- Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước… 

- Cái đầu của lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. 

- Lão hu hu khóc… 

Câu văn dùng từ tượng thanh: Lão hu hu khóc… (Hu hu) 

3. Câu “Lão khóc vì trót lừa một con chó” gợi ra trong em những suy nghĩ gì về nhân vật 

Lão trong văn bản. 
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Phương pháp: căn cứ nội dung bài đọc hiểu, phân tích 

Cách giải: 

Gợi ý: 

Từ những giọt nước mắt của lão Hạc ta có thể thấy lão là một người: 

- Có tình yêu thương tha thiết với động vật, coi động vật như là một người thân của mình. 

- Không chỉ vậy lão còn là người có nhân cách, có lòng tự trọng, vì “trót lừa một con chó” mà 

lão luôn sống trong nỗi ăn năn, dằn vặt. 

Phần II 

Hãy viết một bài văn ngắn khoảng 300 từ kể về một con vật nuôi yêu thích của em. 

Phương pháp: kết hợp linh hoạt các phương thức biểu đạt 

Cách giải: 

Dàn ý tham khảo 

1. Mở bài: Giới thiệu chung về con vật em định kể. 

2. Thân bài 

- Kể đôi nét về sự gặp gỡ của em với con vật nuôi (Được mua, được cho hay được tặng) 

- Kể về ngoại hình của con vật, chú ý miêu tả, biểu cảm vào những điểm nổi bật như: đôi 

mắt, bộ lông, cái tai,… 

+ Đôi mắt tròn, lúc nào cũng ươn ướt,… 

+ Cái tai nhỏ xinh, vẫy vẫy mỗi khi nhìn thấy em. 

+ Bộ lông có màu vàng xen trắng, lúc nào cũng bóng mượt. 

- Kể về kỉ niệm đẹp, ấn tượng giữa em và vật nuôi. 



 

4 
 

3. Kết bài: lời hứa luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ vật nuôi. 

Loigiaihay.com 


