
 

1 
 

 

 

 

 

Câu 1. Hãy viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về nhan đề Tức nước 

vỡ bờ đặt cho đoạn trích trong tác phẩm Tắt đèn (Ngô Tất Tố). (7,0 điểm) 

Câu 2. Tìm từ tượng hình, từ tượng thanh trong những câu sau (trích từ tiểu thuyết 

Tắt đèn của Ngô Tất Tố): (3,0 điểm) 

a) Thằng Dần vục đầu vừa thổi vừa húp soàn soạt. Chị Dậu rón rén bưng một bát 

lớn đến chỗ chồng nằm. 

b) Vừa nói hắn vừa bịch luôn vào ngực chị Dậu mấy bịch rồi lại sấn đến để trói 

anh Dậu. 

c) Cai lệ tát vào mặt chị một cái đánh bốp, rồi hắn cứ nhảy vào cạnh anh Dậu. 

d) Rồi chị túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa. Sức lẻo khẻo của anh chàng nghiện chạy 

không kịp với sức xô đẩy của người đàn bà lực điền, hắn ngã chỏng quèo trên 

mặt đất, miệng vẫn nham nhảm thét trói vợ chồng kẻ thiếu sưu. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

Câu 1. (7,0 điểm) 

Hãy viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về nhan đề Tức nước vỡ bờ 

đặt cho đoạn trích trong tác phẩm Tắt đèn (Ngô Tất Tố). 

Phương pháp: 

Đọc kĩ nhan đề kết hợp với nội dung văn bản, nêu suy nghĩ 

Lời giải chi tiết: 

      Tức nước vỡ bờ là một câu tục ngữ đúc kết kinh nghiệm của nhân dân được 

dùng đặt nhan đề cho đoạn trích. Kinh nghiệm dân gian đã có sự gặp gỡ với việc 

khám phá chân lí đời sống của Ngô Tất Tố. Trong đoạn trích, chân lí đó đã được 

thể hiện sinh động và thuyết phục qua xung đột căng thẳng giữa người bị áp bức 

và kẻ áp bức. Điều này chứng tỏ sức mạnh tiềm tàng của người nông dân Việt 

Nam, chứng minh quy luật xã hội có áp bức thì có đấu tranh. Con đường sống 

của quần chúng bị áp bức chỉ có thể là con đường đấu tranh để tự giải phóng, 

không có con đường nào khác. 

Câu 2. (3,0 điểm) 

Tìm từ tượng hình, từ tượng thanh trong những câu sau (trích từ tiểu thuyết Tắt 

đèn của Ngô Tất Tố) 

Phương pháp: 

Vận dụng kiến thức về từ tượng hình, từ tượng thanh 

Lời giải chi tiết: 
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- Các từ tượng hình là: rón rén, lẻo khoẻo, (ngã) chỏng quèo. 

- Các từ tượng thanh là: soàn soạt, bịch, bốp. 
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