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Câu 1. Phân biệt ý nghĩa của các từ tượng thanh tả tiếng cười: ha hả, hì hì, hô hố, 

hơ hớ. (3,0 điểm) 

Câu 2. Chép lại bài thơ Qua Đèo Ngang (Bà Huyện Thanh Quan) và chỉ rõ tác 

dụng của các từ tượng hình, từ tượng thanh trong bài thơ đó. (7,0 điểm) 
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Câu 1. (3,0 điểm) 

Phân biệt ý nghĩa của các từ tượng thanh tả tiếng cười: ha hả, hì hì, hô hố, hơ 

hớ. 

Phương pháp: 

Vận dụng kiến thức về từ tượng thanh 

Lời giải chi tiết: 

Các từ này cùng miêu tả tiếng cười nhưng mỗi từ lại biểu hiện một kiểu cười với 

dáng vẻ, âm sắc và tâm trạng khác nhau. (1,0 điểm) 

- Ha hả: Tiếng cười to, tỏ ra rất khoái chí. (0,5 điểm) 

- Hì hì: Tiếng cười như phát cả ra đằng mũi, thường biểu lộ sự thích thú, có vẻ 

hiền lành. (0,5 điểm) 
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MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 8 
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- Hô hố: Tiếng cười to và thô lỗ, gây cảm giác khó chịu cho người khác. (0,5 

điểm) 

- Hơ hớ: Tiếng cười thoải mái, vui vẻ không cần che đậy, giữ gìn. (0,5 điểm) 

Câu 2. (7,0 điểm) 

Chép lại bài thơ Qua Đèo Ngang (Bà Huyện Thanh Quan) và chỉ rõ tác dụng 

của các từ tượng hình, từ tượng thanh trong bài thơ đó. 

Phương pháp: 

Chép thuộc bài thơ và vận dụng kiến thức về từ tượng hình, từ tượng thanh 

Lời giải chi tiết: 

- Chép lại bài thơ. 

- Chỉ ra được các từ tượng hình (lom khom, lác đác) và các từ tượng thanh (quốc 

quốc, gia gia). (2,0 điểm) 

- Phân tích giá trị nghệ thuật: (3,0 điểm, mỗi ý 1,5 điểm) 

+ Các từ tượng hình: Gợi bóng dáng cuộc sống con người, nhỏ bé, thưa thớt, làm 

nổi bật cảnh thiên nhiên hoang sơ, vắng lặng, núi đèo bát ngát. 

+ Các từ tượng thanh: không chỉ đơn thuần là tiếng của thiên nhiên mà là tiếng 

lòng thiết tha, da diết của tác giả nhớ nhà, nhớ nước. 
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