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Đoạn trích "Trong lòng mẹ" (Trích Những ngày thơ ấu - Nguyên Hồng) đã 

miêu tả một cách sinh động: 

“Những rung cảm mãnh liệt của tâm hồn trẻ thơ đối với người mẹ, một tình cảm 

yêu thương mẹ thật là thắm thiết”. 

Dựa vào đoạn trích đã học, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 10 - 15 dòng) làm 

sáng tỏ ý kiến trên. 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

Dựa vào đoạn trích đã học, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 10 - 15 dòng) 

làm sáng tỏ ý kiến trên. 

Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung đoạn trích Trong lòng mẹ, phân tích và làm sáng tỏ ý kiến 

Lời giải chi tiết: 

1. Yêu cầu về hình thức 

- Thuộc dẫn chứng, nêu và phân tích dẫn chứng để làm sáng rõ nội dung. 

- Viết một đoạn văn khoảng 10 - 15 dòng đáp ứng yêu cầu trên. 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 – ĐỀ SỐ 3 

MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 8 

Thời gian làm bài: 15 phút 
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2. Yêu cầu về nội dung 

-  Phản ứng của bé Hồng đối với người cô xấu tính: “Hồng im lặng, cúi đầu không 

đáp...”, “Lòng tôi càng thắt lại, khoé mắt tôi cay cay... “Tôi cười dài trong tiếng 

khóc” ... 

- Tình thương mẹ biểu hiện rõ nét khi gặp mẹ: Lòng khao khát được gặp mẹ, sung 

sướng đắm mình trong tình yêu thương của mẹ, mải mê ngắm nhìn gương mặt 

mẹ, sự xúc động của bé Hồng khi gặp mẹ... 

“Tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi, tôi thấy 

những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơn man khắp da thịt. Hơi 

quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả ra lúc đó 

thơm tho lạ thường”. 

Tình thương mẹ của bé Hồng thật sâu đậm, nồng thắm. 

Loigiaihay.com 

 


