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Câu 1. Phát hiện lỗi diễn đạt và chữa những lỗi đó trong các câu sau: (4,0 điểm) 

a. Em rất thích ăn bún, phở và học nhiều môn khác. 

b. Trên sân ga chỉ còn lại hai người. Một người thì cao gầy, còn một người thì 

mặc áo ca rô. 

c. Tác phẩm không chỉ hấp dẫn em bởi nghệ thuật đặc sắc mà còn vì những hình 

tượng đẹp đẽ. 

d. Hút thuốc lá vừa có hại cho sức khoẻ, vừa làm giảm tuổi thọ của con người. 

Câu 2. Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 7-10 câu) với chủ đề giới thiệu 

về một danh lam thắng cảnh ở quê hương em (hoặc là nơi em có dịp đến tham 

quan). (6,0 điểm) 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

Câu 1. 

Phát hiện lỗi diễn đạt và chữa những lỗi đó trong các câu 

Phương pháp: 

Đọc và phát hiện lỗi diễn đạt 

Lời giải chi tiết: 

a. Lỗi: ăn bún, phở (A) và học nhiều môn (B) không cùng loại. 

Sửa: Em rất thích ăn bún, phở và nhiều món khác. 

b. Lỗi: cao gầy (A) và mặc áo ca rô (B) không thể dùng để phân biệt người này 

với người kia, một người có thể có cả hai đặc điểm đó. (A) và (B) không cùng 

một trường từ vựng và không đối lập nhau trong một phạm trù. 

Sửa: Trên sân ga chỉ còn lại hai người. Một người thì cao gầy, còn một người thì 

béo và lùn. 

c. Lỗi: nghệ thuật (A) và hình tượng (B) không bình đẳng. (A) và (B) không thể 

bao hàm nhau. 

Sửa: Tác phẩm không chỉ hấp dẫn em bởi nghệ thuật đặc sắc mà còn vì nghệ thuật 

biểu hiện giàu tính dân tộc. 

d. Lỗi: có hại cho sức khoẻ (A) và giảm tuổi thọ của con người (B) không bình 

đẳng. (A) và (B) không bao hàm nhau. 

Sửa: Hút thuốc lá vừa có hại cho sức khoẻ, vừa khiến con người mắc nhiều bệnh. 
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Câu 2. 

Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 7-10 câu) với chủ đề giới thiệu về 

một danh lam thắng cảnh ở quê hương em (hoặc là nơi em có dịp đến tham 

quan). 

Phương pháp: 

Giới thiệu về một danh lam thắng cảnh của quê hương em, chú ý hình thức đoạn 

văn khoảng 7-10 câu 

Lời giải chi tiết: 

Hà Nội có Hồ Gươm 

Nước xanh như pha mực 

      Em thường nhớ đến câu thơ quen thuộc đó mỗi khi đến Hồ Gươm chơi. Hồ 

Gươm nằm ở trung tâm Thủ đô Hà Nội. Mặt hồ trong xanh như tấm thảm khổng 

lồ. Nổi lên giữa hồ, trên thảm cỏ xanh rờn là Tháp Rùa cổ kính, uy nghiêm. Xa 

xa, chiếc cầu Thê Húc màu son cong như con tôm dẫn khách du lịch vào thăm 

đền Ngọc Sơn. Mái đền cổ kính rêu phong nằm cạnh gốc đa già. Trong đền có 

một cụ rùa rất to được trưng bày trong một tủ kính lớn. Nhìn cụ rùa này em lại 

nhớ đến sự tích Hồ Gươm. Vua Lê Lợi trả lại kiếm cho thần Kim Quy trên hồ Tả 

Vọng tức hồ Hoàn Kiếm. Khi hè về, tiếng ve râm ran hòa lẫn với tiếng chim tạo 

nên bản hòa tấu kéo dài mãi không thôi. Ven đường, những hàng liễu nghiêng 

mình soi bóng xuống hồ như mái tóc dài của các cô thiếu nữ xõa xuống làm 

duyên. Vào những ngày lễ hội, mặt hồ lung linh rực rỡ bởi muôn ngàn ánh đèn 

màu, những bông hoa sữa tỏa mùi hương dìu dịu đậu nhẹ nhàng xuống vai áo 

người qua đường. Mai đây dù có đi đâu xa em cũng không quên Hồ Gươm - một 

thắng cảnh đẹp - đã gắn bó với em suốt thời thơ ấu. 
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