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Câu 1. (4 điểm) 

Em hiểu hành động nói là gì? Nêu các kiểu hành động nói thường gặp. 

Câu 2. (6 điểm) 

Cho đoạn văn sau: 

       “Lão Hạc ơi! Lão hãy yên lòng mà nhắm mắt! Lão đừng lo gì cho cái vườn 

của lão. Tôi sẽ cố giữ gìn cho lão. Đến khi con trai lão về, tôi sẽ trao lại cho hắn 

và bảo hắn: “Đây là cái vườn mà ông cụ thân sinh ra anh đã cố để lại cho anh 

trọn vẹn; cụ thà chết chứ không chịu bán đi một sào...” 

(Lão Hạc - Nam Cao, Sách Ngữ văn 8, tập 1, trang 45) 

Hãy cho biết đoạn văn trên thể hiện hành động gì? Ý nghĩa của hành động đó. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

Câu 1. 

Em hiểu hành động nói là gì? Nêu các kiểu hành động nói thường gặp. 

Phương pháp: 

Vận dụng kiến thức về hành động nói 

Lời giải chi tiết: 

a. Định nghĩa hành động nói: là hành động được thực hiện bằng lời nói nhằm mục 

đích nhất định. 

b. Các kiểu hành động nói thường gặp: 

- Hành động điều khiển. 

- Hành động hỏi. 

- Hành động trình bày. 

- Hành động bộc lộ cảm xúc. 

- Hành động ước kết. 

- Hành động tuyên bố. 

Câu 2. 

Hãy cho biết đoạn văn trên thể hiện hành động gì? Ý nghĩa của hành động đó. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ và xác định 
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Lời giải chi tiết: 

- Đoạn văn trên thể hiện hành động ước kết. 

- Đoạn văn rất cảm động thể hiện lời ước kết, tiếng nói lương tâm của ông giáo, 

nguyện sẽ giữ gìn và trao lại 3 sào vườn cho con trai lão Hạc, vật kí thác thiêng 

liêng của một lão nông nghèo, bất hạnh, giàu tình thương con. 

  

Nguồn: Sưu tầm 

Loigiaihay.com 


