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I. PHẦN I (5 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

Cai lệ không để cho chị được nói hết câu, trợn ngược hai mắt, hắn quát: 

- Mày định nói cho cha mày nghe đấy à? Sưu của nhà nước mà dám mở mồm xin 

khất! 

Chị Dậu vẫn thiết tha: 

- Khốn nạn! Nhà cháu đã không có, dẫu ông chửi mắng cũng đến thế thôi. Xin 

ông trông lại! 

Cai lệ vẫn giọng hầm hè: 

- Nếu không có tiền nộp sưu cho ông bây giờ, thì ông sẽ dỡ cả nhà mày đi, chửi 

mắng thôi à! 

(Tức nước vỡ bờ, Ngữ văn 8, tập 1) 

Câu 1: (1.0 điểm)  

“Mày định nói cho cha mày nghe đấy à?” xét theo mục đích nói, hãy xác định 

kiểu câu và chức năng (1 điểm) 

Câu 2: (1.0 điểm)  
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Phân tích vai xã hội trong đoạn trích 

Câu 3: (1.0 điểm)  

“Cai lệ không để cho chị được nói hết câu, trợn ngược hai mắt, hắn quát”, nêu hai 

trường hợp thay đổi trật tự từ trong câu mà ý nghĩa câu không đổi. 

Câu 4: (3.0 điểm)  

Từ thái độ của tên cai lệ, hãy nêu thái độ của thực dân Pháp đối với người dân 

bản xứ trong tác phấm Thuế máu của Nguyễn Ái Quốc. Em có nhận xét gì về 

cuộc sống người dân dưới ách đô hộ của thực dân. 

II. TẬP LÀM VĂN (4.0 điểm)  

Nhà văn M. Go-rơ-ki đã từng nói: “Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời 

mới” em hãy giải thích và chứng minh ý kiến trên. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

Phần I 

Câu 1 

“Mày định nói cho cha mày nghe đấy à?” xét theo mục đích nói, hãy xác định 

kiểu câu và chức năng 

Phương pháp: căn cứ các kiểu câu đã học 

Cách giải: 

- Kiểu câu nghi vấn 

- Chức năng đe dọa 

Câu 2 

Phân tích vai xã hội trong đoạn trích 

Phương pháp: căn cứ bài Hành động nói 

Cách giải: 

- Vai trên dưới, theo thứ bậc xã hội 

Câu 3 

“Cai lệ không để cho chị được nói hết câu, trợn ngược hai mắt, hắn quát”, nêu 

hai trường hợp thay đổi trật tự từ trong câu mà ý nghĩa câu không đổi. 

Phương pháp: căn cứ bài Trật tự từ trong câu 
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Cách giải: 

Gợi ý: 

- Trợn ngược hai mắt, cai lệ không để cho chị nói hết câu, hắn quát 

- Không để cho chị được nói hết câu, cai lệ trợn ngược hai mắt, hắn quát 

Câu 4 

Từ thái độ của tên cai lệ, hãy nêu thái độ của thực dân Pháp đối với người dân 

bản xứ trong tác phấm Thuế máu của Nguyễn Ái Quốc. Em có nhận xét gì về 

cuộc sống người dân dưới ách đô hộ của thực dân. 

Phương pháp: phân tích 

Cách giải: 

Gợi ý: 

- Thái độ của thực dân Pháp đối với người bản xứ: 

+ Trước 1941: những tên da đen bẩn thỉu, những tên An-nam-mít bẩn thỉu => 

khinh bỉ 

+ Từ 1914: những đứa con yêu, người bạn hiền, chiến sĩ bảo vệ công lí và tự do 

=> che dấu dã tâm và lợi dụng 

- Người dân có cuộc sống khổ cực, bị chèn ép, bóc lột và bị chà đạp. 

Phần II 

Nhà văn M. Go-rơ-ki đã từng nói: “Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời 

mới” em hãy giải thích và chứng minh ý kiến trên. 
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Phương pháp: phân tích, tổng hợp 

Cách giải: 

* Yêu cầu chung: 

- Xác định đúng kiểu bài văn nghị luận, bố cục rõ ràng, cân đối. 

- Xác định đúng đề tài nghị luận 

- Trình bày sạch sẽ, mạch lạc, không mắc lỗi dung từ, đặt câu, ngữ pháp 

* Yêu cầu cụ thể: 

1. Mở bài 

- Giới thiệu M. Goóc-ki và quá trình tự rèn luyện để trở thành một nhà văn nổi 

tiếng, phần lớn nhờ đọc sách. 

- Dẫn đề (ghi lại câu nói của M. Goóc-ki). 

- Chuyển mạch: giải thích câu nói, nêu cách chọn sách và phương pháp đọc 

sách. 

2. Thân bài 

a. Giải thích 

* Sách chứa đựng tri thức loài người, được chọn lọc, tích lũy từ ngàn xưa, là 

công cụ truyền lưu văn hóa nhân loại. 

* Sách mở rộng những chân trời mới 

- Mở rộng hiểu biết về thế giới tự nhiên và vũ trụ. 
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- Mở rộng hiểu biết về loài người, các dân tộc xa lạ: đời sống vật chất, tinh thần, 

tình cảm, văn hóa của họ. 

- Rèn luyện nhân cách, nuôi dưỡng khát vọng, ước mơ của ta. 

b. Bàn luận 

* Chọn sách tốt giúp ta 

- Nhận thức đúng sự vật, sự việc, con người. 

- Hành dộng đúng và tiến bộ. 

- Nâng cao phẩm chất đạo đức, làm phong phú đời sống tinh thần. 

* Loại bỏ sách xấu, vì sách xấu 

- Bóp méo sự thật, xuyên tạc lịch sử. 

- Khích động những thị dục thấp hèn. 

- Thúc đẩy những hành vi sai trái, hành động vô đạo đức. 

• Dẫn chứng. 

* Cách đọc sách 

- Chọn thời gian và nơi đọc thích hợp. 

- Chọn lọc, tiếp thu những tri thức tốt, bổ sung kiến thức bản thân. 

• Dẫn chứng. 

3. Kết bài 

- Tóm lược những chân trời mới mà sách có thể mở rộng cho ta. 
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- Sách gắn liền với nền văn minh của nhân loại. 

Loigiaihay.com 

 


