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PHẦN 1: ÔN TẬP VĂN BẢN 

I. Những lưu ý cụ thể khi ôn tập 

- Đọc thật kỹ văn bản  

- Nêu được tên tác giả, thể loại của văn bản 

- Tóm tắt văn bản 

- Chỉ ra được nhân vật chính trong văn bản, phân tích nhân vật chính trong văn 

bản. 

- Nêu được phương thức biểu đạt và ngôi kể.  

II. Định hướng cụ thể 

A/ Văn bản 1: Trong lòng mẹ 

1. Tìm hiểu chung 

+ Tác giả: Nguyên Hồng  

+ Tác phẩm: trích Những ngày thơ ấu (là tập hồi kí kể về tuổi thơ cay đắng của 

tác giả). Tác phẩm gồm 9 chương trong đó đoạn trích Trong lòng mẹ là chương 

IV của tác phẩm, 1938 

+ Thể loại: hồi kí 

+ Phương thức biểu đạt: Tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm 

+ Ngôi kể:  Người trần thuật đứng ở ngôi thứ nhất, ở đây người trần thuật đã xưng 

danh “tôi” để trần thuật. => Khiến câu chuyện cụ thể, chân thực, tạo màu sắc gần 

gũi và xúc động. 

2. Nội dung  

+ Kể lại một cách chân thực và cảm động những cay đắng, tủi cực cùng tình yêu 

thương cháy bỏng của nhà văn thời thơ ấu đối với người mẹ bất hạnh. 

3. Nghệ thuật  

+ Nguyên Hồng xây dựng tác phẩm của mình chủ yếu dựa trên mạch vận động 

tâm lí nhân vật.  

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN 8 
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+ Giọng hoài niệm xót xa, cay đắng 

4. Ý nghĩa văn bản  

+ Ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng. Tình mẫu tử là tình cảm không bao giờ vơi 

trong tâm hồn của con người. 

+ Lột tả xã hội trước Cách mạng T8, con người lâm vào tình cảnh éo le đáng 

thương của những con người trong một xã hội xã hội ghẻ lạnh tình người. 

5. Nhân vật chú bé Hồng  

+ Hoàn cảnh bé Hồng: đáng thương, sống trong sự ghẻ lạnh của người thân. 

+ Đứa bé hiểu chuyện, thương em 

+ Hồng hiểu và cảm thông cho hoàn cảnh của mẹ khi mẹ có con riêng. Hai tiếng 

“em bé” khi bà cô hỏi Hồng có vào Thanh Hóa chơi với mẹ và “thăm em bé” 

khiến Hồng thấy thương mẹ hơn. 

+ Hồng luôn khao khát, ao ước có một mái ấm gia đình, được sống trong tình yêu 

thương đủ đầy với mái ấm đầy đủ cha mẹ. 

+ Mặc cho bà có tìm đủ mọi cách để nói xấu mẹ, nào là “có em bé” nà là “ăn mặc 

rách rưới” nhưng Hồng không hề khinh ghét mẹ. 

- Chú bé đã nhận ra những ý nghĩa cay nghiệt trong giọng nói và trên nét mặt khi 

cười rất kịch của cô => Hồng càng yêu thương kính mến mẹ hơn. 

- Chú bé chỉ biết “cười dài trong tiếng khóc” => Đó là sự đau đớn tủi cực không 

thể kìm nén nổi trước những lời giả dối thâm độc của người cô, xúc phạm đến 

tình mẫu tử thiêng liêng. 

- Càng thương mẹ, chú bé càng căm ghét tột cùng những cổ tục đã đày đọa mẹ. 

- Hồng ước ao “giá ... thôi” hình ảnh so sánh cho ta thấy được tình yêu thương 

mẹ sâu sắc mãnh liệt của bé Hồng. 

- Khi gặp lại mẹ chú bé Hồng đã cảm thấy hạnh phúc, sung sướng. 
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B/ Văn bản 2: Tức nước vỡ bờ 

1. Tìm hiểu chung 

+ Tác giả: Ngô Tất Tố - nhà báo – nhà văn hiện thực xuất sắc chuyên viết về nông 

thôn  

+ Tác phẩm: đoạn trích Tức nước vỡ bờ trích trong tác phẩm Tắt đèn. Đoạn trích 

Tức nước vỡ bờ là chương thứ XVIII của tác phẩm, 1939 

+ Thể loại: Tiểu thuyết 

+ Phương thức biểu đạt: Tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm 

+ Ngôi kể: ngôi thứ 3 

2. Nội dung 

- Phê phán chế độ phong kiến tàn ác đề ra những thứ thuế vô lý đẩy người nông 

dân vào hoàn cảnh éo le 

- Ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn của chị Dâu, yêu thương chồng, sức sống tiềm tàng của 

người phụ nữ. 

3. Nghệ thuật 

+ Tình huống truyện đặc sắc, có kịch tính cao. 

+ Cách kể chuyện, miêu tả nhân vật chân thực, sinh động.  

+ Nghệ thuật tương phản làm nổi bật tính cách nhân vật. 

+ Ngòi bút hiện thực sinh động, ngôn ngữ đối thoại đặc sắc. 

4. Ý nghĩa 

+ Ngô Tất Tố đã phản ánh hiện thực về sức phản kháng mãnh liệt chống lại áp 

bức của những người nông dân, đặc biệt là những người phụ nữ phong kiến xưa. 

5. Nhân vật chị Dậu 

* Hoàn cảnh: 

- Gia cảnh nghèo, thuộc hạng cùng đinh trong làng 

- Bắt đóng sưu cho cả người em chồng của chị vừa mất 

- Phải bán cả con mình đi mà vẫn không đủ trả nợ 
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- Chồng bị hành hạ, đánh đập mới vừa được thả về 

* Vẻ đẹp nhân vật: 

- Đảm đang, chu đáo, hết mực yêu thương, chăm sóc và lo lắng cho chồng mình. 

+ Chị nhanh chóng nấu cháo cho chồng ăn lót dạ 

+ Chị lo lắng nhìn chồng ăn, vừa cố trấn an vừa ân cần hỏi xem chồng ăn có ngon 

miệng không 

+ Dùng lời lẽ thật dịu dàng để động viên chồng 

+ Múc cháo cho con 

- Khéo léo, thấu tình đạt lí 

+ Xin cai lệ thư thư cho mấy bữa để chuẩn bị tiền đóng sưu cho chồng 

+ Cố gắng dùng lời lẽ khẩn thiết, van xin để mong chúng thương tình mà tha cho 

chồng chị. 

+ Những lời văn xin chân thành bị cự tuyệt, chị đưa ra những lí lẽ thấu đáo, hợp 

tình: "Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ". 

- Sức phản kháng mạnh mẽ: 

+ Khi chúng vẫn ngang nhiên hành hạ, chị nghiến chặt hai hàm răng của mình mà 

nói: "Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem" → Hành động: đẩy tên cai lệ 

ngã 

=> Sức sống mạnh mẽ bấy lâu tiềm tàng đang trỗi dậy trong chị. Nhún nhường bị 

đàn áp, chị phản kháng quyết liệt, vượt lên những thứ phép tắc quy cũ tầm thường 

để bảo vệ người thân. 
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C/ Văn bản 3: Lão Hạc 

1. Tìm hiểu chung 

+ Tác giả: Nam Cao – nhà văn hiện thực xuất sắc. 

+ Tác phẩm: Lão Hạc viết về người nông dân của Nam Cao, đăng báo năm 1943 

+ Thể loại: Truyện ngắn 

+ Phương thức biểu đạt: Tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm 

+ Ngôi kể: ngôi thứ nhất (ông giáo xưng tôi) 

2. Nội dung 

+ Số phận bi thảm của người nông dân cùng khổ trong xã hội cũ 

+ Đề cao nhân phẩm của những người nông dân 

3. Nghệ thuật  

+ Nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật sâu sắc 

+ Xây dựng được nhân vật có tính cách 

+ Truyện kể tự nhiên, linh hoạt vừa chân thực vừa đậm chất triết lý và trữ tình.  

4. Ý nghĩa 

+ Thể hiện tấm lòng yêu thương, trân trọng đối với người nông dân trong xã hội 

của nhà văn Nam Cao. 

+ Cảm thông, trân trọng, ngợi ca vẻ đẹp tiềm ẩn của người nông dân trong cảnh 

khốn cùng vẫn giàu lòng tự trọng. 

5. Nhân vật Lão Hạc 

* Hoàn cảnh Lão Hạc 

- Tài sản: ba sào ruộng, một con chó, một túp lều nhỏ 

- Cảnh ngộ: cô độc, vợ mất sớm, ở với cậu con trai, con trai bỏ nhà đi, sống một 

mình thui thủi với con chó. 

- Tai họa ập đến: 

+ Trận đau kéo dài à sức khỏe yếu àthất nghiệp 
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+ Bão phá hoại mảnh vườn tan hoang à không biết bám víu vào đâu. 

+ Bán cậu Vàng vì không có cái cho nó ăn à cô đơn 

+ Ăn củ ráy, củ chuối qua ngày à tự tử bằng bã chó. 

* Tính cách Lão Hạc: 

- Là người cha tốt và có trách nhiệm: 

+ Giữ lại ba sào vườn cho con 

+ Thương con, lo cho con 

+ Dù nghèo đói nhưng không bao giờ đụng đến phần tiền để dành cho con 

- Là người hàng xóm tình nghĩa và giàu tự trọng: 

- Luôn từ chối sự giúp đỡ của ông giáo 

- Là người chủ tốt bụng, nhân hậu: 

+ Đối với cậu Vàng yêu thương hết mực, xem như là bạn 

+ Khi bán đi: dằn vặt, đau khổ 

=> Lão Hạc là người nghèo khổ nhưng chứa đựng những phẩm chất tốt đẹp, tiêu 

biểu cho người nông dân Việt Nam. 

 

PHẦN 2: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT  

I. Những lưu ý cụ thể khi ôn tập 

1. Học thuộc các khái niệm về trường từ vựng, từ tượng hình, từ tượng thanh, trợ 

từ, thán từ, tình thái từ 

2. Phân biệt được từ tượng hình và từ tượng thanh. 

3. Phân biệt được trợ từ, thán từ, tình thái từ 

4. Biết đặt câu với trợ từ, thán từ, tình thái từ 

II. Định hướng cụ thể 
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STT TÊN BÀI KHÁI NIỆM – TÁC DỤNG VÍ DỤ 

1 Trường từ 

vựng  

1. Khái niệm: Trường từ vựng là 

tập hợp của những từ có ít nhất một 

nét chung về nghĩa. 

2. Lưu ý: Một trường từ vựng có thể 

có nhiều trường từ vựng nhỏ 

Cao, gầy, thấp, 

lùn, béo, mập, bị 

thịt… => Trường 

từ vựng chỉ hình 

dáng con người. 

2 Từ tượng 

hình, từ tượng 

thanh 

1. Khái niệm: 

+ Từ tương hình: gợi tả hình dáng, 

dáng vẻ trạng thái của sự vật. 

+ Từ tương thanh: mô phỏng âm 

thanh của tự nhiên, của con người. 

2. Tác dụng: Từ tương thanh, từ 

tượng hình gợi tả hình ảnh, âm 

thanh cụ thể sinh động, có giá trị 

biểu cảm cao. 

+ Vật vã, rũ rượi, 

lướt thướt…=> là 

từ tượng hình 

+ hu hu, thút thít, 

eo óc, ầm ầm … 

là từ tượng thanh. 

3 Trợ từ 1. Khái niệm: Trợ từ là những từ 

chuyên đi kèm một từ ngữ tròn câu 

để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ 

đánh giá sự vật, sự việc được nói 

đến ở từ ngữ đó. 

2. Tác dụng: nhấn mạnh, biểu thị 

thái độ trong khi nói, viết. 

- Một số trợ từ: 

Những, có, chính, 

đích, ngay… 

- Đặt câu: Chính 

nó là người đã lấy 

cắp đồ. 

- Lưu ý: Khí sử 

dụng trợ từ cần 

chú ý ngữ cảnh: 

“Những” trong 

trường hợp trên là 

“trợ từ” chứ 

không phải là 

“lượng từ”. 

4 Thán từ 1. Khái niệm: Thán từ là những từ 

dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc 

của người nói hoặc đùng để gọi đáp. 

Thán từ thường đứng ở đầu câu, có 

khi được tách ra thành một câu đặc 

biệt… 

2. Thán từ có 2 loại: 

+ Thán từ bộc lộ tình cảm, cảm xúc 

+ Thán từ gọi đáp. 

 

- Thán từ bộc lộ 

tình cảm, cảm 

xúc: a, ơ, hả, 

hử… 

- Thán từ gọi – 

đáp: này, ơi, 

vâng, dạ, ừ… 

 

5 Tình thái từ 1.Khái niệm: Tình thái từ là những 

từ được thêm vào câu để cấu tạo câu 

nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm 

- Tình thái từ nghi 

vấn: à, ư, hả, 

chăng,.. 
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thán để biểu thị các sắc thái tình cảm 

của người nói. 

2. Một số loại tình thái từ: tình thái 

từ nghi vấn, tình thái từ cầu khiến, 

tình thái từ cảm thán, tình thái từ 

biểu thị sắc thái tình cảm. 

- Tình thái từ cầu 

khiến: đi, nào, 

với,… 

- Tình thái từ cảm 

thán: Thay, sao,.. 

- Tình thái từ biểu 

thị sắc thái tình 

cảm: ạ, nhé, cơ, 

mà… 

 

 

PHẦN 3: HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP ĐỌC HIỂU 

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi: 

   “Chị Dậu / xám mặt vội vàng đặt con xuống đất, chạy đến đỡ lấy tay hắn: 

        - Cháu /van ông, nhà cháu /vừa mới tỉnh được một lúc, ông/ tha cho! 

        - Tha này! Tha này! 

     Vừa nói hắn vừa bịch luôn vào ngực chị Dậu mấy bịch rồi lại sấn đến để trói 

anh Dậu. Hình như tức quá không thể chịu được, chị Dậu liều mạng cự lại: 

       - Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ! 

    Cai lệ tát vào mặt chị một cái đánh bốp, rồi hắn cứ nhảy vào cạnh anh Dậu. Chị 

Dậu nghiến hai hàm răng: 

      - Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem!” 

                                                                                              (Ngữ văn 8, tập một) 

  

Câu 1: Đoạn trích trên nằm trong văn bản nào? Tác giả là ai?  

Câu 2: Nêu ý nghĩa nhan đề văn bản có đoạn trích trên? 

Câu 3: Tìm trong đoạn văn trên các từ tượng hình, từ tượng thanh và cho biết tác 

dụng? 

Câu 4: Xác định câu ghép có trong đoạn trích, phân tích cấu tạo.  

Câu 5: Viết đoạn văn ngắn (khoảng 10 câu) trình bày theo cách lập luận diễn 

dịch triển khai câu chủ đề: “Chị Dậu là người phụ nữ rất mực yêu thương chồng 

con.” Trong đó có sử dụng ít nhất một câu ghép (Gạch chân câu ghép). 
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* Hướng dẫn trả lời chi tiết 

Câu 1. Câu hỏi số 1 là câu hỏi nhận biết, cần trả lời ngắn gọn. Lưu ý học sinh 

cần chỉ ra rõ trích trong văn bản được học và tên của Tác phẩm.  

Trả lời: 

- Đoạn văn nằm trong đoạn trích: “Tức nước vỡ bờ” trích tiểu thuyết “Tắt đèn” 

của Ngô Tất Tố 

Câu 2. Câu số 2 là câu hỏi thông hiểu: đối với câu hỏi thông hiểu về ý nghĩa 

nhan đề các con cần chú ý giải thích được nghĩa đen và nghĩa bóng, ý nghĩa 

của nhan đề. 

Trả lời: 

Ý nghĩa nhan đề đoạn trích: 

- Tức nước vỡ bờ là một thành ngữ dân gian. Câu thành ngữ nêu lên một quy luật 

của tự nhiên nhưng lại có ý nghĩa xã hội sâu sắc. 

+ Nghĩa đen: Nước to, lớn mạnh thì sẽ dẫn đến vỡ bờ. 

+ Nghĩa bóng: Nếu con người bị đàn áp, chèn ép quá mức thì tất sẽ có sự đứng 

lên chống lại. Sự áp bức trắng trợn, dã man của bọn tay sai cho chế độ thực dân 

phong kiến ấy đã buộc người phụ nữ nông dân đầy nhẫn nhịn như chị Dậu phải 

“vỡ bờ” đứng dậy đấu tranh. 

 Câu 3: Câu hỏi số 3 liên quan tới kiến thức phần tiếng Việt, các con cần phải 

phân biệt được từ tượng thanh và từ tượng hình đồng thời đọc thật kỹ những 

cử chỉ và hành động của nhân vật. 

Trả lời: 

- Những từ tượng thanh trong đoạn văn: bịch, bốp 

+Tác dụng: Bộc lộ bản chất độc ác như loài cầm thú của tên cai lệ. 

- Từ tượng hình trong đoạn văn: xám 

+Tác dụng: Thái độ tức giận của chị Dậu 

Câu 4. Đối với câu hỏi số 4 các con cần phải nêu được khái niệm về câu ghép, 

lưu ý không phải câu nào có 2 thành phần CN hoặc VN trở lên cũng là câu 

ghép, nó có thể là câu mở rộng thành phần.  

Trả lời: 

Câu ghép:  
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Cháu/ van ông, nhà cháu /vừa mới tỉnh được một lúc, ông/ tha cho 

CN1     VN 1        CN2                 VN2              CN3    VN3 

Phân tích cấu tạo: 3 cụm c-v 

- Quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu: Quan hệ nối tiếp 

Câu 5: Đây là câu hỏi vận dụng yêu cầu viết đoạn văn, các con cần phân tích 

đề và gạch chân vào những từu khóa quan trọng trong đề bài để tránh tình 

trạng thiếu sót. 

Về hình thức: 

+ Đoạn văn 

+ Giới hạn: Khoảng 10 câu 

+ Lập luận: diễn dịch (câu chủ đề là câu mở đoạn) 

Về nội dung: triển khai câu chủ đề: “Chị Dậu là người phụ nữ rất mực yêu 

thương chồng con.” 

Lưu ý: trong đoạn văn có sử dụng câu ghép và gạch chân 

Dàn ý hướng dẫn trả lời: 

- Mở đoạn: là câu chủ đề 

- Thân đoạn: 

+ Trong cơn nguy kịch, chị Dậu đã lay gọi và tìm mọi cách cứu chữa cho chồng. 

+ Chị chăm sóc chồng rất chu đáo, cẩn thẩn, chị múc ra bát, lấy quạt quạt cho 

chóng nguội. Hành động của chị “ròn rén bưng một bát cháo lớn đến chỗ chồng 

nằm” rồi “đón lấy cái Tửu và ngồi xuống đó như có ý chờ xem chồng chị ăn có 

ngon miệng hay không” đã biểu lộ sự săn sóc và yêu thương của người vợ đối với 

nguời chồng đang đau ốm, tính mạng đang bị bọn cường hào đe doạ 

+ Chị Dậu cất tiếng khẩn khoản, thiết tha mời chồng: “Thầy em hãy cố ngồi dậy 

húp ít cháo cho đỡ xót ruột”. Lời người đàn bà nhà quê mời chồng ăn cháo lúc 

hoạn nạn chứa đựng biết bao tình thương yêu, an ủi, vỗ về. 

+ Hành động đứng ra đối phó với bọn nha lệ, tay sai để bảo vệ người chồng ốm 

yếu là biểu hiện đẹp đẽ nhất của tình yêu chồng trong chị. Từ nhẫn nhịn van xin 

để bọn chúng không hành hạ người chồng ốm yếu đến đấu lí cứng cỏi rồi đấu lực 

kiên quyết, hành động đó của chị đều nhất quán ở một mục đích, không để cho 

bọn chúng hành hạ anh Dậu trong lúc đang đau yếu. 
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- Kết đoạn: nêu cảm nghĩ. 
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