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                         ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN 8 

A. Văn bản Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000 

1. Giới thiệu chung 

- Tác phẩm: 

+ Xuất xứ: 22/4/2000, lần đầu tiên Việt Nam tham gia Ngày Trái Đất. 

+ Là văn bản nhật dụng. Vì nội dung đề cập đến vấn đề môi trường, vấn đề bức 

thiết của cuộc sống đang được cả thế giới quan tâm. 

+ Nôi dung chính: Văn bản Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000 đưa đến cho 

mỗi chúng ta sự nhìn nhận và hành xử đúng đắn hơn với môi trường sống của 

mình 

2. Phân tích văn bản: 

a. Sự ra đời bản thông điệp: 

- Thông tin: 3 sự kiện. 

- Ngày 22- 4 hàng năm là ngày Trái Đất. 

- Có 141 nước tham gia. 

- Năm 2000 Việt Nam tham gia với chủ đề: Một ngày không sử dụng bao bì ni 

lông. 

=> Thông qua những con số, ngày tháng cụ thể, đi từ thông tin khái quát đến cụ 

thể ⇒ lời thông báo trực tiếp ngắn gọn dễ hiểu dễ nhớ. 

=>Thế giới rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường Trái Đất 

b. Tác hại của việc dùng bao ni lông và biện pháp hạn chế sử dụng chúng 

- Những tác hại của bao bì ni lông: 

+ Với môi trường: bởi đặc tính không phân hủy của plastic (nguyên nhân cơ bản): 

o Nếu lẫn vào đất sẽ cản trở thực vật phát triển gây xói mòn. 
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o Vứt xuống cống làm tắc cống gây ngập lụt. 

o Trôi ra biển sẽ làm chết sinh vật. 

=> Ảnh hưởng nghiêm trọng tới thực vật, động vật, ô nhiễm môi trường sống. 

+ Với con người: 

o Cống tắc sẽ khiến cho muỗi sinh sôi và gây dịch bệnh. 

o Sử dụng những loại ni lông màu sẽ làm ô nhiễm thực phẩm.> Hại 

cho não, ung thư  phổi. 

o  Đốt ni lông gây nên hiện tượng ngộ độc, khó thở, giảm miễn dịch, 

dị tật,... 

=> Gây nguy hiểm nghiêm trọng tới sức khoẻ con người. 

c. Lời kêu gọi về việc bảo vệ môi trường 

- Mọi người hãy quan tâm đến Trái Đất hơn 

- Hãy bảo vệ Trái Đất trước nguy cơ ô nhiễm môi trường 

- Hãy cùng nhau hành động một ngày không sử dụng bao bì ni lông. 

⇒ Lời kêu gọi giản dị nhưng khẩn thiết với mỗi chúng ta 

B. Văn bản Ôn dịch thuốc lá 

1. Giới thiệu chung 

- Tác giả: Nguyễn Khắc Viện là người am hiểu về rất nhiều lĩnh vực khoa học tự 

nhiên và khoa học xã hội, đặc biệt là y học. Ông có rất nhiều bài viết nói về việc 

phòng bệnh và chữa bệnh cho mọi người. 

- Văn bản: trích trong cuốn Từ thuốc lá đến ma túy – Bệnh nghiện, năm 1992 

- Nội dung chính: Giống như ôn dịch, nạn nghiện thuốc lá rất dễ lây lan và gây 

những tổn thất to lớn cho sức khỏe và tính mạng con người. Song nạn nghiện 

thuốc lá còn nguy hiểm hơn cả ôn dịch: nó gặm nhấm sức khỏe con người nên 

không dễ kịp thời nhận biết, nó gây tác hại nhiều mặt dối với cuộc sống gia đình 

và xã hội. Bởi vậy, muốn chống lại nó cần có quyết tâm cao hơn và biện pháp 

triệt dề hơn là phòng chống ôn dịch. 
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2. Phân tích văn bản 

a. Thông báo về nạn dịch thuốc lá thuốc lá 

- Ôn dịch,… -> thái độ vừa căm tức, vừa ghê tởm, nguyền rủa, gây chú ý cho 

người đọc. 

- Ôn dịch thuốc lá đe doạ sức khoẻ và tính mạng của loài người còn nặng hơn cả 

AIDS. 

=> Lời thông báo ngắn gọn, chính xác về dịch thuốc lá để nhấn mạnh hiểm hoạ 

to lớn của dịch này 

b. Tác hại của thuốc lá 

- Ảnh hưởng tới sức khoẻ con người: 

+ Dẫn lời Trần Hưng Đạo bàn về việc đánh giặc khi nói về sự nguy hiểm của 

thuốc lá: So sánh thuốc lá tấn công loài người như giặc ngoại xâm đánh phá: 

" Nếu giặc đánh như vũ bão thì không đáng sợ, đáng sợ là giặc gặm nhấm như 

tằm ăn dâu.” 

+ So sánh → tăng sức thuyết phục: thuốc lá là ôn dịch, là thứ giặc gặm nhấm 

đáng sợ. 

+ Đối với bản thân người hút thuốc: 

o Khói thuốc lá chứa nhiều chất độc. 

o Chất hắc-ín → gây viêm phế quản,viêm phổi. 

o Chất ô xít cacbon → làm hồng cầu không tiếp cân ô-xi. 

o Chất ni -cô- tin → làm huyết áp cao,nhồi máu cơ tim,ung thư. 

+ Đối với sức khoẻ cộng đồng 

o Đầu độc những người xung quanh. 

o Vợ, con 

o Đồng nghiệp. 

o Phụ nữ mang thai→ Đau tim mạch,ung thư,viêm phế quản,đẻ non... 

- Ảnh hưởng của thuốc lá đến đạo đức con người: 
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+ Người lớn hút thuốc đầu độc con em và nêu gương xấu 

+ Tỉ lệ thanh thiếu niên hút thuốc lá cao 

+ Cảnh báo nạn đua đòi thuốc lá dẫn đến các tệ nạn khác ở thanh niên. 

+ Huỷ hoại lối sống, nhân cách của con người 

c. Lời kêu gọi chống thuốc lá 

- Đưa ví dụ, số liệu, so sánh ⇒ Khẳng định tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ sức 

khoẻ con người và giữ gìn bầu không khí trong lành là nhiệm vụ chung của toàn 

nhân loại. 

- Tham gia chiến dịch chống thuốc lá trên thế giới, các hoạt động thống nhất rộng 

khắp nhằm chống lại một cách hiệu quả ôn dịch thuốc lá. 

 

C. Văn bản Bài toán dân số  

1. Giới thiệu chung 

- Hoàn cảnh sáng tác 

+ Văn bản trích từ bài báo “Bài toán dân số đã được đặt ra từ thời cổ đại” in trên 

báo Giáo dục và Thời đại chủ nhật, số 28, 1995. 

- Phương thức biểu đạt: Thuyết minh +nghị luận 

2. Phân tích 

a. Bài toán dân số được đặt ra ở thời cổ đại 

- Đặt vấn đề: giả thuyết về bài toán dân số được đặt ra từ thời cổ đại. 

- Người viết trình bày quan điểm cá nhân của mình: 

+ Ban đầu: không tin 

+ Sau đó khi nghe xong câu chuyện: “sáng mắt ra”. 

=> Cách đặt vấn đề hấp dẫn, có tính chất gợi mở 

b. Tốc độ gia tăng dân số trên thế giới hết sức nhanh chóng 

* Câu chuyện từ một bài toán cổ: 

- Kể về việc kén rể của một nhà thông thái cho cô con gái của mình. 
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- Câu đố của nhà thông thái: đưa ra một bàn cờ tướng gồm 64 ô, đặt 1 hạt thóc 

vào ô thứ nhất, 2 hạt thóc vào ô thứ hai, các ô tiếp theo số thóc cứ thế nhân đôi 

lên, ai đủ số thóc yêu cầu sẽ là chồng cô gái. 

- Kết quả: không có ai đạt được yêu cầu của nhà thông thái, số thóc được tính ra 

có thể lấp đầy khắp bề mặt trái đất - một con số vô cùng khủng khiếp. 

- So sánh với vấn đề dân số: Ban đầu thế giới có hai người (A-đam và Ê-va), đến 

1995 thế giới có 5,63 tỉ người và đạt đến ô thứ 30 trên bàn cờ. 

* Câu chuyện về khả năng sinh con của phụ nữ: Tỉ lệ sinh con ở các nước châu 

Phi, châu Á là rất cao: 

+ Châu Phi có Ru-an-đa là 8,1; Ta-da-ni-a là 6,7, toàn châu Phi là 5,8. 

+ Châu Á có Ấn Độ là 4,5; Nê-pan là 6,3; Riêng ở Việt Nam là 3,7. 

* Tỉ lệ gia tăng dân số hằng năm tăng 1,73% như mười lăm năm trước và 1.57% 

năm 1990 thì dân số hành tinh năm 2015 là 7 tỉ người - so sánh với bài toán cổ 

với số dân trên thế giới mon men tới ô thứ 34 của bàn cờ. 

=> Chứng minh đầy thuyết phục bằng cách so sánh và đưa ra số liệu. 

c. Lời kêu gọi mọi người quan tâm đến vấn đề gia tăng dân số 

- Lời kêu gọi: 

+ Đừng để cho mọi người trên trái đất này chỉ còn diện tích 1 hạt thóc. 

+ Việc hạn chế gia tăng dân số sẽ ảnh hưởng đến sự tồn tại của con người. 

=> Lời kêu gọi ngắn gọn nhưng xác đáng. 

 

D/ Văn bản : Đập đá ở Côn Lôn  

I. Đôi nét về tác giả Phan Châu Trinh 

- Phan Châu Trinh (1872-1926) 

- Tự Tử Cán, hiệu Tây Hồ, biệt hiệu Hi Mã 

- Quê: phủ Tam Kì (nay là huyện Phú Ninh) - Quảng Nam 

- Thời đại: Đất nước có nhiều biến động mạnh mẽ, phong trào Cần Vương thất 

bại, khủng hoảng về đường lối 

- Cuộc đời: 

+ 1901: đỗ Phó bảng, làm quan trong thời gian ngắn rồi rời quan trường đi làm 

cách mạng với chủ trương bất bạo động 

+ 1908, bị bắt tù đày ở Côn Đảo 3 năm 
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+ 1911, tiếp tục sang Pháp thực hiện chủ trương nhưng không thành 

+ 1925, về Sài Gòn. 

+ 24/3/1926, mất do ốm nặng (ông mất khi con đường giải phóng dân tộc mà ông 

theo đuổi vẫn còn chưa hoàn thành) 

⇒ PCT là nhà yêu nước và cách mạng lớn của Việt Nam đầu thế kỉ XX 

- Sự nghiệp sáng tác: 

+ Thể loại: sáng tác cả văn xuôi chính luận và thơ trữ tình yêu nước cách mạng 

bằng chữ Nôm, chữ Hán và chữ Quốc ngữ ⇒ đa dạng 

+ Tác phẩm tiêu biểu: Đầu Pháp chính phủ thư (1906); Thất điều trần (1922); Đạo 

đức và luân lí Đông Tây (1925)… 

- Phong cách sáng tác: 

+ Nổi tiếng với áng văn chính luận đầy tính hùng biện, có lập luận đanh thép, 

sáng tác cả thơ…tất cả đều thấm nhuần tư tưởng yêu nước 

II. Đôi nét về bài thơ Đập đá ở Côn Lôn 

1. Hoàn cảnh sáng tác 

- Bài thơ được sáng tác vào thời gian Phan Châu Trinh bị bắt giam tại nhà tù ở 

Côn Đảo 

2. Bố cục 

- Phần 1: (4 câu thơ đầu): Hình ảnh hiên ngang khí phách của người anh hùng 

mặc dù trong cảnh tù đày 

- Phần 2: (4 câu thơ sau): Ý chí sắt thép, tinh thần kiên trung và nghị lực của 

người anh hùng trong cảnh tù đày. 

3. Giá trị nội dung 

- Bài thơ giúp ta cảm nhận một hình tượng đẹp, một khí thế ngang tàng, vẻ đẹp 

lẫm liệt của người anh hùng dù gặp phải tình cảnh gian nguy nhưng vẫn không 

hề sờn lòng đổi chí 

4. Giá trị nghệ thuật 

- Bài thơ sử dung bút pháp lãng mạn, hình ảnh thơ phóng đại và khoa trương. 

Giọng thơ hào hùng lẫm liệt giàu sức biểu cảm. 

III. Dàn ý phân tích bài thơ Đập đá ở Côn Lôn 

I. Mở bài 

- Giới thiệu vài nét tiêu biểu về Phan Châu Trinh 

- Nêu ngắn gọn hoàn cảnh và nội dung chính của bài thơ: sáng tác vào thời gian 

Phan Châu Trinh bị bắt giam tại nhà tù ở Côn Đảo, thể hiện rõ lí tưởng và ý chí 

quyết tâm của tác giả 

II. Thân bài 

1. Bốn câu đầu: Khí phách, uy dũng của người chiến sĩ 
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- Tư thế: Làm trai đứng giữa đất Côn Luân: thế lồng lộng giữa càn khôn nhật 

nguyệt, vượt ra khỏi sự tù hãm của hoàn cảnh ⇒ Đằng sau hai chữ “làm trai” là 

quan niệm nhân sinh mang tính truyền thống của nho giáo 

- “Xách búa đánh tan năm bảy đống- Ra tay đập bể mấy trăm hòn”: Công việc 

đập đá được thể hiện bằng nghệ thuật khoa trương 

+ “lở núi non”, “năm bảy đống”, “mấy trăm hòn” và các hành động “xách búa”, 

“đập bể”: điểm xuất phát để làm xuất hiện lớp nghĩa biểu trưng. 

+ Người đập đá xuất hiện trong khí thế lẫy lừng, kết quả thì phi thường 

⇒ Giọng điệu hùng tráng, bút pháp khoa trương, động từ mạnh, miêu tả- biểu 

cảm ⇒ Con không nhỏ bé mà người lại mang tầm vóc vũ trụ, ngạo nghễ phi 

thường 

2. Bốn câu thơ sau: ý chí chiến đấu kiên cường của người chiến sĩ 

- Hai câu 5, 6: giọng tự bạch: Dưới con mắt của tác giả thì “tháng ngày”, “mưa 

nắng” không làm nhụt chí mà ngược lại tôi luyện cho họ sành sỏi, dày dạn kinh 

nghiệm, “bền gan” với lí tưởng 

⇒ Nghệ thuật đối: Những thử thách gian nan với sức chịu đựng dẻo dai, bền bỉ 

của con người ⇒ thể hiện rất rõ nội lực tinh thần của người chiến sĩ 

- Hai câu kết lại trở về giọng khẩu khí ngang tàng: Mượn hình ảnh huyền thoại 

Nữ Oa vá trời, nhà thơ nói đến chí lớn của người cách mạng. 

- Đối với nhà thơ, chuyện ở tù, chuyện “lỡ bước” cũng chỉ là chuyện “con con” 

⇒ Câu cảm thán, nghệ thuật đối ⇒ Con người bản lĩnh, coi thường tù đày gian 

khổ, tin tưởng mãnh liệt vào sự nghiệp yêu nước của mình 

  

* Bài văn phân tích mẫu: 

              Phan Châu Trinh (1872-1926) là chiến sĩ cách mạng vĩ đại của dân tộc 

ta trong ba thập niên đầu thế kỉ XX. Ông còn để lại nhiều thơ văn thấm đượm tinh 

thần dân chủ và chứa chan tình yêu nước. Bài thơ "Đập đá ở Côn Lôn" đã thể 

hiện khí phách hiên ngang bất khuất của người chiến sĩ cách mạng trong cảnh tù 

đày. 

     Bài thơ viết theo thể thất ngôn bát cú Đường luật, mang tính hàm nghĩa sâu 

sắc: 

"Làm trai đứng giữa đất cỏn Lỏn, 

Lừng lẫy làm cho lở núi non. 

Xách búa đánh tan năm bảy đống, 

Ra tay đập bể mấy trăm hòn. 

Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, 



  TAKIS – Dạy tốt học tốt 

Takis.vn takis.vn@gmail.com 0979.269.571 

Mưa nắng chi sờn dạ sắt son. 

Những kẻ vá trời khi lỡ bước, 

Gian nan chi kể việc con con". 

     Nhan đề bài thơ là "Đập đá ở Côn Lôn”, nói về cảnh lao động khổ sai của nhà 

thơ và các chiến sĩ yêu nước bị thực dân Pháp đày đọa tại nhà tù Côn Đảo. Năm 

1908, sau vụ chống sưu thuế nổ ra ở Trung Kì, Phan Châu Trinh bị chính quyền 

thực dân bắt giam và đày ra Côn Đảo với cái án khổ sai chung thân. 

     Bốn câu đầu vừa tả thực cảnh đập đá, vừa biểu lộ một tâm thế, một ý chí. Chí 

nam nhi, chí làm trai coi việc "đứng giữa đất Côn Lôn", bị tù đày khổ sai là một 

thách thức nặng nề nhưng chẳng hề nao núng, vẫn "lừng lẫy làm cho lở núi non". 

Hai từ "đứng giữa" biểu thị một tư thế hiên ngang, một tâm thế bất khuất trước 

uy vũ quân thù. Câu thơ thứ hai, nhất là cụm từ "làm cho lở núi non" thể hiện chí 

khí kiên cường trước cảnh ngộ bị quân thù đày đọa. 

     Các vị ngữ: "đánh tan" và "đập bể" vừa tả thực sức mạnh đập đá "năm bảy 

đống" và "mấy trăm hòn", đồng thời ngụ ý một quyết tâm, một ý chí căm thù phá 

tan chốn ngục tù, lật đổ ách thống trị thực dân tàn bạo. Phép đối, cách dùng số từ, 

hàm súc, đa nghĩa làm nên giá trị nghệ thuật ở phần thực bài thơ: 

"Xách búa đánh tan năm bảy đống, 

 Ra tay đập bể mấy trăm hòn" 

     Hai câu 5, 6 đối nhau rất chỉnh. Lấy thời gian bị cầm tù (thúng ngày) đối với 

gian truân thử thách (mưa nắng) lấy thân dày dạn phong trần (thân sành sỏi) đối 

với tinh thần cứng cỏi trung kiên (dạ sắt son). Tất cả đã làm hiện lên hình ảnh 

một chiến sĩ cách mạng có tâm hồn và khí phách cao đẹp. "Thân sành sỏi" và "dạ 

sắt son" là hai hình ảnh ẩn dụ nói lên một cách hàm súc và hình tượng phấm chất  

cách mạng của nhà thơ: 

"Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, 

 Mưa nắng chi sờn dạ sắt son" 

     Các từ ngữ: "bao quản" và "chi sờn" biểu thị một thái độ sẵn sàng chấp nhận, 

một quyết tâm dám thách thức với bạo lực quân thù. Tinh thần ấy, ta bắt gặp nhiều 

trong "Nhật kí trong tù" của Hồ Chí Minh hơn 30 năm sau: 

"Kiên trì và nhẫn nại, 

 Không chịu lùi một phân; 

Vật chất tuy đau khổ, 

Không nao núng ti-nh thần" 

(Bốn tháng rồi) 

     Hai câu kết thể hiện bản lĩnh phi thường của những người có chí lớn, mưu đổ 

đại sự (vá trời) mà khổng thành (lỡ bước). Đó là những anh hùng thất thế mà vẫn 
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hiên ngang, coi chuyện tù đày, gian nan chỉ là "việc con con" không đáng kể, 

không đáng nói. Câu kết toát lên một phong thái ung dung tự tại, rất ngạo nghễ 

của nhà chiến sĩ: 

"Những kẻ vá trời khi lỡ bước, 

 Gian nan chi kể việc con con." 

     "Đập đá ở Côn Lôn" tiêu biểu cho thơ ca viết trong nhà tù thực dân của các 

chiến sĩ yêu nước và cách mạng đầu thế kỉ XX. Bài thơ có giọng điệu đĩnh đạc, 

hào hùng. 

     Ngôn ngữ hàm súc, vừa bình dị vừa cổ kính trang trọng. Người xưa thường 

lấy thơ để dãi bày cái tâm, để nói lên cái chí. Sẵn sàng xả thân để cứu nước, sắt 

son thủy chung với dân tộc, bất khuất hiên ngang trước cảnh tù đày, đó là cái tâm, 

cái chí của Phan Châu Trinh thể hiện trong bài thơ "Đập đá ở Côn Lôn" này. Cái 

tâm, cái chí của nhà cách mạng tiền bối Phan Châu Trinh là bài học lớn cho chúng 

ta ngưỡng mộ và noi theo. 

 

Phần Tiếng Việt  

 

1/ Cấp độ khái quát nghĩa của từ: 

Nghĩa của một từ ngữ có thể rộng hơn hoặc hẹp hơn nghĩa của từ ngữ khác: 

- Một từ được coi là có nghĩa rộng khi phạm vi nghĩa của từ ngữ đó bao hàm 

phạm vi nghĩa của một số từ ngữ khác. 

- Một từ ngữ được coi là có nghĩa hẹp khi phạm vi nghĩa của từ ngữ đó được bao 

hàm trong phạm vi nghĩa của một từ ngữ khác. 

- Một từ ngừ có nghĩa rộng đối với những từ ngữ này, đồng thời có thể có nghĩa 

hẹp đối với một từ ngữ khác. 

Ví dụ: 

Giáo dục: 

+ Thầy giáo: Thầy giáo dạy Toán, Thầy giáo dạy Văn… 

+ Học sinh: Học sinh giỏi, HS yếu… 

2. Trường từ vựng: 

Là tập hợp của những từ có ít nhất một nét chung về nghĩa. 

Ví dụ: 

Y phục: quần áo, giày dép, mũ nón… 

3. Từ tượng hình - Từ tượng thanh: 

- Từ tượng hình: là từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật 

 

-Từ tượng thanh: là từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên, của con người. 
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4. Từ địa phương và biệt ngữ xã hội: 

- Từ địa phương: là từ ngữ chỉ sử dụng ở một hoặc một số địa phương nhất định 

- Biệt ngữ xã hội: chỉ được dùng trong một tầng lớp xã hội nhất định. 

5.Trợ từ: 

Là những từ chuyên đi kèm một từ ngữ trong câu để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái 

độ đánh giá sự vật, sự việc được nói đến ở từ ngữ đó. 

Ví dụ: 

những, có, chính, đích, ngay… 

6. Thán từ: 

Là những từ dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc của người nói hoặc dùng để gọi 

đáp. Thán từ gồm có hai loại chính: 

- Thán từ bộc lộ tình cảm, cảm xúc: a, ái, ơ,  ôi, ô hay, than ôi,  trời ơi… 

-Thán từ gọi đáp: này, vâng, dạ, ừ… 

7. Tình thái từ: 

Là những từ được thêm vào câu để tạo câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán, 

và để biểu thị các sắc thái tình cảm của người nói. 

Tình thái từ gồm một số loại đáng chú ý: 

-Tình thái từ nghi vấn 

- Tình thái từ cầu khiến 

- Tình thán từ cảm thán 

-Tình thái từ biểu thị sắc thái tình cảm. 

8. Nói quá: 

Là biện pháp tu từ phóng đại qui mô, tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu 

tả để nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm. 

9. Nói giảm nói tránh: 

Là một biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị , uyển chuyển, tránh gây cảm 

giác quá đau buồn, ghê sợ, nặng nề; tránh thô tục, thiếu lịch sự. 

10. Câu ghép: 

Là những câu do hai hoặc nhiều cụm C-V không bao chứa nhau tạo thành. Mỗi 

cụm C-V này được gọi là một vế câu. 

Quan hệ ý nghĩa giữa các vế trong câu ghép: 

- Quan hệ nguyên nhân 

- Quan hệ điều kiện (giả thiết) 

- Quan hệ tương phản 

- Quan hệ tăng tiến 

- Quan hệ lựa chọn 

- Quan hệ bổ sung 
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- Quan hệ nối tiếp 

- Quan hệ đồng thời 

- Quan hệ giải thích. 

11. Dấu ngoặc đơn: 

dùng để đánh dâu phần chú thích (giải thích, thuyết minh, bổ sung thêm) 

12. Dấu hai chấm: 

dùng để: 

- Đánh dâu phần giải thích, thuyết minh cho một phần trước đó 

- Đánh dấu lời dẫn trực tiếp (dùng với dấu ngoặc  kép) hay lời đối thoại (dùng với 

dâu gạch ngang). 

13. Dấu ngoặc kép: 

dùng để: 

- Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp 

- Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt hay có hàm ý mỉa mai. 

- Đánh dấu tên tác phẩm, tờ báo, tập san,…được dẫn. 

  

Phần Tập làm văn 

1 số dàn ý văn thuyết minh 

 Đề 1: Thuyết minh kính mắt  

1. Mở bài 

Chiếc mắt kính là phát minh quan trọng của con người, đồ dùng hữu ích với nhiều 

người. Từ ban đầu mắt kính được dùng chữa bệnh, đến ngày nay mắt kính sử 

dụng nhiều công dụng khác nhau. 

2. Thân bài 

- Nguồn gốc 

+ Mắt kính ra đời lần đầu tại Ý vào năm 1260. 

+ Vào năm 1920 phần kính được nối với nhau bằng một sợi dây đặt ngang lên 

mũi. 

+ Năm 1930, chuyên gia quang học ở Anh tạo ra gọng kính để lắp hai mắt kính 

vào hoàn chỉnh. 

- Cấu tạo 

+ Chiếc kính có hai bộ phận chính: mắt kính và gọng kính. 

Mắt kính: 
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+ Thông thường là hình tròn nhưng cũng có các dạng khác như bầu dục, vuông,… 

+ Chất liệu nhựa chống trầy hoặc thủy tinh ngăn cản các tia cực tím tấn công gây 

hại mắt. 

- Gọng kính: 

+ Nơi lắp mắt kính và giữ mắt kính không bị rơi ra ngoài. 

+ Gọng kính dùng bằng các chất liệu khác nhau: nhựa, nhôm, vàng,… 

- Bộ phận khác: 

+ Mắt kính còn có các bộ phận phụ như: ốc, vít. Các bộ phận này phụ nhưng lại 

quan trọng trong chiếc mắt kính. 

- Một số loại kính 

+ Dựa theo nhu cầu của con người chiếc mắt kính được chia thành nhiều loại khác 

nhau: 

+ Bệnh về mắt như kính cận thị, kính viễn thị, kính loạn thị 

+ Thời trang: kính râm. 

+ Vui chơi giải trí có kính bơi, kính trượt tuyết,… 

- Bảo quản 

+ Gỡ kính dùng hai tay, nếu dùng một tay sẽ gây nên sai lệch gọng kính và tâm 

mắt kính. Ảnh hưởng tuổi thọ mắt kính. 

+ Khi dùng xong, dùng vải mềm lau nhẹ và bỏ vào bao kính. 

Tránh cầm tay vào mắt kính bởi khi đó khiến cho mắt kính bị mờ vì dính dầu và 

mồ hôi. Đôi khi tay còn có bụi có thể gây trầy xước. 

Tránh đặt gần nhiệt độ cao bởi có thể khiến kính bị biến dạng hoặc giảm chức 

năng của mắt kính đặc biệt là các kính trị bệnh. 

Kết bài 

Mắt kính phát minh quan trọng con người phục vụ nhiều trong cuộc sống. 
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Mắt kính giúp bảo vệ mắt, cửa sổ tâm hồn. 

Đề 2: Thuyết minh chiếc bút bi 

I. Mở bài 

Giới thiệu chung về cây bút bi. 

II. Thân bài 

1. Giới thiệu nguồn gốc của bút bi 

- Người được cấp bằng phát minh đầu tiên: John J. Loud (Mỹ), nhưng phải đến 

Lazo Biro (Hungary) thì chiếc bút bi mới thực sự được hoàn thiện. 

- Lý do phát minh: phát hiện loại mực dùng in giấy rất nhanh khô, nghiên cứu để 

làm ra loại bút sử dụng loại mực này. 

2. Cấu tạo cơ bản của bút bi 

- Vỏ bút: phần bên ngoài, hình ống trụ, dài khoảng 14 - 15cm, chất liệu nhựa dẻo 

hoặc nhựa màu, trên thân thường in các thông số sản xuất. 

- Ruột bút: phần bên trong, làm từ chất liệu nhựa dẻo, chứa mực đặc hoặc mực 

nước. 

- Các bộ phận đi kèm: lò xo, nút bấm, đai ngoài vỏ. 

3. Phân loại 

- Theo kiểu dáng (đa dạng, phong phú...) 

- Theo màu sắc mực (xanh, đỏ, tím, đen...) 

- Theo hãng sản xuất (trong nước và nước ngoài) 

4. Tác dụng 

- Dùng để ghi chép sách vở, nhật ký… 

- Gắn bó với học sinh, sinh viên như một người bạn. 

5. Ưu, nhược điểm 

* Ưu điểm: 

+ Gọn nhẹ, dùng bền. 

+ Giá rẻ hơn nhiều so với các loại bút ngòi. 

+ Giúp viết chữ nhanh. 

+ Làm chữ viết trên giấy mau khô, không bị thấm mực sang trang khác. 

* Nhược điểm: 

+ Viết nhanh dễ làm nét chữ cứng, mất thanh, đậm. 

+ Chỉ dùng được một lần (đến khi hết mực), đa số không thể tái sử dụng. 

III. Kết bài 

Đánh giá cá nhân về cây bút bi (vai trò, tình cảm…). 

 


