ÔN TẬP TUẦN 35 (17/5 – 21/5)
MÔN : NGỮ VĂN- KHỐI 8
Bài tập 1 Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

“Ba chỉ mua có hai bộ đồ vét trong đời. Ba thích ăn mặc sao cho thoải mái để có
thể dễ dàng chui xuống gầm xe. Thế nhưng, vào trước ngày kỉ niệm hai mươi năm
ngày cưới của ba mẹ, ba cùng tôi tới tiệm Sears – cửa hàng quần áo nổi tiếng trong
vùng. Suốt buổi trưa ba thử hết bộ này đến bộ kia. Mỗi bộ, ba đều bước đến trước
gương, mỉm cười và gật đầu, hỏi giá rồi lại đi tìm bộ khác. Có lẽ ba thử đến cả chục
bộ trước khi lái xe qua một cửa hàng giảm giá và mua ngay một bộ mà chẳng cần
phải thử. Tối hôm đó, mẹ tôi mãi xuýt xoa là bà chưa từng thấy người đàn ông nào
đẹp trai hơn thế.” (“Hạt giống tâm hồn”- NXB Trẻ)
a/ Xác định nội dung chính của đoạn văn trên.
b/ Em hãy xác định kiểu câu được sử dụng trong đoạn văn trên.
c/ Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 5 câu) nêu suy nghĩ của mình về ý nghĩa
của đoạn văn trên.
Bài tập 2 Cho đoạn văn sau:
“…Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la
Và sao không là phù sa dâng mỡ màu cho hoa
Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư ?…”
( Trích bài hát “Khát vọng” – Phạm Minh Tuấn )
a. Em hãy nêu nội dung đoạn lời bài hát trên?
b.Xác định kiểu câu trong đoạn lời bài hát
c.Từ nội dung trên, em có suy nghĩ gì về cuộc sống của giới trẻ hiện nay?
Bài tập 3 Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
“Cánh cò cõng nắng qua sông.
Chở luôn nước mắt cay nồng của cha.
Cha là một dải ngân hà.
Con là giọt nước sinh ra từ nguồn.”
(Trích “Lục bát về cha” – Thích Nhuận Hạnh)
a. Em hãy nêu nội dung đoạn thơ.
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b. Xác định kiểu câu trong hai câu thơ sau
“Cha là một dải ngân hà.
“Con là giọt nước sinh ra từ nguồn.”
c. Trình bày suy nghĩ của em về đạo làm con đối với cha mẹ.
Bài tập 4 Chiều nay, lớp em có buổi ôn tạp môn tiếng Anh để chuẩn bị cho kì thi. Vì một lí
do nào đó, em không tham gia buổi ôn tập được. Hãy viết một bản tường trình cho GVBM,
mong GVBM bỏ qua .
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