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Phần I: Trắc nghiệm (2.0 điểm): Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bằng 

cách ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng: 

       “… Tôi ở nhà Binh Tư về được một lúc lâu thì thấy những tiếng nhốn nháo ở bên 

nhà lão Hạc. Tôi mải mốt chạy sang. Mấy người hàng xóm đến trước tôi đang xôn xao 

ở trong nhà. Tôi xồng xộc chạy vào. Lão Hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ 

rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc. Lão tru tréo, bọt mép sùi ra, khắp 

người chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, nảy lên. Hai người đàn ông lực lưỡng phải 

ngồi đè lên người lão. Lão vật vã đến hai giờ đồng hồ rồi mới chết. Cái chết thật là dữ 

dội. Chẳng ai hiểu lão chết vì bệnh gì mà đau đớn và bất thình lình như vậy. Chỉ có 

tôi với Binh Tư hiểu”. 

                                             (Sách giáo khoa Ngữ văn 8- Tập 1 trang 45) 

Câu 1: Đoạn văn trên được trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai? 

A. Tác phẩm “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố        

B. Tác phẩm “Lão Hạc” của Nam Cao 

C. Tác phẩm “Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn         

D. Tác phẩm “Nghèo” của Nam Cao 

Câu 2: Đoạn văn trên được kể theo ngôi kể nào? 

A. Ngôi kể số 1                                                       B. Ngôi kể số 2     

C. Ngôi kể số 3                                                       D. Ngôi kể 1 và 3 

Câu 3: Nhân vật chính được kể trong đoạn văn trên là:  

A. mấy người hàng xóm                                         B. ông giáo.   

C. lão Hạc                                                               D. Binh Tư 

Câu 4: Nội dung chính của đoạn văn trên là: 

A. Kể lại sự bất ngờ của ông giáo trước cái chết dữ dội của lão Hạc.                                                                 

B. Kể lại cái chết dữ dội của lão Hạc.   

C. Chỉ có Binh tư và ông giáo biết nguyên nhân cái chết của lão Hạc.                                                              

D. Cảnh nhốn nháo trong nhà lão Hạc khi lão chết vì ăn bả chó. 

Câu 5: Nhận xét nào nói đúng nhất về nhân vật “tôi” trong tác phẩm? 

A. Là một người biết đồng cảm, chia sẻ nỗi buồn khổ của Lão Hạc. 

B. Là người đáng tin cậy để lão Hạc trao gửi niềm tin. 

C. Là con người có cách nhìn mới mẻ, sẻ chia, đồng cảm với lão Hạc nói riêng và 

người nông dân nói chung. 



D. Là người có cái nhìn không thiện cảm với Lão Hạc. 

Câu 6: Câu văn “Lão Hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc 

xệch, hai mắt long sòng sọc.” có mấy từ tượng hình? 

A. 3 từ                                                                     B. 4 từ      

C. 5 từ                                                                     D. 6 từ 

Câu 7: Trong câu “Lão Hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc 

xệch, hai mắt long sòng sọc.”, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào ? 

A. Nhân hóa                                                           B. Nói quá 

C. Hoán dụ                                                             D. Liệt kê                                                    

Câu 8: Những trợ từ nào được tác giả sử dụng trong câu “Lão vật vã đến hai giờ đồng 

hồ rồi mới chết.” ?  

A. hai, giờ                                                              B. vật vã, chết                      

C. đến, mới                                                            D. Lão, đồng hồ 

Phần II: Tự luận (8 điểm) 

Câu 1: Câu văn “Cái chết thật là dữ dội.”- đó là nhận xét của nhân vật “tôi” về cái 

chết của lão Hạc. Em hãy cho biết vì sao lão Hạc phải tìm đến cái chết ? Cái chết dữ 

dội ấy gợi cho em những suy nghĩ gì ? 

Câu 2: Có ý kiến cho rằng: “Đằng sau cái chết của lão Hạc là một nhân cách sáng 

ngời”.  Em có đồng ý với ý kiến trên không? Hãy viết đoạn văn diễn dịch khoảng 10 

câu, bày tỏ suy nghĩ của em về ý kiến trên. Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất một trợ 

từ và một câu cảm thán. (Gạch chân và chú thích rõ).  

Câu 3: Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi 

                      Nick Vujicic - Tấm gương về ý chí nghị lực của mọi thời đại 

       Sinh ra với hội chứng tetra-amelia bẩm sinh (một hội chứng rối loạn hiếm gặp), 

Nick không có cả chân và tay. Thế nhưng người đàn ông này đối diện với nghịch cảnh 

của bản thân bằng một tinh thần thép. 

       Dù sinh ra với một thân hình không toàn vẹn, Nick đã chứng minh cho mọi người 

thấy rằng “Chúng ta không có quyền lựa chọn cách mình được sinh ra, nhưng có 

quyền lựa chọn cách mình sẽ sống”. Sự lạc quan của Nick đã giúp anh vượt qua số 

phận, điều đó còn truyền nguồn cảm hứng và động lực to lớn đến thế hệ trẻ trên toàn 

thế giới. 

       Năm 17 tuổi, Nick thành lập tổ chức phi lợi nhuận Life Without Limbs, thông qua 

đó anh đã đến khắp nơi trên thế giới, thực hiện sứ mạng mang đến ý chí nghị lực cho 

những hoàn cảnh kém may mắn như chính anh. Anh vô cùng yêu đời, sống và hoạt 



động như một người bình thường. Anh có thể chơi golf, bơi lội hay thậm chí là lướt 

ván. Hiện anh đang sống hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp và các con. 

      “Tất cả những gì xảy ra với bạn sẽ định nghĩa con người bạn, định nghĩa cuộc 

sống của bạn nếu bạn không hành động để định nghĩa chính mình.” – Nick Vujicic.        

                                                                (Theo nguồn Internet)   

a. Phương thức biểu đạt chính văn bản trên là gì? 

b. Tìm trong văn bản trên những từ cùng trường và gọi tên trường từ vựng em vừa tìm 

được.  

c. Viết một đoạn văn khoảng ½ trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về thông điệp 

mà văn bản gửi đến người đọc.       

                                    -----------------HẾT------------------ 
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Phần  Câu Nội dung Điểm 

Phần I: 

Trắc 

nghiệm 

 

 8 câu 

 Điểm 

2 đ 

  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

B A C B C B D C 

Mỗi câu 

đúng 

được  

0. 25 đ 

 

Phần II: 

Tự luận  

3 câu  8 đ 

 Câu 1 

(1,5 đ) 

* Nguyên nhân cái chết của lão Hạc: 

+ Tình cảnh đói khổ túng quẫn đã đẩy lão Hạc 

đến cái chết như một hành động tự giải thoát. 

+ Cái chết tự nguyện này xuất phát từ lòng 

thương con âm thầm mà lớn lao, từ lòng tự trọng 

đáng kính. 

* Suy nghĩ về cái chết của lão Hạc : 

+ Cái chết dữ dội, chết bằng bả chó, dường như lão 

muốn tự trừng phạt mình. 

+ Cái chết là lời tố cáo chế độ xã hội tàn ác 

khiến người lương thiện bị đẩy vào bế tắc không 

còn con đường sống. 

+ Cái chết khẳng định nhân cách cao thượng của 

lão Hạc. 

+ Cái chết làm người đọc thương cảm, tin vào 

cái thiện, tin vào nhân cách con người. 

 

 

0,25 đ 

 

0,25 đ 

 

 

 

0,25 đ 

 

0,25 đ 

 

 

0,25 đ 

 

0,25 đ 

 

 Câu 2 

(3,5 đ) 

Đoạn văn cần đảm bảo các yêu cầu: 

* Về hình thức:  

    - Đúng đặc trưng thể loại và yêu cầu của đoạn 

văn. 

 

 

 

 



    - Các câu liên kết chặt chẽ, mạch lạc, làm rõ 

chủ đề. Đúng số lượng câu. 

    - Diễn đạt lưu loát, có cảm xúc, không mắc 

lỗi thông thường (chính tả, dùng từ, đặt câu) 

    - Sử dụng trợ từ, câu cảm thán, có gạch chân 

chỉ rõ 

* Về nội dung: HS có thể viết theo những cách 

riêng, song cần đảm bảo trình bày được những 

cảm nhận về số phận bất hạnh và nhân cách 

đáng trọng của nhân vật lão Hạc. 

- Câu chủ đề: Giới thiệu tác giả, tác phẩm, chủ 

đề đoạn: “Đằng sau cái chết của lão Hạc là 

một nhân cách sáng ngời.” 

- Các câu tiếp:  

+ Cuộc sống đói nghèo cơ cực, số phận bi thảm. 

(dẫn chứng) 

+ Phẩm chất tốt đẹp: Ẩn sau cái chết bi thảm 

thương con, sự hi sinh, nhân cách sống lương 

thiện trong sạch, giàu lòng tự trọng. (dẫn chứng) 

+ Là điển hình cho người nông dân Việt Nam 

trước Cách mạng tháng Tám, cuộc sống khốn 

cùng tăm tối nhưng vẫn ngời sáng những phẩm 

chất tốt đẹp. 

+ Đánh giá nt: Xây dựng chân dung nv (suy nghĩ, 

ngôn ngữ, hành động, suy nghĩ của nhân vật 

khác); ngôn ngữ giản dị, đời sống + triết lí… 

 

0,5 đ 

 

 

 

0,5đ 

 

 

 

 

 

 

0,5đ 

 

 

0,5đ 

 

0,5đ 

 

 

 

0,5đ 

 

 

0,5đ 

 Câu 3 

(3đ) 

a. PTBĐ chính: Tự sự 

b. - Từ : chơi golf, bơi lội, lướt ván… 

    - Trường từ vựng: Hoạt động thể thao 

   (Có thể tìm các trường từ vựng khác) 

c. Đoạn văn nghị luận xã hội 

* Hình thức: Đảm bảo về hình thức đoạn văn, 

dung lượng, có trình tự mạch lạc, diễn đạt rõ ý, 

không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp.  

* Nội dung: HS có cách diễn đạt khác nhau 

nhưng cần có sức thuyết phục; lập luận chặt chẽ.   

0,5đ 

0,25đ 

0,25đ 

 

 

0,5đ 

 

 

 

 



 - Nêu được vấn đề cần nghị luận: Từ câu 

chuyện vượt lên số phận của Nick Vujicic để trở 

thành “Tấm gương về ý chí nghị lực của mọi 

thời đại”, khẳng định vai trò của ý chí, nghị lực 

trong cuộc sống. 

- Giải thích ý chí, nghị lực là gì? 

- Vai trò của ý chí, nghị lực: 

+ Tạo cho ta bản lĩnh và lòng dũng cảm. 

+ Giúp ta khắc phục những khó khăn thử thách, 

rèn cho ta niềm tin, thúc đẩy ta luôn hướng về 

phía trước, vững niềm tin vào tương lai. 

+ Giúp ta tự tin vào bản thân, tự tin vào công 

việc. 

- Lấy dẫn chứng về biểu hiện của ý chí, nghị 

lực: Nick Vujicic, những tấm gương khác trong 

cuộc sống: … 

- Bàn luận mở rộng vấn đề: Phê phán những 

người không có ý chí nghị lực. 

- Liên hệ bản thân : Cần rèn ý chí nghị lực, luôn 

vượt lên khó khăn hàng ngày, biết ước mơ,…. 

 

0,5đ 

 

 

 

 

0,25đ 

 

 

 

 

 

 

0,25đ 

 

 

0,25đ 

 

0,25đ 
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