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   TỔ VĂN                                                                  -  - 

I. VĂN BẢN: “TỨC CẢNH PÁC BÓ” 

1. Đọc văn bản Tức cảnh Pác Bó (SGK Ngữ văn 8, tập 2, trang 28) và tìm hiểu về 

cuộc sống của Bác ở Pác Bó trong ba câu thơ đầu theo các gợi ý dưới đây: 

a. Tìm những chi tiết miêu tả cuộc sống của Bác ở Pác Bó: 

- Nhịp điệu sống 

- Không gian, thời gian  

- Đồ dùng sinh hoạt 

- Công việc hàng ngày 

b. Hãy nhận xét về đặc điểm nghệ thuật:  

- Nhịp thơ (câu 1,2) 

- Giọng điệu  

- Cách sử dụng ngôn ngữ 

c. Nêu cảm nhận của em về: 

- Cuộc sống sinh hoạt của Bác ở Pác Bó. 

- Phong thái, tình cảm của Bác trước thiên nhiên. 

2. Nêu suy nghĩ của em về tinh thần cách mạng lạc quan của Bác trong câu thơ: 

“Cuộc đời cách mạng thật là sang”. 

 

II. TIẾNG VIỆT: CÂU CẦU KHIẾN 

Chỉ ra những câu cầu khiến và nhận xét sự khác nhau về hình thức biểu hiện 

ý nghĩa cầu khiến trong các ví dụ dưới đây: 

a. Ông đốc lấy cặp kính trắng xuống rồi nói: 

- Thôi, các em lên đứng đây sắp hàng để vào lớp. 

(Thanh Tịnh) 

b. Nhà cháu đã túng lại phải đóng cả suất sưu của chú nó nữa, nên mới lôi thôi 

như thế. Chứ cháu có dám bỏ bễ tiền sưu của nhà nước đâu? Hai ông làm phúc nói 

với ông lí cho cháu khất… 

(Ngô Tất Tố) 

c. Con trăn ấy là của vua nuôi đã lâu. Nay em giết nó, tất không khỏi bị tội chết. 

Thôi bây giờ nhân trời chưa sáng em hãy trốn ngay đi. Có chuyện gì để anh ở nhà 

lo liệu. 

(Truyện cổ tích Thạch Sanh) 

d. Mẹ tôi, giọng khản đặc, từ trong màn nói vọng ra: 

- Thôi, hai đứa liệu mà đem chia đồ chơi ra đi. 

[…] 

- Lằng nhằng mãi. Chia ra! – Mẹ tôi quát và giận dữ đi về phía cổng. 

(Khánh Hoài) 

III. LÀM VĂN: THUYẾT MINH VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH 

Viết đoạn văn khoảng 15 câu thuyết minh về cầu Long Biên – chứng nhân 

lịch sử. 


