
 

 

ÔN TẬP BÀI SỐ 1 - VĂN 8 

Câu 1: Nhận xét sau ứng với tác giả nào? 

“ Thơ ông thường mang nặng lòng thương người và niềm hoài cổ.” 
A. Thế Lữ. 

B. Vũ Đình Liên. 

C. Tế Hanh. 

D. Xuân Diệu. 

Câu 2: Nghĩa của từ "Ông đồ" trong bài thơ ông "Ông đồ" của Vũ Đình Liên là 
A. Người dạy học nói chung. 

B. Người dạy học chữ nho xưa.  

C. Người chuyên viết câu đối bằng chữ nho. 

D. Người viết chữ nho đẹp, chuẩn mực. 

Câu 3: Câu nào sau đây không phải là câu nghi vấn ? 
A. Anh Chí đi đâu đấy? 

B. Bao nhiêu người thuê viết / tấm tắc ngợi khen tài. 

C. Cái tủ này giá bao nhiêu? 

D. Lớp cậu có bao nhiêu học sinh? 

Câu 4: Câu chủ đề của đoạn văn dưới đây là gì? 

“Thế giới đang đứng trước nguy cơ thiếu nước sạch nghiêm trọng. Nước ngọt chỉ 

chiếm 3% tổng lượng nước trên Trái đất. Lượng nước ít ỏi ấy đang ngày càng bị ô nhiễm 

bởi các chất thải công nghiệp. Ở các nước thứ ba, hơn một tỉ người phải uống nước bị ô 

nhiễm. Đến năm 2025, 2/3 dân số thế giới sẽ thiếu nước.”  

A. Thế giới đang đứng trước nguy cơ thiếu nước sạch nghiêm trọng. 

B. Nước ngọt chỉ chiếm 3% tổng lượng nước trên Trái đất. 

C. Lượng nước ít ỏi ấy đang ngày càng bị ô nhiễm bởi các chất thải công nghiệp. 

D. Ở các nước thứ ba, hơn một tỉ người phải uống nước bị ô nhiễm. Đến năm 2025, 2/3 

dân số thế giới sẽ thiếu nước.”  

Câu 5: Tập thơ Nhật kí trong tù được sáng tác trong hoàn cảnh nào ? 
A. Trong hoàn cảnh Bác Hồ đang hoạt động cách mạng ở Pháp. 

B. Trong hoàn cảnh Bác Hồ bị giam trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch ở Quảng Tây 

(Trung Quốc). 

C. Trong thời gian Bác Hồ ở Việt Bắc để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp của 

nhân dân ta. 

D. Trong thời gian Bác Hồ ở Hà Nội để lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống Mĩ. 

Câu 6: Trong bài thơ “Tức cảnh Pác Bó”, cuộc sống vật chất của Bác Hồ như thế 

nào?  

A. Bác Hồ được sống một cuộc sống vật chất đầy đủ, sang trọng.  

B. Bác Hồ sống bình dị nhưng không hề thiếu thốn. 

C. Bác Hồ sống với cuộc sống thiếu thốn, gian khổ nhưng Bác vẫn cho rằng đó là một 

cuộc sống sang trọng.  

D. Bác Hồ sống một cuộc sống tẻ nhạt, buồn chán, không có ý nghĩa.  

Câu 7: Dòng nào nêu không đúng về đặc điểm cơ bản của văn thuyết minh? 



 

 

A. Cung cấp tri thức khách quan. 

B. Dùng các phương pháp giới thiệu, giải thích. 

C. Lời văn sử dụng rộng rãi các biện pháp tu từ. 

D. Ngôn ngữ chính xác, khoa học, dễ hiểu. 

Câu 8: Trong những câu nghi vấn sau, câu nào dùng để cầu khiến?  
A. Chị khất tiền sưu đến chiều mai phải không ? (Ngô Tất Tố) 

B. Người thuê viết nay đâu ? (Vũ Đình Liên) 

C. Nhưng lại đằng này đã, về làm gì vội ? (Nam Cao) 

D. Chú mình muốn cùng tớ đùa vui không ? (Tô Hoài) 

Câu 9: Trong các câu sau, câu nào là câu cảm thán? 
A. Thương thay cũng một kiếp người!  

B. Sao anh không về chơi thôn Vĩ ?  

C. Tiến lên chiến sĩ, đồng bào! 

D. Một người đã khóc vì chót lừa một con chó. 

Câu 10: Khi viết bài văn “Giới thiệu về ngôi trường của em”, đoạn văn dưới đây 

nên nằm ở phần nào của bài văn? 

“Ngôi trường luôn là ngôi nhà yêu quý thứ hai của em, nơi đó gắn với biết bao kỉ 

niệm buồn vui của tuổi học trò. Là nơi cho em học hỏi được nhiều điều mới lạ và lý thú, 

mở ra trước mắt em những chân trời mới. Em hy vọng sẽ góp một phần nhỏ sự cố gắng 

của mình làm đẹp thêm cho ngôi trường này.” 

A. Mở bài 

B. Thân bài 

C. Kết bài 

Câu 11: Dòng nào dưới đây nói đúng nhất tâm trạng của Bác Hồ trước cảnh đẹp 

trong bài thơ Ngắm trăng ? 

A. Xao xuyến, bối rối                             C. Buồn bã, chán nản 

B. Mừng rỡ, niềm nở                              D. Bất bình, giận dữ 

Câu 12: Trong các câu sau, câu nào không phải là câu ghép? 
A. Hôm nay tôi đi học còn Nam đi chơi thể thao. 

B. Hôm nay tôi đi học và Nam đi chơi thể thao. 

C. Hôm nay tôi đi học, Nam đi chơi thể thao. 

D. Hôm nay tôi đi học và đi chơi thể thao. 

Câu 13: Có các phương tiện nào để liên kết đoạn văn trong văn bản?  
A. Dùng từ nối và đoạn văn  

B. Dùng câu nối và đoạn văn  

C. Dùng từ nối và câu nối  

D. Dùng lí lẽ và dẫn chứng  

Câu 14: Hai câu thơ „Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã-Phăng mái chèo, 

mạnh mẽ vượt Trường Giang” trong bài thơ “Quê hương”  sử dụng biện pháp tu từ 

gì? 

A. Hoán dụ và chơi chữ 

B. Ẩn dụ và nhân hóa 

C. Điệp từ và nhân hóa 



 

 

D. So sánh và nhân hóa 

Câu 15: Dòng thơ nào không nói về tình cảm quê hương? 
A. Anh đi anh nhớ quê nhà, 

   Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. 

   Nhớ ai dãi nắng dầm sương, 

   Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao. 

B. Quê hương anh nước mặn đồng chua 

   Làng tôi nghèo đất cày nên sỏi đá 

                                           (Chính Hữu, Đồng chí) 

C. Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ 

   Cỏ đón giêng hai, chim én gặp mùa 

   Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa 

   Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa 

                                           (Chế Lan Viên, Tiếng hát con tàu) 

D. Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường 

   Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ 

   Ai bảo chăn trâu là khổ? 

   Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao. 

                                             (Giang Nam, Quê hương) 

Câu 16: Trong các bài thơ đã học dưới đây, bài thơ nào không được viết theo thể 

thơ tứ tuyệt ? 

A. Ngắm trăng 

B. Đi đường 

C. Rằm tháng giêng 

D. Hai chữ nước nhà  

Câu 17: Cho các ví dụ sau: chân cứng đá mềm, đen như cột nhà cháy, dời non lấp 

biển, ngàn cân treo sợi tóc, xanh như tàu lá, gầy như que củi, long trời lở đất. Nhận 

xét nào sau đây nói đúng nhất về các ví dụ trên? 

A. Là các câu thành ngữ có sử dụng biện pháp nói quá. 

B. Là các câu tục ngữ có sử dụng biện pháp so sánh. 

C. Là các câu thành ngữ dùng biện pháp so sánh. 

D. Là các câu tục ngữ có sử dụng biện pháp nói quá. 

Câu 18: Câu chủ đề của đoạn văn diễn dịch nằm ở vị trí nào? 

A. Đầu đoạn  

B. Cuối đoạn  

C. Giữa đoạn  

D. Bất kể vị trí nào trong đoạn. 

Câu 19: Trong bài thơ “Khi con tu hú” (Tố Hữu), không gian tự do cao rộng của 

bức tranh thơ được thể hiện qua hình ảnh nào? 

A. Lúa chiêm đương chín, trái cây ngọt dần.  

B. Vườn râm dậy tiếng ve ngân. 

C. Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào. 

D. Đôi con diều sáo lộn nhào từng không.  



 

 

 

Câu 20: Chọn một từ ngữ ở cột A để điền vào chỗ trống trong câu ở cột B để được 

các câu có sử dụng biện pháp nói giảm, nói tránh.  

A B 

1. Phúc hậu a. Anh ấy ... khi nào? 

2. Hiếu thảo b. Em ... đi chơi được nhiều như vậy 

3. Hi sinh c. Bà ta không được ... cho lắm! 

4. Không nên d. Cậu nên ... với bạn bè hơn! 

5. Hòa nhã e. Nó không phải là đứa ... với cha mẹ! 

 

                                        **************Hết*********** 


