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NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN 8 

(Trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch Covid 19 từ ngày 16/3 – 22/3/2020) 

 

Văn bản: CHIẾU DỜI ĐÔ 

 

Câu 1. Trình bày những hiểu biết của em về tác giả về Lí Công Uẩn.  

Câu 2. Nêu hiểu biết của em về hoàn cảnh ra đời, thể loại, phương thức biểu đạt, bố cục 

của văn bản 

Câu 3. Phần mở đầu của bài chiếu, tác giả viện dẫn sử sách nói về việc dời đô của các vua 

thời xưa bên Trung Quốc.Theo suy luận của tác giả thì việc dời đô đó nhằm mục đích gì? 

Kết quả của việc dời đô ấy ra sao? 

Câu 4. Theo Lí Công Uẩn, kinh đô cũ ở vùng núi Hoa Lư của hai triều Đinh, Lê là không 

còn phù hợp. Vì sao? Bằng sự hiểu biết lịch sử, hãy giải thích lí do hai triều đại Đinh, Lê 

vẫn phải dựa vào vùng núi Hoa Lư để đóng đô ? 

Câu 5. Theo tác giả, thành Đại La có những thuận lợi gì để có thể chọn làm nơi đóng đô? 

(Về vị trí địa lí, địa hình, sự thuận tiện trong giao lưu và phát triển mọi mặt của đất nước) 

Câu 6. Khi tiên đoán Đại La sẽ là “Chốn tụ hội... đế vương muôn đời” tác giả đã bộc lộ nỗi 

khát vọng nào của nhà vua cũng như của dân tộc lúc bấy giờ ?Cuối bài Chiếu là lời tuyên 

bố: “Trẫm muốn dựa vào ... để định chỗ ở. Các khanh nghĩ thế nào”?Em hiểu gì về tư 

tưởng và tình cảm của Lí Công Uẩn qua lời tuyên bố này ? 

 

                                                  -Hết – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


