
PHÒNG GD & ĐT QUẬN ĐỐNG ĐA 

TRƯỜNG THCS HUY VĂN 

 

MÔN NGỮ VĂN 8 

(Trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch Covid 19 từ ngày 20/4 – 25/4/2020) 

 

Hướng dẫn kiến thức mới:  VIẾT ĐOẠN VĂN TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM 

 

PHẦN I: LÍ THUYẾT 

 

Câu 1: Đọc đoạn văn (a) trong phần 1 SGK Tr.79 và trả lời các câu hỏi. 

1. Câu chủ đề (câu nêu luận điểm) trong đoạn văn trên là câu nào? 

A. Huống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương: 

B. Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa. 

C. Thật là chốn hội tụ trọng yếu của bốn phương đất nước; cũng là nơi kinh đô bậc nhất 

của đế vương muôn đời. 

 

2. Câu chủ đề trên được đặt ở vị trí nào trong đoạn văn? 

A . Đầu đoạn                                  B. Giữa đoạn                    C. Cuối đoạn 

 

3. Đoạn văn được viết theo cách nào ? 

A. Diễn dịch                                  B. Quy nạp                      C. Tổng - Phân - Hợp 

 

4. Đoạn văn quy nạp được viết như thế nào cho đúng? 

A. Câu chủ đề nằm ở cuối đoạn, tóm lại các ý của toàn đoạn. 

B. Câu chủ đề nằm ở đầu đoạn , các câu sau triển khai tiếp ý của câu chủ đề. 

C. Không có câu chủ đề. 

 

Câu 2: Đọc đoạn văn (b) trong phần 1 SGK Tr.79 và trả lời các câu hỏi sau: 

1 Câu chủ đề (câu nêu luận điểm) trong đoạn văn trên là câu nào ? 

A. Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước. 

B. Từ những chiến sĩ ngoài mặt trận chịu đói mấy ngày để bám sát lấy giặc đặng 

tiêu diệt giặc, đến những công chức ở hậu phương nhịn ăn để ủng hộ bộ đội,… 

C. Những cử chỉ cao quý đó, tuy khác nhau nơi  việc làm, nhưng đều giống nhau 

nơi lòng nồng nàn yêu nước. 

 

2. Câu chủ đề trên được đặt ở vị trí nào trong đoạn văn? 

A . Đầu đoạn                                  B. Giữa đoạn                    C. Cuối đoạn 

 

3. Đoạn văn được viết theo cách nào ? 

B. Diễn dịch                                  B. Quy nạp                      C. Tổng - Phân - Hợp 

 

4. Đoạn văn diễn dịch được viết như thế nào cho đúng? 

     A. Câu chủ đề nằm ở cuối đoạn, tóm lại các ý của toàn đoạn. 

B. Câu chủ đề nằm ở đầu đoạn, các câu sau triển khai tiếp ý của câu chủ đề. 

C. Không có câu chủ đề. 

 



Câu 3: Đọc đoạn văn trong phần 2 SGK Tr. 80 và trả lời các câu hỏi sau: 

 

1. Lập luận là gì ?  (Tìm kiến thức cũ đã học ở lớp 7) 

2. Tìm luận điểm trong đoạn văn trên? 

3. Cách lập luận trong đoạn văn trên là gì? (Gợi ý: SGK) Cách lập luận có tác 

dụng gì? 

4. Nhận xét về cách sắp xếp các ý trong đoạn văn trên? 

 

 

PHẦN II: LUYỆN TẬP 

 

Câu 1:  Đọc 2 câu văn sau và diễn đạt ý mỗi câu thành một luận điểm ngắn gọn rõ 

ràng. 

a. Trước hết là cần phải tránh cái lối viết “ rau muống” nghĩa là lằng nhằng” trường 

giang đại hải”, làm cho người xem như là “chắt chắt vào rừng xanh”. 

b. Ngoài việc đam mê viết, cái thích thứ 2 của Nguyên hồng là được truyền nghề cho 

bạn trẻ ? 

Câu 2: Cho hai luận điểm sau: 

a. Học phải kết hợp với làm bài tập thì mới hiểu bài. 

b. Học vẹt không phát triển được năng lực suy nghĩ. 

Hãy viết các đoạn văn ngắn triển khai các luận điểm trên? (vận dụng cách viết 

diễn dịch và quy nạp) 

                                                                     -Hết- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


